SIMEON FLOREA MARIAN ªI SATUL VAMA
Ion Cernat
Interesul manifestat de marele folclorist pentru creaþia popularã din toate zonele þãrii l-a
determinat sã se aplece mai mult asupra vetrei folclorice Vama, decât asupra altora din vechiul
ocol al Câmpulungului, atras fiind de varietatea folclorului vãmean, de frumuseþea locurilor ºi de
vrednicia ºi hãrnicia oamenilor. Dacã la acestea adãugãm trecutul istoric învãluit într-o aurã de
legendã ºi mit, ne putem explica de ce sufletul cu adevãrat mare, de cãutãtor al comorilor
spirituale ale românilor, care a fost Simeon Florea Marian, cunoscãtor de profunzime al vieþii
þãrãnimii noastre, s-a apucat sã adune material pentru o monografie a satului Vama. Numai lipsa
timpului ºi ducerea la îndeplinire a unor proiecte mai vechi, care nu mai sufereau amânare, au
fãcut ca intenþia sã nu se materializeze, reducându-se la câteva însemnãri rãmase în manuscris,
încã din 1888.
Însemnãrile lui Simeon Florea Marian se referã la cadrul geografic ºi la originea ºi
numele satului în baza documentelor istorice strânse de T.A. Wickenhauser despre mãnãstirea
Moldoviþa1. De asemenea, atenþia i-a fost atrasã de monumentul numit „Stâlpul lui Vodã” ºi de
cãrþile bisericeºti ale cãror însemnãri fãcute de diaconi ºi preoþi în decursul timpului au fost ºi
sunt folosite ca izvoare istorice, demne de toatã încrederea, la care adãugãm culegerile de folclor
vãmean.
Documentarea despre Vama este întregitã de culegerea ºi prelucrarea a douã legende,
una auzitã „de la mai mulþi români din Vama” – „Românca ºi tãtarii” ºi „Românii ºi tãtarii”2,
legende care pãstreazã amintirea luptelor cu tãtarii din lunga perioadã a incursiunilor fãcute pe
teritoriile româneºti de tãtarii crâmleni ºi de cei din Buceac.
Interpretarea unilateralã a legendelor despre luptele cu tãtarii, i-au determinat pe unii
amatori de cunoaºtere a trecutului nostru, sã lege aceste legende de un timp mai apropiat de noi:
campania victorioasã a domnitorului Mihai Racoviþã împotriva austriecilor la 1716-1717, mult
prea grãbiþi sã ocupe întreaga Þarã Româneascã a Moldovei. Dar, atunci, tãtarii ºi turci erau
aliaþi ai românilor în baza vechilor capitulaþii care stipulau cã Þãrile Române vor fi apãrate de
oºtile turceºti, în cazul unei nãvãliri strãine ºi, în locul luptelor purtate de coaliþia româno-turcotãtarã cu austriecii ºi ungurii, la intrarea în munþi, poate chiar în Vama, creatorii moderni de
legende ºi mituri au vãzut în aceste lupte o luptã între români ºi tãtari.
Deºi conþinutul celor douã legende este aproape identic, fiind centrate pe ideea salvãrii
satului, prin intervenþia energicã a unei femei cu un copil mic în braþe, care merge la ghilit pânza,
sunt, totuºi, ºi câteva diferenþe, deoarece în legenda „Românca ºi tãtarii” sunt implicaþi direct
vãmenii – bãrbaþii care se luptã cu tãtarii – fiind ajutaþi de femeia care a dat alarma, pe când
legenda „Românii ºi tãtarii” are un caracter mai general ºi o arie de rãspândire mai largã:
„Tradiþia acestora mi-a istorisit-o în luna lui august 1890 Toader Gliga, un june român din satul
Fundul Moldovei, districtul Câmpulungului, iar ele a auzit-o de la un moºneag, anume Ilie Toloj.
Când mi-a istorisit-o a fost de faþã ºi D.Dr. I.G. Sbiera, profesor la Universitatea din Cernãuþi ºi
membru al Academiei române, care, fãcându-ºi un extras dintr-însa, a scris ºi un mic studiu
asupra ei, pe care l-a tipãrit apoi într-o broºuricã sub titlul: Traiul românilor înainte de fundarea
staturilor naþionale, Cernãuþi, 1890”3.
Legenda „Românca ºi tãtarii” pãstreazã, peste secole, un fapt istoric real, existent în
societatea daco-romanã ºi protoromâneascã sau dobândit de la sarmaþi ºi vizigoþi: participarea
femeilor alãturi de bãrbaþi la luptele purtate împotriva cotropitorilor de orice neam. Acest aspect
al istoriei noastre ar explica dreptul femeilor ºi fetelor la moºtenirea pãrinteascã alãturi de fraþi,
pãstrat în dreptul nescris în Moldova4.
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Iatã cum prezintã Simeon Florea Marian participarea vãmencei la luptã, alãturi de
bãrbaþi, împotriva tãtarilor: „Dar tocmai când românii se aflau în cea mai mare primejdie, … iatã
cã românca noastrã cea cu copilul, împodobitã cu un ºtergariu alb ca omãtul (era portul popular
în Vama la sfârºitul secolului al XIX-lea!)… cãlare pe-un cal negru ºi sprinten ca un ºoim, în
mâna dreaptã purtând o spadã …”5 care, cum s-ar zice, vãmeanca e prezentatã ca o amazoanã
rãzboinicã.
Lupta vãmenilor cu tãtarii este datã de Simeon Florea Marian ca fiind dupã incursiunea
tãtarilor în Ardeal ºi Maramureº ºi, prin aceasta, plasând evenimentele legendare mai aproape de
zilele noastre, de unde ºi denumirea de „Crucea tãtarilor” ºi „Monumentul tãtarilor” pentru
„Stâlpul lui Vodã” din Vama.
Nu încape nici o îndoialã cã locuitorii din nordul Moldovei au fost supuºi periodic unor
incursiuni prãdalnice a cãror amintire se pãstreazã în denumirea „Drumul tãtarilor”6, cu o
ramificaþie prin Vama, nume care s-a impus dupã marea nãvãlire mongolo-tãtarã din 1241-1242,
când o parte din oastea lui Batu-han a trecut din Ucraina de astãzi în Ungaria prin trecãtorile din
nordul Carpaþilor Orientali7.
Aºa se explicã de ce într-un studiu istoric intitulat „Stâlpul lui Vodã” din Vama, 1888,
Simeon Florea Marian, vorbeºte de „Monumentul Tãtarilor”8, nu înainte de a enumera pe cei
care au scris despre monument: Theofil Bendella, Karl Denarovski, Ioan Mitkiewiez, Ernest
Rudolf Neubauer9. Precizãm cã însemnãrile lui N. Iorga despre Vama, lucrarea documentatã
„Stâlpul lui Vodã” a lui Teodor ªtefanelli ºi apoi monografia „Stâlpul lui Vodã” a lui Iorgu G.
Toma au apãrut dupã cele scrise de Simeon Florea Marian.
Adresându-se unui cãlãtor imaginar „ºi eu aº fi cãlãuzul tãu”, Simeon Florea Marian se
lasã cuprins de efuziuni lirice: „ªi aºa te aduc în mijlocul þãrii, prin care ne-am pus în gând sã
cãlãtorim, ºi-þi voi arãta valea cea atrãgãtoare „Prisaca”, în a cãrei „frontispiþã” zãreºti o coloanã
numitã „Monumentul Tãtarilor”, iar în fund aºezatã „Prisaca” cu o fabricã a D-sale D-lui Manz
cavaler de Mariense, proprietarul topitoriei de metal din Bucovina. Valea aceasta este strâns
înconjuratã de promontorii uriaºilor Carpaþi, ale cãror creºtete ºi coaste sunt acoperite de codrii
primitori, ce adãpostesc încã urºi ºi lupi. Cea mai mare parte de a noastrã luare aminte însã va
avea atinsul monument istoric, ce se aflã de o lature a drumului principal, ce duce la
Transilvania, pe un deal, ºi aratã pe fiecare din cele patru laturi o inscipþiune româneascã, cu
slove vechi chirilice, care însã, în cele mai multe locuri nu se mai poate descifra”10.
Lãsat multã vreme în pãrãsire, atât de strãini, cât ºi de localnici, dupã încercãrile
cãlãtorilor strãini de a descifra inscripþia de pe cele patru laturi ale coloanei de gresie poroasã, s-a
gãsit ºi un român, Fotache Ciurea, care a fãcut, la 1802, copia inscripþiei direct de pe
monument11, iar 50 de ani mai târziu, un alt român, Panaite Moldoveanu, vãzând starea de
degradare ºi mizeria în care se afla monumentul lui Mihai Racoviþã, a îndreptat coloana ºi i-a
fãcut un zid protector, aflat ºi astãzi, cu o inscripþie care aminteºte de fapta bunã12.
Semnificaþia modestului monument a fost surprinsã, dintre toþi cercetãtorii ºi istoricii,
de N. Iorga: „Stâlpul lui Vodã rãmase ca un semn al neaºteptatei manifestãri rãzboinice fãcute de
un voievod moldovean într-o epocã de slãbiciune ºi înjosire, pe drumul lui Petru Rareº, cel
puternic ºi mândru, acolo, în pãrþile ardeleneºti”13.
Dupã primul rãzboi mondial, monumentul „Stâlpul lui Vodã” din Vama a fost înscris,
prin grija lui Iorgu G. Toma, fiu al Vamei, ajuns secretar general al guvernului local de la
Cernãuþi, în rândul monumentelor istorice, ºi, cu suma de 25.000 lei, obþinuþi de la Comisia
monumentelor istorice, s-a putut trece la lucrãri de protejare a monumentului, în 1923: pe zidul
împrejmuitor al lui Panaite Moldoveanu au fost aºezate 8 coloane de gresie de Doabra, peste care
s-a aºezat un acoperiº14.
Deoarece s-a crezut ºi încã se mai crede cã Mihai Racoviþã a ridicat monumentul numit
„Stâlpul lui Vodã” în amintirea unei victorii împotriva tãtarilor, cu care românii au fost de cele
mai multe ori în conflict, monumentul fiind impropriu numit „Crucea Tãtarilor” sau
„Monumentul Tãtarilor”, dãm, spre a risipi orice confuzie, câteva fragmente din inscripþia care
se mai pãstreazã pe monument: „Din mila lui Dumnezeu, Io Mihai Racoviþã Voevod, Domn ºi
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oblãduitor a toatã Moldova, la vãleat 7224 (adicã anul 1716) al treilea rând al Domniei Mele,
ridicat-a puternica Împãrãþie turceascã oaste asupra Nemþilor … ªi de acolo (de la Rodna – n.a.),
împreunã cu Mãria sa Sultanul (oaste otomanã, deoarece nu s-a pus problema participãrii
Sultanului – n.a.) ºi cu mulþime de tãtari, prãdând ºi arzând pânã la cetatea Bistriþei … Apoi s-au
slobozit tãtarii în pradã, trecând de Muncaci, la ungurime de afarã ºi s-au întors prin Maramureº,
au prãdat tot Maramureºul, care pradã s-a pomeni la unguri …”15. Întãrim ideea exprimatã
anterior, folosind aprecierile lui N. Iorga: „Pe aici prin Vamã au trecut atâtea oºti ce au cãzut din
Moldova asupra Ardealului ºi odatã, la 1717, Vama a vãzut tãbãrând Tãtãrimea sãlbaticã ºi pe
Domnul þãrii, Mihai Racoviþã, care era silit sã o întovãrãºeascã. Întorcându-se biruitor în aceste
pãrþi, Mihai Vodã a ridicat pe dealul din dreapta, la ieºirea din Vama, un stâlp de piatrã poroasã,
cu inscripþie netrainicã…”16.
Dupã o incursiune în timpul istoric, pe baza documentelor studiate, sprijinit pe unele
afirmaþii ale lui T.A. Wickenhauser, care nu poate fi un izvor de primã mãrime, Simeon Florea
Marian face o precizare, în baza unei însemnãri de pe o carte bisericeascã din Vama, despre
prima menþiune a numelui Vama: „Numele de Vama al acestui sat, dupã cum ne putem
încredinþa dintr-o iscãliturã ce se aflã în unul din manuscriptele care s-au pãstrat pânã astãzi în
biserica cu hramul „Înãlþarea Domnului nostru Isus Hristos” din Vama, dateazã cam din 1582. În
acest an se vede cã pe teritoriul, despre care ni se vorbea, se afla nu numai o simplã vamã, cã ºi o
comunã deplin întemeiatã, care avea biserica sa proprie, pe când, mai înainte, se vede cã
locuitorii … mergeau la biserica mãnãstirii Moldoviþa, întemeiatã de Alexandru cel Bun la 1402,
de care þinea satul. De la anul 1584 figureazã numele Vama al acestui sat acum ºi pe urice.
Întâiul uric din acest an aminteºte despre „Nicoarã, ºoltuz din Vama”17.
Este bine cunoscut cã în epoca medievalã, în evul mediu românesc, satele aveau un
nume cu formule extinse18: satul unde a fost curtea lui, a stãpânului locului, a slujitorului
domnesc, unde a fost casa lui, câteodatã poartã numele întemeietorului, al apei sau a formei de
relief unde era aºezat; nu se vorbea de locuitorii satului dupã nume, ci se spunea generic sat.
Satul vama a fost denumit în documentele de danie, situaþie sesizatã ºi de Simeon Florea Marian,
de la Alexandru cel Bun ºi de la urmaºii lui direcþi, „satul de la Vamã”, „satul unde a fost jude
Cârstea” ºi, pãstrând oarecare rezervare, probabil cã s-a numit Vama, dupã mutarea punctului de
vamã la Câmpulung, în timpul domniei lui ªtefan cel Mare, spre sfârºitul sec. al XV-lea, când se
vorbeºte din nou despre vama domneascã19.
Vechimea satului Vama este fixatã de Simeon Florea Marian ca fiind „de pe timpul lui
Alexandru cel Bun, care tocmai pe teritoriul acestui sat ºi anume la capãtul de la vale, unde se
varsã Moldoviþa în Moldova, a înfiinþat o vamã, hotãrând printr-un regulament comercial din
anul 1408, octombrie 8, „ca toþi negustorii, care vor duce mãrfuri din þara ungureascã în
Moldova sã aibã a plãti vamã”20.
S-a format pãrerea aproape unanimã cã satele româneºti atestate documentar au o
vechime mai mare decât data înscrisã în document, coborând în timp cu câteva sute de ani21, ºi
Vama nu poate fi o excepþie, deoarece ca sat care a aparþinut de Ocolul Câmpulungului –
republica lui D. Cantemir22 – are o existenþã anterioarã statului Þara Româneascã Moldova.
Dupã cum mãnãstirea Moldoviþa n-a fost aºezatã într-un loc pustiu, nici vama de la
vãrsarea Moldoviþei în Moldova n-a fost fixatã la întâmplare, într-un loc necunoscut ºi neumblat.
Dimpotrivã, „Drumul tãtarilor” cu ramificaþiile sale, urmau cãile de trecere în ºi din Ardeal, cele
cunoscute din antichitatea dacicã ºi daco-romanã23. Dacã statul Þara Româneascã Moldova a
fost, potrivit opiniei lui N. Iorga, influenþat de tãtarii din Hoarda de Aur ºi din Hanatul Crimeei,
în organizarea ºi funcþionarea vãmilor24, nimic nu ne împiedicã sã afirmãm cu deplin temei, cã
punctul de vamã aºezat de Alexandru cel Bun, la intrarea în munþi, urmeazã vama tãtãrascã din
perioada 1242-135925.
Nu ºtim cu precizie de când satul Vama a fost scos din Ocolul Câmpulung ºi dat
mãnãstirii Moldoviþa, împreunã cu veniturile vãmii, deoarece documentul din 14 aprilie 1411
este dovedit a fi un fals din secolul al XVI-lea26. Se spune în acel document de întãrire, primul,
de danie, fiind din 1409, cã „am dat vama Moldoviþei mãnãstirii Bunavestire a preacuratei
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nãscãtoare de Dumnezeu, care este la Moldoviþa, uric, cu tot venitul, neclintit, în vecii vecilor”.
Apoi, ca ºi cum o vamã se dãruia cu hotare, se spune: „ªi hotarul acestui sat sã fie începând de la
vadul Moldovei, care este mai jos de satul Câmpulung …” ºi continua cu hotarele satului, care,
în cea mai mare parte, se pãstreazã ºi astãzi27.
Fãrã sã-i aminteascã pe alogeni – germani ºi evrei – Simeon Florea Marian precizeazã
cã „Vama numãrã 600 familii de naþionalitate românã sau 2468 de suflete, de rit ortodox-oriental
ºi puþine familii strãine”28, dar nu erau deloc puþine, potrivit recensãmintelor din 1869, 1880 ºi
1890, fãrã sã-l mai amintim pe ultimul fãcut de stãpânirea habsburgicã, în 1910.
De exemplu, la recensãmântul din 1890, la o populaþie totalã de 3582 locuitori, 2530 au
declarat ca limbã vorbitã limba românã, altfel spus, 30% din populaþia Vamei o formau
alogenii29. În timpul când Simeon Florea Marian aduna noi date despre Vama, care „este situatã
într-o vale romanticã ºi înconjuratã din toate pãrþile de fluvii, pãree, dealuri ºi munþi înalþi”30,
acest sat depindea de cãpitãnatul Câmpulung, iar din punct de vedere bisericesc de
protopresviteriatul (protopopiatul) din acelaºi centru, având o ºcoalã poporalã, înfiinþatã în 1860,
o poºtã, mai multe instalaþii hidraulice (mori) de despicat buºtenii, numite „fiestreie”, pive de
piuat sumani, vreo câteva bãi de fier ºi douã biserici ortodoxe31 .
În ce priveºte vechimea bisericii din Vama, trebuie spus cã în urma descoperirii unei
icoane la mãnãstirea Suceviþa, cu inscripþie slavonã, care vorbeºte de un cãlugãr, Amfilofie,
pictor de icoane, care a rezidat în Vama, cu siguranþã trimis de mãnãstirea Moldoviþa, la care se
adaugã ºi numele celui care a cumpãrat icoana, Paºco din Vama, la anul 1514, putem aprecia cã
pe la începutul secolului al XVI-lea, era bisericã în Vama, unde cãlugãrul pictor þinea ºi slujba ºi
dãdea ºi asistenþã religioasã vãmenilor32 . O „ºcoalã de picturã bisericeascã” în Vama a existat ºi
a funcþionat, cu siguranþã ºi, dacã admitem cã în jurul lui Amfilofie s-au grupat tinerii talentaþi
din Vama ºi din împrejurimi, atunci trebuie sã admitem cã atunci s-au învãþat slova bisericeascã,
scrisul ºi cititul.
Despre cele douã biserici, cea de la Vama de Sus, cu hramul „Sf. Nicolae”, ºi cea de la
Vama de Jos, cu hramul „Înãlþarea Domnului”, i se par lui Simeon Florea Marian „simple, fãcute
din lemn”33, nu vede în ele monumente de arhitecturã bisericeascã þãrãneascã34. ªtie cã biserica
parohialã de la Vama de Sus a fost construitã între 1797-1798 de Vasile Badale, Lupaºcu Lucan
ºi de comuna bisericeascã35, iar despre biserica filialã, de la Vama de Jos ºtie, de asemenea, cã a
fost construitã în 1783 de Michail Tâmpescu, Toader al Tomei ºi comuna bisericeascã36.
Pe baza spuselor unor martori oculari, Simeon Florea Marian ne informeazã cã biserica
Înãlþarea Domnului a fost ridicatã la numai câþiva metri de alta, mai veche, care se ruinase37. Este
posibil ca acea bisericã veche sã fi fost cea în care a slujit Amfilofie, pe la 1500-1501 ºi unde
avea ºi ºcoala de picturã, dar s-ar putea ca între prima bisericã, a lui Amfilofie, ºi cea construitã
în 1783 sã fi existat o alta, a cãrei urmã dezvelitã de constructorii noii biserici, mare ºi
impunãtoare, cea veche fiind datã în toamna anului 2000, pentru muzeul din Suceava38. Biserica
cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost mutatã, în 1937, la cimitirul Vama de Sus39, în locul ei
construindu-se din zid o bisericã spaþioasã, înaltã, cu clopotniþã inclusã în clãdirea propriu-zisã ,
sfinþitã în 1939, cãreia în ultimul timp, i s-a adãugat pictura interioarã, realizatã de pictori vestiþi,
în manierã bizantinã40.
Voind sã cunoascã mai bine trecutul satului Vama, Simeon Florea Marian cerceteazã
cãrþile bisericeºti de limba slavonã de la biserica filialã, Înãlþarea Domnului, de la Vama de Jos,
având sprijinul colegului sãu, profesorul Amnipodist Daºchievici, de loc din Vama, prin
intermediul cãruia studiazã cãrþile vechi, însemnãrile fãcute de preoþi ºi diaconi în decursul
timpului. Graba îi era cu atât mai mare cu cât aflase cã ar exista o carte care ar data din secolul al
XII-lea: „Amicul meu, þinându-se de promisiunea ce mi-a dat-o, pe lângã manuscriptul despre
care credea D-l Dinulescu cã dateazã din secolul al XII-lea, mi-a mai adus încã trei manuscripte
vechi slavone, adicã tot ce-a aflat în arhiva bisericii din Vama ºi i s-a pãrut cã ar fi de oarecare
însemnãta41. Dezamãgirea a fost mare atunci când a constatat cã manuscrisul considerat a fi din
secolul al XII-lea, era, în realitate, din a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, iar notele,
însemnãrile cu mult mai noi, din 156742.
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Dintr-un motiv pe care mai greu îl putem desluºi, dar se pare cã întârzierea, încetineala
cu care Simeon Florea Marian a cercetat documentele primite, încetinealã justificatã de un studiu
amãnunþit, concretizat într-o scriere de mai micã amploare43,a determinat Consistoriul ortodox sã
intervinã pe lângã cel care împrumutase cãrþile, profesorul Amnipodist Daºchievici.
Dint-o scrisoare a profesorului, datatã 16 noiembrie 1899, cãtre Înalt Prea Venerabil
Consistoriu, ar rezulta cã la data când i-a împrumutat colegului sãu, preot-profesor Simeon
Florea Marian, cãrþile de la biserica din Vama, acestea aparþineau Consistoriului. Iatã conþinutul
acestei scrisori: „Înalt Prea Venerabil Consistori. „La preþioasa scrisoare a Înaltului scaun
spiritual din 19 octombrie 1899, nr. 4967, am onoarea a vã rãspunde urmãtoarele: Manuscriptele
slave din biserica parohialã din Vama se aflã, cum rezultã din scrisoarea alãturatã a d-lui
profesor de religie de la gimnaziul ortodox superior din Suceava, Simeon Florea Marian, la
Sfinþia sa, din momentul în care furã aduse de mine încoace (la Suceava – n.a.). Sfinþia sa le-a
întrebuinþat la un studiu relativ la aceste manuscripte ºi se obligã a le reîntoarce Prea
Venerabilului Consistoriu în decursul feeriilor (sãrbãtorilor – n.a.) de Crãciun din anul prezent.
Totodatã îmi permit a ofera (oferi) din partea mea câteva manuscripte, cãrþi, broºuri, pentru
biblioteca Museului Arhidiecesan, cãruia îi doresc înflorire multã”44.
Cãrþile necesare serviciului religios erau cumpãrate de familii cu dare de mânã sau de
întreaga comunitate ºi date la bisericã. Astfel, la 1582, aflãm dintr-o însemnare pe un Ceaslov
despre „eu diac Sandu slujitor” ºi pe altã filã, 26, stã scris: „Adicã eu Domn Diac ªtefan din satul
Vama”45.
Alãturi de judele Cârstea, de cãlugãrul Amfilofie, de Paºco, de Nicoarã, diacul Sandu ºi
ªtefan sunt cei mai vechi locuitori din Vama, cunoscuþi dupã nume. Începând cu secolul al XVIIlea, numele vãmenilor se înmulþesc ºi apar unii locuitori ºi cu nume de familie, totuºi sunt
cunoscuþi puþini locuitori, deoarece preoþii noºtri n-au fost obligaþi sã þinã registre de stare civilã,
decât târziu, dupã ocuparea Bucovinei de cãtre austrieci. De asemenea, la 1660, popa Iacob
primeºte de la Vlad cel Bãtrân ºi de la sora sa, Marina, un „Praxim”, cumpãrat cu 30 de zloþi „ca
sã fie lui pomanã ºi copiilor lui”46.
O carte care a circulat pe tot pãmântul românesc, „Carte româneascã de învãþãturã”, a
mitropolitului Varlaan, Iaºi, 1643, s-a aflat ºi la biserica din Vama, fiind cumpãratã de toþi
oamenii bãtrâni ºi „am scris mult pãcãtosul erei Miron, la 27 martie 1675”47, care a trebuit sã fie
legatã, la 18 august 1779, dupã cum glãsuieºte însemnarea de la pagina 30: „Sã se ºtie cine au
dat banii la aceastã sfântã carte – uciticu (de învãþãturã), di s-au legatu al doilea anu”48.
Dintr-o însemnare fãcutã pe o evanghelie – 30 noiembrie 1706, care este de fapt un
inventar al cãrþilor religioase de la biserica Înãlþarea Domnului din Vama de Jos, aflãm cã preoþii
ºi diaconii se foloseau la serviciul divin de urmãtoarele cãrþi: o Evanghelie, o Psaltire, 2
Apostole, 2 Liturghiere (strãcate, zice diacul!), 2 Molitvelnice, un Ciaslov, un Minei, un Ohtoih,
o Evanghelie româneascî ºi, pe lângã aceste cãrþi, niºte obiecte de cult deteriorate49.
Cãrþile se cumpãrau de la Iaºi (Eºu), pe drum lung ºi bani mulþi, aºa cum a fãcut Frimul
(Ifrim) ºi cu femeia lui, Magina, de au cumpãrat cu 7 zloþi un Praxim (Faptele Apostolilor) de la
Andronic crâºmarul din târgul Eºilor ºi au dat-o bisericii „ca sã fie lui ºi copiilor lui ºi nepoþilor
pomanã”, la anul 166050. La fel a fost cumpãrat de toþi oamenii din Vama, cu tot satul, cu
diaconii un Penticostar, la 1753, ºi un Ohtoih, la 177951. Un alt Ohtoih, tipãrit la 1804, în
Cernãuþi, ajunge la mâna lui Toader Toma, unul din ctitorii bisericii, un strãbunic al lui Iorgu G.
Toma, fiind primitã de la Alexa Haliþchi, tot din Vama, iar acest Toader Toma dãruieºte cartea
bisericii, la 183152.
Însemnãrile de pe cãrþile din Vama, dispãrute dupã primul rãzboi mondial, se referã la
situaþii diverse: aspecte meteorologice, zãpezi ºi inundaþii dupã sãrbãtoarea Paºtelui, aspecte
politice, pacea de la Karlovitz, însemnatã de popa Isac la 1699, despre mãsuri fiscale, impuneri
de dãri „de când a ieºit vãcãritul cel mare, 2 lei ºi 10 parale, au scos Matei Vodã, vãleat 1740”,
despre învãþãmântul de pe lângã bisericã: „dascãlul Lupãeºte învãþa copii satului, pe fata
Pircului”53. Aflãm de pe un Sobornic, dintr-o însemnare cu iz de registru de stare civilã numãrul
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copiilor dintr-o familie de la sfârºitul secolului al XVII-lea: „când au nãscut sã se ºtie de Ileana,
la 1 mai 1689”, apoi, în ordine, încã ºase copii, bãieþi ºi fete54.
Dintre observaþiile fãcute de Simeon Florea Marian la însemnãrile de pe cãrþile vechi
slavone din Vama, reþinem pe cea care se referã la faptul cã „în secolul al XVII-lea începuse
acum limba românã a se introduce pe încetul în bisericã, în corespondenþã ºi în toate afacerile
private ºi a izgoni pe cea slavonã”55. O altã observaþie se referã la „numele de familie a celor mai
multe persoane amintite în aceste notiþe care s-au pãstrat pânã astãzi printre românii din munþii
româneºti ai Bucovinei”56.
Pe lângã cele douã legende, amintite deja, Simeon Florea Marian a cules din Vama, prin
intermediul elevilor sãi de la gimnaziul superior din Suceava, alte creaþii populare, care întregesc
profilul mural ºi spiritual al vãmenilor. Ca profesor, pãrintele Marian îndemna elevii spre
virtuþiile creºtineºti ºi naþionale, prin lecturi din literatura ºi istoria neamului, dar ºi spre a culege
de la „vetrele pãrinteºti nepreþuitele comori ale tradiþiilor, obiceiurilor, cântecelor, vrãjilor ºi
descântecelor, care învãluiesc viaþa þãranului din leagãn pânã la mormânt”57.
Cu astfel de îndemnuri, foºti lui elevi din Vama, Iorgu G. Toma, Constantin iosep, G.
Lucanu, studenþi gimnaziºti, cum se spunea atunci, au adunat colinde ºi cântece populare, poezii
ºi legende, care au fost prelucrate de marele folclorist ºi prezentate, împreunã cu alte creaþii
populare din Bucovina, în ºedinþa Academiei Române din 6 noiembrie 190958.
Astfel, o a opta variantã a colindului „Sculaþi, sculaþi boieri mari”, cules de la Ion
Tâmpescu de Constantin Iosep, demonstreazã unitatea culturalã ºi spiritualã a românilor, acelaºi
colind fiind cunoscut, cu mici modificãri, ºi în alte zone ale þãrii59. O arie largã de rãspândire
avea (mai are încã) obiceiul ca în seara de Sfântul Vasile, tot omul, care voia sã ºtie cum va fi în
anul urmãtor, sã facã calendarul de peste an cu douãsprezece felii de ceapã ºi sare60, obicei care
se mai pãstreazã în Vama.
Multe din obiceiurile, tradiþiile ºi creaþiile populare ale românilor s-au pierdut, altele au
fost transformate ºi adaptate noilor realitãþi socio-economice, au apãrut creaþii noi care aºteaptã
un culegãtor cu har care sã le aºeze într-o carte, urmând exemplul marelui folclorist Simeon
Florea Marian.

Résumé
L'auteur présente dans un ouvrage bien documenté des aspects du passé du village
Vama dans la vision du grand folkloriste Simion Florea Marian, qui a été intéressé par la création
populaire et historique diverse de ce beau établissement.
Les précisions sur les légendes La Roumaine et les Tatars, Les Roumains et les Tatars,
les études historiques concernant le village de Vama, dans lesquelles on trouve des données sur
l'ancienneté de cet habitat, des églises qu'on y trouve, les mœurs et des traditions de cette zone,
démontrent encore une fois, la grande capacité de chercheur des trésors spirituels des Roumains
du folkloriste Simion Florea Marian.
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