Prefaţă
Între tipurile interesante ale popoarelor Bucovinei, armenii ortodocşi ocupă, desigur, un loc foarte important. În lucrarea de faţă, mă
silii să culeg tot materialul istoric, privitor la ei şi la bisericile lor, ceea
ce fu legat cu mari dificultăţi, căci, până astăzi, nimeni nu s-a ocupat,
special, de istoria acestui popor tipic; de asemenea, să corectez mai multe
păreri greşite despre istoria şi credinţele lui, să fac accesibil pentru fiecare datinile şi obiceiurile necunoscute, cu privire la biserică şi la viaţa
lui mireană, să scap mai multe fapte din braţele uitării şi să le păstrez
pentru generaţiile viitoare.
Mărturisesc că, în lucrarea mea, multe chestiuni ar fi trebuit să
fie tratate mai detaliat şi mai exact, însă pot doar să pretind indulgenţa
onoraţilor cititori, mai ales fiindcă orişice posibilitate a unui studiu mai
detaliat este, dacă nu de tot exclusă pentru mine, din cauza depărtării
mari a localităţii de serviciu de capitală şi de bibliotecile ei, atunci totuşi
este legată cu dificultăţi şi piedici însemnate.
Iujineţ, în iunie 1890, Dumitru Dan
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Introducere
Ţările armene erau, de când lumea, locul de luptă al popoarelor,
venite din profunzimea Asiei şi din Africa. Mongolii, egiptenii, perşii,
turcii şi tătarii străbăteau aceste ţări şi le jefuiau, devastau şi subjugau,
din când în când.
Spre a scăpa de aceste cruzimi neomeneşti, în diferite timpuri,
mulţi armeni fugeau, din patria lor, în toate regiunile lumii, lăsând, înapoi,
toată averea cuceritorilor lacomi şi fiind mulţumiţi că îşi pot scăpa numai
viaţa. Când până şi capitala armeană, în anul 1313, fusese distrusă, printrun cutremur, şi, mai târziu, în anul 1378, căzuse în mâinile egiptenilor,
cu toată apărarea curajoasă şi îndelungată, şi ultimul rege armean, Leon
al II-lea, fugise în Franţa, căutând ajutor împotriva duşmanilor ţării sale,
atunci fugeau şi mii de armeni şi se aşezau în Anatolia, Egipt, India,
Constantinopole, pe ţărmurile Mării Negre, însă, mai ales, în Crimeea,
în Rusia, Polonia, Galiţia, Lituania, Turcia, Moldova şi Muntenia.
Astăzi, armenii fac parte din popoarele cele mai întinse ale
pământului, pentru că noi îi întâlneam, mai ales ca negustori, în ţările
şi oraşele comerciale cele mai diferite, ca în Bombai, Madras, Calcuta,
Boruca, Siam, Singapore, Java, Sumatra, Canton, Bukara, Cocant, Chiva,
Caşmir, Sahar, Afganistan, Giulfa, Persia, Cairo, Alexandria, Abissinia,
Siria, Turcia, Rusia, Italia, Ungaria, Galiţia, România şi în Bucovina,
unde ei trebuie să fie socotiţi între locuitorii cei mai vechi.
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Istoria armenilor ortodocşi
ai Bucovinei
Armenii s-au aşezat, foarte de timpuriu, pe teritoriul monarhiei
austro-ungare, şi anume în Polonia.
În anul 1062, veneau în Rusia fiind chemaţi de principele Iaroslav
al Rusiei, 20.000 de armeni, din capitala Anni, pentru respingerea atacurilor din partea polianilor (cumanilor1), însă, după aceea, nu s-au mai
întors în Armenia, ci s-au aşezat în Kiev, mai târziu în Cameniţa-Podolsk,
răspândindu-se, de aici, aproape peste toată țara.
La Lemberg, îi aducea pe armeni, în anul 1280, principele Lev
Danilovici, care voia să populeze oraşul, întemeiat de el, în anul 1270.
Armenii aveau aici o municipalitate proprie2 şi erau reprezentaţi într-un
număr aşa de mare, încât Cazimir al III-lea cel Mare (a murit la 5 noiem
brie 13703) permitea, în anul 1367, episcopului lor al doilea, Grigore cel
Mare, în vederea utilităţii, ca el să-şi aibă acolo reşedinţa4. Mai târziu,
în anul 1379, armenii obţineau aici şi privilegii mari5.
Dimitrie Dan pusese semnul egalităţii între cumani şi români, dar tema încă
este extrem de controversată, aşa că am ignorat-o.
2
Ersch şi Gruber, Enciclopedia Generală, partea a V-a, Leipzig, 1850, p. 358,
nota 18.
3
Engel, Istoria Imperiului Ungar şi a ţărilor alăturate, partea a IV-a, Halle,
1804, p. 108.
4
Barez Sadok, Biografiile armenilor polonezi celebri, Lvov, 1856, pp. 133134; Schmidt, Memoriile istorice ale Sucevei, Cernăuţi, 1876, p. 16.
5
Dr. Bischoff, Documente pentru istoria armenilor din Lemberg, în arhiva
pentru ştirea izvoarelor istorice austriece, voi. 32, Viena, 1865, pp. 10-12.
1
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În Lemberg şi, în genere, în Polonia, armenii întrebuinţau, de la
anul 1500, limba tătărască; aceasta era introdusă, mai târziu, şi în judecăţile din Galiţia şi chiar condica de decrete din Lemberg a fost scrisă,
pentru armeni6, de la anul 1630 până la anul 1641, în limba tătărească.
Şi în Ungaria, armenii s-au aşezat foarte de timpuriu, căci cronica ungară
spune: „Praeterea (inquit) intraverunt Hungariam tam tempore Ducis Geizae (972-995) et Sancti regis Stephani (997-1038), quam diebus regnum
aliorum Bohemi, Poloni, Graeci, Hispani, Hismaelitae, Bessi, Armeni
etc. qui diutius in regno comemorando, quam vis illorum generatio nesciatur, per matrimoniorum diversorum contractus, Hungaris irnrnixti
nobilitatem pariter et descensum sunt adepţi”7 (De introitu diversorum
nationum in Hungariam, p. I, C. 12).
Aici, ei obţineau privilegii, de la anul 1243, privilegii pe care
Bela al IV-lea le reînnoia; de asemenea, se menţionează, într-un document
din anul 1281, al regelui Vladislav al IV-lea o „ terra Armenorum” (ţara
armenilor) şi un „monasterium” (mănăstire).
Totodată, în Ardeal, coloniile armene s-au aşezat de timpuriu,
căci, în anul 1355, se menţionează un „episcop al armenilor de Tulmahy
(episcopus armenilor de Tulmachy)”.
Se pare că armenii au imigrat în Moldova şi Muntenia în acelaşi
timp ca şi în Cameniţa-Podolsk, deci deja în secolul al XI-lea, şi anume
în anul 1046, când împăratul grecesc Monomah invadase Armenia, şi în
anul 1064, când persanii cuceriseră capitala armeană.
Imigrările posterioare se întâmplau în anul 1342, când persanii
au cucerit, din nou, capitala Anni, şi în 1418,1475 şi 1608.
Armenii care trăiesc în Moldova de Jos veniseră din Constantinopole şi întrebuinţaseră limba turcească, însă armenii care trăiesc în Tara
de Sus veniseră direct din patria lor şi întrebuinţaseră limba armeană.
Originea armenilor care trăiesc în nordul Moldovei se dovedeşte, de asemenea, printr-o tradiţie, ce se păstrează credincios la armenii
din Suceava, după care mulţi armeni emigraseră din patria lor, în urma
devastării capitalei Armeniei, de un cutremur. în anul 1313, şi se aşezaseră
Dr. Ficker, O sută de ani, copia separată din revista statistică lunară, Viena,
1875, p. 8, nota 20.
7
Lukacsi, l. c., p. 9
6
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în Suceava; armenii ardeleni îşi deduc originea tot de la capitala Anni.
Unul din cei mai însemnaţi cercetători ai românilor, Hasdeu, este
de părere că chiar oraşul Argeş era întemeiat şi biserica splendidă de acolo
era clădită de armenii care veniseră în acest loc, pe la anul 1275, şi se
bazează, în această părere, care, de altfel, este combătută destul de ager
de istoricul român Xenopol, pe numele „Argeş”, afirmând că armenii,
în amintirea oraşului care se aflase pe malul lacului Van şi se numise tot
aşa, numeau la fel şi acel oraş, care era întemeiat de ei, într-o ţară străină.
Tot aşa, se aşezaseră mulţi negustori armeni în Moldova apropiată, venind din Lemberg, şi, mai ales, în capitala de atunci, Suceava,
unde ei se ocupau cu un comerţ activ de tranzit.
Principele Petru Muşat al Moldovei (1375-1391), care era cu
polonezii în relaţii amicale şi era încuscrit cu regele lor, Vladislav, îi
subordona, în anul 1384, pe negustorii armeni ai Moldovei şi ai Sucevei,
în chestiunile religioase, episcopului armeano-ortodox din Lemberg.
Conform acestei dispoziţii, noi găsim că un episcop, cu numele
de Avedic, îi păstorea pe armenii din Cameniţa (oraş în Podolia, Kameneţ-Podolsky) şi din Moldova, de la anul 1415. până la anul 1445.
O dovadă mai departe pentru aşezarea timpurie a armenilor în
Moldova sunt bisericile lor foarte vechi, la Botoşani, de la anul 1350, şi
la Iaşi, de la anul 1395. Biserica din Botoşani n-are nici o inscripţie, însă
cea de la Iaşi are o inscripţie de la anul 844, după cronologia armeană,
şi de la anul 1395, după era comună creştină. Această inscripţie sună, în
traducere română: „Cu graţia şi ajutorul lui Dumnezeu, biserica Sfintei
Maici Preciste din Iaşi era clădită de epitropul Haceico şi preotul Iacov
din Ghis, Hagi Marcarie din Ciuha şi Hagi Grigorie. Cronologia armeană – 844 şi era Mânuitorului – 1395”. Inscripţia se află pe o lespede de
piatră, scoasă din zidul bisericii şi păstrată la biserică.
Dacă noi comparăm indicaţiile după era armeană cu era comună
creştină, atunci observăm că ele concordă pe deplin, căci armenii socotesc
anii, cum se ştie, de la sinodul ce a avut loc, în timpul catolicului Moise
II Erivart, în anul 551, la Tavin. Dacă adunăm 844 şi 551, atunci căpătăm
1395, care este anul întemeierii bisericii armene, la Iaşi.
Exactitatea anului zidirii (1395) acestei biserici este afară de
orişice îndoială, din cauza unei inscripţii de la anul 900 (1451) pe o
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Evanghelie, scrisă în anul 800 (1351), la Caffa, unde se zice categoric că
această Evanghelie a fost dăruită bisericii Sfintei Marii Preciste, la Iaşi.
Anume vechimea bisericilor armene la Botoşani şi Iaşi şi tradiţia
armenilor din Suceava dovedesc că armenii au imigrat în Moldova foarte
de timpuriu, deşi poate numai izolaţi, unde, treptat-treptat, au luat în
mână comerţul întreg al ţării, ba chiar şi al ţărilor vecine şi al Orientului.
Desigur, se pare că un document al principelui Moldovei, Ştefan
cel Tânăr (1517-1527), din 20 septembrie 7034 (1526), scris în limba
română, contrazice o imigraţie prea timpurie a armenilor în Moldova,
căci el povesteşte ceea ce urmează: „Armenii erau primiţi, de la strămoşul
domniei mele, de bătrânul voievod Alexandru cel Bun (1402-1433 sau
1432), când ei imigrau, mai întâi, pe pământul nostru moldovean, venind din ţările ungare şi altele, în urma persecuţiilor din cauza credinţei
părinţilor lor”.
Această indicaţie nu poate fi dreaptă, deja din cauza aceasta: că
toate celelalte izvoare istorice afirmă că armenii, imigraţi atunci, după
pieirea imperiului lor şi din cauza tulburărilor religioase, imigrau „direct”,
din Armenia, în Moldova, dar nu din ţările ungare.
Ultimele cuvinte ale documentului citat: „când ei (armenii) imigrau, mai întâi, pe pământul nostru moldovean” pot fi interpretate numai
aşa, că înţelesul acestor cuvinte este „prima aşezare în masă”, deoarece
se ştia bine că, în anul 1418, armenii imigrau în masă în Moldova, şi
anume 3.000 de familii, fiindcă ar fi de altfel neexplicabil cine ar fi clădit
aici bisericile armene vechi, din 1350, la Botoşani, şi din 1395, la Iaşi.
Pentru imigrarea timpurie a armenilor în Moldova, deşi într-un
număr neînsemnat, vorbeşte şi circumstanţa că, după cum este menţionat
deja, privitor la chestiunile religioase, principele Moldovei, Petru Muşat,
i-a subordonat pe negustorii armeni ai Moldovei episcopului armeanortodox din Lemberg, încă din anul 1384, tocmai pentru că poate au fost
puţini, spre a le putea permite un episcop propriu.
Din toate aceste dezvoltări, se poate afirma, acum, cu siguranţă, că armenii Moldovei şi ai Bucovinei actuale trebuie socotiţi printre
locuitorii cei mai vechi ai acestor ţări.
Cele 3.000 de familii armene, care imigrau, în anul 1418, în
Moldova, din Armenia, le aşeza principele Moldovei, Alexandru cel
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Bun, în următoarele 7 oraşe moldovene: Suceava, Cetatea Albă, unde-i
găsea Guillebert de Lannoy deja în anul 1421, Galaţi, Vaslui, Botoşani,
Dorohoi şi Hotin.
Motivul pentru care aceste 3.000 de familii armene părăseau
patria lor şi se duceau în Moldova depărtată trebuie să fie căutat în tulburările religioase de acolo, ale timpului de atunci. Papii încercau, foarte
de timpuriu, să-i convertească pe armeni la biserica latină, şi anume cu
ajutorul regilor armeni, cărora le promiteau ajutor împotriva duşmanilor
lor şi le trimiteau daruri şi insignii regale; astfel, trimitea papa Inocenţiu
al III-lea, în anul 1189, principelui armean Leon al II-lea, insignii regale, cu coroană, îndemnându-l, într-o scrisoare, la statornicie în credinţă
pentru scaunul apostolic.
Tot aşa, prin trimiterea mitrelor şi darurilor, papii încercau să
câştige pe patriarhii armeni pentru uniunea poporului armean cu Roma.
Aceste încercări de uniune ale papilor şi amestecul lor în afacerile
cele mai importante ale ţării, ba chiar în certurile pentru succesiune, cu
care ocazie ei protejau, de obicei, pe cel mai tare, însă, în schimb, cereau
unirea cu biserica latină, aveau drept urmare tulburări mari şi dăunătoare
pentru ţară, lupte sângeroase şi chiar regicid, şi pricinuiau, în sfârşit,
pieirea completă a Armeniei Mici sau a Ciliciei, în anul 1378. Mamelucii
egipteni puneau capăt independenţei acestei ţări, aşa încât ultimul rege
armean, Leon al IV-lea, din familia Lusignan, se refugiase în Franţa,
căutând în zadar ajutor împotriva duşmanilor săi, unde a şi murit, la 19
noiembrie 1393. Fu înmormântat în cavoul regal, la St. Denis.
O astfel de încercare de uniune făcuse şi papa Ioan al XXII-lea,
îndemnând pe patriarhul armean, Constantin al II-lea, şi pe regele Oşiu
să accepte uniunea; în timpul sinodului naţional, în anul 1316, la Adana,
amândoi treceau la uniune. Cei mari ai ţării erau de partea regelui şi a
patriarhului, însă poporul era contra uniunii; dovezile pentru aceasta erau
încercările zadarnice ale misionarilor ordinului Sf. Dominic, mai ales
ale lui Ioan din Cherni şi ale lui Barthelemy din Bologna, care n-aveau
nicăieri partizani, afară de câteva sate din Cilicia.
De asemenea, în oraşul Nahicevan se aşeza o misiune a ordinului
Sf. Dominic, al cărei cap primea titlul unui mitropolit al armenilor uniţi.
Aceste încercări de uniune provocau în popor o împotrivire aşa
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de violentă, încât, după sinodul de la Adana, călugărul regesc Hatun al
II-lea, regele Leon al IV-lea şi Constantin al III-lea, unul dintre ultimii
regi, erau ucişi, însă regele Guido era persecutat foarte mult. Acestea
sunt evenimentele, al căror motiv a fost că domnitorii numiţi încercau
să introducă riturile latine în biserica armeană.
Prigonirea crudă, care urmă după aceste fapte, impunerea silită
a riturilor latine şi asuprirea poporului de cuceritorii mameluci dezgustau multor mii de familii armene şederea mai departe în patria lor şi-i
îndrumau să pornească în călătorie, să întoarcă spatele pentru totdeauna
căminului părintesc şi să caute alte ţări paşnice, unde puteau să se roage
lui Dumnezeu, neîmpiedicaţi, după principiile lor strămoşeşti.
Sosind în Moldova, armenii erau primiţi bine. Principele domnitor al ţării, Alexandru cel Bun, le indica 7 oraşe ca domiciliu şi le da
multe privilegii, între care, conform politicii coloniale de atunci, pentru
administraţia comunală proprie a coloniilor lor: şoltuzi (primari) armeni,
după cum armenii îi mai au, încă, acum, în Şâmos-Uivar (Gherla = oraşul
armean), în Ardeal, şi unde ei luau cu desăvârşire în mână agricultura,
creşterea vitelor şi tot comerţul. Însă armenii, conform dreptului vechi
civil moldovean, ca şi evreii, nu aveau dreptul să aibă măcelării, cârciumi,
brutării şi să cumpere locuri, ca livezi, locuri pentru mori, grădini pentru
albine şi terenuri pentru clăditul caselor, şi aşa mai departe, ci să ia toate
acestea în arendă numai de la indigeni.
În chestiunile religioase, însă, ei căpătau asigurarea libertăţii
depline şi românii, din fire toleranţi, nu-i deranjau în privinţa aceasta
nici pe armeni, nici pe celelalte popoare, care locuiau cu ei, în Moldova,
ceea ce este evident, din raportul lui Gheorghe de Reichersdorff, am
basadorul regelui Ferdinand la curtea principelui moldovean Petru Rareş
(1527-1538 şi 1541-1546), către domnitorul său, căci el scria după cum
urmează: „în Moldova trăiesc, împreună, ca supuşii principelui moldovean, popoare de naţionalitate şi religie deosebite: ruteni, polonezi,
sârbi, armeni, bulgari şi tătari, şi, în sfârşit, mulţi saşi din Ardeal, fără să
se certe unii cu alţii la această deosebire a moravurilor şi a dogmelor”.
La fel descrie şi principele Dimitrie Cantemir firea împăciuitoare
a românilor faţă de armeni, în chestiunile religioase, căci el zice: „Bisericile armene nu sunt mai mici sau mai puţin împodobite ca cele ale
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ortodocşilor şi ei au voie să-şi facă datoria în privinţa credinţei”.
Armenii moldoveni, respectiv cei din Bucovina, deveneau, cu
timpul, aşa de bogaţi, încât un armean din Suceava, Cămărsan, şi soţia
sa Stana puteau lăsa prin testament, după moarte, casa lor, care se afla pe
strada castelului (Burggasse), la Suceava, mănăstirii Moldoviţa. Această
donaţie o legaliza principele moldovean Petru Aron al III-lea, în anul
1448, deci, în timpul domniei sale celei de a doua (1448-1449) şi, mai
târziu, la 10 ianuarie 1451, încă o dată, principele Bogdan al II-lea (14491451) scutea această casă de impozitele mari şi mici şi, de asemenea,
de birul de ceară, de robotă în mori domneşti, de toate contribuţiile şi
serviciile pentru suveran, sustrăgând-o de la jurisdicţia laică, ceea ce, de
altfel, era iarăşi legalizat de fiul lui Bogdan, principele Ştefan cel Mare
(1457-1504), la 12 august 1457.
Tot aşa, lăsa prin testament, mănăstirii Moldoviţa, un oarecare
armean Ion o casă la Suceava. Această donaţie era legalizată şi înzestrată
cu scutire de impozite de principele Petru Aron, la 6 octombrie 1454,
deci în timpul domniei sale celei de a treia (1451-145573).
Însă, şi moşii armenii puteau dona mănăstirilor; astfel, armeanul
Ion Armenciu lăsa prin testament jumătatea satului Ostăpcana, din judeţul
Iaşi, mănăstirii Moldoviţa, ceea ce legaliza principele Ştefan cel Mare,
la 8 ianuarie 1483.
Mai este menţionat, în timpul lui Ştefan cel Mare, un bogat armean din Suceava, cu numele de Vartec, care lăsa, cu limbă de moarte,
copiilor săi, printr-un testament, case şi o proprietate ereditară.
Pe la anul 1475, veneau, iarăşi, în Moldova multe mii de armeni,
din peninsula taurică (Crimeea), după ce turcii şi tătarii cuceriseră Caffa,
unde găseau o primire bună şi unde principele Ştefan cel Mare indica,
pentru aşezare, oraşele Suceava, Iaşi, Roman, Focşani şi Botoşani.
Însă când, în anul 1497, regele Albrecht al Poloniei se apropia
de capitala Moldovei, Suceava, şi o asedia, în zadar, timp de două luni,
atunci mulţi armeni din Suceava, care ocupau, acolo, 700 de case, ferindu-se de primejdiile războiului şi ale asediului, se duceau în Ungaria,
Ardeal şi Galiţia.
Conform unei inscripţii, cizelată cu dalta, în usciorul bisericii,
bogatul armean Drăgan Danovac, cel care, după tradiţie, făcea negoţ cu
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boi şi care, odată, făgăduise solemn că va clădi o biserică, dacă va termina
cu câştig comerţul, întemeia, în anul 1512, deci în timpul domniei princi
pelui Bogdan al III-lea cel Orb (1494-1517), pe un loc care-i aparţinea,
la Suceava, cu mijloace proprii, o mănăstire armeană, pe care o închina
Sfintei Fecioare Maria şi o numea „Hacigadar” sau „Hagiuigadar” („în
deplinirea dorinţei”). Astăzi, Hagiuigadar nu mai este o mănăstire, ci un
loc de pelerinaj foarte frecventat, încotro armenii se duc cu grămada,
din toate ţările locuite de ei. El se află la o depărtare de 1.875 metri de la
sudul oraşului Suceava şi se numeşte „Mitoc”. De la anul 1848, armenii
merg, acolo, cu procesiunea bisericească, în pelerinaj, de două ori pe
an, în urma făgăduinţei făcute lui Dumnezeu, pentru cruţare de holeră
asiatică, şi anume la 15/27 august (sâmbăta) şi la 28 decembrie, adică în
ziua de sărbătoare a Sfântului Iacov. În mod obligatoriu, se slujeşte aici
liturghia, de trei ori pe an, şi anume în ziua Adormirii Maicii Domnului,
în ziua Schimbării la Faţă a lui Hristos şi în ziua Sfinţilor Ioachim şi Ana.
În această biserică se află, în altar, o mare icoană a Maicii Domnului, după
cum, în genere, o astfel de icoană se află, de obicei, în altarul fiecărei
biserici armene, icoană căreia i se atribuie puterea vindecătoare făcătoare
de minuni, deoarece se află, pe icoană, o grămadă mare de ochi, dinţi,
urechi, picioare, mâini şi aşa mai departe, de aur şi argint, lucrurile care
erau jertfite de oamenii suferinzi. În mijlocul bisericii, se înalţă o strană,
făcută din lemn, care se găseşte, de obicei, în bisericile ortodoxe, apoi
aici este o icoană a Sfinţilor Apostoli Vartolomeu şi Iacov, cu o inscripţie
slavă; însă cei patru evanghelişti, de pe iconostas, asupra altarului, ca
şi icoanele de pe uşile altarului, Icoana Sfântului Arhidiacon Ştefan şi a
Sfântului Diacon Laurenţiu, au o inscripţie în limba română.
Înaintea uşii bisericii, în cimitir, se află mormântul episcopului
Grigorie. Singurul clopot care se află aici, ce era găsit, cu ocazia săpării
unui mormânt, în cimitirul sfintei biserici a lui Simeon, se zice că fusese
adus, în secolul al XIII-lea, din Armenia.
Inscripţia acestui clopot sună: „Amintirea lui Ghetraţi Aracheli
de la mănăstirea Sfântului Tatevo (Tadeu) din anul 693 (1244) era scrisă
într-o Joia”.
Conform inscripţiei de pe uşa bisericii şi cu tradiţia armeană
locală, armeanul Christo Hanco (Hacic Hancoian) a clădit, în anul 1521,
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deci în timpul domniei lui Ştefăniţă (Ştefan al V-lea) cel Tânăr (15171527), pe un loc unde era, mai înainte, deja o biserică armenească din
lemn, biserica Sf. Cruci, biserica parohială de azi, în mijlocul oraşului
Suceava, unde, cum se zice, el era şi înmormântat. De existenta mormântului întemeietorului numit nu ne putem convinge, pentru că întreaga
duşumea a bisericii este căptuşită cu lemn.
În cimitir, se află câteva pietre funerare cu următoarele inscripţii:
„Arhidiaconul Asvadar Rertica il Ghiai, decedat 997 (1528)
Preotul Grigorie, decedat 1026 (1577)
Mateu, vameş, decedat 1061 (1612)
Grigorie Nigara, baron de Capri. 1713”.
Aici trebuie să fie notat că o biserică armeană veche, închinată
Sfintei Treimi, era în grădina domnului Volcinschi, lângă clădire, unde
se află, acum, poşta împărătească-regală. Ea, însă, s-a prăbuşit cu desăvârşire, şi anume la sfârşitul secolului trecut.
Despre aceasta ne informează tradiţia armeană locală, că proprietara acestei grădini şi ruine, o oarecare doamnă Capri, plimbându-se,
cu copilul său, în grădină, a fost îngropată, împreună cu copilul, sub
dărâmăturile ruinei care s-a prăbuşit, şi a fost omorâtă, copilul, însă,
alegându-se numai cu frica. Cu pietrele acestei ruine a fost zidită capela,
împreună cu altarul care se reazemă de biserica eparhială.
Tradiţia locală ne informează, mai departe, că o altă biserică
armeană zidită era nu departe de biserica eparhială de azi, pe piaţă, unde
se află, acum, măcelăriile comunale; această declaraţie era confirmată
şi prin descoperirea fundamentului unei biserici şi a pietrelor funerare
armene, cu ocazia punerii pietrei fundamentale a halelor menţionate,
ceea ce s-a întâmplat acum câţiva ani.
Armenii moldoveni, însă, aveau de îndurat şi multă supărare,
nu de la poporul român însuşi, dar poate de la câţiva din domnitorii lui;
astfel, izgonea principele Ştefăniţă, numit cel Tânăr sau cel Crunt, în
anul 1526, când se întorcea din expediţia sa, întreprinsă pentru a jefui din
Muntenia, marea comună armeană din Vaslui şi distrugea bisericile ei.
El era provocat la aceasta, probabil, de plângerile deputăţiei cetăţenilor
din Vaslui, care, încă la începutul acestei expediţii, întreprinsă pentru a
jefui, se plânseseră la el de păgubirile comerciale pricinuite de armenii
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de acolo; pe acest crunt principe l-a apucat deja pedeapsa, la 12 ianua
rie 1527, la Hotin, unde a fost otrăvit de propria sa soţie, după dorinţa
polonezilor, care-i erau duşmănoşi, şi care se temeau de el.
Însă nedreptăţile mai mari le pricinuiau armenilor moldoveni
cunoscutul, în istoria română, ca un mare tiran, principele Ştefan Rareş al
VII-lea (1551-1552); în anul 1551, el poruncea să fie anunţat în toată ţara
că toţi supuşii trebuie să se întoarcă la credinţa ortodoxă, cei eterodocşi
erau persecutaţi ca eretici. De asemenea, pe armenii care se socoteau,
atunci, ca eretici voia principele menţionat să îi convertească, cu orişice
preţ, la ortodoxie, şi când ei refuzau să facă aceasta, el poruncea, în ziua
Adormirii Maicii Domnului, ca toate bisericile lor, de la Suceava, Botoşani, Roman, Huşi şi aşa mai departe, să fie dărâmate sau închise, să fie
confiscate sfintele vase sau veşminte, să fie arse cărţile bisericeşti şi să
fie prinşi episcopul armean, care rezida la Suceava, împreună cu preoţii.
Aceste încercări de convertire luau fiinţă din cauza spiritului secolului
de atunci, pus în mişcare de reformă; sau, poate, ceea ce este mai drept,
din cauza caracterului crunt al lui Ştefan sau din cauza intenţiei ca să
stoarcă bani de la armenii bogaţi; aceste încercări nu puteau fi de durată
lungă, căci o revoluţie de boieri punea capăt atât acestor prigoniri, cât şi
vieţii acestui principe, ucis mişeleşte, în anul 1552, împreună cu copiii
săi, în tabără.
Însă, la acest principe, găsim şi câteva trăsături de toleranţă, căci,
în timpul domniei sale (1551), clădea un armean distins şi bogat, Agopşin
(Iacov) Vartan, în apusul Sucevei, o biserică armeană, închinată Sfântului
Auxenţiu, care se numeşte, acum, Zamca, unde el a fost şi înmormântat,
mai târziu; familia sa imigra, mai târziu, la Lemberg, unde, după cum se
zice, urmaşii lui trăiesc şi astăzi.
În această biserică, se slujeşte liturghie, în mod obligat, de două
ori pe an, şi anume în ziua de Sfântul Gheorghe şi, vara, în ziua de sărbătoare a lui Auxenţiu.
Această biserică este înconjurată, încă şi astăzi, de ziduri împrejmuitoare înalte şi groase, fiind prevăzută cu turnuri de observare;
reprezenta, de aceea, mai înainte, un fel de cetate.
Către satul Șcheia, biserica este apărată printr-un turn lunguieţ,
în forma unei biserici. Sub acest turn, este poarta de intrare, boltită şi
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compusă din pietre cubice groase, dintr-o parte şi din cealaltă a căreia se
află chiliile boltite de locuit, însă, la etaj, o biserică mică, pe bolta altarului
căreia se poate cunoaşte bine, încă şi astăzi, icoana Maicii Domnului; la
etaj, se mai află două chilii, care erau locuite, unde sunt creneluri pentru
puşti şi tunuri şi ferestre de observaţie.
La etaj, era aşezat, cum se vede din proptelele de piatră, care se
află împrejurul zidurilor, către curte, de-a lungul celor trei laturi lăuntrice
ale acestei clădiri, un coridor, la care se putea ajunge, din chiliile aflătoare acolo, printr-o mică anticameră şi o uşă astăzi închisă. Spre oraşul
Suceava, este aşezat un turn (întrebuinţat, astăzi, drept clopotniţă), mult
mai înalt, pe zidul împrejmuitor, sub care este construită poarta exterioară,
astăzi închisă, destinată intrării dinspre partea oraşului. Aici se află, pe
piatra cea mai de sus a porţii boltite, o inscripţie numerică cizelată, ieşită
în afară din mijlocul pietrei, împodobită cu flori, care arată, cu cifre roşii,
anul întemeierii: „1606”. Deasupra bolţii porţii, se află un fel de capelă
sau altar, la care se ajunge pe treptele cu încolăcituri, aşezate pe partea
turnului, şi printr-un coridor (astăzi numai trei scânduri de stejar), care
se sprijină pe proptele de piatră. Deasupra acestei capele, se află un loc
pentru observaţie, de unde ai cea mai bună privelişte peste oraş şi, departe,
la o mare depărtare, spre Răsărit şi Apus. În acest loc de observaţie dă
şi o scobitură adâncă, aflătoare în zid, care a fost lăsată deschisă, chiar
din timpul zidirii turnului, pentru oarecare scopuri. Lângă uşa care duce
spre capelă, se află, alături, la o depărtare de aproximativ 2 metri, încă
alţi doi usciori de piatră, care, după cum se pare, erau destinaţi pentru
punerea unei a doua uşi; aceşti usciori sunt împodobiţi, la capătul lor de
jos, cu sculpturi de flori, asemănătoare cu acelea de pe pietrele cubice
ale bolţii porţii: Interspaţiul între aceşti doi usciori este bine astupat cu
zid şi totul este spoit aşa de bine, încât usciorii din zid abia se observă.
Scopul acestei uşi, astupate cu zid, este neexplicabil, pentru că ea nu
dă în capelă; aici, în zid, nu se observă nici o urmă a unei intrări. Este
posibil ca, înapoia acelei uşi, care se află în colţul turnului îndreptat spre
biserică, să fie o cameră secretă, unde se păstrează lucruri preţioase;
uşa, care era făcută spre ea, era acoperită cu zid, spoită pentru a nu fi
recunoscută, şi încă afară de aceasta, era dărâmată propteaua de piatră,
care sprijinea coridorul înaintea acestei uşi, spre a şterge orişice urme
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de existenţă a acelei camere.
În sfârşit, în cimitirul spaţios şi întins se află marea şi frumoasa
biserică Sfântul Auxenţiu şi, nu departe de uşa ei principală, o fântână
veche, adâncă de 10 stânjeni, care conţine apa cea mai rece şi mai bună
din toată Suceava şi împrejurimi.
La poarta lăuntrică a zidurilor împrejmuitoare, se pot cunoaşte,
încă şi astăzi, rămăşiţele camerelor de locuit pentru trupele de garnizoană.
De asemenea, mai trebuie să fie observat că zidul clădirii, spre
Apus, e împodobit cu o ghirlandă răsucită, albastră, de piatră.
Despre persoana şi timpul zidirii acestor biserici s-au păstrat,
la armeni şi la români, tradiţii divergente, pe care le vom reproduce, în
puţine cuvinte, mai jos, deşi aceste tradiţii n-au nici o valoare istorică:
Tradiţia armeană nu recunoaşte pe Agopşin ca întemeietorul
bisericii mari şi frumoase a Sfântului Auxenţiu, ci admite că trei fraţi,
Iacov, Auxentie şi Grigorie, ar fi cumpărat, în anul 1606, acest loc şi că
Iacov ar fi zidit bisericuţa particulară, situată spre Şcheia şi închinată
Sfântului Iacov; că Auxentie ar fi zidit biserica mare, în ogradă, închinată
Sfântului Auxentie şi că Grigorie ar fi zidit capela turnului, care se află
de partea oraşului şi este închinată Sfântului Grigore, Iluminatorului,
convertitorul armenilor la creştinism.
Tradiţia locală română contrazice, cu desăvârşire, tradiţia armenilor şi afirmă că sfânta biserică a lui Iacov ar fi fost, mai înainte, biserica
româno-ortodoxă închinată Adormirii Maicii Domnului, iar biserica
Sfântului Auxentie ar fi fost vechea biserică a Sfintei Parascheva; capela
turnului Sfântului Grigore ar fi fost, în sfârşit, turnul mare al cetăţii. Pentru
adeverirea acestei tradiţii, se citează, ca dovezi, picturile de pe pereţi,
care încă se pot recunoaşte şi care sunt făcute în sensul ortodox, icoanele
şi ornamentaţia pe ziduri întrebuinţată în timpul lui Ştefan cel Mare, ca:
roze, flori, cărămizile pictate şi lustruite, ghirlandele împletite de piatră,
după cum astfel de lucruri se pot vedea, şi astăzi, pe toate clădirile asemănătoare. Mai departe, se afirmă că aceste biserici erau vândute, când
erau dărăpănate, în timpul mitropolitului moldovean Teofil, împreună cu
alte două biserici, cu 600 ducaţi, bogaţilor armeni, care restaurau aceste
biserici şi le aranjau potrivit pentru serviciul lor divin.
Însă inscripţia, pe piatra funerară a lui Agopşin, care se află încă
26

Etnii bucovinene
în biserica Sfântului Auxentie, în Zamca, arată că amândouă tradiţiile
sunt slabe.
Parlamentul din Lublin, din anul 1569, îi exila pe toţi locuitorii
Poloniei, care nu erau catolici, prin urmare şi pe armenii ortodocşi, care
trăiau acolo şi care au emigrat în Moldova şi s-au aşezat în Suceava şi
în alte oraşe, unde au găsit, pretutindeni, o primire bună.
În timpul domniei principelui moldovean Bogdan al IV-lea
(1568-1572), fiul voievodului Alexandru Lăpuşneanu, armenilor din
Moldova le mergea iarăşi mai rău. Anume, principele Bogdan, care se
încuscrise cu multe familii nobile polone, proteja pe polonezii din ţara sa
şi le acordase chiar şi importante funcţiuni publice moldovene. Boierii
moldoveni îi imputau, acum, că el voieşte să se lepede de ortodoxie şi
să treacă la biserica latină. Spre a se dezvinovăţi de această neplăcută
imputare şi spre a dovedi râvna sa pentru biserica ortodoxă a ţării, el
începea, în anul 1570, să-i urmărească pe armeni, pentru că ei rezistau
încercărilor lui de convertire, la care erau supuşi, şi începea, în sfârşit,
să-i izgonească.
Cu toate aceste prigoniri, armenii aveau, totuşi, o influenţă
mare în ţară, probabil datorită averii lor, căci, deja după Bogdan, venea
pe tronul moldovenesc o odraslă din flori a unei armence, a soţiei unui
armean, Serpega, cu principele Ştefăniţă Tomşa (1563-1564), Ion cel
Crunt (1572-1574), care, din cauza originii sale armene, era numit „Ion
Armeanul”.
În anul 1582, deci în timpul domniei principelui Iancul Sasul
(1579-1583), fiul din flori al principelui Petru Rareş, cu o săsoaică din
Ardeal, soţia lui Vais Iorg, era numit episcopul armeano-ortodox al Moldovei Ion Hunanian, care rezida la Suceava, spre a intra în funcţiunea
episcopatului armeano-ortodox din Lemberg, devenit liber din cauza
abdicării episcopului Barzumas Bogdanovici. Episcopul Bogdanovici
avea motivele sale pentru a abdica, mai curând fiind silit la aceasta de
polonezi, pentru că el, după cererea polonezilor, încercase, într-adevăr,
să-i convertească pe armenii Poloniei la catolicism, armeni care, cu încăpăţânare, nu renunţau la credinţa ortodoxă, însă el nu izbutise să facă
acest lucru, în timpul activităţii sale episcopale de trei ani (1579-1582).
În timpurile periculoase, deja cunoscutul de către noi armean
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Drăgan Danovac fugise, din Suceava, în Polonia, şi se stabilise permanent
la Lemberg, după ce suveranii îi confiscaseră toată proprietatea funciară,
ca pe o avere fără stăpân, mai ales aceea care se afla lângă Itcani, unde
se află, astăzi, biserica ortodoxă a Maicii Domnului. După moartea lui
Drăgan, însă, apărea fiul lui, Bogdan, şi cerea, de la principele Ieremia
Movilă, restituirea proprietăţilor părinteşti, pentru că el lua ca martori
pe bătrâni români şi armeni. Numitul principe porunci să i se dea înapoi
proprietatea părintească, prin mijlocirea unui document din 22 ianuarie
1597, şi care sancţiona aceasta.
Armenii îşi câştigau foarte mari averi prin comerţul de tranzit,
foarte bănos, cu Orientul; ca exemplu, o să cităm, aici, numai în treacăt,
pe bogatul negustor din Lemberg, Christof Avedic Bernatovici (a murit în
1671), care putea să dea, cu împrumut, regelui polonez Vladislav al IVlea (Wassa), suma de 300.000 de ducaţi, enormă pentru timpul de atunci.
După tradiţia locală armeană, se zice că un oarecare armean, Simeon (Şim), a ridicat, pe la anul 1600, deci în timpul domniei principelui
moldovean Ieremia Movilă (1596-1606), biserica armeană, la Suceava,
închinată Sfântului Simeon Dzerun („celui bătrân”).
Această biserică este cunoscută, la Suceava, sub numele de
„biserica cu turnul roşu”, pentru că avea clopotniţa vopsită, până nu
demult, în roşu; astăzi, atât biserica, cât şi clopotniţa sunt acoperite cu
tinichea şi numai vârful turnului a rămas roşu. Lângă această biserică,
era, până nu demult, cimitirul armenilor, care, astăzi, e strămutat, nu
departe de aici, pe câmpurile din apropiere de Zamca, lângă magazinul
de muniţii. În această biserică se slujesc parastase şi, de asemenea, se
slujeşte liturghia, în fiecare zi următoare unei sărbători mari. Biserica
are un fel de iconostas şi, afară de acesta, o perdea preţioasă, cu icoane
cusute din Sfânta Scriptură, cu inscripţia următoare: „Această perdea este
amintirea fiului lui Grigore, evlaviosul şi iubitul Ion, şi a părinţilor lui în
ţara Bogdania, la Suceava, în biserica Sfintei Cruci, şi ea era desenată de
mâna cântăreţului Iacov Ţinţin, în anul 1210 (1761)”. Tot aici se află, de
asemenea, o icoană, de la 1810, a celor trei sfinţi teologi, cu inscripţia
în română. Pavajul bisericii conţine multe pietre funerare, din care sunt
lizibile numai câteva.
De asemenea, în antreul bisericii, spre Apus, se află o piatră
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funerară, cu următoarea inscripţie: „Aceasta este piatra odihnei lui Isaia
Muhalean, fiica baronului Andon şi a Mualei, decedaţi într-o luni a anului
1067 (1618)”. Evanghelia, care se află, acum, în biserica eparhială, era
scrisă de preotul Ion din Suceava, în anul 1090 (1641).
În anul 1622, patriarhul Melhisedec a fugit din patria sa, Ecimiadzin, în Polonia, hirotonind, mai întâi, pe nepotul său, Şahag, pentru că
nu putuse să plătească tributul de 2.000 de ducaţi, ceruţi de şahul persian
Abbas, şi pentru că acesta distrusese mănăstirea rezidenţei sale, şi s-a
stabilit la Lemberg, unde ocupă, vremelnic, după moartea episcopului
Mesrob, episcopia, însă, mai târziu, demisionează şi se retrage la Cameneţ-Podolsk, unde a şi murit, la 18 martie 1627.
În joia de după Boboteaza anului 1627, Melhisedec îl hirotonea
pe preotul armean Nicolae Tarasievici, protejat de consiliul comunal al
oraşului Lemberg. Din cauza simpatiei lui pentru biserica latină, împotriva voinţei comunei armene de acolo, care avea o înclinare înverşunată
pentru credinţa părintească armeano-ortodoxă, episcopul armean din
Lemberg îl instala ca succesor al său şi subordona jurisdicţiei lui pe toţi
armenii din Polonia, Moldova şi Muntenia. Cu această hirotonie, ilegală
însă, patriarhul punea temelia pentru mari tulburări şi pentru distrugerea
coloniei armene foarte înfloritoare a Lembergului, pentru că episcopul
Tarasievici încerca, împreună cu iezuiţii, să o convertească la biserica
latină.
Aceste planuri, care nu ţineau seamă de nimic, pentru uniune
aveau drept urmare un îndelungat şi neplăcut proces, care, fiind, deci, în
favoarea episcopului, se termina cu emigrarea celor mai mulţi armeni,
din Lemberg, în Moldova, aşa încât, în anul 1652, din colonia armeană
atât de numeroasă şi înfloritoare din Lemberg rămân, acolo, abia o sută
de case armene.
E adevărat că Tarasievici căpăta, pentru râvna sa, manifestată
în timpul convertirii armenilor, de la papa Urban al VIII-lea, pentru el
şi pentru succesorii săi, titlul unui mitropolit, însă aceasta nu îi folosea
prea mult, doar comuna armeană din Lemberg fugise în toate părţile şi
el rămăsese un arhipăstor, dacă nu de tot fără turmă, dar totuşi cu numai
foarte puţine oi. În anul 1649, deci în timpul domniei principelui Vasile
Lupu (1634-1653), armenii tipăreau, în tipografia metropolitană din
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Suceava, un codice al Evangheliei, sub supravegherea episcopului lor,
Mennas.
Şi în oraşul Siret se aflau mulţi armeni; astfel, în 1653, avea,
acolo, un armean, cu numele de Vugheiţi, în mijlocul oraşului, o casă şi
o pivniţă pentru comerţ, însă, în curând, avea să-şi părăsească şi oraşul,
şi proprietatea sa. Aceasta se transformă, mai târziu, în proprietatea
episcopului Calistru, din Rădăuţi, şi, apoi, în proprietatea mănăstirii
Putna. Principele Constantin Ţehan Racoviţă (1753-1756) o legaliza, la
17 aprilie 1756, ca proprietate a mănăstirii, cu adaosul scutirii de vamă
şi cu permisiunea scutirii de impozitele pe vânzarea de băuturi, în piv
niţa pomenită.
În anul 1654, deci în timpul domniei principelui moldovean
Gheorghe Ştefan (1653-1658), când orişice comerţ stătuse pe loc, datorită
multor invazii ale cazacilor, Stanislaus Revera Potoţchi ceda terenurile
satului Zabloţia pentru întemeierea oraşului Stanislavov şi îi invita pe
armeni pentru a se aşeza acolo. Atunci s-au dus acolo mulţi armeni moldoveni şi, de asemenea, ardeleni, se statorniceau aici şi aveau să atragă,
în curând, întregul negoţ de vite moldovenesc.
Din timpul domniei a doua a principelui moldovean Gheorghe
Duca (1669-1672), iarăşi emigrau mulţi armeni moldoveni, însă, mai
ales, din cei din Suceava, sub conducerea episcopului lor, Mennas, care
era episcopul armeano-ortodox al Moldovei, de la anul 1649, şi rezida la
Suceava, şi se îndreptau, în parte, spre Polonia, însă în mai mare parte,
împreună cu episcopul lor, spre Ardeal.
Motivul acestei emigrări în masă a armenilor, cu episcopul lor,
fu marea apăsare din cauza impozitelor, în timpul de atunci, însă, mai
mult, persecutarea lor de către principe, pentru participarea la conspiraţia
boierilor, înscenată, la 29 octombrie 1671, la un oarecare Mihail Hâncul
(foarte probabil un armean).
Armenii fugeau, la început, în Carpaţi, treceau, apoi, hotarul
Ardealului şi se aşezau în Bistriţa, în Ardeal, când nu izbuteau, aflânduse acolo, să facă pe principe să-şi schimbe părerea. Aici erau primiţi de
principele Mihail I Apafi (1661-1686), după ce ei făgăduiseră de a se uni
cu biserica latină, împreună cu episcopul lor, Mennas. însă convertirea
lor adevărată şi completă o săvârşise numai preotul armean din Lemberg,
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Auxentie Verţirovschi, care călători, pentru aceasta, în Ardeal şi îndemnă
pe compatrioţii săi la acceptarea uniunii cu Roma, şi pe episcopul lor,
Mennas, la călătoria la Lemberg, spre a o recunoaşte în mod public.
Mennas se şi ducea la Lemberg, în anul 1686, îşi mărturisea, înaintea
cardinalului Palavicini şi a mitropolitului armeano-catolic Vartan (a
murit în 1715), credinţa latină şi făgăduia să îndemne, cu siguranţă, şi
pe compatrioţii săi la acceptarea definitivă a ei.
Acest întâi episcop armeano-catolic al Ardealului, Mennas, primea, acum, titlul episcopului Bogdaniei şi Moldovei, însă nu se bucură
de acesta mult timp, căci muri, în acelaşi an 1686, în Lemberg. Pe 13
februarie 1687, era numit, deja, de către mitropolitul armeano-catolic
din Lemberg, Vartan Hunanian, menţionatul şi zelosul de a încheia uniunea, Auxentie Verţirovschi, după solicitarea arhipresbiterului armean al
Sucevei, Ilie Mândrul, în postul vicarului episcopal şi administratorului
pentru armenii ardeleni.
În ciuda uniunii lor cu biserica latină, la armenii ardeleni încă mai
existau, pe atunci, obiceiurile orientale – ei pomeneau, în timpul Sfintei
Liturghii, pe patriarhul lor oriental şi nu pe papă, prăznuiau Naşterea lui
Hristos, împreună cu Boboteaza, împărtăşeau şi pe copii şi permiteau, în
sfârşit, fecioarelor frecventarea bisericii, numai de trei ori pe an.
După ce episcopul Mennas părăsise Suceava, partizanii bisericii
latine avuseseră grijă să existe un episcop armean al Moldovei, numit
de ei, deşi numai cu numele; găsim, astfel, citat, pe la anul 1669, pe un
oarecare Ion Chieremovici, în calitate de episcop al Moldovei şi sufragant
din Lemberg. Că, deci, acest episcop figura, într-adevăr, numai cu numele,
se adevereşte prin declaraţia călugărului D. Luighi Maria Pindace, care
era delegat în Moldova pentru convertirea armenilor, căci el zice că, în
Moldova, episcop era Isaac, un bărbat de 50 de ani, hirotonit de patriarhul
de atunci, Iacov, de care depind aproximativ 20 de preoţi.
De asemenea, Pindace ne dă importante explicaţii despre starea
bisericilor armene ale Moldovei, în timpul de atunci, căci el comunică
precum că armenii au, la Iaşi, reşedinţa princiară, două mănăstiri, la
Galaţi, Siret, Hotin şi Botoşani, câte o mănăstire, şi la Suceava, o mă
năstire şi două biserici.
Din această dare de seamă, a călugărului Pindace, se vede că
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scaunul apostolic era foarte activ pentru convertirea armenilor ortodocşi
ai Poloniei şi ai Moldovei, în privinţa căreia el a rămas activ până în
timpurile noastre, după cum se va deduce din ceea ce va urma.
În timpul războaielor regelui polonez Johann al III-lea Sobieski,
cu turcii, când dominau, în Moldova, principii Ştefan Petriceicu (16721674), Dumitraşcu Cantacuzin (1674-1676) şi Constantin Cantemir,
fugeau mulţi locuitori din Moldova, iar când polonezii incendiau oraşul
Suceava, la 15 octombrie 1675, şi, apoi, în octombrie 1686, fugeau locuitorii oraşului, cu toţii, şi, de asemenea, armenii, aşa încât polonezii,
care intrau acolo, găseau numai un singur bărbat, cu numele de Turculeţ.
Schmidt ne povesteşte, în memoriile sale, la pagina 187, cum
Sobieski s-ar fi oprit, în octombrie 1686, întorcându-se din incursiunea
de devastare prin Moldova, paisprezece zile în Suceava, aşteptând sosirea
trupelor auxiliare ale împăratului, şi că, în timpul acesta, ar fi înconjurat,
cu o ridicătură de pământ, Zamca, pe atunci singura construcţie solidă8.
Această ridicătură există şi astăzi. Însă afirmaţia nu poate fi dreaptă,
pentru că Sobieski ar fi ridicat, de altfel, acea întărire împotriva lui însuşi;
desigur, ridicătura de pământ a fost construită de trupele lui Sobieski,
dar în toamna anului 1691, când el năvălise in Moldova a treia oară,
jefuind multe oraşe şi sate. Toamna, se întoarse, însă, lăsând garnizoane
la Neamţ, la Suceava, în mănăstirea armeană Câmpulung, la Hangul,
Secu şi la Agapia.
Garnizoana poloneză din Zamca (mănăstirea armeană) trebuia să
sufere mult de atacurile principelui Constantin Cantemir şi, spre a putea
să se apere mai bine împotriva acestora, a reparat zidurile, în partea de
sud a cetăţii, care se poate recunoaşte şi astăzi, construind o ridicătură de
pământ, în formă de cerc, ce există, de asemenea, în zilele noastre. Garnizoanele din Zamca şi din celelalte puncte solide menţionate părăseau
aceste locuri, numai după pacea de la Karlowitz, din 26 ianuarie 1699.
La 3 octombrie 1690, în timpul domniei deja numitului principe
al Moldovei, Constantin Cantemir, Papa Alexandru al VIII-lea legaliza
pe Axentie Verţirovschi în calitate de vicar episcopal şi administrator al
În acea vreme, doar Zamca era un punct fortificat, după ce principele
Cantacuzino umpluse cu paie şi lemn cetatea, cucerită prin foame, în 1675, o
incendiase şi o aruncase în aer cu praf de puşcă (Wickenhauser, op.cit., p. 40)

8
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armenilor ardeleni şi moldoveni, numit, la 13 februarie 1687, de Vartan
Hunanian, mitropolitul armeano-catolic din Lemberg.
Acesta era şi hirotonit, la 30 iulie 1691, de numitul mitropolit din
Lemberg, iar la acest act de hirotonire asista şi arhipresbiterul armean al
Moldovei, Ilie Mândrul, din Suceava, care, aici, a recitat crezul, ceea ce
făcuse el şi mai înainte, în faţa cardinalului Cantalmus, la Varşovia, unde
plecase, cu încă alţi opt dintre cei mai respectaţi preoţi, pentru depunerea
jurământului de unire.
Însă, episcopului Verţirovschi îi mergea rău, căci era prins de
turci, în 1697, în timpul luării Bistriţei, şi eliberat numai în 1699, după
pacea de la Karlowitz. A murit, în anul 1715, la Viena.
O descriere latină a Sucevei, din anul 1693, povesteşte că numărul armenilor din Suceava, împreună cu minorii lor, este de 3.000, că
au, în oraş, patru biserici, din care trei sunt biserici parohiale, şi anume:
prima e închinată Prea Sfintei Treimi, a doua, Sfintei Cruci, şi a treia,
Sfântului Simeon. Fiecare dintre preoţii care fac parte din ele este întreţinut de 150 de familii. Episcopul armean rezidează în afara oraşului (în
Zamca). La o distanţă de un sfert de milă, în sudul Sucevei, se citează o
mănăstire de călugăriţe, din veniturile căreia, în timpurile liniştite, erau
întreţinute aproximativ patruzeci de fecioare şi văduve, fără deosebire.
Toate trăiau după obiceiul vechi, fără regulamentul obligatoriu al unui
ordin şi fără făgăduinţa, făcută în mod formal lui Dumnezeu, totuşi, în
toată evlavia şi castitatea.
În timpul domniei principelui Moldovei Constantin Duca (16911696), călătorea ajutorul armeano-catolic Deodat Nersesovici, episcopul
din Troianopolis, „in partibus infidelium” („între necredincioşi”), înzestrat cu scrisorile împăratului Leopold I, ale regelui polonez August al
II-lea şi ale Curţii Papale; acesta tindea să înduplece pe armenii moldoveni să treacă la unire, în Moldova, şi se prezenta la principe – probabil
domnea, atunci, Antioh Cantemir (1696-1701). Cu atât mai probabil,
încât August al II-lea era ales rege al Poloniei, la 27 iunie 1697, numai
după moartea lui Sobieski, care avusese loc la 17 iunie 1696, cu intenţie
să ceară şi el subordonarea bisericilor armeano-ortodoxe ale Moldovei
jurisdicţiei mitropolitului armeano-catolic din Lemberg, ceea ce el nu
izbutea.
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Pe la anul 1704, în timpul domniei principelui Moldovei Mihail
Racoviţă (1703-1705), armenii din Suceava căpătau un adaos de compatrioţi, din colonia armeană Elisabethstadt (Dumbrăvenii Sibiului) din
Ardeal, când principele de mai târziu al Ardealului, Francisc al II-lea
Racoczi, poruncea ca armenii să fie jefuiţi şi casele lor incendiate, deoarece ei păstrau o credinţă statornică pentru împărat. La 10 martie 1707,
armeanul bogat din Lemberg, Dominic Bogdanovici, lăsa, prin testament,
300 de florini polonezi pentru reparaţia bisericii armene (Hagiuigadar)
din Suceava, tare stricată, în urma deselor invazii inamice, întemeiată
de străbunicul lui, Drăgan Danovac, şi era închinată Sfintei Maria. În
anul 1762, un armean vindea moşia Verbanţ, situată în districtul Coţman,
căpitanului Hristiani, pentru colonia germană Filipen (Prilipca), care,
însă, nu avea să intre niciodată în posesia numitei moşii, dimpotrivă,
pierdea arvuna, pentru că vânzătorul era numai un arendaş şi nu avea
nici un drept de proprietate, deci, nici drept de a o vinde.
În timpul ocupaţiei Bucovinei de către trupele austriece, generalul von Spleny găsi, în 1775, doar 58 de armeni, doi preoţi armeni seculari
şi un diacon, însă generalul Carl baron von Enzenberg, conducând administraţia ţării, de la aprilie 1778, până la sfârşitul lui octombrie 1786,
găsea, deja, 200 de armeni şi greci, care aveau proprietăţi, cea mai mare
parte din ei, şi cei mai bogaţi, aveau domiciliul la Suceava, unde clădiseră 60 de case de lemn, între anii 1778 şi 1779. Generalul Enzenberg
găsea, mai târziu, 118 familii armene, cu domiciliul la Suceava. Însă
numărul de persoane armene trebuia să fi fost mult peste 200, în timpul
administraţiei lui Enzenberg, dacă era găsit numărul familiilor de 118 şi
fiecare familie se compunea numai din trei persoane, ceea ce, desigur,
este socotit prea puţin; armenii din Suceava trebuiau să numere, atunci,
350 de suflete, poate şi mai multe. Că în timpul ocupaţiei Bucovinei
erau prezenţi, acolo, mai mulţi armeni, decât erau găsiţi în mod oficial,
se confirmă, de asemenea, prin corespondenţa lui Schlătzer, în care se
zice că, în anul 1779, locuiau, în oraşul Suceava, 131 de familii armene.
Între armenii de atunci, se pomeneşte, mai ales, un bogat negustor din Suceava, Ion Capri, care plătea, anual, vamă de peste 3.000 de
florini şi lua în arendă jumătatea moşiei Iacobeşti, ce aparţinea mănăstirii
Solea şi era destinată aşezării secuilor din Moldova, şi care era înnobilat
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(căpătând titlul de baron), spre a ajuta unirea armenilor ortodocşi din
Bucovina cu biserica latină.
În timpul ocupaţiei Bucovinei, fiii unui oarecare Grigore Pruncul,
un armean, judecător al Bucovinei, Ariton, Luca şi Cârste, căpătau, în
anul 1790, legalizarea nobilimii lor moldovene.
Mai târziu, se duceau în Bucovina şi mulţi armeni din Ardeal şi
declarau că se vor aşeza la Suceava şi vor construi case solide de locuit,
dacă li se vor da, gratuit, pietrele din ruinele cetăţii Sucevei. Din nenorocire, se da urmare dorinţei lor, pe socoteala monumentelor istorice.
Cu pietrele ruinei cetăţii, armenii îşi clădeau casele, în chip de
vile, existente încă astăzi, în felul moldovean, situate în curte, în cartierul
armean din Suceava. Baronul Capri clădea, în mijlocul oraşului, cu pietrele cetăţii, clădirea mare, cu pivniţe foarte înalte, numită, astăzi, „Hotel
Langher”. Tot aşa, la o depărtare de aproximativ 50 de paşi de înaltele
pivniţe, care se trag din Evul Mediu şi deasupra cărora era, odinioară,
palatul principilor Moldovei, se află, sub casa clădită în sudul „Hotelului
Langher”, „Hotel de Moldavie”; apoi, sub închisoare, lipită de liceul
ortodox şi care se află în faţa bisericii Sfântului Dumitru, tradiţia locală
românească afirmând despre această din urmă pivniţă că are legătură atât
cu subsolul casei lui Langher, cât şi cu pivniţa care se află sub „Hotel
de Moldavie”, dar şi că ea se prelungeşte, sub strada principală şi sub
biserica Sfântului Dumitru, şi dă undeva, lângă râul Suceava. O intrare
subterană, asemănătoare unei pivniţe foarte vechi, zidită din pietre cubice şi pavată cu lespezi de piatră, se află aproape de biserica parohială
armeană de astăzi şi de cazarma apărătorilor ţării (Landwehrkaserne),
în grădina cetăţeanului Mihail Avram, din Suceava.
În anul 1776, negustorul armean Nicorovici se oferise să aducă,
din Turcia şi din oraşul Botoşani, mai multe familii armene în Bucovina,
pentru a-i aşeza la Suceava, sub condiţia ca oraşul Suceava să fie înălţat
la rangul unui oraş comercial liber, cum este Brody, în Galiţia, ceea ce
împăratul Iosif al II-lea consimţise, deja, în anul 1786. Se pare că afacerea
de aşezare nu a reuşit, din cauza opoziţiei Turciei.
Se zice că, în anul 1781, erau la Suceava numai 129, iar în anul
1786, chiar numai 114 familii armene. Însă, în 1802, se mărea numărul
acestora la 205, cu 965 de locuitori. În 1820, se numărau, la Suceava,
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200 de case armene, deci, numărul familiilor se poate admite peste 200.
În 1825, trăiau, la Suceava, 250 de familii, în 1857, 530, iar astăzi, aproximativ 300 familii armene, cu 1.200 locuitori.
Năzuinţele tradiţionale la unirea armenilor ortodocşi ai Moldovei
se continuau, cu mare zel, şi atunci când Bucovina era anexată Imperiului
Austriac, iar la armenii ortodocşi din Suceava erau trimise, după dorinţa
împăratului Iosif al II-lea, dese misiuni, cu intenţii de convertire.
Pentru acelaşi scop, călugărul-preot armeano-catolic Cristofor
Carbuli era chemat, deci, mai întâi, în anul 1782, din parohia sa din
Ardeal, la Suceava, unde sosea, pe 10 mai I782, şi începea să lucreze în
sensul convertirii, însă se pare că fără succes, succesul lui fiind egal cu
zero; de altfel, aceste încercări de unire erau suspendate, conform scrisorii
autografe prea înălţate din 4 iunie 1783, deşi numai pentru un timp scurt.
Deja în anul 1796 se reînnoiau aceste încercări de convertire,
căci, la armenii ortodocşi din Suceava, lucra ca misionar preotul armeano-catolic Iosif Moşora (Moszora), a cărui familie încă mai există astăzi
la Cernăuţi, însă, probabil cu succes tot aşa de neînsemnat ca preotul
Carbuli.
Se pare că, din acea perioadă, se renunţă la încercările de unire;
ele sunt, însă, reluate în 1828, conform unui ordin mai înalt, căci, în
1828, lucra la Suceava, ca misionar, preotul mehitariştilor, Pavel Hunan,
din Viena, care îi soma pe armeni să accepte unirea în limba lor, însă
nu putea să producă nici un succes. De asemenea, au fost călătoriile
pentru misiune, de două ori repetate, şi desele predici ale mitropolitului
armeano-catolic din Lemberg, Samuil Ştefanovici, care controversa, în
biserica armeană parohială, cu preotul armeano-ortodox Ion Botuşan, în
înţelesul teologic, despre „Filioque” şi era blestemat de acesta, în mod
public, din cauza încercărilor lui de unire. Aceste predici nu aveau mai
mult succes decât ostenelile zeloasele ale misionarilor de mai târziu,
Florian Mitulschi, din anul 1839, Isacovici, Ignatie Ştefanovici şi ale lui
D. Davidovici, din ziua de astăzi.
Pentru armenii ortodocşi sau gregorieni din Suceava, care, în
timpul ocupaţiei Bucovinei, nu aveau un episcop al lor, îngăduia împăratul Iosif al II-lea, pentru că un astfel de episcop nu se găsea în nici o
regiune a monarhiei austriece, după solicitarea mitropolitului armean
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din Astrahan, Iosif Argutianov (15 martie 1786), ca armenii ortodocşi
ai Bucovinei să-şi numească preoţii din metropolă, să se subordoneze
jurisdicţiei patriarhului armean din Constantinopol şi să aibă dreptul
de a asculta, împreună cu acesta, şi de catolicosul din Ecimiadzin, în
Armenia rusească de astăzi.
La sfârşit, vom menţiona, în câteva cuvinte, şi pe armenii din
Bucovina, care sunt uniţi cu biserica latină.
Armenii uniţi veneau, în Bucovina, din Galiţia, deja deznaţionalizaţi şi cu desăvârşire polonizaţi. O parte se aşezau la Cernăuţi, o parte,
la Siret, arendau moşiile boierilor români, care trăiau tocmai în Moldova,
şi moşiile fondului religios ortodox, cultivând, raţional şi economic,
pământul, devenind, astfel, cu timpul, din arendaşi, moşieri.
Astfel, venea în Bucovina un oarecare armean, Bogdan Ştefan,
din Stanislav, care a cumpărat, de la boierul român Paladi, moşia Orăşenii şi se obliga, pentru a obţine legalizarea actului de cumpărare, cu
o învoială, scrisă în 8 iunie 1781, să întemeieze, acolo, un sat nou şi să
aşeze, pe socoteală proprie, 50 de familii germane; însă, după ce fusese
confirmată, la 7 iulie, acelaşi an, tranzacţia, el uita îndeplinirea promisiunii sale, cu toate amintirile dese.
Despre aceşti armeni catolici, şi anume despre cei aşezaţi la
Cernăuţi, zice împăratul Iosif al II-lea, în scrisoarea autografă din anul
1783, ceea ce urmează: „Comuna armeană de aici (adică de la Cernăuţi),
la liturghia căreia eu însumi asistam, este la fel, cu puţine excepţii, ca
a tuturor celorlalţi armeni catolici, deci trebuie să fie suspendate toate
cercetările despre religia lor şi să fie lăsaţi, în linişte, cu moravurile lor;
de asemenea, trebuie să se năzuiască pentru a fi aduşi aici încă şi mai
mulţi astfel de oameni”.
Astfel de armeni, de la început ortodocşi, însă, apoi, catolicizaţi,
erau mulţi în Bucovina, posedau, aici, şi moşii, dar, mai târziu, părăseau
ţara şi se duceau în Galiţia.
Tot aşa, găsim că un oarecare Hristof Abrahamovici cumpărase
Hliboca, însă Iosif cumpărase Daroşăuţi şi Tăutri.
Nerses, Ştefan şi Nicolae Aivas, care erau aşezaţi la Cernăuţi,
cumpărau, în anul 1789, cu aprobare împărătească, moşia Mitcău, însă,
mai târziu, încă şi moşiile Rostochi şi Stăneşti, pe râul Suceava, Sinăuţi
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şi Vijniţa.
Mihail, Ignatie, Iacov, Grigore, Lazăr şi Caietan, fiii lui Anton
Antonovici, poreclit „Cap de bou Iaculovici”, cumpărau moşiile Berhomet, Oşehlib şi Cuciur-Mic.
Totodată, şi Ion Bogdanovici cumpăra moşia Orăşeni.
Fiii lui Hristofovici, care veniseră din Armenia Mare şi se aşezaseră la Siret, cumpărau, mai târziu, moşia Carapciu.
Ion şi Anton Malevici cumpărau moşiile Malatineţ şi Stăuceni.
Ştefan, Iacov, Ariton, Nicolae şi Teodor Miculi cumpărau moşiile
Vaslăuţi, Mamorniţa, Lucaviţa şi Zurin, iar Luis Miculi cumpăra, de la
principele Cantacuzino, moşia Iujineţ.
Familia Mosor întemeia colonia Mossoriuca.
Pasacos cumpăra moşia Vitiliuca.
Avraam Caietanus şi Petru Petrovici cumpărau moşia Zadobriuca.
Un armean, venit din Armenia, se aşezase la Siret, însă copiii lui
emigrau în Galiţia; Iacov, Mihail şi Grigore Romaşcan, veniţi, în 1792,
din Moldova şi domiciliaţi la Cernăuţi, cumpărau moşiile Dolhopole,
Ispas şi Putila.
Iacov Simionovici cumpăra moşia Revacăuţi şi, în sfârşit, Zadurovici, moşiile Lenţeşti şi Şerăuţi.
Armenii catolici, care trăiesc, încă şi astăzi, în Bucovina şi sunt
bogaţi, au, la Cernăuţi, pe strada Şerpilor (Schlangengasse), o biserică
frumoasă, zidită, clădită cu ajutorul colectelor, în perioada 1870-1875,
închinată Apostolilor Petru şi Pavel; sunt cârmuiţi de foarte bătrânul
prelat Florian Mitulschi, căruia îi este dat, ca ajutor, un cooperator, la
Cernăuţi, şi un administrator, la Suceava.
Aceşti armeni uniţi se socotesc, astăzi, ca fiind polonezi şi numai biserica şi liturghia armeană amintesc naţionalitatea lor armeană,
originară şi adevărată.
Însă, în timpul din urmă, curia romană îl îndupleca pe mitropolitul armeano-catolic din Lemberg la o unire definitivă, desăvârşită în
afacerile rituale cu biserica latină şi la acceptarea liturghiei latine, ceea
ce s-ar fi şi întâmplat, dacă, în ultimul moment, nu s-ar fi deşteptat con
ştiinţa naţională a acestor armeni, care vorbesc limba poloneză, şi dacă
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ei nu l-ar fi prevenit pe arhipăstorul lor, printr-o scrisoare, în care i se
cere să păstreze ultima legătură cu naţiunea armeană, liturghia armeană,
sub ameninţarea trecerii la biserica armeano-ortodoxă.

Particularităţile religioase
şi moravurile armenilor ortodocşi
ai Bucovinei
Cum se ştie, armenii ortodocşi se socotesc ca aderenţi ai dogmelor lui Eutihiu, şi li se impută că nu cred în amândouă firile lui Hristos, în
firea dumnezeiască şi în cea omenească, şi că ei nu recunosc Sinodul din
Calcedonia (al IV-lea ecumenic) de la anul 451, care a confirmat dogma
privitoare la recunoaşterea firilor amândurora ale lui Hristos.
Motivul nerecunoaşterii Sinodului din Calcedonia trebuie să fie
căutat numai în aceste împrejurări, că armenii nu înţelegeau dogma aici
confirmată, din cauza sărăciei limbii armene, în comparaţie cu cea greacă;
astfel, lipseau, la armeni, termeni distinctivi pentru cuvintele greceşti
„fire”, „substanţă” şi „persoană”, aşa încât, dacă grecii spuneau „Iisus
are două firi”, armenii credeau că aceasta înseamnă „două persoane”, de
aceea ei şi afirmau că Hristos este o singură persoană.
Însă, astăzi, Biserica Ortodoxo-Armeană recunoaşte dogma
despre cele două firi ale lui Hristos, cum se vede din versul compus şi
cântat, care se află pe lancea cu care a fost străpunsă coasta lui Hristos.
Are următorul conţinut: „Bucură-te, floare, pretutindeni slăvită prin
cântece, care eşti îmbibată cu sângele Domnului nostru Iisus şi ai stârpit
toate răutăţile şi bolile păcatului. Prin tine ne-a apărut cel Răstignit, ca
om şi ca Dumnezeu, întru adevăr şi viu”.
Tot aşa, Biserica Ortodoxo-Armeană condamnă pe Eutihiu
şi pe aderenţii lui, socotindu-i eretici, însă recunoaşte toate sinoadele
ecumenice, în afară de cel de al patrulea, cum mărturisea, în anul 1848,
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catolicosul armean Ion, într-o scrisoare adresată țarului rus Nicolae.
Armenii ortodocşi sau gregorieni au o liturghie foarte veche,
completată de Grigore Iluminatorul, convertitorul armenilor la creştinism, o Liturghie, de care se folosesc şi astăzi, şi care era revăzută şi
completată de patriarhii Şahag (Isaac), Mesrob, Chiud şi Ion Maataguni,
asemănătoare liturghiilor Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur.
Simbolul credinţei lor seamănă cu cel al ortodocşilor, fără „filioque”, însă ei mai adaugă câteva anexe, cum vom vedea din următoarele:
„Credem...”, prin care totul este creat, „făcătorul cerului şi al pământului,
văzutelor şi nevăzutelor”... şi a devenit om „şi s-a născut cu adevărat din
Sfânta Maria Fecioara prin lucrarea Duhului Sfânt, care (adică Fecioara
Maria) L-a născut cu adevărat şi nu după gândire”, care a pătimit (lipseşte:
„pentru noi, pe vremea lui Ponţiu Pilat”), s-a răstignit, s-a îngropat şi
a înviat a treia zi (lipseşte „după Scripturi”), care s-a suit la ceruri „cu
acelaşi corp” şi şade de-a dreapta Tatălui şi iarăşi va să vie „cu acelaşi
corp” să judece cu slava „Tatălui” etc.
„Noi credem”, de asemenea, întru Duhul Sfânt (lipseşte: „Domnul însufleţitorul”, care purcede din Tatăl, care este închinat şi preaslăvit
cu Tatăl şi împreună cu Fiul) „în necreatul şi în cel întreg”, care a grăit
prin „lege”, prooroci „şi prin Evanghelii”, „care s-a coborât în Iordan şi
a vestit pe cel trimis (Hristos) şi a trăit între sfinţi”.
„Noi credem” într-o Biserică sfântă, sobornicească şi apostolească (lipseşte: „mărturisesc un botez”), „în căinţă” întru iertarea păcatelor
(lipseşte: „aştept”), învierea morţilor, „într-o judecată veşnică asupra
sufletelor şi corpurilor în împărăţia cerească” şi viaţa veşnică (lipseşte:
„a lumii ce va veni, amin”).
„Însă pe cei care spun că era un timp când Fiul n-ar fi existat, şi
că era un timp când nici Duhul Sfânt nu ar fi existat, sau că El era făcut
din Nimic, sau că Fiul şi Duhul ar fi fiinţe deosebite, sau că ei ar putea să
se schimbe, pe aceia Biserica catolicească şi sobornicească îi blestemă”.
Armenii ortodocşi cred că Sfânta Maria a rămas veşnic fecioară,
însă spun că ea n-a rămas liberă de păcatul strămoşesc, având, ca şi ortodocşii şi latinii, 7 taine, însă ei nu cunosc un botez provizoriu. Ritualul şi
ceremonialul botezului se deosebesc puţin de ale ortodocşilor. Astfel, ei
recită, în timpul fiecărei cufundări a copilului de botezat în apă, numele
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celor trei persoane divine. Fiecare naş ţine, în timpul botezului, câte o
lumânare în fiecare mână. Armenii iau botezul drept emblema morţii
de trei zile a lui Hristos. Direct după botez, cel nou-botezat se unge cu
Sfântul Mare Mir (Chrysam), ceea ce fac, de altfel, şi ortodocşii imediat
după botez.
Afirmaţia teologilor occidentali, conform căreia copilul noubotezat se unge, imediat, şi cu maslul, şi justificată de teologii armeni
prin aceea că poporul armean, risipit fiind, în urma deselor prigoniri, nu
putea obţine uşor preoţi, pentru săvârşirea şi împărtăşirea acestei taine,
nu este exactă, pentru că laicii nu sunt niciodată unşi cu maslul.
Copilul nou-botezat se împărtăşeşte imediat, de către preot, prin
cufundarea unui deget în potir, cu care atinge, apoi, buzele copilului, de
unde şi numele acestei împărtăşanii, în armeneşte, „cu buzele” „Scherthnahagharthuthiun”.
Taina căsătoriei se deosebeşte de cea a ortodocşilor numai prin
câteva rugăciuni. Se întrebuinţează şi un alt ceremonial, aşa, de exemplu,
se încolăcesc, la mire şi mireasă, şnururi de mătase împrejurul gâtului,
capetele acestora lipindu-se, cu ceară, pe piept, în formă de cruce, semn
al castităţii de trei zile.
După trei zile, dar şi imediat după nuntă, preotul dezleagă acest
şnur, cu rostirea unor rugăciuni. Altădată, poate şi astăzi, în unele regiuni din Asia, mirelui i se punea, în timpul slujbei de cununie, o sabie în
mână, ca semn al puterii sale absolute asupra soţiei.
Văduva jeleşte un an după soţul decedat.
Cina cea de taină (Sfânta împărtăşanie) se dă laicilor sub cele
două feţe, însă cu pâinea nedospită şi cu vinul, alb sau roşu, neamestecat
cu apă, dar numai după spovedirea păcatelor, de care sunt dispensaţi
numai copiii sub 7 ani.
Pocăinţa se face prin post şi prin mărturisirea păcatelor.
Niciodată nu se dă maslul laicilor, ci numai preoţilor, şi aceasta
se face numai în cazul unei îmbolnăviri grave, pe patul de moarte. Pentru
laici, preoţii citesc doar rugăciunile corespunzătoare, fără a-i unge cu
sfântul mir, căci uleiul obişnuit niciodată nu se sfinţeşte la armeni.
Hirotonirea se dă prin mijlocirea ungerii cu sfântul mir. Primitorul acestei taine îşi modifică, adesea, numele de botez, după dorinţa
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naşului său ad-hoc (pentru acest scop), şi adoptă numele de botez al
acestuia.
Armenii nu cred în purgatoriu şi nu recunosc indulgenţele, dar
slujesc parastase şi citesc rugăciuni pentru iertarea păcatelor morţilor lor.
Mai departe, ţin sărbătorile cele mai importante, la fel ca ortodocşii, cu excepţia că ei serbează Boboteaza şi Naşterea lui Hristos la 6
ianuarie, după stilul vechi, iar sărbătoarea Adormirii Mariei, care cade,
atât în biserica ortodoxă, cât şi în cea latină, invariabil, în 15 August, de
obicei se ţine duminica, între 12 şi 18 august.
Armenii au obiceiul, luând ca punct de plecare un obicei străvechi păgân, să taie, în anumite sărbători ale anului, vite cornute şi să
împartă carnea săracilor. Acest obicei era o jertfă, adusă zeiţei păgâne
Anahid, înainte de convertirea armenilor la creştinism. A trecut şi la
creştinism, păstrându-se prin preoţi, în partea cărora cad untura şi pieile
animalelor tăiate.
Cheltuielile pentru cumpărarea acestor animale, în scopul jertfei, se strâng prin aranjarea colectelor între credincioşi. Acest obicei al
jertfirii, numit „Madach”, se serbează în următoarele localităţi şi zile:
1. în ziua Adormirii Mariei, în Hagiuigadar; 2. la 29 decembrie, adică
în ziua de sărbătoare a Sfântului Iacov, la biserica parohială a Crucii,
pentru evitarea bolilor; 3. în ziua de sărbătoare a Sfântului Auxentiu, în
Zamca, iar din 1827, ca serbare, în amintirea restituirii bisericii Sfântului Auxentiu, care fusese întrebuinţată, de către guvern, ca depozit
de muniţie; 4. duminica de după sărbătoarea Adormirii Mariei, în Gura
Humorului; 5. în ziua de sărbătoare a Sfinţilor Ioachim şi Ana, aranjată
de familia Pruncul, tot la Hagiuigadar.
Armenii postesc miercurea şi vinerea şi mai au următoarele
posturi, a căror durată, în timpul anului, este de 189 de zile sau 27 de
săptămâni:
1). postul de şapte zile, înaintea naşterii lui Hristos, numit „Dzenunti bas” („postul naşterii”);
2). postul de şapte săptămâni, înainte de Paşte („Zadig harutiun”), numit „Miez Bas”, adică „Postul Mare”; aici este de observat că,
în ziua de dinaintea naşterii lui Hristos şi în sâmbăta dinaintea Paştelui,
după Sfânta Liturghie, care se slujeşte în jur de ora 7, seara, toată ziua
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nici nu se mănâncă, nici nu se bea ceva, postul încetează şi se numeşte
„Gira Kaluitzi”;
3). postul de şapte zile, de dinaintea transfiguraţiei lui Hristos
(Schimbarea la Faţă – „Vartavar”), numit „Ovagimana bas”;
4). postul de şapte zile de dinaintea înălţării Sfintei Cruci („Verarum Surpehaci”), numit „Chaci Bas” („Postul Crucii”);
5). postul de şapte zile, de dinaintea Adormirii Mariei („Verapochum Asdvageazni”), numit „Astfozizna bas” (aici trebuie observat că
seara dinaintea Înălţării Crucii şi Adormirii Măriei se slujeşte o denie);
6). postul de şapte zile, înaintea aniversării Sfântului Iacov din
Nisibis, numit „Surpa Hagoba bas”;
7). postul de şapte zile, instituit de Sfântul Grigore Iluminatorul
(„Susacronitez”), în amintirea convertirii armenilor la creştinism, ţinut
în săptămâna Vameşului şi a Fariseului, numit „Aratschavarch” sau
„Arzivurtz bas”;
8). postul de şapte zile, înaintea aniversării proorocului Ilie;
9). postul de şapte zile, în amintirea apariţiei Sfintei Cruci, pe
muntele Varac, în Armenia Mare, care se ţine, în luna octombrie, două
săptămâni, după sărbătoarea Sfintei Cruci;
10). postul de şapte zile, înaintea aniversării Sfântului Grigore
Iluminatorul;
11). postul de şapte zile, numit „Hisnagatzsch”, ţinut înaintea
sărbătoririi Sfântului Sarchis (Serju), în luna februarie (în timpul carnavalului);
12). în sfârşit, postul de zece săptămâni, adunate toate miercurile
şi vinerile anului.
Armenii adaugă, la trisagima, cuvintele suplimentare „Care ai
fost răstignit pentru noi”, lucru acceptat, din ordinul patriarhului Avraam,
în timpul sinodului de la Tevin, în anul 596.
Ierarhia armeană se compune din episcopat, presbiterat şi diaconat.
Episcopatul se compune din trei ranguri: mitropolit, episcop
şi arhimandrit sau „vartabed”. Vartabezii posedă un fel de doctorat în
teologie, sunt călugări, conduc, uneori, o eparhie şi împlinesc toate
funcţiile episcopale.
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Diaconatul are două gradări: arhidiaconii, care se folosesc de
privilegiul de a citi Sfânta Evanghelie şi de a purta potirul, de la firida
jertfei, până la prestol, şi diaconii. Mai există câteva grade clerice inferioare, precum masalagiii, exorciştii şi portarii (paracliserii).
Mai departe, se deosebeşte la armenii ortodocşi un cler secular
„alb”, de care aparţin preoţii căsătoriţi şi diaconii, şi un cler regular
„negru”, de care aparţin episcopii şi vartabezii.
În 1881, episcopii armeni au adoptat tiara romană, în timpul
serviciului divin, spre a se deosebi de arhimandriţi şi preoţi, care poartă,
în timpul funcţiunilor bisericeşti, mitra episcopilor ortodocşi.
Îmbrăcămintea religioasă a clerului armeano-ortodox este la
fel cu a ortodocşilor, numai că episcopii lor nu îmbracă sacos, pe care-l
poartă episcopii ortodocşi, ci felonul „şurciar”, întrebuinţat şi de preoţi.
Preotul, numit „derder”, poartă, în timpul serviciului divin, încă
un colier (un guler mare şi rigid) împrejurul gâtului, numit „vagas”, care
înfăţişează, pe partea lui exterioară, tablourile celor doisprezece apostoli,
ca emblemă a celor douăsprezece triburi ale Israelului. În altar, preotul
poartă ghete, însă înainte de a cânta „Trisaghion”, rămâne numai în
ciorapi scurţi, scoţându-şi decoraţia şi mitra „saghavart”.
Clerul armeano-ortodox poartă părul capului lung, barbă lungă şi
veşminte orientale, precum clerul ortodox. Preotul are dreptul să ia parte
la cântatul corului, dar numai atunci când el s-a îmbrăcat, în prealabil, cu
o manta neagră, numită „filon”. Mantaua de culoare albastră se socoteşte
ca prima distincţie acordată de mitropolit, cu încuviinţarea catolicosului.
A doua distincţie mai mare este o cruce de aur pectorală, care se poartă
pe un lanţ de aur. A treia şi cea mai mare distincţie, acordată unui preot,
este un acoperământ violet, preoţesc, de cap („ghassag”), potcap sau
scufie, în limba română.
Bisericile armene, în privinţa stilului lor arhitectonic, sunt clădite
la fel ca bisericile ortodocşilor, nu au orgi, altarul este îndreptat spre
Răsărit. Iconostasul nu desparte altarul, pus la o înălţime de trei sferturi
de metru de cealaltă parte a bisericii, ci este aşezat deasupra pristolului
(altarului), şi ajunge numai la locul acela, unde, la ortodocşi, sunt aşezate
uşile laterale ale altarului. Altarul se închide cu o perdea foarte mare.
Pardoseala bisericilor armene este făcută cu table de scânduri
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sau cu rogojini de scoarţe de arbori sau cu covoare, pentru că armenii
trebuie să rămână, în timpul anumitor rugăciuni, numai în ciorapi scurţi.
Preotul, care slujeşte Liturghia, trebuie să petreacă noaptea din
timpul întregii săptămâni de serviciu în porticul bisericii sau, dacă un
astfel de portic lipseşte, într-o încăpere, aflată lângă biserică.
Armenii ortodocşi aduc Sfântul Mir de la catolicosul din Ecimiadzin.
Toţi armenii ortodocşi ai Bucovinei şi Galiţiei sunt uniţi cu parohia armeano-ortodoxă de la Suceava. Declaraţia lui Gaebert, că armenii
ortodocşi din Suceava ar avea două parohii, este inexactă; au, acolo, ce-i
drept, doi parohi, însă aceştia se împart cu veniturile parohiale şi primul
primeşte un salariu de 1.000 de guldeni, iar al doilea, 700 de guldeni.
De parohia armeano-ortodoxă din Suceava aparţine şi comunitatea armenilor din târguşorul Gura Humorului, care numără de la
10, până la 15 familii, şi care are, acolo, o biserică proprie, închinată
Sfântului Gheorghe, frumos zidită, dintr-un material tare, cu ajutorul
strângerii pomenilor coreligionarilor, şi târnosită în 1867. În această
biserică, slujeşte Sfânta Liturghie unul dintre parohii din Suceava, de
cinci ori pe an, şi anume:
1). în ziua sărbătorii Sfântului Gheorghe;
2). direct după Paşte;
3). după Crăciun;
4). la sărbătoarea înălţării lui Hristos şi
5). în sărbătoarea Bunavestire, în amândouă zilele din urmă, ca
în zilele fondării, în memoria familiei baron Capri, din Negostina.
Armenii ortodocşi din Suceava serbează, de două ori pe an,
hramul, şi anume în ziua Sfântului Iacov, adică la 29 decembrie, după
stilul vechi, şi în ziua Adormirii Mariei, adică duminica dintre 12 şi 18
august. Au şi un sfat al cultului, compus din 12 membri şi ales, pe trei
ani, de adunarea naţională, o epitropie, o eforie, epitropi de biserică,
numiţi de obicei „ muievelle”, la Suceava; „hakapartzutziun” (consiliul
de administraţie), din care cinci membri formează comitetul principal,
mai restrâns, şi ceilalţi şapte, comitetul, într-un sens mai larg, ale căror
statute au fost sancţionate, în 1872, de către înaltul guvern.
Sfatul cultului trebuie să facă ordine în toate afacerile admi45
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nistrative şi să reprezinte, pretutindeni, interesele bisericii. Are dreptul
supravegherii învăţătorilor, care sunt, în acelaşi timp, cântăreţi, şi are
chiar dreptul de suspendare a preoţilor, propune candidaţi pentru un post
de preot al comunei, în vederea alegerii, şi recomandă pe candidatul ales
episcopului, în scopul hirotonirii.
În sfârşit, Epitropia este obligată să facă, înaintea adunării naţionale, după terminarea spaţiului (mandatului) său de trei ani, o dare
de seamă.
Astfel, candidatul la titlul de preot călătoreşte, apoi, la Constantinopol, unde capătă o instruire în dogme şi ritual, după care este hirotonit, ca preot, de către mitropolit. După hirotonirea obţinută, rămâne la
biserica mitropolitană, într-un regim sever, cu uşile închise, supus unui
post de 40 de zile şi exerciţiilor bisericeşti, abia apoi putând să intre în
funcţiunea de preot.
Armenii din Suceava mai posedă o şcoală primară naţională, cu
patru clase, dedicată Sfântului Grigore Iluminatorul, care este adăpostită,
din 1824, în frumoasa clădire, aflată în ograda bisericii parohiale, şi are
următoarea inscripţie:
„Această şcoală, cu tot mobilierul ei, a fost zidită, spre a lăuda
pe Domnul, cu mijloacele proprii naţiunii armene, cu credinţa în Iluminator, pentru binele tinerimii armene din oraşul Suceava. În anul după
Hristos 1824, după calendarul armean 1273”. Mai înainte, exista o şcoală
armeană la Zamca, sub conducerea călugărilor armeni, însă, în timpul
ocupaţiei Bucovinei, această şcoală a fost adăpostită într-o clădire, împreună cu şcoala moldovenească existentă atunci. Şcoala primară este
condusă, pretutindeni, oriunde trăiesc armeni, de paroh, care îi este, în
acelaşi timp, şi profesor de religie. La Suceava şi în România, şcoala
este condusă de un director. Personalul didactic al acestei şcoli primare
se compune din director şi din doi profesori suplinitori, care primesc o
leafă, mergând de la 300, până la 700 de florini. Aici se predau, în limba
armeană, în afara obiectelor obişnuite, predate în şcolile primare, limba
germană şi limba română, de către un institutor deosebit şi, de asemenea,
se cultivă cântecul bisericesc.
Întreţinerea preoţilor – care, de altfel, sunt bine plătiţi pentru
funcţiile îndeplinite, de către bogaţii credincioşi, deşi nu există taxe
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pentru a plăti institutori, întreţinerea bisericilor şi şcolii, nici pentru întreţinerea familiilor armene sărace, în număr de 35 până la 40 – se face
din veniturile aduse de moşiile Zamca şi Mitoc, ce aparţin comunităţii
armene din Suceava şi au aproximativ 440 de pogoane de pământ; apoi,
din veniturile chiriei pentru locuinţele ce aparţin bisericii, dar şi din
darurile credincioşilor.

Monofizitismul
în biserica armeană-orientală
În monografia, pe care am publicat-o în anul 1890, despre Armenii orientali din Bucovina9, am atins, în capitolul al II-lea, în treacăt, şi
particularităţile lor religioase. Cu toate că, aici, n-am susţinut că Armenii
orientali ar fi partizani de ai lui Eutichie şi monofiziţi. ci numai am zis
că teologi greci, germani, francezi, ba chiar ruşi şi români, îi ţin de atare,
totuşi am fost astfel înţeles, ca şi când aş fi şi eu de aceeaşi părere. Deci,
spre a nu fi rău înţeles, voiesc, în cele următoare, să mă răspic precis în
această materie şi declar că Armenii orientali nu sunt partizani de ai lui
Eutichie, prin urmare, nu sunt monofiziţi. Spre a documenta aserţiunea
mea, voiesc să mă folosesc numai de cărţile liturgice şi de alte scrieri
teologice de ale Armenilor orientali, care singure au valoare în această
afacere, deoarece ele conţin confesiunea lor.
Cartea rituală şi Euchologionul Armenilor orientali, numită
„Dzisaran” sau „Maştoţ”, conţine o întrebare, care se pune candidatului
de preoţie ori de anatemizează pe Eutichie, învăţătorul monofizitismului,
şi pe toţi con-soţii lui şi încă şi alţi 150 de eretici. Candidatul trebuie să
răspundă, la fiecare întrebare, cu un „da, anatema, blestemat să fie!”.
Este adevărat că biserica armeană n-a recunoscui sinodul al IVlea ecumenic din Chalcedonia. Cauza a fost că ea, din pricina sărăciei
Acest capitol a fost publicat drept „adaos” la monografia amintită, abia în
1902 – n.n.

9
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în termeni a limbii armene, n-a înţeles dogma, statornicită acolo, despre
cele două naturi în Hristos. Armenii, adică, credeau că numitul sinod
a întărit dogma despre două persoane şi nu despre două naturi, cea
dumnezeiască şi cea omenească, în Hristos, din care cauză susţineau ei,
morţiş şi adevărat, că în Hristos este numai o unică persoană, şi anume
cea dumnezeiască.
Dovadă că biserica armeană, cu toate că nu a recunoscut sinodul
de la Chalcedonia, întotdeauna a crezut în două naturi în Hristos şi l-a
mărturisit pe Hristos ca Dumnezeu adevărat şi om deplin, este mărturisirea niceeană, pe care o introduse fiul lui Grigore Iluminatorul şi care se
recită, în biserica armeană, totdeauna la sfânta liturghie, de la introducerea
ei şi până în ziua de astăzi. Şi tocmai aici mărturisesc Armenii, precis,
că Hristos, Dumnezeu adevărat, este născut din Dumnezeu adevărat şi
s-a făcut om. Mai ales, va vorbi despre aceasta însuşi simbolul credinţei,
în următoarele:
„Credem într-un Dumnezeu, Tatăl atotţiitor, făcătorul cerului şi
al pământului, celor văzute şi celor nevăzute.
Şi într-unul Domn Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, unul născut
din Dumnezeu Tatăl, adică din substanţa Tatălui. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut şi nu făcut. De o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut în ceruri
şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute. Care, pentru noi, oamenii, şi
pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat, s-a făcut
om, s-a născut cu desăvârşire din Maria, Sfânta Fecioară, prin Duhul
Sfânt. De la care a luat trup, suflet şi gând, şi tot ce este în om, în realitate, şi nu după închipuire. A pătimit, s-a răstignit, s-a îngropat, a treia
zi a înviat, s-a suit la ceruri cu acelaşi trup, şi şede de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vie, tot cu acelaşi trup, şi cu mărirea Tatălui să judece viii
şi morţii, a cărui împărăţie nu are sfârşit.
Credem şi în Duhul Sfânt, nefăcutul şi desăvârşitul, care a grăit
în legi, prin proroci şi prin Evanghelie. Care s-a pogorât în Iordan, a
mărturisit pe fiul cel trimis şi a locuit între cei sfinţi.
Credem şi-n una singură sobornicească şi apostolească biserică,
într-un botez, întru pocăinţa, întru ştergerea şi iertarea păcatelor. Întru
învierea morţilor, întru judecata vecinică a sufletelor şi a trupurilor. Întru
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împărăţia cerului şi în viaţa vecinică.
Iară cei ce zic că a fost un timp când nu era Fiul sau că a fost
un timp când nu era Duhul Sfânt, ori că din nimic s-a făcut, ori că din
alte substanţe ar zice că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, ori Sfântul Duh şi
că sunt supuşi schimbării ori alterării, pe unii ca aceştia îi anatemizează
sfânta, catolică şi apostolică biserică”.
Dacă mărturiseşte, deci, cineva acest simbol despre Iisus, zilnic
şi public, şi-l crede, atunci nu-i posibil să fie el monofisit şi numai acele
persoane, care cunosc nedeplin acest simbol sau nu-l cunosc defel, îl
pot ţine de atare.
În anul 435, a convocat Sfântul Sahag, catolicosul Armenilor,
un sinod mare, la Artişat. La acest sinod, s-a făcut confesiunea că unul
născut, Fiul lui Dumnezeu, a primit natura noastră de la Curata Fecioară
şi s-a făcut om adevărat şi fiu de om.
Sinodul acesta particular, de la Artişat, deci, la care a mărturisit
biserica armeană, în public, două naturi în Hristos, s-a ţinut cu 16 ani
înainte de sinodul de la Chalcedonia, prin urmare, dogma despre două
naturi în Hristos, primită în acest sinod, deja exista în biserica armeanăorientală şi, în urma deciziei sinodului de la Artişat, se ţine în onoare
mare şi până astăzi şi se mărturiseşte în public.
Dar şi al 5-lea sinod ecumenic, din Constantinopole, din anul
553, a recunoscut scrierea Sfântului Isac, patriarhul Armenilor, ca o armă
puternică a ortodoxiei, contra scrierilor eretice ale lui Teodor din Mopsvesta ş. a., care împrejurare vorbeşte pentru ortodoxismul Armenilor.
Grecii, care au combătut pe Armeni, nu o dată, cu armele în
mână, imputau Armenilor, în faţă, monofizitismul. Aceasta o făceau ei
din cauză că Armenii se ţineau departe de Greci, din cauze politice, apoi
pentru că ei, din motivele induse, nu recunoscură sinodul din Chalcedonia; mai departe, pentru că Perşii, care înaintau în teritoriul Armeniei,
favorizau, din anul 600, monofizitismul în Armenia, din cauze politice,
spre a-i înstrăina pe Armeni de Greci, şi, în fine, pentru că Armenii îşi
formaseră o biserică independentă şi nesupusă Grecilor, condusă de un
patriarh, numit catolicos.
Prin inculparea Armenilor ca eretici, intenţionau Grecii să-i supună pe aceştia, politic şi bisericesc, însă calculul lor, cu scop de a domni,
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rămase de ruşine, căci încăpăţânaţii Armeni rămaseră, în ciuda acestor
inculpări politice, prin timp îndelungat, amicii Perşilor, iar bisericeşte,
îşi păstrară independenţa. Şi orânduielile mai târzii, ale împăraţilor greci,
ca toţi creştinii să se supună regulilor bisericii grece, n-au fost în stare să
reunească biserica armeană, cu cea greacă, căci prima nu voia să piardă
independenţa şi caracterul ei naţional armean, ceea ce, la caz de împăcare
cu biserica greacă, ar fi trebuit să se întâmple.
Încercările bisericii grece, de-a reuni, cu dânsa, biserica armeană,
au durat, neîntrerupt, mai departe, şi Zaharie I, catolicosul Armenilor,
declară, la întrebarea patriarhului Constantinopolului, Fotie, că Armenii
nu-s nici învăţăceii lui Iacob Zanzalul, de la care se trag Iacobiţii, nici ai
lui Aligarna, nici ai lui Petru (Fulon), din Antiohia, nici ai lui Eutichie, ci
ai apostolilor Tadeu şi Vartolomeu şi ai Sfântului Grigore Luminătorul.
La această scrisoare, răspunse Fotie şi zise:
„Scrisoarea ce ne-a scris Sanctitatea Voastră ne-a plăcut, ca ortodoxă în Hristos şi de-o părere cu noi, în religiozitate, şi ne-a îmbucurat
mult. Vă fac ştire şi despre aceasta, că îndoiala ce era în inima noastră, cu
privire la imnurile şi servitul divin, după cercetare, a dispărut, căci noi am
cercetat şi am aflat că voi, în multe locuri din aceste imnuri. preamăriţi
pe Iisus Hristos în două naturi. Sunt fericit că am citit ortodoxa scrisoare
a Sanctităţii Voastre”.
Sub acelaşi catolicos, se împăcară Armenii, cu ajutorul lui Vahan,
arhiepiscopul Niceei, cu Grecii şi primiră, la sinodul lor particular, de
Şiragvan, 862, deciziunile sinodului din Chalcedonia.
Ortodoxa credinţă a Armenilor despre Hristos o exprimă Sfântul
Grigore din Nareg, prin următoarele cuvinte: „Om perfect şi Dumnezeu
adevărat, cu o unire neconfuză şi neamestecată, căci nici curăţimea
nearticulată şi neîncorporată a estimei dumnezeieşti nu s-a schimbat în
închegarea materială şi articulată a corpului şi nici materia compactă a
corpului nu s-a vărsat în curăţimea subţire şi nematerială a dumnezeirii,
ci însuşirile amânduror naturi au rămas neconfuze şi s-au unit neexprimabil, mai presus de toate unirile: un Fiu şi un Domn Iisus Hristos, în
două perfecţiuni”.
Tot aşa scrise şi Paul, episcopul Daronei: „Natura omenească
nu s-a schimbat în natură dumnezeiască şi nici natura dumnezeiască, în
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natură omenească, ci amândouă au rămas preacurate”.
Mai departe, depuse Sfântul Nerse IV, care a fost catolicosul
bisericii armene, din anul 1166-1172, la dorinţa prinţului grecesc Alexie,
ginerele împăratului Emanuil Comnenul, şi, mai târziu, la cererea împăratului însuşi, următoarea confesiune ortodoxă despre Hristos, zicând:
„Mărturisim pe Hristos Dumnezeu şi om. După omenire, con
substanţială cu noi, iară după dumnezeire, cu Tatăl şi cu Duhul de-o
fiinţă şi nedespărţit. Fiinţa cerească simplă, imposibilă şi nemuritoare,
iară după natura omenească, posibilă muritoare.
Una din persoanele Sfintei Treimi, Cuvântul lui Dumnezeu. Fiul,
unul născut cu voinţa Tatălui şi a Duhului, prin bună-vestirea arhanghelului Gavril, s-a coborât în pântecele Preacuratei Fecioare Maria, fără
a se lipsi din sânul Tatălui, după nemărginita-i natură dumnezeiască. Şi
luând din sângele Preacuratei Fecioare, care este din aluatul lui Adam,
l-a unit cu dumnezeirea sa, cu o unire nespusă şi nedespărţibilă şi-n două
naturi perfecte, adică natura dumnezeiască şi cea omenească, s-a făcut o
singură personalitate nedespărţibilă şi neschimbabilă.
Şi a luat natura lui Adam, nu după cum era el în rai, fără de păcate, ci după căderea sa în păcate şi stricăciune, căci şi Fecioara Maria,
de la care s-a întrupat Hristos, era de natura păcătoasă a lui Adam, însă,
unindu-se cu natura lui Dumnezeu, păcătosul s-a făcut fără de păcate şi
nesupus corupţiei, a rămas afară de pasiunile coruptibile şi stricăcioase,
al cărui început, fiind nesupus corupţiei (căci şi naşterea lui era fără de
sămânţă de la preacurata fecioară) şi perfecţiunea lui nu este supusă stricăciunii (căci corpul lui nici în mormânt n-a fost supus stricăciunii), deci
urmează că şi-n timpul dintre naştere şi moarte să fie nesupus corupţiei.
După aceste mai sus desfăşurate, zicem incoruptibil, nu după acţiunile
necesare şi voluntare, adică foame, sete, somn, osteneală, întristare, lăcrimare şi asudare, care, nu la aparenţă, ci în realitate, ne dau a înţelege
incoruptibilitatea, căci în el era ceva după natura noastră şi era ceva mai
presus de-a noastră, după scriptura care zice:
„Este om şi mai presus de om, şi
Este om, dară cine-l va cunoaşte?”.
Deci, după înţelegerea noastră, modul unirii, în pântecele Fe
cioarei, fiind astfel, a stat, acolo, după concepţie, timp de nouă luni şi
51

Dimitrie Dan
cinci zile (adică 275 zile) şi el, care era în stare să devină deplin chiar
într-un minut, merge, crescând din zi în zi, pentru ca, în modul acesta,
să se împiedice părerile că întruparea s-a făcut în mod aparent.
Noi credem, de asemenea, că Cuvântul, care, după Sfântul Ioan,
trup s-a făcut, nu s-a schimbat în trup, pierzându-şi natura sa dumnezeiască, ci, unindu-se cu trupul, s-a făcut trup, în realitate rămânând ima
terial, precum era mai înainte. Nu că unul a fost trup şi altul fără trup,
ci unul şi acelaşi Hristos este trup şi fără trup. Trup, după omenirea ce a
îmbrăcat-o, şi fără trup, după dumnezeirea ce o posedă. Unul şi acelaşi
văzut şi nevăzut, pipăibil şi nepipăibil, temporar şi etern. Fiu al omului
şi fiu al lui Dumnezeu, de o substanţă cu noi, după omenire. Nefiind,
din această cauză, două persoane, ci o fiinţă şi o personalitate din două
naturi unite în unul Hristos, prin o unire nedespărţibilă şi fără amestecare.
A flămânzit ca om, dar a săturat mulţimea, cu puţină pâine, ca
Dumnezeu.
A însetat ca om, dar pe cei însetaţi i-a chemat la sine, ca să-i
adape cu apa vieţii, ca Dumnezeu. S-a ostenit, pe drum, ca om, dar a fost
odihna celor munciţi şi împovăraţi de păcate, prin dulcele jug şi uşoara
sarcină, ca un Dumnezeu.
A adormit în corabie ca om, dar a îmblat în adânc, poruncind
furtunii şi mării ca un Dumnezeu.
Se ruga ca noi şi pentru noi ca om, dar primea rugăciunile tuturora, împreună cu Tatăl, ca Dumnezeu.
Lăcrima pentru iubitul său ca om, dar opri lacrimile surorilor,
prin învierea fratelui, ca Dumnezeu.
Întreba unde aţi pus pe Lazăr, ca om, dar a înviat pe mortul de
4 zile, ca Dumnezeu.
S-a vândut cu preţ ieftin, ca om, dară a cumpărat lumea cu sânge,
ca Dumnezeu.
A fost mut ca mielul înaintea celui ce-l tunde, după natura omenească, dar este Cuvântul lui Dumnezeu, de la început, prin care cerurile
s-au întărit, după natura dumnezeiască.
S-a înfricoşat, ca om, ca să facă să dispară frica morţii, ca Dumnezeu.
A asudat ca om, ca să şteargă sudoarea din obrajii lui Adam, ca
52

Etnii bucovinene
Dumnezeu.
S-a pironit pe cruce, între tâlhari, ca om, dar pe cei luminaţi i-a
întunecat şi pe tâlhar l-a condus în rai, ca Dumnezeu.
A murit, cu natura omenească, ca om, şi pe morţi i-a înviat, cu
puterea sa dumnezeiască, ca Dumnezeu”.
În urma acestei scrisori, recunoscu patriarhatul din Constantinopole, într-o scrisoare din anul 1177. semnată de 3 patriarhi, 17 mitropoliţi
şi 2 episcopi, ortodoxia Armenilor, cu privire la Iisus Hristos, şi-i numi
ortodocşi şi fraţi:
„Acest trup (adică unitatea bisericii), care, odinioară, era stră
lucit şi împodobit prin legături de dragoste, se arată urât, prin separaţie şi
întrerupere, depărtându-se, prin dezbinare şi absentare, unii de alţii, iară
acum întins efectul voinţelor noastre dând loc a lega unirea dragostei cu
a voastră bunăvoinţă şi s-au consimţit ca, prin comunicare şi unire, să se
vindece loviturile zadarnice ale dezbinării dintâi şi de falsele împotriviri,
ce s-au făcut într-unul şi acelaşi trup al lui Hristos, să ne lepădăm şi să ne
ferim, adică, că altele erau realităţile ce erau la voi, şi alta era faima ce
era faima la noi despre El, pentru care, din scrisoarea cea adresată către
noi şi din acea ce Preasfinţia voastră a adresat-o către sfântul, puternicul
şi de Dumnezeu încoronatul împărat, am recunoscut ortodoxia voastră”.
Tot aşa, recunoscu ortodoxia Armenilor şi împăratul grecesc
Emanuil Comnenul, în scrisoarea sa, din luna ianuarie a anului 1177,
adresată catolicosului Armenilor, Grigore IV, zicând: „Căci voi aţi auzit şi
aţi crezut despre noi că avem admise bârfelile veninoase şi diavoleşti ale
lui Nestorie şi, pentru ca nici unul să nu rămână necalomniat, luceafărul
căzut din cer a revoltat pe complicii lui, contra măririi Creatorului, pentru
a arunca în pieire pe cei cumpăraţi cu sângele lui Hristos. El, răutăciosul
şi vicleanul, a aruncat calomnii despre Greci, între Armeni, că adoră ei
(adică Grecii) doi Hristoşi; contra noastră, care mărturisim două naturi
în o singură personalitate şi că a crezut să despartă unipersonalitatea
neconfuză. Iar pe Armeni, din partea Grecilor, se sili a-i calomnia, că ei
(adică Armenii) mărturisesc o natură, că sunt chinuitori de Dumnezeu şi
că nu dau amânduror naturilor proprietăţile ce li se cuvin. Şi aici iarăşi
nelegiuitul ne-a făcut să ni se pară că ceea ce mărturisiţi voi, unirea naturilor în o singură personalitate, este o confuziune, gândindu-se despre
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voi astfel de erori, întru scandalizarea voastră. Pentru aceste, voi ne-aţi
părut şi v-am numit eretici, cei ce sunteţi stabili în ortodoxie, precum
ne-am încredinţat şi de la trimişii noştri către voi...
Numesc frate pe toată suflarea armenească, pentru a ne arătă că
suntem paşnici şi nepretenţioşi.
Epistola Sfinţiei Tale, ce ne-ai scris-o, a plăcut împărăţiei noastre, ca ortodoxă în Hristos, şi conglăsuitoare cu noi, în religiozitate,
despre care mult s-a bucurat împărăţia mea. Fie-ţi cunoscut şi aceasta, că
scandalizarea ce era în inima noastră, cu privire la imnurile voastre şi a
servitului dumnezeiesc, a dispărut, prin examinare, căci ne-am introdus
şi am găsit într-însele, în evidentă, că în multe locuri glorificaţi în două
naturi pre Iisus Hristos, în acele imnuri”.
Dar tocmai în secolul al XII-lea, iarăşi au fost Armenii acuzaţi
de monofizitism, şi anume de un însemnat teolog şi scriitor grecesc, de
Eutimie Zigabenul, în scrierea sa „Panoplia dogmatiki”. Abia în secolul al
XIX-lea, s-a trecut, la ordinea zilei, peste aceste acuzaţii ale lui Zigaben
şi sinodul bisericii autocefale din România le-a calificat, în şedinţa din
15 Mai 1891, ca nişte invenţii, izvorâte din ură („Monitorul oficial”, Nr.
111, ex. 1891, pagina 2939).
Şi teologii ortodocşi califică biserica armeană-orientală ca ortodoxă. Aşa se esprimă, despre ea, preotul rus Dr. W. Guettée, în „Expunerea
doctrinei bisericii creştine ortodoxe”, în următorul mod:
„Se va remarca, iarăşi, că am pus biserica armeană între reprezentanţii adevăratei biserici. Aceasta nu trebuie să se înţeleagă într-un
chip absolut, ci numai din punctul de vedere al conservării sănătoasei
doctrine şi a constituţiei divine a bisericii. În adevăr. biserica armeană,
separându-se de bisericile orientală şi occidentală, în epoca sinodului
de Chalcedonia şi în urmarea unei simple neînţelegeri, n-a luat parte la
viaţa comună, de la acea epocă, şi s-a pus, astfel, în stare de schismă.
Cu toată starea aceasta, ea a rămas ferm ataşată de credinţele primitive
şi ea este, încă şi astăzi, în deplin acord doctrinal cu biserica catolică
orientală. Numai din acest punct de vedere, noi am indicat-o ca reprezentând adevărata biserică, aşa cum există ea, în unitatea sa, în secolul
al cincilea” (pag. XII).
Apoi, urmează: „Sunt, astăzi, biserici principale, de origine
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apostolică: Biserica greacă, Biserica latină, Biserica armeană... Armenii,
pentru aceeaşi raţiune, nu putură împrumuta nimic de la Greci, din timpul
sinodului de Chalcedonia. Cu toate acestea, despărţirea ce există între
bisericile greacă şi armeană este curat exterioară şi n-a avut ca motiv,
afară de oarecare obiceiuri şi împrejurări politice, decât o neînţelegere
asupra unui punct de doctrină, definit la sinodul ecumenic de Chalcedonia. Doctrina este aceeaşi, în ambele biserici. Biserica armeană este
în perfect acord cu cea greacă, în reproşurile adresate bisericii latine”.
Că biserica armeană-orientală îi condamnă şi pe Eutichie, şi pe
partizanii lui, ca eretici, şi primeşte toate sinoadele ecumenice, afară de
al IV-lea, rezultă clar şi din scrisoarea ce a adresat-o catolicosul armean
Nerse V (1843-1857), în anul 1848, împăratului rusesc Nicolai.
În biserica armeano-orientală, se cântă, la diferite ocaziuni,
versuri care documentează, învederat, că ea recunoaşte două naturi în
Hhristos. Aceste cântări, a căror număr urcă la 946, se află în cartea
armeană de cântări, numită „Şaragan”.
În cele următoare, se vor cita unele, mai marcante, din aceste
cântări ocazionale:
1. La serbarea Bunei-Vestiri (7 Aprilie), se cântă:
„Cel născut din sânul Tatălui fără de timp şi fără de trup, astăzi,
prin Bună-Vestirea lui Gavriil, se îmbracă cu trup din Sfânta Fecioară,
pe care o avem binecuvântătoare pentru sufletele noastre”.
2. La serbarea Arătării Domnului, seara (5 Ianuarie), se cântă:
„Răsărirea minunată, care din Fecioară a răsărit, razele sale
asupra tuturor făpturilor răspândind, cerurile se veselesc şi pământul se
bucură, căci Dumnezeul Hristos împreună cu oamenii a îmblat”.
3. La serbarea Naşterii Domnului (6 Ianuarie), se cântă:
„Nemărginitul în ceruri şi pe pământ în faşe s-a învelit şi, fără a
se despărţi de Tatăl, în sfânta peşteră s-a aşezat”.
4. În ziua a opta, după Naşterea Domnului, se cântă:
a). „Lumină din lumină ai fost trimis de către Tatăl şi te-ai întrupat
din Sfânta Fecioară, ca să reînnoieşti pe prihănitul Adam”.
b). „Cuvântul trimis de către Tatăl, de o substanţă cu tatăl şi cu
Duhul Sfânt, s-a întrupat în pântecele Fecioarei, pentru omul cel dintâi
zidit, spre a-i ridica păcatele”.
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c). „Fiul cel de mai înainte de veacuri, de o glorie cu Tatăl şi
cu Sfântul Duh, astăzi luând figură ca a mea, vine la Iordan, întrupat ca
mine, spre a se boteza de către Ioan, pentru a ridica păcatele primului
părinte. Popoare, binecuvântaţi-l pe cel trimis de către Tatăl, pe Dumnezeul părinţilor noştri”.
d). „Botezându-se în Iordan, de către Ioan, cu natura dumnezeiască, cu trupul luat din noi, ne-a luminat cu răsărirea dumnezeiască”.
5. La serbarea Sfinţilor Apostoli Iacob şi Ioan, se cântă:
a). „Cuvântul cel fără de început, luându-şi începutul din Fe
cioară, pe pământ cu trup s-a arătat, pe care, văzându-l, predicatorii
cuvântului adevărului l-au făcut cunoscut lumii pe Dumnezeul şi omul”.
b). Cuvântul Dumnezeu, în realitate, s-a unit cu trupul, rămânând
neschimbat în estime, pe care l-au văzut fiii tunetului şi pretutindeni au
vestit că cuvântul trup s-a făcut”.
6. În Joia din Săptămâna Patimilor, se cântă:
„Întinzătorul cerului, Fiul Tatălui celui veşnic, făcându-se om
ca şi mine, mai presus de toate minunile, a luat figura robului cu dumnezeirea sa nedezbrăcată”.
7. În Joia din Săptămâna Patimilor, seara, se cântă:
a). „Cela ce către armatele cereşti, cele de foc pururea preamărindu-te, eşti închinat, Cuvântule, astăzi, te rugai cu trupul, primind,
împreună cu Tatăl, rugăciunile tale, cele pentru mine, deci suferind frică
cu voie de înger, te întăreai, întăritorule al celor din ceruri, şi ai celor de
pe pământ, pentru care ai grijă de noi”.
b). „Te-ai pogorât din ceruri, Fiule fără început, şi te-ai lăsat a
fi chinuit de oameni, în natura pământească”.
c). „Rază de glorie a celui ce pururea este, care, după natura ta
omenească, noaptea tulburându-te, către Tatăl Ceresc la rugăciune ai stat,
revarsă asupra noastră lumina ta cerească şi frica diavolului de la noi o
împrăştie, sufletele şi trupul nostru întru frica ta pironind”.
8. În Vinerea Patimilor, ziua, se cântă:
„Inima mea către tine strigă, Cuvântule, cela ce de la început
eşti cu Tatăl, care pentru omenime toate acestea de bunăvoie cu trupul
le-ai suferit, fă-mă ca să aud glasul chemării la împărăţia ta, ca acolo,
împreună cu cei dintâi chemaţi, să te binecuvântez pururea şi în veci”.
56

Etnii bucovinene
9. În Vinerea Patimilor, la punerea în mormânt a trupului Domnului Hristos, se cântă:
a). „Cela ce împarte daruri la toţi, astăzi, se cere dar de la Pilat
şi cela ce aruncă lumina ca un văl primeşte să fie înfăşurat de Iosif cu
giulgiuri”.
b). „Dătătorul de viaţă tuturora astăzi se pune în noul mormânt
şi comoara nemuririi cu inelul cărturarilor se pecetluieşte”.
c). „Hristos, dătătorul nemuririi, astăzi în ţărână de moarte s-a
plecat şi cel ce locuieşte în lumină nepătrunsă cu trupul în inima pământului s-a îngropat”.
10. În ziua de Sfântul Paşti, se cântă:
a). „Astăzi, mirele nemuritor şi cel ceresc dintre morţi a înviat.
Veste bună, de bucurie, ţie, biserică, mireasă de pe pământ, binecuvântează-l cu glasuri de veselie pe Dumnezeul tău, Sioane!”.
b). „Astăzi, fiicele mironosiţe cu glasuri de bună-vestire strigă la
auzul Evei, zicând: Am vădut reînviat pe Fiul Tău cel Veşnic, pe Hristos,
Dumnezeul părinţilor noştri”.
c). „Astăzi, îngerii, pogorându-se din ceruri, veste bună aduc
oamenilor, zicând: „A înviat cel răstignit şi v-a înviat şi pe voi, împreună
cu el!”.
11. În Duminica I, după Paşti, se cântă:
„Înviind, te-ai arătat temeliilor bisericii tale, dintre care Toma
nu credea celor ce te-au văzut, căruia, astăzi, i-ai arătat rănile trupului
tău, după dorinţa lui”.
12. La Înălţarea Domnului, se cântă:
„Puterile cereşti, văzând suirea ta, Hristoase, cutremurându-se,
unii pe alţi se întrebau: Cine este acest împărat al măririlor? Acesta este
Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, care pe cruce moartea a ucis şi, ridicându-se cu mărire, vine la ceruri Domnul cu puterea sa cea tare. Acesta
este care a înviat din mormânt şi a sfărâmat iadul şi, înălţându-se sus cu
mărire, vine către Tatăl Domnul cel puternic în războaie”.
13. În Duminica a VII-a, după Paşti, adică în a II-a Florii, se cântă:
a). „Pe cela ce după îndeplinirea tuturora ale marii taine a întrupării s-a înălţat cu mărire sus, către Tatăl, cu trupul ce de la noi a luat,
binecuvântaţi-l!”.
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b). „Fiul lui Amos, văzând pe cei de sus, cu mirare vorbind unii
către alţii, că cine este acesta, care vine la ceruri, cu hainele roşite de
sângele ce a izvorât din rana de la coastă, cu lance lovită.
Iar el, Cuvântul, răspuns le-a dat că pe neamul omenesc, cel
robit, de la robie cu sânge l-a răscumpărat.
Deci binecuvântare, de la noi, celui ce, prin sângele, lui ne-a
mântuit!”.
14. În ziua Naşterii Sfintei Maria, în 8 Septembrie, se cântă:
a). „Cântaţi, fiii Sionului, cântări noi la naşterea Maicii Domnului, căci acea care a dat naştere celui fără de timp, născut de la Tatăl,
ca astăzi din pântece sterp s-a născut”.
b). „Astăzi, s-a împlinit făgăduinţa lui Dumnezeu către vechii
patriarhi, că din fiul lor toate neamurile se vor bucura, căci din trupina
lor a răsărit Sfânta Fecioară, care a dat naştere Cuvântului ce a ridicat,
păcatele primului părinte.
15. Întru onoarea Sfintei Cruci, se cântă:
a). „Crucii tale, Hristoase, ne închinăm, înmormântarea ta o
lăudăm şi sfânta ta înviere o preamărim. Veniţi, credincioşilor, să ne
închinăm lui Hristos, împăratul nostru, căci el a venit şi prin crucea lui
haruri lumii a dăruit”.
b). „Mai înainte, te-a văzut prorocul Zaharia candelabru de aur,
cu şapte braţe de lumină strălucitoare, pe pământ, o sfinte patru braţe!
Şi substanţa nematerială în fiinţa naturii noastre prefăcându-se, asupra ta
a fost întins şi prin curgerea din coasta lui întinarea neamului omenesc
a curăţit. Ţie ne închinăm, vină în ajutorul nostru, la răsărit şi la apus”.
16. În onoarea lăncii cu care a fost străpunsă coasta lui Hristos,
se cântă:
„Bucură-te, floare, pretutindeni mărită, udată cu sângele Dom
nului nostru Iisus, care ai dezrădăcinat toate relele şi bolile păcatului.
Prin tine ni s-a arătat cel răstignit, ca om şi ca Dumnezeu, cu adevărat
mort şi trăind”.
17. Întru onoarea sfinţilor părinţi, care au luat parte la sinodul
din Niceea, se cântă:
„Cuvântul se încheagă în trup, se întrupează cel fără trup, unindu-se din două naturi, a suferit pe cruce cu patru braţe şi s-a ridicat din
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mormânt nevătămat”.
18. La botez, se recită şi cântă:
a). „Doamne, Dumnezeul nostru! Dumnezeule binefăcător,
care n-ai voit a lăsa în părăsire neamul omenesc, care, prin greşeala sa,
depărtându-se de la tine, a căzut şi s-a izgonit din paradisul delicios, ci,
având milă de el, te-ai plecat, de la a ta înălţime, la a noastră umilire,
luând tot ceea ce este al nostru, afară de păcate. Prin chinuirea şi moartea
ta pe cruce, ai răscumpărat mântuirea şi întoarcerea noastră, dându-ne
a doua oară viaţă...”.
b). „Credem în Preasfânta Treime, în Tatăl, în Fiul şi în Sfântul
Duh, în bunavestire a lui Gavriil, în naşterea lui Hristos, în botezul lui,
în patimile lui, în răstignirea lui mântuitoare, în înmormântarea lui de
trei zile, în fericita lui înviere. în Dumnezeiasca lui înălţare, în şederea
lui de-a dreapta Tatălui. De asemenea, credem şi mărturisim înfricoşata
şi preamărita lui a doua venire”.
c). „Hristos, soarele dreptăţii răsărind în lume, a izgonit în
tunericul neştiinţei şi, după moarte şi înviere, s-a înălţat către Tatăl de
la care a răsărit, care, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, este închinat
de către cei din ceruri şi de către cei de pe pământ. De aceea, şi noi ne
închinăm Tatălui, cu sufletul şi cu adevărul”.
d). „În locul Cuvântului născut din sân, care s-a suit la ceruri,
s-a trimis, din înălţimi, vestitorul Tatălui, Duhul adevărului, ca să mângâie pe cei întristaţi, după Adam, şi să înarmeze cu foc tagma aleasă a
apostolilor...”.
e). „Cela ce te-ai umilit (pogorându-te) între noi, turnătorule de
unt, Unsul lui Dumnezeu, care, ungându-te, ai luat natură omenească,
unind cu Dumnezeirea ta, varsă şi în untul de lemn acesta darul tău
ceresc!”.
f). „Se trimite arhanghelul către serafimul pământesc, zicândui: Domnul şi Ziditorul, trimis de către Tatăl, de la tine se întrupează
Mântuitorul”.
g). „Se botează în Iordan, cu mărturia Tatălui şi a Duhului, iară
pruncii strigau: Osana în ceruri, binecuvântarea fiului lui David!”.
h). „Lumină din lumină, ce-ai fost trimis de Tatăl şi te-ai întrupat
din Sfânta Fecioară, ca să reînnoieşti pe prihănitul Adam”.
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i). „Tu, Dumnezeule, pe pământ te-ai arătat şi între oameni ai
îmblat şi ai mântuit toată lumea de blestemul sub care căzuse Adam”.
j). „Prunci născuţi prin sfântul cristelnic, întru noul Sion, şi
împodobiţi cu Duhul lui Dumnezeu, binecuvântaţi pe Tatăl ceresc, în
ziua când a dat naştere Sfânta Fecioară, în care zi aţi fost mântuiţi de
blestemul în care căzuse mama cea dintâi”.
k). „Popoare mântuite prin sângele mielului prea curat, în ziua
când a dat naştere muma celui ce nu se poate pătrunde cu mintea, lăudaţi
pe Unul născut, care a binevoit a lua trup de la dânsa, fără sămânţă, în
care zi aţi fost mântuiţi de blestemul sub care căzuse muma cea dintâi”.
l). „Neamuri păgâne, cele ce v-aţi împodobit cu lumina daru
rilor nesecate ale Duhului, în ziua în care a născut mama ce a dat naştere Cuvântului, lăudaţi pe Sfântul Duh, cel de o mărire cu Fiul, care a
împodobit-o, curăţind pe întrupătoarea Fiului”.
După 40 zile, aduce mama nou-botezatul prunc în biserică, la
care ocaziune se cântă următoarele versuri:
a). „Cuvânt mai înainte de veacuri, cela ce te-ai întrupat din
Fecioară şi ai venit, astăzi, în templu, spre a îndeplini legea pentru
mântuirea păgânilor”.
b). „Cela ce şezi pe tronul nemăiestrit, lăudatule de îngeri, astăzi
ai fost ţinut în braţele lui Simeon ca să ne prezinţi pe noi la viaţa veşnică”.
c). „Cela ce eşti dezlegătorul celor legaţi, dătătorule de daruri
tuturora, astăzi, prin rugăciunile bătrânului, dezleagă-mă şi pe mine,
mult-păcătosul, din legăturile morţii, la viaţa ta cea veşnică”.
d). „Cela ce şede între heruvimi, împreună cu Tatăl, a binevoit
a locui în pântecele tău neprihănit”.
e). „Cela ce de serafimii de foc împrejurat se păzea, astăzi, între
oameni, în braţele celei pământeşti s-a aşezat”.
Toate aceste cântări dovedesc îndestul netemeinicia presupunerii
că Armenii orientali ar fi monofiziţi. Când ar fi ei aceasta, cu toată mărturisirea despre două naturi în Hristos, depusă în scrierile, crezul, cărţile
liturgice şi în scrisorile catolicoşilor lor, atunci ar trebui să se presupună
că ei singuri nu ştiu ce mărturisesc. Însă aceasta nu va îndrăzni nimeni
s-o impută deşteptului popor Armean, care doar numără între ai săi atât
de mulţi teologi.
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Dacă, deci, mărturisesc cărţile liturgice ale Armenilor crezul
lor, scrierile şi scrisorile teologilor şi episcopilor Armeni, dacă, mai
departe, mărturiseşte poporul Armean însuşi învăţătura ortodoxă despre
două naturi, cea Dumnezeiască şi cea omenească în Hristos, dacă, în
fine, teologi ortodocşi ca Guettée şi chiar sinoade ortodoxe recunosc că
biserica armeană-orientală se numără la bisericile ortodoxe din lume şi
acuzaţiunea cu monofizitismul o declară de simple basme şi invenţiuni
maliţioase, apoi, astăzi, nici un om luminat nu va mai inculpa pe Armeni
de monofiziţi, căci ei sigur nu-s mărturisitorii acestei erezii şi merită, cu
tot dreptul, să fie recunoscuţi drept creştini ortodocşi.

Moravurile şi obiceiurile profane
ale armenilor ortodocşi ai Bucovinei
Armenii se numesc pe sine „Hai” şi se disting prin trăsăturile
mari ale feţei, în general prin ochii negri, mari şi strălucitori, şi prin
părul negru al capului, printr-un ten mai mult palid, decât de o culoare
închisă, totuşi se găsesc, deşi rar, armeni blonzi; au o statură mijlocie şi
un corp robust, bine făcut. Foarte rar se găsesc armeni ciupiţi de vărsat.
Se crede că vaccinarea, în Europa, prin ei a venit.
Armenii se disting printr-o mare simplitate a vieţii, a locuinţei,
a îmbrăcămintei şi a mâncărurilor, printr-o stare de trezie, căci un armean beat ţine de rarităţile cele mai mari, prin cumpătare şi castitate; ei
respectă ospitalitatea şi au o aplecare foarte pronunţată pentru comerţ,
sunt foarte spirituali şi elocvenţi.
În timp ce călătoresc, nu prea obişnuiesc să mănânce, pe timp
de zi; seara, se serveşte, după obiceiul oriental, o masă bogată, cu mai
multe mâncăruri.
Deşi armenii formează o naţionalitate izolată şi pronunţată, ei
sunt foarte complezenţi în relaţiile cu reprezentanţii altor naţionalităţi şi
coreligionari. Adesea, se şi unesc cu aceştia, prin căsătorie; căsătoriile
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se pregătesc, de obicei, de către mama mirelui.
Altădată, armenii se despărţeau în trei grade, în care fiecare putea
să urce prin cinste, muncă şi avere. Cei care aparţineau primului grad se
intitulau „Der” („domn”), al doilea, „Baron”, iar cel de-al treilea şi cel
mai înalt, „Amir” („principe”).
În patria lor, armenii se ocupau şi cu arhitectura, sculptura şi pictura, însă, după emigrarea în Europa, se ocupau cu tăbăcăria şi vopsitoria
în roşu a pielii şi, mai ales, cu comerţul bănos cu ţările orientale, şi anume
cu covoare, saftian şi marochin, băcănie, substanţe aromatice, mosc, icre
negre, morun, vinuri, cai, arme şi aşa mai departe. Li s-au dat, uneori,
posturile dragomanilor sau tălmacilor interpreţi, datorită cunoaşterii
limbilor orientale. Tot aşa, ei mijloceau întregul comerţ dintre Polonia,
Ungaria şi Moldova. Din Ungaria, aduceau curelele albe şi roşii, pături
de cai şi lăzi împodobite cu flori. Cu acest comerţ armenii suceveni se
ocupă şi astăzi, desigur, numai în mic.
Traficul comercial era întreprins după felul celui din Orient, în
caravane, conduse de un „basă”.
Aceste drumuri spre Orientul îndepărtat şi în alte ţări nu erau
parcurse în trăsuri comode, ci călare, vigilent, cu arme bune la cingătoare, şi cu un sac dublu, de piele, ticsit cu merinde şi rufe. Mai trebuie
să menţionăm aici că, mai înainte, ca şi românii cu vază, armenii bogaţi
nu se plimbau, în timpul marilor sărbători, cu trăsuri închise, ci călărind
pe cai frumoşi, albi, arabi.
Armenii se ocupă şi cu cârnăţăria, cu pregătirea cârnaţilor tari,
uscaţi şi afumaţi, din carne de vacă şi de oaie, denumiţi „salami”, „sugiuc”
sau „potcoave”, după forma lor; de asemenea, ei afumă, cu plăcere, carne
de vacă sau de oaie, numită „bujeniţa” sau „pastrama”. La pregătirea
tuturor acestor conserve de carne i-au silit desele prigoniri; spre a putea
lua, în timpul pribegiilor, şi mâncăruri din carne, ei trebuiau să o usuce,
să o săreze şi să o afume, ca să nu se strice.
Ei se pricep şi la fabricarea lumânărilor şi săpunului, din grăsimea animalelor înjunghiate în „Salhanii”, la care muncă şi femeile lor
conlucrează, dând o mână de ajutor.
În timpul din urmă, ei se ocupă numai cu agricultura, creşterea
vitelor, transportul boilor la Viena, cu tăierea diferitelor bucăţi de vite,
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cu fabricarea brânzei şi cu comerţul cu lână; însă pierd, din ce în ce mai
mult, orice ramură de comerţ, fiind împinşi pe al doilea plan de evreii
asociaţi, care sunt, de altfel, şi mai numeroşi şi au mai mult capital. La
această situaţie contribuie mult felul înnobilat de trai, contractat, toto
dată, cu cultură, cheltuielile foarte mari şi teama de marea oboseală unită
cu comerţul.
Cu toate acestea, astăzi, încă aproape a treia parte a proprietăţii
mari particulare din Bucovina e în mâinile armenilor.
Obiceiul cel mai des întâlnit la armeni, cu ocazia încheierii unui
negoţ, de a strânge mâna cumpărătorului sau vânzătorului, aproape cu
de-a sila, şi de a lovi în ea, spre a dobândi, cu aceasta, afecţiunea muşteriului, a fost păstrat, până în ziua de astăzi, la celelalte popoare şi, mai
ales, la românii Bucovinei, în amintirea timpului când armenii ţineau în
mâinile lor comerţul ţării.
Locuinţele, ca şi străzile cartierelor armeneşti din Suceava, sunt
curate, de obicei spaţioase, şi foarte comod mobilate, sau, după felul
oriental, cu divane lungi, destul de înalte.
Casele sunt situate, cel mai adesea, în mijlocul curţii, având un
acoperiş ascuţit şi drept şi după stilul arhitectonic moldovean10, au un
coridor de lemn împrejurul casei, aproape întotdeauna cu verandă, proptită de coloane de lemn sau de piatră, unde, în timpul orelor fierbinţi de
după-amiază, foarte părosul tată de familie se amuză, scump la vorbă,
cu rudele sale, cu vecinul sau îl duce timpul într-un vis, după felul curat
oriental, învelit uneori în veşmintele orientale lungi şi cu falduri, fumând
din ciubucul din lemn de vişin, lung, mirositor, prevăzut cu o imamea
de chihlimbar, sorbind cafea neagră dintr-o ceaşcă.
Afirmaţia lui Simiginovici-Staufe cum că armenii şi-ar împrejmui curţile şi grădinile cu „scândurile cele mai înalte” nu este nimerită;
bineînţeles, armenii nu sunt marii amici ai comuniştilor şi socialiştilor
şi năzuiesc să-şi păstreze pentru ei toată averea greu dobândită.
Trebuie menţionat că armenii din Suceava posedă un club propriu, naţional, numit „Anni”, în casele date cu chirie, care aparţin bisericii
parohiale şi care o înconjură, unde stau expuse ziare armene, germane,
În realitate, stilul caselor armeneşti din târgurile medievale moldoveneşti a
fost adoptat de români – n.n.
10
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române şi franceze. Au, aici, şi o cafenea proprie. Foarte rar, poţi vedea
un armean că frecventează o altă cafenea.
Bucătăria armenilor poate să producă nu doar mâncăruri moderne, ci şi orientale, naţionale. Aşa, le place lor un fel de cozonac foarte
mirositor, pregătit cu şofran şi miere, numit „Hatlaneichi”, nucile şi seminţele de mac, pisate, fierte în miere şi prăjite, numite „Dalausi”, apoi
supa amestecată cu hurut, de unde şi culoarea verzuie; o supă cu fidea,
pregătită cu şofran şi globuleţe de carne, o friptură cu orez, o friptură
cu coriandru, gustoasele conserve, mai înainte menţionate, de diferite
feluri de carne uscată şi afumată, şi, apoi, două feluri de grâu: „Savaci”
şi „Tumuc”.
Străinul care vizitează casa armeanului găseşte, acolo, o primire
cu dulceţurile obişnuite orientale, ca şi cu fructele fierte în zahăr şi vanilie,
numite „dulceaţă”, cu rahat şi cu şerbet, zis „Datcacalva”.
Îmbrăcămintea armenilor din Suceava era, până acum, câţiva
ani, în general şi la amândouă sexele, cea orientală. Bărbatul purta, pe
deasupra, cămaşă, pantalonii numiţi „Raituji” sau „Şalvari”, iarna purta
pantaloni făcuţi din piei de miel, calzi, româneşti, numiţi „Meşini”,
care se mai poartă şi în zilele noastre, pe alocuri, şi în zilele noastre, un
„talar”, adesea de mătase, împodobit cu flori, numit „anteriu”, ale cărui
laturi, închise de la dreapta, spre stânga, sunt ţinute laolaltă de un şal
turcesc preţios, împodobit cu flori, sucit împrejurul taliei. La piept, în
cutele acestui „talar”, se purta o batistă colorată, de mătase, adesea. În
timpul călătoriilor de afaceri, acest şal se schimba cu o cingătoare lată,
de piele, numită „chimir”, destinată purtării şi păstrării ducaţilor, rezer
vaţi pentru cumpărarea mărfurilor, sau pentru cei încasaţi din vânzare.
Pe deasupra anteriului, sau „zăbonului”, se purta, cu plăcere,
mai ales vara, un fel de manta cu mâneci largi, numită „fermenea” sau
„scurteică”, ce ajungea până la cingătoare şi era făcută din mătase, de
culoarea cireşii; iarna, fermeneaua era dintr-o stofă verzuie, de lână,
căptuşită cu blănuri scumpe. Pe deasupra fermenelei, se purta, în fiecare
anotimp, o manta cu mânecile largi, din stofă de lână, numită „dulamă”
sau „caţaveică”, lungă până la genunchi, căptuşită cu blană de vulpe. Pe
deasupra, un talar de stofă, numit „giubea”, lung şi larg, ce ajungea până
la tălpi, căptuşită, vara, cu mătase, şi, iarna, cu blănuri extrem de scumpe.
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Încălţămintea bărbaţilor se compunea din cizme de marochin
sau ghete turceşti, numite „iminei” sau „buşmachei”.
Acoperământul bărbătesc de cap se compunea dintr-un fes roşu,
deasupra căruia se încolăcea un şal turcesc, numit „ciulma”, însă, în
timpul mai recent, se poartă o căciulă adâncă, de castor, împodobită,
pe deasupra, cu catifea. Persoanele mai sărace purtau căciuli din piele
de miel.
Îmbrăcămintea femeilor era o rochie bogată în culori, uneori şi
din mătase, fără mâneci; acoperea partea superioară şi pe cea de jos a
corpului, până la glezne, deasupra căreia se purta şi se poartă, şi astăzi,
de către armence, cu plăcere foarte mare, o caţaveică, potrivită cu rangul
şi averea, din catifea, mătase sau doar din stofă, căptuşită cu blănuri
scumpe, piei de vulpe sau numai cu piei de miel.
Capul îl acopereau armencele cu un fes alb, deasupra căruia
se arunca o basma de mătase sau numai de lână, aşa încât un colţ al ei
cădea pe spate, în forma unui triunghi. Încălţămintea lor se compunea
din ghete galbene, turceşti, de marochin.
În zilele noastre, cea mai mare parte a armenilor poartă îmbrăcăminte modernă, europeană, totuşi se găsesc, mai ales la Suceava, şi
armeni care nu renunţă la costumul oriental, bogat în cute şi lung.
La sfârşit, mai trebuie menţionat că, pe când armenii uniţi ai
Bucovinei vorbesc poloneşte şi sunt polonofili, armenii ortodocşi sunt
românofili şi se folosesc, mai cu deosebire, pe lângă limba lor maternă,
chiar în cercul mai strâns al familiei, de limba română, pe care o ştiu bine.

Obiceiuri şi credinţe armene
la naştere
Armenii cred că, la naşterea fiecărui copil, vine diavolul, căruia
îi zic ei „gagh” sau „gogh”, adică „tâlharul cel şchiop”, ca să schimbe
pruncul sau să-l înăbuşe. Aceasta e cauza că, apropiindu-se unei femei
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armene ora naşterii, ea este păzită de moaşă, cu multe zile înainte de
naştere. În lipsa altor femei, aceasta îngrijeşte casa, adică scutură, spală
şi mătură prin casă şi, apoi, petrece în rugăciuni.
Începând durerile naşterii, ia dânsa o lumină de ceară aprinsă în
mână şi tămâie, cu care afumă de trei ori în casă, şoptind, cât se poate
de încet, un descântec, ca nu cumva lehuza s-o audă şi, aşa, să afle, că
diavolul s-a apropiat şi să se sperie.
Iată descântecul:
„Şarpele să piară-n cuibu-i,
Şoarecele în vas,
Cucuveaua în pom,
Puricele în aşternut,
Diavolul în iad!”.
Dacă actul naşterii ameninţă să devină periculos, atunci moaşa
suflă lumina cea aprinsă spre faţa lehuzei, şoptind următorul descântec:
„Lumina Iluminatorului11,
Suflarea lui Hristos,
Lumina soarelui,
Nora cu sânuri pline
Copil graţios,
Voinic şi frumos
Cu bine să vie!”
Imediat după ce s-a născut un băiat, moaşa cu bucurie vesteşte
aceasta casnicilor, zicând:

Aici se face amintire de Grigore luminatorul, convertitorul Armenilor la
creştinism, fost patriarh al Armeniei, care a completat vechea liturghie armeană,
vezi D. Dan, „Armenii orientali din Bucovina”. Cernăuţi, 1891, pag. 33, studiu
apărut 1890, în Cernăuţi, în limba germană, şi 1891, în Viena, în limba armeană
şi „Die Armenier”, de acelaşi autor, apărut în „Österreich-Ungarn in Wort und
Bild”, tomul: Bukowina, Viena 1899.

11
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„Veste bună, veste bună,
Descendent al Iluminatorului,
Lumină mie, păcătoasei!”.
Dacă, însă, nou-născutul prunc este fată, atunci moaşa zice:
„Născătoarea Domnului,
Născătoarea luminii,
Născătoarea de Dumnezeu!”.
După recitarea versurilor incluse, moaşa presară puţină sare pe
spinarea copilului, crezând că, prin aceasta, sudoarea copilului, când se
face mare, nu miroase greu şi că sângele lui se curăţă.
Unele moaşe au obiceiul că amestecă sarea cu un fel de mireasmă bine mirositoare. Apoi, se scaldă copilul. Scoţând moaşa copilul din
scăldătoare, îl înveleşte, îl ia în braţe, dimpreună cu o pâine şi cu sare,
şi, apoi, îl prezintă, dimpreună cu aceste obiecte, mamei lui, felicitând-o
în următorul mod:
„Felicitare, felicitare12,
De Iluminatorul dăruit,
De Hristos binecuvântat,
Mai glorios decât bundul cel mare,
De Iluminatorul luminat!”.
Apoi, moaşa ia pruncul din braţele maicii şi-l dă în braţele unei
rude, iar aceasta îl dă alteia, şi aşa mai departe, până ce a trecut, din
braţe, în braţe, la toate rudele care se află adunate în casa lehuzei, din
incidentul naşterii pruncului.
Nou-născutul, însă, nu se sărută, căci el încă nu este uns cu untul
luminat, adică pentru că el încă nu-i miruit.
Toate rudele şi vecinele vizitează, de acum, pe lehuză şi-i aduc
Armenii ţin foarte mult la înmulţirea familiei. Aceasta este evident şi din
împrejurarea că candidaţii lor de preoţie nu se sfinţesc întru diaconi şi preoţi
până ce soţiile lor n-au născut fii
12
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daruri, care sunt mai ales dulceţuri.
În ziua a opta, după naştere, se duce copilul, înfăşat în pelinci
numai albe, la biserică, ca să-l boteze. La caz de slăbiciune, copilul se
botează acasă şi chiar în ziua naşterii.
Apropiindu-se moaşa, cu copilul, şi naşul de biserică, întră în
tindă şi, după citirea începutului tainei botezului, preotul ia un fir de
mătase roşie şi-l împleteşte cu unul alb13, făcând un găitan, pe care-l
pune pe crucea sau euhologiul din mână.
Apropiindu-se timpul exorcismelor, îngenunche naşul, de trei ori,
şi la fiecare îngenunchiere face semnul sfintei cruci, recitind un psalm.
Apoi, naşul ia pruncul în braţe şi se întoarce, cu toţi cei prezenţi, cu faţa
spre apus, recitând, de trei ori, formula lepădării de satana; întorcânduse, apoi, cu faţa spre răsărit, recită el, după preot, mărturisirea în sfânta
treime şi în venirea lui Hristos. După recitarea crezului, intră preotul şi
naşul, cu copilul şi cei prezenţi, în biserică. Apoi, toarnă preotul apă,
cruciş, în cristelniţă, care are o formă crucişă şi lungăreaţă.
După citirea Evangheliei şi Ecteniei, preotul luând sfântul mir,
înseamnă cu el, de trei ori, cruciş peste apă, şi, apoi, toarnă din sfântul
mir în apa din cristelniţă, sfinţind-o. În urmă, ia preotul pruncul, după ce
ia pus numele, şi, ţinându-l în poziţie orizontală, cu capul spre apus, cu
picioarele spre răsărit şi cu faţa spre cer, îl cufundă, de trei ori, în apă.
În acest timp, naşul ţine, în amândouă mâinile, câte o lumină aprinsă.
După terminarea actului sfântului botez, preotul toarnă din
sfântul mir în palmă şi, apoi, unge cu el fruntea, ochii, urechile, nasul,
gura, mâinile, inima, osul spinării şi picioarele celui botezat. După acest
act, copilul se înfăşează în pânză nouă şi preotul îi leagă la cap, ca semn
de cunună, găitanul pregătit, din mătase roşie şi albă, numit „narod”14.
Imediat după săvârşirea tainei sfântului mir, preotul cuminecă
copilul cu trupul şi sângele Domnului, atingând numai buzele copilului,
pentru că încă nu poate înghiţi, cu sfintele taine Această împărtăşire se
numeşte „cu buzele” şi, în limba armeană, „sărt nahag hortuthiun”.
Mătasea roşie este simbolul sângelui, iar cea albă, a apei ce a curs din coasta
lui Hristos
14
Fiindcă acest găitan ar trebui să stea aşa, legat, mai multe zile, ceea ce nu e
posibil, de aceea se leagă el de gâtul pruncului
13
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De la botez, merg cu toţii acasă, însoţiţi de preot şi cantori, care,
pe drum, cântă imnuri. Moaşa sau naşul, care duce copilul, ţine în ambele
mâini şi luminile botezului, aprinse, până acasă. Aice, se aşează, apoi,
toţi, dimpreună cu rudele şi amicii tatălui celui nou botezat, la masa
plină de bucate, între care omleta nu poate lipsi nici într-un caz, şi se
veselesc chiar până a doua zi, cu lăutari sau fără, după starea şi puterea
stăpânului casei.
Cu ocazia acestei veselii, este obicei că se dau noului încreştinat
daruri în îmbrăcăminte, bani sau odoare.
De regulă, după opt zile, dar chiar şi a doua zi după botez, se dezbracă copilul de pelincile mirului, şi preotul îi ridică cununa de găitan de
pe cap, respectiv de la grumaz, şi spală copilul, în biserică, în cristelniţă,
iar dacă o face acasă, atunci într-un lighean curat. Apa, după spălare, se
varsă într-un loc curat, unde nu calcă nimeni. Apoi se înfăşează copilul
şi se pune în leagăn, care, de obicei, trebuie să fie oval şi înzestrat, jurîmprejur, cu clopoţei atârnaţi sau cu alte obiecte sunătoare.
Pentru cazul că mama este ocupată cu vreun lucru de mână, atunci
ea atârnă leagănul de o grindă a podului casei şi leagă de el un capăt al
unei sfori, iar celalalt capăt, de piciorul ei, cu care ţine leagănul în mişcare.
Copiii, de multe ori, se iau din leagăn şi se culcă pe pământul
gol, ca să capete putere.
În unele locuri, aduc moaşele puţină ţarină de pe mormântul unui
sfânt şi o pun în leagănul copilului, ca acesta să capete putere şi viaţă,
apoi binecuvântarea şi darul sfântului.
La caz că copilul plânge şi nu doarme liniştit, atunci, pe loc,
să cheamă o babă iscusită în de-ale descântecelor, ca să-l descânte de
spaimă. Unele babe ţin, pe timpul descântatului, un cuţit în mână sau
afumă în casă, aprinzând o petică sau varsă plumb topit în apă şi recită
următoarele:
„Spaima şi lupul la drum au plecat,
Hristos în cale i-a întâmpinat,
Voi unde mergeţi?, i-a întrebat.
Mergem la boul junghiat,
La calul înhămat,
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La mire şi mireasă,
La femeie lehuză,
Mergem la (N), sângele să-i sugem,
Inima să-i rupem, limba să-i uscăm.
În gropi să mergeţi,
În prăpăstii să v-aruncaţi,
Acolo, pe veci, să vă pierdeţi,
În veci să nu vă mai întoarceţi!”.
Mamele armene au obiceiul că-şi adorm copiii cu cântece, care
variază, după localitatea, ştiinţa mamei şi împrejurări. Iată un astfel de
cântec de leagăn, care ne desluşeşte că, spre a feri copiii de deochi, li se
leagă mărgele albastre la grumaz:
„Adormi, mititelul meu, ochi-ţi închide,
Ochii tăi botezaţi lasă-i să adoarmă,
(N) al meu, iată-l că adoarme.
Crucea de aur de la gâtul tău,
Pază să-ţi fie, narodul preotul ţi l-a legat.
Mărgele albastre eu ţi-am atârnat
Pentru de deochi, nu plânge, dormi!
Toate zilele, mama ta trează,
Nedormită, veghează lângă leagănul tău.
Te leagăn ca să dormi şi să creşti,
Cu plânsu-ţi inima să nu-mi răneşti,
Dormi şi tu, ca să dorm şi eu,
Sfântă Maica Domnului, dă somn copilului meu!”.
Când se deşteaptă copilul din somn, atunci armencele au obiceiul
că-l iau în braţe şi ţin, cu o mână, mânuţa copilului, jucând-o sau jucând
şi ele, cu copil, cu tot, prin casă şi cântând următorul cântec, care se
numeşte „dan-dan”:
„Dan-dan, uşile,
Să cutreieri odăile,
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Să înjunghii mieii,
Să le mănânci carnea gustoasă,
Din oase fluier să-ţi faci.
Să cânţi, să sari şi să joci,
Seara acasă să vii,
La vecini să te închini,
Pe părinţi să-i săruţi.
Să cânţi, să sari, să te plimbi,
Hop, hop, copilul meu,
Să sari, copile, daudaua,
Să creşti mâncând gata,
Pe părinţi să-i înveseleşti,
Viaţa-mi ţi-o dau, să mă săruţi,
Pe Iluminatorul nostru să-l saluţi!”.
La 40 de zile după naştere, vine mama, cu copilul, la biserică
şi bate, în tindă, 40 de metanii şi, apoi, preotul o introduce în biserică.
Aice, preotul ia pruncul în braţe şi se duce, cu el, înaintea mesei sfântului
altar, rugându-se, iar după finirea acestei ceremonii, îl dă mamei, care
se întoarce, cu el, acasă.
Când copilul începe a se ridica din leagăn şi a şede singur, atunci
se aşează el în un scăunel, anume făcut, cu rotiţe. Copilul stă în acest
scăunel, în picioare, şi nu poate cădea jos; prin mişcările lui, însă, scăunelul se mişcă din loc şi copilul deprinde, aşa, a-şi schimba picioarele
şi a îmbla.
Cum începe copilul a îmbla singur şi a ieşi pe afară, ba şi pe
drum, atunci, pe loc, se cheamă o babă, care să-l descânte, ca nu cumva
câinii să-şi ridice capul spre el sau să latre la dânsul, şi aşa să-l sperie.
Iată descântecul obişnuit:
„Cine este, cap nu este,
Piatra morii pe capul lui,
Lăcata dracului pe gura lui!”.
Armenii, spre a povăţui pe copiii lor spre fapte bune, se folo71
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sesc, cu predilecţie, de proverbe, pe care le amestecă părinţii şi rudele
în vorbirile lor cu copiii. Induc, în următoarele, unele proverbe armene:
1. Omul înţelept e ca soarele, tot cuvântul soare naşte.
Omul prost e ca şarpele, totdeauna pe om îl răneşte.
2. Este om care valorează ca o mie,
Sunt oameni care nu valorează nici ca unul,
Cel ce valorează o mie, înaintea prostului, nu înseamnă nimica!
3. Nu face fărădelegi,
Răsplata de la Cel ceresc o ia!
4. Bătrânii au zis: ce folos
Negrului săpun şi nebunului povaţă?
5. Lumina soarelui
La ce foloseşte ochilor orbului?
6. Cel de la ochi depărtat
E răcit şi la inimă.
7. Om la om grijă nu ştie,
La miezul nopţii la biserică îl invită.
8. Fur de la fur a furat,
Dumnezeu a văzut şi s-a mirat.
9. Ţie-ţi zic, fiică,
Tu ascultă, noră!
10. Mai bine cu cel vrednic a căra pietre,
Decât cu cel prost a sta la masa.
11. Mai bun e cel văzut înaintea ochilor,
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Decât cel lăudat din depărtare!
12. Mai bine să ai ceva stricat,
Decât nimic de mâncat.
13. Mai bun e cel de zece ani înstrăinat,
Decât cel de un ceas înmormântat.
14. Limba dulce pe şarpe-l scoate din groapă,
Limba cea rea şi pe şarpe îl crapă.
15. Grijă de un an,
Treabă de un ceas.
16. Pune pe mama
Să-şi laude fata.
17. Pâinea caldă e împrumut.
18. Ulcica mică, supa dulce.
19. Trei zile, împărat,
Patruzeci de ani, la casă, argat.
20. Fiecare iubeşte
Pe cel asemenea cu dânsul.
21. Mai bune-s zilele anului nou
Decât cele de la schimbarea la faţă15.
22. Câinele, lătrând mult,
Lupi aduce.
Zilele de la anul nou merg crescând, de aceea le plac Armenilor mai mult
decât cele de la schimbarea la faţă, care, de aici, încolo, merg scăzând
15
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23. Cel ce n-are aur în pungă
Aibă miere în gură!
24. Tot omul are griji,
Griji cu griji însă nu seamănă.
25. Ascultă mult, vorbeşte puţin.
26. Băţul, în mâna drumeţului,
Este la toate de folos.

Obiceiuri şi credinţe armene
la nuntă
Înainte vreme, Armenii îşi căsătoreau copiii foarte tineri. Fetele
armene rar când se arătau în public, ba chiar şi la sfânta biserică erau lăsate
numai în zile mari, anumite: anul nou, dumineca floriilor, bunavestire şi
schimbarea la faţă, şi anume din cauză ca nu cumva să le iasă vorba că
ar ieşi spre a fi văzute. Ba li se opreşte chiar şi convenirea cu tineri. Iară
pentru cazul că li se concede aceasta, cândva, li se dă de grijă, de către
femeile cele bătrâne, ca să nu admită ca tinerii să le miroase floarea cu
care se împodobesc la cap, căci, la din contră, li se va înălbi părul şi va
cădea curând.
Adevăratul scop al acestei opriri este spre a le feri de sărutatul
tinerilor, căci, de la floarea din cap şi până la obraz, nu-i tocmai departe
şi, dacă o fată aprobă unui tânăr ca el să-i amiroase floarea din cap, atunci
el îşi concede singur să-i sărute floarea de pe obraz.
Nunţile, la Armeni, se pun la cale, şi astăzi, ca şi mai înainte, de
părinţii tinerilor, care, adeseori, înainte de logodnă, nu se cunosc; înainte
de logodnă, însă, mama tânărului a examinat frumuseţea şi s-a informat,
deja, cu de-amăruntul, asupra însuşirilor casnice ale copilei ce şi-a ales-o
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de noră şi, mai ales, asupra averii ei, care este decizătoare.
Înainte vreme, era obicei că mirele răscumpăra pe viitoarea
soţie, de la părinţii ei, cu bani sau cu un număr anumit de oi. Miresei,
însă, îi trimitea mirele, înainte de cununie, deosebit un dar în bani sau
giuvaericale, numit „ieres-ciur”. Acest preţ de răscumpărare şi darul se
fixau cu ocazia logodnei.
Spre a se încredinţa despre vrednicia miresei în de-ale gospodăriei, o vizitau pe ea surorile mirelui, înainte de cununie, de 15-20 de ori.
Acestea o puneau pe mireasă să spele, să coasă albituri, să deretice prin
casă, să fiarbă, să coacă etc. Cu cât aceste vizite erau mai numeroase,
cu atâta fala miresei creştea. La finea acestor examene, viitoarele cuscre
duceau pe mireasă la baie şi, apoi, se pregăteau pentru nuntă.
Şapte zile, înainte de cununie, preotul, nunul, nuna şi rudele se
duc la mireasă cu daruri. După o primire ce li-se face în casa miresei,
se duc ei spre casă.
În săptămâna de înainte de cununie, se pregătesc colacii de nuntă, numiţi „huligea” sau „paciug”, care se înfrumuseţează, pe deasupra,
cu cofeturi colorate. Din aceşti colaci, duc două femei, numite „ţenoh”
(„poftitoare”), dimpreună cu alte daruri, miresei. În schimb, primesc
ele de la mireasă, ca daruri pentru mire, portocale, mere sau alte fructe.
Sâmbătă, seara, înainte de cununie, merg rudele de vizitează
mireasa şi, atunci, invită rudele mirelui, la nuntă, pe cele ale miresei şi,
apoi, viceversa.
Înainte vreme, era obiceiul că nunul ducea pe mire, înainte de
cununie, o dată sau de două ori, la baie, după care urma cinstea băii.
Dar şi mirele era examinat, înainte de cununie, ori de este blând
şi harnic. Amicii şi rudele lui, adică, se adunau în casa lui şi-l puneau la
felurite lucruri plictisitoare, pe care trebuia să le facă, fără să cârtească
şi cu răbdare.
Dumineca, dimineaţa, preotul anunţă, în biserică, nunta şi invită
pe cei prezenţi la felicitare. După serviciul divin, se duc cunoscuţii şi
amicii mirelui la casa lui şi-l felicită; unii îi aduc şi daruri, care sunt
felurite, după starea şi averea lor. Mirele îi ospătează şi, apoi, se duc ei
la casa miresei, unde vătăjeii nu-i lasă să intre, până ce nu le promite
daruri, pe care, de asemenea, o felicită.
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Duminică, seara, urmează ceremonia bărbieritului mirelui, care,
prin întreg timpul cât durează acest act, este încunjurat de flăcăi şi fete,
care joacă împrejurul lui şi cântă astfel:
„Vino şi şezi, frate împărat16,
Ca să lăudăm capul tău ornat,
Să-ţi zicem că părul ţi-i regulat
Şi seamănă cu un fir de sârmă;
Faţa ta frumoasă
Seamănă cu discul lunii,
Ochii tăi aprinşi
Seamănă cu flăcările de foc,
Iar dinţii tăi cei frumoşi
Seamănă cu şirele de mărgăritare,
Mijlocul tău cel plăcut
Seamănă cu platanul!”.
După acest act, urmează plictisitoarea îmbrăcare a mirelui. Înainte vreme, se încingea mirele cu o sabie, în semn că el, pe timpul nunţii,
este împărat17, cu putere absolută asupra miresei. Apoi, merge mirele, cu
nuna şi cu toţi nuntaşii, la casa miresei, care se ascunde de casnici şi se
aduce la iveală abia după ce li s-au dat daruri.
După miezul nopţii sau Luni, dimineaţa18, merge nunta la biserică, unde preotul îi cunună pe miri. Cu cununile pe cap, pleacă mirii
spre casă, unde mama mirelui îi întâmpină, cu un talger cu mâncăruri
într-o mână, iar în alta, cu băuturi. Lângă ea, mai stă o femeie bătrână,
cu un blid cu miere, din care, luând cu degetul, unge buzele mirelui şi
Mirele se crede, acum, împărat, de aceea şi proverbul „Trei zile împărat,
patruzeci de ani, la casă, argat”
17
Dar Dimitrie Dan se înşela, pentru că, la fel ca în oraţiile de nuntă româneşti,
„fiu de împărat” (cum, de fapt, este şi mirele armean) înseamnă „fiu al Împăratului
Ceresc”, deci creştin – n.n.
18
Fiind Duminecile consacrate numelui Domnului, de aceea cununiile nu sunt
permise în acele zile, doar după miezul nopţii. Tot aşa, Miercurea şi Vinerea,
fiind aceste zile de pocăinţă
16

76

Etnii bucovinene
ale miresei, urându-le o viaţă dulce ca mierea.
Mirii n-au voie să-şi ridice cununile de pe cap sau să se îmbrăţişeze, până ce nu vine preotul, cu nunul, de ridică cununile şi, aşa, îi
dezleagă de abstinenţă.
Mireasa, voind să treacă pragul casei mirelui, mama acestuia
îi şopteşte: „Eu sunt fier, eu sunt oţel!”. Prin aceste cuvinte, voieşte ea
să-i zică nurorii că ea va fi stăpâna casei, şi mai departe, şi că nora are
s-o asculte.
Mireasa, la rândul ei, sărută mâna soacrei şi-i şopteşte:
„Stai să-mi pun piciorul în casă
Şi-i vedea că voi înmuia şi fierul, şi oţelul!”.
Prin aceste cuvinte, mireasa vesteşte pe soacră că, cu intrarea ei
în casă, se va sfârşi dominaţiunea soacrei şi se instalează cea a nurorii.
Din acest incident, unii tineri nuntaşi îşi iau libertatea a adresa soacrei
următoarele strofe, care îi indică cum că, de acum, nora va fi fac-totul
în casă şi că soacra este de prisos:
„Mamă a împăratului, ieşi afară,
Vezi ce ţi-am adus noi ţie:
Cusătoare de giulgiuri ţi-am adus,
Bocitoare la moarte-ţi ţi-am adus!”.
După aceste ceremonii, urmează veselia, care durează, după
puterea mirelui, câteodată până a doua zi.
La cincisprezece zile, după căsătorie, mirele vizitează pe socrii
săi, la care ocazie, înainte vreme, erau în uz ceremonii anumite.
La o lună de zile, după nuntă, părinţii mirelui invită pe noră şi
pe cunoscuţi la masă, cu care se încheie şirul petrecerilor aranjate din
incidentul nunţii.
Astăzi, Armenii nu practică toate ceremoniile şi obiceiurile
nunţii, uzitate mai înainte, ba poate şi astăzi, în Armenia. În Bucovina
şi în România, ei s-au acomodat obiceiurilor Românilor, amalgamând
obiceiurile lor cu cele româneşti.
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Viaţa conjugală a Armenilor se poate numi model; divorţul, la
ei, nu încape defel, fiind oprit de biserică.
Între copiii unei familii, fiul cel dintâi născut este viitorul moştenitor, pe care îl ascultă ceilalţi fraţi şi-l servesc surorile. Copiii au pentru
părinţii lor cel mai adânc respect şi nu calcă nicicând cuvântul tatălui lor.
Femeile armene, după apusul soarelui şi, mai ales, Joi, spre Vineri, în decursul de 50 zile de după Paşti, încetează cu orice lucru, nu cos,
nici mătură în casă, ca să nu amorţească, iar bărbaţii, în joile amintite,
nu lucrează ziua întreagă, ca piatra să nu le bată holdele de pe ogoare.

Obiceiuri şi credinţe armene
la înmormântare
Când moare vreun Armean, atunci se adună rudele, cunoscuţii
şi vecinii, la casa mortului, ca să mângâie familia defunctului. Aceasta
necontenit boceşte şi plânge pe cel mort, ba chiar se obişnuieşte a plăti
bine bocitoare anume, care au îndatorirea să bocească pe cel mort, cât
timp stă expus în casă, şi să-l petreacă, bocind, până la mormânt.
Mortul, după ce i s-a pus în mână o cruce de ceară, iar deasupra,
un ban de argint, se aşează într-un sicriu, împodobit cu flori.
Înainte vreme, aceste bocete şi plângeri, din partea membrilor
familiei mortului, erau împreunate cu ţipete neîntrerupte, cu smulgerea
părului, cu baterea peste cap, inimă, faţă etc.
Aceste bocete erau atât de exagerate, încât biserica armeană a
trebuit să intervină şi să oprească, prin ameninţarea de excomunicare,
prevăzută în anumite canoane bisericeşti.
Fiind toate gata pentru înmormântare, sicriul, cu mortul, se scoate
din casă, afară, şi se aşează pe năsălie. Conductul, la care se dezvoltă cât
de multă pompă bisericească şi înaintea căruia merge un preot sau şi mai
mulţi, se îndreaptă, însoţit de întreaga comună bisericească, la biserică,
unde se prohodeşte mortul şi, apoi, se duce la ţintirim. Pe drum, atât spre
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biserică, cât şi spre ţintirim, îl duc pe mort rudele şi cunoscuţii lui, cu
schimbul, ridicând năsăliile pe umeri.
Pe calea spre biserică şi ţintirim, îl bocesc pe mort bocitoarele,
mama sau soacra lui.
Iată improvizaţia unei bocitoare, lângă sicriul unui tânăr:
„N-a murit fiul tău, n-a murit,
S-a coborât în grădină, în vale s-a dus,
A cules roze şi în cap şi le-a pus,
Ş-adormit de mirosul lor dus!”.
Slobozindu-se sicriul, cu mortul, în mormânt, preotul aruncă
ţărână peste sicriu şi sigilează mormântul, rostind următoarea formulă:
„Se binecuvântă şi sigilează mormântul şi osemintele decedatului
(N), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit”.
Aceasta se zice la capul şi se repetă la picioarele mortului. Apoi,
se întoarce preotul, cu faţa spre miază-zi, şi rosteşte aceeaşi formulă,
adăugând încă următorul sfârşit:
„Nestrămutat va fi sigilul de pe mormântul decedatului, până la a
doua venire a lui Hristos, care, venind, va decide fericirea cea veşnică!”.
Formula şi acest final le rosteşte preotul, încă o dată, după ce s-a
întors cu faţa spre miază-noapte.
După înmormântare, se întorc toţi participanţii, dimpreună cu
preotul, la casa mortului, unde el mângâie familia, pentru pierderea ce
a îndurat, prin moartea familiantului. Apoi se aşează, cu toţii, la masă şi
se dau mâncăruri, de pomană, la săraci.
Văduva petrece în doliu după bărbatul ei un an întreg.
De regulă, Lunea, la Armeni, nu este obiceiul să se înmormânteze, căci se crede c-apoi, în fiecare zi a săptămânii, va urma câte una
sau mai multe înmormântări.
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ANEXE:
Pentru că excelentelor „schiţe etnografice” ale lui Dimitrie Dan
le lipsesc informaţiile documentelor nedescoperite şi neantologate până
prin anii 1890-1912, am considerat că este necesar să întocmesc, drept
anexă, şi o cronologie a mărturiilor diverse, pe care să o folosesc doar
cu rare, dar absolut necesare comentarii.

Cânt de jelire
asupra armenilor din ţara Vlahilor
cântat de diaconul Minas din Tokat19
Strigătu-mi plin de jale,
De suspinuri şi de lacrimi,
Voi, cu toţii, mireni şi clerici,
În genunchi să-l ascultaţi:
În anul armenilor o mie20,
În a şaisprezecea zi de august,
ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre Ţările Române, I,
Bucureşti, 2011, pp. 47-58
20
1551
19
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Era Adormirea Maicii Domnului21,
În sfânta zi de Duminică.
În aceste timpuri din urmă,
Căzu pedeapsa pe armeni
Pentru păcatele cele multe,
Ce făcurăm în astă lume.
Înspre miazănoapte a lumii,
Stă ţara mică a Vlahilor,
În care mulţi armeni trăiau,
Buni creştini, oameni de seamă,
Cu preoţii lor învăţaţi,
Cu bisericile lor strălucite.
Peste acest popor fericit
Căzu, deodată, o mare nenorocire.
Al Vlahilor mare voievod,
Ce purta numele de Ştefan22,
Crud chiar din pruncie,
Mult rău făcu omenirii.
El era de legea greacă,
De-a Calcedoniei credinţă,
Şi unelti răutăţi contra armenilor,
Până atunci nepomenite în ţară.
Cruzii regi de mai înainte
Nici că făcură aşa cruzimi
Ca acestea, contra armenilor,
Contra turmei Luminătorului23.
21
22
23

Armenii sărbătoreau Adormirea în prima duminică după 15 august
Fiul şi urmaşul la tron al lui Petru Rareş
Grigore Luminătorul, primul ierarh ortodox al armenilor
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În Ziua Adormirii Maicii Domnului,
Crudul voievod al Vlahilor,
Împreună cu ai săi boieri,
Intrară în cetatea Sucevei
Şi cu episcopii ţării, toţi,
Precum şi cu arhiereii,
Se puse în jurul mesei
Spre mâncare şi desfătare.
Între ei ţinură sfat
De răutăţile ce aveau să semene,
Căci mare ură în inimă aveau
Asupra legii Luminătorului.
Duminică, în zori de ziuă,
Vodă Ştefan, călare,
Vine, intră în biserica
Maicii Domnului a Armenilor.
Cu picioarele pe altar se suie,
Sfintele Taine le ia în mână
Şi, deodată, la pământ le zvârle
Şi cu picioarele spurcate le calcă.
Sfântul Mir din Ecimiadzin24
Asemenea pe jos îl varsă,
Sub picioarele câinilor şi ale oamenilor,
De ni se frângeau inimile.
Cărţile toate din biserică,
Cum şi icoana cea mare de la altar,
Cruci, potire şi discuri
Poleite în aur şi de mare preţ
24

Mănăstire la poalele muntelui Ararat, reşedinţă a patriarhului armenilor
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Toate fură adunate
Şi-n vistierie aşezate,
Iar preoţii şi călugării,
Legaţi, în temniţă fură duşi.
Apoi bisericile din târgul Sucevei
Toate au fost închise
Şi uşile pecetluite
Ca să se scoată sfintele vase.
A doua zi, în zori de ziuă,
Venit-a vodă la vistierie
Şi trimise armaşi către armeni,
Având a le deschide bisericile.
Orice vase se găsiră înăuntru,
Cruci, potire şi veşminte,
Candele şi cădelniţe
De aur şi poleite,
Evanghelii legate în argint,
Biblii şi psaltiri,
Chromolnice şi ceasloave,
Precum şi orice alte cărţi
Şi tot ce a mai fost în biserici
La un loc s-a adunat,
Casa Domnului s-a prădat
Şi toate în vistierie s-au strămutat.
Preoţii şi călugării
Fură rău schingiuiţi,
Iar oamenii buni, care mijloceau pentru ei,
N-au scăpat fără mii de pedepse.
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Vodă din nou dădu poruncă
Tunurile cetăţii să se aducă
Şi bisericile din târgul Sucevei
Cu ele să fie dărâmate.
Pentru păcatele noastre cele multe,
Venit-a nenorocire pe armeni
Şi preoţi şi mireni
O luară cu toţii la fugă:
Unii se împrăştie prin păduri,
Alţii prin pivniţe se ascund,
Mulţi, plângând şi văietându-se,
Goi şi desculţi rătăcesc,
Tatăl de fiu se desparte,
Femeia soţul îşi pierde,
Orice dragoste se dezleagă
În acea jelanie obştească.
În dimineaţa zilei de miercuri,
Vine vodă în vistierie
Şi toţi Vlahii din Suceava
Se adună în jurul lui;
Poruncă aspră le dă lor,
Cărţile adunate în vistierie,
Evangheliile legate în argint,
Atât de scumpe pentru armeni,
La poarta visteriei să le scoată
Şi-n surcele să le prefacă;
Şi spurcaţii nelegiuiţi vlahi
Toate cărţile le-au dat pe foc,
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Iar vodă Ştefan, în vistierie,
Pe un loc înalt aşezat,
Legea armenilor ocăra
Şi, de sus râzând, privea.
Bisericile şi mănăstirile
Armenilor din Suceava
Toate au fost arse, dărâmate,
Până au ajuns la temelie.
Clopotele şi icoanele
Le-au dus la ale lor biserici,
Zicând: Nevrednici sunteţi de ele,
Acestea nouă ni se cuvin!
Apoi dădu poruncă
S-adune pe ai armenilor preoţi,
Voit, pârgari şi căpetenii,
Femei şi fete, la un loc.
Plecat-a de armaşi mulţime,
Cutreierând oraşul şi pădurea,
Să prindă ce vor găsi armean,
Fie preot, fie mirean,
Pe unii i-au scos din gropi,
Pe alţii i-au adunat din pădure,
Femei şi preotese,
Fete şi mirese,
Pe unii cu mâinile legate, în dos,
Pe alţii târându-i de păr,
La poarta visteriei i-au adus,
Chinuindu-i pe toţi cumplit.
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Iar spurcatul voievod Ştefan,
Al diavolilor locaş,
Către armeni grăi aşa:
„Ascultaţi, voi, cu toţii!
Ce-i legea la care vă închinaţi?
De toate neamurile voi vă deosebiţi,
Veniţi cu toţii, faceţi-vă vlahi
Şi în legea noastră vă botezaţi!”.
Armenii toţi, într-un glas,
Lui vodă Ştefan răspund:
„Ni toţi suntem creştini,
În cristelniţă botezaţi!”.
Spurcatul voievod al vlahilor
Spune, iarăşi, către armeni:
„Veniţi, intraţi în legea greacă
Şi vă voi da vouă toate măririle!”.
Apoi, pe malul apei Sucevei
Hotărî să se facă case de şindrilă,
Cu acoperământul de paie
Şi cu o uşă de tot mică.
Şi din nou el zice armenilor:
„În legea grecilor de nu veţi intra,
În aste case vă voi băga
Şi în prada focului vă doi da!”.
Preoţii şi mirenii,
Fetele şi femeile
Se hotărâră, din toată inima,
Cu toţii în foc să ardă.
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Crudul şi afurisitul
Voievod al vlahilor,
Văzând că armenii
De foc nu se sperie,
Dădu poruncă, din nou,
Să se adune obştea armenilor,
Voit, pârgari şi preoţi,
Femei şi fete, la un loc,
Iar vlahii spurcaţi, afurisiţi,
Pe toţi până la piele i-au dezbrăcat
Şi, spre a-i face de legea grecească,
Pe toţi cu sila, cu sila i-au botezat.
Spune, iarăşi, vodă: „Eu sunt Domn,
Şi pe voi rău am să vă chinuiesc,
Mâinile am să vi le tai, ochii am să vi-i scot,
Pe toţi, din nou, am să vă botez!”.
Unora barba le-a tăiat,
Altora părul le-a forfecat,
Pe toţi crud i-a chinuit,
Apoi, din nou, i-a botezat;
Călugărilor şi preoţilor
Pletele le-au ras,
În legea greacă i-au botezat
Şi ca mireni i-au îmbrăcat.
Pe arhierei i-au prins,
Părul, barba le-au ras,
Din legea lor i-au scos
Şi cu gâtul în jug i-au pus;
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Pe femei plângând din casă le-au scos,
Cu sila la Divan le-au dus,
Pe toate le-au botezat
Şi de legea greacă le-au făcut,
Legătura din cap le-au scos-o,
Până la cămaşă le-au dezbrăcat,
Ca vlahii le-au îmbrăcat,
Iar în cap dolban25 le-au pus.
Paturile le-au sfărâmat,
Locul de odihnă le-a stricat
Şi ca al vlahilor a rânduit
Să fie al lor port şi casă.
Pornit-au, apoi, preoţi vlahi
Ale armenilor case să sfinţească,
Blide, vase şi pahare
Cu agheasmă să le curăţească.
Cine a mai văzut aşa cruzimi
Ca acele petrecute în astă ţară?
Vai de cei nevinovaţi
Care au îndurat aceste cruzimi!
A venit pe armeni vijelie mare,
În astă ţară a vlahilor,
Bisericile lor au fost dărâmate
Şi cărţile sfinte în foc aruncate.
N-a făcut asta nici spurcatul Valens,
Nici Iulian, nici Olofern,
Nici Marcian, nici Irod,
Nici Faraon, nici Alexandru,
25

Cuvânt armean, însemnând „tulpan”
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Căci multe păcate făcut-am şi noi
Călcând poruncile dumnezeieşti,
De rugăciuni ne-a fost urât,
De pomenit noi ne-am scutit,
Pe Dumnezeu din inimă nu l-am iubit,
Pe părinţi nu i-am cinstit,
Pe aproapele l-am hulit
Şi pe străin nu l-am adăpostit;
Ură în inimă am păstrat,
Pe cel greşit nu l-am iertat,
Cu purtările noastre urâte
Ne-am atras aceste rele.
Plângând, eu zic – am păcătuit,
Dar tu, Doamne, ne miluieşte,
De străini tu ne scapă
Şi de-ale noastre dureri ne vindecă!
Din nou, vodă scos-a poruncă,
Trimiţând pe armaşi prin oraşe,
Pe căpeteniile armenilor să le prindă
Şi bisericile în cenuşi să le prefacă,
Pe preoţi, pe voiţi să-i aducă
Şi cu sila să-i boteze,
Din turma Luminătorului să-i scoată;
Apoi, aspru a mai poruncit:
„Câţi armeni vor mai fi să-i boteze,
Femei şi fete împreună,
Armeni în ţară să nu mai rămână,
Toţi de legea greacă să fie!
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Bisericile ce le vor mai avea ei,
În Hotin, Siret şi Iaşi,
Să se dărâme din temelie!”.
Şi după astă aspră poruncă,
Bisericile au fost dărâmate,
Vasele sfinte prădate
Şi cărţile în foc aruncate.
În biserica din Botoşani,
O icoană de aur era,
Cu multă cheltuială făcută,
În pomenirea unui Christofor;
Armenii de voievod se roagă
Zicând: „Să-ţi dăm roşii26 o mie,
Potirele, crucile şi vasele toate,
Numai biserica nu ne-o dărâma!”.
Spurcatul de voievod le zice,
Respingând a lor rugăminte:
„Numaidecât am s-o dărâm
Şi capetele am să vi le iau!”.
Era un oraş ce-i zic Roman,
Mic, dar plin de avuţie,
Mulţi armeni erau acolo
Foarte bogaţi şi însemnaţi;
Între ei era un preot
Cu bani mulţi şi avuţii,
Om bun şi de fire blând,
Milostiv foarte către săraci,
26

Florini ungureşti
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Fu adus el la Divan
Ca legea greacă să primească,
Iar de nu, să se pedepsească
Cu închisoare şi cu moarte grea.
Preotul Haciadur, cu vitejie,
Le răspunde la toţi în faţă:
„Nu-mi las legea mea cea veche,
Legea Luminătorului,
Din ţara Munteniei am plecat,
Pentru a mea lege m-am înstrăinat,
Legea mea nu mi-am lăsat
Şi-n astă ţară m-am aşezat”.
Apoi încă le-a mai spus:
„Legea voastră şi voi sunteţi
Din ochii lumii întregi căzuţi,
Neam de vlahi spurcaţi şi afurisiţi!”.
I-a răspuns crudul voievod:
„Măi armene, popă obraznic,
Primeşte a Calcedoniei credinţă,
De nu, până la moarte am să te chinuiesc!”.
Şi din nou ţiganilor porunci
Pe preotul Haciadur să-l căznească,
Mâinile şi picioarele să-i lege
Şi ochii amândoi să-i scoată.
Apoi, din nou, zise preotului:
„Leapădă a Luminătorului credinţă,
De nu, capul ţi-e pierdut
Şi copiii îţi rămân nenorociţi!”.
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Iar armaşilor dă poruncă
Copiii preotului să-i taie,
Casa lui să o dărâme
Şi pe preot să-l nimicească.
Spurcaţii armaşi, când s-au arătat,
Femeia şi copiii, într-un strigăt,
La picioarele preotului s-au aruncat
Şi-n lacrimi de el s-au rugat,
Zicând: „Fă pe voie craiului,
Botează-te în legea grecului,
Ca mieii tăi să nu fie
Pradă săbiei călăului!”.
Mila tatălui s-a mişcat
Şi de copiii lui s-a înduioşat
Şi fără voie i-a botezat,
Şi-n legea grecului a intrat.
În aste vremuri, din urmă,
Neamul armenilor e în primejdie,
Izgonit de pe pământul
Micii ţări a Vlahilor.
Şi câţi au mai rămas în ea,
Vai şi vai de ei, sărmanii,
Să-i plângeţi cu toţii,
Căci legea lor s-a risipit,
Bisericile li s-au dărâmat,
Sfintele lăcaşe au dispărut,
Frumoasele cărţi focul le-a mistuit,
Glasul slujbaşilor a amuţit!
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Câte vase foarte scumpe,
Cruci, potire şi veşminte,
De oameni buni dăruite,
Vlahii şi le-au făcut parte!
Nu se mai aud nicidecum
Preoţii cei învăţaţi,
Nici diaconii cu glas dulce,
Cântând lauda lui Dumnezeu.
Nu se mai fac privegheri,
În ajunul hramurilor,
Nici pomenile obişnuite,
Nici înmormântările pompoase;
Nu se mai face slujba,
În ziua Naşterii şi de Iordan,
Nici de postul cel mare, nici de cel al premergătorilor,
Nici de cele patruzeci de zile ale Buneivestiri.
Florile de crengi împodobite,
Ale Paştelui zile sfinţite,
Învierea şi Înălţarea
Trec toate fără deosebire,
Precum trece şi Probojna27
Şi Adormirea Maicii Domnului,
Şi ziua Sfintei Cruci,
Şi toate zilele de sfinţi.
Rugăciunile de minune,
Ce se citeau prin biserică
Întru sfinţirea sărbătorilor
Şi-a sfintei zile de Duminică,
27

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, din 6 august
93

Dimitrie Dan
Pretutindeni au încetat,
Căci bisericile s-au întunecat,
Preoţii din cinste au căzut
Şi poporul s-a împrăştiat.
Din ţară în ţară au pribegit
Şi preoţi, şi mireni,
Mulţi fraţi s-au despărţit
Şi prin străini au rătăcit,
Soţi de soţi s-au îndepărtat,
Fugind care încotro,
Nu s-a mai văzut aşa ticăloşie,
Vai şi vai, de mii de ori!
O, tu, crai nemilostiv,
Piară-ţi capul
Şi piară mărirea,
C-ai făcut pe armeni pribegi!
Dar nu eşti tu de vină,
Tu, al diavolului tovarăş,
Dumnezeu, când pe oameni se mânie,
Un crai rău le trimite.
Păcatele noastre cele multe
Ne-au adus mânia lui Dumnezeu,
Care a lăsat ca trupul lui
Să fie călcat în picioare,
Casa lui să fie prădată,
Sfântul Mir să fie vărsat,
Cărţile sfinte să fie arse
Şi bisericile din temelii dărâmate.
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Biserica e piatră şi var,
Vasele sfinte sunt metal,
Cărţile sfinte sunt materii,
Cruci şi potire sunt argint,
Ele n-au guri să clevetească,
Mâini, picioare, ca să păcătuiască,
Dar suferă pedeapsă odată cu oamenii!
Neamul armenilor a fost trădat
În mâna oamenilor tirani,
Care le-au răpit credinţa
Şi de râsul lumii s-au făcut;
Dumnezeu ferească-i de alte rele
Şi de alte pedepse, mai grele,
În astă lume de-i chinuieşte,
De viaţa cerului să nu-i lipsească!
S-avem nădejde în Atotputernicul,
Că-i va fi milă de neamul nostru,
Că pe răuvoitorii pentru noi
În judecata fioroasă îi va judeca!
Preoţi şi mireni, pe toţi
Vă rog cu lacrimi fierbinţi:
Lăsaţi-vă de păcate,
Plângeţi şi vă pocăiţi!
Eu, nevrednicul rob al păcatelor,
Cu numele Minas, nefericitul,
Sunt pribeag din Armenia,
Din târgul ce-i zic Tokat;
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Aceste cruzimi le văzui cu ochii
În a Vlahilor ţară mică,
Ce le-au suferit armenii, toţi,
Şi mireni, şi preoţi.
Cu mintea-mi proastă, mă pusei
Această jelanie a povesti,
Rogu-vă, din tot sufletul,
Faceţi-mă vrednic de pomenire!
Sunt plin de păcate şi nevrednic,
De mâini şi de picioare sunt căzut,
Nu mă lipsiţi de un „Tatăl nostru”,
De sfânta rugă Dumnezeiască!
Daţi slavă toţi, într-un glas,
Sfintei Treimi Dumnezeieşti,
Ca să ne scape de aste primejdii,
Acum şi-n veci, şi-n viitor!

Hronicul mărturisit
al numelor armeneşti în Bucovina
Despre „Al Vlahilor mare voievod, / Ce purta numele de Ştefan28,
/ Crud chiar din pruncie, / (şi care) Mult rău făcu omenirii.”, Letopiseţul
lui Grigore Ureche povesteşte: „De domnia lui Ştefan vodă, ficiorul lui
Pătru vodă, fratele lui Iliaş vodă, 7059 (1551) iunie 15 zile
După ce au părăsit Iliaş vodă şi ţara şi legea, iară boierii şi lăcuitorii ţării să sfătuiră şi puseră domn pre Ştefan vodă, ficiorul lui Pătru
vodă, în anii 7059 (1551) iunie 15, gândindu-să că, de n-au semănat lui
28

Fiul şi urmaşul la tron al lui Petru Rareş
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Pătru vodă cel dintâi, doară va face datoria şi obiceiul părintelui acesta.
De care lucru şi el s-au apucat cu osârdie şi spre toţi blând şi milostiv şi
nevoitor spre lucruri bune, bisericilor s-au arătat cu dumnezeire mare, ca
să poată stinge numele cel rău al frăţine-său. Şi ca să nu să vază ceva că
este răsărit de la pravoslavie, toţi ereticii din ţara sa vrea au să-i întoarcă,
să fie la o lege, au să iasă din ţară.
Pre armeni, pre unii din bună voie, cu făgăduinţe umplându-i,
pre alţii cu sila i-au botezat şi i-au întors spre pravoslavie, mulţi din ţară
au ieşit, la turci şi la leşi, şi printr-alte ţări, vrând să-şi ţie legea sa. Cu
aceasta vrând Ştefan vodă să astupe faptele frăţine-său, de lucruri ce
făcea, cu nevoinţă silea. Iară ce cerea pravoslavia şi legea creştinească
nu ţinea, că mai apoi nu numai lăcomie şi asupreală făcea, ce şi curvie
nespusă era într-însul, nu răbda de muieri cu bărbaţi, nu era fecioare
nebatjocorite, nu jupânesele boierilor săi neasuprite. Mai apoi, de-i vrea
fi a domni mult, nu vrea putea fi să nu urmeze frăţine-său…
Petrecând aceste nevoi rele, boierii şi lăcuitorii ţării dinspre domnul său, Ştefan vodă, n-au mai putut suferi fărădelegile şi răutăţile lui, ce
întâi s-au sfătuit cu taină ce vor face, ca să se poată curăţi de dânsul. Şi,
sfătuindu-să, aceiaşi aflară sfat ca să ajungă degrabă la boierii cei pribegi, carii erau în Ţara Leşească ieşiţi, de multe nevoi. Deci, dacă au avut
ştire şi răspunsul de la dânşii, cum ei vor veni fără zăbavă, noaptea, cu
toţii s-au rădicat la podul de la Ţuţora şi au tăiat aţele cortului asupra lui
Ştefan vodă şi cu multe răni pătrunzându-l, au murit, după ce au domnit
doi ani şi patru luni”.
Armenii, din postura lor de negustori şi, deci, de organizatori de
târguri, au avut un rol important în constituirea voievodatului românesc
al Moldovei, iniţial aflat sub suzeranitatea Regatului Poloniei, din care
şi proveneau negustorii armeni, pe care avem să-i întâlnim, cu ajutorul
propriilor noastre mărturisiri, prin vremurile moldoveneşti de mai târziu.
Ion Budai-Deleanu se înşela, în 1813, atunci când scria că „Armenii veniră în Moldova cam pe la anul 1418. De aici, plecară mulţi
în Ardeal şi Polonia, unde erau mulţime, dar în multe priviri mai bine
regulaţi; ei se ocupară numai cu negoţul, care, la ei, era mai ales negoţ
de vite, anume cai, boi şi capre; şi întru atât erau statului de folos; dar, de
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când Bucovina a devenit imperială, mulţi dintre ei au fost făcuţi nobili;
ceilalţi, în loc să se mai ocupe cu negoţul, arendează felurite realităţi, cu
un preţ ridicat, şi îşi dau silinţa să se înavuţească”29.
Practic, istoria atestată a armenilor în Moldova (armenii şi-o
revendică începând cu secolul al XI-lea, iar istoriografia bucovineană30
întărea această revendicare31) începe în 13 iulie 1401, atunci când, la
solicitarea Patriarhului ecumenic Antonie de Constantinopol, este recunoscut primul episcop al armenilor din Moldova, Ohanes.
Patriarhul ecumenic Antonie este cel care, în mai 1395, primea
de la Iaţco (Iaskos din Mavrovlachia) „micile mănăstiri care-i aparţin în
Mavrovlachia, cea a Maicii Domnului (Panaghia)32 şi cea a lui Sfântul
Dumitru33. Şi a rugat pe Sfinţia sa să le accepte în calitate de ctitor” 34.
Acest Iaţco, după cum aflăm dintr-un document din 18 august
142735, era fratele lui Herman din Voitin36, unde Herman şi Iaţco moşBUDAI-DELEANU, ION, Scurte observaţii asupra Bucovinei / 1813, în
„Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice”,
Bucureşti 1998, pag. 393
30
BĂNĂŢEANU, VLAD / KNITTEL, E., Ghidul turistic şi balnear al
Ţinutului Suceava, Cernăuţi, 1939, p. 36
31
„Armenii, care, astăzi, s-au asimilat Românilor şi nu mai există ca neam
deosebit, trăiesc împrăştiaţi mai prin toate oraşele Bucovinei. Imigrarea lor în
Moldova şi Ţara Românească se pare că a început în secolul al XI-lea, cam pe
la 1064, când Turcii Selgiucizi cuceriră Ani, capitala armeană. / În Bucovina,
Armenii ocupându-se mai cu seamă cu negoţ, era firesc să se aşeze, în centrul
comercial al Voievodatului, fosta capitală, Suceava. / În 1704 şi mai târziu, veniră
în Bucovina un număr apreciabil de Armeni din Transilvania (Dumbrăveni). Ei
se aşezară în Suceava, primind dreptul să construiască casele lor din pietrele
ruinelor Cetăţii Suceava”
32
Din Iţcani.
33
Din Suceava.
34
DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 82
35
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, I, Editura
Academiei, Bucureşti, 1975, pp. 65, 66
36
„Cu mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domnul Ţării Moldovei,
facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, precum am miluit pe sluga noastră adevărată, pe Herman,
şi pe fratele său, Iaţco, cu deosebita noastră milă şi le-am întărit ocina lor, şi
29
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teneau, de la tatăl lor, Iaţco, după cum rezultă din uricul din 16 martie
149037, şi o mănăstire, pe care avea să o cumpere, împreună cu întreaga
moşie şi cu satul38, Ştefan cel Mare, pentru înzestrarea mănăstirii Putna.
Cele două urice probează că legendarul Iaţco, care l-ar fi întâmpinat pe Dragoş Vodă, pe la anul 1335, nu era Iaţco de la Iţcani, cum greşit
sugerează legenda, ci cel de la Votinel, tatăl lui Iaţco din Iţcani, cel care
închina, în mai 1395, două mănăstiri Patriarhului Antonie.
Există câteva argumente, în afară de cele deja enumerate, care
conduc spre ipoteza că Iaţco din Voitin, care îl putea întâmpina pe Dragoş,
în călătoria lui spre Volovăţ (spre Suceava nu a călătorit), era armean,
nu rusin, numele în sine aparţinând şi armenilor39.
Cel mai important argument ar fi reprezentat de faptul că Patriarhul Antonie avea să intervină, la Alexandru cel Bun, în favoarea
întemeierii unei episcopii armeneşti în Moldova:
„1401 (6909) iulie 30, Suceava
Din mila lui Dumnezeu, noi, Olecsandru voievod, domn al Ţării
Moldovei, cu fratele meu, Bogdan, facem cunoscut, cu această carte a
noastră, tuturor bunilor pani care vor vedea această carte sau o vor auzi, că
le-am dat satul lor, unde este casa lor, la Voitinu, unde acesta iese din pădure
şi din poiană, şi unde este mănăstirea lor şi vechiul lor loc de cosit, sub brădet,
pentru ca toate acestea să le fie uric, cu tot venitul, lor, copiilor lor, nepoţilor
lor, strănepoţilor şi răstrănepoţilor şi întregului neam al lor, nestricat niciodată,
în veci. Iar hotarul acestui sat, cu toate vechile hotare, să fie pe unde din veac
a existat”.
37
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, III, Editura
Academiei, Bucureşti, 1980, p. 151
38
De la „Bogdan de la Voitin şi fratele lui, Ion Miciorna, şi surorile lui, Ilca
şi Muşa, copiii lui Hărman, pe care l-a avut de la bunicul nostru, Alexandru
voievod, un sat, anume Voitinul, unde a fost casa tatălui lor, Hărman, şi a
bunicului lor, Iaţco, unde iese Voitinul din pădure şi din poieni, unde a fost
mănăstirea lor şi fânaţul lor cel vechi, sub codru”.
39
Într-o listă din 1476 a armenilor din Suceava, care au primit dreptul civil
liovean, figurează şi „Iaţco armeanul din Suceava”, negustor de postav, cum
aflăm dintr-un document de mai târziu.
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acest adevărat Ohanes, episcop armenesc, a venit la noi, la scaunul nostru,
al Moldovei, şi ni s-a înfăţişat cu cărţi drepte ale patriarhului ecumenic
Antonie de Constantinopol, pentru că pe patriarhul lui armenesc nu l-a
cunoscut încă, ca să se ridice această episcopie, cu ajutorul domnului
nostru, marele cneaz Vitovt. De asemenea, a jurat domniei noastre să
primească şi să întocmească toată rânduiala bisericească.
De aceea, noi am dat episcopului armenesc Ohanes bisericile
armeneşti şi pe popii lor; în întreaga noastră ţară va fi volnic asupra armenilor cu dreptul său episcopal; i-am dat scaun în Suceava, în cetatea
noastră. Care dintre armeni îl veţi cinsti va fi ca şi cum aţi face-o nouă,
în ţara noastră, în Moldova; care nu îl va asculta noi îl vom pedepsi cu
mâna lui.
Iar la aceasta este credinţa mea, a mai sus scrisului Olecsandru
voievod, şi credinţa fratelui domniei mele, Bogdan, şi credinţa tuturor
boierilor moldoveni, şi mici, şi mari.
Şi s-a scris la Suceava, sub pecetea noastră, la anul 6909 (1401)
iulie, în 30, cu mâna Bratei”40.
Mărturii despre prezenţa armenilor în târgurile Bucovinei, şi
mai ales la Suceava şi la Siret, de-a lungul veacurilor, există berechet:
În 23 februarie 1448 (6956), Petru voievod întărea mănăstirii
Moldoviţa stăpânirea asupra casei „din Uliţa ce duce la cetate”, aparţinând, până la moarte, lui „Cămârzan şi soţia sa, Stana”41, originea armenească a soţilor Cămârzan fiind confirmată în 10 ianuarie 1451 (6959) 42
şi în 12 august 1457 (6965), atunci când Bogdan al II-lea şi, respectiv,
Ştefan cel Mare scuteau de dări casa mănăstirii Moldoviţa „din Suceava,
unde locuieşte armeanca Stana” 43.
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, I, Editura
Academiei, Bucureşti, 1975, p. 21
41
DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 95, 96
42
DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 103,
104
43
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1976, p. 94
40
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În 5 iunie 1449 (6957), este menţionat, „Sarchiz voit armean”44,
ca fiind de faţă, ca târgoveţ sucevean, la o tranzacţie cu case în Suceava.
În 27 august 1449 (6957), Alexandru Vodă, nepotul lui Alexandru
cel Bun, dă uric de folosinţă „boierului Ion Armenciocul tarcan, precum
s-a milostivit de dânsul ca să nu dea nimic din casa lui din Suceava şi, de
asemenea, să nu plătească nici o vamă din ceea ce ar cumpăra, oricând,
în Ţara Moldovei” 45.
În 6 octombrie 1454 (6962), este menţionată, într-un uric al lui
Petru Aron, în favoarea mănăstirii Moldoviţa, „casa din Suceava pe care
armeanul Ion a dat-o danie mănăstirii” 46.
Din 23 iunie 1464, datează zapisul lui „Agopşa din Suceava, în
puterea lui Sahac din Suceava”47.
În 16 august 1465, este menţionat, într-o scrisoare de mărturie a
negustorilor din Caffa, „chibzuitul Cocea armeanul din Suceava”48, căruia
îi era dator, în 4 martie 1472, „Calinic armeanul (care) a recunoscut că
el este dator lui Cocea nouăzeci de guldeni ungureşti pentru II căruţe de
peşte, care sunt ale voievodului valah, pe care să-i plătească la viitorul
Lăsat de Sec”49. Armeanului Cocea, din Suceava, îi mai datorau bani, în
urma unor tranzacţii cu peşte, Augustin Bruch (1472), Calust armeanul
şi Examit armeanul (1473).
În 11 decembrie 1476, Sahac armeanul i-a dat armeanului
DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 98-100
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1976, p. 9
46
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1976, p. 61
47
DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 127
48
DGAS, Suceava/ File de istorie 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 128
49
DGAS, Suceava/ File de istorie 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 131
44
45
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Steczkoni (translatorul Sucevei) „casa sa aflată aproape de casa lui
Chaczig Popp”50.
Într-o listă, din 1476, care cuprinde târgoveţii suceveni care
au primit dreptul civil liovean („dreptul armenesc”), figurează: Iacob
armeanul, pielar din Suceava, Zaharia armeanul din Suceava, Hulubei
armeanul din Suceava, Iaţco armeanul din Suceava, Şadbei armeanul din
Suceava, Serchis armeanul, pielar din Suceava, dar şi „Stepan ruteanul,
ciubotar de ciubote roşii din Suceava”51.
Iaţco armeanul, negustor de postav, ca şi „Petru croitorul, ruteanul”, este menţionat şi într-un zapis din 12 iunie 149852.
În 9 aprilie 1492, este menţionat, într-un zapis, „Gaşpar armeanul”, din Suceava, negustor de „postav de Thefel” 53.
„Mane şi Bogdan, armeni din Suceava”, aflaţi, în 24 noiembrie
1508, într-un litigiu cu „Nigol armeanul, pentru o datorie de 125 florini
şi jumătate”, blocau, îm depozitele lor din Cameniţa „mărfurile acelui
Nigol, până la terminarea procesului”54.
Ioan Belsius şi Marcus Bergkowicz, 8 aprilie 1552: „dreptatea
(lui Despot Vodă) faţă de tot neamul de oameni care sunt, aici, de multe
feluri şi de mii de chipuri: armeni, evrei, greci, moldoveni, sârbi, saşi
etc.” 55.
Biserica Sfintei Cruci din Suceava îl avea ca preot, în 24 februarie
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1554, pe „Noşeci din Suceava, preot armean”56.
„Mărturia negustorilor moldoveni.
Facem cunoscut prin (scrisoarea) de faţă că, venind personal în
faţa noastră, la reşedinţa noastră consulară, chibzuiţii Andreico, Toma,
Tedici (Teclici), Romaşco şi Mane din Suceava, precum şi Hadgidor din
Suceava, Avram din Iaşi şi Giurgiu din Siret, negustori moldoveni, ni s-au
plâns nouă împotriva lui Falhek Zelman şi Lazăr, evrei din Vladimiria,
(anume) că atunci, pe când aceşti negustori moldoveni au mers călare
spre Liov, la târgul de acum, care se ţine de sărbătoarea Sfintei Agnetha
(21 ianuarie), şi au venit, în târgul Strzelcze, sus-amintiţii evrei le-au
luat anumite mărfuri şi lucruri, anume: pomenitului Andreico 26 boi,
lui Toma 29 boi, lui Teclici 16 boi, iar în afară de aceea, a dat 8 florini
pentru ducerea mărfurilor, lui Romaşco 6 boi şi a dat două mărci pentru
transport, lui Mane 5 boi, lui Hadgidor din Botoşani 8 boi, doi florini de
aur şi un florin în monedă poloneză, două ţinte, iar lui Şirţinca Avram
din Iaşi, cu mijloace invidioase, 20 de boi, ca de altfel argintul, şi o
piele de cerb neprelucrată, lui Giurgiu din Şiret 11 boi şi un vas de vin
moldovenesc. La rugămintea acelor negustori moldoveni, noi am admis
ca această plângere să fie înscrisă în actele noastre consulare.
Făcut ca mai sus, în marţea după sărbătoarea Conversio Sancti
Pauli (26 ianuarie 1557)57.
În 15 martie 1570, „Ştefan, fiul lui Caric, armean din Suceava”
vindea trei fălci de vie, la Cotnari, mitropolitului Grigorie, în acelaşi
uric fiind menţionat, ca fost vânzător de vii, şi „armeanul Soabur, fiul
lui Gadulbei din Suceava”58.
Într-un zapis din 24 mai 1586, este menţionat „Iosif armeanul,
fiul preotului Gligori din Suceava”59.
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În 22 iulie 1594, scrisoarea lui „Toma şoltuzul armenesc” din
Suceava, adresată judelui şi juraţilor din Bistriţa, şi prin care îi înştiinţa
despre „oamenii care au fost răpuşi în munţi” şi despre cercetările poliţieneşti în curs, conţine sintagma „bătrânii oraşului, români armeni”60.
În 22 ianuarie 1597, Ieremia Movilă întărea lui Bogdan Danovacovici, din Lvov, averea suceveană a tatălui său, Drăgan Danovac, „locuitor şi negustor din Suceava”, care se trăsese în Polonia în „acele vremi
tulburi” ale războaielor dintre Despot Vodă, Ştefan Tomşa şi pretendentul
polon la tron, Wişnoveşki. Averea lui Drăgan Danovac cuprindea, printre
multe altele, „casa din Suceava, de pe Uliţa Mare Armenească, dintre
cea a bătrânului Abraham şi a lui Ioniţă Chirca, apoi un loc pentru o vie
în Tîrcovişti, între via armeanului Simeon şi a bătrânului Fancşa, apoi şi
locul pentru trei dughene, din care primul se află între ale lui Marco, iar
restul la începutul dughenelor mănăstirii armeneşti, pe care le ţin calfele
necăsătorite ale oraşului”61.
În 1 aprilie 1601, „şoltuzul armenesc, împreună cu bătrânii târgului Suceava”62 scriau judelui Bistriţei, în favoarea unor captivi armeni,
Chazchadur şi Sultaniec.
Simeon Dbir Lehaţi, martie-iunie 1608: „Am ajuns în oraşul binecuvântat de Dumnezeu, Suceava, care este oraşul de scaun al domnilor
din Moldova şi, în acelaşi timp, al episcopului armean şi al celui vlah…
În acest oraş se găseau 3-400 de case de armeni. Ei aveau trei biserici de
piatră şi două mănăstiri, tot de piatră, afară din oraş, foarte frumoase, una
în apropierea oraşului şi cealaltă la o depărtare de două mile. Acolo era
un episcop armean localnic, numit Horhannes, şi arhimandritul Măkărtici
din Hizan, şi un alt arhimandrit, pe numele de Mesrob” 63.
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În 28 ianuarie 1609, când Toader, fiul Aghatonei, vindea lui
Vasile Şeptilici, la Suceava, moşia Nemerceni, printre martori se aflau
„doi şoltuji, Petru rumânesc şi Norco arminesc, şi Gavril Potlog, şi Ghelasie a Magdalinii, şi Andahur cupeţ, şi Hiorga cupeţ, ginerele Turcului,
şi Toader, şi Afvar a dumisale hatmanului, şi Isaico, şi Costin, şi toţi
vătămanii de ocolul Sucevii” 64.
În 10 ianuarie 1623 (7131), este menţionat, drept martor la o
cumpărătură, „Cârstea arman” din Todireşti65.
Niccolo Barsi di Lucca, 1632: „În această provincie, se mai
găseşte un orăşel, numit Siret, despre care nu v-am pomenit mai sus…
Aici se afla o mănăstire foarte frumoasă a călugărilor dominicani, unde
stătea şi episcopul oraşului, din acelaşi ordin. În incinta mănăstirii era
o fântână în care orişicine se spăla, în noaptea Sfântului Ioan Botezătorul, se vindeca de orice boală… Astăzi locuiesc în acest oraş armeni şi
moldoveni, şi eu am vorbit cu mulţi dintre ei şi mi-au spus că, dacă se
spală, acum, în această fântână, în noaptea Sfântului Ioan, măcar că nu
recapătă vechea sănătate, ei simt, totuşi, o mare uşurare”66.
Bartolomeo Basseti di Piano, 1640: În Suceava, „case de armeni
sunt 400; suflete, 3.400; biserici 16 şi o mănăstire, în afară de oraş, în
care îşi are reşedinţa episcopul lor, cu doi preoţi”67.
Petru Bogdan Baksic, 12 octombrie 1641: În Suceava, „moldovenii au 700 de case, ceea ce face peste 3.000 de suflete; au 16 biserici, o
biserică cu mănăstire, închinată unui oarecare Sfânt călugăr Ioan… Există
300 de case de armeni, ceea ce face peste 1.600 de suflete. Armenii au
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cinci biserici, una este destinată episcopului – pentru că şi armenii îşi au
episcopul lor în acest oraş – şi trăiesc în foarte mare pompă şi libertate” 68.
În 10 aprilie 1644 (7152), s-a emis un zapis „de la Başca armanu,
cu femeia sa, Aşhatun, cu feciorii săi, Luca i Bogdan, i Nicoară şi Anton,
din Suceavă, prin cari vând a lor drepte ocine şi cumpărături, 5 fălci de
vie la Cotnari, în Dealul Prislopului, cu crame şi cu pivniţe de piatră
sclipuite , şi cu şuri, şi cu teasc, şi alte vase ce trebuie la şuri, care vii
le-au avut dreaptă cumpărătură de la Alexuţa din târgul Siretului, ci sunt
vii între viile Ţicăi postelnic şi a lui Grigorii Irighir, armanu din Suceavă,
cari le vând dumnealui Iordachi marele spătar, în 600 lei, încredinţaţi
fiind şi de alţi martori”69.
În 23 iunie 1644 (7152), „Gulestana, femeia lui Necoară Nuradin de târgu de Suceavă, şi cu feciorii, cu Necşo, şi Ivan şi Donică” au
vândut „două fălci de vie la Cotnari, ce sunt în rândul lui vodă, dumisale,
lui Iordachi marele spătar, drept o sută şi optzeci de galbeni, bani buni,
tot bani gata”70.
Paul Beke, 1652: „Iar orăşenii şi locuitorii ce locuiesc în această
ţară sunt români, unguri şi saşi, germani şi un mare număr de armeni şi
bulgari. Şi italieni, poloni, turci şi evrei sunt în număr destul de mare, dar
ca negustori şi meşteşugari, ei trăiesc altfel decât localnicii. Nu lipsesc
nici tătarii, care slujesc, pe bani, la curtea domnului şi boierilor. Românii
şi ungurii, şi unii saşi (ca şi oamenii de alte naţii ce locuiesc aici), se
arată mai degrabă a fi barbari, decât creştini, şi ca şi cum s-ar deosebi
de tătari numai prin limbă şi religie. Şi de câte ori le-am făcut vină din
aceasta, mi-au răspuns strângând din umeri şi plecând ochii: „Aşa am
fost noi învăţaţi, din anii tinereţii şi până în vremurile acestea. De ce nu
ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre Ţările Române, V,
Bucureşti, 1973, pp. 239, 240
69
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, XXVI,
Bucureşti, 2005, p. 266
70
AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, XXVI,
Bucureşti, 2005, p. 340
68

106

Etnii bucovinene
vin, în ţara noastră, oameni din acei ce ne-ar învăţa alte obiceiuri mai
bune ca acestea?”.
Dacă ungurii şi germanii creştini locuiesc la un loc cu tătarii, sau
dacă se întâlnesc împreună, nu va apare nici o nepotrivire între ei, în ceea
ce priveşte hrana, îmbrăcămintea şi felul de trai, decât dacă Creştinul
spune din gură că el este creştin” 71.
Înainte de moartea sa, în 15 septembrie 1653, Timuş Hmelniţki,
„la Suceava, dărâmase mănăstirea armenească72 şi ucisese pe „vartabed”73,
pe preoţi, pe călugări şi pe toţi armenii care se adăpostiseră acolo. Cum
ei erau peste măsură de bogaţi, el a pus mâna pe toate averile lor, pe
lucrurile lor de preţ, pe aurul lor, pe mărgăritarele lor şi pe nenumăratele
lor giuvaeruri fine; cât despre monetele de aur, erau două butii pline” 74.
În 9 ianuarie 1656, „armeanul Asbey din Suceava vinde starostelui Stroiescul via sa de la Cotnari” 75.
În 18 noiembrie 1663, „Hadîlbeiu armanul, ficiorul Cristii din
târgu din Suceavă, şi cu femeia mea, Anna, şi cu cuconii miei”, vindeau
o vie „şi într-această tocmală s-a nimerit unchiul nostru, Dzaruc din
Cameniţă, şi Necoară ficiorul Bachişii din Suceavă, şi Gagos ficiorul
lui Ivan de colo” 76.
Într-o tranzacţie din 10 septembrie 1665, este menţionat numele
lui „Toader Armanul, ce-au fost şoltuz în Suceava” şi de la care cumpărase mănăstirea Putna o parte din via din Dealul Copoului, pe care o
schimba cu o vie în Cotnari77.
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„1671 (7179) februarie 3. Ioan Duca voievod… ne-am milostivit
şi am lăsat episcopului armenesc de la Suceava, de la episcopie şi de la
metoh, cinci oameni, să fie de socoteală şi să fie în pace de dajdie, şi de
birul lor, şi de taleri, şi de lei, şi de orţi şi de alte dabile, şi de cheltuială,
de tot să fie în pace, să nu aibă strânsura la nimic, nici cu târgul, nici cu
breslele.
Aşijderi, de acum, înainte, să aibă a-şi chema şi a-şi strânge
oamenii armeni din Ţara Turcească sau din Ţara Leşească. Câţi armeni
vor veni acolo dintr-altă ţară, şi aceia să fie în pace de toate câte mai sus
scriem. Şi dacă vor veni acolo, la episcopie, să vină aici, la Domnia mea,
să le facem cărţi de odihnă, să n-aibă nici un val de la nimeni.
Pentru aceea, şi voi, toţi slujitorii, să nu le faceţi val şi asupreli,
că cine va învălui de mari certări va fi.
Aşijderi şi pâini, cât vor ara oamenii şi semăna pe hotarul episcopiei… să nu-i învăluiască, ci să aibă a lua din zeci, din pâine şi din
tot venitul, episcopul armenesc” 78.
Din 8 octombrie 1671 datează o adevărată genealogie armenească
suceveană: „Adică eu, Manuşaga, armanca de Suceavă, fata lui Ştefan
Turcul, nepoata lui Toader berarul, ce-am fost femeia Radului, şi cu
feciorii mei, anume Ştefan şi fiica mea, Uliana”.
Manuşaga vindea o vie, iar printre martorii tranzacţiei se numărau „Toma armanul de Suceava, şi Vasile brat Tomei, şi Gagos arman
de Suceava”79.
În 12 martie 1672, Principele Transilvaniei, Mihail Apafi, cerea
judelui Bistriţei să-l pună în libertate pe negustorul armean Lucaci, din
Suceava, şi pe toţi ai lui, deoarece negustorii care locuiau în Moldova
erau scutiţi de dare80.
În 26 noiembrie 1672, pentru că văduva unui cojocar din Sibiu,
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Mihail Fodor, reclamase voievodului transilvan că Fodor „i-a dat pe credit
armeanului numit Hulubei, care locuieşte în Suceava, blăni de vulpe de
160 florini”, principele Apafi ceruse domnitorului Moldovei „ca urmaşii
datornicului să plătească, deoarece acela răposase”81.
În 19 ianuarie 1673, Ştefan Petriceicu Vodă scutea Episcopia
Armeană din Suceava de goştină şi de desetină, stabilind că, „de aici,
înainte, Danovac hangiul, măcelarul Ştefan, Thoader cojocarul, să fie
slobozi de camănă, sau contribuţie, sau bezmen, apoi de zloţi, de galbeni,
lei şi orţi, apoi de seu şi piei, apoi de cai de poştă şi cărături, apoi încă de
şoltuz şi de slujbele orăşeneşti, şi nimeni să nu-i tulbure cu nimic”82. De
scutiri pentru familiile care slujeau Episcopia Armenească din Suceava
mai beneficiază, în 21 aprilie 1677, prin uricul lui Antonie Ruset Vodă,
alte cinci familii de armeni, episcopul putând „să cheme încă mai mulţi
armeni şi să se adune la un loc, sau din Turcia, ori din Polonia”83, cu
menţionatele şi deja tradiţionalele scutiri de dări.
În 13 octombrie 1677, în zapisul lui „Aslan armanul din Suceava”, este menţionat, ca martor la o tranzacţie comercială, „şi Crăciun
armanul din Suceava”84.
În 12 august 1684, sunt menţionaţi „popa Mândrul cel armenescu
din Suceavă şi ficiorii lui”85.
În 8 februarie 1709, doi negustori armeni din Suceava, Nichita
Gavrilaş şi Cârste cel Mândru, vindeau o poiană din Stulpicani lui Nichita Şandău86.
În 29 august 1726, o carte a lui Mihai Racoviţă Vodă spune că,
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după fuga armeanului Niculai Şima în Ţara Ungurească, „au rămas casele
în seama unui cumnat al lui şi a şezut într-însele până acum, iar acum,
slăbind, şi cumnatul său neputând să le mai poarte de grijă, au început a
se strica casele, a se risipi”, aşa că Vodă le încredinţa Mitropoliei Sucevei,
„însă, de s-a întâmpla să vină acel Niculai Şima armanul aici, în ţară, ca
să se-aşeze, atunci el îşi va ţine casele fără nici o pricină”87.
O mărturie din 18 mai 1739 este semnată şi de târgoveţii armeni
din Suceava, „Toma Ciomagu arman, care e bătrân de o sută de ani”,
Tănase arman, Pelealbă Grigoraş arman, Iacsinnu Botăşanul arman,
Zaharie sin Andronicu arman, şi Păladi Radomeschie arman, care a şi
scris acea mărturie88.
În 1 septembrie 1744, Ioan Mavrocordat Vodă întărea episcopului
armean Ignatie „şi supuşilor săi ce locuiesc la Episcopia armenească,
care episcopie este în susul oraşului Suceava, ca ei, în virtutea acesteia,
să oprească braniştea episcopiei lor, şi nimeni, în afara lor, să nu poată
tăia orice fel de lemne”89.
„Adică noi, târgoveţii moldoveni şi armeni, făcut-am scrisoarea noastră la mâna lui Iosăp jidovul, precum fiind loc gospod aice, la
Suceavă, şi mergând Iosăp jidovul la dumnealui, medelnicerul Lupul
Balş, ca să-i dea un loc de dugheană, de 2 stânjeni pol, dumnealui ne-a
chemat pe toţi târgoveţii şi am mers cu dumnealui, şi i-a dat loc să-şi
facă dugheana, ca să se hrănească, că târgul este slobod şi loc gospod.
Ce noi i-am făcut această la mâna lui Iosăp, ca să-şi facă dugheana, şi l-am învoit cu tot târgul, că este om bun şi dă bijmar. Şi alţii să
nu se amestece, că acela este loc gospod, că aşa a socotit şi dumnealui,
medelnicerul Lupul Balş.
Pentru credinţă, am pus şi pecetea târgului, noi, toţi târgoveţii.
Vălet 7254 (1746) iulie 9”90.
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În 8 mai 1751 (7259), Mihail Cehan Racoviţă Vodă porunceşte
cercetarea hotarului mănăstirii Sf. Ilie, de lângă satul Areni, din care,
conform plângerii egumenului Parthenie, „Armenii din Suceavă au luat
câtva din locul acesta” 91, ce-i drept, în baza unei danii din 15 iulie 1726,
în favoarea mănăstirii Hagigadar. Procesul armenilor cu călugării de la
Sf. Ilie, mereu reluat de la capăt, odată cu apariţia unui nou voievod, avea
să-şi găsească o finalitate dreaptă („Pârâta mănăstire Sfântul Ilie s-a făcut
vinovată atât că a introdus în harta ideală, competent documentată, sau
în descrierea hotarelor mănăstirii dintre Zahareşti şi pământul oraşului
Suceava cea de-a doua şi a treia vale de fânaţ”), „trei armeni din Suceava,
numiţi Ioan Capri, Moise Bogdan şi Ariton Pruncul”, obţinând verdictul
ca mănăstirea să fie obligată „să evacueze fără multă vorbă, împreună
cu despăgubirea tuturor foloaselor scoase, de la 29 iulie 1768 şi până
acum, de toate cele trei văi de fânaţ pomenite” 92.
În 12 octombrie 1756 (7265), cercetarea ordonată de Racoviţă
Vodă constată că biserica Sf. Dimitrie din Suceava, „mai înainte vreme,
avea ajutor cu târgul boilor din Suceava, (care) se făcea din jos de Sf.
Dimitrie, în capul uliţei şi dughenele jidoveşti, câte erau pe locul bisericii Sf. Dimitrie, cum şi pe locul domnesc, da câte doi lei de dugheană
besmen la biserică şi, cu acei bani, se chivernisea trebuinţele sale, iar
de la o vreme, încoace, prin mijlocirea Armenilor din Suceava, s-au
mutat târgul boilor, din sus, în capătul uliţei din deal, lângă biserica
armenească, şi Sf. Dimitrie a rămas lipsită de besmenul locului, de care
lucru, înştiinţându-mă, domnia mea n-am suferit strâmbătate sfintei
biserici şi am hotărât, cu această carte a domniei mele, ca târgul boilor
să de facă din jos de Sf. Dimitrie, în capul uliţei, unde s-a făcut, iar de
biserica armenească să fie lipsit târgul, şi Jidovii ce au dughene pe locul
bisericii, cum şi pe locul domnesc, să aibă a da besmenul pentru loc,
câte doi lei de dugheană pe an, şi asupra acestui venit am rânduit ca
să fie om din partea sfinţiei sale, părintelui mitropolitului ţării, ca să ia
BALAN, Teodor, Documente bucovinene, V, Cernăuţi, 1939, p. 70
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banii de pe la Jidovi şi să cheltuiască la trebuinţele sfintei biserici, şi ca
să stea hotărârea aceasta păzită şi nestrămutată, iată că poruncim vouă,
ispravnicilor ţinutului de Suceava, să grijiţi ca să se facă ştire tuturora,
ca să meargă cu boii lor la locul vechi, din jos de biserica Sf. Dimitrie,
în capul uliţei, şi nimeni să nu cuteze a merge în sus, în capul uliţei din
deal, lângă biserica armenească” 93.
În 10 Noiembrie 1756 (7265), Racoviţă Vodă stabileşte atribuţiile
starostelui Armenilor din Suceava, acesta fiind, pe atunci, „Gregorium
Pruncul” 94.
În 8 octombrie 1760 (7269), conform unei mărturii a lui Constantin Cogălniceanu, fost mare stolnic, târgoveţii au înaintat o jalobă lui
Grigore Ioan Calimah Voievod, în care mărturisesc că, „târgul rămânând,
un timp, pustiu, fără locuinţe omeneşti, s-au adunat oameni, între ei şi
străini, făcându-şi case şi dughene, dar nu pe locul unde fusese târgul de
mai demult, ci mai sus, anume de la curţile domneşti, în sus, alături cu
biserica domnească de la Sf. Dimitrie şi mai în sus de biserica armenească.
Ziua de târg s-a fixat pe Joi. Dar venind târgoveţi mulţi, s-a întins locul
târgului în sus, târgul vechi rămânând pustiu”. După cercetări domneşti
la faţa locului, „târgul vitelor s-a stabilit să rămână acolo unde fusese
totdeauna; anume, de la biserica Fetelor, asupra malului Sucevii, pe
lângă casa armeanului Piele Albă, pe lângă gardul bisericii Sf. Dimitrie.
Mulţumiţi fiind târgoveţii, Moldoveni, Armeni şi Jidovi, care au dughene
pe piaţă, s-au obligat să dea bisericii Sf. Dimitrie, pe an, câte 30 oca de
ceară, de Sfântul Dimitrie şi de Paşti, de fiecare dată tot câte 15 oca. Sunt
menţionaţi: pivniţa Ţicăi, Jidovul Aron, Solomon, starostele de Jidovi,
uliţa Ponii, fântâna domnească, casa lui Gheorghiţă Ghiţescul, pivniţa lui
Barbalată, dughenele zarzavagiilor Constantin şi Ioniţă Foti, dugheana
lui Constantin Băcalul, casa Aniţei Trencoaiei, Armeanul Ivan, crâşma
şi pivniţa vornicului Balş, Armeanul Piele Albă, uliţa târgului, uliţa
datornicilor, bogasăeri, mătăsari, blănari, abăgeri, căldărari, ciobotari,
93
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opincari, tălpălari, sărari, olari, steclari, păscari, păităriţe” 95.
20 februarie 1761, episcopul Rădăuţilor, Dosoftei Herescu:
„Adeverim cu această scrisoare precum au venit înaintea noastră toţi
târgoveţii creştini din târgul Sucevii şi ne-au arătat mare jalobă asupra
a trei armeni, iarăşi din Suceava, anume: Andronic Găină şi Toros şi
Grigori Tăbăcar, pentru o pivniţă de piatră, ce este în târgul Sucevii,
dinaintea unei biserici de piatră, ce-a fost hramul ei Sfeti Ioan, care se
numeşte Biserica Fetelor, zicând târgoveţii că acea pivniţă este dreaptă
a bisericii şi, de la o vreme, au pus mâna pe dânsa acei armeni şi o stăpânesc ca pe a sa moşie.
La care, după jaloba lor, poruncit-am şi s-au strâns toţi târgoveţii
creştini şi armeni, bătrâni şi tineri, şi mergând şi noi singuri cu capetele
noastre la acea pivniţă, am cercetat această pricină. Şi, întâi, am întrebat
pe toată breasla armenilor cu ce pricină stăpânesc acea pivniţă şi de au la
mâna lor vreo scrisoare sau dovadă, să ne-o arate. La care întrebare, alt
răspuns sau dovadă n-au avut, fără numai cu gura lor au arătat că acea
pivniţă ar fi fost a unui Cighir arman, care, de multă vreme lipsind din
ţara aceasta, au trecut în Ţara Ungurească. Şi nerămânând nimeni, aici,
din neamul acelui Cighir armanul, s-au întovărăşit aceşti trei armeni şi
au cheltuit, şi au curăţit-o, şi au făcut şi case pe dânsa, şi o ţin tustrei de
tovărăşie, iar altă dovadă sau scrisoare n-au arătat.
Şi întrebând pe târgoveţi ce dovadă arată că ar fi acea pivniţă a
bisericii, întâi au arătat că, din moşii lor, aşa au apucat, pomenindu-se
acea pivniţă a lui Sfeti Ioan, şi, al doilea, au arătat şi această dovadă că
până în talpa casei se află ţintirim şi morminte de oameni. Şi încă alături,
pe din jos, făcând casă şi pivniţă un târgoveţ, Ion Crima croitor, a găsit
multe oase de oameni.
Şi mai fiind această pricină între dânşii, şi în anii trecuţi, la vreme când era ispravnic ţinutului dumnealui, banul Dinu, iarăşi şi singur
dumnealui, cu capul dumisale, a mers acolo, la acea pivniţă, şi, găsind
loc îngrădit pe ţintirim şi pe morminte, în dosul casei, a pus de au tăiat
acel gard de grădină şi nu i-a lăsat să facă casă pe locul bisericii.
De care a mărturisit cu sufletul lui şi un Toader Chihae, om
95
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bătrân, care întâiaşi dată el a întrebat într-acea casă, după ce au făcut-o
armenii şi au vândut vin”96.
1761 (7269) iulie 2: „Cu mila lui Dumnezeu, Io Grigori Ioan
voievod, domn Ţării Moldovei. Facem ştire, cu acest ispisoc al Domniei
mele, tuturor cui se cade a şti, că, venind înainte Domniei mele târgoveţii
de Suceava, ne-au arătat o mărturie din velet 7269 (1760) octombrie
20, de aşezarea şi hotărârea târgului Sucevii, de la credincios boierul
Domniei mele, dumnealui Costantin Kogălniceanul biv vel stolnic, întru
care scrie că, după jaloba ce-au dat târgoveţii de Suceava la preaînălţat
părintele Domniei mele, arătând la jaloba lor că, fiind târgul acesta, mai
înainte, multă sumă de ani, pustiu şi fără de locuinţă omenească, numai
jarişti, de la o vreme, încoace, cu mila fericiţilor întru pomenire trecuţilor
domni, ce au fost după vremi, au început a se aduna câte un om, doi;
şi cine, unde i s-au părut, au început a-şi face casă de locuinţă, care, cu
milă domnească, cuprinzându-se, din vremi în vremi şi din zi în zi, au
mers spre sporire şi adăugire.
Şi întru acele adunări ce s-au făcut, fiind o seamă şi de alte
neamuri, care trăgeau a se chivernisi cu ale târgului orânduieli, s-au
îndemnat a-şi face dughene de târg pentru alişveriş, nu la locul ce-a fost
târgul, când a fost Suceava în starea ei, ci mai în sus, deasupra, cam la
mijlocul oraşului, după cum a fost atunci; adică, de la Curţile Domneşti,
în sus, alăturea cu biserica domnească Sfeti Dumitru, şi mai în sus,
asupra bisericii armeneşti.
Şi având, pe toată săptămâna, zi aleasă de târg şi hotărâtă joia,
care şi până acum se ţine, se face adunarea de norod în toate joile, şi cine
cu ce avea de vânzare, de pe afară, năzuia, cum şi cei de loc întindeau
marfa lor la faţa uliţei, pe dinaintea dughenelor, fiecare la dugheana sa,
şi se chivernisi, precum le da îndemâna, cine cum putea.
Şi aşa urmându-se câtăva vreme, au început unii din cei mai cu
prilej a face dughene şi a mai lungi târgul, în sus, unde, cu chiverniseală,
pentru mai bun câştigul său, trage şi târgul, din zi în zi, tot în sus; şi cu
aceste chiverniseli, unii se folosesc, iar alţii păgubesc, rămânând capul
târgului din jos fără de adunare, la zilele cele însemnate ale târgului. Care
96
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lucru, fiind cu stricăciune pentru o seamă şi de pagubă, nu l-au putut
suferi, cetindu-se jaloba lor la Domnia sa, Constantin vodă Racoviţă:
şi s-a rânduit, din poronca Domniei sale, pe dumnealui, vornicul Lupul
Balş, şi pe dumnealui, banul Dinul Cantacuzino, ca să meargă singuri
dumnealor şi, după cum vor găsi cu cale şi cu dreptate, să hotărască şi
să puie şi semne, ca să fie ştiut de unde şi până unde să se suie şi să se
pogoare târgul; care numiţi boieri, mergând acolo, după cum au socotit
au hotărât şi au pus şi pietre semne; şi s-au urmat puţină vreme, după
acea hotărâre.
Iar în vreme Domnii sale, Scarlat Ghica vodă, arătând oareşicine
că târgul acesta al Sucevii n-a fost, la vremea veche, acolo unde este
acum, ci a fost mai jos, asupra Curţilor Domneşti, şi cu acea arătare şi-au
făcut isprava şi au tras târgul iar în jos, şi, la zilele cele însemnate, joia,
se face târgul afară din dughene, alăturea cu ograda bisericii lui Sfeti
Dumitru, până la Curţile Domneşti; arătând şi această pricină, că, pentru
oareşicare folos a bisericii, au aşezat să fie târgul acolo şi, rămânând
dughenele târgului, înapoi, deşarte şi pustii.
Care lucru, neputându-l suferi târgoveţii, fiindu-le de păgubire,
de iznoavă, au dat jalobă la preaînălţat părintele Domniei mele şi, după
jaloba lor, fiind orânduiţi cu carte gospod la mai sus numit boier, ca de
iznoavă să cerceteze, pre amărunt şi cu frica lui Dumnezeu, după cum a
cunoaşte adevărul, să aşeze târgul unde a fi mai cu cale şi mai cu dreptate
şi să-l şi hotărască şi să-l însemne cu pietre.
Şi, mergând, acolo, a strâns pe toţi târgoveţii de faţă, atâta moldoveni, cât şi armeni şi jidovi, şi, cercetând cu amănuntul toate pricinile
acestea, atât nestatornicia aceasta a târgului, ce umblă şi se mută din
loc în loc, cât şi acel folos a bisericii, ce l-a arătat că îl are, şi cu frica
lui Dumnezeu, aşa au aflat: că această mutare a târgului nu este pentru
altă, fără numai pentru oareşicare folos şi interes al unora, cu care dă
pricină de mare pagubă tuturor celor ce au dughene la faţa târgului, iar
la biserică nici un folos, măcar de o lumânare sau de o litră de tămâie
n-au aflat să vie la biserică de nicăieri. Care lucru, cunoscându-l a fi cu
strâmbătate târgoveţilor şi necuvios a rămâne dughenele târgului pustii,
şi să se facă târgul afară, şi, mai vârtos, că cei mai mulţi din târgoveţi se
hrănesc cu vânzarea băuturii, având crâşme la uliţa târgului, de unde le
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curge agonisita lor. Şi au socotit că mai cu cale şi mai cu dreptate este să
fie târgul în mijlocul dughenelor, precum şi pe la alte târguri, ca să nu fie
lipsiţi de agonisită cei ce ţin oraşul acesta cu cheltuielile şi nevoile. La
care, cu toţii, de la mare, până la mic, căzând, cu multă rugăminte, ca să
li se îndrepte această greşeală, să nu rămână păgubaşi de ostenelile lor şi
să se aşeze târgul unde se cuvine, a mers, singur, cu capul dumisale, pin
tot târgul, împreună şi cu toţi târgoveţii, şi, după cum a socotit şi a ales,
ca să fie târgul neclătit, a însemnat şi a hotărât şi cu pietre.
Şi, întâi, în capul târgului din sus s-a pus piatră, peste uliţă, în
preajma altei pietre, ce este pusă de dumnealui, vornicul Lupul Balş, şi
de dumnealui, banul Dinul Cantacuzino, din jos de cârciuma dumisale,
vornicului Balş, dinaintea unei pivniţe risipite, ce se numeşte a Ţicăi.
Şi, de acolo, în jos, pe uliţa târgului, au socotit să fie la zilele cele
de târg neguţătorii bogasieri, mătăsari, blănari, abăgeri, jidovi şi armeni,
ce vin cu marfă de la Botoşani şi de la Roman sau de aiurea, şi să întindă
marfa lor în faţa târgului, la uliţă, în dricul dughenelor din capul târgului,
de unde au pus piatră, până în dugheana lui Aron jidovul, pe amândoi
părţile târgului, unde s-a pus, şi acolo, în răspântie, stâlp de piatră.
De acolo, înainte, tot uliţa, în jos, asupra Curţilor Domneşti, din
dugheana lui Solomon, starostele de jidovi, şi în poarta mănăstirii Sfeti
Dumitru, să fie cu marfa lor lipovenii, căldărarii, ciobotarii, opincarii,
tălpălarii, sărarii, până în capul târgului din jos, dinaintea pivniţei Mitropoliei, unde au pus, şi acolo, stâlp de piatră.
Iar pe uliţa Ponii, ce se pogoară asupra fântânii domneşti, adică
din dugheana lui Aron jidovul, de unde s-a pus stâlpul cel de piatră, în
răspântia care s-a arătat mai sus, am socotit să fie olarii, sticlarii, pescarii,
cu marfa lor, şi pităriţele cu pita, până în casa lui Ghiorghiţă Chiţăscul şi
în pivniţa lui Barbălată, pe amândouă părţile acelei uliţe.
Iar pentru carele cu făină sau cu alte legume, ori cu ce ar fi, s-a
socotit să nu intre la faţa târgului, în dughene nicidecum, ci să stea, cu
rânduiala lor, la locul ce s-a socotit să dea îndemână, şi la partea târgului de sus, şi la cea de jos, adică la locul ce este slobod deschis, între
dughenele lui Constantin bacalul şi între dughenele lui Ioniţă Foti, unde
s-au pus şi două pietre hotarnice: una în colţul dughenei lui Foti, la uliţă,
şi alta dinspre dugheana lui Constantin bacalul, pe locul ce se numeşte
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a Blebii. Şi de acolo, către răsărit, alăturea cu casa Aniţei Trenchioaia,
până în târgul vitelor, şi iarăşi din dugheana lui Ivan arman, până în
pivniţa dumnealui, vornicului Balş, unde s-a pus piatra cea dintâi, fiind
loc slobod.
Iar pentru târgul vitelor au socotit să fie tot la locul ce-a fost
aşezat şi mai înainte, adică din Biserica Feţilor, asupra malului Sucevii,
pe dinaintea caselor lui Pielialbă armanul, până în mal şi, în jos, până în
uliţă, în zăplazul bisericii lui Sfeti Dumitru.
Cum şi pentru cei ce se hrănesc cu bucate pentru mâncarea
norodului, la zile de târg, fiind cu trebuinţă de foc, pentru făcutul bucatelor, au socotit ca să fie deoparte, ca să fie şi feriţi de frica focului,
şi starea lor cu hrana ce au să fie la uliţa ce merge alăturea cu zăplazul
lui Sfeti Dumitru şi cu casa lui Neculai Chiţăscul. Asupra mesărniţălor
unde să taie vitele, înspre Suceava, cum şi trunchiurile ce taie şi vând
carne, să stea unde s-au aşezat, lângă pivniţa lui Solomon, starostele, pe
drumul ce mergi la vale, asupra Mitropoliei Vechi, în Uliţa Datornicilor.
Şi această socoteală, socotindu-se a fi nimerită şi de folosul tuturor târgoveţilor, le-a plăcut tuturor; şi s-a stâlpit şi s-a hotărât cu pietre,
după cum s-au arătat mai sus.
Însă, pentru ca să rămână statornică şi mai bine întărită, a nu
se sminti orânduiala aceasta a târgului, ce s-a aşezat, nici odinioară,
socotitu-s-au toţi târgoveţii, între dânşii, atât creştinii, cât şi armenii
şi jidovii, cei ce şed, cu dughene la faţa târgului, şi din bună vrerea lor
au făcut venit bisericii lui Sfeti Dumitru, pe tot anul, câte treizeci ocă
ceară; care ceară s-a primit să o dea, pe jumătate, adică 15 ocă, la ziua
Sfântului Dumitru, la hramul bisericii, şi pe jumătate, 15 oca, să le dea
la Paşti, în toţi anii. Şi după cum s-au socotit ei în de ei, ca să dea fiecare
şi au făcut izvod anume, în care izvod a iscălit şi dumnealui, stolnicul
Constantin Kogălnicianu.
Deci şi Domnia mea, dacă am văzut o tocmeală şi o aşezare ca
aceasta, plăcută şi înspre odihna şi folosul tuturor celora ce locuiesc
acolo, şi încredinţându-ne şi Domnia mea că, cu aşezarea şi tocmeala ce
s-a făcut, nu a mai rămas cap de pricină ca cum să se strămute tocmeala
aceasta. Pentru aceea, dar, iată că şi Domnia mea, după mărturia dumnealui, stolnicul Constantin Kogălniceanului, dăm şi întărim aşezarea
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şi tocmeala aceasta a târgului Sucevii şi cu acest testament şi ispisoc al
Domniei mele, ca, de acum, înainte, după aşezarea si tocmeala aceasta
să se păzească nestrămutată, şi aşa să se urmeze în veci.
Şi poftim Domnia mea şi pe alţi luminaţi domni, ce de Dumnezeu
vor fi rânduiţi domni şi oblăduitori pământului acestuia, după vremea
domniei noastre, ca mai vârtos să întărească şi să înnoiască tocmeala şi
aşezarea aceasta, pentru a Domniilor sale mai multă cinste şi veşnică
pomenire.
Şi s-a scris ispisocul acesta în oraşul Domniei mele, în târgul
Iaşilor, de Carp diac, la divan, la anii 7269 (1761) iulie, a 2-a zi” 97.
În 1772-1773, aveau locuinţe şi dughene în Cernăuţi armenii
străini Pavel, Ştefan, Grigore, Norsîz şi Ştefan – fraţii lui Grigore, Toma,
Ovanes şi Mane98.
În 22 noiembrie 1779, generalul maior Enzenberg comunica
Consiliului Aulic de Război din Viena despre tratativele avute cu reprezentanţii armenilor din Lemberg în privinţa colonizării oraşului Suceava
cu armeni, în scopul relansării lui economice. „Înainte de 11 zile, a trimis
aici armeanul Nickorovici, din Lemberg, pe fiul său Johann, împreună
cu Bernhard Bogdanovici, ca să chibzuiască în privinţa poziţiei şi împrejurărilor comerţului şi colonizării. Aceştia mi-au arătat, de asemenea,
intenţiile prea-salutare şi prea-milostive ale Excelenţei voastre şi eu au
găsit poate fiecare în Bucovina şi propriu-zis în oraşul Suceava (ce ar
fi fost locuit, în vremuri de demult, de peste 800 de familii bogate de
armeni şi de unde descind aproape toţi armenii transilvăneni) ceea ce ei
sigur nu s-au aşteptat” 99.
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Ivan, armean din Suceava, cumpără veniturile muntelui Găina, de
la mănăstirea Solca, în 6 martie 1782, cu 25 de lei100, suma fiind mărită
la 30 lei pe an, în 23 aprilie 1782101.
În 17-18 mai 1785, s-a făcut hotarnica moşiei mănăstirii armeneşti Mitoc, aflată în hotarul oraşului, ce aparţinea Comunităţii Armene
din Suceava:
„Astăzi, s-a înfăţişat preşedintele comunităţii armeneşti, Luca
Botoşan, apoi Ivan Capri, Bogdan Moise, Ariton Pruncul şi încă mulţi
alţii, pentru hotarele mănăstirii armeneşti Mitoc sau ale terenului aparţinător, numit Moşioara; apoi, din partea moşiilor mărginaşe ale Mitropoliei, ca vechil al domnului mitropolit al Moldovei, Dumitru Popovici, cu
încă câţiva oameni bătrâni, supuşi ai Mitropoliei; Ştefan Zotta, cel care
este mărginaş cu moşia sa şi cel care, mai înainte, ţinuse aceste moşii
în arendă, actualul jude al oraşului, Costachi Borcilă, cu alţi orăşeni şi
bătrânii oraşului.
În aceste împrejurări, aşadar, s-a pornit la faţa locului, s-a înconjurat, călare, întregul hotar al acestui teren, după declaraţia armenilor,
şi s-au ascultat obiecţiile potrivnice ale împuternicitului Mitropoliei, cu
bătrânii săi; în sfârşit, precedentelor certuri de lungă durată le-a urmat
învoiala ambelor părţi şi mulţumirea acestora. Începutul acestei hotărnicii s-a făcut cu ridicarea primei movile de hotar, despărţind terenurile
Mitocului de cele ale Mitropoliei, lângă drumul ce duce, din Suceava, la
Areni, drept în faţa Movilei numită a lui Răzvan Vodă. De acolo, hotarul
Mitocului merge cu cel al Mitropoliei, în linie dreaptă, peste această
colină, în vale, pe o a doua movilă de hotar, înălţată pe o mică ridicătură,
alături de numitul drum. Aici, cârmeşte linia Mitocului, în forma unui
unghi obtuz, înspre apus, către aşa numitul Iaz al lui Bulai, în prezent
însă secat şi stăpânit de boierul Dinul (la coada Heleşteului lui Bulai).
După aceea, pe malul iazului, pe margine, către Mitoc, până în locul
unde aşa numitul pârâu al Vişinilor (Pârâul Vişineilor) se varsă în albia
DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983,
p. 453
101
DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983,
p. 457
100

119

Dimitrie Dan
secată a acestui iaz şi unde se întâlnesc, împreună, hotarul Mitropoliei
cu cel al moşiei orăşeanului Ştefan Zotta, stăpânită din părinţi şi bunici,
precum şi hotarul Mitocului.
Aici, părăseşte hotarul Mitocului pe cel al Mitropoliei şi merge
cu cel al lui Ştefan, mereu pe pârâu, în sus, până acolo unde un mic curs
de apă (Scursura), ce se scurge, la vale, din susul moşiei lui Ştefan Zotta, se varsă în mult pomenitul pârâu al Vişinilor. Aici, părăseşte hotarul
Mitocului bucata de fânaţ a lui Ştefan Zotta şi prinde iarăşi hotarul Mitropoliei, numit Areni, la pârâul numit Strâmbul. Apoi merge, în unire cu
acesta, mereu pe pârâu, în sus, până acolo unde prisaca domnului boier
Balş se învecinează cu pârâul. Aici, părăseşte hotarul Mitocului pe cel
al Arenilor şi merge pe lângă prisaca lui Balş, către răsărit, în sus; pe un
şanţ de forma unei coline, a fost ridicată o movilă de hotar, despărţind
Mitocul de prisaca lui Balş. De aici, cârmeşte hotarul Mitocului, în formă
de unghi, către deal, în sus, către o movilă de hotar, ridicată pe colină, nu
departe de un şanţ vechi, abia vizibil. Aici pleacă hotarul Mitocului, de-a
curmezişul, peste câmpuri, printr-o vale, către colina din partea cealaltă,
în linie dreaptă, din nou, către o movilă de hotar, despărţind Mitocul de
moşiile Mitropoliei, ridicată în sus de începutul unui drum vechi (Gura
Drumului). De aici, ceva către dreapta, între răsărit şi miazăzi, urmând
marginea pârâului, de acolo, până la marginea acestui deal (pe şaria dealului), la prima movilă de hotar, ridicată lângă drum şi vizavi de vechea
Movilă a lui Răzvan Vodă, unde se încheie, astfel, acest hotar al Mitocului.
De aceea, cu mulţumirea amânduror părţilor, s-a pus, sub numitele movile de hotar amintite mai sus, cărămidă, cărbune etc. ca semne
de hotar distinctive, după care s-a încheiat protocolul şi s-a semnat de
părţi. La sfârşit s-a adăugat şi semnătura comisiei. Încheiat ca mai sus.
/ Ivan Capri / Ariton Pruncul / Bogdan Moise / Dumitru Popovici,
împuternicitul domnului mitropolit al Moldovei / Luca Botoşnn, judele
comunităţii armene / Pitzelli m. p., căpitan de cavalerie / Anton Zatller
m. p., cancelist al administraţiei” 102.
„O manta îmblănită, de culoare albastră, cu mânece până la cot,
DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 485487
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acoperă îmbrăcămintea de desupt, care se compune din pantaloni largi
de culoare roşie, dintr-o haină cu dungi albastre şi dintr-un brâu, în care
e băgat un hanger şi de la care atârnă o basma mare. Capul nu e acoperit
cu pălărie de pâslă, ci cu un fes sârbesc de postav roşu. Boierul părăseşte
locuinţa şi pare a fi pe gânduri. În fund, vedem o parte a oraşului Siret,
construit în felul obişnuit în Bucovina”103.
În 23 august 1801, este menţionat Luca von Pruncul din Suceava,
care făcea negustorie cu cirezi de boi, procurate din Moldova104.
În 12 iulie 1828, o scrisoare de mulţumire, adresată fostului mare
postelnic Nicolae Cantacuzino, care a intervenit, pe lângă Mitropolia
Moldovei, pentru drepturile târgului Suceava asupra imaşului Tătăraşi
şi Areni, a fost semnată şi de armenii Andrieş Rămăşcan, Toma Botoşan,
Bogdan Moisa, Anton Găină, Grigori Petrea Găină, Criste baron Capri,
Vartires fon Pruncul, Ariton sin Grigori fon Pruncul şi Bogdan Botoşan105.
În 24 aprilie stil vechi 1828, într-un zapis încheiat de armeni cu
păstorii din Suceava, pentru păscutul viţeilor şi a vitelor, sunt menţionaţi
armenii Lazor Romăşcan, Grigori sin Dascalu Ştefan, Sarchizi (ulterior
avea să devină neamul Găină) Bogdan Andruşcu şi Ariton Mătăsarul106.
În 16 iunie 1848, memoriul oraşului Suceava, adresat Comisariatului Ţinutal Cezaro-Crăiesc era semnat şi de electorii armeni Elias
von Prunkul, Ariton Gregor von Prunkul, Gregor Tabacar, Andreas
IASCHKE, Franz, Armean din Siret, în „National-Kleidertrachten und
Ansichten von Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat, Siebenburgen und der
Bukowina, / Costumes nationaux et vues d’Hongrie, de Croatie, d’Esclavonie,
de Bannat, de Transilvanie et de Bukowine. / Nact der Natur gezeichnet und
gestochen von Franz Iaschke, Wien 1821. Gedruckt bey Anton Strauss, k. k.
priv. Buchdrucker”
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Bottuschan, Ariton von Prunkul, Gregor Baron Kapry, Mihay Gaina,
Kristy Koschokar, Bogdan von Botoşan, Mana Romaschkan, Gregor
Mana, Wartires von Prunkul, Axenty Johann Bottoschan, Gregor Alacian, Andreas Gegi, Johann Thoma Bottuschan, Luca Romaşcan, Grigorie Găină, Axenti Stephan Bottuschan, Lazar von Prunkul şi Nicolae
Romaşcan107. Acestora li se alătură, pe un memoriu din 16 iunie 1848,
adresat Prezidiului Provincial al Galiţiei108, Nicolaus von Popowicz,
Kriste Aprihan, Bogdan Ioan Botoşan, Iosip fon Alacian, Ştefan Găină,
Nicolae Romaşcan, Deodat Georg von Prunkul, Gabriel von Prunkul,
Nicolaus Aprihan şi Joseph Baron Kapri.
În 1848, la Suceava, „în partea târgului dinspre asfinţit şi miezul
nopţii, era cartierul Armenilor paşnici, care aveau casa cu cerdac dinainte
şi fete oacheşe şi frumoase; ei erau negustori chiaburi şi isteţi, mai ales
băcani, cu prăvălii în vatra târgului. Unii ţineau şi hanuri, precum şi
cofetării întocmite după gustul vremilor acelea, unde vindeau îngheţată,
şerbeturi şi plăcinte turceşti, rahat, alviţă şi alte bunătăţi. Ei singuri mai
păstrau vechiul port al işlicelor mari cât o baniţă, de aveau de ce face
haz târgoveţii români; se îmbrăcau cu giubea şi anteriu şi se încălţau cu
târlici, iar Armencele mai ţineau în modă neîndemânosul crinolin, cenfoia rochia ca o turlă de biserică.
Păcat că această naţie de oameni, cu care se-nvoiau Românii
atât de bine, s-a stins, pe-ncetul, aşa că acum se află vreo cincisprezece
familii în vechiul lor cartier; mulţi au sărăcit şi au pribegit, din pricina
vestitelor incendii ce-au pustiit „târgul” armenesc din Suceava, în mai
multe rânduri”109.
În 1853, prin procedura Comisiei Centrale de Cercetare din
Viena, împotriva studentului din Suceava, Ioan von Pruncul, în vârstă
de 20 ani, acesta era condamnat la 2 luni de arest, „pentru corespondenţă
DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 657660
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instigatoare şi posedare de înscrisuri revoluţionare (printre altele, „Istoria
poporului românesc”)” 110.
În 21 octombrie 1867, primarul Sucevei, armeanul Abraham
Pruncul, îşi prezenta raportul referitor la rezultatele intervenţiei sale
la Viena, în favoarea „construcţiei căii ferate, a obţinerii dreptului de
tăiere liberă a animalelor şi a procurării lămpilor necesare iluminatului
oraşului Suceava”111.
*
Printre românii de astăzi ai Bucovinei, cele mai multe dintre
familiile care poartă numele de Botuşan, Botoşan, Găină, Popovici,
Siretean, Croitor, Blănaru, Bogdan, Ciubotar, Tănase, Diacon, Văcar,
Barbăroşie, Bocăneţ, Moise, Hulubei sau Rus sunt de origine armenească.
Armenii Bucovinei simbolizează şi un model de viaţă, din care
noi, românii, generaţie după generaţie, ne-am tot împărtăşit, adaptându-l
la matricea noastră stilistică, eminamente preistorică. Armenii au însemnat coexistenţa cu istoria, deci cu tentativele omenirii de a dobândi în
civilizaţie exact atât cât pierde din metafizic. Le datorăm atât de mult
armenilor, încât, printr-o adevărată frăţietate, probată şi mărturisită, fără
rezerve, de-a lungul istoriei, aproape că am ajuns la starea de sfinţenie,
pe care o reprezintă prietenia respectuoasă şi doar lăuntric asimilatoare.
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