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(Abstract) * 

By means of the pages dedicated to Bukovina in a dialogues book entitled 
Conversations under the Ladder with Angels (2010), this study aims to reconstruct the 
personality of Dimitrie Vatamaniuc (1920–2018) who was a leading eminescologist 
and a prestigious literary historian dedicated to the documentary aspects of literary 
life. His name is also linked to the “Bucovina” Studies Center in Rădăuți and to the 
journal “Analele Bucovina”, which at one point he led as director. 

The initial portrait – having a synthetic character – is continued with the 
analysis of the aforementioned volume, insisting not necessarily on the few 
contributions with genealogical character or referring to Mircea Streinul, Isidor Bodea 
or Ciprian Porumbescu, but on the memories of life in Bukovina, the evocation of the 
ancestors and of some events in which he himself participated. In this respect, the 
study intends to confront the theoretical vision, which has become an ideology, about 
Bukovina and the memories that reconstruct a positive reflected space: on the one 
hand, the incrimination of the annexation of Northern Moldova by the Austrian 
Empire in 1775 and the policies of denationalization related to the Enlightenment 
ideas and reforms, on the other hand, the positive consequences reflected in the 
evocation of the life in Bukovina. In this case, Dimitrie Vatamaniuc’s statements 
about the emigration of Bukovinians across the Atlantic Ocean, the peasants’ 
admiration for Franz Iosif, and the aspects of the daily life in Bukovina are 
problematized and contextualized by reference to writings signed by von Splény,  
I. G. Sbiera etc. 

As a positive figure, convinced that a man is the consequence of his actions, 
Dimitrie Vatamaniuc knows that, from a history of colonization, Bukovina has 
become a history of the memory. Therefore, the study aims to define the issue of 
Bukovina's history and the personality of Dimitrie Vatamaniuc by placing them “in 
the mirror”, reflecting each other. 
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Cercetător minuțios, om de bibliotecă și de arhivă, Dimitrie Vatamaniuc și-a 
pus existența în slujba celor cărora li s-a dedicat și care, oricât de diferiți între ei, 
reconstituie nu numai un orizont de preocupări, ci și de responsabilități. O viață 
pusă deci în slujba celorlalți, care s-au numit Slavici, Blaga, Agârbiceanu și, mai 
ales, Eminescu. Cred deci că tot ceea ce a scris Dimitrie Vatamaniuc are relevanță 
nu doar pentru temele puse în discuție, ci și pentru biografia sa interioară: scriind 
despre alții, el se reflectă (și se întemeiază) pe el însuși. Și, deși s-a vorbit despre 
modestia lui, sinele său nu este cu totul absent din opera pe care o edifică.  
Dimitrie Vatamaniuc știa – și avea orgoliul să sugereze acest lucru – că opera pe 
care o construiește, situată deliberat dincolo de hazard, aproximații și interpretări 
(nu-i plăceau terenurile nesigure, zonele incerte; avea nevoie de certitudini), este 
consecința unei responsabilități asumate și are atributele fundamentelor. Avea 
această conștiință, dar în același timp știa că astfel se exprimă în modul cel mai 
convingător pe sine însuși.  

În ce mă privește, cred că la rădăcina tuturor scrierilor lui Dimitrie Vatamaniuc 
se află Bucovina, temă obsesivă, prezentă, ce-i drept, sub forme diferite. Transilvania 
însăși, căreia pare să i se dedice cu mai multă pregnanță, l-a preocupat pentru că 
Bucovina îi datorează enorm: deșteptarea națională petrecută progresiv aici după 
1848 e rodul acțiunii ardelenilor.Aron Pumnul, știm bine, era refugiat ardelean. Ar 
trebui să se scrie cândva, dacă nu cumva vor fi existând și-mi sunt doar mie 
necunoscute, studii despre ardelenii din Bucovina, de la Aron Pumnul la Sextil 
Pușcariu și la Valeriu Braniște sau, iată, la doctorul Isidor Bodea; studii despre 
valurile de colonizări transilvănene, deopotrivă. Să nu uităm că strămoșii lui 
Creangă veniseră în Moldova din Ardeal, via Cajvana. De asemenea, Vasile 
Eminovici, bunicul lui Eminescu, sosește în Călineștii Bucovinei din Blaj. Tuturor 
acestora, Dimitrie Vatamaniuc le întoarce, în fond, darul, scriind despre figurile pe 
care le consideră tutelare pentru Ardeal: Slavici, Agârbiceanu, Blaga. Firește, 
întâmplarea face să fie legat de Transilvania și altfel: urmează studii superioare la 
Cluj, se înscrie la doctorat la D. Popovici la universitatea clujeană, se căsătorește și 
își începe viața științifică la Dej etc. Dar cred că, dincolo de toate acestea, simțea 
nu numai o datorie de împlinit, ci și solidaritatea de substanță dintre cele două 
provincii românești cu destine dramatice, unite cu România în 1918. „Obligat” să 
trăiască apoi la București, va fi rămas cu ideea că bucovinenii și ardelenii, spre 
deosebire de regățeni, au avut acces la experiența (întemeietoare) a suferinței. De 
aici, convingerea că scriitorul e și o voce publică, nu doar privată, este o conștiință, 
nu doar talent, iar viețuirea sub maghiari sau austrieci, dincolo de injustețea pe care 
o implica (Dimitrie Vatamaniuc era, în fond, Balanță), îi dădea un rost demn de 
acela al înaintașilor. În opțiunile lui se simte nu doar admirația pentru înaintașii cu 
țelurile cărora se identifică, dar și misiunea unui continuator. Refuza să fie 
spectaculos (de aici, poate, modestia care l-ar defini), pentru că știa că aceia pe care 
nu-i mai poate sluji decât prin scrisul său au avut experiența suferinței. Prin 
urmare, scrisul era felul său de a suferi și de a sluji, întemeindu-se astfel. Cât 
despre Eminescu, nu cred să existe vreun dubiu asupra faptului că, dacă îl slujește, 
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o face tocmai pentru că nu numai în imaginarul, dar şi în biografia lui Eminescu, 
Bucovina este un spațiu germinativ. Fără anii de Cernăuți și fără întâlnirile cu 
bucovinenii, Eminescu ar fi fost altul. La drept vorbind, bucovinenii știu acest 
lucru și tocmai de aceea, de la Vasile Gherasim la Leca Morariu și I. E. Torouțiu, ei 
și-l adjudecă cumva personal, exclusivist și orgolios, cu tot ceea ce decurge de aici. 
Și de aici decurge și reacția lui G. Călinescu. Pentru el, bucovinenii erau 
„eminescologi”, iar cuvântul avea conotații peiorative1. Or, ironie a sorții (nu 
singura, căci, azi, G. Călinescu e perceput ca întemeietor al eminescologiei), după 
ce lucrează cu G. Călinescu, ba chiar o vreme la Institutul de Teorie și Istorie 
Literară care-i poartă numele, aproape tot ceea ce face Dimitrie Vatamaniuc e un 
fel de „răzbunare a bucovinenilor”. În locul intervențiilor de tot felul, biografice și 
exegetice, peste care a trecut Călinescu (asimilând ce era de asimilat și distrugând 
cu superbie restul), Vatamaniuc contribuie decisiv la finalizarea monumentalei 
ediții Eminescu, începute de Perpessicius. Trebuie să cităm aici cuvintele lui Petru 
Creția, cel mai în măsură să spună ceva în acest sens: „Formula de lucru adoptată 
comporta contribuția a doi cercetători stabili, un istoric literar (D. Vatamaniuc) și 
un filolog (Petru Creția), secondați de o echipă restrânsă, al cărei număr de 
persoane și componență a variat destul de mult în cursul celor aproape două decenii 
cât a reclamat elaborarea celor zece volume [e vorba de vol. VII–XVI, n.n.]. Nu 
îmi asum aici rolul de a face istoricul acestei mari întreprinderi, nici să determin 
cuantumul și calitatea contribuțiilor. Mă voi mulțumi să spun că prezența lui  
D. Vatamaniuc a fost providențială: cunoașterea amănunțită a autorului și a epocii, 
îndelungata experiență a manuscriselor eminesciene, echilibrul și pătrunderea 
judecăților sale, tenacitatea și hărnicia lui, o disciplină de fier a muncii zilnice, 
smerenia cu care accepta soluțiile care veneau din afara ariei sale specifice de 
competență, capacitatea de a rezista oricăror adversități au făcut din el un 
coechipier admirabil, iar voința sa neabătută a făcut posibilă ducerea la capăt a 
lucrărilor”2. Ce se poate spune mai mult? E aceasta o prezentare emblematică, ca 
un blazon, fără rest; portret în efigie. Tocmai de aceea cred că cele zece volume ale 
 

1 Cf. G. Călinescu, „Eminescologi”, în G. Călinescu, Opere, III, Eminescu dincolo de 
monografie, ediție critică de Nicolae Mecu, Ileana Mihăilă și Daciana Vlădoiu, introducere de  
Eugen Simion, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al 
Literaturii Române, București, 2016, pp. 55–61. Textul a apărut în „România literară”, anul I, nr. 16, 
4 iunie 1932. Ulterior, G. Călinescu avea să publice și „Morbul eminescologic”, în „Adevărul literar 
și artistic”, București, anul XI, seria a II-a, nr. 605, 10 iulie 1932. În primul dintre texte, G. Călinescu 
spune: „Se cheamă «eminescolog» un publicist care, fără să se fi ilustrat în niciun domeniu al culturii 
(ba uneori fiind cu totul refractar ei), se așează ca o mușiță pe suprafața problemei eminesciene și o 
umple cu o cangrenă verzuie și fetidă. Caracteristica eminescologiei este prohibiția pentru alții a 
oricărei apropieri de Eminescu. Atunci cade asupra îndrăznețului o muscărie măruntă de insulte și 
invocări către Dumnezeu. Eminescologul este ori cu desăvârșire incult ori de o incomprehensibilitate 
fioroasă, de un fanatism și un moralism superlativ, care mârâie la orice presupusă atingere a gloriei 
eminesciene. […] Există la Cernăuți o întreagă școală eminescologică în jurul unei reviste, evident 
prețioase, anume «Mihai Eminescu», redactată de d. Leca Morariu și scrisă mai ales de dl  
Gh. Bogdan-Duică” (op. cit., pp. 55–56). 

2 Petru Creția, Testamentul unui eminescolog, București, Editura Humanitas, 1998, p. 9.  



8 Mircea A. Diaconu 4 

ediției Perpessicius (cuprinzând proza, teatrul, publicistica, corespondența, traducerile 
etc.), la care se adaugă propria integrală Eminescu3, constituie răzbunarea buco-
vinenilor: pentru Dimitrie Vatamaniuc însuși Eminescu este o obligație personală, 
exclusivistă și orgolioasă, generată de rădăcinile sale bucovinene, asumate într-un 
mod total.  

Or, cred că relația lui Dimitrie Vatamaniuc cu Bucovina ar trebui să 
constituie axul cercetărilor despre opera și viața lui. Și, oricât ar părea de bizar, 
chiar dacă din scrierile sale tocmai propriul sine pare să lipsească, cred că ar trebui 
să identificăm în ele un „subiect”. Tocmai de aceea, scriind cândva despre el4 – cu 
speranța de a identifica măcar câteva din trăsăturile-i definitorii –, am luat drept 
reper volumul Convorbiri sub scara cu îngeri5, o carte realizată împreună cu 
Constantin Hrehor. În paranteză fie zis, titlul acesta, care i se va fi datorând și lui 
Dimitrie Vatamaniuc, are valoarea unui manifest: relevă explicit apartenența 
morală la spațiul originar al Suceviței, străjuit de mănăstirea Movileștilor. O 
apartenență la Bucovina, în fond. Și dacă va trebui să se țină cont de studiile scrise 
de-a lungul timpului de Dimitrie Vatamaniuc despre Bucovina, adunate în volumul 
Bucovina între Occident și Orient6, va trebui să se țină cont cel puțin în aceeași 
măsură și de acest volum de convorbiri. Convorbiri? O carte de graniță, în care 
evocarea, memorialistica, răspunsurile și reflecțiile declanșate de întrebările puse 
de Constantin Hrehor, dublate de nostalgie și de un anumit tip de militantism, fac 
loc viziunii istorice, etnografice, geo-politice, genealogiei, studiilor culturale, 
preocupărilor asupra mentalității etc., etc. Aici este de descoperit, de fapt, 
Bucovina lui Dimitrie Vatamaniuc, în această „enciclopedie pe înțelesul tuturor”, 
în care obsesiile personale capătă un fundament istoric („Dar să mai facem un pic 
de istorie”7, citim la un moment dat), pentru a se lăsa apoi în voia reconstituirilor și 
a amintirilor. De fapt, chiar când vorbește despre timpuri cunoscute din amintirile 
celor apropiați sau din ziare, documente etc., Dimitrie Vatamaniuc le prezintă ca și 
cum le-ar fi cunoscut prin experiență directă. În fond, se deconspiră aici mâna unui 
prozator, dar nu de ficțiune; un prozator „istoric” și memorialistic. Și aici aș vrea să 
mai precizez ceva: cu cele 120 de pagini despre Bucovina din volumul de 
 

3 Mihai Eminescu, Opere, vol. I–XI, Bucureşti, Editura Național, 2010. 
4 Mircea A. Diaconu, Metacritice, Iaşi, Editura Junimea, 2018, pp. 158–163. 
5 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, Convorbiri sub scara cu îngeri, cuvânt-înainte de 

acad. Eugen Simion, Iaşi, Editura Timpul, 2010, 406 p.  
6 Dimitrie Vatamaniuc, Bucovina între Occident și Orient. Studii și documente (în continuare, 

se va cita: Dimitrie Vatamaniuc, Bucovina între Occident și Orient), prefață de acad. Ștefan Ștefănescu, 
București, Editura Academiei Române, 2006, 685 p. Mihai Iacobescu își încheia recenzia despre acest 
volum cu cuvintele: „Este o carte impresionantă, de bilanț al activității cărturarului D. Vatamaniuc, o 
carte închinată exclusiv Bucovinei și vieții ei spirituale, o carte omagiu adus înaintașilor, o carte 
monumentală pentru cel care azi ori mâine se va încumeta să scrie Enciclopedia generală a Bucovinei, 
o carte de căpătâi, care rămâne de referință, de trebuință pentru toți istoricii de azi și de mâine” 
(„Codrul Cosminului”. Analele Științifice, Seria Istorie, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava, 
serie nouă, nr. 13 (23), 2007, pp. 298–301).  

7 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 16. 
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convorbiri amintit, Dimitrie Vatamaniuc se înscrie în seria de bucovineni – 
prozatori, dar nu numai – de la Iraclie Porumbescu, Constantin Morariu, I. G. Sbiera și 
Em. Grigorovitza până la Iulian Vesper și Traian Chelariu, trecând prin „prozele 
istorice” ale lui Ion Grămadă, prin jurnalele lui Leca Morariu, prin jurnalul lui 
Ciprian Porumbescu însuși sau prin memoriile lui Ovid Țopa etc. –, care au 
mărturisit despre experiența lor bucovineană, oferind în felul acesta sursa unor 
reconstituiri pe care le consider absolut necesare. În fond, studiile specialiștilor 
trebuie dublate de perspective în care spiritul timpului să fie mai evident și care să 
se adreseze unui cititor, fatalmente, din ce în ce mai neștiutor, inocent chiar și 
dezinteresat. Adevărul?! Adevărul e o sumă de reprezentări, unele motivate nu doar 
științific sau ideologic și politic, ci și biografic. Or, reprezentările acestea 
biografice și mărturiile directe trebuie, la rândul lor, cercetate, interogate, 
problematizate, puse în context și corelate unele cu altele. Dar, așa cum am spus, 
Dimitrie Vatamaniuc nu e numai un memorialist, ci și un istoric cu preocupări 
lingvistice, genealogice, culturale, etnografice etc.  

Nu-mi propun aici să reconstitui exhaustiv temele bucovinene abordate de 
Dimitrie Vatamaniuc în Convorbirile sale sub scara cu îngeri. Totuși, aș vrea să 
identific măcar câteva trasee care merită parcurse pentru a reconstitui o viziune – și 
deopotrivă o lume. Cu ce să încep? Cum să parcurgi în zig-zag problematici care să 
devină relevante și să constituie argumentele unor concluzii?! Vom încerca să 
substituim acest vid metodologic cu o soluție de compromis: folosirea citatelor 
convingătoare, contextualizate, interogate, problematizate. Astfel, pare evident că 
Dimitrie Vatamaniuc incriminează explicit anexarea Țării de Sus a Moldovei, 
numită ulterior Bucovina, de către Casa de Habsburg. În același timp, chiar dacă 
implică politici clare de deznaționalizare, reformele de modernizare lasă urme pe 
termen lung. Ar putea fi însă citite faptele și viceversa? Am putea deci să spunem 
și: chiar dacă implică politici evidente de modernizare, reformele își relevă (în 
practică) funcția de deznaționalizare, care lasă urme pe termen lung?! Dincolo de 
polivalența interpretărilor, vom invoca în cazul lui Dimitrie Vatamaniuc câteva 
fapte biografice care pot fi relevante. În fond, biografemele sunt așezate pe o 
structură teoretic-documentară; ideologică chiar. Doar că, uneori, faptele contrazic 
ideologia; memoria și suportul ei afectiv spun și altceva decât rațiunea. Poate, 
tocmai de aceea secvențele bucovinene din Convorbiri-le sub scara cu îngeri sunt 
partea nevăzută a unui aisberg pe care, prin intermediul monumentalului volum 
despre Bucovina între Occident și Orient, l-am putea percepe eronat sau măcar 
incomplet. 

Dar înainte de a intra în zona reconstituirilor biografice, al căror scop este de 
a releva ceea ce am numit diferența dintre ideologie și memorie, cred că merită 
aduse în discuție paginile lui Dimitrie Vatamaniuc, aproape toate interesante și 
incitante, spuse cu o nonșalanță în totală contradicție cu noutatea și importanța lor, 
despre Mircea Streinul, despre Isidor Bodea, despre Iraclie Porumbescu; 
comunicate așa, en passant, toate acestea, eventual documentate, ar trebui utilizate 
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în enciclopediile și studiile de tot felul despre Bucovina. Ele deschid, dacă nu niște 
traiecte investigative noi, utile pentru eliminarea unor pete albe ale diferitelor 
istorii bucovinene, măcar terenul unor noi întrebări clarificatoare. 

Aflăm astfel că „viața unui străbunic” al său „seamănă cu aceea a străbuni-
cului lui Mircea Streinul, prin căsătorii succesive”8, ori că numele Streinul vine de 
la o străbunică (a scriitorului, n.n.), rămasă fără soț, considerată „străina” în 
Stroiești („Registrele de stare civilă ale acestei comune arată cum de la acest 
«streina», bunicul scriitorului a adoptat forma Streinul, care nu exista mai înainte 
de onomastica bucovineană. Odată cu încetarea din viață a scriitorului fără urmași, 
în 1945, a dispărut și acest nume din onomastica bucovineană”9). Aflăm, de 
asemenea, că dr. Isidor Bodea, cel care avea să-i salveze biografia imediat după 
naștere, tânăr medic transilvănean la o clinică din Viena, dorește să ajungă la 
Cernăuți (știm, din memoriile arboroseanului, că o face și cu ajutorul lui  
Constantin Morariu), devine medic la Spitalul Central din Cernăuți, are contribuții 
decisive la apariția „Glasului Bucovinei”, a Teatrului Național, a Clubului Sportiv 
„Dragoș Vodă”, a Băncii populare „Grigore Filimon”, pentru a muri într-un 
accident de avion în 23 iulie 1938, alături de Gheorghe Ionescu și Ionel Fernic. 
Ironie, avionul cu care se îndrepta spre București, să aducă un ultim omagiu reginei 
Maria, se prăbușește la Stulpicani, chiar în Bucovina pentru care făcuse atâtea. 

Cel puțin la fel de interesante sunt însă detaliile despre Iraclie Porumbescu. 
Aflăm că întâmplările uneia din schițele lui (fiind autobiografică, și pe noi ne-a 
preocupat care va fi fost localitatea, numită simplu B., unde urma să se 
căsătorească Iraclie) s-ar fi petrecut la Breaza, că numele Golembiovschi apare în 
documente încă de la 1849 (când cineva cu acest nume ar fi murit, la 39 de ani), 
dar că altcineva cu acest nume s-ar fi născut în 1781, că Iraclie se căsătorește în  
30 august 1850 cu Emilia Klodnițchi10 (l-ar fi cununat egumenul Mănăstirii Putna, 
Ghenadie – sau Ghedeon?! Constantinovici-Grecul, blestemat și poate otrăvit de 
călugări11, că pe tatăl său, vornic pe la 184012, îl chema nu Tănase, ci Atanasie, și 
că fusese căsătorit cu Varvara Crăciun, din Marginea, care va muri la 42 de ani, că 
dintre cei trei băieți, primul, născut prin 1820, ar fi murit la 43 de ani (într-un 
accident în pădure), al doilea, născut în 1822, ar fi murit la 39 de ani de oftică13, 
Iraclie fiind al treilea copil. Pe două pagini, așadar, o aglomerare de fapte, de 
nume, detalii, „coincidențe tulburătoare”14. Povestea ne interesează însă și pentru 
 

8 Ibidem, p. 28. 
9 „Registrele de stare civilă ale acestei comune arată cum de la acest «streina», bunicul 

scriitorului a adoptat forma Streinul, care nu exista mai înainte de onomastica bucovineană. Odată cu 
încetarea din viață a scriitorului fără urmași, în 1945, a dispărut și acest nume din onomastica 
bucovineană” (ibidem, p. 21). 

10 În volumul Dimitrie Vatamaniuc, Bucovina între Orient și Occident, numele e scris Klodniczki. 
11 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 17. 
12 Deși fusese vornic, e foarte sărac atunci când fiul trebuie să urmeze anii de școală.  

Cf. Iraclie Porumbescu, Amintiri, ediție îngrijită de Ion Ștefan, București, Editura Gorjan, 1943.   
13 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 33. 
14 Ibidem, p. 24. 
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altceva. Opinia vehiculată cel mai des este că numele Golembiovski este traducerea 
în poloneză a numelui românesc Porumbescu. Este și ipoteza lui Dimitrie Vatamaniuc. 
În două din scrierile lui, Iraclie Porumbescu, deși ironic și cu umor, sugerează însă 
altceva: că ar fi urmașul unor aristocrați polonezi refugiați în Moldova. În studiile 
românești, această ipoteză e, de altfel, și cea acreditată15 și ea nu e cu totul 
imposibilă. N-ar fi, de altfel, singurul caz. Constantin Morariu, la rându-i, 
mărturisește că originile îi sunt poloneze16. Pentru Dimitrie Vatamaniuc însă nu 
există niciun fel de dubiu, și în susținerea acestei idei aduce în sprijin faptul că, în 
proximitatea procesului Arboroasei, în 1877, Iraclie face solicitarea să i se 
românizeze numele. Tot el invocă relațiile de prietenie îndelungate ale românilor 
cu polonezii și precizează: „Se impune să ținem seama de o realitate istorică: 
Movileștii, ctitorii așezământului voievodal din Sucevița, aveau relații strânse cu 
Polonia, cum se vede și din căsătoriile fiicelor lor cu demnitari polonezi. Iar unii 
din consătenii noștri au terminații poloneze la numele de familie”17. Altundeva, 
citim: „Numele Golembiovschi nu se găsește în recensământul din 1771–1772 și 
1774 în Ținutul Cernăuți, nici în Câmpulung – Suceava și nici în cele învecinate, 
Dorohoi, Botoșani, Hotin. Numele a intrat în onomastica bucovineană în forma 
slavizată, poloneză, Golumb, în perioada când călugării de la mănăstire țineau 
starea civilă. Iraclie l-a tradus în Porumbescu. Găsim câteva informații în această 
privință în prozele lui Iraclie Porumbescu, scrise la bătrânețe: «Numele meu străin 
mântuitor», «Numele meu străin fatal» și «Încă însurat nu fusesem»”18. De fapt, 
informații găsim doar în primele două; numai că în ele, pe ton mai degrabă ironic, 
cum am spus deja, Iraclie Porumbescu arată cum se salvează dintr-o situație 
dificilă, profitând de numele lui polonez (invocând deci posibila descendență din 
aristocrați polonezi; se sugerează însă că această ipoteză e mai degrabă o invenție 
pentru cei din jur), în vreme ce, în a doua, sonoritatea poloneză a numelui îi este 
„fatală”: datorită ei, devenit suspect, va petrece mai multe zile în temnița din Liov 
și nu-și va putea continua studiile decât după alte peripeții. Dar, repet, nu-i 
imposibil ca originile să-i fi fost, totuși, poloneze, iar absența de la recensăminte să 
fie tocmai consecința clandestinității purtătorilor acelor nume. De altfel, căsătoria 
din 1850, cu Emilia Klodniczki19, de origine poloneză, pledează în acest sens. Dar 
Dimitrie Vatamaniuc nu are niciun dubiu. În paginile despre Ciprian Porumbescu, 
din Bucovina între Occident și Orient, precizează: „Jurnalul este un document 
 

15 I. Dumitrescu, Doru, Căpiță, Carol, Manea, Mihai (coord.), Istoria minorităților naționale 
din România, material auxiliar pentru profesorii de istorie, 2008, EDP. Citim la capitolul ,,Personalități 
reprezentative ale polonezilor din România”: „CIPRIAN PORUMBESCU – Tatăl său, Iraclie Porumbescu, 
se numea inițial Golembiowski (pol. gołęb = porumbel). Soția sa (mama lui Ciprian Porumbescu), Emilia 
Klodnicki, era tot de etnie polonă”. http://www.edrc.ro/docs/docs/ Istoria_minoritatilor_3%20martie.pdf 
(10.01.2019). 

16 Constantin Morariu, Cursul vieții mele. Memorii, ediție îngrijită, prefață, microbiografii, 
glosar și note de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1998, pp. 3–4. 

17 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 24. 
18 Ibidem, p. 32. 
19 Dimitrie Vatamaniuc, Bucovina între Occident și Orient, p. 289.  
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excepțional pentru cunoașterea mediului familial în care s-a format compozitorul și 
asupra climatului studențesc din Cernăuți, capitala Bucovinei. Asistăm la drama 
populației românești, autohtonă, îngrădită tot mai mult în dezvoltarea sa de 
imigrarea masivă de elemente alogene, îndeosebi din Galiția, sprijinită de Curtea de 
la Viena. Această politică urmărea transformarea provinciei într-o regiune cosmopo-
lită”20. Problema numelui face obiectul și altor cercetări, pe care Dimitrie Vatamaniuc, 
firește, le cunoaște21.  

Dar dincolo de toate aceste detalii, despre Mircea Streinul, Isidor Bodea, 
familia Porumbeștilor, aflăm aici și de unde, de exemplu, explozia de nume din 
romanul lui Matei Vișniec, Cafeneaua Pass Parol. În Sucevița chiar a existat 
numele de familie, atât de bizar, Zaremba. Ca să nu spunem că această aglomerare 
de nume pare să fie tocmai expresia complicatelor coexistențe etnice din Bucovina. 

Să revenim însă la detaliile care pot demonstra dificultatea de a înțelege cu 
adevărat problematica bucovineană și acea relație complicată dintre ideologie și 
memorie despre care aminteam anterior. Așa cum spuneam, poziția formulată 
explicit de Dimitrie Vatamaniuc este a condamnării anexării din 1775, cu toate 
urmările concretizate în multiplele politici de deznaționalizare. Peste timp, am 
 

20 Ibidem, p. 288. 
21 Leca Morariu documentează convingător asupra prezenței celor două nume, Porumbescu și 

Golembiovschi, pentru a concluziona în privința originii numelui: „T. Sireteanu afirmă categoric: 
«Familia Golembiovschi e fără îndoială de origină polonă» și continuă: «Viță de șleahtă, ea imigră în 
Bucovina pe la finea veacului al XVIII-lea. Și dacă ar exista la parohia enoriei Sucevița condici 
dinainte de 1800, am afla că familia aceasta a părăsit Polonia când cădea jertfă austriecilor, prușilor și 
moscoviților cotropitori și când Tadeusz Kosciusco, patriot fără seamăn, întindea în calea lor sabia 
spre a izbăvi gloria Jagelonilor de pieire. Astfel de condici însă nu există și de aceea mă voi mărgini 
numai la unele date, extrase din condicile existente, din care însă nu mă încumet a forma  
tabloul genealogic al familiei». Din condicile parohiale existente în 1922, la Sucevița, T. Sireteanu 
poate semnala doar următoarele: la 1807 mor de vărsat, Irina și Fevronia, fiice ale unui  
Ioan Golembiovschi; la 1822, moare, în vârstă de 20 ani, Ana, fiică a Elenei Golembiovschi, iar la 
1825, în vârstă de 53 ani, văduva Elena Golembiovschi. La 1841 se stânge, în vârstă de 71 ani,  
Maftei Golembiovschi (născut deci la 1770, pe timpul Moldovei «bucovinene»), iar la 1847 e 
înregistrată moartea Paraschivei Golembiovschi în vârstă de 66 ani. Iar pentru Golembiovschenii 
noștri, T. Sireteanu ne servește informații ca acestea: «Tanasii... căruia ceilalți sătenii îi ziceau 
Tanașcu» (deci bunicul lui Ciprian Porumbescu) se însoară în satul vecin, Marginea, «holtei», de  
28 ani vârstă, cu Varvara (fiică a lui Constantin Crăciun din Marginea), în vârstă de numai 15 ani. 
Copiii născuți din această căsătorie fură: Gheorghe, născut la 10 aprilie 1820, și Iraclie, născut la  
9 martie 1823. Mama lor (Varvara), moare la 17 august 1844 de... (de boala Porumbeștilor)… 
«oftigă». Familia Golembiovschi «era acu numeroasă» – continuă T. Sireteanu – «deși mădularii nu-i 
putem urmări decât până pe timpul turburărilor polone». Fiind vorba de rocoșirile marelui, eroicului 
Tadeusz Kosciuszko și de «finea 8 veacului al XVIII-lea», ne-am afla mai ales pe la 1794 (lupta de la 
Raclawice!) și 1796..., când suspomenitul Maftei Golembiovschi, de cam 24–26 ani, ar fi fost cum 
mai bun de vânzolelile lui Pan Tadeusz Kosciuszko!». Dar iat-o iar revelatoarea poveste a 
Golembiovscheştilor, depănată de același T. Sireteanu: «Când au venit la noi, purtau conteș și 
confederatcă. Și vor fi purtat ei multă vreme aceste haine, spre a le lăsa apoi drept amintire în 
vocabularul... sătenilor din acel sat. Dar, lepădându-le și lepădând și credința papistașă, au tras peste 
nobleța polonă sumanul moldovenesc și s-au apucat de coarnele plugului”. Cf. Leca Morariu,  
Iraclie și Ciprian Porumbescu, Suceava, Editura Lidana, 2014, pp. 7–8. 
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putea vorbi despre rușinea românilor de a fi recunoscuți ca români, de a vorbi 
limba română, în alternanță cu superioritatea germanismului și nu numai a lui. În 
câteva decenii, românii și-au pierdut nu doar numele – germanizate, slavizate etc.; 
cu nume românești, unii și-au pierdut limba și deopotrivă memoria, conștiința 
continuității. Or, în susținerea acestei atitudini a lui Dimitrie Vatamaniuc, de 
asociere a administrației austriece a Bucovinei cu pierderea identității românilor, 
putem invoca două din reformele pe care el le supune atenției, atât în cartea de 
convorbiri, cât și în studiile din Bucovina între Occident și Orient: una, din 1781, 
vizează funcționarea serviciilor civile; alta, din 1786, se referă la desființarea 
mănăstirilor din Bucovina.  

De fapt, desființarea așezămintelor religioase (din 10 mănăstiri și 13 schituri, 
rămân active doar trei mănăstiri) avea ca scop identificarea terenurilor pe care se 
vor putea așeza coloniști germani și crearea Fondului Religionar Bisericesc. Nu-i 
vorbă, astfel vor fi împroprietăriți și preoți ori țărani, obligați astfel să se 
gospodărească, depășind stadiul de potențiali migranți. Doar că, așa cum sugera 
baronul von Splény22, totul putea porni de la absența unor documente de proprietate 
sigure, fapt care făcea posibilă o adevărată expropriere. În fapt, spune  
Dimitrie Vatamaniuc: „În comunele românești, pe proprietățile luate de la biserică, 
au fost așezate colonii germane, cu scopul germanizării lor”23. Altundeva: 
„Comisia [Imperială Aulică – n.n. ] a verificat hrisoavele, actele de danie și 
mărturiile de proprietate. […] Comisia desființă, în urma verificării actelor de 
proprietate, toate schiturile, iar din cele 25 de așezăminte monahale au fost 
menținute numai Putna, Dragomirna și Sucevița, cu proprietăți restrânse și un 
număr mic de călugări. Nu se vede de nicăieri că ar fi existat sucevițeni proprietari 
an antiquo să fi prezentat în fața comunei hrisoave sau acte de danie. Mănăstirii 
Sucevița i se recunoscu proprietatea pe terenul din jurul ei, iar pe locurile rămase în 
afara perimetrului său, îndeosebi spre apus de mănăstire și biserica sătească, au fost 
 

22 Citim în debutul capitolului „Considerațiuni asupra posibilității introducerii în această țară a 
unor moșii camerale, a unor fiscalități și câtorva regalii”: „Dacă s-ar ordona la cel mai înalt nivel să se 
dovedească legalitatea posesiunii diferitelor moșii, multe dintre ele ar reveni fiscului. Aceasta s-ar 
întâmpla mai ales clerului, care a știut să-și atragă sub diferite pretexte, al carității, al pedepselor 
spirituale, al unor danii pentru slujbe și liturghii, atât de partea princepelui, cât și a unor particulari, 
numeroase moșii, îndeosebi la munte. După părerea mea, în cazul clerului mănăstiresc, toate 
veniturile pe care le-au obținut după prima lor înființare ar trebui să fie considerate corect drept 
fiscale. […] Afară de aceasta, ar trebui să se tindă, atât din puncte de vedere politice, cât și 
economice, să se scape de acei mari boieri, care au moșii pe partea aceasta, dar locuiesc permanent la 
Iași, iar pe urmă moșiile lor grupate în domenii să fie întocmite în modul folosit în străinătate ca de 
pildă pentru alții sau să fie folosite în parte ca herghelii pentru chevaux-legers și husari, cum am și 
propus odată Comandamentului general al țării. Boierii amintiți mai sus ar putea fi convinși cel mai 
ușor să-și vândă moșiile, dacă ar fi constrânși, cum ar fi drept, să locuiască o parte a anului în acest 
district” („Descrierea Districtului Bucovinean” de General Gabriel Splény von Miháldy (1775), în 
Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice și demografice, ediție bilingvă îngrijită, 
cu introduceri, postfețe, note și comentarii de acad. Radu Grigorovici, prefață de D. Vatamaniuc, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, pp. 9–219, 183–185). 

23 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 37. 
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împroprietăriți sucevițenii care le dețineau, fiind în slujba mănăstirii”24. Iar 
Constantin Hrehor, într-una din întrebări, confirmă: „Pe proprietățile trecute la 
statul austriac, Curtea din Viena a înființat colonii germane, cu scopul de a 
deznaționaliza populația autohtonă”25. Evident, așa au fost posibile colonizările, și 
nu numai germane, care au dus și la o dezvoltare economică cu impact asupra 
întregii vieți din Bucovina, și la schimbări etnografice masive, și la stratificări 
sociale, cu substrat etnic, evidente. Țara de Sus devenise, într-adevăr, o altă țară, 
Bucovina, a cărei identitate se schimba progresiv și decisiv. În același timp, să fi 
fost împroprietăriți, cum se spune, și localnici țărani? În acest caz, politica 
imperială viza chiar schimbarea atitudinii lor, în conformitate cu cele spuse de 
Splény însuși. Căci dacă ar fi devenit proprietari, țăranii ar fi fost obligați să fie 
interesați de propria locuință, de acareturile pentru animale, de propriile condiții de 
viață etc., dublate în timp de o schimbare de mentalitate, de asumarea unor 
responsabilități, lucruri care, așa cum vom vedea, chiar dacă foarte târziu, în unele 
cazuri chiar și după plecarea „austriecilor” se resimt. Din stadiul natural în care 
oamenii viețuiau se trecea la un tip de civilizație asumată deliberat și construită în 
cunoștință de cauză. Nu întâmplător, nostalgia după Bucovina dispărută în 1918 va 
fi și a țăranilor români din perioada interbelică, și a urmașilor lor, după 198926, nu 
numai a germanilor și evreilor plecați departe de locurile care, cum spusese Celan, 
„permitea[u] atât oamenilor, cât și cărților să trăiască”27. 

În ce privește a doua reformă, privitoare la serviciile stării civile, Dimitrie Vatamaniuc 
recunoaște că registre ale stării civile apar în Sucevița abia în 1803 (reforma e, 
oricum, din 1791) și că, până atunci, din păcate, nu există niciun fel de documente. 
Cum însă registrele sunt în seama parohiilor și cum între 1789 și 1822 în fruntea 
bisericii românilor s-a aflat sârbul Daniil Vlahovici, a urmat o perioadă de slavizare 
a numelor, fapt cu consecințe grave și pe termen lung. Cum ar fi fost posibilă însă 
reconstituirea atâtor arbori genealogici fără reforma austriacă? Blamată, ea hrănește 
preocuparea lui Dimitrie Vatamaniuc, care vorbește pasionant despre oameni de 
odinioară. 

Oricum, în cazul ambelor reforme, trecerea populației autohtone la civilizația 
occidentală modernă e dublată de un puternic proces de pierdere a identității. Cam 
același efect îl vor avea și reformele din justiție, mai ales în „perioada galițiană”, care 
nu fac deloc nici obiectul incriminărilor, nici al amintirilor lui Dimitrie Vatamaniuc, 
deși, la drept vorbind, undeva e vorba și de procesele câmpulungenilor cu autoritățile 
austriece. În concluzie, în vreme ce coloniștii acaparară repede activitățile care 
asigurau prosperitatea economică a țării, consecințele slavizării numelor sunt 
 

24 Ibidem, p. 17. 
25 Ibidem, p. 20.  
26 Postfața celor două volume realizate de Ștefan Ungurean și Mircea Ivănoiu, Oameni prin 

vremuri. Bucovineni în secolul XX, Brașov, Editura Universității ,,Transilvania”, 2015, sfârșește cu 
capitolul intitulat ,,«Izgonirea din rai» reflectată de oglinda istoriei orale”. 

27 Paul Celan, apud Ion Alexandrescu, „O viziune modernă a istoriei Bucovinei”, în „Analele 
Bucovinei”, Rădăuți – București, anul IX, nr. 2 (19) 2002, pp. 461–466. 
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„nefaste până în zilele noastre”. Cu nume schimbate, tot mai săraci, expuși 
abuzurilor din justiție, la care se adaugă „obligațiile fiscale și luarea la armată pe 
termen lung”28, românii din Bucovina sunt victime sigure. Fericite, căci pot avea 
sentimentul bunăstării, al unei legislații „luminoase”, al unei vieți în armonie etc., 
etc., dar victime. În fond, ce anume ar putea să compenseze aceste consecințe 
nefaste? Reformele pentru civilizarea locului, intervențiile „iluministe” și în spirit 
tolerant ale Imperiului, „îngrășământul cultural”29 adus aici, toate acestea nu țin 
cont de existența localnicilor, care ori se adaptează, ori dispar. În fapt, în viziunea 
timpului, Moldova (numită turcească) nu era altceva decât un spațiu pentru și de 
manevre. Ocupată de austrieci pentru a nu fi ocupată de ruși, abandonată de turcii 
care trebuiau să o protejeze, ea nu putea cere nimic pentru sine; iar dacă cineva 
cerea ceva sau își exprima nemulțumirea, se găseau suficiente motive „rezonabile” 
pentru a fi decapitat, cazul lui Grigore Ghica Vodă. În viziunea austriecilor, 
drepturile prioritare ale localnicilor reprezentau o falsă problemă, care, oricum, nu 
trebuia rezolvată, ci trebuia eliminată. Deși încălca chiar legislația internațională a 
momentului, anexarea abuzivă a nordului țării, realizată prin mituire și corupție, 
oficializată ulterior printr-o pace, era considerată normală. Din nefericire, viziunea 
persistă și astăzi. Așa se explică reacția lui Mircea Grigoroviță, care, scriind despre 
volumul lui Emanuel Turczynski despre Bucovina30, afirmă: „Eroarea fundamentală 
a cărții este că autorul consideră ca evenimente istorice normale răpirea Bucovinei 
și colonizarea ei. Or, tocmai aceste fapte istorice reprezintă procedee imperialiste. 
De altfel, s-ar putea spune pe drept că istoria Bucovinei este istoria unei 
colonizări”31. Or, dincolo de toate acestea, autohtonii n-au dispărut, istoria a 
 

28 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 37. 
29 Sintagma e folosită de Gregor von Rezzori în romanul Zăpezile de altădată. Portrete pentru o 

autobiografie pe care nu o voi scrie niciodată, traducere din germană de Sanda Munteanu, București, 
Editura Humanitas, 2012, p. 181. Vorbind despre tatăl său, scriitorul spune: „E clar că asemenea 
exagerări [este vorba de un conflict spontan al tatălui, antisemit, cu un bancher evreu, n.n.] nu erau de 
natură să-i aducă multe prietenii. Toleranța locuitorilor unui ținut atât de eterogen din punct de vedere 
etnic, ca Bucovina – unde fiecare îl cunoștea pe fiecare în aspectele sale specifice, privindu-l cu un rânjet 
ironic sau acceptându-l cu indiferență așa cum era –, acorda, firește, excentricilor de acest tip un fel de 
libertate a bufonului. Tata nu făcea niciun secret din faptul că-i considera pe români (alături de unguri și 
cehi) niște jefuitori ai cadavrului monarhiei prăbușite. Rușii, polonezii și rutenii erau popoare coloniale. 
El însuși se simțea un funcționar supraviețuitor al unei colonii abandonate. «Noi am fost lăsați aici ca 
îngrășământ cultural» era una din formulele lui preferate”. 

30 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit: Zur Sozial- und Kulturgeschichte 
einer mitteleuropäisch geprägten Landschaft, Harrassowitz Verlag, 1993. 

31 Mircea Grigoroviță, „O «Istorie a Bucovinei» în limba germană”, în „Analele Bucovinei”,  
anul IX, nr. 2 (19), 2002, p. 470. Ciudat că pentru Emanuel Turczynski, ca și pentru mulți alții, 
Tratatul încheiat între România, Rusia, Franța, Anglia și Italia la 4/17 august 1916 la București, care 
recunoștea României „dreptul de a anexa teritoriile monarhiei Austro-Ungare prevăzute și hotărnicite 
la art. 4” (cf. Pavel Țugui, ,,Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România”, în 
„Analele Bucovinei”, anul IX, nr. 2 (19), 2002, p. 486), adică teritoriile Bucovinei în integralitatea ei, 
nu înseamnă nimic. Or, cum ne spune Pavel Țugui, „din acest document oficial – act de drept 
internațional – reiese limpede că puterile aliate, în frunte cu Rusia, au recunoscut teritoriul Bucovinei, 
inclusiv orașul Cernăuți, până la confluența Ceremușului cu Prutul, ca parte a Românei”. 
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evoluat și în sensul redeșteptării conștiințelor naționale, iar, peste timp, injustiția 
inițială dezvoltată de acțiunile de civilizare și deznaționalizare s-a corelat 
sentimentului existenței unei lumi mai bune, a ordinii, rigorii, moralității, a 
asumării responsabilităților etc. Când citești jurnalul lui Ciprian Porumbescu, de 
exemplu32, scris după încheierea Procesului „Arboroasei”, nu poate să nu te 
uimească starea de bunăstare implicită a unei familii de preoți într-o localitate 
rurală unde viața era armonioasă și oamenii, de diferite etnii, păreau să 
conviețuiască fără conflicte majore. Ce-i drept, nu apar țăranii în jurnalul lui 
Ciprian Porumbescu și, pare-mi-se, nici evreii. Același lucru îl relevă memoriile de 
peste ani, cu referiri la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, 
ale lui Ovid Țopa33.  

Cum ne ajută în înțelegerea acestor lucruri memoriile și paginile (auto-) 
biografice ale lui Dimitrie Vatamaniuc? Prima dată când vorbește despre administrația 
austriacă, el invocă faptul că lângă mănăstire (e vorba de Mănăstirea Sucevița), 
austriecii ridicaseră o clădire, ba chiar două, pentru jandarmi: „Schimbarea cea mai 
importantă în istoria așezământului voievodal și monahal de la Sucevița a avut loc 
în 27 septembrie 1936, când mănăstirea de călugări a devenit mănăstire de 
călugărițe. Schimbările se văd chiar de la intrarea în mănăstire: nu mai există 
clădirile de pe aleea de la intrarea în mănăstire. Aici, pe dreapta, se afla clădirea 
pentru jandarmi, ridicată de stăpânirea austriacă, foarte grijulie cu paza instituțiilor 
publice și garantarea liniștii supușilor săi. În fața clădirii, pe stânga, se găsea o altă 
clădire pentru jandarmi, iar în spate, spre pomătul mănăstirii, încă una, cu porți 
mari de lemn. Se țineau acolo trăsurile călugărilor și uneltele gospodărești pentru 
lucru la câmp și la pădure. Azi, în incinta mănăstirii, în partea sudică, se mai 
păstrează doar fântâna alimentată altă dată de conducta de care am amintit, o cruce 
din vechime, la care se fac slujbe religioase cu ocazia praznicului mănăstirii, iar 
aproape de zidul ei, trei lespezi pe morminte necunoscute, cu inscripții șterse de 
vreme”34. Ironizată la vedere, grija pentru „siguranța instituțiilor publice și 
garantarea liniștii supușilor” a fost unul dintre argumentele cu care noua 
administrație i-a cucerit pe noii supuși, și nu numai țărani; se vede însă că 
mănăstirea devenise locul unor gospodari. Nu știu, pentru că nu reiese cât de cât 
clar din context, cât de relevant e pentru Dimitrie Vatamaniuc faptul că în 1936 
clădirile pentru jandarmi au dispărut (va fi existând un sentiment de neputință aici, 
sau, dimpotrivă, de satisfacție?); cert este însă că povestea, care apare de mai multe 
ori în volum, a apeductului construit, se pare, în sec. al XVI-lea sfârșește penibil 
după 1989: proprietar de drept, mănăstirea nu a reușit să preia conducta de apă, 
ajunsă în mâinile unui deputat venit de nicăieri. Dar ironia la adresa austriecilor 
rămâne, chiar dacă administrația românească, cea de după 1989, e condamnată în 
 

32 Ciprian Porumbescu, Timpul vacanței, în D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident și 
Orient, pp. 306–321. 

33 Ovid Țopa, Amintiri din Țara Fagilor, vol. I–II, București, Editura Tracus Arte, 2011;  
vol. III, București, Editura Tracus Arte, 2014.  

34 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 16. 
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mod declarat. În fond, ideea că administrația românească de după 1918 s-a dovedit 
neputincioasă e, de asemenea, un clișeu la îndemână, pe care însă Dimitrie Vatamaniuc, 
evident, nu-l folosește. 

Și aici am putea intra, cu atât mai mult cu cât va fi vorba tot de o întâmplare 
din perioada interbelică, în miezul problemei: cum e percepută administrația 
austriacă de către românii bucovineni?! Problemă complicată, căci implică o 
diacronie (percepția are o istorie), presupune diferențieri sociale (percepția era 
diferită de la o clasă socială la alta), ca să nu spunem că lucrurile erau înțelese și 
judecate diferit de la etnie la etnie. Pe noi ne interesează, aici, percepția țăranilor 
români, și mai exact, a sucevițenilor, cum îi numește Dimitrie Vatamaniuc pe 
locuitorii Suceviței. Despre o percepție vorbim și în cazul lui Dimitrie Vatamaniuc 
însuși. 

Despre ce este vorba? În Bucovina, așa cum știm și din multe alte surse, 
memorialistice sau ficționale, „portretul” lui Franz Iosif stătea în casele țăranilor 
români în proximitatea icoanelor; pus în preajma sacralității, se bucura deci de 
toată prețuirea posibilă, dacă nu era cumva confundat cu icoanele înseși. În cazul 
paginilor bucovinene ale lui Dimitrie Vatamaniuc, aflăm că bunicul Onofrei  
(n. 1870) se închina împreună cu tatăl său „în fiecare dimineață la icoana  
Maicii Domnului, sub care se afla portretul lui Franz Ioseph, împăratul Austriei”35. 
Altundeva aflăm că un morar, nu unul oarecare din moment ce avea ascuns în 
gospodărie „un aeroplan”, cu care fiul, cu studii la Viena, se lansa de pe un deal din 
apropiere, „în clădirea morii avea o cameră, cu pat de lemn, un dulap de cărți 
nemțești și, atârnată pe perete, icoana Maicii Domnului și sub ea portretul 
împăratului. Morarul se închina în fiecare dimineață”36. Dar scena cu adevărat 
relevantă este alta. În 1927, în Sucevița ar fi avut loc niște manevre ale armatei 
române și localnicii erau rugați să-i găzduiască. Or, bunica lui Dimitrie Vatamaniuc 
avea rezerve pe care le putem citi în cheie anti-unionistă: „«– Sunt destui nevoiași 
în satul nostru, răniți de război, de nu mai încapi de ei», ar fi spus ea. Tata avea altă 
părere. Făcuse războiul în armata austriacă, care nu avea nicio considerație față de 
români. A fost și rănit pe frontul italian. «– Ar fi păcat de neiertat să nu primim pe 
soldați în armata română așa cum se cuvine. Ne-au scos de sub stăpânirea străină». 
Bunica nu spusese nimic. În casa bătrânească, sub icoana Maicii Domnului, a tot 
atârnat portretul împăratului, până ce tata a dărâmat casa și a ridicat alta. Portretul 
ajunse în pod printre vechituri. Bunica avea convingerea ei. Stăpânirea austriacă nu 
fusese chiar atât de rea, cum o prezenta tata. Nu numai el, ci și alți sucevițeni”37. 
Dincolo de conflictul dintre generații, care ar trebui, poate, la rându-i studiat, e aici 
o situație care trebuie luată în calcul atunci când se discută problema bucovineană. 
 

35 Relevant și comentariul lui Constantin Hrehor: „Era în obicei. Și bunicii mei aveau pe 
perete, la răsărit, icoana Maicii Domnului și sub ea portretul împăratului. Dar și o reproducere după 
Epaminonda Bucevschi, un portret al lui Ștefan cel Mare” (Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, 
op. cit., p. 29). 

36 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., pp. 89–90. 
37 Ibidem, p. 65. 
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A problematiza, a înțelege, a investiga admirația, prețuirea, „supunerea” țăranilor 
români bucovineni față de Împărat e absolut necesar. Și poate trebuie corelată 
această admirație cu orgoliul germanizării, adus în discuție și aici, de către Dimitrie 
Vatamaniuc, și în alte scrieri ale bucovinenilor. I. G. Sbiera, de exemplu, povestește: 
„De aici înainte, tot învățământul secundar se făcu numai în limba nemțească și în 
cea latinească până în anul 1848. Românește se învăța numai foarte puțin, a citi și a 
scrie, prin unele din puținele școli triviale; în școala normală din Suceava și în cea 
din Cernăuți singur numai învățământul religios se preda în graiul matern al 
copilului, nu după vreo carte, ci în mod catihetic, pe de-a rostul. Sub astfel de 
împrejurări, în decurs de numai jumătate de secol, românul bucovinean n-a găsit în 
școlile publice din țara sa posibilitatea de a învăța și de a se cultiva, cât de puțin, în 
graiul său național; toată cultura o căpăta nu numai în graiuri străine, dar și în 
direcțiune străină, cu observări deseori repețite, că graiul românesc ar fi grai rustic 
și necapabil de a cuprinde și preda știința și învățământul! Nu era de mirare dară 
dacă mai toți românii, cultivați astfel, se despărțeau de cei fără de carte și simțeau 
oarecare rușine a petrece cu aceștia și a vorbi cu ei graiul lor românesc! Mulți 
dintre ei se sfiau a se mărturisi ca români. Între sine, în familia ce o întemeiau, ei 
preferau a vorbi nemțește, polonește și chiar rusește, numai românește nu”38. În alt 
loc, tot I. G. Sbiera precizează: „Pătura cultă de pe atunci, în partea ei mai mare și 
în urma culturii înstrăinătoare și cosmopolite, își pierduse mult din bunul său simț 
național și se folosea, chiar și în familie, de graiul ei cultural, precum și de alte 
graiuri străine, nu din alte îndemnuri decât numai spre a-și arăta superioritatea sa 
asupra înconjurimii sale! Chiar eu însumi, după ce începusei a pricepe și a vorbi 
câte ceva nemțește, nu atât spre a mă deprinde într-acest grai, sau spre a nu fi 
înțeles de alții, cât mai vârtos spre a-mi da aerul de copil învățat și mai superior, nu 
o dată vorbeam cu frate-meu nemțește atât înaintea căsenilor, cât și a consătenilor. 
Ridiculă deșertăciune!”39 Firește, fenomenul e mult mai complex. Și procesul 
înstrăinării și al rușinii de sine se manifesta și altfel. Constantin Morariu apelează 
la „Revista politică”, în care ar fi apărut informații de felul următor: „O femeie din 
Roșa (lângă Cernăuți) vine la un preot din apropiere și grăiește către dânsul rusește. 
Preotul, judecând-o după port, îi răspunde românește, dar femeia tot nu se lasă de 
limba rusească. Atunci se scoală un teolog, care era martor la vorba dintre femeie și 
preot, și zice: «D-apăi bine, leliță, și eu sunt din Roșa și te știu, pentru că mi-ai fost 
vecină. Atunci nu știai vorbi rusește, cum dară de ți-ai uitat limba romanescă? Să 
trăiești, domnișorule, răspunse acum femeia, și dacă mă cunoști, apoi ți-oi spune 
dreptatea: vândusem odată lapte la un domn din Cernăuți. Domnul acela mi-a ținut 
într-o zi o cazanie frumoasă și mi-a zis că numai acela poate să aibă parte de rai și 
de împărăția cerului, care vorbește în casa sa limba rusească, adică limba lui 
Dumnezeu. Iar cine vorbește limba țigănească, adică cea românească, acela va sta 
 

38 Ion G. Sbiera, Familiea Sbiera, după tradițiune și istorie și Amintiri din viața autorului, 
Cernăuți, Tipografia ,,R. Eckhardt”, 1899, p. 149. 

39 Ibidem, p. 106. 
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la poarta raiului ca câinii și Dumnezeu s-a feri de a-l lăsa în rai, cum ne ferim noi 
astăzi a-i lăsa pe țigani în ogrăzile noastre. De atunci mă feresc a vorbi în limba 
românească împreună cu soțul meu și copiii mei, și tot așa face și o vecină de ale 
mele»”40. Iar poveștile de felul acesta continuă, preluate, de asemenea, din „Revista 
politică”. Un român din Boian ar fi spus: „Odată vom fi cu toții ruși și ferice de 
acela ce știe rusește, că în rai se vorbește rusește, îngerii vorbesc rusește și 
Dumnezeu asemenea, și la vremea de apoi, când va veni Hristos să judece lumea, 
tot în limba rusească va vorbi”41, iar altul, însurat în cotul rutenilor, nu merge la 
vărul său la parastas, spunând „cine dintre noi rușii s-ar înjosi să meargă la un 
moldovean la masă. Altă ceva dacă m-ar fi poftit un rus, la el mă duceam cu dragă 
inimă, că la masa unui rus și Dumnezeu șede, bea și mănâncă cu plăcere, iar la un 
moldovean nu”42.  

Dimitrie Vatamaniuc cunoaște, firește, astfel de situații, pe care însă nu le 
invocă. Invocă, în schimb, situația bucovinenilor plecați în primul deceniu al 
secolului al XX-lea peste Ocean, cărora le este rușine să fie recunoscuți ca români. 
Fenomenul este numit de Dimitrie Vatamaniuc „a doua înstrăinare”. În fapt, dintre 
țăranii români bucovineni emigrați, unii se dezic de identitatea lor românească, 
semn că îndoctrinarea funcționase: originile românești li se păreau umile, nedemne, 
rușinoase. „Ce mai avem noi cu România țăranilor inculți și rămași înapoi, tot sub 
stăpânirea ciocoilor… Noi suntem cetățeni americani liberi, și românul face ce vrea 
cu libertatea lui”43, ar fi spus. Și aici, de fapt, poate fi discutată problema emigrărilor în 
„lumea nouă”, căreia Dimitrie Vatamaniuc îi dedică spații întinse, apelând la presa 
vremii, la studii elaborate în perioada interbelică, la situația celor plecați din 
Sucevița, ba chiar din propria familie. În amintirile sale, nu există deloc problema 
alcoolului sau a evreilor, obsesii ale multor evocări directe sau travestite în ficțiune 
din epoca austriacă, dar și de după aceea; există însă problema, considerată majoră, 
neîntâlnită în altă parte, a emigrărilor peste Ocean: din Sucevița ar fi plecat ceva 
mai bine de o sută de localnici în Canada sau în Statele Unite, în căutarea unei vieți 
mai bune. Ideea general acceptată este că țăranii au plecat din cauza sărăciei, a 
băncilor, a evreilor etc. Spune Dimitrie Vatamaniuc: „Emigrarea românilor în 
America s-a produs sub povara sărăciei și pe urma asupririi stăpânirii străine. Așa 
se explică că în Statele Unite, ca și în Canada, nu sunt decât români din 
Transilvania, Banat și Bucovina. Din Vechiul Regat al Românei se întâlnesc foarte 
rar emigranți”44. Altundeva citim: „În drama colectivă din 1901, s-au înstrăinat 
aproape 100 de persoane, poate și mai multe; cei plecați vânduseră rudelor tot ce 
aveau. Acum, o familie germană, Stadler, de meșteri fierari, s-a stabilit în centrul 
 

40 Constantin Morariu, op. cit., p. 64. Cu titlul „Limba lui Dumnezeu”, articolul din „Revista 
politică” (Suceava, anul III, nr. 19, 15 octombrie 1888, p. 2) e inclus de Ion Drăgușanul în Bucovina 
faptului divers, vol. II, Suceava, Grupul editorial ,,Ion Grămadă”, f.a. 

41 Ibidem, p. 66. 
42 Ibidem.  
43 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 36. 
44 Ibidem, p. 35. 
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satului, lângă școala primară, dar e posibil să se fi găsit acolo și mai înainte de 
emigrările din 1901”45. Să fie vorba însă doar despre sărăcie? În plus, doar de 
sărăcia pentru care alții sunt vinovați? Indiscutabil, țăranii sunt săraci (se poate 
scrie povestea foamei îndurate de copiii de țărani ajunși la școli înalte, ca și 
povestea pierderii de către țărani a proprietăților), dar este vorba și despre nevoia 
unui trai mai bun, despre un instinct al inițiativei, deja exersat în Imperiu. Eu cred 
că putem vorbi de un revers al sărăciei, căreia i se opune experiența avansată a 
vieții în Imperiu. La drept vorbind, Dimitrie Vatamaniuc însuși constată că, 
plecând în primii ani ai secolului al XX-lea, bucovinenii constituie al treilea val de 
emigrări. Anterior, între 1851–1854, 1865–1875, 1880–1892, plecaseră peste 
Ocean englezi, germani, scandinavi, ba chiar italieni, greci, poloni. Să fi fost peste 
tot vorba doar și exclusiv de sărăcie? Eu cred că, dacă nu pleacă în America, țăranii 
din Vechiul Regat n-o fac nu pentru că ar fi mai puțin săraci (nu numai că lucrurile 
nu stăteau așa, dar țăranii înșiși din Bucovina aveau uneori sentimentul 
superiorității față de cei din Regat); dar ei nu fuseseră să lupte, ca țăranii din 
Bucovina, în Italia, în Austria, în Franța, nu cutreieraseră, astfel, prin Europa, în cei 
opt ani de armată obligatorie sau în războaiele pe care Imperiul le purta. Ei nu 
aveau, așa cum li se părea țăranilor bucovineni, ușile deschise la Curtea Imperială 
de la Viena. Ei nu prea știau ce este trenul și nu aveau încredere în el (a se vedea 
Baltagul lui Sadoveanu), în vreme ce prin munții Bucovinei circula deja „țugul”, 
iar până la apariția trenului, țăranii călătoreau, fără să se teamă că ar mai putea fi 
atacați de hoți pe drumuri, fie și pe jos, la Viena. Toate acestea asigurau țăranului 
român din Bucovina un orizont care permitea să răsară în mintea lui ideea emigrării 
peste mări și țări, în căutarea unei vieți mai bune. 

Lucrul reiese și din alt context, autobiografic. La naștere, copilul avea „laba 
întoarsă într-o parte”, iar moașa, care era și solomonăreasă, puse totul pe seama și 
sub semnul fatalității. Doar că, spune Dimitrie Vatamaniuc, „tata învățase din 
armată să nu se încreadă decât în doctori”46 și, prin urmare, cu căruța, ajung la 
Cernăuți la doctorul Isidor Bodea. Dimitrie Vatamaniuc prezintă faptele, care îi vor 
fi fost povestite de părinți, ca și cum ar fi fost martor, nu pacient; la drept vorbind, 
detaliile fac aici diferența. Cert este că, trecut în acte Demeter Vatamanu (ca și la 
școală, mai târziu, cu intenția de a stopa procesul maghiarizării sau al slavizării 
numelor – medicul era ardelean; o fi fost și directorul școlii), copilul va fi dus la 
Cernăuți de câte ori va fi nevoie, în dezacord cu reacțiile solomonăresei trădate, și 
astfel se va vindeca. „Sunt puține cazuri când părinții vin la mine în asemenea 
situații. Lasă copiii, cum s-au născut, să se chinuiască toată viața, să sporească 
numărul ologilor, care se adaugă la cei întorși de pe fronturile de lupă, încă 
norocoși că au rămas în viață”47, spuse doctorul Isidor Bodea. Afirmație 
fundamentală. Numărul răniților – și al morților – români după războaiele 
austriecilor era mare. E suficient, de exemplu, să vedem din cine era alcătuit 
 

45 Ibidem, p. 43. 
46 Ibidem, p. 57. 
47 Ibidem, pp. 57–58. 
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comitetul comunei, constituit pe 7 noiembrie 1918 – care se formă la inițiativa 
bunicului lui Dimitrie Vatamaniuc, după ce participase la alungarea primarului pus 
de austrieci, căruia i-au luat sigiliul și „forțară depozitele de alimente, adunate 
pentru armata imperială, împărțindu-le populației (bătrâni, văduve de război, 
copii)”. E suficient deci să vedem din cine era alcătuit comitetul comunei pentru a 
constata că majoritatea membrilor erau invalizi de război48. Și, mai departe, 
referitor la bunicul său: „Un fecior al său, Nicolae, căzu în lupte pe frontul austriac 
din Italia, iar al doilea, Ioan, tatăl meu, zăcea, rănit la cap, pe același front, într-un 
spital de campanie de lângă Viena”49. Nu are importanță că „armata austriacă [...] 
nu avea nicio considerație față de români”50. În fond, cu toată această lipsă de 
considerație, pe care o confirmă jurnalul lui Leca Morariu51, soldații români 
luptaseră în toate războaiele austriecilor. Acum, în Primul Război Mondial, din 
Sucevița muriseră 65 de încorporați52: în fond, scăpaseră cei care emigraseră peste 
Ocean. Odată cu emigrarea pe care Dimitrie Vatamaniuc o deplânge (ca fiind  
„a doua înstrăinare”), vor rămâne mai puțini români nu doar pentru fronturile 
ucigașe, ci și pentru recensământul din 1910, după ce, în anii imediați de după 
răpirea Bucovinei, mulți vor fi trecut în Moldova și după ce, în condițiile în care 
naționalitatea era certificată de limba vorbită, acum, în 1910, mulți români sunt 
considerați ucraineni, după ce alții chiar se ucrainizaseră.  

Dar să revenim la povestea tatălui. Spune Dimitrie Vatamaniuc: „Ioan, tatăl 
meu, născut în 27 august 1897, era al doilea băiat din cei peste zece copii ai lui 
Onufrie, căsătorit cu Elisabeta Tcaciuc la 29 ianuarie 1895. Ioan a fost încorporat 
în armata austriacă într-un regiment de artilerie; a fost trimis pe frontul din Galiția, 
apoi mutat pe cel italian, din Tirol. Aici, ajuns înaintea sa, Nicolae, fratele său mai 
mare a murit sub stâncile căzute la bătaia tunurilor italiene”53. Or, acest Ioan, care 
se ghida după principiul că „averea lui era el însuși”54, învățase pe front, așa cum 
am spus, că „nu trebuie să se încreadă decât în medici”. „Străbătuse, catană în 
armata austriacă, cea mai mare parte a imperiului, cunoștea limba germană, învăță 
limba rusă deprinsă cât stătu cu regimentul în Galiția, apoi italiana, în Tirol, unde 
fu rănit la cap. Stătu în spitalul de lângă Viena, dar a avut vreme să vadă și capitala 
imperiului […]. Se întoarse de la Viena prin Serbia”55. Odată întors, începu să 
acționeze asupra vieții imediate. Experiența războiului lăsa, deci, și altfel de urme 
în afara rănilor, mâniilor și picioarelor amputate etc. Spune Dimitrie Vatamaniuc: 
„Cea dintâi măsură pe care o luă fu dărâmarea casei lui Ifrim Cazac, socrul său, 
 

48 Ibidem, p. 30. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem, p. 65. 
51 A se vedea Leca Morariu, Opere, vol. IV, Jurnal 1909–1919, text stabilit și note de  

Maria Olar și Olga Iordache, cuvânt introductiv de Liviu Papuc, Iași, TipoMoldova, 2018. 
52 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 56. 
53 Ibidem, p. 53. 
54 Ibidem, p. 54. 
55 Ibidem. 
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una din cele mai vechi din sat” (și aici urmează o descriere a acestei case vechi56, 
relevantă în fond pentru condițiile de viață ale unei familii numeroase; într-un loc, 
Dimitrie Vatamaniuc se întreabă: „nu știu cum au putut crește șapte copii într-o 
casă cu două camere”57); apoi, ridică o casă nouă, săpă o fântână nouă, ridică o 
clădire pentru lemne, dărâmă grajdul și înălță o clădire nouă. S-a angajat, apoi, la 
fabrica de sticlă de la Putna („pleca de acasă duminica spre seară și se întorcea 
sâmbătă seara, târziu”58), pentru ca ulterior să devină cărbunar, meserie învățată 
tocmai de la „nemții din Voivodeasa, pricepuți la toate lucrările din pădure”59 și 
deveni negustor de cărbuni; vindea cărbuni baronului Kapri de la Iacobeni sau în 
târgul săptămânal din fiecare vineri de la Rădăuți. De altfel, cafea bea încă și 
bunicul, „obicei deprins din vremea când fusese catană în armata imperială”60. 
Relevant și ceea ce face unul dintre unchi: „Unchiul meu înălță casa nouă pe 
temelii înalte, pe locul celei bătrânești, cu ferestre mari, în stil nemțesc, cu 
acoperișul în două ape. Podi cu scânduri geluite cele două camere, tinda și gangul. 
Înlocui gardul spre șosea cu stacheți noi, însă desființă poarta cea mare. […] Avea 
unchiul acesta ceva diavolesc în ființa lui. Dispunea de o energie ieșită din comun 
pentru ce plănuia, dar când ajungea la capăt, părăsea ceea ce realizase și trecea la 
altceva fără nicio explicație. Și când fusese învățător agronom la școala din sat, 
dădu pomilor pe care îi altoi coroane ciudate; chinui copiii cu săpatul gropilor 
pentru salcâmii care se uscară când dădură cu rădăcinile de pietriș”61. Oricum, 
oamenii încercau să-și schimbe stilul de viață. Dacă ar fi să apelăm la o expresie 
populară, foarte în spiritul temperamentului și viziunii lui Dimitrie Vatamaniuc, 
„tot răul spre bine”. Sigur, o parte din aceste modificări se petreceau în perioada 
 

56 „Se înfățișa cu pereții din bârne necioplite, prinse la capete prin îngemănări, fără cuie și 
căptușiți cu mușchi din pădure. Acoperită cu draniță, casa avea trei camere, una pe stânga, mai mare, 
cu privirea spre ogradă, de locuit, cu plită și cuptor, și alta mai mică, pe dreapta, cu privire spre 
livadă, numită cea mare. Aici se păstra zestrea bunicii și mamei și toată îmbrăcămintea de sărbătoare. 
Sub același acoperiș era și o cameră mai mică, cămara, Camera era despărțită de o tindă, îngustă, cu 
scara care ducea în podul, fără coș pentru fum, în afara acoperișului. Fumul se aduna în pod și servea 
la afumături, dar la vreme de ploaie, cobora în tindă și intra și în camere. Tavanul din camere se 
susținea pe grinzi cioplite. Pe o grindă, din camera de locuit, bunicul își ținea răbojul (o scândură 
mică, cu semne numai de el știute, pentru oile date la stână). Camerele, tinda, gangul din jurul casei, 
erau cu pământ pe jos. Tânăr, tata plănuise o casă mai mare decât casa bunicului, pitită între trei meri 
sălbatici, cu istoria lor seculară. […] Tata dărâmă și grajdul, făcut tot din bârne necioplite, îngemănate 
la capete, fără cuie, cu pereții căptușiți cu mușchi de pădure și ridică o clădire nouă din bârne cioplite, 
cu două despărțituri, una mai mare, pentru fân, șișcorniță și uneltele pentru lucrul la câmp și alta  
mai mică, cu pereți unși cu lut, văruiți, cu iesle, podită pe jos”. Cf. Dimitrie Vatamaniuc,  
Constantin Hrehor, op. cit., pp. 54–55. 

57 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 29. 
58 Ibidem, p. 55. 
59 O descriere amănunțită a procesului tehnologic, la Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor,  

op. cit., pp. 91–93. 
60 Ibidem, p. 76. 
61 Ibidem, p. 83. 
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românească; dar spiritul era cel edificat sub administrația austriacă și uneori chiar 
de experiențe dramatice posibile sub administrația austriacă.  

Așadar, oameni cu inițiative de tot felul, pragmatici, predispuși spre 
schimbare, care se simțeau liberi și „protejați” în Imperiu și care îndrăzneau să se 
aventureze în explorarea unor noi experiențe, fie și peste Ocean. De fapt, imediat 
după 1775, locurile nu mai erau călcate de tătari, drumurile nu mai erau bântuite de 
hoți la drumul mare etc., etc. În Sucevița, deși târziu, după experiențele războiului, 
oamenii, cum am văzut, își făceau case noi, unii începeau să se îmbrace nemțește, 
la cârciuma din sat țăranii jucau taroc, prin sate se ridicau, fără niciun ajutor de la 
bugetul statului sau al comunei, cămine culturale, școli, bănci; mai mult, un tânăr 
ortodox, ca în familia Vatamaniuc, se putea căsători, chiar spre supărarea familiei, 
cu o catolică; altcineva (caz, de asemenea, din familia Vatamaniuc) putea trece de 
la ortodocși la sectanți. Există, așadar, un tip de independență, de pragmatism, pe 
care Dimitrie Vatamaniuc nu poate să nu-l admire, datorat, se pare, fie modelelor 
din preajmă, ale coloniștilor, fie unei competiții de la distanță cu ei, fie contextului 
mai larg, poate chiar experienței războiului. Și chiar de vor fi fiind cazuri izolate, 
situațiile de felul acesta spun ceva despre vremurile de sub austrieci. Ioan, tatăl lui 
Dimitrie, nu ezită să cultive și să aclimatizeze vița-de-vie, împotriva părerii 
femeilor din familie („Boabele de pe bețele mele sunt mai folositoare decât 
trandafirii purtați la gât și busuiocul de pus la icoane. O să înăcriți cu ele borșul de 
fasole”62, le spune), oamenii fac povidlă în ceaunuri mari, prind păstrăvi sau alte 
soiuri de pește din apa Sucevei, vânează în mod natural, în fine, tatăl lui 
improvizează un tip de „frigider” natural: „Frigider nu exista la acea dată în 
Sucevița și nici la casa noastră. Tata cumpără carne măcar o dată la două săptămâni 
din târgul săptămânal de la Rădăuți. O împacheta cu urzici, o punea într-un săculeț 
de pânză, legat cu sârmă, îl cobora în fântână, până la nivelul apei. Un soi de 
musculițe coborau în fântână să ajungă la carne. Păstrăvii mei își făceau treaba, ca 
la moara lui Ilie Fâșcu. Săltau din apă și prindeau musculițele”63. Și altceva ce ține 
de spiritul locului: Toader, străbunicul lui Dimitrie Vatamaniuc, făcu agricultură pe 
un teren sterp. Nu e vorba de faptul că, împotriva părerii sătenilor, el reuși să dea 
viață terenului. Ci de faptul următor: „Toader își făcu în marginea acestei văi o 
colibă; defrișa o parte din vegetația sălbatică pe o anumită întindere și se apucă să 
facă agricultură. Punea în fiecare primăvară devreme cartofi și semăna porumb. 
Când cartofii începeau să facă bulbi, iar porumbul știuleți, străbunicul meu 
petrecea nopțile la coliba de La Movilă. Nu se întâmpla ca într-o săptămână să nu 
cadă un mistreț sau o căprioară. Pușca cu două țevi largi o ținea într-o margine a 
colibei, sub fân”64. Iar acasă greutățile cădeau în seama femeilor, care iarna trebuie 
să învârtă la șișcorniță pentru a tăia strujenii, să ridice ciubărul cu tocătură etc.65 
 

62 Ibidem, p. 69. 
63 Ibidem, p. 71. 
64 Ibidem, pp. 27–28. 
65 Ibidem, p. 56. 
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Șișcornița?! Evident, un detaliu din viața țăranilor bucovineni sub austrieci. 
Baronul von Splény vorbește la un moment dat despre necesitatea folosirii 
șișcorniței care să-i ajute pe țărani la creșterea animalelor66; o întâlnim, iată, atât în 
amintirile lui Dimitrie Vatamaniuc, cât și în romanul despre Bucovina (Când ne 
vom întoarce) al lui Radu Mareș. E vorba despre un simplu detaliu? Da, doar că 
detaliile fac diferența în ceea ce privește stilul de viață.  

Cert este că se construiește treptat în evocările lui Dimitrie Vatamaniuc 
profilul moral al unor oameni care se raportează la câteva valori importante pentru 
lumea civilizată. Bunicul își dă doi băieți la școală, știind că aceasta e soluția 
bunăstării pentru întreaga familie; spălatul lui dimineața e un adevărat ceremonial 
la care participă bună parte din familie67, drumurile la târg sunt aproape ritualice și 
au, pentru copilul care așteaptă o acadea, nimbul adevăratei magii, totul pare 
ritualic. Așa se vor petrece lucrurile și în romanul lui Matei Vișniec, Iubirile de  
tip pantof, iubirile de tip umbrelă, deși aici e vorba de un ritual adevărat, o 
înmormântare la Horodnic, pe care nici civilizația, nici comunismul nu-l distrusese. 
Nu-i vorbă, pentru Dimitrie Vatamaniuc, fundalul rămâne unul acuzator. Dar oare 
nu cumva, dacă oamenii aceștia stârnesc admirația celui care îi evocă, acest fapt se 
întâmplă tocmai pentru că au putut să treacă peste istoria care putea să-i 
îngenuncheze? În fond, sub austrieci, Țara de Sus, în noile repere de civilizație, se 
modifică și modificările pot părea radicale. Numai că sărăcia era o constantă, cel 
puțin printre țărani, și e suficient să vedem totuși cum arătau casele pe care în 
interbelic cei din familia Vatamaniuc le dărâmă, pentru a construi altele. Și dacă în 
1775 contactul dintre administrația austriacă și localnici lua aspectul unui conflict 
între culturi, între sisteme și vârste culturale diferite68, în timp nivelul de civilizație 
s-a uniformizat. Principatele Române se uniseră, domnitorul, neamț, avea să fie 
regele unui Regat tânăr cu deschidere spre Vest, țara își câștigase independența, 
recunoscută în Europa. În vreme ce Bucovina rămăsese totuși o periferie a 
Imperiului, cu probleme insurmontabile. Nu întâmplător românii din Imperiu 
 

66 „Pe măsură ce s-ar practica mai mult această agricultură și, eventual, populația ar crește notabil 
într-un sat, s-ar putea favoriza din ce în ce mai mult economia familială prin construirea depozitelor 
necesare, prin folosirea miriștilor și a câmpurilor înțelenite, prin recoltarea otavei și folosirea șișcei 
etc.” Cf.  „Descrierea Districtului Bucovinean” de General Gabriel Splény von Miháldy (1775), în 
Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice și demografice, ediție bilingvă, îngrijită 
cu introduceri, postfețe, note și comentarii de acad. Radu Grigorovici, prefață de D. Vatamaniuc, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998,  p. 161. 

67 Citim: „Bunicul avea pedagogia sa și pe copiii săi – patru băieți și trei fete – îi deprinsese 
de mici să aibă ceva de făcut. În fiecare dimineață se spăla pe prispă. Fetele respectau supuse 
ceremonialul: îi țineau ligheanul cu apă, îi puneau prosopul să se șteargă, după care el intra în casă și 
se închina la icoana Maicii Domnului, sub care se găsea portretul împăratului austriac Franz, apoi nu 
bea altceva decât café, după obiceiul deprins din vremea când fusese catană împărătească”. Cf. 
Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., pp. 75–76. 

68 Oare nu cumva, în acest conflict dintre culturi, poate intra și constatarea că „răul de bază 
este lenea înrădăcinată a acestui popor, care va trebui înlăturată în primul rând” (cf.  Gabriel Splény 
von Miháldy, op. cit., p. 135). De insistat, cred, și din această perspectivă asupra „geniului” românilor 
din Țara de Sus a Moldovei.  
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veneau la întâlnirile lui Iorga sau la marea Expoziție din 1906 și profitau pentru a 
vedea podul peste Cernavodă sau Castelul Peleș. În fond, Europa fusese bântuită 
între timp de spiritul național, iar Casa de Habsburg făcea toate concesiile posibile 
în vederea supraviețuitorii, iar România devenise și ea o țară europeană. În acest 
caz, frustrările, aflate în spatele ideologiei lui Dimitrie Vatamaniuc, poate că nici 
nu sunt consecința anexării din 1775, ci a urmărilor ei pe termen lung. Fără 
anexarea din 1775, numită de români ,,rapt”, de austrieci ,,unire”, ar mai fi fost 
Țara de Sus a Moldovei ocupată de sovietici? Ar mai fi fost Bucovina ruptă în 
două? Ar mai fi existat vreo urmă de legitimitate pentru o „Bucovina ucraineană”?! 
Administrația austriacă (cu acea „încorporare forțată”, considerată, poate, de unii 
ca fiind expresia spiritului acelui secol, încălcând însă legislația politicii 
internaționale a momentului) a făcut posibile toate ulterioarele fapte. Avantajele, 
câte vor fi fost, au fost anulate de timp. Să citim din Radu Grigorovici: „Cu greu  
s-ar putea găsi un bucovinean de oricare naționalitate care să nege că regimul 
austriac a adus Bucovinei anumite avantaje, care se simt și astăzi […]. Dar cele mai 
multe dintre înnoirile realizate odinioară au devenit astăzi firești, deși pe atunci 
erau considerate, și erau chiar extrem de progresiste, ca, de exemplu, sistemul 
judiciar și școlar, rețeaua de comunicații, modernă pentru acea epocă, și sistemul de 
impunere și cadastrul, votul general și egal pentru Parlamentul central (Reichstrat) și 
Sfatul Țării (Landtag) etc.”69 În fapt, „și la sfârșitul secolului al XIX-lea Bucovina 
era, din punct de vedere economic și social, o provincie subdezvoltată”70 și 
„societatea din Bucovina istorică a rămas, pe parcursul celor 144 de ani de 
stăpânire austriacă, la nivelul unei societăți agrare alfabetizate (Ernest Geller), 
caracterizată prin preponderența agriculturii ca ramură economică”71. Așa încât,  
ce-a mai rămas din binefacerile Imperiului? 

Recitind Raportul baronului von Splény, înțelegem că ceea ce se dorea era o 
schimbare a paradigmei culturale; noua administrație ar trebui să vizeze „fericirea 
poporului”72, în beneficiul Imperiului, firește. În fapt, identitatea națională era o 
falsă problemă, ba chiar o piedică în calea reușitei proiectului propriu. Ceea ce este 
limpede este că se propune un nou model cultural: „Dezordinea care domnește în 
această țară în toate modurile de guvernare pretinde în acest caz o întocmire cu 
totul nouă, care să fericească poporul și să ne aducă dragostea și simpatia sa  
printr-o administrare dreaptă, rapidă și gratuită a justiției, prin protejarea supusului 

 
69 Acad. Radu Grigorovici, „Modelul Bucovinei”, în „Analele Bucovinei”, anul IX, nr. 2 (19), 

2002, p. 386. 
70 Mircea Grigoroviță, op. cit., p. 471. 
71 Marian Olaru, „Despre «Homo Bucovinensis» sau, împreună cu Klaus Heitman, despre 

imagologie”, în „Analele Bucovinei”, anul IX, 2 (19), 2002, p. 478. 
72 Interesante în acest sens „icoanele” prezentate poporului neștiutorilor de carte cu ocazia 

Jurământului de credință din 12 oct. 1777. Cf. Mircea A. Diaconu, „Bucovina, între idilizare şi 
demonizare. Cum e cu putinţă identitatea?”, în „Meridian Critic”, Ștefan cel Mare University of 
Suceava Annals, Philology Series, nr. 2 (vol. 31), 2018, pp. 105–121. 
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de tot soiul de vexațiuni arbitrare, la care a fot supus mai înainte, prin îmbună-
tățirea moravurilor etc.”73 Altundeva, citim: „Prima bază a unei bune administrații 
este îmbunătățirea moravurilor poporului, și ce contribuie mai mult la aceasta decât 
artele și științele, cuvinte însă necunoscute aici. Până și clericii, ce ar trebui să fie 
prin funcția lor instructorii poporului, sunt cufundați în cea mai adâncă neștiință”74. 
Afirmațiile lui Splény, care construiesc imaginea unui popor necivilizat, rudi-
mentar, a-moral (sau i-moral), sunt în general acceptate, ca și cum ar reflecta 
realitatea. La drept vorbind, nu adevărul lor e în discuție, ci interpretarea pe care 
Splény o dă faptelor. „Geniul” poporului e citit exclusiv în cheie negativă. Or, 
imaginea, adică reprezentarea, e o problemă care trebuie privită de fiecare dată în 
dublu sens: nu doar imaginea românilor despre alte etnii trebuie pusă sub semnul 
reprezentărilor (adică al relativizării implicate de prezența unui subiect diferit), și 
imaginea altora despre români poate fi situată sub semnul relativului. În tot cazul, 
dacă artele și științele sunt cuvinte necunoscute în Țara de Sus, la fel de adevărat 
este că afirmația lui Radu Grigorovici, conform căreia Raimund Friedrich Kaindl 
„nu a înțeles totuși valoarea culturii moldovenești”, fapt care „rezultă din cele trei 
scrijelituri ale numelui său pe care le-am văzut recent pe picturile de la intrarea 
bisericii mănăstirii Suceviţa”75, este o demonstrație implicită în acest sens. Nici 
Splény nu face niciun fel de observații asupra mănăstirilor din sudul Țării de Sus, 
semn că nu aderă la tipul de cultură al locului. Așa cum nu aderă la „geniul” 
poporului. Pentru Radu Grigorovici, „arta populară a românilor și ucrainenilor a 
fost admirată și chiar îndrăgită sincer de intelectuali germani veniți din afara țării 
abia atunci când romantismul o adusese la modă”76. Așa aveau să-și facă simțită 
prezența un Romstorfer, un Friedwagner, un Löwendal, îndrăgostiți de cultura 
locală, în momentul în care ea era pe punctul dispariției. Nu și un Fischer, pentru 
care românii erau adversarii cei mai acerbi ai Bucovinei și trebuiau spânzurați 
sumar, pentru orice fapt care putea să pară semnul unei trădări.  

Peste toate acestea, poate e relevantă poziția sceptic-fatalistă a lui  
Dimitrie Vatamaniuc, formulată la sfârșitul capitolului despre unul dintre unchi, 
Arcadie, cel asemănat cu un diavol. Optimismul său ar fi fost „iluzoriu”, spune 
Dimitrie Vatamaniuc. Oricum, dacă după 1989 numele i-a fost dat Căminului 
Cultural din Sucevița, puhoaiele de ape din 2008 luară cu ele tot ce întâlniră în 
cale, inclusiv clădirea aceasta, ba chiar și monumentul Eroilor. De aici, concluzia 
fatală: „și uite așa s-au dus toate”77. Concluzie care se potrivește totuși cu spiritul 
zodiei Balanței, căreia Dimitrie Vatamaniuc îi aparține. În sensul că au dispărut și 
 

73 Gabriel Splény von Miháldy, op. cit., p. 105. 
74 Ibidem, p. 155. 
75 Acad. Radu Grigorovici, „Bucovina, fereastră către vest a Moldovei”, în „Analele Bucovinei”, 

anul IX, nr. 2 (19), 2002, p. 336. 
76 Acad. Radu Grigorovici, „Modelul Bucovinei”, în ibidem, p. 387. 
77 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 86. 
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reformele austriecilor, și spiritul lor, ba și clădirile pe care le-au construit; chiar 
dacă au mai rămas urmele unei administrații a cărei nostalgie parcă și el o are. 
Valurile istoriei, adică anii de comunism, împărțirea Bucovinei în două, deciziile 
politice de după 1989 etc. fac ca Bucovina să devină tot mai mult numai o amintire. 
Fostă istorie a unei colonizări, Bucovina devine tot mai mult istoria unei amintiri, 
pusă în slujba diferitelor tipuri de propagandă și manipulare. În cel mai bun caz, în 
slujba nostalgiei pure.  
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The 120th Birth Anniversary of the Bukovinian Poet,  
Writer and Translator Georg Drozdowski (1899–1987) 

(Abstract)* 

The following article is an evocation of the literary activity of a known 
Bukovinian personality, Georg Drozdowski. Born in Chernivtsi, in 1899, he fought in 
the First and in the Second World War, earned his living working as a bank employee 
and also writing and acting in theatrical pieces in his home town. His first poems were 
more of a romantic nature, resembling the style of Rainer Maria Rilke, Hugo von 
Hofmannstahl and Anton Wildgans. He developed friendly relationships with Jewish 
writers from Bukowina, such as Alfred Kittner, Robert Flinker and Alfred Margul-
Sperber. Drozdowski translated into German works of several renowned Romanian 
poets (Lucian Blaga, Georg Coșbuc, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu and Ion Pillat) 
and was awarded the Lenau-Prize (1957), the Theodor Körner-Prize (1965) and the 
Gryphius-Prize (1982) for his literary activity and for having been a mediator between 
the Romanian and German culture. 

 
Keywords: Georg Drozdowsky, poet, writer, translator, Bukovina, 120th birth 

anniversary. 

Cunoscutul poet, prozator și traducător Georg Alfonse Drozdowski se naște 
în 21 aprilie 1899, la Cernăuți. Tatăl său, Tadeusz Stanislau Drozdowski, era de 
origine poloneză. Străbunicul său a fost arendaș în localitatea Klebanowska, 
districtul Zbarasz (Galiția), iar bunicul, Leopold Drozdowski, a fost inginer silvic. 
Soția acestuia, Veronika (n. Fröschl), a fost învățătoare și directoare de școală în 
Rădăuți, unde cei doi au și locuit1.  
 

* Traducere: Ștefănița-Mihaela Ungureanu. 
1 Günter F. Guggenberger, Georg Drozdowski in literarischen Feldern zwischen Czernowitz und 

Berlin (1920–1945), Berlin, Frank&Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2015, p. 25–33. 
Din această amplă lucrare, la care am avut acces parțial on-line, redăm informațiile privind viața și 
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Mama scriitorului, Wanda Drozdowska, provenea dintr-o familie de țesători 
din Elsaß, stabiliți în Bucovina. A fost nepoata inginerului arhitect Adolf Heinrich 
Marin, proprietar al moșiei Călinești, din satul Călinești-Cuparencu, și fiica lui 
Johann Marin, fost căpitan în armata austriacă. 

Părinții lui Georg Drozdowski s-au cunoscut 
la Călinești, unde au și locuit o perioadă. La 
nașterea unicului lor fiu, nași de botez au fost 
baronul George Kapri și soția sa, Albine. Din cauza 
obligațiilor de serviciu, Tadeusz fiind numit căpitan 
al Regimentului de Infanterie nr. 22 al armatei 
austriece, familia este nevoită să locuiască, alterna-
tiv, la Cernăuți și Rădăuți. 

În 26 mai 1906, tatăl moare la numai 42 de 
ani, acest tragic eveniment marcând copilăria scriito-
rului. Rămâne în grija mamei și a bunicii Veronika, 
ce se ocupă de educația lui.  

Între 1905 și 1906, Georg Drozdowski urmea-
ză cursurile școlii primare la Rădăuți, apoi la 
Cernăuți. Își petrece vacanțele de vară pe moșiile de 
la Șerbăuți și Iacobești, ale familiei Kapri (care îi va 
oferi un ajutor neprețuit, atât moral, cât și financiar, 
pe durata studiilor), precum și la Călinești, la 

conacul familiei Marin. În familie se vorbea germana și franceza, dar scriitorul 
învață să vorbească și alte limbi, prin contactul cu bona (de origine ruteană), cu 
servitorii casei sau cu localnicii lipoveni sau unguri. De asemenea, îi vizitează pe 
frații și surorile mamei, în Moldova, unde învață românește.  

În perioada 1909–1914, Georg Drozdowski este elev al Gimnaziului 
Superior de Stat II din Cernăuți, cunoscut și ca gimnaziul rutean, deoarece avea 
clase paralele cu predare în limba ruteană. Cunoștințele sale de limbă îi sunt de real 
folos, mai ales în cadrul serbărilor școlare, prilej pentru a-și pune în valoare, încă 
de pe acum, înclinațiile artistice. 

La izbucnirea Primului Război Mondial, familia se refugiază o perioadă în 
Moldova, la sora mamei, Eugenia, căsătorită cu Mihai Popovici. Acesta, actor la 
Teatrul Național din Iași, îi procura tânărului Drozdowski bilete la diverse 
spectacole, cultivându-i, astfel, interesul pentru teatru.  

În decembrie 1914, la hotărârea mamei sale, scriitorul pleacă împreună cu 
aceasta la Viena, pentru a nu pierde anul școlar. Condiționat de schimbarea 
frecventă a domiciliului, urmează cursurile a trei gimnazii locale, Sophiengymnasium, 
 
activitatea literară a lui Georg Drozdowski atunci când nu cităm altă sursă. Vezi: 
https://books.google.ro/books?id=TxSLCgAAQBAJ&pg=PA217&lpg=PA217&dq=Georg+Drozdow
ski+in+literarischen+Feldern (20.02.2020). 

Sursa: https://kulturportal-west-
ost.eu/biographien/drozdowski-

georg. 
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Piaristengynmnasium și Maximilian-Gymnasium, înscriindu-se în clasele paralele 
special create pentru elevii refugiați din Galiția și Bucovina. În timpul liber, se 
alătură grupurilor de tineri pasionați de artă și teatru, vizitează muzee, merge la 
concerte și spectacole de operă. Baroana Albine Kapri îi încurajează aceste 
preocupări, trimițându-i periodic suma de cinci coroane pentru a-și cumpăra bilete 
la teatru, el trebuind, în schimb, să-i descrie în amănunt reprezentațiile văzute. 
Astfel, scriitorul își dezvoltă spiritul critic care îi va servi, mai târziu, în realizarea 
cronicilor și recenziilor teatrale. 

După susținerea examenului de maturitate, în 5 martie 1917, Georg Drozdowski 
se instruiește în cadrul Școlii de ofițeri din cadrul Regimentului nr. 12 Obuziere din 
Krönau/Olmütz. Se înrolează ca voluntar (stegar) în armata imperială austriacă și 
ajunge pe frontul italian, la Piave. După ofensiva din iunie 1918, este decorat cu 
Medalia de Argint Clasa a II-a. 

 Revenit în Cernăuți, în decembrie 1918, Georg Drozdowski se decide cu greu în 
privința carierei. Deși ar fi optat pentru actorie, la dorința apropiaților săi se înscrie la 
Facultatea de Drept. Urmează aici doar două semestre, după care renunță și se 
angajează ca funcționar în cadrul filialei din Cernăuți a Băncii Anglo-Austriece2.  

În paralel, Georg Drozdowski se implică tot mai mult în viața socială și 
culturală a comunității germane din Cernăuți. Se înscrie în Uniunea Germanilor 
Creștini (Verein der Christlichen Deutschen) și joacă pentru prima dată pe scenă 
într-un spectacol organizat de aceasta, și anume în piesa „Der tote Neffe”, semnată 
de dramaturgul german August von Kotzebue. Tot în cadrul Uniunii Germanilor 
Creștini, participă la punerea în scenă a unei opere buffa, în beneficiul studenților 
catolici germani nevoiași din Cernăuți. 

 În calitate de membru al Societății Schlaraffia-Pruthana3, participă și la 
spectacolele dramatice organizate de aceasta, devenind cunoscut pentru interpretarea 
rolurilor de comedie. Legătura sa cu teatrul se intensifică la începutul anilor ’20, 
când pune bazele unei trupe de actori amatori, „Czernowitzer Kammerspiele”. În 
condițiile în care Teatrul din Cernăuți include în repertoriul său tot mai multe piese 
românești, această trupă continuă să joace piese în limba germană, unele moderne, 
semnate de Georg Kaiser sau Leonard Prank.  

Din 1930, Georg Drozdowski devine membru al Uniunii Teatrale Germane 
(Deutscher Theaterverein) și face parte din conducerea acesteia, scrie recenzii 
teatrale pentru piesele germane și românești, reportaje locale și prima lui piesă de 
teatru, „Sylvester”, singura care s-a și jucat la Cernăuți. De asemenea, în periodicul 
 

2 Amy Colin, Alfred Kittner (Hrsg.), Versunkene Dichtung der Bukowina. Eine Anthologie 
deutschsprachiger Lyrik, München, Wilhelm Fink Verlag, 1994, p. 359; Petro Rychlo, Oleg Liubkiwskyj, 
Literaturstadt Czernowitz. Autoren, Texte, Bilder, Cernăuți, 2007, pp. 119–120.  

3 Filiala din Cernăuți a Societății Schlaraffia din Praga (înființată la 10 octombrie 1859), al 
cărei scop era cultivarea prieteniei, artei și umorului și care avea numeroase alte filiale în comunitățile 
vorbitoare de limba germană de pe teritoriul Monarhiei Habsburgice.  
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„Czernowitzer Allgemeine Zeitung” publică două articole programatice, în care 
expune idei și propuneri legate de viitorul teatrului german la Cernăuți. 

Pe lângă activitatea în domeniul teatral și publicistic, Georg Drozdowski se 
dedică și creației literare. Debutează cu volumul de versuri intitulat „Gedichte”, 
care apare la Cernăuți, în 19344. De asemenea, publică în „Czernowitzer 
Allgemeine Zeitung” poezii cu tematică religioasă („Weihnachtslied”, „Osterlied”) 
sau despre natură („Wolken”, „Sommertag”, „Wiese”)5. Se alătură cercului de 
scriitori grupați în jurul lui Alfred Margul-Sperber, datorită deschiderii acestuia 
față de lirică și de formele de exprimare artistică moderne.  

În același timp, Drozdowski abordează modele și idealuri artistice lirice 
clasice, de exemplu din creația lui J. W. Goethe. Astfel, în 1937, publică Wandlungen 
eines Themas von Goethe: Urworte – Orphisch, un poem de 40 de strofe, care adoptă, 
din punct de vedere al formei, modelul marelui scriitor german. De menționat, 
pentru această perioadă, este și contribuția autorului, atât în calitate de membru în 
comitetul de redacție, cât și cu poezii, la realizarea, în 1939, a volumului 
Bukowiner Deutsches Dichterbuch, sub îngrijirea lui Alfred Klug. 

Declanșarea crizei mondiale provoacă schimbări majore în plan economic și 
social, care se resimt și în fosta provincie, Bucovina. După închiderea filialei 
Băncii Anglo-Austriece, Georg Drozdowski lucrează timp de câteva luni  
(ianuarie – martie 1933) la Consulatul German și în administrația ziarului „Czernowitzer 
Deutsche Tagespost”, în paginile căruia publică intens, din dorința de a se afirma 
ca jurnalist. Este nevoit însă să întrerupă colaborarea cu redacția acestui periodic, 
care, finanțat fiind de guvernul german, își declară susținerea necondiționată a 
doctrinei Partidului Național-Socialist. Pentru a nu intra în conflict cu conaționalii 
și colaboratorii săi (mai ales cu redactorii evrei de la „Czernowitzer Allgemeine 
Zeitung”), cu care se afla în relații cordiale, în condițiile atmosferei tensionate din 
cercurile germane influențate de antisemitism, Drozdowski se distanțează de 
mediul publicistic, scrie și publică sporadic scurte recenzii, observații legate de 
traductologie și traduceri în limba germană ale unor poezii românești. 

Perioada până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial aduce 
schimbări și în plan personal. Căsătorit încă din 1929, cu Greta Lewenhack 
(originară din Vorarlberg), scriitorului i se naște o fiică, Karin Maria, la  
30 martie 1934. Un an mai târziu, cei doi soți divorțează. Până în 1937, autorul 
schimbă mai multe locuri de muncă. Este, pe rând, muncitor la Fabrica de Zahăr 
din Cresciatic, vânzător la o tutungerie, funcționar în cadrul filialei din Cernăuți a 
Băncii Comerciale Române și chiar ajunge să ocupe un post de conducere în cadrul 
unei firme de import-export, care gestiona schimburile comerciale între România și 
Polonia. 
 

4 Günter F. Guggenberger, op. cit. p. 206.  
5 Ibidem, p. 163. 
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În octombrie 1940, Georg Drozdowski părăsește Bucovina, urmând chemării 
„Heim ins Reich!”, și ajunge în lagărul de strămutați din Glatz (Silezia Inferioară). 
Urmează alte câteva scurte internări în lagărele din Silezia Superioară, după care se 
stabilește la Viena. Aici, începând cu luna iulie 1941, lucrează ca funcționar 
bancar. Se căsătorește a doua oară, la 20 august 1942, cu Jolanda Hirmer. După 
absolvirea unor cursuri de instruire în domeniul militar, în districtul Schönbrunn 
din Mährisch-Ostrau (astăzi Ostrava/Cehia), se supune ordinului de înrolare în 
armata germană. Din aprilie 1943 până în mai 1945, face parte din trupele trimise 
în Croația pentru combaterea mișcării de rezistență. După o perioadă petrecută în 
Banja Luca, este trimis la Zagreb, în zona aeroportului, „cu misiunea de a întreține 
spiritul de loialitate al soldaților față de regim cu ajutorul filmelor, cărților, 
aparatelor de radio și jocurilor”. În timpul refugiului trupelor germane din fața 
armatei iugoslave, Drozdowski ajunge, în mai 1945, în Klagenfurt (Carintia), unde 
se stabilește definitiv6. 

În perioada 1942–1945, într-un mediu cultural controlat de regimul  
național-socialist, lirica rămâne pentru Drozdowski, pe de o parte, o formă de 
exprimare a sinelui, și pe de altă parte posibilitatea de a contesta ideea de 
apartenență la națiunea germană. Drozdowski adoptă, asemenea altor autori din 
acea perioadă, un stil care susținea explicit ideologia de stat, dar care îi permitea și 
o atitudine critică disimulată. Se impune aici precizarea că textele publicate în acest 
interval arată disponibilitatea autorului de a se adapta noilor tendințe și condiții, dar 
el nu a fost, în esență, adeptul ideologiei național-socialiste și nici membru al 
Partidului Național-Socialist. Colaborează cu diverse articole la ziarul „Frontzeitung 
der Panzerarmee” și continuă să scrie povestiri, poezii, traduceri și texte 
memorialistice, pe care le trimite spre publicare periodicului „Deutsche Zeitung  
in Kroatien”. La recomandarea Serviciului de Presă din Viena, semnează cu 
pseudonimul Georg von Marin7.   

În perioada petrecută la Glatz, scrie ciclul de șapte poezii „Glatzer Bilder”, 
care exprimă nevoia de a găsi puncte de reper și de sprijin pe fondul dezrădăcinării 
și al înstrăinării, acut resimțite după părăsirea Bucovinei. Alte poezii, precum  
„In fremder Landschaft” și „Agramer Gedichte”, realizate în anul 1943, amintesc 
de experiențele sale ca soldat în Bosnia-Herțegovina și Croația și de cele din timpul 
staționării sale la Zagreb. Tot la Zagreb, scrie un ciclu de poezii dedicate 
Bucovinei, intitulat „Kranz auf das Grab meiner Heimat”, în care autorul evocă 
natura, locurile și viața de zi cu zi din țara sa natală8.  

Într-o poezie scrisă după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, autorul 
exprimă drama tuturor celor strămutați, care nu se mai simt legați de un anume 
spațiu geografic, de un anume stat sau popor, care se află în fața unui viitor nesigur 
și pe care îi numește „popoare alienate”: 
 

6 Ibidem, p. 215. 
7 Ibidem, p. 217. 
8 Günter F. Guggenberger, op. cit., p. 228. 
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D. P.** 
 

Wir sind gebrandmarkt durch ein Monogramm. 
Der Körper trägt es nicht, doch unserem Namen 
ist’s eingebrannt. Woher wir immer kamen, 
– Staat oder Volk – wie sind nur noch ein Stamm 
 
der Wurzellosen. Unser land heißt Gram 
und unsre Heimat Trauer. Unser Amen 
schließt kein Gebet und unser Fleiß und Samen 
sind ackerlos. Der uns den Alltag nahm, 
 
nannte sich Krieg und nennt sich heute Frieden. 
Doch ist er’s nicht. Wir stehen vor dem Nichts,  
den Blick umflort und zuckenden Gesicht’s, 
 
und wissen nicht das Los, das uns beschieden. 
D. P. So deut’ die Lettern ich dem Forum 
Der Welt: Dementia populorum! 
 

* 
Suntem înfierați cu o monogramă9 
Nu corpul o poartă, ci numele nostru 
este înfierat. De oriunde am venit –  
– stat sau popor – nu mai suntem decât un neam 
 
al dezrădăcinaților. Țara noastră se numește Durere 
și patria noastră Tristețe. „Amin”-ul nostru 
nu mai încheie nicio rugăciune, iar hărnicia și semințele noastre 
au rămas fără ogor. Cel care ne-a luat traiul zilnic 
 
s-a numit război și azi se numește pace. 
Dar nu este. Stăm în fața neantului 
Cu ochii înlăcrimați și chipul încruntat, 
 
Și nu știm ce soartă ni s-a hărăzit. 
Literele D. P. eu le tălmăcesc astfel  
întregii lumi: popoare alienate!10 

 
** Prescurtare pentru sintagma „displaced persons” (persoane strămutate). 
9 Traducere: Ștefănița-Mihaela Ungureanu. 
10 Günter F. Guggenberger, op. cit., p. 232. 
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Din anul 1947 până la pensionare, autorul lucrează ca redactor la periodicul 
„Volkszeitung” din Klagenfurt. După retragerea din activitate, colaborează cu 
diferite ziare austriece, germane și elvețiene, desfășurând astfel o intensă activitate 
publicistică. Se stinge din viață în 24 octombrie 1987, la Klagenfurt.  

Câteva trăsături dominante în opera lui Georg Drozdowski merită a fi 
evidențiate în continuare. Lirica sa conține o gamă variată de stiluri și influențe. În 
poeziile de debut, autorul adoptă o orientare conservatoare, tradiționalistă, cultivată 
în literatura austriacă, care își are originea în istoria și cultura Monarhiei Dunărene 
și în așa-numitul „mit habsburgic”.  În alte versuri se simte influența romantismului 
și a curentelor literare înrudite de la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai ales în 
ilustrarea iubirii, a naturii, a nostalgiei și reflecției asupra trecutului, a tematicii 
religioase și a suferinței individului.  Poeziile cu forme moderniste, contemporane, 
cum sunt cele publicate între 1928 și 1932 în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, 
abordează, într-o manieră moderat-obiectivă, problemele sociale ale orașului 
modern11.  

Cele mai multe volume de poezii ale lui Georg Drozdowski au fost publicate 
după 1950: Der Steinmetzgarten. Gedichte (Viena, 1957); Odyssee. XXX. Gesang 
(Salzburg/Klosterneuburg Stifterbibliothek, 1958); Gottes Tiergarten ist groß. 
Lyrischer Unfug (Klagenfurt, Editura Carinthia, 1959); Mit versiegelter Order. 
Gedichte (Viena, Österreichische Verlagsanstalt, 1963); Floh im Ohr, Dorn im 
Herzen. Ernste und heitere Geschichten (Pustet, Regensburg, 1965); Sand im 
Getriebe der Sanduhr. Gedichte (Klagenfurt, Editura Carinthia, 1965); Epheta. 
Gedichte. Die Sache mit Noah (Klagenfurt, Editura Carinthia, 1969); Iro-Niersteiner 
Spätlese. Bedachtsame und bedenkliche Verse (Klagenfurt, Editura Carinthia, 
1975); An die Wand gemalt. Gedichte (Klagenfurt, Editura Carinthia, 1972); 
Spitzfindigkeiten. Ein Friwohl- und Moritatenbuch (Klagenfurt, Editura Carinthia, 
1976); Bei Durchsicht meiner Brille. Gedichte 1977/1978 (Klagenfurt, Editura 
Heyn, 1979); Die Spur deiner Schritte. Gedichte (Klagenfurt, Editura Heyn, 1981)12. 

În ceea ce privește textele în proză, acestea sunt povestiri de scurte 
dimensiuni, unele cu caracter memorialistic. Majoritatea au apărut, cum am amintit, 
în periodicul „Deutsche Zeitung in Kroatien” (Zagreb) și evocă aspecte inedite din 
lumea satului românesc din Bucovina („Baba Galomira”, „Vasile”), experiențele 
soldaților pe front („Der Feuerwehrhelm”, „Das Opfer”, „Der schlechte Schütze”, 
„Partisanengesindel”) sau întâmplări din viața celor rămași acasă („Der Kreisel”)13. 
Prin intermediul personajelor, autorul abordează teme precum poziția individului 
față de statul autoritar („Egoistische Predigt”); pierderea „eu”-lui, sentimentul de 
dezorientare, frica de necunoscut, moartea ca rezultat al agresiunii, nedreptății și 
urii dintre oameni14.  
 

11 Ibidem, pp. 252–253. 
12 Günter F. Guggenberger, op. cit., p. 253. 
13 Ibidem, p. 233. 
14 Ibidem, p. 252. 
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Dintre volumele de proză publicate, menționăm: Militärmusik. Geschichten 
in Moll und Dur (Klagenfurt, Editura Carinthia, 1967); Seltsam öffne dich! Geschichten 
im Halbdunkel (Klagenfurt, Editura Heyn, 1983); Damals in Czernowitz und rundum. 
Erinnerungen eines Altösterreichers (volum memorialistic, Klagenfurt, Editura 
Kleine Zeitung, 1984); Zu lesen, wenn das Käutzchen ruft. Erzählungen (Klagenfurt, 
Editura Heyn, 1985)15. Cu sprijinul Societății „Georg Drozdowski” (Klagenfurt) și 
al Editurii Rimbaud (Aachen), unele lucrări au fost reeditate16. 

Ca dramaturg, Georg Drozdowski a scris piesa „Sylvester/Beschwörung” 
(1925), cu tematică ocultă, și comedia „Die Amazonen” (1934). Alte două piese  
de teatru, „Martinslegende” și „Dreikönigsparaphrase”, scrise tot în perioada 
interbelică, tematizează motive creștine, precum cel al reconcilierii sub auspiciile 
religiei. Climatul cultural dificil nu a permis, însă, punerea lor în scenă. 

Demnă de menționat aici este și dramatizarea piesei lui Victor Eftimiu, 
„Omul care a văzut moartea”/„Der Mann, der den Tod sah”, prin care Georg 
Drozdowski propunea atât societății cernăuțene, cât și celei de la București, un 
model de comunicare și colaborare interregională, care să asigure supraviețuirea și 
continuitatea modelului culturii germanilor bucovineni între granițele noului stat 
român, creat după 191817. 

Georg Drozdowski a tradus în limba germană din creațiile lui Mihai 
Eminescu („Über die Wipfel/Peste vârfuri”; „Und schlägt Gezweig”/„Și dacă 
ramuri bat în geam”; „Herbst kam ins Land”/„Afară-i toamnă”; „Letztes 
Ersehnen”/„Mai am un singur dor”), Lucian Blaga („Die Gezeiten der Seele”/ 
„Mareele sufletului”), Vintilă Horia („Ende des Exils”/„Sfârșitul Exilului”), 
Nichifor Crainic, George Bacovia, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, 
Ion Pillat și Constantin Virgil Gheorghiu, precum și povestiri de Mihail Sadoveanu 
și Liviu Rebreanu, contribuind astfel la crearea unei punți de legătură între cultura 
germană și cea română18. 

În încheiere, redăm câteva observații care ni se par definitorii pentru întreaga 
creație a lui Georg Drozdowski. Acesta „nu a avut intenția ca opera sa să aibă 
vreun efect în plan politic sau să servească unor proiecte și programe colective, dar 
a crezut, poate, în semnificația și efectul în plan social al literaturii. Pe de altă parte, 
era conștient de poziția specială a elementului german în această societate 
plurilingvă, adică de legătura dintre limbă și stăpânire, așa cum a fost legată limba 
germană înainte de 1918 de acțiunea instituțiilor de stat și a ierarhiilor sociale. 
Totuși, în această influență el nu vedea nicio intervenție brutală și nicio 
constrângere, ci o performanță civilizatoare și o opțiune culturală. A fost un adept 
 

15 Ibidem. 
16 Damals in Czernowitz und rundum. Erinnerungen eines Altösterreichers. Neuauflage, Georg-

Drozdowski-Gesellschaft und Carinthia, Klagenfurt, 2003; Mit versiegelter Order. Ausgewählte 
Gedichte 1934–1981, Hrsg. und Nachwort von Helga Abret, Aachen, Rimbaud, 2009; Damals in 
Czernowitz und rundum. Erinnerungen eines Altösterreichers. Neuauflage, Vorwort von Helga Abret, 
Aachen, Rimbaud, 2013; An die Wand gemalt. Gedichte. Neuauflage, Nachwort Bernhard Albers, 
Aachen, Rimbaud, 2015; Odyssee. XXX. Gesang. Neuauflage, Aachen, Rimbaud, 2018. 

17 Günter F. Guggenberger, op. cit., p. 255. 
18 Amy Colin, Alfred Kittner, op. cit., p. 359.  
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al «bucovinismului», care a apărut în timpul Monarhiei Habsburgice și a existat și 
după 1918, pe care îl vedea ca pe o întruchipare a puterii și chiar a superiorității a 
ceea ce a însemnat cultura germană și idealurile ei educaționale. Din acest punct de 
vedere, Bucovina și întreaga ei structură socială și instituțională reprezenta atât 
periferia dependentă de centru, cât și ultimul bastion al acestei culturi”19.  

Pentru activitatea sa literară, Georg Drozdowski a fost distins, între altele, cu 
Premiul „Nikolaus Lenau” (în 1957, pentru volumul Der Steinmetzgarten), Premiul 
Fundației „Theodor-Körner” (1965), Premiul de Onoare al Landului Kärnten 
(acordat pentru prima dată, în 1977); Premiul „Andreas Gryphius” (1982). În 
memoria scriitorului, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa, în fosta  
Casă Germană din Cernăuți din Neue Welt-Gasse (astăzi, str. Șevcenko nr. 42),  
a fost inaugurată Sala „Georg Drozdowski”, care găzduiește, în prezent, diverse 
expoziții, conferințe și evenimente cu caracter cultural. 

 

 
Coperta volumului de poezii Mit versiegelter Order.  

Ausgewählte Gedichte, Editura Rimbaud, ediția 2009. 
Sursa: https://www.books-express.ro/helga-abret/c/100309247. 

 
19 Günter F. Guggenberger, op. cit., p. 255. În original: „Drozdowski hatte nicht die Absicht, mit 

seinem Schreiben politisch zu wirken, kollektiven Programmen und Projekten zu dienen. Er sah auch nie 
als seine Rolle an, im eigentlichen Sinn des Wortes eine politische Funktion zu übernehmen, wenn er auch 
vielleicht an die gesellschaftliche Bedeutung und Wirkung von Literatur glaubte. Allerdings war er sich der 
besonderen Stellung des Deutschen in dieser vielsprachigen Gesellschaft bewusst, d. h., er wusste um die 
Verbindung von Sprache und Herrschaft, darum, wie die deutsche Sprache vor 1918 mit dem Wirken 
staatlicher Institutionen und sozialen Hierarchien verbunden war. Doch in diesem Einfluss sah er keine 
gewaltsame Intervention und keinen Zwang, sondern eine zivilisatorische Leistung und kulturelle Option. 
Er verinnerlichte den in der Zeit der Habsburgermonarchie entstandenen und nach 1918 weiterhin 
vorhandenen «Bukowinismus», Vorstellungen von der Stärke und vielleicht Überlegenheit dessen, was als 
deutsche Kultur und ihre Bildungsideale bezeichnet wurde. Aus diesem Blickwinkel war die Bukowina und 
ihr gesamtes soziales und institutionelles Gefüge die vom Zentrum abhängige Peripherie, aber auch der 
umkämpfte Vorposten”. 
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DIMITRIE  VATAMANIUC (1920–2018) 
O  SUTĂ  DE ANI  DE  LA  NAȘTERE 

RODICA JUGRIN 

Dimitrie Vatamaniuc (1920–2018). 100th Birth Anniversary 

(Abstract)* 

Dimitrie Vatamaniuc was born on September 25, 1920, in the Sucevita 
village, Rădăuţi County (nowadays Suceava County). He attended the primary school 
in Sucevita, then graduated from the Teacher Education School in Cernăuţi and 
Bacău, the “Eudoxiu Hurmuzachi” High School from Rădăuţi and the Faculty of 
Letters and Philosophy at the University of Cluj. In 1957, he obtained his doctorate  
at the Institute of Literary History and Folklore, under the guidance of George 
Călinescu, with the thesis Ion Popovici-Bănăţeanul şi lumea meseriaşilor.  He is the 
author of works dedicated to Ion Popovici-Bănățeanul, George Coșbuc, Ioan Slavici, 
Lucian Blaga, Tudor Arghezi. Dimitrie Vatamaniuc’s name will forever be linked to 
the great critical edition of Mihai Eminescu's work, which was initiated and 
coordinated by Perpessicius in 1939. He overtook together with Petru Creția the 
continuation of the entire edition of the national poet’s work. Under his supervision 
there appeared, between 1977 and 1993, the volumes VII-XVI of Eminescu's work. 
Dimitrie Vatamaniuc was the director of the Centre for “Bukovina” – Studies of the 
Romanian Academy (since 2007 reorganized as the “Bukovina” Institute), editor of 
the institute’s periodical “Annals of Bukovina” and coordinator of the book collection 
Encyclopaedia of Bukovina in studies and monographs. In 2006 Dimitrie Vatamaniuc 
published the volume Bukovina between the West and the Orient. Studies and 
documents and in 2010 appeared a series of personal interviews, published by 
Constantin Hrehor with the title Conversations under Angels’ Staircase. This long  
and rich cultural and scientific activity was rewarded by the election of Dimitrie 
Vatamaniuc as an honorary member of the Romanian Academy (2001). Dimitrie 
Vatamaniuc died on July 4, 2018, at the venerable age of 98, leaving behind a vast 
work dedicated to the values of the Romanian literature and the culture and 
civilization of Bukovina. 
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Romanian Academy.  
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La împlinirea a o sută de ani de la 
naștere, evocăm personalitatea renumitului 
eminescolog Dimitrie Vatamaniuc, membru 
de onoare al Academiei Române, director 
fondator al Centrului de Studii ,,Bucovina” al 
Academiei Române (devenit, din anul 2007, 
Institutul ,,Bucovina”). Dimitrie Vatamaniuc 
s-a născut în 25 septembrie 1920, în comuna 
Suceviţa (judeţul Rădăuţi), în familia agricul-
torului Ioan Vatamaniuc şi a Iustinei, născută 
Cazacu. A urmat școala primară în Sucevița 
(1927–1935), apoi a absolvit Şcoala Normală 

de Învăţători (Cernăuţi, 1935–1940; Bacău, 1940–1941; Cernăuţi, 1942–1943). În 
septembrie 1943, a susținut examenele de diferență pentru clasele V–VIII la 
Liceul,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi. A trecut examenul de bacalaureat la 
Cernăuţi, în septembrie 1943, ca absolvent al acestui liceu. La Universitatea din 
Cluj a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie (1943–1947) și a obținut 
licența în anul 1947, sub îndrumarea științifică a profesorului Dimitrie Popovici. În 
timpul studiilor liceale și universitare, Dimitrie Vatamaniuc i-a avut ca profesori 
pe: Ipolit Tarnavschi, Alois Grigorovici, Emil Goraș, Vasile Strejac, Traian Ștefureac, 
Laurențiu Tomoioagă, Lucian Blaga, Ioan Lupaş, D. D. Roşca, Șt. Pașca, Ioan Breazu, 
D. Todoran, Fl. Ştefănescu-Goangă, Onisifor Ghibu, Alexe Procopovici, Gh. 
Procopovici, Gh. Giulea, Umberto Cianciolo, Ioachim Crăciun. 

După terminarea facultăţii, s-a înscris la doctorat (septembrie 1947), la 
profesorul Dimitrie Popovici, cu teza Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, care 
nu a putut fi susţinută, ca urmare a reformei învăţământului din anul 1948. Peste 
zece ani, în 1957, Dimitrie Vatamaniuc a obţinut doctoratul la Institutul de Istorie 
Literară şi Folclor, sub îndrumarea lui George Călinescu, cu teza Ion Popovici-
Bănăţeanul şi lumea meseriaşilor, care a fost publicată, cu titlul Ion Popovici-
Bănățeanul, în anul 1959 (ediţia a II-a, 2005). 

Dimitrie Vatamaniuc a fost profesor de limba şi literatura română la Liceul 
,,Andrei Mureşanu” (Dej); lector la Universitatea din București (1957–1961); 
bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti (1961–1964); redactor,  
şef de secţie la Centrul de Documentare Științifică al Academiei R.P.R./R.S.R.  
(1964–1970); redactor la Centrul de Documentare și Informare în Științele Sociale 
și Politice al Academiei de Științe Sociale și Politice a R.S.R. (1970–1974); 
cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” 
(1974–1975); cercetător la Muzeul Literaturii Române (1975–2001). 

Sub pseudonimul D. Drumaru, a publicat proză și versuri în „Bucovina” 
(unde a debutat publicistic, în anul 1943, cu nuvela Între primari), „Bucovina 
literară” și „Revista Bucovinei”. A avut, de-a lungul timpului, colaborări și la alte 
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periodice din țară și străinătate, unde a publicat articole științifice: „Academica”, 
„Analele Bucovinei”, „Almanahul literar” (redactor), „Buletin de informare științifică” 
(redactor-șef), „Caietele «Mihai Eminescu»”, „Călăuza bibliotecarului”, „Contemporanul”, 
„Convorbiri literare”, „Făclia”, „Gazeta literară”, „Limbă și literatură”, „Literatorul”, 
„Luceafărul”, „Lupta Ardealului”, „Manuscriptum”, „Mesager bucovinean”, „Pașii 
Profetului”, „Progresele științei”, „Revista de istorie și teorie literară”, „Revista de 
referate și recenzii” (redactor-șef), „Steaua”, „Transilvania”, „Tribuna”, „Viața 
românească”, „Viața universitară”, „Septentrion”, „Glasul Bucovinei”, „Kurier der 
Bochumer Gesellschaft für rumänische Sprache und Literatur”1.  

Numele lui Dimitrie Vatamaniuc va fi legat definitiv de marea ediţie critică 
Mihai Eminescu, inițiată și coordonată de Perpessicius în 1939 și întreruptă în 
1963, la volumul al VI-lea, devenind astfel unul dintre cei mai importanți 
eminescologi români. După angajarea la Muzeul Literaturii Române, Dimitrie 
Vatamaniuc a condus colectivul de cercetare alcătuit din Petru Creția, Eugenia 
Oprescu și Anca Costa-Foru, care a preluat proiectul lui Perpessicius de editare a 
operei eminesciene. Până în anul 1993, acesta tipărește volumele VII–XVI: Opere, 
VII, Proza literară (1977); Opere, VIII, Teatrul original și tradus. Traducerile de 
proză literară. Dicționarul de rime (1988); Opere, IX, Publicistica, 1870–1877 
(1980); Opere, X, Publicistica, 1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880 (1989); 
Opere, XI, Publicistica, 17 februarie – 31 decembrie 1880 (1984); Opere, XII, 
Publicistica, 1 ianuarie – 31 decembrie 1881 (1985); Opere, XIII, Publicistica, 
1882–1883, 1888–1889 (1985); Opere, XIV, Traduceri filosofice, istorice și 
științifice (1983); Opere, XV, Fragmentarium. Addenda ediției (1993); Opere, XVI, 
Corespondență. Documentar (1989). Dimitrie Vatamaniuc este autorul monografiilor: 
Publicistica lui Mihai Eminescu. 1870–1877 (Iași, 1975); Publicistica lui 
Eminescu. 1877–1883, 1888–1889 (București, 1996); M. Eminescu. Manuscrisele, 
jurnal al formării intelectuale și al lărgirii orizontului științific. Laborator și 
creație. Instrument de lucru (București, 1988); M. Eminescu. Contribuții 
documentare (Galați, 1992); Eminescu și Transilvania (Cluj-Napoca, 1995); 
Caietele Eminescu. Mitologie și document (București, 1998). În lista edițiilor 
îngrijite de Dimitrie Vatamaniuc se regăsesc și lucrările: M. Eminescu, Icoane 
vechi și icoane nouă (București, 1996); Răpirea Bucovinei (București, 1996); 
Basarabia – pământ românesc samavolnic răpit (București, 1997); Sfântul pământ 
al Transilvaniei (București, 1997); Corespondența, vol. I–III (București, 1997–
1998); Românii din afara granițelor țării (București, 1998); Chestiunea evreiască 
(București, 1998); Statul, vol. I–II (București, 1998–1999); Proză (București, 
1999); Opere, vol. I–III (București, 1999); Opere, vol. IV–V (București, 2000); 
 

1 Vasile I. Schipor, „Dimitrie Vatamaniuc – 90”, în ,,Bucovina literară”, serie nouă, Suceava, 
anul XXI, nr. 8–9 (234–235), august – septembrie 2010, pp. 23–27; idem, ,,D. Vatamaniuc, m. o. al 
Academiei Române, la a 95-a aniversare a nașterii sale”, în ,,Analele Bucovinei”, Rădăuți – 
București, anul XXII, nr. 2 (45), 2015, pp. 357–400. 
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Opera dramatică. Lucrări originale (București, 2001); Traduceri literare 
(București, 2002); Corespondența lui Eminescu cu Veronica Micle (București, 
2003); Poezii (București, 2004); Eminescu în ediții integrale (București, 2013, în 
colaborare). 

Dimitrie Vatamaniuc este și autorul unor monografii dedicate lui  
Ion Popovici-Bănățeanul (volum cu care a debutat editorial în 1959), George 
Coșbuc, Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu și Lucian Blaga. De asemenea, de 
importanță sunt biobibliografiile despre Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Lucian 
Blaga și Tudor Arghezi. Dintre edițiile pe care le-a îngrijit amintim: Ioan Slavici, 
Opere, vol. I–XIV (București, 1967–1987); Teodor Balan, Istoria teatrului 
românesc în Bucovina istorică (București, 2005); Titu Maiorescu, Opere, vol. I, 
Critice, vol. II, Traduceri. Încercări literare (București, 2005, în colaborare); Titu 
Maiorescu, Opere, vol. III, Discursuri parlamentare (1866–1899), vol. IV, 
Discursuri parlamentare (1900–1913) (București, 2006, în colaborare); Claudiu 
Isopescu, mesager al spiritualității românești în Italia, I. Corespondență (1926–
1942) (București, 2006, în colaborare); Dimitrie Onciul, Scrieri despre Bucovina, 
Transilvania și lexicografice (București, 2008, în colaborare).  

Așadar, prin activitatea sa de cercetător științific, istoric literar și editor, 
Dimitrie Vatamaniuc a avut contribuții importante la editarea integralei eminesciene, 
realizarea monografiilor consacrate lui Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ion  
Popovici-Bănățeanul, George Coșbuc, Ion Agârbiceanu, Lucian Blaga, precum și a 
biobibliografiilor despre Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi. 

Născut și crescut în Bucovina, Dimitrie Vatamaniuc s-a implicat cu dăruire 
și în studierea și promovarea valorilor culturii românești de aici. A fost director 
fondator al Centrului de Studii ,,Bucovina” al Academiei Române (devenit, din 
anul 2007, Institutul ,,Bucovina”) în perioada 1992–2007, redactor-șef al 
periodicului semestrial „Analele Bucovinei”, editat de Institutul „Bucovina” și 
coordonator al colecției „Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii”, fondată 
la Rădăuți, în 1996. Alături de colectivul de la Rădăuți a inițiat și organizat primele 
conferințe științifice internaționale privind Bucovina, în colaborare cu Bukowina-
Institut din Augsburg și Centrul Bucovinean de Cercetări Științifice al Universității 
de Stat din Cernăuți (1996, 2000). Dimitrie Vatamaniuc a fost director al revistei 
„Septentrion”, editată de Societatea pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina (Rădăuți) și membru în colegiul de redacție al revistelor: „Bucovina 
literară” (Suceava) și „Glasul Bucovinei” (Cernăuți).  

În dezbaterile istoriografice privind istoria Bucovinei, contribuţiile lui 
Dimitrie Vatamaniuc ocupă un loc aparte, prin lucrările publicate de-a lungul 
timpului acesta contribuind la renașterea activității de cercetare științifică din 
Bucovina. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice consacrate problemelor Bucovinei 
sunt prezentate la congrese, conferinţe, simpozioane. În perioada 1993–2011, 
Dimitrie Vatamaniuc participă la sesiunile anuale organizate de Institutul 
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„Bucovina”, susţinând mai multe comunicări: – Iraclie Porumbescu, prozatorul 
Bucovinei din secolul al XIX-lea, comunicare susținută în plenul sesiunii cu tema 
„Bucovina. Concept geopolitic, istoric şi semnificaţii”, Rădăuţi, 9–10 octombrie 
1993; – Eugen Păunel și activitatea sa, comunicare susținută la secțiunea „Istorie 
literară, etnografie și folclor” din cadrul sesiunii cu tema „Aspecte ale culturii 
române din Bucovina, 1775–1918”, Rădăuţi, 15–16 octombrie 1994; – Lucian Blaga 
și Bucovina, comunicare susținută în plenul sesiunii cu tema „Viaţa culturală în 
Bucovina, 1918–1940”, Rădăuţi, 7 octombrie 1995; – Dionisie Olinescu, arheolog 
și cronicar al vieții științifice, culturale și artistice din Bucovina, comunicare 
susţinută în plenul sesiunii cu tema „Valori ale civilizaţiei româneşti în perioada 
interbelică”, Rădăuţi, 12–13 octombrie 1996; – Aron Pumnul și biblioteca gimna-
ziștilor din Cernăuți, comunicare susţinută în plenul sesiunii cu tema „Istorie şi 
valori” (I), Rădăuţi, 10–11 octombrie 1997; – Victor Morariu, om de cultură, 
comunicare susținută în plenul sesiunii cu tema „Istorie şi valori” (II), Rădăuţi,  
11 octombrie 1998; – Iraclie Porumbescu și evenimentele anului 1848 în Bucovina, 
comunicare susținută în plenul sesiunii cu tema „Generaţia Revoluţiei Române de 
la 1848 şi spiritul revoluţionar din Bucovina”, Rădăuţi, 8 octombrie 1999;  
– Ascendențe transilvănene ale lui Eminescu, comunicare susținută în plenul 
sesiunii cu tema „Eminescu și Bucovina”, Rădăuți, 10 noiembrie 2000; – Bucovina 
în istoriografia franceză de azi, comunicare susținută în plenul sesiunii cu tema 
„Viața culturală și științifică în Bucovina postbelică. Fenomene, direcții, tendințe”, 
Rădăuți, 5–6 octombrie 2001; – Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei 
al Academiei Române, Filiala Iași, la zece ani de activitate, comunicare susținută 
în plenul sesiunii cu tema „Bucovina istorică. Memoria culturală și procesul de 
comunizare, 1945–1989, Rădăuți, 20–21 septembrie 2002; – Ștefan cel Mare în 
cronica germană a lui Hartmann Schedel, comunicare susținută în plenul sesiunii 
cu tema „Simbolistica național-comunistă din România. Cazul Bucovinei istorice”, 
Rădăuți, 24 septembrie 2004; – Partenie Masichievici (1887–1952), un evocator al 
Bucovinei, comunicare susținută în plenul sesiunii cu tema „Frontiere și identități 
în spațiul românesc în epocile modernă și contemporană”, Rădăuți, 9–10 septembrie 
2006; – Tendințe actuale în scrierea istoriei, comunicare susținută în plenul 
sesiunii cu tema „Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică”, Rădăuți,  
1–3 octombrie 20092.  

În cadrul reuniunii ştiinţifice internaţionale tripartite organizată la Rădăuţi și 
București (31 mai – 3 iunie, 5 iunie 1996), cu tema „Bucovina, 1775–1862. Aspecte 
politice, sociale, culturale, economice şi demografice”, Dimitrie Vatamaniuc a 
prezentat un Cuvânt de salut despre activitatea Centrului de Studii „Bucovina” și  
a elaborat, alături de directorii celor două instituții partenere de la Augsburg și 
Cernăuți (Ortfried Kotzian și Oleg Panciuc), Declarația participanților la 
 

2 Vasile I. Schipor, Bucovina istorică. Studii și documente, București, Editura Academiei Române, 
2007, pp. 65–76. 
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Conferința internațională „Bucovina, 1775–1862. Aspecte politice, sociale, culturale, 
economice şi demografice”, care consemna, printre altele, „necesitatea cercetării 
științifice a Bucovinei în colaborare interdisciplinară și internațională”. La cea de a 
doua conferință științifică internațională organizată la Rădăuți, în perioada  
20–22 septembrie 2000, intitulată „Bucovina, 1861–1918. Aspecte edificatoare 
pentru o Europă unită?”, Dimitrie Vatamaniuc a prezentat comunicarea Mișcarea 
europeană mazziniană și lupta „Junimii” române pentru independență, libertate și 
unitate statală3.  

Consemnăm aici și participarea lui Dimitrie Vatamaniuc la lucrările 
colocviului internațional organizat la Rădăuți, în 31 mai 1996, de către filiala din 
Iași a Asociației „Uniunea pentru Europa”, care a avut ca temă „Bucovina – o 
microuniune europeană avant la lettre”, cu susținerea comunicării Eminescu și 
federalizarea Europei. De asemenea, în cadrul conferinței internaționale consacrată 
istoriei Bucovinei, desfășurată în Polonia, în perioada 2–5 iunie 1999 („O 
Bukowinie. Razem czy oddzielnie?”/,,Despre Bucovina, împreună sau separat?”), 
Dimitrie Vatamaniuc a susținut comunicarea Un mare prozator bucovinean și 
legăturile sale cu Polonia4.  

Contribuţiile lui Dimitrie Vatamaniuc privitoare la istoria Bucovinei sunt 
tipărite în diverse periodice („Analele Bucovinei” – lista lucrărilor publicate aici se 
regăsește în Anexă, „Glasul Bucovinei”, „«Septentrion». Foaia Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina”, „Analele Academiei Române”, 
„Academica”, „Tribuna”, „Pașii Profetului” ș.a.) și acoperă câteva domenii 
importante: personalități din Bucovina (Aron Pumnul, Ernst Rudolf Neubauer, 
Dionisie O. Olinescu, Ciprian Porumbescu, Eugen I. Păunel, George baron 
Løvendal, Claudiu Isopescu, Vianor Bendescu, Grigore Nandriș), mari scriitori 
români și Bucovina (Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Lucian Blaga), mișcarea 
literară bucovineană (cu referiri la presa bucovineană și gruparea din jurul revistei 
„Iconar”). Introducerea în circuitul științific a unor documente inedite (lista cărților 
din biblioteca lui Aron Pumnul, scrisoarea lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul 
din 1885, scrisoarea lui Aurel Constantin Ritter Onciul despre familiile Flondor și 
Hurmuzachi, lista românilor din lagărele de strămutare din Germania care urmau să 
fie repatriați în anul 1941 ș.a.), analiza unor evenimente istorice (cum ar fi 
Revoluția de la 1848 sau sfârșitul Monarhiei Habsburgice), cercetarea relațiilor  
româno-germane și româno-poloneze (din perspectivă culturală, cu referiri și la 
traducerile lui Leca Morariu din Hermann von Gilm, Otto von Leixner-Grünberg și 
Goethe), a onomasticii bucovinene (familiile Eminescu și Streinul), personalități 
bucovinene în corespondență cu contemporanii lor (corespondența Hurmuzăcheștilor 
cu Titu Maiorescu sau cea a lui Grigore Nandriș cu Basil Munteanu) completează 
aria preocupărilor lui Dimitrie Vatamaniuc referitoare la istoria provinciei.   
 

3 D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident și Orient. Studii și documente, București, Editura 
Academiei Române, 2006, pp. 41–62. 

4 Ibidem, pp. 62–69. 
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În anul 2006, Dimitrie Vatamaniuc a publicat, la Editura Academiei Române, 
lucrarea Bucovina între Occident și Orient. Studii și documente, apărută în Colecția 
,,Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii”5. Cele zece capitole ale lucrării 
reunesc studiile și documentele publicate în: „Analele Academiei Române”,  
,,Analele Bucovinei”, „Glasul Bucovinei”, „Academica”, „Septentrion”, „Tribuna”, 
„Pașii Profetului” ș.a.: I. Centrul de Studii „Bucovina”; II: Conferințe și reuniuni 
internaționale; III. Mari scriitori români și Bucovina; IV. Personalități din Bucovina; 
V. Mesageri bucovineni ai spiritualității românești; VI. Intelectuali bucovineni în 
corespondența cu contemporanii lor; VII. Relații româno-germane și româno-
poloneze; VIII. Mișcarea literară bucovineană interbelică și presa rădăuțeană;  
IX. Onomastică bucovineană; X. Documente. Academicianul Ștefan Ștefănescu, cel 
care a semnat Prefața volumului, afirma că această lucrare este una „dintre cele 
mai frumoase cărţi de identitate a poporului român” care, prin „varietatea tematică – 
de la izvorul istoric inedit la reflecţia profundă asupra valorii istoriei, de la istoria 
străveche la istoria zilelor noastre, de la istoria locală la cea naţională şi universală”, 
lansează cititorilor „invitaţia de cunoaştere prin cultură a istoriei românilor”6.  

Ca director al Centrului de Studii „Bucovina”, Dimitrie Vatamaniuc a 
promovat activitatea acestei instituții de cercetare științifică care, alături de alte 
două instituții similare (Bukowina-Institut din Augsburg și Centrul Bucovinean de 
Cercetări Științifice de pe lângă Universitatea din Cernăuți), are o ,,viziune proprie 
asupra Bucovinei”. Reținem precizările autorului din studiul „Bucovina între 
Occident și Orient”, publicat în lucrarea Bucovina între Occident și Orient. Studii 
și documente: ,,Bukowina-Institut din Augsburg, înființat în 1998, își propunea să 
mențină imaginea Bucovinei din epoca imperială în lumea populației germane 
strămutate din România în Germania. Centrul Bucovinean de Studii de pe lângă 
Universitatea din Cernăuți, înființat în 1992, este subordonat politicii de stat 
ucrainene pentru integrarea nordului Bucovinei în cultura orientală. Centrul de 
Studii «Bucovina», înființat în 1992, la Rădăuți, sub egida Academiei Române, 
face legătura între cultura occidentală și cultura orientală și promovează valorile 
culturii naționale. Cât face sau poate face, se va judeca mai târziu”7. 

Memorialistica lui Dimitrie Vatamaniuc este tipărită în acea ,,carte vie – cum 
o aprecia acad. Eugen Simion –, plină de fapte de viață și documente, o carte, în 
fine, în care își reconstituie biografia un personaj pe care nu știu cum să-l numesc 
mai bine: un mucenic sau un gentilom al istoriografiei românești?”8 Este vorba 
 

5 Așa cum se precizează în Nota editorială, volumul a fost realizat „în semn de omagiu 
închinat întemeietorilor și mentorilor grupării științifice de la «Analele Bucovinei», la împlinirea a  
10 ani de la fondarea Colecției «Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii»”.  

6 Acad. Ștefan Ștefănescu, Prefață, în D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident și Orient. 
Studii și documente, București, Editura Academiei Române, 2006, p. 9. 

7 D. Vatamaniuc, op. cit., p. 16. 
8 Acad. Eugen Simion, Cuvânt-înainte, în Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, Convorbiri 

sub scara cu îngeri, Iași, Editura Timpul, 2010, p. 6. Lucrarea a fost reeditată în anul 2019: Dimitrie 
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despre cartea de confesiuni publicată de Constantin Hrehor, Convorbiri sub scara 
cu îngeri, apărută în anul 2010, la împlinirea a 90 de ani de viață. Aceste 
convorbiri, în care îl descoperim pe Dimitrie Vatamaniuc ca elev, student, profesor, 
cercetător și academician, ,,ne mută, cum afirmă Mircea A. Diaconu, în configurația 
atât de ramificată, de haotică, poate, a unei vieți care-și reconstituie pe seama 
câtorva generații identitatea, așa cum își redescoperă, în hazardul desfășurării 
propriei vieți, sensul”. Reconstituind ,,figura acestui spirit creator, armătura sa 
ideologic temperamentală”9, lucrarea are o importanță deosebită pentru cultura din 
Bucovina, prin caracterul său documentar (aici se regăsesc pagini de memo-
rialistică, evocări, studii de genealogie, onomastică, etnografie, antropologie).  

Dimitrie Vatamaniuc a primit, de-a lungul timpului, numeroase distincții și 
premii. A fost desemnat, pentru activitatea de cercetător și editor, „Om al Anului” 
și a primit „Diploma de Onoare” din partea The American Biographical Institute  
(1999 și 2000); a primit, din partea președinției României, medalia comemorativă 
,,150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu”, ,,pentru contribuția sa deosebită 
adusă la promovarea operei eminesciene” (2000); Universitățile ,,Lucian Blaga” 
(Sibiu) și ,,Ștefan cel Mare” (Suceava) i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa 
(2000, 2008); la împlinirea a 90 de ani de viață, a primit din partea Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni o Diplomă de Excelenţă pentru ,,contribuţia deosebită la 
punerea în valoare a istoriei literare române, precum şi verticalitatea morală”, iar 
din partea Fundaţiei Culturale a Bucovinei a primit Medalia Aniversară de Argint, 
la 15 ani de existenţă a Fundaţiei; a fost ales cetățean de onoare al județului 
Suceava, municipiului Rădăuți și al comunelor Sucevița și Șiria; a fost ales 
membru al The International Academy ,,Mihai Eminescu” (India, 1998) și al 
Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” (Chișinău, 2001), membru de 
onoare al Societății de Științe Filologice din România, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România și al Societății Scriitorilor Bucovineni, membru al 
Academiei Carpatica, membru de onoare al Societății Oamenilor de Știință din 
Bihor, al Ligii Culturale „Mihai Eminescu” (Sibiu, Suceava, Craiova), al Societății 
Academice din Târgu-Jiu, al Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, 
președinte de onoare al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina.  

Îndelungata și bogata activitate culturală și științifică a fost răsplătită prin 
alegerea lui Dimitrie Vatamaniuc, în anul 2001, ca membru de onoare al  
Academiei Române. În Recomandarea alcătuită de acad. Ștefan Augustin Doinaș 
se afirmă că ,,ceea ce caracterizează cărțile profesorului Dimitrie Vatamaniuc sunt 
acribia științifică, pasiunea cercetării și publicării documentelor literare, respectul 
față de textul original (de apreciat, mai ales, în cazul edițiilor Eminescu și Slavici), 
 
Vatamaniuc. O viață între manuscrise, cuvânt-înainte de acad. Eugen Simion, postfață de Mircea A. 
Diaconu, colecția „Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii” (48), Iași, Editura Timpul, 2019.  

9 Mircea A. Diaconu, ,,«Labirintul» Dimitrie Vatamaniuc”, în ,,Crai nou”, Suceava, anul XXIX,  
nr. 7782, 9 iulie 2018, p. 9. 
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stilul sobru, clar și elegant, seriozitatea informațiilor și sugestiile interesante ale 
unui spirit familiarizat cu literatura europeană. Pentru toate aceste calități, care 
atestă personalitatea inconfundabilă a unui mare pasionat cărturar de formație 
riguroasă, susțin cu tărie primirea sa ca membru de onoare al Academiei Române. 
La cei 80 de ani împliniți, alegerea sa în această calitate ar însemna o binemeritată 
recunoaștere, un semn al prețuirii de care se cuvine să se bucure o activitate 
exemplară, extrem de utilă și strict necesară”10.  

Dimitrie Vatamaniuc, ,,un mare și benedictin muncitor intelectual”, ,,modelul 
veritabil al «tânărului de mai multă vreme» care nu a părăsit niciodată filonul 
aurifer al cercetării fundamentale”11, s-a stins din viaţă în 4 iulie 2018, la venerabila 
vârstă de 98 de ani, lăsând în urmă o operă vastă, dedicată valorilor literaturii 
române clasice și culturii și civilizației bucovinene.   

ANEXĂ 

Lista lucrărilor (studii, articole, cronici) publicate de Dimitrie Vatamaniuc  
în „Analele Bucovinei”, periodicul Institutului „Bucovina” 

„Voluntari bucovineni în războiul pentru întregirea țării”, anul I, nr. 1, 1994,  
pp. 23–27; 

„Ernst Rudolf Neubauer, profesor, scriitor și jurnalist”, anul I, nr. 1, 1994,  
pp. 113–121; 

„August Nibio și presa germană rădăuțeană”, anul I, nr. 1, 1994, pp. 133–136; 
„Centrul de Studii «Bucovina»”, anul I, nr. 1, 1994, pp. 231–232; 
„Bucovina în viziunea a trei instituții de cercetare”, anul I, nr. 2, 1994,  

pp. 239–242; 
„Eugen I. Păunel și activitatea sa”, anul I, nr. 2, 1994, pp. 269–277; 
„Centrul de Studii Transilvan și Bucovina”, anul I, nr. 2, 1994, pp. 533–534; 
„Iraclie Porumbescu sărbătorit la Sucevița”, anul I, nr. 2, 1994, p. 541; 
„Eminescu și Bucovina”, anul II, nr. 1, 1995, pp. 23–37; 
„Sub semnul lui Eminescu”, anul II, nr. 1, 1995, p. 213; 
„Bucovina și Lucian Blaga la centenarul nașterii sale”, anul II, nr. 2, 1995,  

pp. 247–249; 
„«Die Brücke», punte de legătură între cultura română și cea germană”,  

anul II, nr. 2, 1995, pp. 291–296; 
 

10 Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, op. cit., p. 364. 
11 Gheorghe Boblea (coord.), Conferința de joi, București, Editura Ministerului Administrației 

și Internelor, p. 38; http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2005/Conferinta%202005. 
pdf (31.10. 2019). 
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„Oaspeți la Centrul de Studii «Bucovina»”, anul II, nr. 2, 1995, p. 490–491; 
„Simpozion Eminescu”, anul II, nr. 2, 1995, p. 492; 
„Dionisie O. Olinescu, arheolog și cronicar al vieții științifice, culturale și 

artistice”, anul III, nr. 1, 1996, pp. 17–32; 
„Receptarea operei lui Eminescu în spațiul asiatic”, anul III, nr. 1, 1996,  

p. 250; 
„Iraclie Porumbescu sărbătorit la Frătăuții Noi”, anul III, nr. 1, 1996, p. 250; 
„Mișcarea literară bucovineană interbelică și presa rădăuțeană”, anul III,  

nr. 2, 1996, pp. 305–321; 
,,Conferința internațională «Bucovina între 1774–1862», Rădăuți, 31 mai –  

3 iunie, București, 5 iunie 1996”, anul III, nr. 2, 1996, p. 501–502; 
„Colocviul internațional, Rădăuți, 29–31 mai 1996”, anul III, nr. 2, 1996,  

p. 502; 
„Conferința internațională în problemele Bucovinei”, anul IV, nr. 1, 1997,  

pp. 9–12; 
„Aron Pumnul și biblioteca gimnaziștilor din Cernăuți”, anul IV, nr. 1, 1997, 

pp. 17–25; 
„George baron Løvendal la un secol de la naștere”, anul IV, nr. 2, 1997,  

pp. 289–291; 
„Intelectualii bucovineni, Eminescu și Biblioteca gimnaziștilor români din 

Cernăuți”, anul IV, nr. 2, 1997, pp. 327–344; 
„Eminescu și federalizarea Europei”, anul IV, nr. 3, 1997, pp. 821–826; anul 

V, nr. 1, 1998, pp. 5–12; 
„Vianor Bendescu, mesager al spiritualității românești în Germania”, anul V, 

nr. 1, 1998, pp. 61–66;  
„Societatea «Junimea» din Cernăuți în lumina documentelor”, anul V, nr. 1, 

1998, pp. 81–93; 
„Obiective, opțiuni, realizări”, anul V, nr. 1, 1998, pp. 191–194; 
„Bucovina și Ioan Slavici – un veac și jumătate de la nașterea prozatorului”, 

anul V, nr. 2, 1998, pp. 239–244; 
„Biblioteca lui Aron Pumnul”, anul V, nr. 2, 1998, pp. 285–292; 
„«Jurnalul» lui Ciprian Porumbescu”, anul V, nr. 2, 1998, pp. 411–413; 
„Profesorul Rudolf Wagner la Universitatea din Cernăuți”, anul V, nr. 2, 

1998, pp. 456; 
,,Principesa Martha Bibescu despre Bucovina”, anul VI, nr. 1, 1999,  

pp. 19–24; 
„Claudiu Isopescu, mesager al spiritualității românești în Italia”, anul VI,  

nr. 2, 1999, pp. 267–289;  
„Homo bucovinensis – o teorie nouă și totuși veche”, anul VI, nr. 2, 1999,  

pp. 461–462; 
„Eminescu și propaganda ucraineană în Bucovina”, anul VII, nr. 1, 2000,  

pp. 7–9;  
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„Ignoranță sau rea credință sau și una și alta”, anul VII, nr. 1, 2000,  
pp. 251–252; 

„Eminescu, secretar al Agenției Române din Berlin și câteva documente”, 
anul VII, nr. 1, 2000, pp. 253–257;  

„Anul Eminescu”, anul VII, nr. 2, 2000, pp. 315–319; 
„Populația școlară la Liceul German din Cernăuți”, anul VII, nr. 2, 2000,  

pp. 533–540; 
„Bucovina în istoriografia franceză din ultimi ani”, anul VIII, nr. 1, 2001,  

pp. 5–8; 
„Bucovina în plină latinitate, la hotarul dintre lumea germană și lumea 

slavă”, anul VIII, nr. 2, 2001, pp. 391–392; 
„Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie repatriați în 

anul 1941”, anul VIII, nr. 2, 2001, pp. 401–419; anul IX, nr. 1, 2002, pp. 269–284;  
„Academia Română și Societatea pentru Cultura și Literatura Română în 

Bucovina”, anul IX, nr. 1, 2002, p. 5–6; 
„Grigore Nandriș, comentator al vieții politice internaționale”, anul IX, nr. 1, 

2002, pp. 13–40; 
„Centrul de Studii «Bucovina» la un deceniu de activitate”, anul IX, nr. 2, 

2002, pp. 317–326; 
 „Ciprian Porumbescu și o pagină din istoria culturală a Bucovinei”, anul X, 

nr. 1, 2003, p. 5–6; 
„Ciprian Porumbescu și marea sa iubire”, anul X, nr. 1, 2003, pp. 7–28; 
„Descendenți ai familiilor Flondor și Hurmuzachi”, anul X, nr. 1, 2003,  

pp. 245–246; 
„Literatura bucovineană în tezele de doctorat”, anul X, nr. 2, 2003,  

pp. 363–364; 
„Literatura germană în corespondența lui Leca Morariu și câteva probleme de 

istorie literară”, anul X, nr. 2, 2003, pp. 381–386; anul XI, nr. 1, 2004, pp. 83–85; 
„Bukowina-Institut într-o nouă etapă a dezvoltării sale”, anul X, nr. 2, 2003,  

pp. 485–486; 
„Ștefan cel Mare și Sfânt și vremea sa. Cronica germană din 1502”, anul XI, 

nr. 1, 2004, pp. 15–19;  
„O scrisoare a lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul din 1885”, anul XI,  

nr. 1, 2004, pp. 239–241; 
„«Tribuna», cotidianul sibian, la 140 de ani de la fondarea sa”, anul XI,  

nr. 2, 2004, pp. 275–276; 
„Teodor Balan, Istoria teatrului românesc în Bucovina (1858–1913)”,  

anul XI, nr. 2, 2004, pp. 295–328; 
„«Tribuna» și presa bucovineană”, anul XI, nr. 2, 2004, pp. 329–333; 
„Cercetările locale și importanța lor: biserica din Bădeuți”, anul XI, nr. 2, 

2004, p. 453–454; 
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„Claudiu Isopescu în corespondență cu N. Iorga (1926–1935)”, anul XI,  
nr. 2, 2004, pp. 455–462; anul XII, nr. 1, 2005, pp. 171–179; anul XII, nr. 2, 2005,  
pp. 609–639; anul XIII, nr. 1, 2006, pp. 311–349;  

„Ioan Slavici și Bucovina”, anul XII, nr. 1, 2005, pp. 5–7; 
„Ion Gherman la 85 de ani”, anul XII, nr. 2, 2005, p. 669;  
„Vladimir Trebici (1916–1999)”, anul XIII, nr. 1, 2006, p. 37–38; 
„Titu Maiorescu în corespondență cu Hurmuzăcheștii”, anul XIII, nr. 1, 

2006, pp. 305–310;  
„Grigore Nandriș în corespondență cu Basil Munteanu și alți contemporani 

ai săi”, anul XIII, nr. 2, 2006, pp. 503–513; 
„Revista «Iconar» la Rădăuți”, anul XIII, nr. 2, 2006, p. 723; 
„Dimitrie Onciul, istoric al Bucovinei și al Transilvaniei și lexicograf”,  

anul XIV, nr. 1, 2007, pp. 15–28; 
„Victor Ion Popa – desenator și colaborator al mai multor publicații”,  

anul XIV, nr. 2, 2007, pp. 435–443;  
„Contemporani în corespondența cu Leca Morariu”, anul XIV, nr. 2, 2007,  

pp. 677– 682; 
„Iraclie Porumbescu, colaborator la «Revista politică» și traducător din 

germană”, anul XV, nr. 1, 2008, pp. 55–60; 
„Iraclie Porumbescu în Revoluția din 1848 și după aceea”, anul XV, nr. 2, 

2008, pp. 473–489; 
„Iraclie Porumbescu în corespondență cu contemporanii săi”, anul XVI,  

nr. 2, 2009, pp. 535–550; anul XVII, nr. 2, 2010, pp. 601–609; anul XVIII, nr. 1, 
2011, pp. 273–277; 

„Academicianul Radu Grigorovici, de la fizică la istoria Bucovinei”, anul 
XVIII, nr. 2, 2011, p. 349–350; 

„Institutul «Bucovina» al Academiei Române la două decenii de activitate 
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BISERICA  ,,SFÂNTUL DUMITRU” 
DIN  COMUNA  HORODNIC  DE  SUS,  JUDEŢUL  SUCEAVA 

ALEXANDRINA  CUȚUI 

The Church “Saint Dumitru” from Horodnic de Sus, Suceava County 

(Abstract)* 

The church “Saint Dumitru” from Horodnic de Sus village, Suceava county, is 
one of the biggest wood church from that period, being built between 1790–1791. 
Around the 1790 year, was built on the Osoi Hill from Horodnic de Sus village (the 
traditional camping fire) a wood church, which has been chased in the same year, 
regarding the inscription from the iconostasis. The state of preservation of the church 
and the iconostasis needs emergency entry of the entire building in a wide restoration 
process. 

 
Keywords: “Staint Dumitru” from Horodnic de Sus village, wood church, 

restoration. 

Date generale despre obiectivul istoric 

Biserica cu hramul ,,Sfântul Dumitru”, din comuna Horodnic de Sus, județul 
Suceava, este una din cele mai mari biserici de lemn, înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice, având codul SV-II-m-B-05557. Biserica  este un lăcaș de cult ortodox, 
construit în anii 1790–1791, în satul Horodnic de Sus, din județul Suceava. Comuna 
este situată la 7 km de municipiul Rădăuţi, între mănăstirile Putna şi Suceviţa, şi se 
învecinează la sud cu comuna Marginea, la sud-vest cu comuna Suceviţa, la est cu 
municipiul Rădăuţi şi la nord cu Horodnic de Jos. 

Pentru studiul arhitecturii bisericești moldovenești, epoca lui Ștefan cel Mare 
are cea mai mare importanță, deoarece stilul moldovenesc a prins contur în acea 
vreme. Formele stilului moldovenesc au urmat o evoluție firească, în timp 
adăugându-li-se doar elemente de natură secundară. Biserica de lemn din satul 
Horodnic de Sus este construită în stil moldovenesc. În jurul anului 1790, s-a 

 
* Traducere: Alexandrina Cuţui. 
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construit pe Dealul Osoi din satul Horodnic de Sus (vechea vatră a satului) o 
biserică de lemn, care a fost târnosită în același an1. 

 

 

Vechimea bisericii este atestată de o serie de inscripții aflate pe catapeteasmă. 
Astfel, sub icoana împărătească (pe icoana ,,de poală”) se află inscripția „IIS-HS, 
1790”, iar la partea superioară a ușii diaconești este înscris anul „1791”.                          

     

Devenită neîncăpătoare, biserica a fost extinsă prin adăugarea unui pronaos, 
după cum atestă o inscripție aflată pe o friză de icoane de pe peretele despărțitor: 
„s-au mărit Dumitru Sosnovici paroh, 1825”. Extinderea bisericii se pare că nu a 
fost suficientă. Unii autori consideră că în anul 1853 s-a adăugat actualul pridvor 
 

1 Otilia Bălinișteanu, „Tezaurul pictural al lăcașului în lemn de la Horodnic de Sus”. 
https://doxologia.ro/viata-bisericii/reportaj/tezaurul-pictural-al-lacasului-lemn-de-la-horodnic-de-sus 
(23.05.2012). 
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cu cerdac deschis. Dimpotrivă, alți autori, printre care și Gheorghe Bratiloveanu și 
Mihai Spânu2,  afirmă că în 1853 s-a adus în sat o nouă biserică, care data tot de la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea, argumentând că pe spatele icoanei Mântuitorului de 
pe catapeteasmă se află următoarea inscripție: „S-au adus biserica în anul 1853; am 
târnosit biserica în anul 1858”.  

 

În noul lăcaș de cult au fost montate catapeteasma și icoanele din biserica 
veche. Târnosirea noii biserici a avut loc în anul 1858. Biserica anterioară ar fi fost 
donată sau vândută locuitorilor satului Sadău, unde a funcționat până în 1878, când 
a fost desfăcută. Locul altarului a fost marcat printr-o cruce de piatră.  

Arhitectura 

Biserica de lemn ,,Sfântul Dumitru” din Horodnic de Sus este construită din 
bârne de brad masive, cioplite în patru muchii și îmbinate în „coadă de rândunică”. 
Streașina largă este sprijinită pe console în retrageri, cu tăieturi curbilinii în profil 
și pe căpriori masivi. Acoperișul este înalt, cu pante repezi și are o învelitoare din 
tablă zincată. Absidele laterale și pridvorul au acoperișuri separate, marcate cu 
cruci. Biserica are formă de cruce (plan triconc), cu abside pentagonale. Lăcașul de 
cult este prevăzut cu o ușă (în peretele sudic al pronaosului) și cu cinci ferestre cu 
gratii (una în axa altarului, una în proscomidiar, una în diaconicon și câte una în 
pereții laterali ai naosului). În interior, biserica este împărțită în patru încăperi: 
pridvor, pronaos, naos și altar. Pridvorul are formă dreptunghiulară (3 × 3,50 m) și 
este deschis, având un parapet median din bârne. Stâlpii cu secțiunea pătrată susțin 
cosoroaba și sunt racordați la grinda superioară prin câte două umerașe cu decupaj 
geometric, fixate în cuie de lemn. Intrarea în biserică se face pe o ușă  
(0,95 × 2,00 m) situată în peretele sudic al pronaosului3.  
 

2 Gh. Bratiloveanu, Mihai Spânu, Monumente de arhitectură în lemn din Ținutul Sucevei, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, p. 98. 

3 Otilia Bălinișteanu, op. cit., p.  
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Pronaosul are formă dreptunghiulară (5,50 × 6,00 m), cu o fereastră simplă 
pe latura de sud (0,60 × 0,70 m) și o fereastră biforă pe latura de vest  
(0,95 × 1,15 m). La partea superioară, el are o boltă centrală sprijinită pe un contur 
octogonal. Între pronaos și naos se află un perete despărțitor de bârne, în care s-au 
practicat două ferestre de 0,60 × 0,70 m, lipsite de elemente decorative.  

Naosul are o formă dreptunghiulară (4,80 × 5,80 m), cu două abside 
pentagonale dispuse simetric. Aici se află patru ferestre, câte una în absidele 
laterale și în pereții laterali. Inițial, în naosul actual era cuprinsă și „tinda 
muierilor”. Ulterior, naosul a fost extins spre vest, unde s-a construit pronaosul. 

Altarul are o absidă de formă pentagonală, iar catapeteasma dispusă avansat 
(cu 1,50 m față de decroșul absidei) formează în părțile laterale două nișe: 
diaconiconul (în sud) și proscomidiarul (în nord). În această încăpere se află trei 
ferestre: una dreptunghiulară, în axa absidei (0,60 × 0,70 m); una mai mică, în 
peretele sudic al absidei (0,40 × 0,50 m) și o a treia, în peretele estic al 
proscomidiarului (0,30 × 0,40 m). Deasupra altarului se află o boltă octogonală4.  

Catapeteasma este datată cu anul 1790, după cum am mai menționat, fiind 
pictată de pictorul Toader Zugravu („Am zugrăvit de Toader Zugravu și  
Maria această catapeteasmă” – conform inscripției care se află pe scheletul de lemn 
al catapetesmei). Iconostasul (catapeteasma) are o înălțime de 5,50 m până în 
vârful crucii și o lățime de 6,30 m. 

Pictura  iconostasului (catapetesmei) este realizată în stil bizantin, în manieră 
țărănească, specifică picturilor întâlnite la bisericile din lemn din acea perioadă. 
Tehnica de execuție este tempera grasă pe suport din lemn de tei, frizele 
decorative, stâlpii, ușile împărătești și diaconești fiind realizate din lemn de tei 
sculptat, policromat cu foiță din aur și argint5.  

Elementele decorative sunt sculptate și asimilate într-un ansamblu conceput 
simetric. Aceste elemente se regăsesc în toate registrele, în diferite proporții. Dacă 
în registrul icoanelor ,,de poală” elementele decorative policromate sunt simple, în 
registrul icoanelor împărătești acestea sunt bogate. Stâlpii care încadrează icoanele 
sunt ornamentați cu vița-de-vie (element ce simbolizează viața), icoanele sunt 
încadrate de rame sculptate, de 10 cm lățime, sculptura, deși simplă, cuprinde flori 
stilizate. La fel de ornamentate sunt și icoanele praznicelor aflate deasupra 
icoanelor împărătești. Acestea sunt reprezentate în medalioane ovale, încadrate de 
frunze și palmete stilizate, policromate cu foiță metalică din aur. În registrele 
superioare, ornamentele sculptate devin mai simple. Pe suprafața policromă 
predomină culorile roșu și albastru, cu elementele sculptate îmbrăcate cu foiță din 
aur și pe alocuri cu argint. La registrele superioare, acolo unde icoanele sunt 
delimitate prin stâlpi aparenți, culoarea de fundal este verde. 

Ansamblul catapetesmei respectă întrutotul erminia picturii bizantine din 
bisericile ortodoxe și transmite mesajul liturgic credincioșilor de la o generație la alta6.                          
 

4 Ibidem. 
5 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, București, Editura Sofia, 2000, p. 213. 
6 Ene Branişte, Liturgica teoretică. Manual pentru seminariile teologice, Bucureşti, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1984, pp. 129–130. 
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Registrele iconostasului 
 

                                   

 
 

Catapeteasma (iconostasul) se desfășoară pe șapte registre, având două 
registre cu praznice împărătești și sărbători mai importante: 

1. Icoanele ,,de poală” sunt pictate în același stil cu restul catapetesmei. Cu 
tot cu partea de policromie, au dimensiuni de 100 cm înălțime/90 cm lățime. 
Dimensiunile imaginii pictate sunt de 45 cm înălțime/45 cm lățime. Acestea sunt 
inscripționate în limba română, cu litere chirilice. De la stânga la dreapta, apar în 
următoarea ordine: 

− icoana „Sfântul Nicolae”, care salvează un creștin de la tăierea capului. 
Deși realizată simplu, icoana este reprezentată astfel: pe un câmp, la apusul sau 
răsăritul soarelui – deoarece cerul este roșiatic la linia orizontului, unde se poate 
observa vag și vegetația –, un bărbat (prizonier) stă îngenunchiat, cu mâinile legate 
la spate. Un soldat îmbrăcat ca soldații romani, ține ridicată sabia deasupra capului 
acestuia, vârful sabiei este, însă, ținut de către Sf. Nicolae, care are aureolă în jurul 
capului și este îmbrăcat în veșminte arhierești, cu mitră pe cap. În mâna stângă, 
sfântul ține toiagul arhieresc; 

− „Întâlnirea Fecioarei Maria cu Elisabeta” (sub icoana „Maicii Domnului”). 

1. Registru ,,poale”. 

2. Registru icoane împărătești. 

 
3. Registru icoane praznicare. 

4. Registru icoane praznicare.  

6. Registru proroci. 

 

5.   Registru apostoli. 

  7. Sfânta Cruce și moleniile. 
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În fundal, se vede o cetate. În cetate este reprezentată întâlnirea Fecioarei Maria cu 
verișoara sa, Elisabeta (mama Sf. Ioan Botezătorul). Amândouă  au aureole rotunde 
în jurul capului. Fecioara Maria poartă veșminte roșii și cămașă albastră, iar 
Elisabeta poartă un veșmânt ornamentat cu flori aurii și cămașă brună. Ele se 
îmbrățișează în momentul revederii; 

− „Iisus fiul lui David” (sub icoana Mântuitorului), Iisus binecuvântând, are 
de o parte și de alta câte un ,,drept al legii vechi”. Iisus este reprezentat cu aureolă, 
specifică Fiului Lui Dumnezeu, în timp ce drepții Vechiului Testament sunt 
reprezentați fără aureole; 

− sub icoana de hram, este reprezentat martiriul Sf. Dimitrie. Sfântul tânăr, 
cu aureolă, îmbrăcat în haine ostășești, se află în cetate, înconjurat de soldați cu 
sulițele îndreptate spre el. 

2. Icoanele împărătești au dimensiuni de 1,05 m/0,75 m.  
– în partea stângă se află Icoana „Sf. Nicolae”. Sfântul este reprezentat stând 

în picioare, binecuvântând cu mâna dreaptă, iar în stânga ținând Sfânta Evanghelie. 
În fundal, în planul inferior, este reprezentată o cetate, iar în registrul superior  
al icoanei, de o parte și de alta a sfântului, pe nori sunt reprezentați (bust) 
Mântuitorul, care-i dă Sf. Nicolae Sfânta Evanghelie (ca semn că trebuie s-o 
propovăduiască în lume), și Maica Domnului, care îi dă sfântului omoforul 
arhieresc (semn că acesta a ajuns arhiereu prin voință divină). Fundalul icoanei este 
realizat cu foiță metalică de aur;  

– icoana „Maica Domnului cu Pruncul”. În planul principal al icoanei este 
pictată Maica Domnului așezată pe tron, cu pruncul Iisus în brațe. Maica Domnului 
poartă veșmânt roșu cu flori aurii, iar pe cap poartă coroană de împărăteasă. 
Pruncul Iisus binecuvântează cu mâna dreaptă, în timp ce în mâna stângă poartă 
globul pământesc, ca semn că este creatorul și ocrotitorul pământului. Veșmântul 
pruncului Iisus este realizat din foiță de aur, pe care au fost trasate cute și blicuri în 
culoare brună. Cămașa este de culoare albă. Iisus nu poartă coroană pe cap. 
Fundalul icoanei și jilțul sunt realizate din foiță de aur, jilțul fiind desenat deasupra 
foiței cu culoare brună. De o parte și de alta a tronului Fecioarei Maria, în partea 
superioară sunt realizați doi arhangheli ca puteri cerești. Fundalul icoanei este 
realizat cu foiță metalică (aur); 

− icoana „Mântuitorul Iisus Hristos Arhiereu” îl reprezintă pe Iisus Hristos 
întreg, așezat pe tronul arhieresc. El binecuvânteză cu mâna dreaptă, iar în mâna 
stângă ține o carte deschisă. Textul inscripționat pe carte este în limba română, cu 
litere chirilice: ,,Veniți blagosloviții Părintelui Meu, de moșteniți Împărăția Cerului 
care este gătită vouă”. Veșmintele Mântuitorului sunt realizate în culoarea albastru, 
cu flori argintii, iar cămașa este de culoare roșie. Aureola Domnului Iisus este 
rotundă. Fundalul și jilțul arhieresc sunt, la fel, din aur, peste care s-a trasat desenul 
ce conturează tronul arhieresc. Fundalul icoanei este realizat cu foiță metalică (aur); 

− icoana de hram ,,Sf. Dumitru”. Imaginea îl reprezintă pe sfânt în afara unei 
cetăți, stând în picioare. Poartă veșminte ostășești: pelerină roșie prinsă pe umeri, 
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cămașă de zale iar sub aceasta, o cămașă verde, scurtă până deasupra genunchilor. 
Sub această cămașă, se zăresc poalele unei cămăși albastre, mai lungi, care în spate 
coboară până la călcâie, iar în față este până la genuchi. În mâna dreaptă, sfântul 
poartă un steag cu Sf. Cruce pe el, iar în mâna stângă are o cruce. În plan inferior, 
este reprezentat un personaj cu aureolă și trupul unui mort întins pe pământ. 
Chipurile acestora sunt greu de distins din cauza uzurii funcționale a obiectului. 
Fundalul icoanei este realizat cu foiță metalică (aur). 

Icoanele împărătești sunt mărginite de stâlpi ornamentali, pe care sunt 
sculptate mlădițe de viță-de-vie cu struguri și frunze stilizate.  

Ușile diaconești sunt simple, pictate în stil diferit față de pictura aflată pe 
restul icoanelor. Acestea, cel mai probabil, au fost înlocuite în timp. Sunt 
reprezentați Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, dar realizarea este în stil 
neoclasic. 

 Ușile împărătești sunt bogat ornamentate cu frunze de acant, palmete și 
mlădițe de viță-de-vie. În vârf, ușile se termină cu un ornament sculptat în formă de 
mitră arhierească. Ușile împărătești sunt prevăzute cu șase medalioane. În patru 
medalioane (în partea inferioară și cea de mijloc) sunt reprezentați cei patru 
evangheliși, iar în partea superioară, Sf. Arhanghel Gavriil și Fecioara Maria, în 
timpul Bunei Vestiri. 

3. Registrul icoanelor unor sărbători mai importante. Icoanele au dimensiuni de 
0,25 m/0,30 m. Colțurile icoanelor sunt rotunjite. Icoanele sunt încadrate de forme 
sculptate cu frunze stilizate. Ele se desfășoară de la stânga la dreapta, după cum 
urmează: icoana „Soborul Sfinților Arhangheli”, icoana „Soborul Sfinților Apostoli”, 
icoana „Duminica Tomii”, icoana „Marama Veronicăi”, icoana „Tăierea Împrejur”, 
icoana „Înălțarea Sfintei Cruci”, icoana „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”. 

4. Registrul praznicilor împărătești: „Nașterea Maicii Domnului”, „Aducerea 
la templu a Fecioarei Maria”, „Buna Vestire”, „Nașterea Domnului”, „Întâmpinarea 
Domnului”, „Botezul Domnului”; în mijloc – „Cina cea de Taină”, „Intrarea în 
Ierusalim”, „Învierea Domnului”, „Înălțarea Domnului”, „Coborârea Duhului Sfânt”, 
„Schimbarea la Față” și „Adormirea Maicii Domnului”. 

5. Registrul Sfinților Apostoli. Icoanele au o dimensiune de 0,70 m/0,30 m. 
În partea superioară sunt rotunjite, părțile laterale sunt delimitate de stâlpișori cu 
viță-de-vie sau flori stilizate. Icoanele se desfășoară de la stânga la dreapta, 
reprezentându-i pe: Sf. Apostol Toma, Sf. Apostol Bartolomeu, Sf. Apostol Matei, 
Sf. Apostol Iuda, Sf. Apostol Ioan, Sf. Apostol Petru, icoana ,,Deisis” în mijloc,  
Sf. Apostol Pavel, Sf. Apostol Andrei, Sf. Apostol Luca, Sf. Apostol Iacob,  
Sf. Apostol Simon Zilotul, Sf. Apostol Filip. 

6. Registrul Prorocilor. Aici sunt medalioane cu dimensiuni mai mici, sub 
formă de petală rotundă, cu partea superioară alungită. Medalioanele sunt grupate 
câte trei, în partea inferioară sunt câte două medalioane lipite, deasupra lor, în 
mijloc fiind poziționat al treilea. Din cauza înălțimii la care acestea se află și a 
prezenței masive a depunerilor de praf, dar și din cauza faptului că verniul este 
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brunificat, nu au putut fi identificați prorocii reprezentați. În mijloc, la baza  
Sf. Cruci, se află icoana „Maica Domnului Oranta”. 

7. Sfânta Cruce și moleniile. Crucea are o înălțime de 0,70 m/0,40 m la 
brațe. Moleniile au 0,4 m înălțime/0,10 m lățime. O molenă lipsește.  

Registrele obișnuite care se regăsesc în mod tradițional în iconostase, se 
regăsesc și aici, respectând canoanele iconografice ale unei catapetesme creștin- 
ortodoxe. 

Icoane pe pânză (pronaos) 

Multe biserici au pe peretele despărțitor dintre pronaos și naos un iconostas 
(ceva mai mic ca dimensiuni), numit ,,iconostas de închinare”. La această biserică, 
el este diferit. Este o pictură pe pânză, maruflată (aplicată prin lipire) pe partea 
superioară a peretelui despărțitor dintre pronaos și naos. 

 

 
           
Dimensiunile celui de-al doilea iconostas sunt 6,30 m lungime/1,80 m 

înălțime. Icoana „Răstignirii” are 0,80m/0,70m.     
Pictura de pe iconostasul II se desfășoară pe trei registre: primul registru este 

ocupat de douăsprezece medalioane, în care sunt reprezentate praznice împărătești, 
despărțite la mijloc de „Cina cea de Taină”; al doilea registru este ocupat de Sfinții 
Apostoli, reprezentați câte doi, imaginile fiind delimitate de ,,stâlpi” pictați; în 
mijloc se află reprezentată Icoana „Deisis”; în al treilea registru se află Icoana 
„Răstignirii”. Mântuitorul se află răstignit pe Sf. Cruce, iar la baza acesteia, de o 
parte și de alta, îl plâng Maica Sa și Sf. Ioan ,,cel iubit de Domnul”. 

Icoană pe pânză pronaos – perete sudic 

Pe peretele sudic al pronaosului se află o icoană unde sunt reprezentate trei 
femei mucenice și un sfânt mucenic.  Icoana este lipită pe perete. Are dimensiuni 
de 1,80m înălțime/3,50 m lungime.  
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Icoană pe pânză, pronaos, peretele nordic, Scara Virtuților 

         Este reprezentată Scara Virtuților, icoana având dimensiuni de 1,80 m 
înălțime/3,50 m lungime. Sunt reprezentați oameni care vor să urce pe scară către 
Rai, o parte dintre ei fiind trași de pe scară de diavoli în infernul iadului, iar o parte 
fiind apărați de îngeri înarmați cu sulițe, care-i atacă pe diavoli. Icoana este lipită 
pe perete. 
 

 

Icoană pe pânză, altar (proscomidiar) 

Este o icoană pe suport din pânză, lipită pe peretele nordic, în zona 
proscomidiarului. Reprezintă scena în care Iisus Hristos este răstignit pe Sf. Cruce 
și este plâns de către Maica Sa, de femeile mironosițe și de Sfântul Ioan. Icoana are 
0,90 m lungime/0,70 m lățime.                            
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Starea de conservare 
Starea de conservare a iconostasului 

Ansamblul iconostasului are o stare de conservare precară, datorată în primul 
rând atacului biologic, cu insecte xilofage (orificii de eclozare). Acestea se observă 
la toate elementele din structura iconostasului7. Atacul insectelor xilofage este încă 
activ, lucru care este vizibil (formațiunile de rumeguș prezente în apopierea 
orificiilor de zbor).  

 

     
 

7 Cornelia Bordașiu, Estetică și restaurare, Iași, Editura StudIS, 2010, p. 69. 
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Fragilizarea lemnului din iconostas este notabilă, în special la talpa 
iconostasului, lemnul suferind modificări de aspect şi rezistenţă mecanică, având 
aspect buretos în secțiunea elementelor rupte (profilurile sculptate în formă de ,,S” 
sau de viţă-de-vie). 

Din cauza atacului xilofag şi fungic, precum şi a unor şocuri mecanice, unele 
elemente sculptate s-au desprins în timp şi au fost ,,fixate” abuziv în cuie şi cu 
sârmă, acestea fiind așezate inestetic în iconostas, creând lacune profunde sau 
superficiale8. Șocurile mecanice au dus la pierderea materialului lemnos și la baza 
stâlpilor de la icoanele împărătești.  

 

       
                 

Pentru a ,,proteja” iconostasul, s-a făcut ulterior o vernisare cu lac 
necorespunzător (cel mai probabil, lac de mobilă). Acesta s-a strâns în timp, 
antrenând totodată și stratul pictural, formându-se craluri însemnate ca suprafață.  

            

 
 

În plus, lacul s-a brunificat din cauza depunerilor de fum și praf. Chiar dacă 
intervenţiile au fost realizate cu scopul de a înfrumuseţa iconostasul, acestea au 
 

8 Alexandrina Cuțui, „Conservarea icoanelor ca bunuri de patrimoniu”, în ,,«Candela». 
Revistă de teologie și cultură a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”, Suceava, anul XVII, nr. 2–3, 
martie – aprilie 2007, p. 44. 
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agravat procesul de degradare deja existent. Acolo unde au fost peliculizări, tehnica 
originală de poleire şi-a pierdut inevitabil din strălucire9. De asemenea, cuiele şi 
sârmele care au fost folosite pentru prinderea elementelor fracturate şi desprinse au 
reprezentat agresivităţi mecanice pentru lemnul deja fragilizat. 

Din cauza fluctuațiilor de temperatură și umiditate, scândurile care compun 
panourile s-au distanțat. În alte zone, aceste fluctuații au dus la fisuri produse pe 
lungimea fibrei lemnului. Acest fenomen de umflare și contragere a lemnului a 
provocat desprinderi ale stratului de preparație și ale stratului pictural de pe 
panourile din lemn. Sunt prezente mai multe forme de desprinderi: desprinderi 
,,oarbe”, desprinderi ,,în acoperiș”, desprinderi în formă de ,,scoică” și lacune. Cea 
din urmă formă reprezintă pierderea totală de pe o anumită porțiune a stratului de 
preparație și a stratului pictural.    

               

     
 
Datorită faptului că obiectul (iconostasul) a deservit cultul religios, pe 

suprafața acestuia se găsesc depuneri de fum, picuri de ceară și rășini provenite de 
la tămâie. Pe întreaga suprafață a iconostasului sunt masive depuneri de murdărie 
aderentă și neaderentă. Aceste depuneri, precum și trecerea timpului au făcut ca 
pelicula de protecție (verni) să se brunifice. Praful, murdăria aderentă şi ancrasată 
se datorează faptului că suprafeţele sunt mai greu accesibile, în special cele din 
zonele superioare.                    

Pe suprafeţele inferioare, unde uzura funcţională este mai pronunţată, 
precum şi din cauza folosirii în mod repetat a unor mijloace mai abrazive de 
desprăfuire, s-au produs abraziuni şi zgârieturi. 

La icoanele centrale din registrele de poală și cele împărătești sunt prezente 
multiple orificii de zbor, care au favorizat pierderea stratului pictural, ceea ce a 
afectat unitatea estetică a imaginii10. Tot datorită faptului că sunt obiecte de cult, în 
 

9 Ion Sandu, Deteriorarea și degradarea bunurilor de patrimoniu cultural, vol. I, Iași,  
Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2008, pp. 46–54. 

10 Alexandrina Cuțui, „Metodologia restaurării icoanei «Sf. Haralambie și Sf. Nicolae»”, în 
,,Sargeția”, anul III (XXXIX), Deva, Editura Altip, 2012, p. 528. 
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unele zone de pe suprafața acestora sunt prezente arsuri de la lumânări. Elemente 
sculptate policrome prezintă (pe suprafețe mici) lacune datorate putrezirii lemnului 
și multiplelor orificii de eclozare. 
 

        
 

Starea de conservare a verso-ului iconostasului: atacul biologic al insectelor 
xilofage este vizibil și aici. Murdăria aderentă ancrasată și praful în exces s-au 
acumulat în timp, arătând influenţa microclimatului, factorii fizico-chimici şi biolo-
gici determinând în special degradarea suportului, antrenând uneori şi preparaţia 
policromiei. 

Atacul  biologic masiv necesită intervenția în regim de urgență asupra 
catapetesmei (iconostasului). Tratamentele de biocidare se impun să fie făcute în 
regim de urgență și în mod repetat. Atacul fungic fiind agresiv, acesta riscă să 
afecteze întreaga biserică. 

Starea de conservare a picturilor pe pânză 

Cele mai frecvente forme de degradare sunt desprinderile stratului pictural. 
Suportul fiind unul flexibil, chiar dacă a fost fixat prin lipire pe peretele din lemn, 
liantul în timp a îmbătrânit, pierzându-și rezistența11. Prin dezlipire, pânza fiind 
flexibilă, s-au produs tensiuni la nivelul stratului pictural. Fragilizarea stratului 
pictural se datorează și faptului că a îmbătrânit și și-a pierdut elasticitatea și cleiul 
din compoziția stratului de preparație. Desprinzându-se stratul de preparație, s-a 
pierdut și stratul pictural. Depunerile de praf și fum sunt, de asemenea, prezente pe 
întreaga suprafață, în cantități remarcabile. 
 

11 Ioana Demetrescu, Sorin Ionescu, Horia Gheorghiu, Adezivi – proprietăți, utilizări, București, 
Editura Tehnică, 1994, p. 32. 
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Icoanele pictate pe bârnă, în exteriorul bisericii 

  
Sf. Cruce din zona pronaosului, perete sudic. „Răstignirea”– absida sudică a peretelui naosului. 

 
Din cauză că icoanele se află la exterior, fiind supuse în mod direct razelor 

solare, uneori ajungând pe suprafața lor și apa de ploaie, pierderile stratului pictural 
sunt foarte însemnate. Trebuie menționat și faptul că sunt pictate pe bârnă, iar 
lemnul, având higroscopicitate mare (se umflă și se contrage), pierderile stratului 
pictural sunt accelerate.  

Ținându-se cont de starea de conservare în care se află, dar și datorită 
importanței religioase, istorice și artistice a acestui lăcaș de cult, se recomandă ca 
întreg edificiul să intre într-un amplu proces de restaurare. 



 

 
Analele Bucovinei, XXVII, 1 (54), p. 65–74, Rădăuți – București, 2020  

PRESĂ  ȘI  CENZURĂ  ÎN  MONARHIA  HABSBURGICĂ   
ÎN  A  DOUA  JUMĂTATE  A  SECOLULUI  AL  XIX-LEA 

ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA  UNGUREANU 

Press and Censorship in the Habsburg Monarchy  
During the Second Half of the 19th Century 

(Abstract)* 

The following article focuses on the evolution of the periodical press 
(newspapers) after the Revolution of 1848 under the influence of two main press laws, 
which were issued in 1862 and 1867. They were applied in the entire Habsburg 
Monarchy and were the first to provide certain liberties to the newspaper industry in 
each province. At the same time, the central Austrian authorities maintained strict 
censorship rules, in order to control the content of the press. After the promulgation of 
the liberal Constitution in 1867, the freedom of the press was guaranteed by the law. 
The fact itself had the appearance of a high number of newspapers as a result, 
including in Bukovina. 

 
Keywords: press, newspaper, press law, censorship, Habsburg Monarchy, 

Bukovina.  

 Presa, ca mijloc de informare publică, a constituit dintotdeauna o cale de 
răspândire a ideilor și ideologiilor către și între mase, o modalitate de educare şi  
influențare a acestora, o modalitate prin care acestea își exprimă propriile opinii, 
dar în același timp un fenomen dificil de controlat, mai ales într-un stat 
multinațional, cum era Monarhia Habsburgică, ce, în prima jumătate a secolului  
al XIX-lea, s-a confruntat cu mișcări sociale și politice revoluționare ample. 

În anul 1848, pe fondul evenimentelor revoluţionare franceze, pe teritoriul 
Monarhiei Habsburgice are loc o explozie de publicații, majoritatea cu caracter 
politic. Cele mai multe dintre acestea apar la Viena: din 227 existente, 192 sunt 
noi1. Publicaţiile de amuzament sau de teatru se văd nevoite, din cauza concurenţei, 
 

* Traducere: Ștefănița-Mihaela Ungureanu. 
1 Pentru informații detaliate privind începuturile presei în Monarhia Habsburgică, vezi Johann 

Winckler, Die periodische Presse Oesterreichs. Eine historisch-statistische Studie, Wien, Hrsg. von der  
k. k. Statistischen Central-Commission, 1875; Ernst Viktor Zenker, Geschichte derJournalistik in 
Österreich, Wien, 1900. 
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să îmbrace şi ele o ,,haină” politică. Presa adoptă, în general, următoarele direcţii: 
a) progresistă (liberală), din care se vor desprinde cea ultra radicală şi cea 
comunistă; b) conservatoare, reacţionară, căreia i se va alătura cea clericală;   
c) naţională, cu următoarele tendinţe: centralistă şi federalistă, susţinute de presa 
vieneză; d) separatistă, reprezentată de presa cehă, polonă, slovenă, italiană. 

Existau şi publicaţii fără o orientare declarată sau precis conturată. În acelaşi 
timp, se constată influenţa deosebită pe care o exercită ziarele ultra radicale, 
extremiste, de exemplu ,,Die Constitution” sau ,,Der Freimüthige” [,,Liber-cuge-
tătorul”], care circulă sub formă de foi volante, distribuite pe stradă (Strassenblätter), 
şi care alimentează starea de revoltă, de frondă, de nelinişte şi dezordine în rândul 
maselor. La acestea se adaugă cele de orientare comunistă, care susţineau clasa 
muncitoare (,,Arbeiterzeitung” [,,Ziarul muncitoresc”], ,,Wiener Arbeiter-Courier” 
[,,Curierul Vienez al Muncitorilor”]), o publicaţie socialistă (,,Reform”) şi una 
reacţionară, intitulată ,,Sprecher für Staat und Kirche” [,,Purtătorul de cuvânt al 
statului şi al bisericii”], ziar ce va deveni ulterior organul de presă al clerului catolic. 

Presa liberală (moderată sau conservator-constituţională) pleda pentru calm 
şi echilibru politic. ,,Die Presse”, ziarul acestei orientări, nu s-a putut impune însă 
decât pentru scurtă vreme. 

Odată cu înfiinţarea primelor asociaţii cu caracter naţional, apar şi ziare în 
limbi naţionale: cel dintâi, cu tendinţe separatiste, se publică în Boemia, cu titlul 
,,National-Zeitung”. 

Ocuparea Vienei în anul 1848 a generat sistarea tuturor ziarelor politice, cu 
excepţia ,,Ziarului de Viena”, care conţinea numai ştiri şi anunţuri oficiale. Au 
existat încercări de publicare şi a altor ziare, cu ton mai moderat spre conservator, 
dar autorităţile vieneze s-au opus cu vehemenţă. Două Patente imperiale, publicate 
în „Reichs-Gesetzblatt” [„Foaia legilor imperiale”], nr. 161 din 13 martie 1849 și  
nr. 164 din 14 martie 1849, anunțau intrarea în vigoare a așa-numitei Gesetz gegen 
den Mißbrauch der Presse [Legea împotriva abuzului presei]2, iar în 1851 se 
introducea temutul „Verwarnungssystem” [Sistem de avertismente]. Articolul 1 al 
acestui document dădea autorităților (mai exact, Ministerului Justiției) dreptul de a 
sista periodicele „ostile tronului, unității și integrității imperiului, religiei, bunelor 
moravuri, sau care urmează o tendință incompatibilă cu fundamentele societății de 
stat, cu păstrarea liniștii și ordinii publice”3.  

Până în anul 1850, pentru tipărirea unui ziar se percepea o taxă numită 
„Zeitungsstempel” (dovada achitării era o ștampilă aplicată pe ziar). Valoarea ei era 
între 1 și 2 cruceri pentru fiecare exemplar, în cazul ziarelor interne, și 2–3 cruceri 

 
2 Franz von Liszt, Lehrbuch des österreichischen Presserechts, Leipzig, Druck und Verlag 

von Breitkopf und Härtel, 1878, p. 14.  
3 Ibidem, p. 17. În original: „§1 gestattet die Einstellung jener periodischen Druckschriften, 

welche «beharrlich eine dem Throne, der Einheit und der Integrität des Reiches, der Religion, der 
Sittlichkeit oder überhaupt den Grundlagen der Staatsgesellschaft feindselige, oder mit der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung unvereinbare Richtung verfolgen»”. 
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pentru cele din străinătate și din Ungaria, Transilvania și Lombardo – Veneția. Din 
1850, această taxă a fost anulată, în locul ei fiind introdusă „taxa pentru inserate”, 
adică pentru anunțuri și știri cu caracter publicitar, pentru fiecare dintre acestea 
plătindu-se câte 10 cruceri (în Lombardo – Veneția – 50 de centime)4. 

În 27 mai 1852, se introduce un cod de procedură (Pressordnung) extrem de 
strict, cu aplicare din luna a septembrie a aceluiași an, în întreaga monarhie, 
măsurile de controlare a presei trecând în sarcina Ministerului de Interne, prin 
intermediul procuraturilor. În Lombardo – Veneția, Dalmația, Galiția – Lodomeria, 
Transilvania și Bucovina, unde instituția procuraturii nu exista la acea vreme, 
atribuțiile de supraveghere și control în domeniul presei urmau să fie preluate de 
Tribunalul penal și autoritățile polițienești5.  

Pentru înființarea unei publicații periodice, erau necesare obținerea unei 
concesiuni din partea autorităților polițienești (Oberste Polizeibehörde) și 
depunerea unei cauțiuni între 1 500 și 2 000 de guldeni. Aceasta se aplica în cazul 
periodicelor cu conținut politic ce se tipăreau mai mult de două ori pe lună și era 
calculată în funcție de periodicitate și locul apariției6. 

Redactorul/editorul trebuia să fie „educat și de o moralitate impecabilă”, să 
aibă cel puțin 24 de ani, să fie cetățean austriac și să aibă domiciliul în localitatea 
unde apărea ziarul. De asemenea, el era obligat să trimită exemplare din fiecare 
număr al publicației la poliție, Ministerul de Interne, Biblioteca Aulică și 
bibliotecile locale. Vânzarea ambulantă era interzisă, se permitea doar vânzarea în 
spații comerciale autorizate ale unor „persoane de încredere”, ce puteau obține 
licența de distribuire contra cost a ziarelor pentru o perioadă de şase luni. 

În privința conținutului, erau cenzurate toate articolele suspectate de 
instigare la „ură față de persoana împăratului”, „nerespectarea legii”, „sustragere de 
la plata taxelor” și, în general, tot ceea ce însemna critică la adresa autorităților și a 
ordinii sociale. Inutil să mai spunem că participarea presei la actul politic rămânea, 
practic, imposibilă. 

Pedepsele includeau închiderea redacției, sistarea apariției ziarelor (timp de 
trei luni sau definitiv), amenda (între 50 și 500 de guldeni) sau arestul (între una și 
trei luni). Continuarea vânzării unei publicații sub un alt nume, comercializarea, 
reclama și difuzarea tipăriturilor interzise, locale sau străine, aveau drept 
consecință pedepsirea tuturor celor implicați: autorul, traducătorul, editorul, 
redactorul, tipograful etc.7 
 

4 Thomas Olechowski, „Das Preßrecht in der Habsburgermonarchie”, în Die Habsburgermonarchie 
1848–1918, Bd. VIII, Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband, Die Presse als 
Faktor der politischen Mobilisierung, I. Pressewesen und öffentliche Meinung, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006, p. 1503.  

5 Ibidem, pp. 1504–1505.  
6 Gabrielle Jelinek, Josef Seethaler, „Presse und Modernisierung in der Habsburger 

Monarchie“, în Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. VIII, Politische Öffentlichkeit und 
Zivilgesellschaft, 2. Teilband, Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006, p. 1553. 

7 Thomas Olechowski, op. cit., pp. 1505–1507. 
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În 1 ianuarie 1858, se reintroduce taxa de tipărire (Zeitungstempel) pentru 
toate ziarele ce apar cel puțin o dată pe săptămână. În sine, tipărirea unui ziar 
săptămânal reprezenta o întreprindere de anvergură mică sau cel mult medie, dar 
conținutul era mai dificil de controlat sub aspect politic, așa încât taxa de tipărire 
însemna o măsură de constrângere economică în plus, care îi îngreuna activitatea. 
Taxa nu era valabilă în cazul ziarelor oficiale, al celor cu profil tehnic, științific, 
artistic sau al suplimentelor, care nu trebuiau să depășească numărul de exemplare 
al ziarului propriu-zis8.  

Așadar, din cauza sistemului represiv de cenzură și a limitărilor de ordin 
economic, puține sunt ziarele care se mențin pe piața presei din monarhie. În 
această perioadă, în afară de „Wiener Zeitung”, circulă: „Die Presse”, „Ostdeutsche 
Post”, „Das Fremdenblatt” sau „Vorstadtzeitung”. În provincie se citeau 
„Bohemia” (Praga), „Die Grazer Tagespost”, „Czas” (Cracovia). Se observă o 
ușoară creștere a numărului de cititori și a publicaţiilor de specialitate, beletristice 
sau de amuzament. Majoritatea ziarelor renunţă la articolele cu caracter politic şi se 
orientează spre simple relatări din alte domenii, ştiri locale, anunţuri. 

Prin Diploma imperială din octombrie 1859 (Oktober-Diplom) şi Patenta din 
februarie 1861 (Februar-Patent), în Monarhia Habsburgică are loc o restabilire a 
regimului constituţional. Introducerea liberalismului a dus la restabilirea vechilor 
autonomii provinciale. Regimul presei în Cisleithania putea acum fi reglementat 
mai mult de către membrii Consiliului imperial restrâns, adică de cei care nu erau 
de origine maghiară.  

La solicitarea membrilor Consiliului imperial, se hotărăște îmbunătățirea 
legislației în domeniul presei, așa încât ea să corespundă „timpului nou și 
trebuințelor sale”9. Mai ales în rândul presei politice austriece se constată o „nevoie 
stringentă de dezbatere publică și de foruri ale acesteia”10. Prin urmare, în  
17 decembrie 1862, se promulgă noua Lege a presei, care intră efectiv în vigoare în 
martie 186311.  

Valabil doar pentru Cisleithania și pentru zona de graniță maghiară, aflată sub 
jurisdicție militară – în restul monarhiei rămânea valabilă legea presei din 1852 –, 
noul act normativ părea să înlesnească producția și tipărirea de ziare, primele 
măsuri concrete fiind anularea concesiunii și a sistemului de avertismente. În 
realitate, fiecare măsură de „relaxare” a sistemului de control era contracarată de 
menținerea unor prevederi anterioare stricte. 

De pildă, legile comerciale existente au fost păstrate, deși s-a stabilit că 
pierderea licenței pentru vânzarea cu amănuntul (Verschleißlizenz) putea avea loc 
numai după a treia condamnare pentru delicte de presă în termen de doi ani. 
Interdicțiile de ordin administrativ în cazul ziarelor străine au fost desființate, dar 
 

8 Gabrielle Jelinek, Josef Seethaler, op. cit., p. 1554. 
9 Thomas Olechowski, op. cit., pp. 1508–1509. 
10 Ernst Viktor Zenker, op. cit., p. 64. 
11 Brockhaus’ Konversations-Lexikon, cap. „Österreichisch-Ungarische Monarchie (Kirchenwesen. 

Zeitungswesen)“, 1895, p. 729. 
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a rămas interdicția de expediere a acestora prin poștă, care putea fi impusă de 
Ministerul de Stat. Publicarea unui ziar trebuia comunicată obligatoriu printr-un 
anunț oficial, depunerea exemplarelor obligatorii la sediul autorităților de 
siguranță trebuia să aibă loc odată cu lansarea tirajului, iar în cazul altor tipuri de 
publicații, cu 24 de ore înainte. Nu se supuneau acestei prevederi scrierile 
neperiodice al căror volum era mai mic de cinci pagini sau depășea 80 de pagini 
și tipăriturile necesare în comerţ, transporturi, administrație (formulare, chitanţe, 
cărţi de vizită etc.)12. Obligația de a tipări decretele oficiale rămânea neschimbată. 
Oricine era liber să își publice propriile scrieri și să le vândă; dar vânzarea 
depindea de reglementările generale de drept comercial și, prin urmare, necesita 
aceeași licență menționată anterior13. Colportajul rămânea complet interzis, iar 
distribuirea ziarelor în scopul câștigării unui număr cât mai mare de abonați avea 
nevoie de o aprobare oficială specială.  

Redactorului responsabil al unei publicaţii periodice i se cerea acum doar să 
fie cetăţean austriac, cu personalitate juridică şi să aibă domiciliul în locul de 
apariţie al publicaţiei. Rămâneau valabile însă obligațiile de natură financiară. Se 
păstra taxa de tipărire14 și cauțiunea pentru orice publicaţie ce apărea mai mult de 
două ori pe lună şi care trata, chiar şi tangenţial, evenimentele politice ale zilei sau 
chestiuni curente politice, religioase sau sociale. Valoarea cauţiunii pentru 
publicaţiile periodice, ce apăreau în Viena sau cel mult la o distanţă de 2 mile de 
aceasta, era de 8 000 de guldeni; în localităţile cu mai mult de 60 000 de locuitori 
sau în apropierea lor – 6 000; în cele cu peste 30 000 de locuitori sau în apropierea 
lor – 4 000; în restul localităţilor – 2 000 de guldeni. Scutite de taxă erau doar 
publicaţiile ştiinţifice şi de specialitate, care dezbăteau probleme actuale legate de 
profilul acestora15.  

Presiunile de ordin economic împovărau ziarele independente și cele afiliate 
partidelor care își doreau ascensiunea pe scena politică, împiedicându-le să 
concureze pe piața publicațiilor periodice din imperiu16. Și mai dificilă era situația 

 
12 Thomas Olechowski, op. cit., pp. 1510–1511. 
13 Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Österreich, Jahrgang 1863, IV. Stück. Ausgegeben 

und versendet am 23. Jänner 1863 / Foaia ordinăciunilor pentru Imperiul Austriac, anul 1863, partea 
a IV-a. Publicată şi trimisă la data de 23 ianuarie 1863; Cap. 6: „Preßgesetz vom 17. Dezember 1862 / 
Legea Presei din 17 decembrie 1862”, valabilă pentru Regatele Boemia, Galiţia şi Lodomeria, cu 
Ducatele Auschwitz şi Zator şi cu Marele Ducat al Cracoviei, pentru Regatul Lombardo-Veneţian şi 
Regatul Dalmaţiei, pentru Arhiducatul Austriei Superioare si Inferioare, ducatele Silezia, Steiermarkt, 
Carintia, Kraina, Salzburg şi Bucovina, comitatul Moraviei, principatul Tirol, regiunea Vorarlberg, 
principatul Görz şi Gradisca, comitatul Istria şi oraşul Triest cu ţinuturile sale, p. 148 (în continuare se 
va cita: Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, RGBl, 1863). 

14 Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, RGBl, 1863, p. 149. Taxa pentru tipărirea ziarelor și 
calendarelor va fi abrogată abia în 1899, prin Legea din 27 decembrie, publicată în „Reichs-Gesetzblatt”, 
nr. 261. Vezi și  Ernst Victor Zenker, op. cit., cap. „Die neueste Zeit”, p. 62.  

15 Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, RGBl, 1863, p. 150. 
16 Markus Winkler, „Pressegesetze und Zensur. Gesetzliche Rahmenbedingungen”, în 

Jüdische Identitäten im kommunikativen Raum. Presse, Sprache und Theater in Czernowitz bis 1923, 
Bremen, Lumière, 2007, p. 101. 
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ziarelor mici, de provincie, care solicitau subvenții din partea statului pentru a 
putea supraviețui, prenumerațiile nefiind suficiente pentru a le asigura supra-
viețuirea. „La Gazzetta Ufficiale di Venezia”, de pildă, ziarul oficial al provinciei 
Lombardo – Veneto, a adresat ministrului Anton von Schmerling o astfel de cerere 
încă din 186117; de asemenea, „Observatore Triestino” și alte ziare oficiale provinciale.  

Problema subvenționării ziarelor a fost soluționată prin Hotărârea imperială 
din 6 aprilie 1862. În baza acesteia, conducerea administrativă superioară a tuturor 
ziarelor oficiale intra în sfera de activitate a Ministerului de Stat, prin intermediul 
Direcției Centrale a Administrației Politice. Fondurile necesare subvenționării, care 
anterior erau direcționate către Fondul Cameral, ajungeau acum tot la Ministerul de 
Stat. Cheltuielile de redacție ale ziarelor trebuiau comunicate acestuia la sfârșitul 
anului administrativ. Exemplarele gratuite sau cele destinate autorităților trebuiau 
consemnate într-un registru de evidență. Deoarece înștiințările oficiale în ziar se 
făceau gratuit, se dorea pe viitor să se facă o estimare anuală a costurilor legate de 
inserarea anunțurilor18.  

Încălcările reglementărilor menționate se judecau în instanță și se pedepseau 
cu amendă și, în circumstanțe agravante, cu arest de până la o lună de zile. Dacă  
nu se plătea cauțiunea stabilită, autoritățile abilitate puteau ordona suspendarea 
temporară a periodicului, apoi cea definitivă, mergând până la distrugerea 
instrumentelor necesare multiplicării acesteia (maşina de tipar etc.)19. 

În același timp cu noua lege a presei, s-a promulgat și Legea privind procedura 
penală în probleme de presă (Gesetz über das Strafverfahren in Pressesachen). 
Articolul 16 introducea o măsură care vulnerabiliza considerabil întregul proces de 
funcționare al unui ziar. Este vorba de așa-numita „procedură obiectivă” (obiektives 
Verfahren), care stipula că acuzațiile în cazul unui delict de presă puteau viza ziarul, 
văzut ca „obiect” al delictului, și nu persoana responsabilă de redactarea sau tipărirea 
acestuia. Acest lucru însemna că tribunalul decidea soarta periodicului în baza unei 
simple sesizări din partea procurorului, redactorul sau editorul putând doar să facă 
recurs. Toate exemplarele ziarului erau confiscate și distruse.  

Așadar, libertatea presei rămânea încă legată de „rațiuni politice”20. 
„Procedura obiectivă” a asigurat, în continuare, influența autorităților statului 

 
17 Document nr. 6666/1861, Allgemeine Verwaltungs-Archiv, Wien, Ministerium des Innern, 

Präsidiale, 16/1, Karton 607/1861–1866, fila 1.  
18 Document nr. 4529 din 29 octombrie 1862, Allgemeine Verwaltungs-Archiv, Wien, Ministerium 

des Innern, Präsidiale, 16/1, Karton 607/1861–1866, fila 1.  
19 Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, RGBl, 1863, Secţiunea a III-a – Reguli privind 

infracţiunile ce rezultă din conţinutul tipăriturilor, p. 152–154. Interzicerea apariţiei unei publicaţii se 
putea face până la o perioadă de trei luni, numai pe baza unei solicitări speciale a procurorului şi 
numai în cazul în care, datorită conţinutului, pedeapsa aferentă se ridica la mai mult de cinci ani de 
închisoare, sau au fost comise două infracţiuni mai mici în acelaşi an, sau infracţiunea respectivă a 
fost comisă de trei ori la rând.  

20 Ernst Viktor Zenker, op. cit., pp. 60–62; Markus Winkler, „Legea presei și cenzura în 
Monarhia  Habsburgică și în România”, în Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (ed.), 
Prolegomene la un dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848–1940), Iaşi, 
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asupra presei periodice, fiind tot o formă de cenzură și chiar determinând redactorii 
responsabili să autocenzureze conținutul periodicelor21.   

Legea presei din 1862 a rămas valabilă în Austria, cu unele modificări, până 
în anul 1922, iar în Bucovina până în 1923, când regimul presei a fost modificat în 
acord cu prevederile Constituției statului român întregit22. 

În perioada următoare (1862–1867), în ciuda restricțiilor, presa periodică se 
dezvoltă treptat, alimentată fiind de contextul politic intern (conflictul dintre 
centraliști și federaliști referitor la constituția imperiului, lupta pentru drepturi 
naționale, lupta dintre conceptul de stat modern și vechile privilegii ale bisericii și 
ale stărilor nobiliare etc.) La acesta se adaugă evenimentele externe, la rândul lor 
de o mare importanță pentru reașezarea pe baze legislative, economice și politice a 
Imperiului Austro-Ungar, și anume conflictele cu Ungaria și cu Germania (războiul 
din 1866, soldat cu pierderea provinciilor italienești) și instaurarea dualismului 
austro-ungar în 1867.  

Toate aceste probleme aveau nevoie de un for prin care să se exprime, iar acesta 
nu putea fi altul decât presa. „Nu exista o a doua țară în lume care să aibă  
de dus, concomitent, o povară mai grea decât cea a luptelor cu propriul destin și nicio 
presă din lume nu avea o misiune atât de dificilă, plină de responsabilitate, de a 
prelucra probleme atât de noi, ca presa austriacă de la începutul erei parlamentare”23.  

Constituția din 21 decembrie 1867, „expresia cea mai înaltă a constituțio-
nalismului în Monarhia de Habsburg, ce îngemăna principiul suveranității 
poporului cu cel al legitimității monarhice”24, garanta cetățenilor Imperiului o serie 
de drepturi fundamentale, între care și libertatea de exprimare. Articolul 13, 
paragraful 1, stipula următoarele: „Fiecare are dreptul, prin cuvânt, scris, tipar sau 
imagine, să-și exprime liber opinia, în limitele legii”25. În paragraful 2 se arăta că 
„presa nu are voie să fie supusă cenzurii sau limitată de sistemul de concesiuni. 
Interdicțiile poștale administrative nu se mai aplică în cazul tipăriturilor interne”26. 

Altă decizie importantă, cuprinsă în articolul 9, a fost înființarea  
Curții Supreme de Justiție (Reichsgericht) și reintroducerea completului de jurați, 
care hotăra și în cazul unui proces de presă27. 
 
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 80. În acest volum găsim și un index alfabetic al 
periodicelor de limbă germană din Bucovina între 1848 și 1940, alcătuit de Markus Winkler și  
Ion Lihaciu (pp. 153–200). 

21 Markus Winkler, op. cit., p. 102. 
22 Ibidem, p. 100. 
23 Ernst Viktor Zenker, op. cit., pp. 64–65.  
24 Mihai Ștefan Ceaușu, Parlamentarism, partide și elită politică în Bucovina Habsburgică 

(1848–1918), Iași, Editura Junimea, 2004, p. 267. 
25 Thomas Olechowski, op. cit., p. 1512. În original: „Jedermann hat das Recht, durch Wort, 

Schrift, Druck oder bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu 
äußern”. 

26 Ibidem. În original: „Die Presse darf weder unter Censur gestellt, noch durch das Concessions-
System beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine 
Anwendung”. 

27 Franz von Liszt, op. cit., p. 23. 
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Toate aceste prevederi au favorizat dezvoltarea presei, mai ales a celei politice. 
Se înființează periodice valoroase, precum „Neue Freie Presse”, cel mai important 
organ al grupării liberale pro-constituționale germane, în 1864, sau „Neues Wiener 
Tagblatt”, ziar democrat, militant pentru drepturile micii burghezii radicale, în 1867.  

Legea presei din 1862, chiar dacă nu a avut o orientare liberală, și Constituția 
din 1867 au creat fundamentele juridice ale regimului presei din Monarhia 
Habsburgică, care s-au păstrat, în linii largi, până în primele două decenii ale secolului 
al XX-lea. 

Se cuvine totuși să menționăm faptul că libertatea atât de mult dorită a presei 
nu era absolută. Prin articolul 20, Constituția din 1867 dădea statului posibilitatea 
de a suspenda activitatea redacțiilor și editurilor de ziare în caz de război sau alte 
„tulburări”, a se înțelege de natură politică sau socială. În urma unei petiții înaintate 
Parlamentului imperial de către Asociația Jurnaliștilor din Viena, „Concordia”, în 
15 octombrie 1868 se promulgă o nouă lege a presei28, care conținea prevederea că 
un ziar sau o revistă nu se mai puteau interzice în totalitate, ci doar anumite ediții29.  

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, regimul presei a fost supus și altor 
rectificări, precum anularea taxei pentru anunțuri publicitare în 1874 sau anularea 
obligativității cauțiunii în 189430. În pofida numeroaselor petiții venite din partea 
redactorilor și editorilor de periodice, taxa de tipărire (Zeitungsstempel) s-a păstrat 
până în 1899 (în Cisleithania), în condițiile în care ea fusese anulată în Ungaria la 
scurt timp după instaurarea dualismului, în Franța în 1870, în Germania în 1874 și 
în Marea Britanie încă din 185531. 

Parcurgând aceste etape de liberalizare, începând cu ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea presa intră într-o perioadă prosperă32, avantajată fiind de 
modernizarea sistemelor de comunicaţie (căi ferate, telegraf) şi de progresul tehnic 
(îmbunătăţirea performanţelor tiparului). Efectele acestei noi stări de lucruri au 
fost, în principal, scăderea ratei analfabetismului şi dezvoltarea sistemului de 
educaţie şi învăţământ, afirmarea în plan social şi politic a partidelor, constituirea 
asociaţiilor profesionale și culturale şi, ulterior, a unei prese a asociaţiilor.  

Procesul de liberalizare a presei, inițiat prin Legea din 1862, a fost 
determinat de dorința publicului de informare și de cererea tot mai mare de ziare 
accesibile, din punct de vedere financiar, a acestuia. Încă din perioada neoabsolu-
tistă, ministrul de Interne Alexander Bach remarca faptul că „lectura presei 
 

28 Reichs-Gesetz-Blatt nr. 142/1868: Gesetz, wodurch mehrere Bestimmungen des 
Preßgesetzes und des Gesetzes über das Strafverfahren in Preßsachen vom 17. December 1862, Nr. 6 
und 7 des Reichs-Gesetz-Blattes vom Jahre 1863, abgeändert werden. http://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?apm=0&aid=rgb&d (10.09.2018). 

29 Thomas Olechowski, op. cit., p. 1513. 
30 Gabrielle Jelinek, Josef Seethaler, op. cit., p. 1557. 
31 Ibidem. 
32 Dacă în anul 1862, în Imperiul Austriac existau 345 de publicații periodice, la începutul lui 

1869 erau 2 523. Raportat la numărul populației, în Bucovina, în același an, exista un singur ziar  
la 65 000 de locuitori, spre deosebire de Austria Inferioară, cu unul la 17 750, sau de Boemia, cu  
1 la 40 000 de locuitori. Vezi Ernst Viktor Zenker, op. cit., pp. 63–64. 
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cotidiene a devenit o nevoie vitală”33. Prin urmare, autoritățile centrale vieneze au 
încercat să controleze oferta de publicații, pe de o parte, cu ajutorul unei legislații 
stricte, pe de altă parte, prin măsuri pozitive, precum înființarea ziarelor pro-
guvernamentale subvenționate și a birourilor de informare și de presă. Această 
politică de modernizare „de sus în jos”, corelată cu factori economici – construirea 
de căi ferate, inovații în domeniul instituțiilor bancare și de credit – au constituit 
premise importante de dezvoltare a presei. Devenise evident faptul că funcția 
socială a presei nu mai putea fi limitată doar la implementarea deciziilor sistemului 
politic și nici nu mai putea fi neglijat aportul ei în articularea și afirmarea 
intereselor și nevoilor cetățenilor. 

Garantarea libertății de exprimare și a autonomiei față de sistemul politic, 
prin Constituția din 1867, au permis formarea unei societăți diferențiate din punct 
de vedere funcțional. Presa, mai ales cea politică, tinde să-și construiască propriile 
structuri și să se instituționalizeze; se conturează o nouă ocupație, de sine 
stătătoare, cea de jurnalist, iar editorii își construiesc treptat propriul segment de 
piață și de public.  

În încheiere, adăugăm câteva observații și date statistice despre piața ziarelor 
din Monarhia Habsburgică în intervalul studiat.  

Într-o lucrare apărută în 1882, Hubbard’s Newspaper and Bank Directory,  
s-a publicat un clasament al statelor Europei și ale Americii de Nord în funcție  
de numărul de exemplare al ziarelor cotidiene tipărite la 1 000 de locuitori.  
Austro-Ungaria se afla pe locul al treisprezecelea dintr-un total de 20 de țări, cu o 
densitate de cititori de 24,6%. Belgia (133,3%), Marea Britanie (112,9%) și Franța 
(99,5%) ocupau primele trei locuri, urmate de: Statele Unite, Germania, Elveția, 
Danemarca, Canada, Olanda, Spania, Portugalia și Norvegia. Cu un procent mai 
mic decât al Austro-Ungariei urmau: Italia, Suedia, Grecia, România, Rusia, Turcia 
și Bulgaria34. Autorii studiului consideră că, deși poziția Austro-Ungariei nu era 
una fruntașă, perioada anilor ’80 a fost cea în care piața presei a început să se 
consolideze, nu doar în regiunile mai bine dezvoltate sub aspect economic și 
cultural, ci și în provincii. În acest sens, menționăm încă un studiu, deosebit de 
interesant, care analizează, între altele, producția de periodice și gradul de 
răspândire al acestora în Austro-Ungaria după 186735. Studiul se bazează pe  
recensămintele efectuate între anii 1880 și 1910, deoarece acestea conțin date 
complete legate de gradul de alfabetizare, industrializare și urbanizare (factori care 
au influențat și evoluția pieței publicațiilor) din districtele administrative, la care se 
adaugă informații din statisticile școlare. Au fost luate în considerare tirajele 
 

33 Gabrielle Melischek, Josef Seethaler, op. cit., p. 1563. În original: „das Lesen der Tagespresse an 
die Stelle eines nothwendigen Lebensbedürfnisses gerückt war”. 

34 Gabrielle Melischek, Josef Seethaler, op. cit., p. 1556. 
35 Gabrielle Melischek, Josef Seethaler, „Dokumentation der Tagespresse der Habsbur 

germonarchie. Entwicklung der Tageszeitungsmarktes 1855–1910“, în Die Habsburgermonarchie 
1848–1918, Bd. VIII, Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband, Die Presse als Faktor der 
politischen Mobilisierung, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006,  
pp. 1666–1697. 
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ziarelor apărute până la data de 31 decembrie a anilor 1855, 1869, 1880, 1890, 
1900 și 1910.  

Conform tabelului centralizator36 pentru anul 1855, în cazul Bucovinei nu 
sunt trecute periodice cu frecvență săptămânală37; găsim, în schimb, periodicul 
„«Bukowina». Landes- und Amtszeitung”, redactat de Ernst Rudolf Neubauer, în 
coloana corespunzătoare anului 1869. Explicația este că, din 1868, ziarul își 
schimbă denumirea în „Czernowitzer Zeitung“, continuând să fie editat cu sprijinul 
direct al autorităților provinciale.  

Apariția periodicelor „Bukowiner Rundschau”, din 1882, și „Bukowiner 
Nachrichten”, din 1888, marchează și în Bucovina începutul „erei presei politice de 
limbă germană de durată”, o consecință naturală a fenomenului de evoluție și 
modernizare a presei în întreaga Monarhie Habsburgică. 

 
Locul apariției: Bucovina (Cernăuți) 

Anul 
apariției/ 
schim-
bării 
titlului 

Titlul 
 

Limba Modul de apariție până la 31 decembrie Tiraj  
(ca ziar 
cotidian)  
1869–1910 
(min./max.) 
 
Orientare 
politică 

   1869 1880 1890 1900 1910  
1888 „Bukowinaer 

Nachrichten” 
germană   cotidian cotidian cotidian 2 000–3 000 

 
 

1882  
 
 
1907 

„Bukowinaer 
Rundschau” 
 
„Bukowinaer 
Volkszeitung” 

germană   2–3× 
săptă-
mână 

cotidian  1 000 
liberal, 
progresist 

1903  “Czernowitzer 
Allgemeine 
Zeitung” 

germană     cotidian 11 500 
nespecificat 

1903 „Czernowitzer 
Tagblatt” 

germană     cotidian 10 000 
nespecificat 

1862 
 
1868 

„Bukowina” 
 
„Czernowitzer 
Zeitung” 

germană 2–3× 
săptă-
mână 

 
 
 

cotidian 

 
 
 

cotidian 

 
 
 

cotidian 

 
 
 

cotidian 

600–1 000 
oficial 
 
 

 

 
36 Ibidem, p. 1697. 
37 În Bucovina, în 1855, circulau două periodice oficiale în limba germană, și anume, „Allgemeines 

Landes-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kronland (Herzogthum) Bukowina”/ „Generala foaea a 
legilor și a Guvernului Țării pentru Țara de Coroană a Bucovinei” (Cernăuți, 1850–1859, bilunar) și 
„Landes-Regierungsblatt für das Herzogthum Bukowina”/„Foaea Guvernului Țării pentru Ducatul 
Bucovina” (Cernăuți, 1850–1859, lunar), precum și o publicație românească, cu grafie chirilică și 
apariție anuală, „Calendariul pentru Ducatul Bucovinei”. Vezi: Index alfabetic al periodicelor de 
limbă germană din Bucovina (1848–1940), în Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler 
(ed.), op. cit., pp.  154, 185; Vasile I. Schipor, Calendare și almanahuri românești din Bucovina 
(1811–1918), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, pp. 218, 232. 



 
Analele Bucovinei, XXVII, 1 (54), p. 75–85, Rădăuți – Bucureşti, 2020 

HUTELE  BUCOVINEI 
  FÜRSTENTHAL – VOIEVODEASA (1803–1889) 

OVIDIU  BÂTĂ 

Bukovina’s Glass Hut. Fürstenthal – Voievodeasa (1803–1889) 

(Abstract) * 

In about 1800, the Imperial and Royal administrative authorities initiated the 
construction of the glass huts in Bukovina. Before 1800, two glassworks had been 
successfully started in Bukovina: Althütte – Krasna Ilski (1793) and Karlsberg – Gura 
Putnei (1797). Recruited by the Austrian government, glass workers from the Prachin 
district of the Bohemian Forest, arrived in Radautz, in October 1802, to apply for jobs 
in the glass factory that had not yet been established. In the spring of 1803, the State 
Domain Inspectorate decided to set up a new glass factory on the Valley of the 
Voievodeasa stream (Valley of the Prince, Fürsten Valley or Fürstenthal), near 
Sucevitza. The glass factory of Fürstenthal began its activity in November 1803 and 
produced flat glass for windows and concave glass for domestic use. Manufacturers of 
flat glass and round glass, furnace masonry, smelter, carpentry, stokers, a stamping 
mill operator and sandwasher, glass cutters and apprentices worked in the factory. The 
Fürstenthal glass primarly served the cities of Radautz and Suceava, although its 
artistic mugs, glasses and bottles could be seen in many southern Bukovina 
communities. Since 1809, the factory has been leased, for different periods of time, to 
particular entrepreneurs (Jossel Reichenberg, Hartl, Ferdinand Zeidner, Aba Steiner, 
Wilhelm Dlugoborski, Mane Ruckenstein, Josef Fischer).  The glass factory operated 
until September 1889, when it was destroyed by a strong fire.  

 
Keywords: Bukowina, glass factory, Fürstenthal, Bohemian-Germans, glass-

makers, plate glass, curved glass, glass cutter, shop carpenter, glazier, lumberman, 
lease, fire. 

În Bucovina, industria sticlei – prima activitate industrială cu un mare impact 
asupra suprafețelor împădurite – a apărut cu puțin înainte de anul 1800, când 
autoritățile administrative imperiale au sprijinit inițiativele particulare și au aprobat 
construcția unor fabrici de sticlă care să utilizeze materiile prime existente în țară, 
în special „lemnul existent în măsură mai mult decât necesară și într-un belșug 
 

* Traducere: Ovidiu Bâtă. 
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nefolosit”1. Fabricile de sticlă ar fi adus foloase importante, în special pentru 
visteria imperiului, produsele acestora putând fi exportate în Moldova și Țara 
Românească la prețuri mai mici decât cele importate din Polonia sau Veneția. 

Primele fabrici de sticlă – în limba germană, Glashütte (cabană, atelier de 
sticlărie), „glăjerii” sau „hute”, cum le spuneau locuitorii români – au fost înființate 
în Crasna, pe moşia boierului Alexandru Ilschi, cunoscută ca Althütte/Alt Hütte2 
(Huta/Glăjăria Veche), în anul 1793 şi în Karlsberg-Gura Putnei, în anul 1797, pe 
teritoriul Domeniului Rădăuţi al Fondului Bisericesc.  

După anul 1800, s-au înființat fabricile de sticlă de la Fürstenthal – Voievodeasa, 
în anul 1803, și de la Lunca Frumoasă, din apropiere de Ciudin – cunoscută sub 
numele de Neuhütte/Neu Hütte sau Huta Nouă, pentru a o deosebi de sticlăria veche, 
Althütte, care își încetase activitatea cu puțin timp înainte –, în anul 1817. 

Aducerea coloniștilor și înființarea fabricii 

Când activitatea de la salina de pe Muntele Pleșul3 a fost abandonată, în anul  
1802, și producția de sare a fost transferată de acolo la Cacica, autoritățile 
administrative au sugerat să fie construită o a treia fabrică de sticlă în locul acestei 
fabrici de sare. Ca lucrători în fabrică se miza pe aducerea meseriașilor de la 
fabricile de sticlă din Sommersdorf și Stockern din Boemia – regiune cu vechi 
tradiții în producerea sticlei, unde erau inventariate, în anul 1784, 65 de fabrici de 
sticlă –, fabrici care erau închise la acea vreme din cauză că, pentru a asigura 
cantitățile mari de lemn necesare în sticlării, păduri întregi au fost tăiate complet. 

Cu toate că încă din 31 iulie 1802 Inspectoratul Bunurilor Statului din 
Rădăuți raporta că Valea Suha de lângă Stulpicani era mai favorabilă înființării 
unei glăjării, datorită pietrișului excelent, și în pofida faptului că în Pleșa4 clădirile 
necesare cazării muncitorilor existau deja, fabrica de sticlă nu a fost construită 
acolo. Atenția s-a îndreptat asupra văii pârâului Voievodeasa, aflată între    
 

1 Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice și geografice, ediție bilingvă 
îngrijită, cu introduceri, postfețe, note și comentarii de academician Radu Grigorovici, prefață de  
D. Vatamaniuc, București, Editura Academiei Române, colecția „Enciclopedia Bucovinei în studii și 
monografii” (7), 1998, p. 163. 

2 Ovidiu Bâtă, „Hutele Bucovinei. 220 de ani de la înființarea primei fabrici de sticlă din 
Bucovina – Crasna-Althütte”, în „Analele Bucovinei”, Rădăuți – București, anul XX, nr. 2 (41), 2013, 
pp. 629–638. 

3 Pleșul – munte (841 m altitudine), ține de culmile laterale ale Obcinei Mari și se află în 
apropiere de Cacica, districtul Rădăuți, lângă hotarul cu districtul Gura Humorului. Cf. Em. 
Grigorovitza, Dicționarul geografic al Bucovinei, București, Editura Göbl, 1908, p. 164. 

4 Pleș(a) – sat, districtul Gura Humorului, așezat pe partea stângă a Văii Humorului, puțin 
spre nord de Mănăstirea Humorului. Colonie înființată în anul 1835 de slovaci și transformată în sat 
de sine stătător în anul 1848. Cf. Em. Grigorovitza, op. cit., p. 164. 
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Sucevița și Marginea, unde erau 15 453 de iugăre5 și 693 de stânjeni pătrați de 
păduri nefolosite. 

În 21 noiembrie 1802, pădurarul Böller a înaintat un raport în care prezenta 
locaţia potrivită pentru construirea fabricii de sticlă, și anume pe pârâul 
Voievodeasa, afluent de stânga al pârâului Sucevița. În primăvara anului 1803, s-a 
luat hotărârea înfiinţării sticlăriei aici și construirea de locuințe pentru muncitori. 

Înfiinţarea unei fabrici de sticlă putea să dureze mult timp. Mai întâi, trebuia 
obţinut consimţământul din partea autorităţilor militare sau civile sub a căror 
autoritate se afla teritoriul respectiv, în cazul de față Domeniul Solca de care 
aparțineau satele Sucevița, Marginea și, ulterior,  Fürstenthal – Voievodeasa. Urmau, 
apoi, negocierile cu coloniștii, cu privire la alocarea terenului, la salarii, la 
cheltuieli de călătorie, la taxele și dările cuvenite sau scutiri. În timpul negocierilor, 
coloniștilor li se promiteau case şi ceva pământ, pentru care urmau să plătească o 
taxă anuală. Ei urmau să fie scutiţi de munci neplătite şi dări către Domeniu.  

Între timp, Inspectoratul c. c. al Bunurilor Statului din Bucovina, cu sediul în 
Rădăuți, a trecut la recrutarea de sticlari germani din districtul Pracin, din Pădurea 
Boemiană, sticlari recrutați de Johann Pollmann şi Johann Würzer, care au sosit la 
Rădăuți încă din octombrie 1802, pentru a primi slujbe în fabricile de sticlă ale 
căror locaţii încă nu fuseseră stabilite. 

În 24 octombrie 18026, Inspectoratul a încheiat cu aceștia un acord în care se 
prevedea că Inspectoratul le va asigura încadrarea la viitoarea fabrică de sticlă, 
numărul locurilor de muncă, facilitățile acordate, retribuțiile sticlarilor, zidarului, 
topitorului, fochistului, ucenicilor și banii care le vor fi dați pentru călătorie.  

Au convenit să lucreze în fabrica de sticlă care urma să fie construită în  
Valea Voievodeasa (Fürstenthal) producătorii de sticlă plană/sticlă pentru ferestre 
(Tafelglasmachergesellen): Johann Weber, Anton Fuchs, Wenzel Feldigel, Franz 
Weber, Franz Keller; producătorii de sticlă rotundă/concavă (Hohlglasmacher): 
Josef Gaschler, Mathias Gaschler și zidarul (Hüttenmaurer) Martin Stoiber7. Acești 
opt meseriași, împreună cu familiile lor, sunt considerați ca fondatori ai coloniei 
Fürstenthal. 

S-a hotărât ca fabrica să angajeze, pentru început, opt producători de sticlă 
plană, opt producători de sticlă rotundă, un topitor experimentat, un geamgiu, un 
glăzuitor, un zidar de cuptoare, patru fochiști, ucenici. Johan Weber a fost autorizat 
să recruteze forța de muncă necesară.  

În primăvara anului 1803, Martin Stoiber a venit cu 3–4 familii de producători de 
sticlă, celelalte familii trebuind să ajungă la sfârșitul lunii septembrie. Fiecare familie 
 

5 Iugăr – unitate de măsură a suprafețelor de pământ, care în Imperiul Habsburgic echivala cu   
1 600 de stânjeni pătrați sau 0,5775 hectare. 

6 Johann Polek, „Geschichte von Fürstenthal”, în „Bukowiner Bote”, Czernowitz, II. 
Jahrgang, 1899, nr. 22, pp. 1–2.  

7 Raimund Friedrich Kaindl, Das Ansiedlungswesen in der Bukowina seit der 
Besitzergreifung durch Österreich, Innsbruck, Verlag der Wagnerʼschen Universitäts-Buchhandlung, 
1902, p. 360. 
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urma să primească, gratuit, cazare în case de lemn puse la dispoziția lor din partea 
fabricii, un teren pentru grădină și două iugăre de pășune. 

Trebuiau aduși imediat muncitori forestieri care să taie lemnul din pădure, să 
construiască locuinţe pentru ei, pentru sticlari şi familiile lor, care urmau să 
sosească în vara aceluiaşi an.  

Inspectoratul Domeniilor Statului a negociat, în anul 1802, cu Sebastian 
Schuster, sticlar din Rehberg – Boemia, care, în anul 1800, se afla în Rădăuţi, ca să 
recruteze muncitori forestieri din ţinuturile natale, lucrători care inițial se vor stabili 
în Marginea, pentru a tăia lemnul necesar construirii caselor în care urmau să fie 
cazați coloniștii. Conform raportului său din 18 ianuarie 1803, el s-a angajat că va 
veni din timp, pe vreme bună, cu 18 familii de muncitori forestieri, pentru a tăia  
1 000 de klafteri8 de lemn până în primăvară, astfel încât acesta să se usuce și să  
fie bun pentru construcții. În 27 martie 1803, Sebastian Schuster a raportat că  
20 de familii de tăietori de lemn au ridicat pașapoarte pentru relocare9. 

Primii muncitori forestieri sosesc în aprilie 1803. În toamna anului 1803, 
Sebastian Schuster, cu 20 de familii de tăietori de lemn și constructori de case au 
ajuns în Marginea, unde au fost întâmpinaţi de administratorul Quirsfeld şi de 
casierul Hohenauer şi cazaţi temporar în cabane de lemn. Se cunosc și numele 
acestor muncitori forestieri: Achenbrenner Anton, Augustin Johann, Baumgartner 
Sebastian, Beitel Georg, Denk Josef, Eichinger Martin, Gnad Martin, Geschwendtner 
Franz, Haiden Karl, Hoffmann Wenzel, Klostermann Georg, Kohlruss Kaspar, 
Kufner Martin, Mirwald Jakob, Paukner Michael, Schulhauser Martin, Schuster 
Andreas, Schuster Franz, Schweigel Johann, Peter Wilhelm10. 

Între timp, au fost luate și alte măsuri necesare. Prin Ordonanța Gubernială 
din 17 decembrie 1802, s-a dispus angajarea unui pădurar, cu un salariu anual de 
144 de florini – acesta trebuia să supravegheze exploatarea lemnului necesar 
fabricii și să țină evidența acestuia –, și a doi paznici, cu un salariu anual de 36 de 
florini. Ca administrator al fabricii a fost desemnat Dominik von Aystetten, care a 
primit numirea oficială în 31 octombrie 180411. 

După ce guvernul din Lvov (în 29 iulie 1803) și Camera Curții (în 7 octombrie 
1803) au acordat aprobarea preliminară pentru demararea construcțiilor, sticlăria și 
anexele necesare au fost ridicate, în anul 1803, de Oficiul din Solca, al cărui 
administrator era Quirsfeld. Cheltuielile pentru construcții s-au ridicat la suma de  
6 989 de florini și 50 de creițari. De asemenea, a fost construit un han cu pivniță, 
care a costat 412 florini și 28 creițari12. În scurt timp, s-a înființat o fabrică de 
carbonat de potasiu/potasă (Pottaschenhütte) și o vărărie (Kalkbrennerei). 
 

8 Klafter – echivalent cu stânjen (stânjen vienez), veche unitate de măsură pentru lungime, 
anterioară introducerii sistemului metric, egală cu 1,962 m în Muntenia, 2,23 m în Moldova, 1,896 m 
în Austria.  

9 R. F. Kaindl,  op. cit., p. 361. 
10 Valerian Procopciuc, Sucevița și Voievodeasa, două localități bucovinene. Studiu monografic, 

Rădăuți, Editura Septentrion, 2009, pp. 161–162.  
11 R. F. Kaindl, op. cit., p. 364.  
12 Ibidem, p. 363. 
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De-a lungul timpului, coloniștii și-au construit mica biserică catolică –  
colonia Fürstenthal a fost locuită exclusiv de germani catolici: 362 în anul 1811, 
586 în anul 184213, 928 în anul 189014, 1 794 în anul 1920, 1 908 în anul 193015 –, 
o școală și case care au continuat să urce pe vale16. 

Pământul care urma să fie ,,dăruit” era intens împădurit şi pietros şi trebuia 
curăţat şi făcut arabil. Odată sosiţi, coloniştii – bărbați, femei și copii – au început 
să cureţe pădurea deasă pentru a-şi face cărări și drumuri, case şi terenuri de 
grădinărit.  

Prin anul 1808, respectiv după cinci ani de la înființare, se aflau în Fürstenthal 
48 de familii germane din Boemia. Numele Bauer, Blaschi, Dombrowski, Fischer, 
Haas, Pollmann, Schlehuber, Stadler, Stöhr şi Straub s-au adăugat listei primilor 
locuitori.  

În anul 1811, o parte dintre angajaţii de la sticlăria din Karlsberg-Gura Putnei au 
avut o dispută cu Oficiul Economic, au părăsit localitatea şi s-au stabilit în 
Voievodeasa. Mulţi colonişti, cu nume obişnuite pentru districtul Prachin din 
Pădurea Bohemiană – Aschenbrenner, Bauer, Kuffner, Gaschler, Müller, Straub, 
Weber –, s-au mutat în Voievodeasa. Astfel, numărul lucrătorilor de la sticlărie a 
crescut la 48, respectiv: 17 sticlari (Galsmacher), un zidar (Hüttenmaurer), un fierar 
(Hüttenschmied), un tâmplar (Hüttentischler), doi topitori (Schmelzer), 19 tăietori 
de lemn (Holzhauer), patru fochişti (Schürer), un tăietor de sticlă (Glasschneider), 
un lucrător la moara de măcinat (Pochweib), un legător (Glaseinbinder)17. 

Între meşterii topitori şi turnători ai fabricii erau şi cehi – Tadeus Rubieczka, 
Tomasz Woilerowicz, Wenzel Nemeczek, conducătorul lucrătorilor din această 
branşă, care a lucrat în fabrica de sticlărie ca ,,meşter de pahare şi de geamuri”. 

Activitatea la fabrica de sticlă 

Funcționarea sticlăriei, care a început la sfârșitul anului 1803, a fost 
incompletă în primul an. Dificultăți multiple au apărut, inițial, ca urmare a lipsei 
lucrătorilor sticlari necesari. Chiar dacă plățile pentru deplasare au fost acordate în 
avans sticlarilor boemieni germani, unii au refuzat să vină. De exemplu, 
Inspectoratul Domeniilor nu a reușit să-i atragă pe producătorii de sticlă rotundă 
Anton Aschenbrenner, Lorenz Kolberter și Andreas Fuchs. Deși li s-a oferit un 
permis pentru a se muta în Bucovina, 60 de florini pentru călătorie și 100 de florini 
avans la sosirea în Bucovina, o casă de lemn (pentru care urmau să plătească anual 
 

13 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1774–1918. Aspecte 
etnodemografice și confesionale, Chișinău, Editura Civitas, 2003, p. 95. 

14 Die Bukowina, Czernowitz, 1899, p. 214. 
15 Valerian Procopciuc, op. cit., pp. 181–182. 
16 Mellita von Mikulicz, „Fürstental”, în „Neue Freie Presse”, Wien, Montag, den 4. September 

1905, nr. 14 739, pp. 1–3. 
17 R. F. Kaindl, op. cit., p. 373. 
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un florin), lemne de foc gratuit și trei iugăre de pământ (pentru o plată anuală de  
30 de creițari), aceștia au refuzat. Alți lucrători sticlari au fost de acord cu cele 
oferite de Inspectoratul Domeniilor18. 

Începutul fabricii de sticlă din Fürstenthal a fost unul destul de modest. Pentru 
obținerea sticlei au fost construite două cuptoare, unul pentru sticlă rotundă și unul 
pentru sticlă plană. Fiecare cuptor avea opt creuzete, dar nu erau folosite toate 
concomitent. În noiembrie 1803, la începutul operațiunilor, al optulea creuzet 
pentru sticlă plană nu era utilizat, iar în anul 1804 numai patru sticlari și un ucenic, 
Ignatz Gaschler, au lucrat la cuptorul pentru sticlă rotundă. 

Din seria de sticlari, trebuie amintit Johann Pollmann, din districtul Pisek, 
unul dintre primii recrutați în anul 1803, un vrednic producător de sticlă plană.  
Administratorul fabricii, von Aystetten, a solicitat, în 28 noiembrie 1804, să se 
înființeze un post de șef al lucrătorilor, în care să fie numit Pollmann. Franz Pauli, 
inspectorul Domeniilor statului, a agreat, prin Hotărârea emisă în localitatea  
Sf. Ilie, în data de 30 noiembrie 1804, înființarea acestui post. Șeful calfelor urma 
să-și ocupe postul începând din 1 decembrie 1804 și să fie remunerat cu șase florini 
pe lună. El avea următoarele atribuții: să supravegheze hărnicia și calitatea muncii 
prestate de ceilalți lucrători; să preia răspunderea pentru examinarea, marcarea și 
ambalarea adecvată a produselor; să sprijine activitatea administratorului fabricii în 
vederea protejării patrimoniului și preîntâmpinării producerii de pagube; să se 
comporte cumsecade, să fie harnic și sobru, fiind astfel un exemplu pentru muncitori. 
Johann Pollman a lucrat în fabrică până în 1 septembrie 1808, când a decedat19. 

În februarie 1807, la sticlărie lucrau: opt producători de sticlă plană 
(Tafelmacher) – Johann Pollmann, Franz Stadler, Benedict Stadler, Ignatz Stadler, 
Jakob Stadler, Adalbert Földigl, Franz Weber, Leopold Gaschler; opt producători de 
sticlă rotundă (Hohlglasmacher) – Georg Aschenbrenner, Adam Pankratz, Josef Beller, 
Matthias Gaschler, Ignatz Gaschler, Johann Bottwerk, Mathias Nemetschek, Anton 
Kufner20. 

Fabrica de sticlă din Fürstenthal avea și o moară de sfărâmat pietrișul silicios, 
moară de 2–3 cai putere, pusă în mişcare de apă. Nu erau maşini speciale de lucru, 
doar o masă de întins sticla, un cuptor de răcire, o şlefuitoare manuală, un atelier de 
fabricare a cărămizilor. Căldura necesară cuptoarelor se producea prin arderea 
lemnului de esenţă moale – lodbe groase de 3 ţoli –, circa 5 000 de stânjeni anual. 
Ca materii prime, se utilizau: nisip silicios, arsenic, smalț, piroluzit/manganez, 
argilă calcaroasă, potasă, sodă21. 
 

18 Ibidem, p. 364. 
19 Ibidem, p. 370. 
20 Ibidem, pp. 370–371.  
21 Hauptbericht und Statistik über das Herzogthum Bukowina für die Periode vom Jahre  

1862–1871. Herausgegeben von der Bukowinaer Handels- und  Gewerbekammer (în continuare se va 
cita: Hauptbericht und Statistik über das Herzogthum Bukowina), Lemberg, Druk von K. Piller, 
Selbstverlag der Handelskammer, 1872, pp. 256–257. 
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Conform unei note din anul 1805, într-un creuzet pentru sticlă plană se 
introduceau: 153 de pfunzi22 de nisip, 603/4 pfunzi de potasă, 24 de pfunzi sare de 
potasiu și 123/4 pfunzi de sare. Într-un creuzet de la cuptorul de sticlă rotundă se 
foloseau: 120 de pfunzi de nisip, 381/4 pfunzi de potasă și 20 de pfunzi sare de 
potasiu. Dintr-o notă din 13 ianuarie 1804, aflăm că necesarul de arsenic și dioxid de 
mangan (piroluzit) era de 300 de kilograme anual, materii care se comandau de la 
magazinul lui Ullrich din Cernăuți23. Potasa, ingredient necesar în producerea sticlei, 
era parțial produsă în Fürstenthal, parțial provenită de la alte cuptoare/ fierbători de 
potasă din Bucovina (Poiana Micului, Soloneț, Dragoșa, Straja, Frasin).  

La sfârșitul anului 1821 și începutul anului 1822, în fabrica de sticlă lucrau: 
producătorii de sticlă (Glasmacher) Josef Stadler, Ignaz Stadler, Mathias Gaschler, 
Michael Gaschler, Anton Gaschler, Johann Gaschler, Jakob Schuster, Franz 
Schuster, Albert Feldigl, Josef Feldigl, Johann Wurzer, Franz Pankratz, Georg 
Ortmann, Franz Weber, Mathias Niemeczek, văduva Pankratz; topitorii (Schmelzer) 
Christof Gaschler și Franz Bauer; fochiștii (Schürer) Michael Weinfelder, Paul 
Fischer, Karl Fischer, Martin Bauer; Katharina Stadler, la împachetat și legat sticla 
(Einbinderin); Jakob Stadler, muncitor la concasor și spălător de nisip (Pochmüller 
und Sandwascher); Josef Reitmaier, tăietor de sticlă (Glasschneider); Friedrich 
Mack, tâmplar (Hüttentischler). Tot pentru această perioadă se cunoaște și un 
inventar al bunurilor din Fürstenthal: fabrica de sticlă cu cameră de topire, cameră de 
cenușă și 38 de klafteri conducte de apă; o magazie/depozit de produse din sticlă; un 
șopron pentru paiele folosite la ambalat și un șopron de materiale; o potăsărie; o 
moară de concasat, cu baraj de apă și jgheaburi în lungime de 142 de klafteri; o casă 
a administratorului sticlăriei, cu două grajduri și un șopron; locuințe – patru pentru 
fochiști, două pentru topitori, câte una pentru legător și muncitorul de la concasor, 18 
pentru producătorii de sticlă (în total, 27 de apartamente), două pentru învățători, una 
pentru pădurar; un han24. 

Încă de la începutul activității, toată sticla produsă în Fürstenthal a fost vândută 
lui Jossel Reichenberg, arendașul fabricii de sticlă din Karlsberg – Gura Putnei, la un 
preț de un florin pe setul de sticlă plană și un florin și 30 de creițari  pe setul de 
sticlă rotundă25.  

O imagine de ansamblu a activității sticlăriei din Fürstenthal ne este oferită de 
următorul calcul al randamentului pentru anul 1836.  

Cantitatea de produse din sticlă obținută de la 1 ianuarie până la sfârșitul lui 
decembrie 1836 a fost de: 8 220 de seturi de sticlă rotundă și 21 199 de seturi de 
sticlă plană, în total 29 419 de bucăți. Pentru aceasta, s-au încasat: pentru 8 220 de 
seturi de sticlă rotundă a câte 44 de creițari – 6 028 de florini; pentru 21 199 de 
seturi de sticlă plană a câte 48 de creițari – 16 959 de florini și 12 creițari; pentru 
 

22 Pfund – veche unitate de măsură a greutății, egală cu 0,5 kg; livră (și: punt, fund). 
23 R. F. Kaindl, op. cit., p. 366. 
24 Ibidem, p. 375.  
25 Ibidem, p. 367. 
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cutii – 233 de florini și 21 de creițari; pentru munca folosită – 675 de florini și  
16 creițari. În total, veniturile s-au ridicat la 23 895 de florini și 49 de creițari26.  

Pe de altă parte, s-au cheltuit: pentru 2 388 klafteri de lemn de foc pentru 
fabrică, împreună cu salariile spărgătorilor și cărăușilor a câte 50 de creițari –  
1 948 de florini și 20 de creițari; pentru 1 040 centneri27 de potasă a câte 4 florini și 
30 de creițari – 4 680 de florini; pentru 212 corețe28 de calcar a câte 50 de creițari –  
176 de florini și 40 de creițari; pentru 58 de centneri de sare a câte 4 florini –  
232 de florini; pentru 126 centneri sticlă spartă a câte 2 florini – 252 de florini; 
pentru 65 de corețe de argilă calcaroasă galițiană a câte 5 florini și 36 de creițari – 
364 de florini; pentru 35 de corețe de argilă ungurească a câte 10 florini –  
350 de florini; salariile producătorilor pentru 8 220 de seturi de sticlă rotundă a câte  
71/5 creițari – 986 de florini și 24 de creițari; salariile producătorilor pentru  
21 199 de seturi de sticlă plană a câte 8 creițari – 2 826 de florini și 32 de creițari; 
salarii pentru funcționarii fabricii și oamenii de serviciu – 448 de florini; salarii 
pentru paznici – 570 de florini și 32 de creițari; pentru muncă – 675 de florini și  
16 creițari; pentru mărfuri din fier – 35 de florini și 12 creițari; pentru cărămizi – 
18 florini și 40 de creițari; pentru nisip – 23 de florini și 10 creițari; pentru cutii de 
ambalare – 167 de florini și 52 de creițari; pentru paie – 52 de florini și 14 creițari; 
pentru rechizite – 169 de florini și 38 de creițari; pentru reparații ale construcțiilor – 
164 de florini și 13 creițari; pentru impozitul pe venit – 40 de florini; în total –  
14 180 de florini și 43 de creițari. S-a înregistrat, deci, un câștig anual de  
9 715 florini și 6 creițari29. 

Durata lucrului pe zi nu era stabilită fix. La fiecare topire se lucra atât timp 
cât masa de sticlă topită era transformată în diferite obiecte30. Plata se făcea pe 
seturi de câte 60 de bucăţi (per Schock): sticlarul de sticlă plană primea 54 de 
creițari, ucenicul primea 39 de creițari; sticlarul de sticlă rotundă era plătit cu 48 de 
creițari, ucenicul cu 37 de creițari. Ceilalți muncitori din fabrică, care nu erau 
plătiți pe seturi de produse, primeau salarii săptămânal: topitorul – 9 florini; 
constructorul – 10 florini; fochistul – 5 florini; ajutorul de fochist – 4 florini; 
lucrătorul de la concasor – 3 florini și 30 de creițari; spălătorul de nisip – 4 florini 
și 30 de creițari; legătorul – 3 florini și 30 de creițari; constructorul de creuzete –  
4 florini; tâmplarul, care făcea cutii în care erau ambalate produsele de sticlă, era 
plătit cu 30 de creițari, un florin și 30 de creițari, 2 florini și 30 de creițari, în 
funcție de tipul de cutie31. 

Spre deosebire de alţi angajaţi ai sticlăriei, meşterii sticlarii stăteau în fabrică 
să lucreze şi trebuiau să îndure căldura cuptoarelor, care atingea circa 1 500 de 
 

26 Ibidem, p. 366.  
27 Zentner – măsură pentru greutăți, egală cu 56 kg. 
28 Coreț – (reg. Bucovina) unitate de măsură pentru capacitate, egală cu aproximativ 125 de 

litri, întrebuințată mai ales pentru cereale. 
29 R. F. Kaindl, op. cit., p. 367.  
30 Hauptbericht und Statistik über das Herzogthum Bukowina, p. 257. 
31 R. F. Kaindl, op. cit., pp. 374–375. 
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grade, căldură suficientă ca să topească nisipul, potasa și celelalte ingrediente 
necesare în producerea sticlei.  

În mijlocul sticlăriei se aflau cuptoarele de formă circulară. Aici trebuia să fie 
un meșter sticlar şi un ucenic la fiecare creuzet. În câteva creuzete se topeau 
minereuri din care se produceau diferiți coloranți – roşu strălucitor, albastru, 
purpuriu, verde-smarald şi turcoaz – necesari colorării sticlei.  

Suflătorii de sticlă aveau ţevi de 1,2 m lungime, pe care le băgau în sticla 
topită şi le învârteau apoi, într-o ramă sau o placă de metal, ca să îi dea formă. 
Stând în picioare lângă cuptor, repetau constant, roteau şi suflau sticla, controlând 
forma şi grosimea acesteia. Cu uneltele manuale simple, foarfeci şi cleşti, finisau 
forma produsului. Unele piese de sticlă erau suflate într-o matriţă din lemn de fag, 
ţinută de un ucenic. Sticla topită era trasă de-a lungul suprafeţei produsului şi lua 
forma unor cozi, mânere sau picioare.  

 

 
În fabrica de sticlă din Neuwelt (Harrachsdorf/Harrachov). 
Sursa: ÖUM, Böhmen (2. Abtheilung), Wien 1896, p. 629. 

 
Finisarea sticlăriei se făcea prin tăiere, polizare, smălțuire şi pictare. Culorile 

de pe sticlă erau coapte într-un mic cuptor din casă. Bărbaţi şi copii pricepuţi 
decorau obiectele de sticlărie casnică cu flori, fluturi şi alte ornamente şi le 
împachetau în hârtie.  

Sticlăria de la Voievodeasa servea în primul rând orașelor Rădăuți și Suceava, 
deși ceștile, paharele și carafele măiestrit lucrate puteau fi văzute în multe 
comunități din sudul Bucovinei.  

Producția de sticlă a fabricilor din Bucovina se ridica la circa 40 000 de seturi 
de sticlă rotundă și 24 000 de seturi de sticlă plană, cu posibilitatea de a fi dublată. 
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Circa o treime din producție era exportată în Moldova, unde era concurată de 
produsele importate din Anglia și Belgia32. 

Arendarea fabricii 

Până în toamna anului 1809, fabrica de sticlă a fost exploatată în regie proprie 
de Administrația economică din Solca, apoi întreaga afacere a fost arendată – 
arendă care era dezavantajoasă pentru dezvoltarea sticlăriei –, pe perioade diferite.  

Din 1 noiembrie 1809 și până în anul 1813, sticlăria i-a fost arendată lui 
Jossel Reichenberg, negustor evreu din Rădăuți, care a fost arendașul fabricii de 
sticlă din Karlsberg – Gura Putnei până în anul 1801. 

Nemulțumiți de faptul că Reichenberg nu respecta prevederile contractului de 
închiriere și de salariile scăzute, care nu le asigurau traiul, producătorii de sticlă din 
Fürstenthal au declanșat o grevă în toamna anului 1810, acțiune care a fost 
considerată ca prima grevă organizată în Bucovina. Muncitorii solicitau mărirea 
salariilor, stabilirea de ajutoare pentru bătrânețe și incapacitate de muncă, angajarea 
unui învățător și plata preotului, care nu mai vroia să țină serviciul religios la 
sticlărie, din banii fabricii.  

Conflictul de muncă a încetat în 6 februarie 1811, când, după negocieri conduse 
de Franz Schubert, inspectorul Domeniilor din Solca, și de administratorul de sticlărie 
Kral, s-au convenit următoarele: mărirea substanțială a salariilor; salariile săptămânale 
ale tuturor muncitorilor (topitori, fochiști, ajutori de fochiști, constructori, muncitori de 
la concasor, cei care împachetau sticla, spălători de nisip) să fie plătite chiar și pentru 
perioada când cuptorul nu funcționa; prin sârguința depusă în muncă și prin creșterea 
salariilor, muncitorii își vor putea construi sau cumpăra case și pământ; în privința 
angajării unui învățător, oamenii au fost înștiințați că de aceasta se va ocupa 
Administrația districtuală; preotului salinei din Cacica, Iacob Bogdanowicz, care 
trebuia să oficieze serviciul religios la fabrica din Fürstenthal la fiecare 14 zile, i s-a 
mărit remunerația de la 50 de florini la 100 de florini anual, bani plătiți de casieria 
fabricii, începând din 1 noiembrie 181033. 

În anul 1819, fabrica l-a avut ca arendaș pe Hartl, apoi, în anii treizeci, pe 
Ferdinand Zeidner. În acel timp, prețul contractului de arendare era de 4 000 de 
florini. În mai 1847, când fabrica era arendată de evreul Aba Steiner, mai mulți 
meșteri sticlari, printre care și conducătorul lucrătorilor, cehul Wentzel Nemeczek,  
nemulțumiți de faptul că Administrația Domeniilor din Solca nu le ia apărarea în 
conflictul lor cu arendașul care nu le plătea salariile și îi obliga să cumpere de la el 
diferite produse în contul salariului și percepea camătă, au fugit peste graniță, pe la 

 
32 Hauptbericht der Handels- und Gewerbekammer für das Herzogthum Bucovina nebst der 

Topographisch-statistischen Darstellung des Kammerbezirkes mit Schluss des Jahres 1861, Czernowitz, 
Gedruckt bei Johann Eckhardt, 1862, p. 212. 

33 Ibidem, pp. 371–373. 
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Cornul Luncii, în Moldova. Aici, ei s-au angajat la noua fabrică de sticlă înființată 
de prințul Dimitrie Cantacuzino pe moșia sa de la Baia34. Începând cu 1 mai 1852, 
apare ca deținător al contractului de arendare Wilhelm Dlugoborski. Acesta a plătit 
anual 1 900 de florini pentru arendarea sticlăriei și, de asemenea, a închiriat multe 
sute de iugăre de teren. De la 1 mai 1864, arendaș a fost Mane Ruckenstein, care 
plătea o arendă de 5 072 de florini35. Ultimul arendaș al fabricii a fost Josef 
Fischer, un mare industriaș al acelor vremuri, ce deținea în Bucovina și alte fabrici, 
printre care și Fabrica de ciment de la Putna. 

În 9 iulie 1887, arhiducele Rudolf de Austria (1858–1889), prinţul moştenitor, 
unicul fiu al lui Franz Joseph, a vizitat, împreună cu suita sa, oraşele Cernăuţi şi 
Rădăuţi, apoi s-a întâlnit cu coloniştii germani din Fürstenthal – Voievodeasa36. Un an 
mai târziu, în cinstea vizitei acestuia, coloniştii au înălţat un monument, unic în 
această zonă37.  

Producerea sticlei, ca principală activitate în Fürstenthal timp de 86 de ani, a 
continuat până în anul 1889, când, în noaptea de 28/29 septembrie 188938, fabrica – 
proprietate a Fondului Religionar şi arendată la acea dată de Josef Fischer – a ars 
până la temelii. Cauza focului catastrofal nu a fost cunoscută. Pagubele s-au ridicat 
la 10 000 de florini.  

Deşi era asigurată, fabrica nu a mai fost reconstruită, astfel că muncitorii s-au 
orientat spre alte îndeletniciri. O parte dintre ei s-au angajat la fabrica de cherestea 
din Suceviţa – înfiinţată în anul 1889 de Compania pe acțiuni din industria 
lemnului Leopold von Popper din Viena – sau se dedică altor meserii: tăietori, 
fasonatori și corhănitori de lemn, silvicultori, paznici de pădure și de vânătoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Valerian Procopciuc, op. cit., pp. 171–172. 
35 R. F. Kaindl, op. cit., p. 367. 
36 O. J. Nussbaum, Der Kronprinz in der Bukowina, Czernowitz, Pardini, 1887; Dionisiu O. 

Olenici, „Moştenitorul de tron Rudolf în Bucovina. La 7–10 iulie”, în ,,Familia”, anul XXIII, nr. 28, 
12/24 iulie 1887, pp. 332–333. 

37 Ovidiu Bâtă, „«Coloana lui Rudolf» – o mărturie a trecerii prințului Rudolf de Austria prin 
Bucovina, în anul 1887”, în „Analele Bucovinei”, anul XXV, nr. 2 (51), 2018, pp. 405–418. 

38 „Bukowinaer Rundschau”, Czernowitz, VIII. Jahrgang, nr. 731, Dienstag den 1. October 
1889, p. 2. 
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UN  URMAȘ  AL  CĂRTURARULUI  ION  G. SBIERA 
ALEXANDRU  SBIERA  (1878–1965)1 

ELENA  PINTILEI 

A Follower of the Scholar Ion G. Sbiera. Alexandru Sbiera (1878–1965) 

(Abstract) * 

If Ion G. Sbiera belongs to the plethora of intellectuals who have distinguished 
themselves through a continuous activity in the cultural life of Bukovina during the 
second half of the 19th century, then his son, Alexandru Sbiera, who was educated at 
the University of Vienna, is known for his activity in the administration of Bukovina 
in the first half of the 20th century. 

The documents discovered in the Archives of Suceava present the fifth son of 
Ion G. Sbiera as a Mayor of Câmpulung Moldovenesc between 1942 and 1944. He 
was twice appointed prefect of Câmpulung county (1919–1920, 1922–1924) and, for a 
short period of time, president of the so-called “Iorgu G. Toma Bukovina – Section of 
the Romanian Touring Club (1935–1940). From this position, Alexandru Sbiera was 
involved in the tourism development in Bukovina, becoming a reference name in the 
history of the matter. Counting among the intellectuals who supported the Romanian 
Orthodox Church, along with other important personalities, Alexandru Sbiera was 
decorated by King Ferdinand I with the 1st Class Medal “Reward for Work in the 
Service of Churchˮ. 

The following article brings to the readers’ attention an unfairly and far too 
quickly forgotten personality, which deserves a place of honour among the Romanian 
intellectuals who have been in the service of Bukovina. 

 
Keywords: Sbiera, Bukovina, administration, Romanian Touring Club, forest 

engineer. 

Din pleiada de intelectuali ai Bucovinei celei de-a doua jumătăți a secolului  
al XIX-lea face parte și eruditul cărturar Ion G. Sbiera. Născut la Horodnicul de 
Jos, Ion G. Sbiera și-a construit o carieră la Cernăuți, unde, destul de târziu, avea 
 

1 Studiul Un urmaș al cărturarului Ion G. Sbiera. Alexandru Sbiera (1878–1965) a fost 
realizat pe baza comunicării susținute la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Bucovina – Identitate și 
Transformare. Patrimoniu Construit și Peisaj Cultural”, ediția a XXVII-a a sesiunii anuale de referate 
şi comunicări ştiinţifice, desfășurată la Suceava și Rădăuți în zilele de 3–5 octombrie 2019.  

* Traducere: Ștefănița-Mihaela Ungureanu. 
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să-și întemeieze o familie: avea 36 de ani, fusese timp de zece ani profesor la 
Gimnaziu, funcționa de un an2 în calitate de custode în cadrul Bibliotecii Țării3 și 
de cinci ani era membru fondator4 al Academiei Române. Toți copiii lui Ion G. 
Sbiera aveau să se nască la Cernăuți, loc în care și-a achiziționat și cea dintâi casă, 
așa-numitul Palat al Sbierenilor, care există și astăzi pe aleea care odată a purtat 
numele cărturarului și constituie un obiectiv de interes turistic pentru toți cei care 
ajung în capitala Bucovinei istorice. Cei șase fii ai lui Sbiera, care au ajuns la 
maturitate, s-au remarcat în domenii diverse: învățământ, administrație, justiție și 
teologie. Cel dintâi fiu, Rem Modest a fost președinte al Tribunalului din Suceava, 
distins5 de Regele Ferdinand cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer; 
Traian și-a încununat studiile cu titlul de doctor în științe juridice, iar Decebal cu 
titlul de doctor în teologie6. Lingvistul Radu Sbiera, cel mai cunoscut dintre fiii lui 
Ion G. Sbiera, cu o importantă carieră universitară, avea să joace un rol important 
în Unirea Bucovinei, ca membru în Consiliul Național Român din Bucovina  
(27 octombrie 1918) și secretar al Congresului General al Bucovinei (28 noiembrie 
1918)7. La data de 30 decembrie 1922, Radu Sbiera avea să fie decorat8 de regele 
Ferdinand I, cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer, iar între 1926 şi 1927 
a fost primar al Cernăuților. Alexandru, al cincilea fiu al lui Ion G. Sbiera, ocupă 
funcția de inginer silvic, de prefect și primar al Câmpulungului Moldovenesc, iar 
Mihai, mezinul casei, devine profesor9 de geografie în cadrul Liceului „Aron 
Pumnul” din Cernăuți. Cercetările noastre asupra membrilor familiei Sbiera s-au 
concretizat într-un album10 dedicat, în an centenar, celui care și-a închinat întreaga 
viață redeșteptării conștiinței naționale a românilor dintr-o Bucovină înstrăinată. 
Studiul de față își propune să scoată la lumină activitatea desfășurată de unul dintre 
fiii mai puțin cunoscuți ai lui Ion G. Sbiera, Alexandru. 

 
2 Державнийархів Чернівецької області/Arhivele de Stat ale Regiunii Cernăuți (A.S.R.C.), 

Fond Universitatea Cernăuți, F-216, inv. 3, d. 6/1865–1875, f. 26.  
3 Elena Pintilei, „Activitatea de bibliotecar a eruditului cărturar Ion a lui Gheorghe Sbiera”, în 

„«Studium». Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie / The Journal of BA, MA 
and PhD Students in History”, Galați, Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie, Filosofie 
și Teologie, vol. XI, 2018, p. 19. 

4 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866–1999. Dicţionar, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1999, p. 477.  

5 „Monitorul Oficial” (în continuare se va cita: MO), nr. 184, 23 noemvrie 1922, pp. 8563–8564. 
6 „Tribuna Poporului”, anul V, nr. 154, 21 august/3 septembrie 1901, p. 2.  
7 Emil Satco, Alis Niculică, Enciclopedia Bucovinei. Personalități, localități, societăți, presă, 

instituții, Suceava, Editura „Karl A. Romstorfer”, 2018, pp. 356–357. 
8 MO, nr. 218, 4 ianuarie 1923, p. 10347. 
9 Liceul Statului Nr. 1 „Aron Pumnul” din Cernăuți. Anuarul pe anii școlari 1921/22 și 1922/23,  

p. 58. 
10 Elena Pintilei, I. G. Sbiera. Album de familie / I. G. Sbiera. Family Album / I. G. Sbiera. 

Familien album, volum trilingv, cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, traducere engleză: 
Daniela Monica Orhei, traducere germană: Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Cluj-Napoca, Editura 
Mega, 2018.  
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Alexandru Sbiera 

Fotografie din Arhiva Bibliotecii Bucovinei, 
realizată la Viena de Josef Popiel, Atelier de artă 

fotografică, XVIII, strada Währinger nr. 96,  
în Grădină. 

Alexandru Sbiera 

Reproducere realizată de Traian-Gabriel Ojog, 
după tabloul aflat în Arhiva 

Primăriei Câmpulung  Moldovenesc. 

 
Născut la Cernăuți, în Palatul Sbierenilor, la data de 19/30 august 1878, a 

fost creștinat de către arhimandritul Veniamin Iliuț (unchiul lui Ion G. Sbiera, 
originar din Crasna) și Ana Sbiera, fiica preotului Nicolae (fratele lui Ion G. 
Sbiera). Din dorința de a le croi fiilor săi destine puternice, tatăl le dăruiește la 
naștere nume mărețe, de voievozi. Pentru acest fiu, Ion G. Sbiera alege numele 
Alexandru, motivând mai târziu în amintirile sale: „Alexandru cel Bun, organiza-
torul Moldovei și apărătorul ortodoxiei în ea, era menit ca să împrumute nou-
născutului numele său”11. 

În perioada anilor 1884 şi 1889, Alexandru Sbiera frecventează clasele 
primare la Cernăuți. Fără a cunoaște motivul transferului, Alexandru începe studiile 
secundare în capitala Bucovinei, dar le finalizează la Rădăuți. Precum tatăl său, 
tânărul învățăcel alege capitala Austriei pentru studiile universitare, urmând 
cursurile Facultății de Silvicultură. Alexandru se întoarce acasă cu titlul de inginer 
silvic și se stabilește în Câmpulung Moldovenesc.  

În lucrarea memorialistică semnată de Ion G. Sbiera, am identificat cele 
dintâi informații despre inginerul Alexandru Sbiera, insuficiente însă. Din prea 
multă modestie, uneori exagerată, părintele nu a dorit să facă publice preocupările 
fiului său. Referindu-ne la presă, cele mai importante publicații în care am 
 

11 Ion G. Sbiera, Familiea Sbiera, după tradițiune și istorie și Amintiri din viața autorului, 
Cernăuți, Tipografia „R. Eckhardt”, 1899, p. 355. 
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descoperit informații despre fiul cărturarului sunt „Monitorul Oficial” aferent 
anilor 1919–1925 și „Monitorul Bucovinei”, apărut în anul 1919. Materialele 
arhivistice consultate fac parte din Arhiva Primăriei Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc și Arhivele Naționale ale României, Filiala Suceava. Informații 
prețioase se găsesc în volumul12 semnat de profesorii Vasile și Otilia Sfargiu, dar și 
în lucrarea îngrijită de Ovidiu Corduneanu13, acestea fiindu-ne de un real ajutor în 
reconstituirea activității lui Alexandru Sbiera în administrația Bucovinei și în 
evoluția turismului din depresiunea Câmpulungului Moldovenesc.  

La fel ca fratele Radu și vărul Ioniță (membri ai Consiliului Național Român 
de la Cernăuți și participanți la Congresul General al Bucovinei), Alexandru și-a 
dorit și a făcut tot ce a putut pentru Unirea Bucovinei cu România. Acesta a fost 
unul dintre inițiatorii Comitetului Național Român din Câmpulung, înființat în  
4 noiembrie 1918, în acele zile tulburi când trupele austriece și maghiare se 
retrăgeau în dezordine spre casă, iar autoritățile austriece se declarau depășite de 
situație și nu mai puteau menține ordinea publică în întreaga provincie. Conducerea 
Comitetului Național Român din Câmpulung, din care făcea parte și Alexandru 
Sbiera, solicită14, inițial, sprijinul Consiliului Național Român din Cernăuți pentru 
restabilirea ordinii dar, neprimind un răspuns favorabil din cauza situației nesigure 
din Cernăuți, hotărăște, la propunerea lui Alexandru Sbiera, să preia puterea 
administrativ-politică din Câmpulung. Comitetul întocmește un document semnat 
de primarul Hutu și însărcinează o delegație15 formată din ofițerul Traian Roșu și 
Vasile Alboi-Șandru să se deplaseze la Fălticeni pentru a cere ajutorul imediat al 
armatei române împotriva soldaților străini care amenințau viața și bunurile 
românilor din Câmpulung. În același timp, delegaţia trebuia să ceară unirea 
necondiționată a Bucovinei cu România. Aceste date ne sunt oferite de profesorul 
câmpulungean Vasile Sfarghiu, contemporan al lui Alexandru Sbiera, despre care 
mărturisește că și-l amintește ca fiind „prototipul omului legii și al dreptății [...], un 
bun orator, cunoscut și plăcut pentru vorbele sale de duh, [...] un încercat vânător 
[...], un fin colecționar de obiecte rare și vechi [...], un adept al turismului”16.  

Printr-un decret17 al Ministerului de Interne din București, semnat de 
Ferdinand I, în 19 mai 1919, Alexandru Sbiera este numit prefect al județului 
 

12 Vasile Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, Câmpulung Moldovenesc – vornici și primari de-a lungul 
timpului, Botoșani, Editura Axa, 2018, pp. 169–174.  

13 Turing Clubul României. Asociație de turism și pentru protecția naturei. Secția Bucovinei. 
Județul Câmpulung. Procesele verbale ale Comitetului Local 1931–1941, cuvânt-înainte, notă asupra 
ediției, index nominal și anexe de Ovid Corduneanu, București, Editura Semne, 2010, 274 p. 

14 Ioan Bilețchi, Câmpulungul în Zorile Unirii, în Ioan Bilețchi-Albescu, Traian Roșu, 
Câmpulung în Zorile Unirii, culegere întocmită de Ion Filipciuc, Câmpulung Bucovina, Biblioteca 
„Miorița”, 2014, p. 34.  

15 Ibidem, p. 35. 
16 Vasile Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, op. cit., p. 171.  
17 MO, nr. 26, marți, 20 mai 1919, p. 1277; „Monitorul Bucovinei” (în continuare se va cita MB), 

Cernăuți, Supliment, Fascicula 73, 13 octomvrie 1919, p. 2. 
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Câmpulung, devenind, astfel, cel dintâi prefect numit imediat după Unirea 
Bucovinei cu Patria Mamă. Această funcție a ocupat-o de două ori, cu o întrerupere 
de doi ani: 1919–1920 și 1922–1924. În același an 1919, la 1 septembrie, 
Alexandru avea să avanseze18 de la funcția de inspector silvic gradul II la gradul I. 
Decretul prin care a avut loc avansarea lui Alexandru în cadrul administrației 
Bucovinei a fost emis19 în 12 septembrie același an. La 22 aprilie 1920, este 
înlocuit20 din funcția de prefect de Nicolae Lupu, cel care era și prefect al județului 
Suceava, motivându-se faptul că Alexandru ocupase o altă funcție. Un alt decret, 
semnat de rege la București, în 28 ianuarie 1922, ne arată că Alexandru Sbiera este 
consilier silvic21, la momentul numirii în funcția de prefect al Câmpulungului, în 
locul dr. Nicu Lupu.  

Alexandru Sbiera este membru fondator22 al Băncii Câmpulung Moldovenesc, 
care avea sediul stabil în Câmpulung Moldovenesc. Acest lucru a fost posibil 
alături de alte patru persoane ce au primit autorizație23 în vederea înființării băncii. 
Este vorba de Iuliu Manilas, Vasile Alboi-Șandru, Nicu Carabioschi și Nistor 
Andronicescu. Astfel, Alexandru face parte din consiliul de administrație al băncii, 
fapt relatat în „Convocarea” publicată în „Monitorul Oficial” din 1923, când, pe 
ordinea de zi, la punctul 5, apare consemnat faptul că atât dr. Nicu Carabiovschi, 
cât și Alexandru Sbiera vor fi înlocuiți. 

Alexandru a fost și un activ susținător al Bisericii Ortodoxe, dovadă fiind 
Decretul Regal24 nr. 2 558, din 3 octombrie 1925, prin care Alexandru este onorat 
cu Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică”, clasa I. Prin același decret au fost 
decorate și alte personalități, precum: Dimitrie Țopa, Orest Tarangul, Ipolit Tarnavschi, 
Onofrei Mironovici, Mihail Percec sau Teofil Sauciuc-Săveanu.  

În perioada interbelică, fiul lui I. G. Sbiera a îndeplinit funcția de cenzor 
supleant în cadrul „Turing Clubul României”, Secția Bucovinei „Pietrele 
Doamnei”. Alexandru Sbiera avea să devină și președinte al aceleiași asociații 
începând cu anul 1935, după moartea lui Iorgu G. Toma (13 ianuarie 1935), om 
politic, membru fondator și cel dintâi conducător al T.C.R. Secția Bucovinei. În 
semn de recunoştinţă pentru cel care a fondat această societate, Alexandru 
propune25 schimbarea denumirii Secției. Așadar, Secția Bucovinei „Pietrele 
Doamnei”, înființată la 28 august 1928, devine în 1935 Secţia Bucovinei „Iorgu G. 
Toma”, iar Alexandru I. Sbiera  președinte al acesteia pentru cinci ani, în perioada 
 

18 Idem, nr. 123, 19 septemvrie 1919, p. 7041.  
19 MB, Supliment, Fascicula 67, 24 septemvrie 1919, p. 1. 
20 MO, nr. 15, 23 aprilie 1920, p. 1002.  
21 Idem, nr. 245, 29 ianuarie 1922, p. 10607. 
22 Idem, nr. 225, 3 ianuarie 1922 (supliment), p. 9845. 
23 Ibidem, p. 9849.  
24 MO, nr. 241, 1 noiembrie 1925, p. 12211. 
25 „Proces-verbal nr. 19. Dresat în ședința Comitetului local la 26 ianuarie 1935, orele 15”, în 

Turing Clubul României. Asociație de turism și pentru protecția naturei. Secția Bucovinei. Județul 
Câmpulung. Procesele-verbale ale Comitetului Local 1931–1941, cuvânt-înainte, notă asupra ediției, 
index nominal și anexe de Ovid Corduneanu, București, Editura Semne, 2010, pp. 51–53.  
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1935–1940. Din această poziție, Alexandru I. Sbiera s-a remarcat printr-o activi-
tate26 intensă în dezvoltarea vieții turistice din Obcina Câmpulungului.  

Alexandru a făcut demersuri pentru instalarea unui circuit telefonic pe 
muntele Rarău, dar și pentru construirea unei trambuline de schi. Sub președinția 
sa, Î.P.S. Mitropolit Visarion devine președinte de onoare al Secției, iar Casa de 
Adăpost devine Casa de Adăpost „Mitropolitul Visarion”. Între oaspeții de seamă 
pe care i-a primit în Câmpulung a fost și MS Regele Mihai, aflat în cea dintâi 
expediție de studii în Bucovina. 

Informațiile descoperite în procesele-verbale întocmite în ședințele care s-au 
desfășurat în cadrul T.C.R. Secția Bucovinei, publicate în anul 2010 de 
câmpulungeanul Ovidiu Corduneanu, ne permit să reconstituim rolul pe care l-a 
avut fiul lui Ion G. Sbiera în turismul din spațiul Câmpulungului bucovinean. 
Membri ai T.C.R. Secția Bucovinei erau și universitarul Radu Sbiera, dar și 
nepotul, Marcel (fiul lui Radu), pe atunci student la Universitatea din Cernăuți. De 
altfel, Radu este cel care a susținut și mijlocit numirea ca președinte de onoare al 
Secției Bucovinei „Iorgu G. Toma” a Î.P.S. Mitropolit Visarion, decizie luată în 
cadrul Adunării Generale ce a avut loc la începutul anului 1936. În acest sens, 
alături de Anton Moroșanu și Mihail Gușuleac, Radu l-a însoțit pe Alexandru, în 
ziua de 7 noiembrie 1936, în vizită la Î.P.S. Mitropolit Visarion, pentru a-i fi 
înmânată Diploma de președinte de onoare. Membrii delegației aveau să 
împărtășească o bucurie de două ori mai mare. Pe lângă faptul că titlul a fost 
acceptat, Î.P.S. Mitropolit Visarion a acceptat ca numele său să fie prezent pe 
frontispiciul Casei de adăpost de pe muntele Rarău. Astfel, referitor la Casa de 
adăpost „Mitropolitul Visarion”, se primește și promisiunea sprijinirii instalării 
stâlpilor pentru amplasarea unei linii telefonice. În 1938, în ședința festivă dedicată 
sărbătoririi celor zece ani de la înființarea Secției Bucovinei a T.C.R., Radu I. 
Sbiera afirma că asociația îndeplinește, incontestabil, un rol esențial în 
„cunoașterea și înfrățirea sufletească”27 a românilor de pretutindeni, favorizând 
procesul de recuperare a identității naționale. Doi ani mai târziu, în 4 ianuarie 1940,  
Alexandru Sbiera se retrăgea din funcția de președinte al Secției Bucovinei a 
T.C.R., la conducere urmând Gheorghe Danileanu, jurist și președinte al PNL, 
filiala județului Câmpulung Moldovenesc. 

Respectat pentru moralitatea și calitățile sale de bun organizator, Alexandru 
a fost numit primar în Câmpulung în anul 1942, funcție pe care a deținut-o până în 
anul 1946. Documentele din arhivă ilustrează un vrednic apărător al intereselor 
locuitorilor, el îngrijindu-se, în pragul Sărbătorilor de Crăciun, de răniții din 
Spitalul din Vatra Dornei. În acest sens, în luna decembrie a anului 1942, 
Alexandru coordonează o activitate de colectare de cărți și reviste care urmau să fie 
adunate de către delegații28 desemnați de primărie. Cărțile procurate din bibliotecile 
 

26 ,,Proces-verbal nr. 19–40”, ibidem, pp. 42–57, 51–53, 56–160.  
27 „Proces-verbal nr. 47”, ibidem, p. 127.  
28 Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita: S.J.S.A.N.), 

Fond Primăria Orașului Câmpulung Moldovenesc (1889–1957), F–64, nr. inv. 189, d. 7/1943, f. 21.  
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personale ale locuitorilor Câmpulungului aveau să devină cadourile potrivite 
„pentru distrarea și alinarea durerilor răniților și bolnavilor”29.  

 

 
Delegație semnată de primarul Alexandru Sbiera.  

Sursa: S.J.S.A.N. F–64, nr. inv. 189, d. 7/1943, f. 19. 
 

 
Tabel cu evidența donatorilor de cărți și reviste, în ziua de 20 decembrie 1942. 

Sursa: S.J.S.A.N, F–64, nr. inv. 189, d. 7/1943, f. 22. 

 
29 Ibidem, f. 19.  
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În urma acestei acțiuni, Beatrice Bumbac, delegata primăriei responsabilă cu 
spațiul cuprins între strada Pictor Grigorescu și Capu Satului, avea să adune de la 
opt familii doar patru cărți, numărul revistelor fiind de peste zece ori mai mare, 
conform documentului de mai jos.  

Alexandru Sbiera s-a stins din viață în anul 1965 și a fost îngropat în 
Cimitirul Catolic din Câmpulung Moldovenesc. Despre momentul morții fiului lui 
Ion G. Sbiera, profesorul Vasile Sfarghiu povestește faptul că tatăl său a așezat pe 
pieptul lui Alexandru Sbiera drapelul României, „potrivit vechii sale dorințe de 
mare patriot și iubitor de țară”30. Mărturiile de astăzi ne certifică faptul că 
mormântul a fost distrus, în locul său apărând un nou cavou. Astfel, rămășițele 
pământești ale unuia dintre cei mai importanți oameni din administrația locală din 
Câmpulungul Bucovinei, un luptător pentru Unire, s-au pierdut fără urmă. 
Generațiile următoare l-au uitat și au considerat că nici măcar un loc de veci nu 
merită să aibă. Locuința sa de pe Calea Transilvaniei încă mai există și ar merita, 
credem, să poarte o placă comemorativă care să amintească de trecerea 
pământească a celui care a fost Alexandru Sbiera. 

 
30 Vasile Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, op. cit., p. 171.   



 
Analele Bucovinei, XXVII, 1 (54), p. 95–121, Rădăuți – Bucureşti, 2020 

„ÎN  SLUJBA  COPIILOR  ȘI  ÎN  ONOAREA 
ÎMPĂRATULUI”. SPITALUL  DE  COPII   

DIN  CERNĂUȚI  ÎN  ANII  SĂI  DE  ÎNCEPUT 

HARIETA MARECI–SABOL 

“In the Children’s Service and the Emperor’s Honor”. 
The Beginning of the Children’s Hospital in Czernowitz 

(Abstract)* 

Created at the beginning of the twentieth century, the Childrens' Hospital of 
Czernowitz was destined to provide special care for the sick children, especially those 
from the lowest strata. The need proved to be even greater as only a few of the 
children were admitted to special medical facilities,  according to the conception of 
the time that the family and the doctors could carry out the home treatment. However, 
the beds in the general hospitals were barely accessible for adults with severe 
diseases, the facilities were poor, and the costs, most of the time, daunting. 
Repeatedly, the members of the Bucovina Diet were asked to act in such a way that 
the city of Cernăuți should enter the „civilized world”, adding to its patrimony useful 
buildings for the less fortunate and, ultimately, indicating the community’s empathy 
and welfare. The article presents the pretext, the general and immediate causes that 
led to the construction of the medical complex, the terms in which the negotiations 
took place within the local administration, the opening moments and the way in which 
the press related the beginning of the hospital’s prestigious activity in the capital of 
Bukovina. 

 
Keywords: children, health, Chernivtsi, hospital, modernization, architecture. 

În Raportul din 1921, adresat Directorului General al Serviciului Sanitar din 
România, doctorul Vasile Pascal – căruia i se încredințase „conducerea măsurilor 
de combatere a epidemiilor” și sarcina de a „cerceta” situația serviciului sanitar al 
Bucovinei în vederea „unificării”1 – scria despre Spitalul de Copii din Cernăuți ca 
despre „cea mai frumoasă instituție spitalicească din Bucovina”2; și pentru că întregul 

 
* Traducere: Harieta Mareci-Sabol. 
1 Vasile Pascal, Situația serviciului sanitar al Bucovinei în anul 1921, București, Tipografia 

„Cultura”, 1921, p. 5. 
2 Ibidem, p. 32. 
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complex „necesita o descriere detaliată”, autorul („nevoit a renunța, pentru moment”, 
din cauza lipsei de informații pe care doar directorul spitalului i le putea furniza) își 
lua „angajamentul a satisface aceasta, imediat ce împrejurările vor permite”3. Nu 
știm dacă sau cum și-a onorat promisiunea semnatarul amintitului Raport, dar cu 
siguranță Spitalul de Copii din Cernăuți rămâne unul dintre cele mai interesante 
așezăminte de îngrijire medicală din Bucovina. Paradoxal, în pofida notorietății și 
reputației sale incontestabile, spitalul are un trecut mai puțin cunoscut, doar câteva 
articole atingându-i, tangențial, parcursul4. Presa vremii, în schimb, oferă o 
fascinantă imagine de ansamblu asupra etapelor în care s-a decis construirea sa, 
informațiile apărute în periodicele cernăuțene de limbă germană de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul anilor 1900 constituind esența studiului propus în 
continuare. 

La o primă vedere, istoria spitalelor pentru copii este strâns legată de cea a 
spitalelor în general5, cu toate că individualizarea lor s-a făcut relativ târziu, 
începând cu primii ani ai veacului al XIX-lea. Desigur, inițiative caritabile 
răsunătoare în direcția ajutorării copiilor bolnavi din rândul nevoiașilor ori 
orfanilor fuseseră înregistrate cu mult timp înainte. De exemplu, Spitalul 
Inocenților din Florența (Ospedale degli Innocenti) și-a deschis porțile în 1445, iar 
Spitalul Foundling din Londra în 17416. Apariția lor se datora, în special, 
filantropilor, nefiind neapărat expresia unei nevoi percepute de întreaga 
comunitate. Din nefericire, nu toate proiectele medicale de acest fel au fost 
încununate de succes, cele mai multe eșuând din lipsă de fonduri. Trebuia să trecă 
aproape o jumătate de secol pentru ca interesul pentru starea de sănătate a copiilor 
și tratarea celor bolnavi în așezăminte speciale să impună luarea unor măsuri 
concrete, de ordinul politicii de stat. 

La baza deschiderii spitalelor pentru copii a stat schimbarea modului de a 
înțelege vârsta copilăriei, în acord cu noua matrice a gândirii iluministe europene; 
potrivit acesteia, copiii – considerați anterior drept „ființe incomplete”, față de care 
„dedicarea”, „grija” și „atenția” părinților echivalau cu „risipa” –, erau, de fapt, 
„sursa de progres a națiunii”. În viziunea lui Eduard Seidler, medicii și profesorii 
aveau obligația de a transforma copiii vulnerabili în adulți sănătoși, responsabili și 

 
3 Ibidem. 
4 „Історична довідка”, în „Молодий буковинець”, 2007, nr. 72, p. 2; Оксана Гучко, 

„Організація медичної допомоги населенню Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ 
ст.)”, în „РОЗДІЛ І. Історія України”, 2015, 5, p. 36; Erich Neuborn, The Oldest Societies, 
Institutions and Organizations of Bukovina, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Bukowinabook/ 
buk1_153.html (12.10.2019). 

5 Samuel X. Radbill, „A History of Children’s Hospitals”, în „The American Journal of 
Diseases of Children”, nr. 4, 1955, p. 411. 

6 Francisco Moraga, „La historia desconocida tras el logo de la Sociedad Chilena de Pediatría: 
Il Bambino de L’ospedale degli Innocenti”, în „Revista Chilena de Pediatría”, vol. 79,  
nr. 2, 2008, p. 194; Alysa Levene, Childcare, health and mortality at the London Foundling Hospital 
1741–1800,‘Left to the mercy of the world’, Manchester University Press, 2012, p. 16. 
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utili societății7; în fond, ei erau „atu-ul” național de care Franța se putea folosi, în 
condițiile în care aproape o generație fusese decimată în timpul Revoluției și a 
războaielor napoleoniene. Suficient de convins de nevoile speciale ale celor mici, 
guvernul francez a girat construirea unui spital dedicat, în întregime, îngrijirii 
acestora. Cu 250 de paturi (și încă 50 de rezervă), noua instituție de îngrijire 
medicală pariziană (Hôpital des Enfants Malades) se deschidea în 29 aprilie 1802 
pentru „toți copiii bolnavi, băieți și fete, cu vârsta de până la 15 ani”8. Lui i s-au 
alăturat spitalele „Charité” din Berlin, în 1830, având o capacitate de 30–45 de 
paturi9, și „Nikolaevskaya” din Sankt Petersburg, în 1834, cu 60 de paturi10. Cât 
privește spitalul „Sfânta Ana” din suburbia vieneză Schottenfeld, în 1837, cu  
12 paturi11, el se plasa în ierarhia doctorului Bókay pe a treia poziție „în lumea 
civilizată”12; era opera medicului și filantropului Ludwig Wilhelm Mauthner Ritter 
von Mauthstein, un pionier al pediatriei europene, condus de două principii 
capitale: „Nu vei răzbate pân' la inimi/ Dacă din inimă pornirea nu îţi vine” și 
„Nimic nu este mai plăcut decât să le faci bine copiilor”13. Până la mijlocul 
secolului al XIX-lea, alte spitale pentru copii se inaugurau în marile orașe din 
vestul și centrul Europei, ca răspuns la întrebările legate de rata mare a mortalității 
în rândul grupelor de vârstă 0–5 ani și 6–15 ani. 

În Bucovina, interesul pentru situația materială și, implicit, pentru sănătatea 
copiilor a devenit evident abia după marea epidemie de difterie din anii  
1870–188014, cu precădere medicii din clasa mijlocie fiind preocupați de legătura 
dintre condițiile de viață precare ale acestora și vulnerabilitatea lor în fața 
maladiilor de tot felul. Este adevărat că legislația medicală imperială prevăzuse 
măsuri de combatere a mortalității infantile încă de la sfârșitul secolului  
al XVIII-lea, dar absența unui cadru instituțional și a doctorilor care „să trateze și 
să sfătuiască” făcea ca bolile și copiii să continue să împărtășească o lungă și tristă 
istorie. Episoadele epidemice de variolă, difterie, pojar ori scarlatină aduceau în 
discuție, de fiecare dată, nu doar numărul mare de victime, ci și modul în care 
administrația provincială înțelegea să se implice. Responsabilitatea cădea pe umerii 
 

7 Eduard Seidler, ,,An Historical Survey of Children's Hospitals”, în Lindsay Granshaw, Roy 
Porter (eds.), The Hospital in History, London, Routledge, 1989, pp. 181–197. 

8 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, „La mise en place des hôpitaux pour enfants malades à Paris 
(fin XVIIIe – début XIXe siècle)”, în  „Histoire, Économie et Société”, vol. 22,  nr. 4, 2003, p. 492. 

9 H. Opitz, F. Schmid, Handbuch der Kinderheilkunde. Geschichte der Kinderheilkunde 
Physiologie und Pathologie der Entwicklung, Band I, t.1, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 1971, p. 13. 

10 Johann v. Bókay, Die Geschichte der Kinderheilkunde, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1922, 
p. 40. 

11 Ibidem, p. 42. 
12 Ibidem, p. 43. 
13 Ibidem, p. 42. 
14 Doctorul Davidson suținea că epidemia de difterie ar fi izbucnit în Bucovina în anul 1874, 

răspândindu-se ulterior în întregul imperiu, unde a provocat, în 1886, cea mai mare rată a mortalității 
(în Silezia, Galiția și Bucovina). Cf. Andrew Davidson, Geographical Pathology, Edinburgh – 
London, Y. J. Pentland, 1892, p. 98. 
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medicilor care activau în Bucovina și, mai ales, pe cei ai părinților care nu știau, nu 
aveau mijloacele necesare sau nu voiau să-și îngrijească odraslele în mod 
corespunzător. Numai câțiva dintre copii erau internați în așezăminte medicale 
speciale, concepția vremii fiind aceea că familia (în special, mamele) și doctorii 
puteau colabora pentru a le oferi tratamentul la domiciliu. În plus, paturile din 
spital abia ajungeau pentru adulții cu boli severe, dotările erau precare, iar 
costurile, de cele mai multe ori, descurajante. 

Către sfârșitul anilor 1890, ca urmare a creșterii numărului de pacienți, 
administrația orașului Cernăuți devenise conștientă de necesitatea construirii unei 
policlinici și, eventual, a unui spital pentru copii. „Din păcate – mărturiseau 
oficialitățile – resursele erau insuficiente pentru a începe totul dintr-o dată”. De 
asemenea, organizarea Facultății de Medicină în cadrul Universității Francisco-
Iosefine ar fi contribuit la reducerea penuriei de medici generaliști și la formarea unor 
practicieni în domeniul pediatriei15. Una dintre soluțiile la îndemâna Magistratului 
era instalarea spitalului pentru copii în clădirea destinată persoanelor cu tulburări 
psihice, acestea urmând a fi transferate într-un alt spațiu, nou16. 

Interesul pentru „clinica de pediatrie” devenise constant (cel puțin în anumite 
cercuri) începând cu anul 1894, cu atât mai mult cu cât în întreaga Monarhie Austriacă 
donațiile și întreprinderile filantropilor erau orientate și către o asemenea cauză17. Cum 
orice sursă de finanțare putea veni în sprijinul deschiderii spitalului pentru copii în 
Cernăuți, într-o interpelare adresată Magistratului orașului Cernăuți, consilierul 
municipal Baltinester amintea că, în pofida sumelor alocate Bucovinei prin „Loteria de 
caritate a statului”, cu scopul investirii lor în unitățile spitalicești, niciun ban nu a fost 
direcționat către capitala provinciei din cauză că nu a fost făcută, vreodată, o astfel de 
solicitare. Tocmai din acest motiv – continua consilierul – cu prilejul organizării celei 
de-a 32-a campanii a Loteriei, administrația locală era nu doar îndreptățită, dar avea 
responsabilitatea de a înainta (prin intermediul „guvernului de stat”) o cerere în acest 
sens, urmând ca fondurile să fie folosite la ridicarea unui orfelinat sau a unui spital 
pentru copii18. Nu cunoaștem consecința intervenției lui Balstiner, dar știm că nici 
orfelinatul și nici spitalul nu au figurat printre prioritățile edililor cernăuțeni timp de 
aproape un deceniu. 

În anul 1902, medicul „superior”/primar al Cernăuților – doctorul Jakob Flinker – 
revenea asupra oportunității deschiderii spitalului pentru copii, atrăgând totodată atenția 
asupra rolului comunității în asigurarea „viitorului patriei”, prin îngrijirea și educarea 
celor mici. Vitalitatea lor putea fi conservată numai într-un cadru care să le întărească 
trupul și spiritul; tot acolo ei erau pregătiți să înfrunte, cu putere și răbdare, provocările 
 

15 „Czernowitzer Poliklinik”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, nr. 57, 1. April 1894, p. 6. 
16 „Czernowitzer Poliklinik”, în „Bukowinaer Rundschau”, Czernowitz, XIII, nr. 1504,  

1. April 1894, p. 3. 
17 „Eine Gefundene Million”, în „Bukowinaer Rundschau”, Czernowitz, XIII, nr. 1689,  

15. November 1894, p. 3; „Kleine Cronik. Wilhelm Ritter v. Guttmann”, în „Bukowinaer Rundschau”, 
Czernowitz, XIV, nr. 1842, 22. Mai 1895, p. 2. 

18 „Aus dem Gemeinderathe”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, nr. 544, 3. Juni 1897, p. 2. 
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vieții, sarcinile ei, durerea și anxietatea care începeau să se manifeste odată cu primii 
ani de școală. În opinia doctorului Flinker, familia era datoare să-i crească și să-i 
hrănească pe copii, iar societatea să intervină atunci când părinții ajungeau în impas. 
Adulții trebuiau să muncească pentru a aduce în casă cele necesare traiului; dar, dacă 
pruncii lor se îmbolnăveau, cine i-ar fi vegheat până la vindecare și cine le-ar fi asigurat 
banii pentru tratament? Și chiar dacă medicii și-ar fi dat toată silința, „adevărata 
îngrijire medicală și dieta corespunzătoare” puteau fi asigurate numai în spital. În acest 
fel, nu doar muncitorii, ci toți locuitorii urbei care trăiau în condiții improprii ar fi 
beneficiat de o „binecuvântată instituție” care să le salveze copiii de la moarte. 

Dincolo de multele probleme care copleșeau oficialitățile, două erau cu 
adevărat stringente: serviciul sanitar/medical de urgență („căci nu trecea o zi să nu 
se producă cel puțin un accident”) și spitalul pentru copii. Apelul doctorului 
Flinker era îndreptat către „inimile curajoase și milostive ale cernăuțenilor”, 
nutrind nădejdea în vindecarea oamenilor, diminuarea durerii și îndepărtarea fricii 
față de o existență atât de scurtă: „Vom pleca, da, cu toții vom pleca de aici în 
liniștita eternitate; doar faptele pe care le-am făcut vor mai aminti de noi, pentru un 
timp, dar posteritatea ne va putea imita dorința de a alina durerea și acesta poate fi 
cel mai frumos țel al nostru”19. 

La un an de la publicarea foiletonului semnat de Jakob Flinker, în presa 
bucovineană apăreau și alte semnale referitoare la imperativul îngrijirii copiilor în 
instituții precum spitalele, orfelinatele sau școlile speciale pentru cei cu retard 
mintal sau cu deficiențe de vedere și auz. Membrilor Dietei Bucovinei li se cerea să 
acționeze în așa fel încât orașul Cernăuți „să intre în rândul lumii civilizate”, 
adăugând în patrimonul său clădiri utile celor „mai puțin norocoși” și care să 
indice, în ultimă instanță, empatia și bunăstarea comunității20. 

Lucrurile aveau să se schimbe radical în primăvara lui 1906, odată cu 
tragedia produsă în familia unor refugiați ruși al căror copil pierise din cauza 
rujeolei, în absența unei îngrijiri medicale adecvate. Zile la rând, ziarele din 
Cernăuți au scris despre „incidentul rușinos”21 care demonstra nu doar gravitatea 
situației în privința spitalizării celor mici și nevoiași, ci și o revoltătoare atitudine 
de care se făceau vinovați diriguitorii urbei. Intitulat „Către părinții orașului 
nostru!”, articolul prezenta modul în care se sfârșise trista poveste a băiețelului 
bolnav: „În aceste zile s-a petrecut aici o nenorocire care este, pur și simplu, o 
rușine pentru o capitală de provincie, aruncând o puternică lumină asupra așeză-
mintelor noastre de îngrijire necorespunzătoare. Copilul unuia dintre bieții refugiați 
 

19 „Czernowitzer Spaziergänge”, în „Bukowinaer Rundschau”, Czernowitz, XXI, nr. 3995,  
21. August 1902, p. 1. 

20 „Landespolitik. Die Einberufung der Landtage”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, X,  
nr. 1488, 9. August 1903, p. 3; „Eine wahre Volksversammlung”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, 
XI, nr. 1531, 17. November 1903, p. 2; „Wohlfahrtseinrichtungen”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, 
XII, nr. 1812, 10. September 1905, p. 2. 

21 „Lokal und Provinznachrichten. Als eine kleine Tragödie”, în „Czernowitzer Tagblatt”, IV, 
nr. 940, 23. März 1906, p. 5. 
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ruși s-a îmbolnăvit de pojar acum opt zile. Părinții micuțului au căutat ajutor la un 
medic al orașului care le-a dat niște medicamente. Miercurea trecută, starea de 
sănătate a copilului s-a înrăutățit. Conștienți de natura infecțioasă a bolii, săracii 
părinți au vrut să-și interneze copilul într-un spital. Așadar, s-au întors la medicul 
orașului, doctorul Dr. Luttinger, care i-a trimis la Spitalul evreiesc. Aici, copilul nu 
a fost primit din cauza lipsei de spațiu, dar oamenii au fost sfătuiți să meargă la 
Spitalul orășenesc. Nici aici copilul nu a găsit îngrijire. Părinții au fost trimiși să 
caute, mai departe, serviciul de salvare, dar n-au aflat niciun fel de salvare. Și-au 
plâns necazul la Departamentul de Poliție, dar acestuia nu îi pasă de rușii bolnavi. 
Așa că oamenii au fost trimiși de la Ponțius la Pilat, până când, literal, n-au mai 
avut o altă soluție, rămânând în drum, cu un copil muribund. Așa s-a și produs 
nefericitul sfârșit al copilului – a murit și a fost ieri înmormântat. Acest caz ne arată 
cât de jalnice sunt instituțiile de asistență publică din orașul nostru. Ne arată că 
situațiile ce prevalează în capitală n-ar trebui să existe nici măcar la sat. Dar ele nu 
trebuie tolerate, căci îi afectează pe toți. Nu avem un spital de copii, nu avem 
camere de izolare pentru pacienții cu boli infecțioase. Pe scurt, nu există o instituție 
în care săracul aflat în stare gravă să poată găsi mântuire și ajutor. În fața acestui 
eveniment dureros, care nu trebuie trecut cu vederea, și ținând cont de condițiile 
amintite, adresăm părinților noștri întrebarea: ce intenționează să facă pentru a 
preveni astfel de momente și pentru a îndepărta tristele consecințe. Solicităm 
învățarea lecțiilor din această deprimantă întâmplare, pentru binele poporului 
nostru”22. 

Rezultatele anchetei întreprinse de autorități în scopul clarificării condițiilor 
în care s-a produs tragedia dezvăluiau adevărata dimensiune a problemei: la 
Spitalul Țării, „în zilele de internare”, aproape 40 de persoane erau refuzate din 
cauza lipsei de spațiu; în secția pentru sifilitici se ajunsese ca doi pacienți să 
împartă același pat, acuzându-se reciproc de transmiterea infecției. Cum un 
așezământ de îngrijire medicală pentru copii nu exista în toată Bucovina, micii 
bolnavi erau plasați în saloanele pentru femei, „deranjându-le, în mod constant, cu 
plânsetele și zgomotele făcute”23. Cât privește atitudinea personalului de la Spitalul 
evreiesc, Benno Straucher o punea pe seama aceluiași spațiu insuficient, știut fiind 
faptul că, în pofida regulamentului restrictiv de funcționare, care limita accesul 
bolnavilor în funcție de vârstă și de apartenență etnico-religioasă, mulți dintre 
neevrei au găsit acolo un loc de alinare; în plus – continua parlamentarul buco-
vinean – încă de la sosirea emigranților ruși, copiii și femeile însărcinate fuseseră 
îngrijiți în respectivul spital, improvizându-se paturi de-a lungul coridoarelor24. 
Trecând însă peste orice scuză, construirea sau amenajarea unei clinici de pediatrie 
 

22 „An unsere Stadtväter!”, în „Bukowinaer Rundschau”, Czernowitz, XXV, nr. 5043, 24. 
März 1906, p. 3. 

23 „Aus dem Gemeinderathe”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, XIII, nr. 1896,  
27. März 1906, p. 2. 

24 „Czernowitzer Angelegenheiten. Aus dem Rathause”, în „Czernowitzer Allgemeine 
Zeitung”, nr. 666, 27. März 1906, p. 3. 
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era pentru consilierul Billig o „chestiune arzătoare”, iar Magistratul trebuia să ia în 
calcul orice opțiune în vederea realizării acesteia, inclusiv alocarea unei părți din 
fondul de investiții în cuantum de șapte milioane de coroane cerute ca împrumut de 
Bucovina de la statul austriac. Potrivit participanților la ședința Consiliului local al 
Cernăuților, un spital pentru copii era mai util decât un azil pentru săraci, cu atât 
mai mult cu cât unii vedeau în „adăpostul nevoiașilor” o „sursă a tuturor bolilor”25. 
Și într-un caz și în celălalt, trebuia să primeze principiul umanitar, iar 
reprezentanții primăriei, „sensibili la problemele populației”, cereau „să fie lăsați să 
lucreze și nu să primească lovituri la talpă”. În plus – conchidea președintele de 
ședință – spitalele pentru copii erau opera inițiativei caritabile private, deci se 
impunea a se întreprinde „ceva și în acest sens”. 

Câteva luni mai târziu, problema strângerii de fonduri destinate ridicării 
spitalului de copii revenea în atenția presei cernăuțene. În timp ce în alte mari orașe 
din Europa și din imperiu asemenea așezăminte purtau marca „binefăcătorilor 
potenți financiar”, capitala Bucovinei nu era „suficient de norocoasă să aibă 
milionari”, rămânând „deci, dependentă de ea însăși” și trebuind „să facă totul cu 
propriile resurse”, „în măsura în care mijloacele îi permiteau”. Pentru demararea 
proiectului social și medical s-a constituit o comisie formată din medici și 
consilieri, cu rolul de a stabili condițiile și termenele de executare a lucrărilor de 
construcții. Pentru doctorul Röhmer, decizia deschiderii unui spital de copii în 
Cernăuți era cea mai bună dintre toate, căci „nicăieri nu se făcuse atât de puțin în 
sensul prevenirii îmbolnăvirii la copii […]. De la an la an, există o creștere 
alarmantă a numărului de cazuri în care copiii cad victime ale maladiilor 
infecțioase, în absența îngrijirii medicale. Ne amintim de un caz care s-a întâmplat 
cu puțin timp în urmă, când un copil al oamenilor săraci a murit pe stradă, căci n-a 
fost primit nicăieri. Creșterea alarmantă a mortalității infantile nu poate fi 
contracarată în mod eficient, deoarece nu avem fonduri. În special, populația 
nevoiașă, care nu dispune de mijloace pentru a îngriji copilul bolnav și pentru a-i 
oferi acasă ajutorul medical, suferă foarte mult din cauza lipsei unei asemenea 
instituții. Desigur, un singur spital de copii nu acoperă nevoile unui oraș cu o 
populație în continuă creștere, dar este un prim pas. După ce această instituție va 
lua ființă, ea va putea fi ulterior dezvoltată”26. Cu toate că în timpul discuțiilor „s-a 
auzit o voce care susținea unirea acestui nou spital pentru copii cu spitalul 
provincial”, în sensul extinderii Spitalului Țării cu un pavilion special destinat 
pediatriei, „nimeni nu s-a alăturat acestei păreri și, pe bună dreptate”. Noua 
construcție trebuia să fie „una urbană, specială”, „fondată de oraș și administrată de 
el însuși”, „în interesul populației urbane”, dar și ca semn al „reputației” 
Cernăuților. Dacă o asemenea inițativă se materializa, „orașul se îmbogățea cu o 
mare realizare”, iar „dragostea și venerația” pentru împăratul care urma să 
 

25 Ibidem. 
26 „Ein Kinderspital in Czernowitz”, în „Bukowinaer Rundschau”, Czernowitz, XXV,  

nr. 5123, 4. Juli 1906, p. 1. 
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aniverseze 60 de ani de la urcarea pe tron puteau fi exprimate „în cea mai nobilă 
manieră”27. 

Dezbaterile pe tema separării spitalului de copii de cel de boli infecțioase, a 
creării unui departament special în cazul izbucnirii unor epidemii, a modului în 
care aveau să se deruleze lucrările și a componenței comisiei de specialitate 
stabilite la nivelul Magistratului au durat aproape un an28. În vara lui 1907, la 
nivelul Consiliului orășenesc se propunea formarea unei noi comisii, tripartite, din 
care să facă parte inginerul-șef  Kossowski și doctorul Kwiatkowski. De altfel, 
amintitul medic era pregătit să întreprindă o călătorie „în cele mai mari orașe”, în 
vederea cercetării modului în care au fost înființate spitalele pentru copii și a 
mecanismului lor de funcționare, urmând ca rezultatele „studiului” să fie transmise 
autorităților de la Cernăuți29. 

Încercând să discearnă între valențele utilitariste și politicianism, autorul 
articolului apărut în „Bukowinaer-Volks-Zeitung” constata, cu scepticism: „Deci, 
un Spital de copii plănuiește Consiliul local. Tocmai și-a descoperit inima bună și îi 
lasă pe cei mici să vină la el. Vrea să facă ceva pentru ei, care să-i protejeze la 
nevoie. O treabă bună, o inițiativă de lăudat, sentimente înălțătoare, asta a inspirat 
guvernului viitoarea aniversare. Toți cei ce vor să atragă privirea milostivă a 
împăratului asupra lor sunt acum plini de idei și își îndreaptă atenția către săraci. 
Există chiar o comisie în care, în mod miraculos, a fost ales un medic. Desigur, 
doar unul, căci datorită înțelepciunii, fiecare consilier poate înțelege mai bine decât 
medicul care sunt problemele spitalului [...]. Așadar, comisia este acolo și, întrucât 
aniversarea este destul de aproape, treaba se va face repede și serios. Prin urmare, 
s-a decis, iar pe baza rapoartelor comisiei se va deschide un spital pentru copii, cu 
treizeci de paturi. Aplauze, aprobare, urale, apoi o acțiune festivă de punere a 
temeiliei și totul se termină. Aleluiea, s-a încheiat o treabă bună, grozavă!”. Dar, 
dincolo de festivități și discursuri, de emoțiile îndreptățite atunci când era vorba de 
copiii în suferință, autorul se întreba dacă nu cumva spitalul reprezenta doar un 
„petec” pus pe „haina ruptă” a nevoilor celor săraci. „Bieții micuți, victime ale 
«făcătorilor de îngeri»”30, „lipsa oricărei supravegheri în stradă”, „mizeria și 
degenerarea” trebuiau să îi preocupe pe cei responsabili de bunăstarea comunității: 
 

27 Ibidem. 
28„Czernowitzer Angelegenheiten. Interpellationen”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”,  

nr. 855, 15. November 1906, p. 3; „Lokal- und Provinznachrichten. Aus dem Rathause. Interpellationen”, 
în „Czernowitzer Tagblatt”, IV, nr. 1133, 15. November 1906, p. 3; „Lokal- und Provinznachrichten. 
Aus dem Rathause. Interpellationen. Lokalsanitätskommission”, în „Czernowitzer Tagblatt”, V,  
nr. 1212, 21. Februar 1907, p. 3; „Aus dem Gemeinderathe”, în „Bukowinaer Post”, Czernowitz, XIV, 
nr. 2079, 4. Juni 1907, p. 2. 

29„Lokal- und Provinznachrichten. Aus dem Rathause. Interpellationen. Das Kinderspital”, în 
„Czernowitzer Tagblatt”, V, nr. 1294, 6. Juni 1907, p. 3. 

30 În limbaj colocvial, „făcătorii de îngeri” erau persoanele care, beneficiind sau nu de 
pregătire medicală, efectuau întreruperi ilegale de sarcină, de regulă, în condiții discutabile igienic și 
cu un instrumentar rudimentar; în alte condiții, expresia desemna practicienii care eșuaseră în ceea ce 
privește actul medical. 
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„Știm că mortalitatea infantilă este la noi una alarmant de mare. De ce-i așa? De ce 
acești copii mor mai ales în casele săracilor? Pentru că le lipsește tot ceea înseamnă 
îngrijire atentă la această vârstă: hrană, căldură, curățenie. Săraca mamă trebuie să 
meargă la muncă, tatăl – dacă există vreunul – muncește și el, și astfel copilul, 
pentru a nu pieri, în grabă este dat spre îngrijire «făcătorului de îngeri», unde  
moare încet, indiferent dacă a fost adus sănătos sau deja bolnav”. Așadar, era 
nevoie de un loc pentru cei lipsiți de ocrotirea părinților sau obligați „să petreacă 
ore sau zile în afara casei”. Crescuți ca niște „plante în mlaștină”, în „ciuma 
societății”, fără ca cineva să îi supravegheze, să le dea o direcție, să-i învețe să-și 
potolească foamea, acești copii se transformau în „zdrențe, hoți, dăunători”, deși ar 
fi putut deveni „cetățeni buni și utili, dacă ar fi fost scoși din stradă, la timp”31. Cu 
alte cuvinte, un „azil” pentru orfanii și săracii orașului era – potrivit celor de la 
„Bukowinaer-Volks-Zeitung” – mult mai eficient decât un spital „ridicol, cu numai 
30 de paturi”. De altfel, nici 100 de paturi nu ar fi fost suficiente, mai ales că prețul 
unui pat era de aproximativ 7 000 de coroane „plătite în avans”, în condițiile în 
care cheltuielile cu ridicarea clădirii, cu întreținerea ulterioară și cu salarizarea 
personalului ar fi împovărat, oricum, administrația locală. Soluția propusă 
diriguitorilor urbei pentru acoperirea nevoilor urgente consta în extinderea 
spitalului central cu unul sau două pavilioane de tip Libermann, alocate exclusiv 
pediatriei, construirea unui „azil pentru copii” și angajarea unor medici care să se 
ocupe de nevoiași. În concluzie, astfel de măsuri – mai puțin „pompoase” sau 
spectaculoase – dar realiste și „cu adevărat bune” reprezentau „o consolare 
înălțătoare pentru comunitatea care acționa în acord cu principiul: «Faceți binele și 
aruncați-l în mare – peștele nu știe, Domnul îl știe»”32. 

La rândul său, cotidianul „Bukowinaer Post” anunța „dimensiunile catastrofale” 
pentru bugetul local referindu-se, deopotrivă, la suma ce urma a fi atribuită 
lucrărilor de construcție și amenajare (o jumătate de milion de coroane) și la cea de 
administrare a spitalului (aproximativ 90 000 de coroane anual). Afirmațiile 
doctorului Reitmann erau susținute de consilierii Kiesler și Sträucher, care cereau 
temperanță și prudență în asumarea unor asemenea proiecte, cu atât mai mult cu cât 
în fiecare deceniu erau împrumutate milioane de coroane, „bani sacrificați primei 
sau celei mai bune propuneri” întemeiate nu doar pe calcule, ci pe ironica 
demagogie a „frazelor bogate”. Cei doi politicieni credeau că „patriotismul” și 
„loialitatea” Cernăuților puteau fi arătate și altfel decât prin investiții atât de mari și 
care aveau să coste comunitatea pe termen lung. În plus, capitala Bucovinei nu 
trebuia să intre în competiție sau să urmeze exemplele marilor orașe din imperiu; în 
timp ce la Praga și Viena se ridicaseră astfel de spitale, prin atribuirea de fonduri 
speciale, scutirea de taxe sau „încălcarea flagrantă” a unor obligații financiare33, 
îndatoratului și săracului oraș Cernăuți i se cerea să găsească „rezolvări tactice” și 
 

31 „Tue das Gute...”, în „Bukowinaer-Volks-Zeitung”, I, nr. 80, 12. Juni 1907, p. 1. 
32 Ibidem, p. 2. 
33 „Bedenklicher Petzereifer”, în „Bukowinaer Post”, XIV, nr. 2083, 13. Juni 1907, p. 1. 
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să respecte tot felul de reguli. Chiar dacă ideea deschiderii ambelor spitale (de boli 
infecțioase și de pediatrie) devenise nerealistă din cauza cheltuielilor prea 
ridicate34, dincolo de orgolii și ambiții, rămânea întrebarea legată de ajutorul pe 
care municipalitatea l-ar fi primit de la „țară”, în vederea construirii unui obiectiv 
emblematic pentru Bucovina însăși35. 

Pornind de la o tristă statistică medicală, potrivit căreia din 100 de copii,  
59 nu treceau de vârsta de 5 ani36, la 13 iunie 1907, în cadrul „sesiunii consiliului 
local”, doctorul Reitmann a făcut public un Raport, în preambulul căruia se 
menționa: „Urgența și necesitatea înființării unui spital pentru copii în Cernăuți 
este atât de indiscutabilă încât orice altă întreprindere pare de prisos. Mai presus de 
orice, trebuie luată în considerare mărimea acestui spital care depinde, în primul 
rând, de resursele disponibile și de scopul stabilit. Totuși, pentru a avea un reper, 
am pornit de la un număr, provizoriu, de 30 de paturi, acestea reprezentând, 
deocamdată, un minimum”37. Spitalul trebuia amplasat la periferia orașului, într-o 
zonă suficient de generoasă pentru a permite amenajarea de parcuri sau grădini și 
extinderea ulterioară a clădirii. O condiție sine qua non era conectarea la rețeaua 
urbană de apă, canalizare și iluminat, la aceasta adăugându-se natura solului pe 
care urma să se ridice imobilul, infrastructura adiacentă, respectiv căile de 
comunicație. Suprafața saloanelor era calculată în funcție de specificul secțiilor, 
luându-se ca bază de referință 150 mp suprafață utilă/pat38. În consecință, „pentru 
un spital de copii cu 30 de paturi” sau „un lot de aproximativ 150 × 30”, erau 
„suficienți 4 500 de metri pătrați”; dar cum doctorul Reitmann preconiza o creștere 
a numărului de paturi la 150, municipalitatea trebuia să se gândească la un teren de 
cel puțin 22 500 mp39. 

În clădirea structurată orizontal în sistem pavilionar, iar vertical cu subsol, 
parter și două etaje, se găseau saloanele pentru copii (în funcție de vârstă: „sugari”, 
„copii mici” și „copii mari”), „camere de zi”, o sală de operații cu o încăpere anexă 
pentru pregătirea intervențiilor, cabinetul medicului, băi, lavoare, toalete, sală de 

 
34 De-a lungul anului 1907, au existat mai mulți susținători ai construirii ambelor spitale, care 

considerau suma de 500 000 de coroane suficientă pentru ambele clădiri; alții preferau un spital de 
boli infecțioase, destinat tuturor categoriilor de vârstă, știut fiind caracterul ciclic sau repetitiv al 
epidemiilor. Cf. „Die Spitalsfrage”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1032, 22. Juni 1907, 
p. 4. 

35 „Bedenklicher Petzereifer”, în „Bukowinaer Post”, XIV, nr. 2083, 13. Juni 1907, p. 2. 
36 „Die Spitalsfrage”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1024, 13. Juni 1907, p. 3. 
37 „Die Spitalsfrage in Czernowitz”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1025,  

14. Juni 1907, p. 4. 
38 Raportarea se făcea la spitale precum: Friedrichshain-Berlin (cu 122 mp suprafață utilă/pat), 

Hamburg-Eppendorfer (124 mp suprafață utilă/pat), St. Louis-Paris (130 mp suprafață utilă/pat), 
Hopkins-Baltimore (140 mp suprafață utilă/pat), Neue Hospital-Montpellier (150 mp suprafață 
utilă/pat), Kantonalhospital-Zürich (160 mp suprafață utilă/pat) sau Blegdan-Kopenhagen (247 mp 
suprafață utilă/pat). Cf. „Lokal- und Provinznachrichten. Das Kinderspital”, în „Czernowitzer 
Tagblatt”, V, nr. 1301, 14. Juni 1907, p. 3. 

39 Ibidem. 
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mese, spălătorie (lenjerie și haine), ateliere, depozite pentru echipamentul medical 
și lenjerie, un laborator „de chimie și microscopie”, o cameră de radiografie, o sală 
de „terapie mecanică” (pentru gimnastică terapeutică, masaj, tratamente electrice și 
termice cu aer cald), precum și spații destinate compartimentelor administrative și 
economice: secretariatul (cancelaria), apartamentul doctorului și cel al administrato-
rului, sala de conferințe și biblioteca pentru medic, capela, un izolator pentru 
bolnavii ținuți sub observație, bucătăria, camerele asistentelor, camera de dezinfecție, 
incubatorul, pivnițele, camera centralei termice, morga și camera de autopsie. 
Încălzirea centrală, iluminatul electric, ventilația „excelentă”, apa caldă și rece în 
întreg complexul, canalizarea, coridoarele și ascensoarele completau tabloul unui 
„spital modern”. De asemenea, dotările se refereau la mobilier (de la paturi și 
noptiere, la mese și scaune, dulapuri etc.), la echipamentul medical, instrumentarul 
și aparatura de laborator și la instalațiile sanitare. Toate urmau a fi „procurate 
conform celor mai moderne cerințe”. În ceea ce privește personalul angajat al 
spitalului de copii, în Raportul doctorului Reitmann se amintea de un director (care 
putea fi și doctorul primar), un medic secundar, un administrator, un secretar 
(cancelar), o doică, circa șase asistente, o menajeră și două ajutoare la bucătărie, un 
portar, doi servitori care să se ocupe și de grădinărit. În problema sensibilă a 
costurilor care, oricum, nu puteau fi stabilite „cu precizie”40, o primă sumă 
avansată în scopul achiziției terenului și ridicării construcției – „fără finisajele 
interioare, echipament și mobilier” – era de 150 000 de coroane; dar cum prețul 
unui pat ajungea la aproximativ 1 000 de coroane, totalul se ridica la „cel puțin 200 
000 de coroane”. 

Investiția nu putea fi recuperată în scurt timp și nici cheltuielile ulterioare 
ignorate de autorități, așa cum o demonstraseră și spitalele similare din Austria, 
Germania, Franța și Italia. Caracterul public al acestora și faptul că majoritatea 
persoanelor tratate în asemenea instituții nu beneficiau de resurse financiare 
adecvate făceau ca sub 1/4 din cheltuielile reale să fie acoperite din veniturile 
proprii, restul suportându-l municipalitatea. În timp ce în anii 1895–1896, o zi de 
spitalizare pentru o persoană internată la Berlin, în spitalul orășenesc, costa  
2,75 de mărci (echivalentul a 3,30 de coroane) și de 4,75 de mărci (sau 5,40 de 
coroane) în spitalul Moabit, la Cernăuți acesta era de aproape 3 coroane. „Prin 
urmare – se conchidea în Raport – în cazul dat, la un spital cu 30 de paturi, în 
funcție de condițiile specifice, cheltuielile anuale, calculate la aproximativ  
3 coroane/persoană/zi ar ajunge la aproape 33 000 de coroane”. Dacă spitalul nu le 
putea plăti din veniturile proprii, era de datoria Magistratului să le acopere41. 

În mod paradoxal, proiectul construcției spitalului de copii a găsit 
împotrivire la o parte dintre membrii comunității medicale locale. Rezultatele unei 
anchete întreprinse în rândul câtorva reputați medici cernăuțeni dezvăluia 
 

40 „Lokal- und Provinznachrichten. Das Kinderspital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, V,  
nr. 1303, 16. Juni 1907, p. 4. 

41 Ibidem. 
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nemulțumirea acestora față de stabilirea noilor priorități, în condițiile în care alte 
multe probleme din domeniul sanitar, al igienei și salubrității erau tergiversate.  
Doctorul Rudich, de exemplu, semnala efectul lipsei de specialiști într-un oraș în 
continuă creștere, atrăgând atenția asupra celor patru medici în grija cărora intrau 
mai bine de 80 000 de locuitori, cât număra, atunci, capitala Bucovinei. „Acești 
domni – continua Rudich – sunt atât de copleșiți de încărcatele lor agende, cu 
solicitări de felul examinărilor de cadavre ș.a.m.d., încât le rămâne prea puțin timp 
pentru a trata săracii”. În consecință, angajarea unor medici pentru populația 
nevoiașă din oraș era „una dintre cele mai urgente îndatoriri” ale primăriei și nu 
inițierea unor „proiecte precum înființarea unui spital pentru copii”42. Angajarea 
medicilor școlari și militari era văzută de doctorul Ștefanovici drept „sarcină la fel 
de importantă”, în timp ce confratele său, medicul Anhauch, considera megalo-
manic planul spitalulului de pediatrie, susținând că centre urbane mult mai mari nu 
își asumaseră o asemenea întreprindere. Cu atât mai mult, ea era improprie 
Cernăuților, ca oraș lipsit de „cele mai primitive cerințe impuse de binele comun”, 
care abia ieșise „din primele etape ale dezvoltării sale, cu doar câțiva ani în urmă”, 
uitând de efectele devastatoarelor epidemii ce îl bântuiseră în repetate rânduri. În 
altă ordine de idei, dacă autoritățile își doreau un nou spital, acela trebuia să fie 
destinat bolilor infecțioase. De aceeași parte se situa doctorul Schönbaum, care 
găsea argumente împotriva ridicării unui spital de copii. O notă discordantă făcea 
declarația consilierului medical, doctorul Stocklöw, în opinia căruia „fiecare pas al 
municipalității în direcția creșterii eficienței din punct de vedere sanitar ar trebui 
salutat”, evident, fără a neglija latura financiară43. 

Chestiunea construirii unui spital a rămas mult timp pe ordinea de zi a 
ședințelor consiliului Magistratului, dilema constituind-o sursa finanțării și nu 
destinația așazământului medical. Un nou credit ar fi împovărat mai mult bugetul 
local, în condițiile în care deja se contractaseră împrumuturi pentru ridicarea sau 
amenajarea Băilor de la Prut, a liceului de fete, a școlii elementare de la Stânca și a 
Grădinii Publice. La 20 iunie 1907, întâlnirea reprezentanților locali se încheia în 
următorii termeni: „Înființarea unui spital pentru copii – respinsă. În principiu, se 
decide construirea unui spital în anul jubiliar 1908, iar Magistratului i se cere să ia 
în considerare nevoile întregii țări, asigurând, în cadrul spitalului, disponibilizarea 
unui anumit număr de paturi pe perioada epidemiilor. Cererea a fost acceptată în 
unanimitate”44. O asemenea hotărâre nu îi putea dezarma pe suporterii cauzei 
spitalului de copii, chiar dacă dezamăgirea lor se reflecta în cotidianul „Czernowitzer 
Allgemeine Zeitung” din 23 iunie 1907: „Vă încleștați îngroziți mâinile atunci când 
vi se cere să construiți un spital pentru copii, dar într-o singură ședință, cu inimă 
ușoară sau din răzbunare, vă dăruiți unii altora sute de mii […]. Nu aveți bani 
pentru grădini publice și lăsați orașul să se ofilească, dar vă folosiți de fondurile 
 

42 „Aus dem Rathause”, în „Czernowitzer Tagblatt”, V, nr. 308, 22. Juni 1907, p. 1. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, p. 2. 
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orașului, înaintea alegerilor politice, pentru a vă înmulți numărul păcatelor”45. O 
lună mai târziu, presa revenea asupra deciziei Consiliului orășenesc de a abandona 
proiectul spitalului pentru copii, „în anul jubiliar”, din cauza costurilor mari. În 
schimb, era agreată propunerea comisiei de sănătate – prin vocea medicului Adolf 
Reitmann – referitoare la deschiderea unui „spital urban, care să servească drept 
spital epidemic în cazul izbucnirii unei molime”, ținându-se cont și „de cererea 
exprimată, în mod repetat, de guvernul provincial”, urmând ca o comisie formată 
din șapte membri să se ocupe de „lucrările pregătitoare”46. 

Timp de aproape șase luni, soarta spitalului de copii părea pecetluită47. 
Numai că, la începutul anului 1908, guvernatorul provinciei, baronul Georg Wassilko a 
revenit asupra planului de a deschide o instituție medicală modernă în semn de 
omagiu pe care capitala Bucovinei îl aducea împăratului. Discuțiile purtate cu 
președintele Dietei, cu referentul sanitar al provinciei, cu directorul spitalului și nu 
în ultimul rând cu reprezentanții Magistratului au readus în atenție necesitatea 
amenajării unui spital pentru copii48. La câteva zile de la apariția în presă a acestei 
informații, o serie de articole, intitulate „Un act umanitar”, „Spitalul de Copii – 
jubileul împăratului, din orașul Cernăuți”49, deslușeau misterul revenirii la tema 
inițială a clinicii de pediatrie, prin alocuțiunea „recapitulativă” a viceprimarului 
Salo Weisselberger: „La întâlnirea despre care am făcut vorbire, în mod repetat, 
Comisia locală de sănătate a aprobat fondarea unui spital general pe considerentul 
că, de multe ori, spitalul de stat a trebuit să refuze populația bolnavă a orașului din 
cauza supraaglomerării. Poate că era un lucru bun la vremea respectivă. Acum însă 
eforturile administrației provinciale în orașele Bucovinei se intensifică și în vederea 
extinderii instituțiilor existente și în direcția înfințării altora. O asemenea 
întreprindere este, cu siguranță, menită să ușureze povara spitalelor generale. Pe de 
altă parte, lipsa oricărui instrument de ajutorare a copiilor reprezintă o urgență 
extremă. Evidența statistică a mortalității în rândul copiilor este una devastatoare. 
Ea se datorează, în mare parte, incapacității de a asigura tratament medical copiilor 
săraci. În ultimele decenii, atât doctorii, cât și nespecialiștii au devenit conștienți de 
simptomatologia afecțiunilor la copii în relație cu particularitățile vârstei copilăriei, 
 

45 „Korruptionsriecherei”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1033, 23. Juni 1907, p. 1. 
46 „Tageschronik. Jubiläumsjahr 1908”, în „Bukowinaer-Volks-Zeitung”, I, nr. 112,  

20. Juli 1907, p. 3. 
47 În ședința din 13 decembrie 1907, comisia de sănătate a Magistratului Cernăuți reavizase 

proiectul spitalului de boli infecțioase, propunând ca, după finalizarea lucrărilor, clădirea să poată fi 
folosită în perioadele neepidemice, ca spital general aflat în administrația orașului. Deși suma 
prevăzută inițial nu depășea 300 000 de coroane, cheltuielile ulterioare au fost estimate la 500 000, 
ceea ce, în opinia câtorva consilieri, făceau investiția nefezabilă. Cf. „Kaiserjubiläums-Kinderspital 
der Stadt Czernowitz”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1240, 27. Februar 1908, p. 3. 

48 „Tagespost. Errichtung eines Epidemiespitals”, în „Bukowinaer Post”, XV, nr. 2192,  
23. Februar 1908, p. 5. 

49 „Kaiserjubiläums-Kinderspital der Stadt Czernowitz”, în „Czernowitzer Allgemeine 
Zeitung”, nr. 1240, 27. Februar 1908, p. 3; „Lokal- und Provinznachrichten. Kaiserjubiläums-
Kinderspital der Stadt Czernowitz”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, nr. 1517, 29. Februar 1908, p. 2. 
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ceea ce face ca aceste boli să nu poată fi tratate după schemele pentru adulți. Prin 
urmare, sunt necesare spitale speciale (spitale pentru copii) și, de asemenea, 
echipamente și dotări specifice, în acord cu principiul lui Escherich, unul dintre 
cercetătorii de seamă, care citează, în acest sens, următoarea frază aparținând unui 
medic francez, care se referea la un spital pentru copii inadecvat: copilul nu moare 
din cauza bolii care l-a trimis în spital, ci din cauza bolii pe care o dobândește 
acolo. Iar spitalul general a dat greș, de mai multe ori, în această privință. Un 
incident tragic trezește amintiri proaspete în legătură cu ce s-a întâmplat în urmă cu 
doi ani, aducând la lumină mizeria care încă domină aici. O femeie săracă este dată 
afară de proprietar și caută, în spitalul de stat, un loc pentru copilul ei, care suferă 
de o boală infecțioasă. Respinsă, ea rătăcește până când copilul îi moare în brațe. 
Timpul în care trăim se numește secolul copilului. Spiritele conducătoare speră că 
vor forma oameni noi”50. 

Pornind de la considerentele amintite, dar ținând cont și de condiționările 
sociale și economice, conducerea Magistratului Cernăuți deschidea, din nou, 
subiectul oportunității construirii spitalului pentru copii. În plus, cotidienele 
austriece „Wiener Abendpost” și „Neuen Freie Presse” anunțaseră ca „obiective ale 
eforturilor patriotice în Anul Jubiliar” inițierea de proiecte de ajutorare și sprijinire 
a copiilor, „problemele lor fiind aproape de inima împăratului”; ba chiar acțiunile 
propuse de Consiliul de Miniștri de la Viena convergeau cu „interesul personal al 
monarhului”, căci împăratul, „un prieten cald al copiilor”, își dorea „ca fiecare 
familie să se bucure de o tinerețe sănătoasă și înfloritoare”51. „Iată de ce – continua 
Weisselberger – în opinia mea, instituția care a fost propusă va avea ca titulatură: 
60 de ani de domnie a împăratului Franz Joseph I – Spitalul de Copii al municipalității 
Cernăuți”, iar aceasta „din două motive: în primul rând, folosirea clădirii în scopuri 
epidemice este de așteptat să se facă doar în cazuri excepționale (adică numai dacă 
o boală este declarată epidemie de către autoritatea medicală), în timp ce tratarea 
copiilor este constantă […]. În al doilea rând, acest spital ar conferi evenimentului 
și caracterului său aniversar un accent mai puternic”. Se convenea ca suma maximă 
alocată acestui proiect să nu depășească 300 000 de coroane, iar numărul de paturi 
în spital să fie de 50, cu posibilitatea de suplimentare în timpul vreunei epidemii52. 

Persuasiunea, ambiția și determinarea lui Weisselberger nu l-au lăsat 
indiferent pe doctorul Kwiatkowski, căruia i se acordase credit în planificarea 
lucrărilor de construcție a spitalului pentru copii. În timpul unei ședințe desfășurate 
în 3 martie 1908, în cadrul alocuțiunii sale, Kwiatkowski afirma: „Și ce nu a reușit, 
în discuțiile de aproape doi ani ale comisiei locale de sănătate, excelentul vorbitor 
Dr. Reitmann, a făcut-o, de curând, viceprimarul Weisselberger prin eforturile sale 
energice, care aduc la un loc tinerețea, prudența și conștiința”. Într-o combinație de 
invidie și admirație, Kwiatkowski lăuda capacitatea viceprimarului de a „elibera 
 

50 „Ein Humanitätsakt”, în „Bukowinaer Post”, XV, nr. 2194, 27. Februar 1908, pp. 1–2. 
51 Ibidem, p. 2. 
52 Ibidem. 
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comunitatea de grija ridicării unui spital epidemic”, oferindu-i, în schimb, 
posibilitatea de a întreprinde ceva „nu mai puțin important”, „pentru copii” și care 
să corespundă „intențiilor înalte ale sublimului monarh. Cât de profund afectați ar 
trebui să ne simțim dacă am veni cu mâna goală în fața tronului, alături de 
popoarele pioase din imperiu. După cum am spus, dacă reprezentanții orașului au 
fost scutiți de o asemenea rușine, cu siguranță aceasta îi datorăm viceprimarului Dr. 
Weisselberger”53. Desigur, fără ajutorul guvernatorului von Bleyleben – „un 
adevărat cetățean de onoare al orașului” – și al directorului spitalului, doctorul 
Philipowicz – „care luase pe umerii săi povara conducerii fundației” –, situația ar fi 
rămas neschimbată. Singurele probleme care trebuiau rezolvate se refereau la 
achiziționarea terenului pe care urma să se clădească spitalul de copii și statutul 
juridic al viitorului așezământ de sănătate54. 

O surpriză de proporții s-a produs la jumătatea lunii martie, atunci când un 
„nobil filantrop” oferea Cernăuților o jumătate de milion de coroane în scopul 
ridicării noului spital. Considerată „magnifică” și „aproape unică în analele 
așezării”, donația lui Hermann Fischer – al cărui nume „trebuia scris cu litere de 
aur în istoria orașului” – devenea „cea mai demnă formă de exprimare elocventă a 
carității”, în acord cu „intențiile monarhului”. Deși cetățean român, Fischer era un 
cunoscut al protipendadei cernăuțene, „alegând să petreacă o mare parte a anului în 
Bucovina”. Intenția sa (care, inițial, făcuse obiectul unei discuții purtate cu 
viceprimarul Weisselberger) era prezentată, pe larg, într-o scrisoare adresată 
consilierului Norst pentru a fi înaintată Magistratului: „Dragă prietene! Referitor la 
repetatele noastre consultări, doresc să vă informez că am decis să mă conformez 
intențiilor sublime ale Majestății Sale Împăratul și să aduc un omagiu în memoria 
părintelui meu, donând 500 000 de coroane administrației orașului Cernăuți, cu 
următoarea precizare: municipalitatea are obligația de a utiliza întreaga sumă 
pentru obiectivul aniversar, care, la inscripția: «Fundația jubiliară a Împăratului» va 
adăuga «Spitalul de Copii Moise și Sarah Fischer», cu destinația îngrijirii 
corespunzătoare a copiilor bolnavi, indiferent de confesiunea și naționalitatea lor”. 
Banii urmau a fi transferați în bugetul Magistratului în trei tranșe: 200 000 de 
coroane intrau la 18 august 1908, „ziua cea mai înaltă, de naștere a Majestății Sale 
Împăratul”, iar câte 150 000 de coroane la 18 august 1909 și 1910. Dacă 
reprezentanții orașului ar fi avut nevoie de 300 000 de coroane în primul an de 
lucrări (1908), recurgând astfel la un împrumut, Fischer se angaja să pătească 
dobânda „până la achitarea întregii sume”55. 

După entuziasmul momentului, dilema în care erau aduse autoritățile locale 
se lega de redirecționarea celor 300 000 de coroane alocate inițial spitalului de 
copii: „Ce ar trebui să facă municipalitatea cu acești bani? Această întrebare, care 
 

53 „Aus dem Gemeinderate”, în „Bukowinaer Post”, XV, nr. 2197, 5. März 1908, p. 2. 
54 Ibidem. 
55 „Eine hochherzige Stiftung. Eine halbe Million gespendet”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, 

nr. 1532, 18. März 1908, p. 4. 
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sună pentru cunoscători ca o adevărată păcăleală de aprilie, a devenit foarte 
actuală”56. Bunele intenții ale oficialităților puteau să se materializeze în 
amenajarea altor așezăminte sociale, cu atât mai mult cu cât împăratul își dorise ca 
investițiile să fie „orientate spre îngrijirea celor mici”. Potrivit doctorului Anhauch, 
suma era, oricum una „la limită” pentru a construi și apoi a întreține „o instituție de 
asistență a copilului”. Dacă totuși ar fi răspuns la o asemenea întrebare, propunerea 
sa ar fi fost o creșă unde sugarii și copiii mici să găsească ocrotire și hrană. În egală 
măsură, ar fi preferat o școală specială în care copiii săraci, cu handicapuri fizice, 
să se recupereze, dobândind, în același timp, abilități care să-i ajute în viață (prin 
participarea la cursuri de croitorie, tâmplărie, legătorie de carte, sculptură etc). Un 
asemenea loc se putea amenaja în cadrul Institutului pentru orbi, surzi și muți 
(aflat, de asemenea, în stadiul de proiect) sau, dacă primăria și-ar fi asumat-o, într-
o nouă școală elementară „care să îndeplinească toate cerințele de igienă”. 
Opțiunea doctorului Bodea viza nu doar tratarea tinerilor pacienți, ci și prevenirea 
contractării unor boli precum tuberculoza, atrăgând atenția asupra vulnerabilității 
copiilor în primul lor an de viață: „Cauza fundamentală a tuturor acestor triste 
fenomene este mediul ambiental nefiresc și alimentația necorespunzătoare a 
sugarului. Combaterea morbidității și mortalității infantile prin organizarea, în 
orașul nostru, a cadrului de îngrijire a copilului ar fi obiectivul nobil pentru care aș 
dori să solicit utilizarea rezervei de 300 000 de coroane. O parte din această sumă 
ar trebui să fie valorificată prin acordarea de ajutoare mamelor sărace, care sunt 
obligate să lucreze, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și alăpta copiii cel puțin în 
primele 4 luni de viață. Cealaltă parte a capitalului l-aș folosi pentru a deschide o  
așa-numită «bucătărie de lapte», care ar putea fi găzduită în subsolul spitalului de 
copii ce se va construi. De aici, laptele aseptic, diluat în funcție de vârstă și 
porționat, va fi repartizat acelor sugari care nu se pot alimenta natural, la sânul 
mamei”57. Directorul spitalului și consilierul local Philipowicz susținea propunerea 
pediatrului Bodea, estimând la 80 000 – 100 000 de coroane costurile de construire 
și funcționare a „bucătăriei de lapte” prevăzute cu instalații de preparare, insistând 
asupra distribuirii gratuite a laptelui. Restul putea fi investit în extinderea vechiului 
spital (prin ridicarea unui pavilion pentru boli epidemice) și în suplimentarea 
fondurilor alocate Institutului pentru nevăzători și surdo-muți. Totuși, pentru 
doctorul Goldfeld, mai potrivită era deschiderea unei „băi populare”, utile atât 
copiilor, cât și adulților, prin menirea sa „culturală și sanitară”, prevenindu-se astfel 
„bolile contagioase, de piele și altele transmisibile”. De asemenea, baia populară 
aducea beneficii celor mici. „Copiii din școlile primare ale orașului pot fi învățați 
rutina igienei corporale, ceea ce îi va face să o practice toată viața. Numai prin 
educație și curățenie, prin școală și baie, generația viitoare va asana cartierele 
sărace – și nu prin măsurile luate de poliție”. Într-o direcție similară își îndrepta 
atenția și doctorul Röhmer, acesta sugerând achiziționarea unor instalații de 
 

56 „Das Kind”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, nr. 1541, 29. März 1908, p. 1. 
57 Ibidem, p. 2. 
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dezinfectare a hainelor, lenjeriei și locuințelor, dar și a unei clădiri în care să-și 
găsească adăpost temporar persoanele evacuate din casele contaminate. În fine, 
„specialistul în bolile copilăriei”, doctorul Rudich susținea, deopotrivă, ideea 
organizării „bucătăriei de lapte”, a unei școli pentru copiii săraci și cu deficiențe și 
a unei băi publice58. 

Cu siguranță, toate aceste propuneri veneau în întâmpinarea unor nevoi de care 
autoritățile deveniseră conștiente, fără însă a le găsi rezolvare imediată din cauza 
„eternei lipse a fondurilor”. Tocmai de aceea donația lui Hermann Fischer era 
considerată „un act de voință și sacrificiu, dictat de o inimă nobilă, care rar mai bate 
în pieptul vreunui om”59. Și dacă banii veneau de la cel care merita nu doar 
„admirație, ci și venerație și respect”60, era de datoria administrației Cernăuților să 
gestioneze fondurile într-un mod cât mai responsabil cu putință, mai ales că în 
ședința „confidențială” a Consiliului local, ținută la 31 martie 1908, se analizase 
varianta utilizării a 400 000 de coroane în vederea ridicării spitalului de copii; 50 000 
se alocau extinderii sistemului de termoficare (a rețelei de cazane) care încălzea și 
Spitalul Țării, iar restul de 50 000 se capitalizau în așa fel încât să aducă un profit 
care putea fi folosit, pe termen lung, în administrarea clinicii de pediatrie61. 

După ce arhitectul și inginerul-șef Wilhelm Kempler62 stabilise detaliile 
proiectului și prognozase termenul de finalizare până la începutul lunii decembrie63, 
Departamentul de construcții din cadrul Magistratului a estimat costurile totale la 
290 481 de coroane și 72 de helleri, avertizând asupra faptului că inaugurarea 
clădirii nu se putea face mai repede de 1 mai 190964. În locul a 100 de muncitori 
săraci, angajați individual, erau preferate echipele de tâmplari, zidari, vopsitori, 
lăcătuși etc., această strategie conducând la o mai bună reflectare în preț a calității 
activității prestate65. Cu excepția „lucrărilor ceramice” și a celor la sistemul de 
încălzire, erau contractate firmele Büchner (construcții), Dernbach (lăcătușărie), 
Chaim Tennenbaum (tâmplărie), Josef Schätzinger (vopsitorie), Czerny (sculptură), 
Steinmetz (pictură)66. 
 

58 Ibidem. 
59 „Die Fischer’sche Stiftung. Die Spende von 500 000 Kronen”, în „Czernowitzer Tagblatt”, 

VI, nr. 1533, 19. März 1908, p. 2. 
60 Ibidem. În semn de prețuire și recunoaștere a meritelor, inclusiv a acțiunilor caritabile, 

Hermann Fischer a fost înnobilat, primind de la prim-ministrul Max Wladimir von Beck titlul de 
„Cavaler de Mosara”. Cf. „Adelsverleihung”, în  „Bukowinaer Post”, 17.  November 1908, p. 2. 

61 „Fischer'sche Stiftung”, în „Bukowinaer Post”, XV, nr. 2209, 2. April 1908, p. 3. 
62 Acestuia i se va alătura constructorul Bochner. Cf. „Die Fischerische Stiftung”, în 

„Bukowinaer Post”, XVII, nr. 2494, 1. Februar 1910, p. 2. 
63 „Das Kinderspital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, nr. 1579, 15. Mai 1908, p. 4. 
64 „Das Kinderspital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, nr. 1584, 21. Mai 1908, p. 4. 
65 „Die Offertausschreibung für das Kinderspital”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”,  

nr. 1315, 28 Mai 1908, p. 4; „Aus dem Gemeinderat”, în „Bukowinaer Post”, XV, nr. 2233,  
31. Mai 1908, p. 4. 

66 „Vergebung der Arbeiten für das Kinderspital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, nr. 1607, 
20. Juni 1908, p. 4. 
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Într-un număr special al cotidianului „Czernowitzer Tagblatt”, dedicat lui 
Franz Iosef I, erau publicate schițele a două clădiri impresionante ce urmau a se 
construi la Cernăuți în cinstea monarhului (Institutul pentru nevăzători și Spitalul 
de copii), Kempler insistând asupra importanței celei din urmă: „Deschiderea 
spitalelor pentru copii este o inovație a secolului XX; până de curând, copiii și 
adulții erau cazați și tratați în aceleași camere ale spitalelor, fapt care îi dezavantaja 
și pe unii și pe ceilalți; în timp ce particularitățile și nevoile speciale ale copilului 
nu puteau fi luate, pe de-a-ntregul, în considerare, îngrijirea și odihna adulților 
suferinzi erau afectate de prezența micilor bolnavi. Din aceste motive, în multe 
situații, micilor pacienți li se refuza internarea, sau cel puțin celor aflați în primii 
ani de viață. Însuși celebrul pediatru prof. Widerhofer spunea că pruncul bolnav nu 
aparține spitalului, ci mamei sale”. După o succintă prezentare a proiectului, 
Kempler conchidea: „Sperăm că această frumoasă clădire, care își datorează 
originea unei ocazii atât de rare și înălțătoare, va aduce vindecare și binecuvântare 
copiilor bolnavi din provincia imperială”67. 

 

 
Foto. 1. Schița Spitalului de Copii. 

Sursa: „Czernowitzser Tagblatt”, 7. Juni 1908, p. 10. 
 
În dimineața zilei de 25 iunie 1908, într-o atmosferă festivă la care luau parte 

oficialitățile Bucovinei, politicieni, medici, funcționari, reprezentanți ai cultelor 
religioase, profesori, ofițeri, invitați din România, în acordurile muzicii de fanfară 
și în ovațiile care însoțeau entuziastele discursuri, s-a pus piatra de temelie a 
„Spitalului de copii al lui Moses și Sarah Chana Fischer, dedicat de orașul Cernăuți 
aniversării celor 60 de ani de la urcarea pe tron a Majestății Sale, împăratul Franz 
Joseph I”. În actul de fondare se aminteau datele de 3 martie 1908 – când „Consiliul 
orașului Cernăuți a decis să înființeze un spital pentru copii, repartizând 300 000 de 
coroane în acest scop”, și 20 martie 1908 – când același Consiliu a acceptat generoasa 
 

67 Wilhelm Kempler, „Das Kaiser-Jubiläums- Kinder-Spital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, 
nr. 1598, 7. Juni 1908, p. 11. 
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ofertă a filantropului Fischer, stabilind modul și spațiul în care urmau să funcționeze 
șantierul68. 

Derularea lucrărilor a durat mai mult decât preconizaseră autoritățile, deși 
acoperișul clădirii era gata la 24 septembrie 1908, iar execuția se dovedise 
„impecabilă”, asemenea „dispunerii frumoase a întregii proprietăți”, după cum 
remarca Wojtechowski, nou-numitul director al „departamentului orășenesc pentru 
construcții”69.  

 
 

 
Foto. 2. Spitalul de Copii în construcție. 

Sursa: Basil Kluczenko, Sanitätsbericht der Bukowina für die Jahre 1907, 1908 und 1909, 
Czernowitz, 1911, pp. 250, 258. 

 
Un an mai târziu, fără ca spitalul să fi fost inaugurat, dar din considerente 

„practice” și „umanitare”, pediatrul Isidor Bodea acorda consultații timp de  
două ore, într-unul dintre pavilioanele clădirii70. Și chiar dacă reprezentanții 
Magistratului stabiliseră deschiderea oficială pentru data de 2 decembrie 1909, cum 
o serie de „mici aranjamente” încă nu fuseseră „efectuate”, termenul se prelungea 
pentru „cel târziu 1 ianuarie 1910”71, apoi pentru luna următoare72. Oricum, la  
1 februarie 1910, presa din Bucovina anunța momentul mult așteptat: „A luat ființă 
un spital aniversar pentru copii, o necesitate, o nevoie pentru Cernăuți”. Nu au 
lipsit discursurile oficialităților provinciale și locale, în care se reiterau admirația 
față de împărat, importanța donației lui Hermann Fischer, rolul constructorilor și 
mândria pe care o producea comunității un astfel de așezământ. Înaintea „turului de 
onoare” al clădirii, guvernatorul Wassilko își încheia alocuțiunea cu următoarele 
 

68 „Ein Werk der Nächstenliebe”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1337,  
26. Juni 1908, p. 1–2. 

69 „Das Jubiläums-Kinderspital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VI, nr. 1685, 24. September 
1908, p. 4. 

70 „Aerztliches”, în „Bukowinaer Post”,XVI, nr. 2427, 29. August 1909, p. 5. 
71 „Die Eröffnung des Jubiläums-Kinderspitals”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VII, nr. 2024, 

14. November 1909, p. 5. 
72 „Tagespost. Aus dem Landesausschuss”, în „Bukowinaer Post”, XVII, nr. 2487,  

16. Januar 1910, p. 4. 
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cuvinte: „Îl implor pe Dumnezeu să lase această operă să înflorească, pentru ca 
generațiile următoare să-și amintească de o distinsă persoană care a ridicat-o […]. În 
numele țării, preiau această nobilă lucrare, această bijuterie, oferindu-vă asigurarea 
că o vom păstra întocmai și o vom îngriji așa încât să-și servească scopul”73. 

În numai câteva zile de la inaugurare, Spitalul de Copii, cu „arhitectura sa 
splendidă” și „mobilierul strălucitor”74, ajunsese „un magnet pentru toți iluștrii 
vizitatori străini ai orașului”, precum Ministrul Comerțului – Richard Weiskirchner 
sau guvernatorul Moraviei – Baronul Karl Heinold75. Imaginea clădirii „admirate 
de sute de oameni, bogați și săraci”76 avea să apără în „Calendarul Ilustrat”77 din 
anul 1912 și în cărțile poștale din seria „Grüss aus…” sau de tip colaj. 

 

 
Foto. 3. Ilustrate din Cernăuți. 

Sursa: http://imagoromaniae.ro/imagini/cern%C4%83u%C8%9Bi.-spitalul-de-copii-ro-2.html, 
(07.05.2019); Микола Салагор, Вітання з Чернівців, Чернівці, 2018, p. 57. 

 
De altfel, descrierea realizată de referentul sanitar al Bucovinei, doctorul 

Basil Kluczenko, în materialul publicat în 1911 ca retrospectivă asupra situației 
medicale în provincie78, era în măsură să stârnească nu doar „emoție” și 
„încântare”, dar și „invidie” (evident, într-un sens constructiv). Complexul spitali-
cesc era compus din patru corpuri: două pavilioane, o clădire administrativă și 
rezidențială și o alta, „la nivelul solului”, în care se găsea „unitatea de carantină” 
sau „de observație”, toate fiind unite între ele prin culoare acoperite care puteau 
servi și ca loc de joacă pentru copii. Intrarea se făcea prin corpul principal, printr-un 
„pridvor” în care cei sosiți la spital se puteau adăposti în caz de vreme rea. De 
 

73 „Die Fischer'sche Stiftung”, în „Bukowinaer Post”, XVII, nr. 2494, 1. Februar 1910,  
pp. 2–3. 

74 „Im Kinderspital”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VIII, nr. 2132, 27. März 1910, p. 13. 
75 „Das Fischer'sche Jubiläums-Kinderspital”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”,  

nr. 1846, 11. März 1910, p. 6. 
76 „Im Kinderspital”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 1846, 11. März 1910, p. 6. 
77 „Der illustrierte Czernowitzer Austria-Kalender fűr das Jahr 1912”, în „Czernowitzer 

Tagblatt”, IX, nr. 2623, 22. November 1911, p. 4. 
78 Basil Kluczenko, Sanitätsbericht der Bukowina für die Jahre 1907, 1908 und 1909, 

Czernowitz, K. K. Landesregierung, 1911, pp. 250–255. 
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asemenea, într-un vestibul alăturat, „lângă portar”, puteau fi lăsate cărucioarele. 
Tot la intrare se aflau „sala de așteptare propriu-zisă” și „sala de consultații”79. 

 

 
Foto. 4. Coridor și salon. 

Sursa: Basil Kluczenko, Sanitätsbericht der Bukowina für die Jahre 1907, 1908 und 1909, 
Czernowitz, 1911, p. 260, 261. 

 
Copiii care prezentau manifestările clare ale unei boli infecțioase sau cei 

asupra cărora plana suspiciunea unei afecțiuni contagioase erau trimiși în „celule de 
carantină”, urmând să rămână acolo până la „noile instrucțiuni venite din partea 
medicului”; după mutarea pacienților din respectivele „celule”, se proceda la o 
dezinfecție totală. „Stația de carantină (de observație)” – conectată la clădirea 
principală, dar inaccesibilă celor din afara spitalului – era formată dintr-o cameră de 
spital cu patru paturi separate de pereți vitrați cu lungimea și înălțimea de 
aproximativ 2,2 metri. Se adăugau acestei camere o baie, o toaletă și o chicinetă, din 
unitate putându-se ieși direct în curte, fără a trece, din nou, prin clădirea principală. 

Fiecare dintre pavilioane dispunea de un salon mare, cu zece paturi, 
chicinetă, baie, toaletă, spațiu de depozitare a echipamentului, cameră de așteptare, 
cameră de zi pentru copiii convalescenți (cu acces direct la grădină) și câteva 
saloane mici, cu două–patru paturi, pentru izolarea anumitor pacienți cu forme mai 
grave ale bolii. La acestea se adăugau câteva camere și toalete destinate 
asistentelor. La primul etaj al pavilionului sudic se afla un laborator, în timp ce în 
corpul nordic era „sala de operație, de ultimă generație”, camera de sterilizare și o 
încăpere obscură destinată radiațiilor X80. În clădirea principală, la parter, se găsea 
apartamentul medicului secundar (cu două încăperi, toaletă și vestibul), iar la 
primul etaj, apartamentul doctorului primar (cu șapte camere, baie și antreu). În 
subsolul aceluiași corp principal locuiau portarul, fochistul și alți angajați din 
administrație81, tot acolo fiind amenajate spații pentru sistemul de încălzire și de 
 

79 Ibidem, p. 251. 
80 Ibidem, pp. 251–252. 
81 Cu excepția personalului de la bucătărie, care ocupa un spațiu la mansarda pavilionului 

nordic. Cf. Ibidem, p. 252. 
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dezinfecție a spitalului, „bucătăria de lapte” și camera în care se curățau instru-
mentarul și recipientele pentru sugari. 

Potrivit observațiilor doctorului Kluczenko, întregul spital fusese construit 
„în cel mai solid mod” și dotat cu „cele mai moderne echipamente”: la structura 
clădirii se folosise betonul armat, dalele de argilă albă formau pardoseala, faianța 
acoperea pereții tuturor camerelor (de la saloane și sala de operație, la camera de 
sterilizare și „bucătăria de lapte”); spațiile în care nu se folosiseră plăcile ceramice 
erau acoperite cu „vopsea emailată, din porțelan”. Ferestrele, amplasate aproape de 
plafon și la 75 de centimetri deasupra podelei, aveau înălțimea de 3,25 metri. Albul 
lavoarelor și toaletelor, culoarea vernil a pereților și cea crem a mobilierului, 
caloriferelor și conductelor dădeau luminozitate incintelor, iar picturile în ulei erau 
„încântătoare pentru copii”. Ținând cont de condițiile climatice ale provinciei și de 
locul în care era situat spitalul, temperatura în interiorul acestuia trebuia să fie de 
+20 de grade Celsius, chiar și atunci când la exterior se înregistrau -30 grade 
Celsius. Apa rece și cea caldă alimentau toate băile, saloanele, laboratoarele și sala 
de operație, chicinetele, bucătăria etc. Iluminatul electric se făcea prin cabluri și 
prize, întregul sistem fiind conectat la rețeaua orașului. Cum însă în Cernăuți 
termoficarea rămânea o problemă, în clădirea spitalului a fost construită, după 
„sistemul Amberg”, o instalație care „să servească drept sursă de căldură pentru 
încălzirea laptelui, ceaiul etc., pentru păstrarea caldă a mâncării, pentru sterilizarea 
instrumentarului sau pentru alte operațiuni necesare în sala de operație”. 
Comunicarea se putea face și prin intermediul telefonului, apelurile fiind preluate 
la recepție sau direcționate către oraș82. 

În ceea ce privește mobilierul, acesta respecta, pe de-o parte, „cele mai moderne 
cerințe”, dar, pe de altă parte, avea un „aspect plăcut”. De exemplu, paturile erau 
concepute după „sistemul Baginski”, cu laterale care coborau parțial sau complet și cu 
mese glisante, din sticlă, utile copiilor bolnavi în timp ce mâncau sau se jucau. 
Pătuțurile pentru sugari erau prevăzute, „pe dedesubt, cu o cadă mică”, în fața fiecăruia 
dintre acestea aflându-se „atașat, un dulap mic de sticlă, în care se păstrau pudra, 
vaselina, bureții, termometrul etc.” Mobilierul de pe coridoare, ca și cel din camerele 
de zi, era „delicat, din lemn lăcuit alb”, din loc în loc fiind amenajate locuri pentru 
ghivece sau jardiniere cu flori naturale83. Cu o suprafață construită de 1 109 mp (din 
care 307 mp erau repartizați clădirii rezidențiale și administrative, iar 802 mp 
pavilioanelor medicale și unității de carantină), amplasat într-o zonă „complet liberă, 
neumbrită de clădiri vecine”, Spitalul de Copii din Cernăuți dădea „impresia unui loc 
extraordinar de confortabil”84. 

Într-un astfel de mediu își începea directoratul doctorul Isidor Bodea, „un 
gentleman amabil, a cărui bunătate și căldură autentică îl trădau imediat”. Într-un 
tur al complexului, oferit reprezentantului cotidianului „Czernowitzer Tagblatt”, el 
amintea de cele „50 de paturi” care trebuiau să satisfacă nevoile micilor pacienți, 
 

82 Ibidem, p. 253. 
83 Ibidem, p. 254. 
84 Ibidem, p. 255. 
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cu toate că numai 47 puteau fi ocupate, trei fiind „pregătite pentru cazurile foarte 
grave, neprevăzute”. Presiunea la care erau supuse cadrele medicale, „încă din 
prima zi”, devenise „uriașă”, de aici rezultând și promisiunea „bunului donator” de 
a cumpăra alte 20 de paturi: „Și știți ce mi-a mai spus dr. Fischer? «Nu am niciun 
copil! Copilul meu este acest spital! Vă pun la dispoziție ce am». Un bărbat cu 
adevărat nobil”85. În tonuri ușor patetice, specifice discursului vremii, dar reușind 
să transmită un mesaj referitor la modul în care doctorul Bodea înțelegea să 
conducă spitalul, autorul articolului continua: „Făcând o pauză, medicul deschide 
ușa unei camere, iar 12 copii își scot capetele de sub pături. Par să asculte și, pe 
măsură ce își zăresc medicul, un zâmbet firav joacă pe fețele lor mici și palide. 
Asistentele se agită în jurul lor, arătând afecțiune micilor bolnavi”. 

 

 
Foto. 5. Spitalul de Copii într-o fotografie de colecție. 

Sursa: https://ic.pics.livejournal.com/alexgrein/52619125/61303/61303_900.jpg (21.08.2019). 
 

Pacienții aveau vârste cuprinse între 1 și 12 ani, majoritatea provenind din 
familii sărace. Potrivit doctorului Bodea, doar 35% dintre cei internați erau din 
Cernăuți, restul locuind în așezările rurale din jurul capitalei. De altfel, sărăcia 
făcea ca dragostea să se arate într-o dublă ipostază: „În primul rând, în ceea ce 
privește mâncarea. Micuții noștri trebuie hrăniți de cinci ori pe zi, în principal, cu 
preparate din lapte. De aici și costurile ridicate, în comparație cu cele din spitalele 
pentru adulți, adică o treime, dacă nu jumătate față de ceea ce avem noi aici. Chiar 
și așa, copiii sunt pe mâini bune. Principala noastră asistentă vine de la «Rudolfinum» 
din Viena, iar celelalte 10 surori, majoritatea aparținând mănăstirii greco-orientale, 
îi protejează cu o dragoste jertfelnică. Aceasta este una dintre cele mai importante 
premise pentru sănătatea copiilor”. În ceea ce privește natura afecțiunilor, directo-
 

85 „Im Kinderspital”, în Basil Kluczenko, op. cit., p. 255. 
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rul spitalului se declara, asemenea colegului său, doctorul Rappaport, „mulțumit de 
rezultatele tratamentelor aplicate”, principala preocupare fiind tratarea scrofulozei. 
Externarea pacienților se făcea numai după „vindecarea completă”, de la momentul 
critic și până la stadiul de convalescență ei rămânând în saloane. Doar atunci când 
condiția fizică era satisfăcătoare, micuții erau aduși în „camera de zi”, unde 
primeau diverse jucării. Respectiva încăpere era descrisă drept „mare, cu ferestre 
largi, prin care străluceau razele soarelui blând, de dimineață. O imagine 
emoționantă. Cei mici au fost surprinși de neașteptata vizită. Dar numai pentru o 
clipă. S-au întors repede la joacă, fără să le pese de străini, cu bucurie în privire”. 
În salonul pe care pediatrul îl numea „paradisul celor mici”, filantropul Fischer le 
aducea copiilor dulciuri și jucării, ceea ce pentru aceștia însemna „fericirea 
maximă”, de care nu voiau să se desprindă ușor: „O mamă venise, a doua zi, să-și 
ia acasă copilul vindecat. Micuțul nu a vrut să plece, zicându-i dulce: «Doctore, vă 
rog, spuneți-i mamei ca trebuie să mai rămân aici!»”. 

 

 
Foto. 6. Grupul statuar Caritas. 

Sursa: http://www.bukowinafreunde.de/gastkommentare.html (07.02.2018). 
 

Planurile de viitor ale doctorului Bodea vizau crearea unei secții cu 10 locuri 
pentru nou-născuți și amplasarea unui monument în parcul din fața spitalului, care 
să desăvârșească „paradisul micuților suferinzi”86. De altfel, la sfârșitul anului 
191087, era dezvelit grupul statuar „Caritas”, o altă donație a lui Hermann Fischer. 
Realizat în bronz de Theodor Stundl, acesta avea în centru o siluetă feminină – 
simbol al tinereții și sănătății, dar și al „dragostei caritabile”, în slujba semenilor88 – 
 

86 Ibidem. 
87 „Das Denkmal der Charitas”, în „Czernowitzer Tagblatt”, VIII, nr. 2336, 2. Dezember 1910,  

p. 3. 
88 Oksana Nakonechna, “Mens Sana in Corpore Sano (A Sound Mind in a Sound Body): The 

Caritas Monumentin Czernowitz”, în „Newsletter. The Bukovina Society of the Americas”, vol. 
XVII, nr. 3, September 2007, p. 6.  
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flancată de doi copii, unul în picioare și altul în poziție ghemuită; al treilea copil 
era așezat pe genunchii femeii, ca expresie a dragostei materne și tandreții. În 
spatele obeliscului, alți doi copii (o fată și un băiat), înlănțuiți de o ghirlandă, 
încadrau cu brațele textul Mens sana in corpore sano. În partea superioară a 
monumentului era plasată efigia împăratului Franz Joseph și coroana imperială. La 
numai câteva săptămâni după ceremonia din 2 decembrie, despre opera sculptorului 
vienez avea să se scrie în publicații austriece și germane precum „Wiener Bilder”, 
„Wiener Extrablatt”, „Kronen Zeitung”, „Salonblatt”, „Schwäbischen Bilderblatt” 
etc.89 

Conform primelor statistici oferite de administrația spitalului, în luna iunie 
1910, din 110 copii spitalizați (60 de băieți și 50 de fete), trei au decedat (doi băieți 
și o fată), 51 au fost externați (26 de băieți și 25 de fete), iar 56 (32 de băieți și  
24 de fete) au rămas internați. Dintre micuții vindecați, 39 (20 de băieți și 19 fete) 
aveau domiciliul în altă localitate decât orașul Cernăuți90. O lună mai târziu, erau 
internați 98 de copii (57 de băieți și 41 de fete); 55 dintre aceștia (32 de băieți și  
23 de fete) și-au continuat tratamentul în spital, 41 (25 de băieți și 16 fete) au 
părăsit instituția, iar două fetițe au pierdut lupta pentru viață. Din nou, majoritatea 
pacienților o formau copiii din afara capitalei provinciei: 33 (18 băieți și 15 fete)91. 
O simplă privire asupra acestor cifre lăsa să se înțeleagă efortul și dedicarea 
pediatrului Isidor Bodea, în condițiile în care „medicul secundar” Fanni Salter a 
fost numit la Spitalul de Copii din Cernăuți abia în aprilie 191192. Cei doi doctori 
aveau să activeze până la sfârșitul Primului Război Mondial, așa cum o demonstrau 
statisticile oficiale ale vremii93: 

 
Internări în spital* Externări Decese An Nr. 

paturi 
Nr. 

medici 
Total 

personal băieți fete Total băieți fete total băieți fete total 
1911 80 2 13 448 327 775 389 283 672 26 14 40 
1912 80 2 13 412 324 736 356 278 634 30 21 51 
1913 80 2 13 441 321 762 365 264 629 35 24 59 

 
89 „Lokal und Provinznachrichten. Kaiser Franz Josef-Denkmal in Czernowitz”, în „Czernowitzer 

Tagblatt”, IX, nr. 2373, 18. Januar 1911, p. 3. 
90 „Czernowitzer Angelegenheiten. Spitalspflege”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”,  

nr. 1955, 23. Juli 1910, p. 4. 
91 „Czernowitzer Angelegenheiten. Spitalspflege”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”,  

nr. 1979, 21. August 1910, p. 5. 
92 Absolventă a Facultății de Medicină din Viena și fiică a consilierului orășenesc  

Siegfried Salter, Fanni Salter era considerată „un copil de-al locului”. Cf. „Landeskrankenanstalt in 
Czernowitz”, în „Bukowinaer Post”, 2. April 1911, p. 5. În Raportul doctorului Pascal din 1921, 
medicul Salter figura ca „doctor primar”. Cf. Vasile Pascal, op. cit., p. 16, 31. 

* La numărul copiilor internați în anul respectiv se adăuga cel al pacienților rămași în spital la 
începutul anului în care se făcea raportarea. 

93 Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrate Vertretenen Königreichen und Ländern 
fűr das Jahr 1911, Wien, 1914, band 11/1, pp. 34–35; idem, 1915, band 11/2, pp. 34–35; Statistik des 
Sanitätswesens in Ősterreich fűr das Jahr 1913,Wien, 1917, band 14/2, pp. 30–31. 
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Din punctul de vedere al afecțiunilor tratate în spital, situația se prezenta în 
felul următor94: 

 
1911 1912 1913 Diagnostic 

tratați/ 
externați 

decedați tratați/ 
externați 

decedați tratați/ 
externați 

decedați 

Tifos abdominal 2 – – – – – 
Erizipel 1 – – – 1 – 
Meningită epidemică 1 1 – – – – 
Malarie – – 1 – – – 
Pelagră 1 – 1 – 3 – 
Sifilis 26 – 28 1 36 7 
Alte boli venerice 3 – 4 – 5 – 
Blenomenoree la nou născuți – – 1 – – – 
Pneumonie crupoasă 1 1 – – 4 4 
Tuberculoză pulmonară 14 2 8 4 9 1 
Tuberculoza altor organe și 
scrofuloză 

94 8 172 7 92 8 

Alte boli infecțioase 14 2 13 – 4 1 
Alte afecțiuni maligne 1 1 5 2 3 1 
Gușă 3 – – – 6 – 
Afecțiuni acute ale sistemului 
respirator 

41 3 38 11 34 11 

Afecțiuni acute ale aparatului 
gastro-intestinal 

38 7 46 9 51 9 

Apendicită 7  2  6 1 
Leziuni care nu necesită intervenție 
chirurgicală 

121 8 89 5 107 1 

Boli psihice – – 2 – 2 – 
Rahitism 5 – 13 – 9 – 
Râie 37 – 27 – 35 – 
Alte boli 302 7 235 12 281 15 
Total 712 40 685 51 688 59 

 
În ciuda suplimentării numărului de paturi, internările au rămas condiționate 

de gravitatea stării în care erau aduși copiii. De asemenea, cheltuielile de spitalizare 
(3,74 coroane/pacient/zi în 1911, 4,14 în 1912 și 3,75 în 191395), ca și cele de admi-
nistrare a spitalului au continuat să stârnească disensiuni între consilierii orășenești, 
asupra unor oficiali planând suspiciunea corupției și a dezinteresului pentru păstra-
rea în bune condiții a imobilului96. 

Cât despre anii Marelui Război, aceștia aveau să aducă noi provocări în 
funcționarea așezământului, mai ales datorită caracterului său, ce trebuia – la nevoie – 
modelat potrivit solicitărilor de ordin medical și militar. Chiar și în condițiile 
repetatelor invazii și retrageri care au marcat cei aproape cinci ani de confruntări 
 

94 Statistik des Sanitätswesens in Ősterreich fűr das Jahr 1913, Wien, 1917, band 14/2,  
pp. 78–79. 

95 Idem, band 11/1, pp. 34–35; idem, 1915, band 11/2, pp. 34–35; idem, band 14/2, pp. 30–31. 
96 „Czernowitzer Angelegenheiten. Gemeinderat. Zustände im Jubiläums-Kinderspitale zur 

Sprache”, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, nr. 2248, 18. Juli 1911, p. 4. 
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armate, clădirea spitalului a rămas intactă, astfel încât în 1921 să se considere că putea 
„rivaliza” cu oricare „de această specialitate”, întrucât nu îi lipsea „nimic conform 
științei moderne […] ca să satisfacă nevoile copiilor suferinzi”97. Determinarea și 
implicarea totală a celor doi pediatri încă de la începuturile istoriei sale au transformat 
Spitalul de Copii din Cernăuți într-o emblemă: locul în care zilnic se purta lupta pentru 
viața și viitorul copiilor Bucovinei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97 Vasile Pascal, op. cit., p. 34. 
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REFUGIAȚI  ÎN  BUCOVINA  (1918–1947) 

CĂLIN-CEZAR  CIORTEANU 

Refugees in Bukovina (1918–1947) 

(Abstract) * 

The analysis of the complex problem of the refugees between 1918 and 1947, 
based on primary sources discovered in the Central Historical National Archives, the 
Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs and the documentary funds of 
the National Council for Study of Security Archives (Bucharest), as well as in several 
collections of documents, studies and articles published by specialists in this matter, is 
of great significance. There still are many documentary sources about Bukovina, 
which have not been yet used or discovered by researchers, and which refer to the 
complex situation of the Romanian-Polish frontier and to the debates upon it held at 
the Peace Conference in Paris. The Polish exodus in the Romanian Kingdom in 
september 1939 was analyzed before and especially after 1989 in a series of important 
publications, syntheses, articles and monographs. 

 
Keywords: archives, Bukovina, frontier, First World War, Poland, refugees, 

Romania, Sowjet Union. 

În urma cedărilor teritoriale ale României către Uniunea Sovietică1 
(28 iunie 1940 – Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța)2, un val de refugiați  
s-a abătut asupra spațiului românesc, căruia autoritățile române au trebuit să-i facă 
față, cu atât mai mult cu cât, în urma celui de al doilea dictat de la Viena  
(30 august 1940), partea a de nord-vest a Transilvaniei a fost cedată Ungariei, iar la  
6 septembrie 1940 (ca urmare a înțelegerii româno-bulgare de la Craiova)3, 
Cadrilaterul (partea de sud a Dobrogei) a intrat în componența Bulgariei, efectuându-se 
un schimb de populație între cele două state4.  
 

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
1 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare se va cita: A.M.A.E.), Fond 71/URSS 

1940. Relații cu România, dosar 91, f. 186–188, 192–193, 221. 
2 Gabriel Micu, Basarabia, România și geopolitica marilor puteri (1914–1947), Chișinău, 

Editura Pontos, 2011, p. 253. 
3 Valeriu Florin Dobrinescu, Emigrația română din lumea anglo-saxonă (1939–1945), Iași, 

Institutul European, 1993, p. 91. 
4 A.M.A.E., Fond 71/URSS. 1940. Relații cu România, dosar 91, f. 233, 322. 
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Înaintea încheierii Primului Război Mondial și imediat după aceea, repre-
zentanțele diplomatice ale României (legații, consulate și ambasade) au fost 
asaltate de către solicitările a numeroase persoane care doreau să dobândească sau 
să redobândească cetățenia română5. Aceștia s-au adresat în scris reprezentanțelor 
diplomatice ale României, primind răspunsuri corespunzătoare după analiza 
competentă a actelor înaintate, de către persoane calificate.  

În cadrul cercetărilor efectuate, au fost depistate o serie de documente, 
tabele, acte de identitate ale unor persoane care-și pierduseră din diferite motive 
cetățenia română, dorind în noile condiții îndeplinirea formalităților legale pentru 
redobândirea acesteia. Este vorba, la o primă analiză, despre etnici evrei, polonezi, 
germani, maghiari, ucraineni și români, înscriși în tabelele de solicitanți ai 
Consulatelor Regale ale României din  New York, Oregon (S.U.A.) și Vancouver 
(Canada)6.  Unii dintre aceștia proveneau din localitățile bucovinene Ispas, Milie, 
Davideni, Rădăuți, Siret, Gura Humorului, Vatra Dornei, Suceava  ș.a.  

Una dintre problemele autorităților române de după 1918 în Bucovina a fost 
legată de stabilirea/acordarea cetățeniei române locuitorilor, în baza unor regle-
mentări legislative clare, fapt care a indus sarcini de muncă suplimentare Jandarmeriei 
și Poliției, inclusiv funcționarilor publici cu competențe reglementate în acest 
domeniu. Acest lucru a îngreunat operațiunile specifice de înregistrare/ recenzare a 
locuitorilor aflați în raza Inspectoratelor județene ale Jandarmeriei. Una dintre cele 
mai importante probleme europene imediat după anul 1918 a fost reprezentată de 
fenomenul, uneori incontrolabil, al deplasării unui număr masiv de persoane 
eliberate din prizonierat, precum și cel al evacuărilor silite, refugiului obligatoriu 
din calea unor armate străine, revoluțiilor și Războiului Civil din Rusia. 
Fenomenele legate de evenimentele de mai sus, precum retragerile dezordonate, 
jafurile, epidemiile, destrămarea și/sau reconstituirea altor entități statale, 
modificările de frontiere, instaurarea regimului politic sovietic, au creat un cadru 
social turbulent și au adus haos în domeniul demografic și instituțional,  determi-
nând primele eforturi și căutări ale Crucii Roșii Internaționale și ale American 
Relief Administration7. 

Un rol deosebit în dificultățile greu de descris ale acelor ani l-a jucat Comisia 
Nansen (botezată după numele exploratorului norvegian Fridtjof Nansen), plasată sub 
egida Ligii Națiunilor, care s-a ocupat de repatrierile din Rusia, acolo unde fuseseră 
abandonate peste jumătate de milion de persoane (unii în Siberia Occidentală și 
Orientală, alții la nord de Marea Neagră ș.a.), extrem de vulnerabile în fața războiului 
civil, a frigului puternic, epidemiilor ș.a. Printre aceștia, se aflau numeroși români din 
Bucovina8 și Transilvania9. Eforturile Comisiei Nansen au fost considerabile, aceasta 
 

5 A.M.A.E., Fond Comisiunea pentru executarea tratatelor, Secțiunea I, dosar 5/1921, f. 1–10. 
6 Idem, Fond 71/1914. E. Afaceri ardelene, vol. 3, f. 105. 
7 Silviu Marian Miloiu, ,,Românii și Comisia Nansen (1919–1921). Contribuții”, în Vasile 

Ciobanu, Sorin Radu (coord.), Partide și minorități naționale în secolul XX, vol. IV, Sibiu, Editura 
Techno Media, 2009, p. 94. 

8 A.M.A.E., Fond Comisiunea pentru Executarea Tratatelor, Secțiunea a III-a, dosar 4/1921,  
f. 1–12. 

9 Silviu Marian Miloiu, op. cit., p. 96. 
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reușind să atragă fonduri importante din Marea Britanie, Franța, Italia, Danemarca, 
Olanda, Norvegia, Suedia și Elveția10. De pe urma acestor resurse financiare a 
beneficiat și România, reușind astfel să acopere costurile deplasării spre casă11 a 5 035 
de prizonieri români (4 570 reveniseră în țară, folosind Marea Baltică, până la jumă-
tatea lunii septembrie 1920)12. Datele avansate de către Inspectoratul pentru Repatriere 
din Berlin menționează, pentru intervalul mai 1920 – octombrie 1921, debarcarea unui 
număr de 15 815 români în portul baltic Stettin13. În total, 18 000 de români au ajuns în 
patrie, utilizând ruta baltică14. 

În spațiul românesc au găsit refugiu, adăpost, înțelegere și sprijin din partea 
autorităților diferite unități albgardiste (aparținând armatelor comandate de către   
A.I. Denikin și P.N. Vranghel), membrii emigrației albargardiste, refugiați ruși  
din Crimeea, militari aparținând forțelor Ucrainei democratice, numeroși evrei (core-
ligionarii acestora au primit cetățenia română în 1924, îngreunând procesul de 
recenzare a comunităților mozaice), formațiuni aparținând Armatei a IV-a Poloneze, 
care a tranzitat Bucovina, venind dinspre Basarabia, grupuri de civili ș.a. Refugiații 
erau, prin urmare, de diverse categorii, erau persoane care doreau să fugă din patria 
proletariatului în România, un stat democratic, cu un nivel de stabilitate și siguranță 
socială și politică diferit. Transfugii erau comuniști, decepționați de regimul pe care-l 
idealizaseră15.Totodată și-au făcut apariția, pe lângă aceștia, agenți ai Serviciilor de 
Informații, având misiuni clare și precise (vezi cazul romanului Rusoaica, de Gib. I. 
Mihăiescu)16. Conform Rapoartelor Corpului de Grăniceri, fuga în masă a reprezentat 
în perioada interbelică un adevărat fenomen, inegal ca pondere, dacă luăm în 
considerare datele avute la îndemână (cu o intensitate mai scăzută în 1936, ulterior 
ceva mai ridicată; în aprilie 1937, de exemplu, au intrat ilegal în România, prin toate 
granițele, 39 de persoane)17.  

Autoritățile române s-au mobilizat în vederea rezolvării corespunzătoare a 
situației refugiaților, unii dintre aceștia fiind internați în tabere special amenajate și 
dotate conform standardelor minimale ale vremii18. În condițiile în care statutul 
Basarabiei nu-și găsise încă o soluție oficială, definitivă, în cadrul dezbaterilor și 
negocierilor din cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919–1920), spațiul 
românesc reprezenta, prin așezarea sa geopolitică, un loc sigur pentru refugiații 
care fugeau din calea armatelor bolșevice sau pentru cei care plecau în ajutorul 
trupelor care încercau să facă față bolșevicilor, precum a fost Polonia19. În alte 
 

10 Ibidem, p. 97. 
11 A.M.A.E., Fond Ministerul de Război, dosar 3, f. 3–10. 
12 Silviu Marian Miloiu, op. cit., p. 98. 
13 Ibidem, p. 104. 
14 Ibidem, p. 107. 
15 Alexandru Murad-Mironov, Vremea încercărilor. Relațiile româno-sovietice 1930–1940, 

București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2013, p. 338. 
16 Ibidem, pp. 338–339. 
17 Ibidem, pp. 339–342. 
18 Vadim Guzun (editor), Chestiunea refugiaților de peste Nistru: documente diplomatice și 

ale Serviciilor Române de Informații, 1919–1936, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, p. 148. 
19 Ibidem, p. 161. 
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situații, statul român a oferit adăpost evreilor care încercau să scape de masacrele 
comise în Ucraina, expediind numeroase solicitări de ajutor liderilor politici de la 
București, prin intermediul unor organizații evreiești din Bucovina și din alte 
provincii românești20. Luând act de solicitările Uniunii Evreilor Pământeni și ale 
Uniunii Comunităților Israelite din Vechiul Regat, guvernul român a decis 
adăpostirea acestora într-o zonă aparținătoare Vechiului Regat21. Aceleași măsuri 
de stabilire a zonelor unde urmau să fie cantonați refugiații ruși au fost adoptate de 
către Ministerul de Interne în cazul celor care solicitau găzduire, sprijin și adăpost  
pe teritoriul românesc venind dinspre fostul Imperiul Rus22. În contextul între-
ruperii unilaterale, încă din 13 decembrie 1918, a relațiilor româno-ruse, Regatul 
Român era ofertat, în special de către Franța, de a se implica în războiul sovieto-
polonez, aspect aflat în atenția guvernului român condus de către generalul 
Alexandru Averescu23. Cu toate că România nu s-a implicat în războiul sovieto-
polon (1920–1921), autoritățile bolșevice, în frunte cu Gheorghi Cicerin 
(Comisarul Poporului Pentru Afacerile Externe), n-au ezitat să atace guvernul 
român pentru pretinsele ajutoare acordate fie Armatei Bredov, fie trupelor lui 
Petliura, A. I. Denikin24 ș.a. Studenții vrangeliști refugiați în România și internați în 
lagăre au primit acceptul autorităților române de a-și continua studiile la 
universitățile din Iași și București25. Ofițerii Serviciilor de Siguranță și cei de la 
Cenzură interceptau diverse telegrame și scrisori adresate unor intelectuali 
ucraineni din Bucovina de către Comitetul Radei Ucrainene din Viena, semnate de 
Evgheni Petrusevici, președintele acesteia. Conținutul corespondenței era unul 
naționalist și iredentist ucrainean, îndemnând la mobilizare și organizare împotriva 
polonezilor și a românilor26. 

Bucovina a reprezentat, după anul 1918, un centru de luptă a iredentiștilor 
ucraineni, propaganda fiind puternică mai ales în zona de la Siret până la Vijnița –
Nepocălăuți – Babin – Cristeceac, locuită compact de către etnici ucraineni. Cele 
mai însemnate centre de propagandă erau considerate de către autoritățile române a 
fi Siret, Hliboca, Prevorochie, Tărășeni, Brodina, Seletin, Dărmănești, Șipote, în 
timp ce Straja, Karslberg (actuala Gura Putnei) și Mănăstirea Putna erau indicate a 
fi centre de legătură cu străinătatea. Centrele tradiționale ale iredentismului 
ucrainean erau, încă din vremea administrației habsburgice, Vijnița, Vășcăuți, 
Coțmani și Zastavna27. În timpul operațiunile militare ale Diviziei a VIII-a, 
condusă de către  generalul Iacob Zadik în Pocuția (1919), o parte dintre ucrainenii 
refugiați în Galiția s-au reîntors în Bucovina, alții preferând să se înroleze voluntari 
în armatele bolșevice28. Autoritățile române au amenajat un lagăr la Oradea Mare, 
 

20 Ibidem, p. 172. 
21 Ibidem, pp. 218, 223, 224–226, 227–228.  
22 Ibidem, p. 219.  
23 Ibidem, p. 217. 
24 Ibidem, pp. 204, 207–209, 210–214.  
25 Ibidem, p. 233. 
26 Ibidem, pp. 228–229. 
27 Ibidem, pp. 245–147. 
28 Ibidem. 
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unde au fost duși și ucraineni din Bucovina, eliberați ulterior29. Astfel de lagăre au 
funcționat și în alte regiuni ale României, cu precădere în Muntenia. Sumele 
cheltuite de către autoritățile române cu întreținerea refugiaților vrangheliști și 
ucraineni internați în diferite lagăre din România au ajuns la 7 500 000 la nivelul 
anului 1922, banii provenind de la Ministerul de Război și de la diferite 
comandamente ale armatei, previziunile specialiștilor militari indicând o creștere a 
nivelului acestor cheltuieli, cu afectarea ,,trebuințelor armatei”30. Emigrarea 
constantă a evreilor din spațiul rus și ucrainean în Bucovina și Basarabia a avut ca 
efect creșterea considerabilă a populației evreiești în aceste provincii. În Bucovina, 
autoritățile remarcau drept efect al imigrării evreilor dinamizarea interesului școlar 
al tinerilor, organizarea în diverse cluburi, crearea unei noi elite a comunității 
mozaice, difuzarea în rândurilor lor a ideilor socialiste31. Ca urmare a unei 
înțelegeri dintre România și Franța, guvernul român și-a luat angajamentul de a-i 
primi pe refugiații ucraineni și vrangheliști, iar cabinetul francez să se îngrijească 
de întreținerea acestora32 (primul transport de refugiați pe ruta Constantinopol – 
Constanța cuprindea 2 000 de refugiați ruși, dintre care 1 500 de soldați, 300 de 
femei și 200 de copii)33. 

Trecerea ilegală a frontierei pe Nistru dintre România și Rusia bolșevică 
(Uniunea Sovietică din 1922) a provocat în mod constant probleme  autorităților 
române din Basarabia și Bucovina34. De multe ori, printre refugiați s-au ascuns 
membri ai unor grupări subversive bolșevice sau agenți sovietici cu scopul de a 
provoca diversiuni pe teritoriul românesc35 (a se vedea episodul Tatar Bunar). 
Expulzarea unor astfel de persoane devenea necesară în cazul identificării statutului 
lor real și al misiunii pe teritoriul românesc, însă, în practică, funcționarii români 
au comis și erori care au atras după caz proteste internaționale (de regulă din partea 
S.U.A., în cazul evreilor). Expulzabilii erau clasificați de către autoritățile române 
în două categorii: refugiații din stânga Nistrului și tineri recrutabili care au optat 
pentru supușenia ucraineană sau rusă36. Evreii erau interesați să emigreze în 
S.U.A., însă existau anumite cote de emigrare stabilite de către legislația americană 
care împiedicau plecarea lor într-un număr mai mare37. Până la 1 iulie 1923, 2 500 
de evrei din Bucovina, Basarabia și Vechiul Regat primiseră deja viză pentru 
emigrare în S.U.A., un număr de 1 752 de persoane de confesiune mozaică așteptând 
să plece definitiv în Canada38.  
 

29 Ibidem, p. 249. 
30 Ibidem, p. 255. 
31 Ibidem, p. 256. 
32 Ibidem, pp. 256–257. 
33 Ibidem. 
34 Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (în continuare se va 

cita: A.C.N.S.A.S.), Fond Documentar, dosar 12808, f. 3–72; dosar 13317, vol. 1, f . 270–290 
(referitor la trecerile frauduloase la frontiera cu Ungaria). 

35 Vadim Guzun, op. cit., pp. 285–286. 
36 Ibidem, p. 324. 
37 Ibidem, p. 330. 
38 Ibidem, p. 333. 
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Inspectoratul General de Siguranță Bucovina era preocupat de numărul mare 
de încercări de treceri frauduloase ale frontierei cu Uniunea Sovietică, astfel de 
acțiuni regăsindu-se frecvent în Rapoartele informative transmise Directorului 
General al Poliției și Siguranței Generale din București39. Înființarea Republicii 
Socialiste Moldovenești a indus o nouă stare de tensiune la frontiera României cu 
Uniunea Sovietică40. Armata Roșie elaborase diverse scenarii strategice și de 
acțiune împotriva României și a Poloniei41. La 15 iunie 1923, deputatul Dumitru 
Lascu a prezentat o interpelare în Adunarea Deputaților din Parlamentul României 
în problema refugiaților, insistând asupra chestiunii evreiești, dezvoltând 
problemele create de numeroasele grupuri venite în România, a traficului efectuat 
de numeroase organizații ale evreilor, aceasta fiind, în general, o acțiune care s-ar 
califica la categoria dezbaterilor antisemite42. În chestiunea ucraineană, existau în 
continuare legături strânse între organizațiile teroriste din Polonia (Galiția) și cele 
din Bucovina43. În problema emigrației ucrainene din România se manifestau 
anumite nemulțumiri față de sprijinul acordat ucrainenilor refugiați la noi, dovadă 
fiind informațiile transmise Centrului Emigrației Ucrainene din Paris de către 
Comitetul de Asistență al Emigrației Ucrainene din România, datat 4 noiembrie 
1932 (cu mențiunea Confidențial, semnat de către Dmitro Herodot)44. Problema 
ucraineană va continua să se manifeste în Bucovina și Maramureș, mai ales după 
preluarea treptată a puterii de către sovietici, o parte a liderilor naționaliști 
ucraineni, în frunte cu Denis Kwiatkowski, refugiindu-se în Bucovina, pentru a se 
salva de teroarea bolșevică45. 

În anul 1938, alianțele tradiționale ale Regatului Român (Mica Antantă și 
Înțelegerea Balcanică) n-au fost capabile să reacționeze în fața destrămării 
Cehoslovaciei (începută prin Conferința de la München și desăvârșită la  
15 martie 1939, prin ocuparea efectivă și integrală a statului cehoslovac de către 
trupele germane, poloneze și maghiare)46. Un nou val de refugiați, de această dată 
format din ucraineni, în frunte cu monseniorul Augustin Voloșin, și-au găsit sprijin 
și adăpost pe teritoriul românesc. Între timp, al Treilea Reich și Uniunea Sovietică 
construiau în mare secret împărțirea Europei pe seama României și Poloniei. 
Rapoartele Serviciului Român de Informații conțineau date semnificative 
referitoare la concentrarea suplimentară, în 15 decembrie 1939, a unor trupe ale 
Armatei Roșii la frontiera cu România47. Frontiera româno-polonă nu a rezistat 
 

39 Ibidem, pp. 350–351. 
40 Ibidem, pp. 353–356. 
41 Ibidem, p. 356. 
42 Ibidem, pp. 379–390. 
43 Ibidem, pp. 707–708. Documentul 555, Raport cu mențiunea Secret al Inspectoratului Regional 

de Jandarmerie Cernăuți, către Inspectoratul General al Jandarmeriei, nr. 2632 din 1 septembrie 1932. 
44 Ibidem, pp. 716–726. 
45 Despre banderiști și acțiunile lor în Bucovina și Maramureș vezi A.C.N.S.A.S., Fond 

Documentar, dosar 14684, f. 1–15.   
46 Valeriu-Florin Dobrinescu,  op. cit., pp. 12–14. 
47 A.M.A.E., Fond 71/URSS 1933–1940, dosar 135, f. 452. 
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evoluțiilor geopolitice ulterioare, care au pus în aplicare prevederile Protocolului 
adițional secret anexat Pactului de neagresiune sovieto-german, cunoscut drept 
Pactul Molotov-Ribbentrop, încheiat la 23 august 193948.  

La 1 septembrie 1939, trupele germane au invadat Polonia în sectorul  românesc 
de frontieră, cuprins între Valea Vișeului și Hotin, autoritățile plasând suplimentar 
și preventiv unități de jandarmi. Mari convoaie de refugiați, cu  automobile și 
autocamioane (circa 3 000) se pregăteau, la 11 septembrie 1939, să se refugieze în 
România49. La 9 septembrie 1939, a fost emis Ordinul circular nr. 1 al Ministerului 
de Interne privind dispozițiile referitoare la refugiații polonezi, civili și militari50.  
A fost stabilită o zonă în care urma să se facă primirea, dezarmarea, trierea, depara-
zitarea și cartiruirea tuturor refugiaților și dezarmaților, între frontiera de nord a 
României, de la Valea Vișeului până la Susuleni, pe Nistru, urmând apoi o linie de 
fund care trecea prin Susuleni – Orhei – Călărași – Ungheni – Iași – Târgu Frumos –
Pașcani – Târgu Neamț – Botoșani – Vatra Dornei – Iacobeni – Cârlibaba – Borșa –
Valea Vișeului51. La 14 septembrie 1939, Buletinul informativ nr. 4 al Jandarmeriei 
Române descria situația din localitățile de frontieră Snyatin și Zavale, unde 
populația aștepta desfășurarea evenimentelor pentru a trece în România. Între timp, 
prin gara Cernăuți, cu destinația Constanța, a trecut un tren cu 12 vagoane, care a 
transportat tezaurului Poloniei52. La 17 septembrie 1939, Armata Roșie a ocupat 
52% din restul spațiului polonez, preluând controlul asupra regiunilor răsăritene și 
ajungând la frontiera cu România53. În aceeași zi, la orele 21, Grupele ,,Stryj” și 
,,Dniestr” din cadrul Armatei ,,Carpați”, aflată în curs de refacere (60 000 de militari) 
au primit ordin de trecere prin România sau Ungaria, din partea generalului Rydz 
Smigly, comandantul suprem al armatei polone. Trecerea a fost efectuată prin 
punctele cele mai apropiate: Kuty, Zalesczyki, Serefince, Snyatin. Au trecut în 
România aproximativ 25 000 de persoane, 1 491 de ofițeri, 3 366 de subofițeri,  
4 424 de soldați. Aceștia au fost internați în lagăre de către autoritățile române54. 
Militarii polonezi intrați în Bucovina au fost transportați cu trenuri speciale și 
dirijați către Moldova. Conducerea Armatei Polone a fost separată de trupă, 
mareșalul Smigly fiind transportat, în 19 septembrie, spre Craiova, apoi, în  
13 octombrie, spre Dragoslavele (ulterior, acesta a reușit să evadeze). Statul Major 
General al armatei polone a fost împărțit în două grupe, una dirijată spre Storojineț, 
iar a doua spre Vatra Dornei (Secția a II-a din Marele Stat Major). După  
 

48 Gh. Buzatu, România sub imperiul haosului, 1939–1945, București, Editura Rao, 2007, p. 61. 
49 Refugiații polonezi în România, 1939–1947. Documente din Arhivele Naționale ale 

României (în continuare se va cita: Refugiați polonezi în România, 1939–1947), Varșovia – București, 
Arhivele Naționale ale României, Institutul Memoriei Naționale – Comisia pentru condamnarea 
crimelor împotriva națiunii poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc, tomul I, 2013, p. 2.  

50 Ibidem. 
51 Ibidem, p. 4. 
52 Ibidem, p. 28. 
53 Ibidem, pp. 18–20. 
54 Ibidem, p. CII. 
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25 septembrie 1939, au fost transportați ofițerii superiori, unii spre Călimănești, 
alții în raionul orașului Tulcea, de unde au fost direcționați spre lagărele de 
internare55. General Waclaw Stachiewicz a ajuns la Slănic Prahova, iar ceilalți 
generali au fost îndreptați spre Băile Herculane56. Având în vedere numărul mare al 
refugiaților, s-au construit alte locații, două la Târgu Jiu (pentru ofițeri și soldați), 
una la Târgoviște (pentru ofițeri) și una la Comișani (pentru soldați). Până în 
noiembrie 1939, au fost construite 32 de tabere de internare, dintre care 11 pentru 
soldații amplasați în raionul Babadag, unde au fost încartiruite 12 000 de persoane. 
Alţi refugiaţi au fost direcționați către Turnu Severin, Târgu Jiu, Craiova, Calafat, 
Râmnicu Vâlcea, Caracal, Slatina, Pitești, Câmpulung Muscel, Râmnicu Sărat, 
Urziceni, Strehaia, Costești și Comișani57. În aceste tabere de internare au fost 
repartizați 15 747 de soldați, 2 358 de subofițeri și 802 ofițeri. În taberele de ofițeri 
au fost internați 25 de generali, 2 515 ofițeri și 323 de subofițeri și soldați58. Aceste 
tabere au funcționat la Băile Herculane, Călimănești, Drăgășani, Balș, Corabia, 
Ocnele Mari, Roșiorii de Vede, Govora, Dragoslavele, Brașov. 72 de persoane 
bolnave au fost internate pentru tratament medical în București, Rădăuți, Buzău59. 
Dintre aceste lagăre de internare, cele mai numeroase au fost cele de la Turnu 
Severin (886), Slatina (1 483), Caracal (1 301), Râmnicu Sărat (944), Câmpulung 
Muscel (1 090), Urziceni (1 152), Craiova (1 055)60. Numărul populației din aceste 
lagăre a cunoscut fluctuații importante datorită evadărilor și reconfigurărilor acestora.  

În septembrie 1939, în spațiul românesc, așa cum arătam mai sus, au început 
să se refugieze din fosta Republica a II-a Polonă lideri politici și militari, alături de  
foarte mulți civili. Bucovina și localitățile sale au devenit un spațiul al speranței și, 
în egală măsură, o cale spre libertate a refugiaților civili și militari, care fugeau din 
calea germanilor și a sovieticilor. Trecerea și șederea acestora în anumite localități 
bucovinene a fost descrisă în lucrări și studii care au insistat pe detaliile refugiului 
precum și pe dovezile de solidaritate ale populației românești, care a oferit 
 

55 Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, Din istoria polonezilor în Bucovina (1774–2002), 
Suceava, Związek Polaków w Rumunii (Uniunea Polonezilor din România), 2002, p. 164; Petre Otu, 
,,Relaţiile româno-polone în anii 1939–1940 și sprijinul acordat de statul şi poporul român refugiaţilor 
militari polonezi”, în Polonezi în România după anul 1939, Craiova, Muzeul Olteniei, 1996, p. 17;  
Anatol Petrencu, Polonezii în anii celui de al Doilea Război Mondial. Istoria politică, Chişinău,  
Editura Cartdidact, 2005; V. Fl. Dobrinescu, ,,Poziţia Marilor Puteri faţă de ajutorarea Poloniei în 
contextul politicii de neutralitate a României”, în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Istorie, I,  
nr. 1, 1996, p. 141; M. Stoian, ,,Vespasian Pella, despre situaţia juridică a refugiaţilor politici poloni 
în România”, în Polonezi în România după anul 1939, Craiova, Muzeul Olteniei, 1996, p. 46;  
A. Kareţchi, A. Ieşanu, ,,Românii şi cauza Poloniei în 1939”, în Românii în istoria universală,  
vol. II/1, coordonatori I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 
1986, p. 490; I. Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 1995, p. 45.  

56 Refugiații polonezi în România, 1939–1947, p. CII. 
57 Ibidem, p. 118. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, p. CIV. 
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refugiaților găzduire, alimente, consolare și sprijin. Generalul Gavrilă Marinescu a 
fost trimis de către regele Carol al II-lea de la București la Cernăuți pentru a 
verifica și raporta modul în care au fost organizate operațiunile de primire a 
refugiaților polonezi. Printre aceștia se afla Ignacy Mosciscki, președintele 
Poloniei, membrii guvernului polonez, în frunte cu F. Skladowski (printre ei se afla 
și Jozef Beck, ministrul de Externe), întreaga conducere a armatei polone. Aceștia 
au renunțat la calitatea lor oficială în momentul intrării în România, pentru a nu 
crea probleme autorităților române și pentru a beneficia de statutul de refugiați. Din 
motive lesne de înțeles, refugiații polonezi au fost dirijați spre lagărele de internare 
din sudul României, precum Craiova, Slatina, Caracal, Corabia, Calafat, Râmnicu 
Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Băile Govora, Turnu Severin61. 

La sfârșitul anului 1940, în România se mai aflau 3 200 de refugiați civili, 
preponderent persoane vârstnice, femei, copii, familii cu copii și tineret școlar62. În 
anul 1941, numărul acestora a scăzut la 2 439 de persoane, majoritatea fiind 
concentrați în lagărele din Oltenia. Din anul 1942, în România au trecut clandestin 
evrei din Guvernământul General, care evadaseră din transporturile organizate și 
coordonate de către germani spre lagărele de exterminare. Numărul acestora a 
ajuns la 1 000 de persoane (li s-au adăugat refugiații polonezi din Ungaria, deveniți 
victime ale represaliilor antipoloneze)63. Pentru întreținerea refugiaților polonezi, 
autoritățile române au cheltuit suma de două miliarde de lei până în 1945, la cursul 
de schimb al anului 193964. Aceștia se aflau sub autoritatea Comandamentului 
Suprem al Armatei Poloneze în Franța, iar în România orice dispoziții militare 
puteau veni doar din partea atașatului militar din București65. Sumele plătite 
ofițerilor superiori polonezi erau de 300 de lei în cazul generalilor și de doar 13, 90 
lei pe zi soldaților66, exact cât primea un soldat din armata română67. Exodul 
polonezilor a fost analizat și descris încă din perioada regimului comunist al lui 
Nicolae Ceaușescu, de către istorici precum: Aurel Karețki, Dumitru Tuțu, Nicolae 
Mareș, Milică Moldoveanu.   

În documentele autorităților române de frontieră am găsit informații 
privitoare la persoanele care au părăsit în mod ilegal teritoriul sovietic. Între 10 și  
12 noiembrie 1939, Regimentul 10 Jandarmi Suceava raporta 13 refugiați, iar între 
30 noiembrie și 4 decembrie 1939, 21 de refugiați68. Ulterior, numărul refugiaților 
a crescut într-un ritm spectaculos. În ianuarie 1940, înainte de cedările teritoriale, 
din U.R.S.S. au trecut fraudulos în România 62 de persoane, iar din România în 
U.R.S.S., 107. Motivele pentru care refugierea în România devenea o soluție de 
 

61 Ibidem, p. LXXXVII. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, p. XC. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem, pp. 674–682. 
67 Ibidem. 
68 Alexandru Murad-Mironov, op. cit., p. 435. 
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salvare erau legate de spectrul deportărilor în Siberia, persecuții, refuzul 
încorporării în Armata Roșie, aflată în război cu Finlanda69. Plecările în U.R.S.S. 
(înregistrate în intervalul 13–15 noiembrie 1939) erau determinate de considerente 
precum fuga de școală – în cazul unor elevi din județul Hotin, mirajul ,,paradisului 
proletar” – în cazul unor tineri din comunele Răstoacele (județul Storojineț), Babin, 
(județul Cernăuți), Peribicăuți (județul Hotin)70. 

Rapoartele Regimentului 10 Infanterie Suceava consemnau deportarea 
populației de etnie ucraineană de lângă frontiera cu România la o distanță de 3–4 
km în adâncime, construind un gard de sârmă înalt de doi metri71. La 6 mai 1940, 
în zona frontierei româno-polone s-au semnalat incidente datorate unor treceri 
ilegale a graniței dinspre teritoriul intrat în componența Uniunii Sovietice72. 
Informațiile devin mai îngrijorătoare la începutul anului 194073. La 14  iunie 1940, 
sovieticii plasaseră  33 de divizii la frontiera cu România, 22 în regiunea frontierei 
basarabene și restul în zona fostei frontiere româno-polone74. Apartenența 
Basarabiei la România împiedica contactul direct al Bucovinei cu Uniunea 
Sovietică în nord-est. Ocuparea Galiției de către Uniunea Sovietică a determinat 
reconsiderarea întregii geopolitici regionale, vulnerabilizând apărarea Bucovinei, 
întrucât ,,părțile superioare ale râurilor Prut și Nistru, ca și întinderea spre nord a 
căii ferate principale ce traversa de la nord la sud, au intrat în mâinile Armatei 
Roșii”75. Partea de nord a Bucovinei, la care s-au adăugat Ținutul Herța și întreaga 
Basarabie, a fost cedată de Regatul Român Uniunii Sovietice, ca urmare a 
ultimatumului adresat de aceasta guvernului regal român la 26 iunie 1940. Notele 
ultimative sovietice din 26 și 27 iunie 1940 au survenit după semnarea de către 
Franța (22 iunie 1940) a armistițiului cu Germania76. Uniunea Sovietică a răpit 
României un teritoriu de 50 762 km2 și un număr de aproximativ 3 915 000 de 
locuitori77. Prin obținerea celor două județe nordice, Cernăuți și Storojineț, a fâșiei 
nordice a județului Rădăuți și a capătului nord-vestic al județului Dorohoi (luat de 
la Moldova), Uniunea Sovietică a inclus în interiorul frontierelor sale aproape 
întreaga populație vorbitoare de limbă ucraineană din Bucovina78. Excepția a fost 
reprezentată de colțul sud-vestic al județului Rădăuți și partea nord-vestică a 
 

69 Ibidem, p. 436. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem, p. 437. 
72 A.M.A.E., Fond 71/URSS  1940. Relații cu România, dosar 91, f. 139. 
73 Ibidem, f. 2. 
74 Ibidem, f. 5. 
75 Valeriu Florin Dobrinescu, Documente străine despre Basarabia și Bucovina, 1918–1944, 

București, Editura Vremea, 2003, p. 108. 
76 A.M.A.E., Fond 71/URSS,vol. 91, f. 74, 186–188, 268. 
77 Ion Agrigoroaiei, ,,De la Pactul Molotov-Ribbentrop (23 august 1939) la Tratatul de la 

Paris (10 februarie 1947). Avatarurile unei frontiere”, în ,,Revista de Istorie a Moldovei”, Chișinău, 
nr. 1 (93), 2013, p. 89. 

78 Vitalie Văratic, Șase zile din istoria Bucovinei (28 iunie – 3 iulie 1940), Rădăuți, Institutul 
Bucovina – Basarabia, 2001, pp. 16–17. 
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județului Câmpulung79. Retragerea armatei și administrației române din Basarabia 
și din partea de nord a Bucovinei reprezintă un adevărat  capitol de umilință și 
neputință a liderilor de atunci ai țării, în frunte cu regele Carol al II-lea. Au existat 
multe episoade și momente în care populația civilă și militarii au fost atacați de 
grupuri formate din persoane instruite și pregătite în prealabil de sovietici sau și-au 
manifestat resentimentele într-un context favorabil80. 

Între anii 1940 și 1941, au emigrat din România spre teritoriile intrate în 
componența Germaniei hitleriste și a Ungariei horthyste zeci de mii de etnici 
germani și maghiari (secuii din cele cinci colonii bucovinene: Dornești, Măneuți, 
Țibeni, Iacobești, Vornicenii Mari, aproximativ 15 000 de persoane), în locul lor 
fiind aduși locuitori din satele învecinate. Odată cu intrarea trupelor Armatei Roșii 
în Basarabia, în partea de nord a Bucovinei și, surprinzător, în ținutul Herța, s-au 
produs masacre și abuzuri greu de descris, ascunse cu grijă în arhive de către 
sovietici. Zeci de mii de români din partea de nord a Bucovinei și din Basarabia au 
fost deportați de către trupele N.K.V.D. în Siberia, de unde majoritatea nu s-au mai 
întors niciodată81. În locul lor, sovieticii au adus grupuri etnice din alte provincii 
ale U.R.S.S.-ului, promovându-i în funcțiile administrative pe etnicii ucraineni, 
ruși, evrei ș.a.   Ulterior, între anii 1941 și 1944, teritoriile cedate de către Regatul 
Român Uniunii Sovietice au fost recuperate de către Armata Română condusă de 
generalul Ion Antonescu (ulterior, mareșal), România aliindu-se cu Germania lui 
Adolf Hitler și declanșând războiul sfânt împotriva Uniunii Sovietice la 22 iunie 
1941 (planul Barbarossa).  

Menționăm existența unui fenomen de trecere a frontierei în și dinspre 
U.R.S.S., având un caracter ilegal, motivat fie de frica deportărilor în Siberia sau a 
represaliilor N.K.V.D.-ului, fie de acțiuni de spionaj, trafic și contrabandă ș.a. La  
1 aprilie 1941 a avut loc masacrul câtorva sute de români (din satele Lunca, 
Crasna, Suceveni) de la Fântâna Albă, premeditat și executat de către N.K.V.D. 
După reinstaurarea administrației românești în teritoriile cedate Uniunii Sovietice 
la 28 iunie 1940, au avut loc alte mișcări de populație dintr-o parte în alta.  

Unul dintre fenomenele cele mai complexe a fost reprezentat de deportarea 
evreilor din Bucovina în lagărele din Transnistria în timpul regimului mareșalului  
Ion Antonescu. În mod organizat, între anii 1940 și 1941, comunitățile mozaice din 
Bucovina au fost deportate cu trenurile în lagărele special amenajate din Transnistria82, 
intrată sub autoritatea României în urma acordului germano-român de la Tighina  
(30 august 1941)83. În perioada iulie – august 1941, au fost asasinați între 12 000 și 
 

79 Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 99.  
80 Vitalie Văratic, op. cit., pp. 195–196, 245–246, 273–280, 306, 312–329, 336–349, 376–378, 

381–388, 394–397, 467–469.  
 

81 Anatol Petrencu, Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii, Chișinău, 
Institutul de  Memorie Socială Promemoria, 2013, p. 17; Golgota românească. Mărturiile 
bucovinenilor deportați în Siberia, texte culese de Dumitru Covalciuc, ediție și note de Liliana 
Corobca, București, Editura Vestala, 2009. 

82 Ottmar Trașcă (editor), ,,Chestiunea evreiască” în documente militare române (1941–1944), 
Iași – București, Institutul European, Institutul „Elie Wiesel”, 2010, pp. 163–164. 

83 Ibidem, p. 9.  
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20 000 de evrei din Bucovina și Basarabia84. Din cei 147 000 de evrei din Bucovina și 
Basarabia deportați în Transnistria, în intervalul 1941–1942, specialiștii confirmă 
moartea a 90 000, majoritatea din cauza foametei și a febrei tifoide85. 

Eliberarea teritoriilor cedate sovieticilor a produs din nou mișcări de populație, 
grupuri de evrei (în jur de 3 000 de persoane), ucraineni ș.a. preferând să se retragă 
odată cu trupele sovietice. Alții au ales să rămână, desfășurând activități de propagandă 
și spionaj pe mai departe în slujba Sovietelor86. În majoritatea lor, cu excepții 
reprezentate de dobândirea unor certificate de muncă sau premise speciale din partea 
autorităților române (vezi salvarea prin aceste mijloace a aproximativ 20 000 de evrei 
de către Traian Popovici, primarul municipiului Cernăuți), evreii au fost deportați în 
Transnistria87. Inițial, aceștia au fost adunați în ghetouri (cel mai cunoscut fiind cel din 
Cernăuți), puși să presteze diferite munci de importanță locală, apoi deportați. S-au 
înregistrat cazuri când evreii au reușit să evite, prin diferite metode, deportarea sau au 
reușit chiar să fugă din lagăre, însă numărul acestora a fost totuși unul scăzut. După 
anul 1943, evreii n-au mai fost deportați decât în anumite cazuri, datorită reconfigurării 
evoluțiilor militare, în urma victoriei sovietice în bătălia de la Stalingrad (2 august 1941 
– 23 februarie 1943)88. Ponderea evreilor în România s-a înjumătățit în timpul 
războiului și a ajuns la cote minime ulterior, după anul 1945, când, treptat, au emigrat 
spre Palestina în transporturi succesive, cu acordul noilor conducători ai României. 
Între timp, după 1944–1946, evreii s-au repatriat din Uniunea Sovietică, un astfel de 
lot, format din 1 500 de evrei, tranzitând în martie – aprilie 1946 punctul de trecere 
Tereblecea  – Siret, fiind direcționat de către autorități spre lagărul de la Oradea 
Mare89.  

Odată cu sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, au început repatrieri și 
emigrări în și dinspre teritoriul românesc. În 1945, au fost deportați la munca de 
reconstrucție în U.R.S.S. 70 000 de etnici germani din România90. O parte dintre 
aceștia proveneau din Bucovina, împărțită între România și U.R.S.S. Majoritatea  
vor reveni în România după anul 1947, aproximativ 10% dintre ei decedând în 
lagărele sovietice.  

Concluzii 

În perioada 1918–1947, spațiul românesc a devenit locul de refugiu a mii de 
persoane care fugeau din calea bolșevismului, căutându-și scăparea și solicitând 
personal sau prin intermediul a diverse instituții internaționale (Crucea Roșie, 
 

84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem, pp. 171–174. 
87 Ibidem, p. 285.  
88 Ibidem, pp. 423–424, 821–825. 
89 A.C.N.S.A.S, Fond Documentar, dosar 12734, vol. 2, f. 698–747. 
90 Ibidem, dosar 13347, vol. 2, f. 1–290, Tabele de etnici germani din județul Timiș deportați 

în U.R.S.S., ianuarie 1945. 
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Comisia Nansen) protecția autorităților române. Motivele care au determinat acest 
refugiu sunt foarte diverse și ele au ținut de conflictele izbucnite pe teritoriul 
fostului Imperiu Rus, de epidemiile izbucnite, de criza alimentară specifică acestor 
zone, de gradul de insecuritate ridicat, de masacrele și violențele îndreptate 
predilect împotriva evreilor. Ulterior, după crearea U.R.S.S., s-au înmulțit acțiunile 
unor persoane, organizate sau nu în grupuri, care încercau să profite de lipsa de 
vigilență a grănicerilor români, pentru a intra legal pe teritoriul românesc. În 
septembrie 1939, a avut loc exodul refugiaților civili și militari polonezi în 
România, dirijați către lagărele amenajate în partea de sud a țării, unde au fost 
internați și plasați sub paza Jandarmeriei române. Numărul acestora a fost estimat 
la 100 000 de persoane, cum reiese din cele mai multe surse consultate, ajungând la 
doar câteva mii la sfârșitul războiului. Majoritatea lor a ajuns în Occident, 
înrolându-se voluntar în armatele Angliei și ale Franței libere a generalului Charles 
de Gaulle. Ulterior, în spațiul românesc au pătruns refugiați din Basarabia, nordul 
Bucovinei și ținutul Herța, la care s-au adăugat grupurile de români venite din 
partea de nord-vest a Transilvaniei, cedată prin Dictatul de la Viena (30 august 
1940) Ungariei horthyste, precum și din Cadrilater, care au fost așezați în diferite 
zone ale României. După încheierea celui de al Doilea Război Mondial, zeci de mii 
de români s-au repatriat în România, venind din prizonieratul sovietic, după cum 
aproximativ 70 000 de etnici germani au fost deportați (ianuarie 1945) la muncă 
forțată în Uniunea Sovietică. Alții, majoritatea etnici ruși, ucraineni, evrei, 
maghiari, au preferat să se stabilească definitiv în Uniunea Sovietică, unii atrași 
fiind și de o propagandă abilă desfășurată de către statul sovietic, care avea nevoie 
de forță de muncă. La 10 februarie 1947, în Sala Orologiului de la Quaid’Orsay din 
Paris, Marile Puteri au recunoscut revenirea acestora în cadrul U.R.S.S.-ului, prin 
semnarea unui Tratat cu România91. În legătură cu acest aspect, istoricul român 
Viorica Moisuc scrie că: „Protocolul adiţional secret germano-sovietic din 23 
august 1939 a fost lovit de nulitate juridică de la bun început, deoarece se referea la 
achiziţii teritoriale făcute prin forţă, dar s-a perpetuat, prin consecinţele sale, până 
azi. De exemplu, frontiera pe Prut între România şi Ucraina de azi (U.R.S.S. în 
trecut) a fost stabilită prin Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947, în 
următorii termeni: «Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate cu 
Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940» (art. 1, partea I-a)”92. La 10 februarie  
1947, prin Tratatul de Paris, România a pierdut Basarabia, partea de nord a 
Bucovinei și ținutul Herța în favoarea Uniunii Sovietice, oficializându-se practic, 
raptul teritorial din 28 iunie 194093.  

 
 
 

 
91 Ion Agrigoroaiei, op. cit., p. 99. 
92 Viorica Moisuc, op. cit., p. 47. 
93 Pacea de mâine. Documente ale Comisiei constituite în vederea pregătirii Conferinței de 

Pace de după cel de al Doilea Război Mondial (1942–1944), ediție îngrijită, studiu introductiv și 
indice de Petre Otu, București, Editura Militară, 2006. 
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CABINETE  DE  LECTURĂ  ŞI  SOCIETĂŢI  DE  CITIRE   
DIN  JUDETUL  RĂDĂUŢI  ÎN  ANUL  1924 

LĂCRĂMIOARA  AVASILOAIE  ANDREI    

Reading Clubs and Societies in the District of Rădăuți in the Year of 1924 

(Abstract)* 

Reading rooms and reading societies have emerged as a cultural and social 
necessity in the Romanian community in Bukovina.  Cultural and academic societies 
supported the establishment and development of the reading rooms and societies of 
citizens from Bucovina. Reading rooms and societies from Rădăuți County began 
their activities after 1880 and continued until 1940. 

In the year 1924, the Prefecture of Rădăuți County managed, with the Town 
Halls’support a statistical data on the organization of the reading rooms and societies. 
These contributed through organized activities to the promotion and preservation of 
national identity and traditional cultural values for this historical area. In Rădăuți, the 
reading rooms have put into practice their objectives by: acquisition the books, 
subscriptions to newspapers and magazines, speeches and conferences for educating 
their members, organizing theater performances and parties, choirs and meetings, 
supporting  the country students with good results at learning. 

 
Keywords: reading rooms, reading societies, Rădăuţi, cultural activities, 

Prefecture. 

După anul 1880, cabinetele de lectură şi societăţile de citire au apărut ca o 
necesitate culturală şi socială în comunitatea românească din Bucovina. Un rol 
important în înființarea și dezvoltarea cabinetelor şi societăţilor de citire din 
judeţele Bucovinei l-au avut societăţile culturale şi societăţile academice: 
,,Reuniunea de lectură”, apărută în 1862, transformată în 1865 în ,,Societatea 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina”; Societatea academică ,,Junimea” 
din Cernăuți; Societatea ,,Școala Română”; Societatea ,,Însoțirea orășenilor suceveni” 
din Suceava; ,,Dacia”; ,,Academia Ortodoxă”, precum şi alte societăţi studențești. 
Societățile amintite au fost preocupate de emanciparea culturală, socială şi 
economică a populației românești din Bucovina. ,,În această etapă, se cristalizează, 
 

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
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se încheagă și se afirmă încet, pe nesimțite, fără mare și larg răsunet, dar cu o 
suficientă consistență și permanență în rândurile relativ restrânse ale intelectualității, 
conștiința națională”1. Intelectualii din Bucovina acelei perioade s-au raportat, prin 
acțiunile lor, la cultură, tradiție, patrie, implicându-se în viaţa culturală din mediul 
rural şi urban, urmărindu-se păstrarea identităţii naţionale şi promovarea culturii 
româneşti în Bucovina. Acțiunile societăților și ale presei din districtele Bucovinei 
au netezit terenul încet, dar sigur pentru apariția cabinetelor de lectură şi a 
societăţilor de citire. ,,Activitatea acestora este foarte diversă, de la opera de 
luminare culturală a membrilor lor și până la organizarea unor acțiuni cu caracter 
cultural-național în chestiuni de importanță majoră, ce priveau etnia respectivă”2. 

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, prin activitatea 
desfăşurată în comunitatea sătească, ,,a sprijinit din toate puterile acţiunea cabine-
telor de lectură: le-a trimis conferenţiari, le-a sprijinit cu bani. În special a sprijinit 
cu bani pe studenţii care făceau propagandă culturală la sate”3. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, presa din 
Bucovina a contribuit la înfiinţarea unor noi cabinete, prin promovarea activităţilor 
realizate de cabinetele deja existente şi de societăţile de lectură în paginile 
revistelor şi gazetelor. Au rămas în memoria cititorilor următoarele publicaţii: 
,,Steluţa”, ,,Revista politică”, ,,Gazeta Bucovinei”, ,,Patria”, ,,Deşteptarea”, ,,Vremea 
nouă”, ,,Viaţa nouă” şi altele. 

Sub conducerea preotului Constantin Morariu, ,,«Deşteptarea» (1893–1904) are 
merite deosebite în problema susţinerii cabinetelor de lectură, publicând articole de 
fond, statutul tip (27 iulie 1895), regulamentul (în nr. 7, 1899)”4. Revista ,,Patria” a 
promovat în paginile sale articole cu privire la înfiinţarea cabinetelor de lectură şi 
la petrecerile realizate, iar în anul 1898 au apărut informaţii despre următoarele 
cabinete de lectură din judeţul Rădăuţi: Cabinetul de lectură ,,Constantin cel Mare” 
(Volovăţ); Cabinetul ,,Luceafărul” (Vicovu de Sus); Cabinetul ,,Silvestru” 
(Frătăuţii-Vechi); Societatea ,,Dumbrava” (Volcineţ); Cabinetul de lectură ,,Vatra” 
(Horodnic de Jos) şi altele. 

În cadrul cabinetului, se desfășura activitatea culturală a satului sau a 
oraşului, urmărindu-se atragerea unui număr mare de locuitori, tineri şi adulţi. 
Cabinetele au fost înfiinţate cu scopul de a organiza activitatea culturală a 
membrilor din comunitatea rurală și de a veni în sprijinul acestora cu informații 
economice, culturale şi sociale. ,,Cabinetul de lectură era casa în care se adunau 
țăranii comunei, pentru a citi sau pentru a li se citi gazete, cărți, pentru a se sfătui 
unii cu alții, pentru a lua îndemnuri unii de la alţii, mai ales ţăranii de la 
 

1 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I, 1774–1862. De la administrația militară la 
autonomia provincială, București, Editura Academiei Române, 1993, p. 338. 

2 Marian Olaru, Mișcarea națională a românilor din Bucovina, Rădăuți, Editura Septentrion, 
2002, p. 79. 

3 Constantin Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina  
(1862–1942) la 80 de ani. Istoric şi realizări, Cernăuţi, Editura ,,Mitropolitul Silvestru”, 1942, p. 196. 

4 N. Ion Oprea, Bucovina în presa vremii, vol. I, Iaşi, Editura Pim, 2008, p. 69. 
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intelectuali”5. Cabinetele de lectură au pus în practică obiectivele prin achiziția de 
carte, ziare și reviste, discursuri cu temă economică pentru educarea membrilor  și 
achiziționarea de publicații cu tematică economică, organizarea de petreceri şi 
spectacole de teatru, coruri şi conferinţe, sprijinirea elevilor sărmani. ,,În  fruntea 
acestei acțiuni se pune, ca de atâtea ori până atunci, studențimea cernăuțeană.  În iulie 
1895, se întrunesc la Cernăuți reprezentanții studențimii și stabilesc un plan pentru 
înființarea cabinetelor de lectură”6. De asemenea, deputatul George Popovici, în 
turneele sale electorale, le-a vorbit locuitorilor despre importanța acestor organizații 
și a sprijinit înființarea cabinetelor de lectură în satele Bucovinei. 

La zece ani de la Unirea Bucovinei cu România, Nicolai Grămadă, în artico-
lul ,,Din viaţa satelor bucovinene”7, a făcut o analiză asupra schimbărilor care au 
avut loc în dezvoltarea satelor bucovinene. Structurat pe trei părţi, articolul face 
referire la aspectele noi apărute în domeniul vieţii politice, aspecte din viața satului 
bucovinean, activităţile desfăşurate de societăţile culturale, cabinetele de lectură şi 
arcăşii. Ultima parte a acestui articol face referire la dezvoltarea industriei casnice 
în localităţile rurale din cele cinci judeţe ale Bucovinei. În anul 1928, ,,cabinetele 
de lectură, casele de cetire, Casele Naţionale şi Căminurile [sic!] Culturale sunt 
societăţi culturale identice sub raportul scopului urmărit, întemeiate de «Dacia», 
«Junimea» sau de cărturarii satelor”8. La acea dată, funcţionau puţine cabinete în 
localităţile săteşti, spune Nicolai Grămadă în articolul său, iar ,,o mare parte din 
societăţile acestea tânjesc în neactivitate”9. Cabinetele care funcţionau aveau o 
activitatea restrânsă, care se rezuma doar la organizarea unor ,,petreceri poporale” 
anuale. El afirmă că activitatea redusă a acestor societăţi se datora faptului că nu 
aveau o organizare centrală care să ţină legătura cu reprezentanţii cabinetelor din 
teritoriu şi să le impună funcţionarea şi organizarea de activităţi culturale, conform 
unui program stabilit de la centru. Cu toate că nu a existat o ,,Centrală a cabinetelor 
de lectură”, aşa cum şi-au dorit profesorii Vasile Grecu şi Nicolai Grămadă, 
meritele deosebite ale cabinetelor au fost că acestea s-au înfiinţat, s-au organizat, 
au rezistat sub stăpânire străină și războiului şi au continuat activitatea şi după 
Marea Unire, când au apărut altele noi şi s-au manifestat în comunitatea 
românească promovând cultura românească în lumea satului şi în mediul urban 
până în anul 1940: ,,Au fost cuiburi de lumină şi suflet românesc, şi puteau rămâne 
până astăzi focare de lumină. Destinul şi oamenii au voit altfel”10. 

În ,,Călindariul poporului bucovinean” pe anul bisect 1900, în articolul 
,,Cabinetele noastre de cetire”11, apare publicată pentru început o listă cu 56 de 
 

5 Constantin Loghin, op. cit.,  p. 196. 
6 Ibidem, p. 206. 
7 Nicolai Grămadă, „Din viaţa satelor bucovinene”, în Zece ani de la unirea Bucovinei,  

1918–1928, Cernăuţi, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1928. 
8 Ibidem, p. 343. 
9 Ibidem. 
10 Constantin Loghin, op. cit., p. 208. 
11 ,,Cabinetele noastre de cetire”, în ,,Călindariul poporului bucovinean pe anul bisect 1900”, 

,,Redigeat și edat’’ de ,,Deșteptarea”, anul XIII, Cernăuți, Societatea tipografică bucovineană, 1899, 
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cabinete de lectură din Bucovina, realizată de redacţie. În anul 1905, în Bucovina 
erau 85 de cabinete de lectură şi societăţi de citire12, iar în judeţul Rădăuţi erau  
21 de cabinete de lectură şi societăţi de citire care îşi desfăşurau activitatea în 
comunele judeţului. Ele au activat din inițiativă privată, cu sprijinul cotizaţiilor 
plătite de membri, din donaţii şi plata biletelor de la petreceri şi alte manifestări, 
fără a primi ajutor financiar din partea primăriei sau a Prefecturii. 

  Cabinetele de lectură şi societăţile de citire din judeţul Rădăuţi şi-au 
continuat activitatea şi în anul 1924. În această perioadă, reprezentanţii Prefecturii 
din judeţul Rădăuţi au adunat date pentru evidenţa statistică cu privire la 
funcţionarea societăţilor din localităţile judeţului și au realizat un ,,Tablou 
cuprinzând societăţile şi asociaţiile cu scop cultural, educativ, musical, sportiv, de 
ajutor, de patronaj, umanitar, pompieri şi poliţienesc, care funcţionează în judeţul 
Rădăuţi”13. Aceste informaţii de arhivă fac referire la: numele societăţii, localitatea 
unde se află sediul, filialele şi scopul urmărit în desfăşurarea activităţilor. 

Astfel, în judeţul Rădăuţi, în anul 1924 erau înregistrate următoarele cabinete 
şi societăţi de citire: Societatea poporală română ,,Ştefan cel Mare” (Rădăuţi), 
Societatea de cetire ,,Isvorul” (Bilca), Societatea ,,Redeşteptarea cultural-naţională” 
(Frătăuţii Noi), Societatea de cetire ,,Silvestru” (Frătăuţii Vechi), Cabinetul de lectură 
,,Munca” (Gălăneşti), Societatea de cetire ,,Vatra”, Societatea de cetire ,,Paza” 
(Straja), Cabinetul de lectură ,,Ajutorul” (Suceviţa), Cabinetul de lectură din 
Voievodeasa, Societatea ,,Constantin cel Mare” (Volovăţ) şi Societatea catolică de 
lectură din Rădăuţi14. Probabil mai erau şi altele, dar nu au trimis date de identi-
ficare şi funcţionare. 

În localitatea Putna, conform datelor trimise de Primăria Putna, Cabinetul de 
lectură ,,Sihastrul”, Banca Raifeisiană şi Societatea de cumpărare şi vânzare 
,,Economul” ,,nu funcţionează de la începutul războiului. Prelegeri de educaţie 
cultural-naţională s-au ţinut în vacanţele [anului] 1923 de mai mulţi domni de la 
academia populară”15. Datele statistice din anul 1924 ne informează că la Putna 
funcţionau două societăţi, Societatea ,,Arcaşul” şi Cabinetul de lectură ,,Sihastrul”.  
Înfiinţat în anul 1898, Cabinetul din Putna nu avea filiale, iar scopul urmărit era 
,,răspândirea culturii naţionale şi cetirea de cărţi şi jurnale folositoare”16. 

La Bilca, funcţionau în anul 1924: Societatea ,,Izvorul”, Societatea ,,Arcaşul” şi 
Societatea ,,Damele române din Bucovina”. Societatea de citire ,,Izvorul”, înfiinţată în 
 
p. 99, apud Vasile I. Schipor, Calendare și almanahuri românești din Bucovina (1811–1918). 
Contribuția lor la propășirea cultural-națională a românilor bucovineni, Iași, Editura Universității 
,,Alexandru Ioan Cuza”, 2016, p. 337; vezi şi Ion Drăguşanul, Povestea aşezărilor bucovinene,  
vol. I –II, Suceava, Editura Muşatinii, 2010. 

12 Constantin Loghin, op. cit. , pp. 207–208. 
13 Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita: S.J.S.A.N.), 

Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, d. 41/1924, f. 1–14. 
14 S.J.S.A.N., Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, d. 40/1924, f. 3. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, d. 41/1924, fila 12. 
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anul 1902, nu avea filiale şi îşi desfăşura activitatea cu scopul ,,îmbunătăţirii stării 
morale şi materiale a membrilor săi şi dezvoltarea membrilor pe terenul cultural şi 
social”17.   

Înfiinţat în anul 1896, Cabinetul de lectură ,,Silvestru”, din localitatea Frătăuţii 
Vechi, funcţiona în anul 1924 fără statut, nu avea filiale, iar scopul urmărit de 
această societate era ,,lăţirea plăcerii cetitului cărţilor şi gazetelor şi sprijinirea 
şcolarilor sărmani”18. 

Cabinetul de lectură ,,Redeşteptarea cultural-naţională”, din localitatea 
Frătăuţii Noi, în perioada 1922–1924 a avut o activitate culturală bogată, fiind   
preocupat permanent şi de a ajuta orfanii din localitate. Comitetul de conducere 
organiza petreceri, iar venitul obţinut urma să fie folosit pentru înfiinţarea unei 
biblioteci săteşti. Societatea avea sediul în Frătăuţii Noi, nu avea filiale şi scopul 
urmărit era ,,îmbunătăţirea stării morale şi materiale a membrilor săi, dezvoltarea 
membrilor săi pe terenul cultural şi social-naţional etc.”19. În Frătăuţii Noi, erau 
înregistrate în acea perioadă societăţile: ,,Arcaşul”, ,,Societatea de albinărit”, 
Societatea de vânătoare, Societatea ,,Trezirea” şi două societăţi ale etnicilor 
germani20. În anul 1924, la sfârşitul lunii iunie, conducerile celor două societăţi  
s-au adresat Prefecturii, cu rugămintea de a aproba organizarea unei adunări 
generale în data de 1 iulie ,,în localul cabinetului «Trezirea», în casa gospodarului 
Oranu [?] Tiron, cu următoarea ordine de zi: Pct. I. Schimbarea şi aprobarea noilor 
Statute; Pct. II. Alegerea comitetului; Pct. III. Eventuale”21. 

În localitatea Horodnic de Sus funcţionau societăţile ,,Trezirea” şi  ,,Arcaşul”. 
Societatea ,,Trezirea” nu avea filiale. Scopul urmărit de această organizaţie a fost 
,,de a trezi şi spori gustul cititului de cărţi, gazete şi reviste, cultivând astfel spiritul 
şi moralminte pre proprietarii din loc[alitate], de a sprijini preşcolarii sărmani din 
mijlocul lor”22. Societatea ,,Arcaşul” funcţiona cu sediul în Horodnic de Sus, fără 
filiale, iar scopul era de ,,a stânge focuri (incendiuri – sic!), cultivă dezvoltarea 
fizică, prin gimnastică şi atletică, precum şi dezvoltarea  culturală şi socială a 
membrilor”23. 

La Horodnic de Jos au funcţionat societăţile: Societatea ,,Traian”, Societatea 
,,Mărăşestie”, Societatea muzicală ,,Lira română”, Societatea ,,Ocrotirea şi 
îngrijirea orfanilor de război” şi Societatea de cetire ,,Vatra”. Societatea ,,Vatra” nu 
avea filiale şi urmărea, prin manifestările culturale desfăşurate, să-şi îndeplinească 
scopul de ,,cultivarea poporului”24. 
 

17 Ibidem, d. 40/1924, f. 9. 
18 Ibidem, f. 10. 
19 Ibidem, d. 41/1924, f. 9. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, d. 40/1924, f. 20. 
22 Ibidem, d. 41/1924, f. 12. 
23 Ibidem, f. 11. 
24 Ibidem. 
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Apărută în 1890, considerată una din cele mai vechi societăţi, Societatea 
,,Ştefan cel Mare”, cu sediul în Rădăuți, nu avea filiale în anul 1924. ,,Societatea 
are scopul pentru dezvoltarea membrilor pe terenul liberal-național şi social 
precum şi sprijinirea membrilor în caz de nevoie”25. În localitatea Rădăuţi, în anul 
1924 a funcţionat şi Societatea germană catolică de lectură. În data de  
15 ianuarie, ,,Societatea de lectură catolică” din Rădăuţi solicita Prefecturii să-i 
permită să desfăşoare, în localul societăţii, ,,adunarea generală”26. Ordinea de zi 
cuprindea următoarele puncte: ,,1. Referatul activităţii;  2. Referatul casierului şi 
darea socotelilor; 3. Alegerea comitetului; 4. Propuneri libere”27. 

La  Suceviţa existau două societăţi în anul 1924. Societatea „Arcaşul”, fără 
filiale, urmărea ,,a stânge focuri (incendiuri), a cultiva dezvoltarea fizică prin 
gimnastică şi atletică, precum şi dezvoltarea culturală şi socială a membrilor”28. 
Cabinetul de lectură ,,Ajutorul”, fără filiale în alte localităţi, avea ca obiectiv 
principal ,,cetirea de cărţi şi reviste”29. 

 Localitatea Vicovu de Sus nu apare în statistica societăţilor. Probabil, 
reprezentanţii primăriei nu au trimis datele, pentru că în anul 1923 sunt informaţii 
cu privire la funcţionarea cabinetului de citire ,,Luceafărul” din Vicovu de Sus.  

 Societatea ,,Constantin cel Mare” din Volovăţ nu îşi încetează activitatea 
după Primul Război Mondial, aşa cum se afirmă în unele lucrări30. Aceasta îşi 
continuă activitatea şi în anul 1924, când era înregistrată fără filiale, iar scopul 
urmărit era „îmbunătăţirea stării morale şi materiale a membrilor săi şi dezvoltarea 
membrilor săi pe terenul cultural şi social naţional”31. Alături de Societatea 
,,Constantin cel Mare”, în Volovăţ funcţiona, din anul 1890, şi Societatea şcolară 
,,Dragoş”. Aceasta nu avea filiale, iar scopul declarat era de ,,a sprijini copiii 
sârguincioşi, însă sărmani, întru înaintarea în învăţământul elementar, prin oferire 
de cărţi trebuincioase şcolare şi alte mijloace de învăţământ etc.”32 

Din anul 1896, la Straja funcţiona Societatea de cetire ,,Paza”, iar în anul 
1924, aceasta nu avea filiale, desfăşurându-şi activităţile cu scopul de ,,lăţire a 
plăcerii cititului cărţilor şi gazetilor şi sprijinirea şcolarilor sărmani din comuna 
Straja”33. La Gălăneşti funcţiona, din anul 1922, Cabinetul de lectură ,,Munca”, 
fără filiale, cu scopul ,,de a răspândi cultura în popor”34. 
 

25 Ibidem, d. 40/1924, f. 6. 
26 Ibidem, f. 2. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, d. 41/1924, f. 12. 
29 Ibidem. 
30 Dumitru Valenciuc, Volovăţul şi locuitorii săi, Suceava, Grupul Editorial „Muşatinii” – 

„Bucovina viitoare”, 2000, p. 88. 
31 S.J.S.A.N., Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, d. 41/1924, f. 14. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, d. 41/1924, f. 12. 
34 Ibidem, f. 11. 
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Aşadar, cabinetele de lectură şi societăţile de citire din judeţul Rădăuţi şi-au 
continuat activitatea după anul 1920, o parte din ele şi în anii următori, până în anul 
1940, contribuind prin activităţile organizate la promovarea şi păstrarea valorilor 
culturale şi tradiţionale din această zonă istorică. Au sprijinit învăţământul, oferind 
ajutor financiar elevilor sărmani, au creat spaţii de educare şi informare pentru 
tineri şi adulţi, prin implicarea comunităţii în activităţile culturale şi sociale. Prin 
organizarea cabinetelor şi a societăţilor de citire s-a creat un cult pentru bibliotecă 
şi bibliotecar, acestea punând la dispoziţia membrilor un fond relativ bogat de carte 
şi abonamente la reviste şi ziare. 
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O  PAGINĂ  DIN  BIOGRAFIA  LUI  MAXIMILIAN  HACMAN 
INSTITUTUL  ROMÂN  DIN  BERLIN  

(OCTOMBRIE  1940  –  SEPTEMBRIE  1941) 

RADU-FLORIAN BRUJA 

A Page from the Biography of Maximilian Hacman 
The Romanian Institute in Berlin  
(October 1940 – September 1941) 

(Abstract) * 

Generally, the biography of Maximilian Hacman is known to specialists in the 
history of Bukovina. University professor, lawyer and specialist in commercial law, 
politician, newspaperman and cultural entertainer Maximilian Hacman (1877–1961) 
remained for most people known for his role in the union of Bukovina with Romania 
in 1918. But there is a certain episode of his life that remained unknown for years. 
Maximilian Hacman was the secretary of the Romanian Institute in Berlin from 
autumn 1940 until the following year, being a close collaborator of Sextil Puşcariu. 
Hacman's intellectual and ideological affinities recommended him in 1940 for the 
position of secretary of the newly established Romanian Institute in the capital of the 
Nazi Reich. The purpose of this settlement was twofold: that of promoting Romania`s 
cultural values and civilization being doubled by that of propaganda. The aim of the 
institute was to combat Hungarian propaganda, which had more influence in the 
German capital at that time. Historiography avoided this subject, the theme of 
German-Romanian cultural relations in the years of World War II being long 
considered a taboo subject. The precariousness of the sources added to the 
concealment of the theme for a long time, which cast a shadow over the Berlin 
chapter of Hacman's biography. The most important historical source is precisely the 
Journal that Maximilian Hacman kept in the period when he lived in the capital of the 
Reich. Some studies were devoted to the Institute and the personality of its leader – 
Sextil Puşcariu – but they either emphasized the role of promoting Romanian culture 
in the German space or that of excessive politicization of the Institute's activity. For 
Maximilian Hacman, the period was extremely difficult because he was in refuge after 
northern Bukovina had entered Soviet rule. 

From the analysis of these historical resources we can find out what were the 
motives that imposed Hacman on the staff of the Institute, what his role was and how 
he performed his tasks. Especially from the intimate pages left we can find out what 

 
* Traducere: Radu-Florian Bruja. 
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was Hacman's position towards the activities of the institute, what role he played in 
the relationship between the Institute and the Romanian Legation in Berlin, which 
were the personalities of German culture and science attracted by Romanian 
propaganda and what atmosphere was cultivated in the Romanian cultural settlement. 
From the comparative analysis of archive documents and his daily records, Hacman 
seems to be an active and extremely hard-working person in forming and maintaining 
links with the German University environment but also a critic of the various 
initiatives that the Institute members have had. Also, Maximilian Hacman kept in 
touch with the Romanian students studying in Germany at an extremely delicate 
political moment. He was forced to do a real “dance on the wire” between the needs 
of Romanian students and its political orientations. It must be considered that 
Germany was at war and that the routine life of the Bukovinian teacher was 
influenced by the politico-military developments. The way in which Hacman 
positioned himself against the conflict between Sextil Puşcariu and Nichifor Crainic 
and especially how he managed the eternal financial problem that the Institute faced 
may trigger the attention. Last but not least, we can see on which side the Bukovinian 
intellectual was positioned in the conflict between Ion Antonescu and the political 
grouping around Horia Sima, a conflict that also reverberated in the Institute and 
which also ground the Romanian emigration from Germany. 

 
Keywords: The Romanian Institute, Berlin, Sextil Puşcariu, Propaganda, 

Universities, students, Legionary Movement. 

Intelectualitatea bucovineană care a participat la actul Unirii de la 1918, dar a 
văzut prăbuşită România Mare la 1940, a avut un destin aparte, suprapus dramei 
provinciei în care a activat. Cei mai mulţi şi-au găsit sfârşitul departe de Bucovina, 
în anii postbelici. Dar destinul lor este asemănător, mai toţi împărtăşind aceeaşi 
fatalitate. Nici Maximilian Hacman nu a fost ferit de această tristă soartă. A militat 
pentru păstrarea identităţii naţionale a românilor bucovineni până la 1918, a 
acţionat în direcţia Unirii, în clipa astrală din noiembrie – decembrie 1918, şi-a 
manifestat naţionalismul în anii interbelici, sintetizându-şi ideile spre 1940. 
Simpatiile sale pentru regimurile de dreapta i-au oferit o şansă tocmai în momentul 
când steaua sa norocoasă părea căzută la pământ. După pierderea nordului 
Bucovinei, Maximilian Hacman fusese repartizat la Facultatea de Drept din 
capitală, fiind un privilegiat al regimului instaurat în 14 septembrie, datorită relaţiei 
cu Sextil Puşcariu şi a prezenţei lui Traian Brăileanu în fruntea Ministerului 
Educaţiei. În toamna anului 1940, a devenit secretar al nou înfiinţatului Institut 
Român din Berlin.   

Istoriografia a evitat acest subiect, tematica relaţiilor culturale germano-
române în anii celui de al Doilea Război Mondial fiind multă vreme considerată un 
subiect tabu. Precaritatea surselor s-a adăugat la ocultarea, pentru o lungă perioadă, 
a temei, ceea ce a aruncat tăcerea peste capitolul berlinez din biografia lui Hacman. 
Magdalena Vulpe, nepoata lui Sextil Puşcariu şi fiica lui Grigore Manoilescu, a 
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semnat un articol intitulat „Institutul român din Germania”, pe baza unui material 
memorialistic al lingvistului braşovean. Autoarea susţinea teza promovării culturii 
române în spaţiul german, ca prioritate a regimurilor politice din anii 1940–1944, 
trecând sub tăcere politizarea acestei misiuni. Anterior, romanistul german Klaus 
Heitmann a publicat studiul „Sextil Puşcariu, Deutschland un die deutsche 
Wissenschaft”, în care se referă strict la politizarea activităţii Institutului, care ar fi 
avut ca scop studierea regimului şi a instituţiilor Germaniei naziste. Acesta aprecia că 
realizările culturale ale Institutului fuseseră modeste. Cercetătorul german nu a avut 
acces la izvoarele arhivistice sau memorialistice româneşti, folosind doar sursele 
germane. Acum un deceniu, Daniela Olărescu a reluat chestiunea, atrăgând atenţia 
asupra subiectului într-un studiu care dorea să găsească o linie de mijloc. Autoarea a 
încercat să prezinte activitatea preşedintelui Institutului sub dubla ei structură: 
propagandistică şi culturală, dar a acreditat ideea că apartenenţa lui Puşcariu la 
Mişcarea Legionară a influenţat activitatea Institutului1. Cel mai recent studiu asupra 
Institutului Român din Germania a fost semnat de Irina Matei şi Lucian Nastasă-
Kovács. Cei doi conchid că Daniela Olărescu nu a reuşit să reliefeze adevărata 
activitate a Institutului, grăbindu-se să concluzioneze că aşezământul cultural 
românesc era o „construcţie legionară”. Cei doi autori desluşesc cel mai bine 
adevăratele resorturi ale Institutului şi sunt primii care acordă spaţii largi activităţii 
lui Maximilian Hacman în cadrul aşezământului cultural românesc din capitala 
Reich-ului nazist2. Între sursele inedite pentru cercetarea acestei pagini de istorie, 
documentele aflate în Fondul Institutul Român din Germania, din custodia Arhivelor 
Naţionale, sunt extrem de preţioase, multe fiind publicate în volumul celor doi autori 
amintiţi. Dar cel mai important izvor istoric îl reprezintă tocmai Jurnalul pe care 
Maximilian Hacman l-a ţinut în perioada în care s-a aflat în capitala Reich-ului. O 
altă sursă memorialistică, oferită de publicistul Dumitru C. Amzăr, secretar de presă, 
ataşat pe lângă Legaţia României la Berlin la cel moment, nu face decât o simplă 
referire la Hacman. Aprecierile sale, generale, trebuie privite cu suspiciune, deoarece 
Amzăr ar fi dorit să fie nominalizat preşedintele Institutului, în locul lui Puşcariu3. 
Aşadar, cele câteva studii consacrate Institutului s-au referit, în special, la 
personalitatea celui care l-a condus. Activitatea lui Maximilian Hacman nu a fost 
tratată detaliat, ci doar prin prisma  Jurnalului său. Din analiza acestui manuscris nu 
reies motivaţiile care au dus la numirea sa în acest post şi nici afinităţile cu 
ideologiile epocii, el având grijă să nu se poziţioneze de partea adepţilor Mişcării 
 

1 Daniela Olărescu, „Sextil Puşcariu – preşedintele Institutului Român din Berlin: un subiect 
tabu?”, în „Revista Arhivelor”, anul LXXXVI, nr. 1, 2009, pp. 175–186. 

2 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, Cultură şi propagandă. Institutul Român din Berlin 
(1940–1945), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 718 p.; Irina Matei semnase, la rândul ei, un studiu: 
Irina Nastasă, „Sextil Puşcariu şi Institutul Român din Germania”, în „Studia Universitatis  
Petru Maior”, series Historia, 9, 2009, pp. 217–247.  

3 Dumitru Cristian Amzăr, Jurnal berlinez, ediţie de Dora Mezdrea şi Dinu D. Amzăr, 
Bucureşti, Editura România Press, 2005, 640 p. 



148 Radu-Florian Bruja 4 
 

 

Legionare. Studiul de faţă încearcă să completeze o piesă lipsă din puzzle-ul vieţii 
intelectualului bucovinean. 

Institutul Român din Berlin 

În contextul reorientării politice a României, încă de la finalul lunii mai a 
anului 1940, Constantin C. Giurescu i-a propus regelui Carol al II-lea crearea unui 
Institut românesc în capitala Reich-ului. Problema a fost amânată de gravele 
evenimente care au afectat integritatea teritorială a României, dar, pe parcursul 
verii, s-a cristalizat şi scopul acestuia. „Nu va avea un caracter strict ştiințific, ci va 
fi un centru de propagandă românească activă. Rostul lui va fi să îndrumeze pe 
tineri în primul semestru de studii, să le înlesnească să intre în intimă legătură cu 
națiunea germană şi să pătrundă spiritul nou care o însuflețeşte”, se specifica în 
Memoriul adresat suveranului4. Totodată, s-a hotărât să i se încredinţeze lui  
Sextil Puşcariu conducerea aşezământului, oferindu-i-se posibilitatea să îşi aleagă 
singur colaboratorii. Acesta fusese educat în mediul academic german, care, după 
Franţa, a dat cei mai mulţi universitari români din acei ani. Odată cu prăbuşirea 
militară a Franţei, Reich-ul a devenit principalul spaţiu spre care s-au îndreptat 
tinerii români5. Dar noul aşezământ nu urmărea doar pregătirea intelectuală a 
studenţilor sau specializarea unor profesori, ci şi strângerea legăturilor germano-
române, într-un moment politic complex. Institutul a fost înfiinţat la 16 august 
1940, Puşcariu şi Manoilescu mergând la Berlin spre finalul lunii, pentru a stabili 
primele contacte cu mediile germane. Numirea echipei de conducere s-a făcut abia 
în septembrie, datorită schimbărilor politice spectaculoase survenite în România. În 
septembrie, s-a stabilit că Institutul se înfiinţa în subordinea Ministerului Afacerilor 
Externe şi s-a estimat şi bugetul de care avea nevoie pentru începerea activităţii. De 
plecarea celor doi la Berlin nu era străin nici Mihail Manoilescu, fratele lui 
Grigore, ministru de Externe în august 1940. Acesta mărturisea că Puşcariu a fost 
ales dintr-o listă de personalităţi „ce puteau avea credit şi ascendent acolo”6.  

Pe parcursul lunii septembrie s-a definitivat şi personalul proiectatului 
Institut. În cele din urmă, preşedintele Institutului a fost numit Sextil Puşcariu, 
pentru a face loc lui Grigore Manoilescu în funcţia de director, înlocuitorul 
preşedintelui fiind însărcinat cu contactele cu mediile germane şi cu conducerea 
părţii informative. Cei doi aveau statut de consilieri culturali onorifici, ceea ce le 

 
4 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., doc. 35, p. 272. 
5 Detalii despre mediul universitar german şi formarea elitelor româneşti vezi la Lucian Năstasă, 

Intelectualii şi promovarea socială (pentru o morfologie a câmpului universitar), Cluj-Napoca, 
Editura Limes, 2004, pp. 153–166. 

6 Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii, iulie – august 1940, ediţie de Valeriu Dinu, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991, p. 150.  
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conferea imunitate diplomatică7. Maximilian Hacman a fost numit secretar general, 
responsabil cu îndrumarea studenţilor români din Germania, cu informaţiile juri-
dice şi relaţia cu Universităţile germane. Ing. Eugen (Didi) Bodea a devenit 
referent cu informaţii tehnice, fiind însărcinat cu studiul bazei ştiinţifice pentru 
colaborarea cu mediile industriale germane, asigurând legătura cu şcolile 
politehnice. Bodea a ajuns la Berlin abia la finalul lunii ianuarie 1941, din cauza 
angajamentelor faţă de guvernarea legionară. A devenit doctorand şi asistent la 
Politehnica din Berlin – Charlottenburg. Istoric şi un bun cunoscător al limbilor 
maghiară şi germană, Gh. Vinulescu era responsabil cu relaţia cu Partidul Naţional 
Socialist, secretar de şedinţe, redactorul corespondenţei şi informatorul pe teren. 
Între atribuţiile sale mai puţin oficiale era şi cea de referent pentru problema 
transilvăneană. Constantin Noica a fost numit referent şi informator literar, 
ocupându-se de legătura cu editorii şi revistele din Germania. Alexandru Teodoreanu, 
asistent, primea responsabilităţi juridice şi de economie politică. Este discutabilă 
nominalizarea sa, atât timp cât pentru el era „mai mult o distracţie”, în vreme ce 
atribuţiile sale nu erau foarte clare. Elisabeta Falk şi Iulia Vinulescu erau bibliotecare, 
Institutul dispunând de circa 5 000 de volume, din care o mare parte formau 
biblioteca personală a lui Puşcariu. Wilhelm Grell (Czell) era desemnat ca persoană 
de legătură şi corespondenţă cu germanii. Lectori şi traducători erau Suzana 
Dumitriu, pentru lecţiile de limba română pentru străini, care păstra registrele şi 
făcea inventarul Institutului, respectiv Hildergard Fiechtner, germană originară din 
Basarabia, traducătoare şi dactilografă. Sextil Puşcariu ar fi dorit ca printre 
nominalizaţi să fie şi Vladimir Zaloziecki şi Alexandru Randa. Poziţia importantă 
pe care o avea Hacman în Institut este dovedită şi de faptul că a avut putere să se 
opună acestor nominalizări. Hacman avusese mai multe diferende „de ordin 
naţional” cu Zaloziecki, deoarece acesta fusese membru al Partidului Ucrainenilor 
din Bucovina şi parlamentar în România interbelică. „Sunt categoric contra lui 
Zalozieţki şi cred că Randa, deşi înscris la legionarii noştri, fiind totuşi german, nu 
ar putea face parte dintr-un institut românesc”8, nota la 18 septembrie fostul 
profesor cernăuţean. Aceste nominalizări nu se bazau strict pe criteriul competenţei, ci 
mai ales pe cel al loialităţii, Puşcariu preferând şi cu alte ocazii cel de-al doilea 
criteriu. În fond, chiar Maximilian Hacman era pentru Puşcariu „prietenul devotat 
şi băiatul de zahăr” de la Cernăuţi9, de care îl lega amintirea Unirii de la 1918. O 

 
7 Dumitru Cristian Amzăr, ataşat al Legaţiei României din Berlin, care urmărea să ocupe un 

post în Institut, nu l-a agreat de la început pe Grigore Manoilescu, despre care spunea că îşi făcuse un 
obicei din a întârzia la toate întrunirile, ceea ce a dăunat activităţii Institutului. Dumitru Cristian 
Amzăr, op. cit., p. 209. 

8 Max Hacman, În refugiu. 25 iunie 1940 – 19 decembrie 1940, manuscris aflat în custodia 
Serviciului Judeţean Iaşi a Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita S.J.I.A.N.), Fond Colecţia 
Manuscrise, d. 1814, p. 137 (în continuare se va cita: Hacman, d. 1814). 

9 Sextil Puşcariu, Memorii, ediţie de Magdalena Vulpe, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 506.  
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altă prezenţă pe culoarele Institutului a reprezentat-o Tiana Silion, fosta logodnică 
a unuia din asasinii lui Duca. „D-şoara Silion este «speakeristă» la Radio Dunărea, 
care a primit acest post pentru că este o legionară înfocată, atât de înfocată, încât la 
o întrebare [...] dacă este din familia Silionilor din Bucovina, i-a răspuns textual: 
«Eu n-am familie, familia mea este Legiunea»”10. În schimb, Hacman nu şi-a arătat 
niciodată dezacordul faţă de Constantin Noica. L-a apreciat de la început şi a trecut 
peste orientarea politică a „condeierului legionar”. Nu a comentat nici nomina-
lizarea sa în Institut, la propunerea lui Puşcariu, cum o făcuse cu alţii11. Alţii 
lectori, precum Emil Cioran, Alexandru Dima sau Ovidiu Papadima, nu au putut fi 
nominalizaţi din lipsă de fonduri.  

Scopul acestui aşezământ era dublu. Cel de promovare a valorilor culturale şi 
a civilizaţiei româneşti în lumea germană a fost dublat de cel de propagandă, fapt 
care a creat oarecare confuzie între membrii Institutului, unii dintre ei neştiind cum 
să se poziţioneze faţă de factorul politic şi care era scopul primordial al 
aşezământului. Obiectivul declarat, „de a dezvolta o operă de propagandă ştiinţifică 
în favoarea României, de a ţine legături cu instituţiile de cultură germană, de a 
organiza aici conferinţe ale savanţilor români, precum şi de a pune la dispoziţia 
cercetătorilor germani material documentar asupra României”, nu aducea clarificări12. 
În fapt, acest obiectiv sugera că Institutul era o modalitate de promovare, printr-o 
metodă alternativă, a imaginii României în Germania. Irina Nastasă-Matei susţine 
că principalul scop era tocmai combaterea propagandei maghiare în Germania, 
argumentând că principalele teme ale conferinţelor organizate aveau ca subiect 
central problema Transilvaniei13. Ungaria se folosise în trecut de diplomaţia 
culturală pentru a întări cooperarea cu Reich-ul şi era nevoie de un instrument care 
să coordoneze schimburile în domeniul cultural, ştiinţific, universitar, educaţional. 
Ţelul urmărit era să favorizeze legăturile dintre instituţii şi oameni, înlesnind 
comunicarea şi creând legături durabile româno-germane, dar scopul final era 
explicit propagandistic14. 

Organizat în grabă, Institutul avea câteva posturi cheie, între care era şi cel 
de secretar general, unde fusese nominalizat profesorul cernăuţean. Activitatea 
Institutului a demarat la începutul lunii octombrie 1940. Hacman a ajuns la Berlin, 
la 14 octombrie 1940, împreună cu o parte dintre membrii Institutului. Din analiza 
diverselor resurse istorice, putem afla care au fost mobilurile care l-au impus pe 
 

10 Max Hacman, În refugiu. 20 decembrie 1940, S.J.I.A.N., Fond Colecţia Manuscrise,  
d. 1815, p. 6. (în continuare se va cita: Hacman, d. 1815). 

11 Sorin Lavric, Noica şi Mişcarea Legionară, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 241.  
12 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovacs, op. cit., doc. 71, p. 369.  
13 Irina Nastasă-Matei, Educaţie, politică şi propagandă. Studenţi români în Germania 

nazistă, Cluj-Napoca, București, Editura „Şcoala Ardeleană”, Editura Eikon, 2006, p. 171. 
14 Resorturile diplomaţiei culturale a României în anii celui de al Doilea Război Mondial  

le-am detaliat în studiul nostru, „Cultură şi propagandă. Asociaţia culturală slovaco-română”, în 
„Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, tomul LIII, 2016, pp. 247–264. 
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Hacman în personalul Institutului. Afinităţile intelectuale şi ideologice ale lui 
Hacman l-au recomandat, în 1940, pentru funcţia de secretar al proaspăt 
înfiinţatului Institut Român din capitala Reich-ului nazist15. Maximilian Hacman 
primea o indemnizaţie de 1 000 de mărci lunar, fără să renunţe la salariul de 
profesor de la Bucureşti. Grupul a ajuns la Berlin în 14 octombrie, instalându-se la 
Hotelul Adlon, pentru ca familia Hacman să se mute chiar a doua zi la pensiunea 
Medenwaldt-Stubenrauch din Kurfürstenstrasse nr. 225, în apropiere de Grădina 
Zoologică şi de metroul berlinez, unde locuiau familiile unor diplomați16.  

Institutul îşi va găsi sediul într-o vilă cu 26 de camere din vestul Berlinului.  
Institutul, nota Hacman, este instalat într-o vilă foarte elegantă din Berlin – 
Charlotenburg Ahorn Allee 22–24, proprietatea unui speculant cu terenuri 
Schrobsdorff. Am închiriat vreo cincisprezece camere, dintre care unele chiar cu 
mobila foarte luxoasă a proprietarului, care mai este obligat să facă adaptările 
necesare, dintre care cea mai importantă [este] un etaj la o aripă. Ceea ce pentru 
Berlin este o raritate, este o grădină-parc destul de mare. Preţul de chirie este cam 
mare, 30 000 R.M., deci un milion şi jumătate [de] lei pe an. În programul nostru 
sunt prevăzute şi conferinţe, în care scop este luată în vedere sufrageria vilei 
Schrobsdorff după adaptarea ei; pe laterale, un salonaş şi o cameră de muzică sunt 
rezervate pentru primirea oaspeţilor. Căci, în scopul principal în care este înfiinţat 
institutul şi care este propaganda pentru România, astfel de primiri, recepţii etc. 
urmează să joace chiar un rol însemnat”17.  

Noica nota, peste ani, că menirea Institutului era de a crea legături cu mediile 
academice şi cu publicarea studiilor cercetătorilor români în revistele germane, 
trecând sub tăcere rostul politic şi propagandistic18. Iniţial, bugetul Institutului a 
fost de 611 000 de lei pentru cheltuielile de instalare. Institutul era înfiinţat pe 
lângă Legaţia României la Berlin, fondurile fiind rulate prin intermediul misiunii 
diplomatice. Ulterior, bugetul acestuia a fost redus de la 15 la 10 milioane de lei, 
din cauza desfiinţării Fondului Diplomatic de la Ministerul Afacerilor Externe. 
Acest Fond alimenta şi Institutul Român din Berlin, iar cel nou creat pentru 
interese superioare de stat trecea sub administrarea preşedinţiei Consiliului de 
 

15 Ajuns în arhivele ieşene, după al Doilea Război Mondial, Fondul Maximilian Hacman 
conţine 61 de dosare, din care 50 de manuscrise, o fotocopie după un manual medical, câteva articole 
din presa germană, opt documente dactilografiate şi o tipăritură. Fondul acoperă o perioadă de 38 de 
ani, documentele fiind datate între anii 1903 şi 1941, atât originale, cât şi copii, în limbile română şi 
germană. Privite în ansamblu, documentele fondului personal păstrat la S.J.I.A.N., aduc în prim plan 
momente ale activităţii sale profesionale şi ştiinţifice – S.J.I.A.N., Fond personal Maximilian Hacman 
(1878–1961). Inventar. Evoluţia ideologică a lui Maximilian Hacman poate fi observată şi în scrierile 
sale, multe rămase în manuscris. Cf. Radu-Florian Bruja, „Fond arhivistique Maximilian Hacman”, în 
„Codrul Cosminului”, serie nouă, XX, 2014, pp. 345–358. 

16 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., p. 115.  
17 Hacman, d. 1814, pp. 165–166. 
18 Sorin Lavric, op. cit., p. 242.  
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Miniştrii. Speranţele lui Puşcariu erau îndreptate spre victoria legionarilor în lupta 
politică din România. Acest conflict a acutizat situaţia financiară a Institutului, 
Puşcariu având numeroşi adversari între colaboratorii lui Ion Antonescu. Nădejdile 
lui Puşcariu şi Manoilescu de a vedea îmbunătăţită situaţia Institutului s-au năruit 
după rebeliunea legionară. Institutul a trecut din subordinea Ministerului Afacerilor 
Externe în cea a Subsecretariatului Presei şi Propagandei, din cadrul executivului. 
Condus de Nichifor Crainic, acest Subsecretariat a preluat şi bugetul Institutului, ceea 
ce a complicat situaţia financiară.  

Din activitatea lui Maximilian Hacman 

Hacman a început prin a-şi stabili legături cu bucovinenii aflaţi în Germania. 
Între aceştia, Gheorghe Didi Gallin, consul la Hamburg (din iunie 1941, numit 
consul la Berlin), care vizita des Institutul, şi Dragoş Cotlarciuc, consul la Köln. 
Statutul său i-a permis, de la început, să efectueze numeroase vizite la şcolile 
germane, întâlnindu-se cu rectori şi directori ai acestora. Prima întrevedere a avut-o 
chiar cu rectorul Universităţii din Berlin, istoricul Willy Hoppe, care vizitase 
Cernăuţiul cu puţin timp înainte de a fi ocupat de sovietici. Între aceştia s-a stabilit 
repede o legătură prietenească, Hacman fiind invitat la Universitate chiar a doua zi. 
Profesor influent în mediile academice germane, Hoppe i-a prilejuit lui Hacman 
diverse întâlniri cu personaje importante, atât din mediul academic, cât şi din cel 
politic. Între aceştia se numărau: Ernst Storm, de la Technische Hochschule;  
Erwin Fels, de la Wirtschaftshochschule; Max Kutschmann, directorul Hochschule 
für Bildende Künste; Fritz Stein, directorul Akademische Hochschule für Musik; 
Willi Willing, decanul Facultății de Științe din Berlin – Charlottenburg; Karl 
Emge, vicepreședintele Academiei de Științe Juridice şi alţi membrii importanţi ai 
corpului academic german, cu relaţii în Partidul Nazist, precum Viktor Bruns, 
directorul Institutului de Drept Internațional din Berlin, o personalitate foarte 
apreciată. Vizitele sale pe teritoriul Reich-ului i-au prilejut noi contacte. Hacman a 
vizitat în 14–15 noiembrie oraşul Köln, unde, prin intermediul lui Dragoş Cotlarciuc,  
l-a cunoscut pe rectorul Otto Kuhn şi corpul profesoral din Universitatea germană. 
În 21 noiembrie a participat la adunarea generală de la Akademie für Deutsches 
Recht din München. Aici a avut prilejul să-i cunoască pe Dino Grandi, ministrul 
Justiţiei din Italia, şi pe Hans Frank, guvernatorul general al Poloniei. Hacman a 
avut şansa să-l cunoască şi pe Werner Sombart. Economistul şi sociologul Werner 
Sombart, membru al Academiei Române, căsătorit cu sora ministrului Gh. N. Leon19, 
fiind, de asemenea, un colaborator al Institutului, căruia i-a regretat dispariţia, în  
 

19 Diplomaţi germani la Bucureşti, 1937–1944. Din memoriile dr. Rolf Putsch, ataşat de 
legaţie şi dr. Gerhard Stelzer, consilier de legaţie, ediţie de Cristian Scarlat, traducere de Ileana 
Sturdza şi Cristian Scarlat, Bucureşti, Editura All Educational, 2001, p. 260. 
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18 mai 1941. Hacman a profitat de oportunitatea oferită de postul din capitala 
Germaniei pentru a-l scoate din ţară pe fiul său, Dionisie Hacman, care era asistent 
la Universitatea din Bucureşti. Relaţia sa cu Herbert Mayer, fost profesor la 
Bucureşti, şi coordonatorul tezei de doctorat a lui Dionisie, devenit acum profesor 
la Universitatea din Poznan, i-au facilitat tânărului Hacman transferul la Politehnica 
din Berlin20.  

Între activităţile Institutului, studiile amintesc relativ puţine iniţiative. Nici 
Jurnalul lui Maximilian Hacman nu ne lasă să vedem o activitate prea prestigioasă. 
Dar mărturiile sale ne introduc în atmosfera creată în Institut şi în jurul acestuia. 
Totodată, Hacman a susţinut şi alte instituţii, care să sprijine activitatea Institutului. 
Ideea unei societăţi germano-române a fost lansată încă de la venirea lui Hacman la 
Berlin, şi a fost susţinută de diferiţi universitari germani. Aceste asociaţii erau 
foarte populare în epocă şi fiecare partener al Reich-ului căuta să îşi promoveze 
imaginea externă prin intermediul societăţilor culturale. În Institut a fost încropit un 
mic cinematograf pentru difuzarea filmelor propagandistice. Au fost difuzate filme 
româneşti, alături de cele preluate de la studiourile UFA, într-o sală în care 
încăpeau până la 280 de spectatori21.  

Cele mai importante activităţi prin care s-a remarcat Institutul Român în 
primul an de funcţionare au fost conferinţele susţinute de cei sosiţi din România, 
dar şi de profesori invitaţi din mediul academic german. Secretarul Institutului 
notează în Jurnalul său variate detalii şi comentarii proprii sau declaraţii ale 
participanţilor la conferinţe. Vizita secretarului Ministerului Cultelor, Vladimir 
Dumitrescu, la Berlin, în decembrie 1940, cu prilejul comemorării naşterii 
părintelui arheologiei moderne, Johann Winckelmann (1717–1768), nu a trecut 
neobservată de Hacman. Influentul oaspete a susţinut două conferinţe în Germania, 
din care una la Berlin. Hacman a remarcat mai degrabă „bârfele” care circulau în 
Bucureşti, mărturisite de Vladimir Dumitrescu, care erau puse pe seama lui 
Puşcariu şi a puterii sale „dictatoriale” de a-şi alege colaboratorii22. Vizita lui 
Nichifor Crainic la Berlin nu a scăpat atenţiei lui Maximilian Hacman. Chiar 
ministrul Propagandei sesiza că: „La Berlin mi s-a spus că e auditoriul cel mai 
indiferent faţă de străini”. Dar Hacman, deşi lăuda germana lui Crainic, referitor la 
tematica aleasă, „Curente culturale noi în România”, nota că „a bătut câmpii”. În 
schimb, Crainic nota în Amintirile sale că a avut parte de o audienţă numeroasă, 
între care s-a aflat şi Werner Sombart, personalitate care venea rar la acest gen de 
evenimente. Tot Crainic se lăuda că relaţia sa cu Eugen Gerstenmayer a fost de bun 
augur pentru comunitatea românească din Berlin. La insistenţele acestuia, românii 
 

20 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., pp. 101–102. 
21 Hacman, d. 1815, p. 30. 
22 Prilejul a fost folosit de conducerea Institutului pentru a oferi o recepţie la Hotelul Bristol, 

unde au fost invitaţi o serie de profesori germani. Cf. Hacman, d. 1814, p. 178.  
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au primit o biserică protestantă care a fost transformată în lăcaş de cult ortodox al 
românilor din capitala Reich-ului23.  

În aprilie 1941 a susţinut o conferinţă şi profesorul Ioan Lupaş, pe tema 
relaţiei dintre Ranke şi Kogălniceanu. Hacman nu se arăta încântat nici de Lupaş, 
dar conchidea că: „s-a ţinut mai bine decât Paulian […]. Totuşi, a doua zi, mi se 
plânge Puşcariu că marele Rosenberg, doctrinarul naţional-socialist, n-a vrut să-l 
primească pe Lupaş”24. În schimb, Amzăr este decepţionat de faptul că profesorul 
ardelean s-a umilit arătând că întreaga cultură română este influenţată de cea 
germană, întrebându-se dacă „e rostul Institutului să dovedească nemţilor că tot ce 
e bun în ţara şi cultura română îl datorăm lor?”25 El va reveni asupra acestui 
subiect, criticând şi articolele publicate de membrii Institutului26. O lună mai târziu, 
Alex. Teodoreanu a conferenţiat despre „Ţăranul român”, într-un eveniment care a 
fost completat de muzică de pian şi un recital de poezii românești. Tot în luna mai 
a susţinut lecţia de deschidere a cursului său şi Sextil Puşcariu, devenit „profesor 
invitat” la Universitatea din Berlin. În Aula Universităţii, preşedintele Institutului 
Român a conferenţiat despre „Elementul romanic în spaţiul dunărean”, în prezenţa 
rectorului Willy Hoppe şi a unei numeroase audienţe, formate din profesori şi 
studenţi, dar şi în faţa unor demnitari nazişti şi a ministrului plenipotenţiar, Raoul 
Bossy. Rectorul german afirma cu acest prilej că „această universitate este fericită 
să întindă o mână prietenească profesorului Pușcariu, care a așezat, încă din timpul 
războiului, una din pietrele de temelie ale colaborării dintre cele două națiuni 
prietene: România și Germania”. Maximilian Hacman nota despre eveniment că a 
fost o lecție „bine pregătită”, ce „a făcut un efect foarte bun”. Luna mai a fost una 
dintre cele mai încărcate în evenimente. Tot acum, Institutul l-a primit pe Ion Sân-
Georgiu, care îşi prezenta comedia sa, Duduca Sevastiţa, la Theater in der 
Saarlandstrasse27. În luna ianuarie 1941, profesorul de drept internaţional, Rupprecht 
von Keller (1910–2003), a conferenţiat la Institut. În aceeaşi perioadă, şi un apropiat 
colaborator al lui Puşcariu de la Cluj, Alexandru Borza, profesor de botanică, a vizitat 
Institutul. Despre conferinţa sa, Hacman scria că: „O găsesc cu mult mai bună decât 
conferinţa lui Crainic”28. O lună mai târziu, au fost proiectate filmele Mănăstirile din 
Bucovina și Carpații noștri, aduse chiar de Alexandru Borza. 
 

23 Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre. Memorii, ediţie de Nedic Lemnaru, Bucureşti, Casa 
Editorială „Gândirea”, 1991, pp. 310–311. 

24 Hacman, d. 1815, p. 74. 
25 Dumitru Cristian Amzăr, op. cit., p. 277 şi urm.  
26 Ibidem, pp. 251–252. 
27 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., pp. 138–140.  
28 „De amiazăzi, Institutul i-a dat în Hotelul Bristol un prânz, la care au luat parte:  

d-l Hoppe, rectorul Universităţii, d-l Bierbade, decanul Facultăţii de Ştiinţe, profesorul Koch, 
împreună cu secretarul său, profesorul Wetzler de botanică, Borza, Sextil, eu, Manoilescu şi Tulescu, 
de la Legaţia română”. Cf. Hacman, d. 1814, p. 48.  
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Jurnalul lui Hacman oferă foarte multe exemple, de la arivişti şi sinecurişti care 
solicită sprijin pentru titluri onorifice, la universitari de marcă, precum Ioan Lupaş. 
Nici pe germani nu îi cruţă: „Astăzi, dr. Brunn, profesor de medicină la Leipzig, ţine la 
Institut o conferinţă, vorbind despre o călătorie pe care el a făcut-o prin România. 
Conferinţa, în fond, este atât de slabă, încât dl Kraus, decanul Facultăţii de Litere din 
Berlin, îşi exprimă faţă de mine nemulţumirea sa, iar prof. Hartman, de la aceeaşi 
Facultate, părăseşte până şi sala”29. La fel de critic şi ironic este şi la adresa unei 
conferinţe din martie 1941: „Profesorul Paulian ţine în Institut o conferinţă, în care 
insistă asupra tratamentului babelor noastre de la sate prin descântare etc. A asistat un 
public ales, mai ales profesori de specialitate. Impresia a fost penibilă. Şi totuşi, după 
conferinţă, d. Paulian i-a spus d-lui Sorin Paul de la Legaţia noastră, că i-a «tâmpit pe 
nemţi». Eu găsesc că nu nemţii au fost cei tâmpiţi!”30 Demetru Emanuel Paulian trecea 
drept un apropiat al cercurilor ştiinţifice germane, fiind membru al unor societăţi de 
medicină din Austria şi Germania, dar acest lucru nu l-a impresioant pe Hacman. La fel 
de critic la adresa lui Paulian este şi la 1 aprilie 1941, când nota: „Paulian ţine o 
conferinţă la Kaizer Wilhelm Institut für Hirnforschung, în faţa unor specialişti. E slab, 
chiar foarte slab. Găsesc că Paulian ne-a făcut ruşine! Pe de altă parte, Puşcariu şi 
Manoilescu sunt supăraţi pe Paulian pentru că, istorisindu-le cele întâmplate în ţară în 
zilele de 21–23 ianuarie, i-a numit pe legionari hoţi şi bandiţi, care ar trebui împuşcaţi. 
Iar Paulian mi se plânge că «bătrânul», adică Puşcariu, i-a spus: «Acum te vei întoarce 
în ţară şi ne vei înjura». Lucru dezagreabil”31. Este dificil de spus ce l-a făcut pe 
Hacman să îşi exprime aceste gânduri. Paulian trecea drept un adversar al legionarilor. 
Cum Hacman se plasase, deşi destul de discret, pe poziţii antilegionare, ar fi putut găsi 
alte consideraţii despre conferinţele profesorului Paulian. Lucian Nastasă-Kovacs 
presupune că Hacman ar fi putut face aceste aprecieri sub influenţa lui Constatin 
Noica32.  

Combaterea propagandei antiromâneşti, venită pe filiera maghiară, era o altă 
preocupare a Institutului, care l-a implicat şi pe Hacman. Din Jurnal reies 
comentariile făcute cu prilejul unei conferinţe, din 23 mai 1941: „Pentru astăzi,  
d-l Ludwig Tamás, german de origine, cu numele Tremmel, actualmente profesor 
la Universitatea ungurească din Cluj, şi-a anunţat lecţia de deschidere, ca profesor 
invitat în Aula Universităţii”. Acesta publicase la Budapesta o lucrare despre 

 
29 Walter von Brunn (1876–1952) – renumit chirurg, profesor la Universitatea din Leipzig. 

Hacman, d. 1815, p. 129. 
30 Hacman, d. 1814, pp. 70–71. 
31 Ibidem, p. 73. 
32 Constantin Noica avea o rudă, Dumitru Noica, fost coleg al lui Paulian, cu care intrase în 

competiție directă pentru un post la Clinica de Boli ale Sistemului Nervos din Bucureşti. Paulian a 
ajuns la Berlin, după ce susținuse o conferință foarte apreciată la Universitatea din Viena şi venise în 
capitala Reich-ului la invitaţia romanistului Ernst Gamillscheg și a lui Sextil Pușcariu. Poate tocmai 
asprele cuvinte lansate la adresa legionarilor de către Paulian, cu ocazia unor discuții, aveau să 
prilejuiască aceste animozităţi. Cf. Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovacs, op. cit., p. 135.  
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Transilvania, plină „de exagerări şi neadevăruri şovine”. Hacman i-a atras atenţia 
rectorului Hoppe asupra caracterului antiromânesc al exegezei lui Tamás şi l-a rugat să 
îşi folosească influenţa pentru a bloca iniţiativa maghiară. Acesta l-a asigurat de tot 
sprijinul său, fără să împiedice conferinţa, deşi se făcuseră presiuni şi de la Legaţia 
României, prin ministrul Bossy. În cele din urmă, conferinţa nu a mai avut loc, 
profesorul maghiar nereuşind să ajungă la Berlin în timp util33. 

Între activităţile lui Hacman, mai puţin surprinse în paginile Jurnalului său, 
se numără şi iniţiativele din presa germană. El a avut în vedere ca o serie de 
articole despre România, scrise de membrii Institutului sau din inițiativa lui, să 
apară în reviste germane. Între acestea se numărau şi articolele sale, apărute în 
„Europäische Revué” sau „Sozialpolitische Weltrundschau”. Indexarea acestor 
materiale de presă trebuia să ţină cont de propaganda dusă de Ungaria împotriva 
României. De aceea, Sextul Puşcariu ar fi dorit lărgirea participării universitarilor 
români la diferitele evenimente organizate în universităţile germane, dar şi 
cooptarea unor personalităţi, care să scrie despre problema transilvană în presa 
germană. Puşcariu a înaintat şi câteva nume, între care Caius T. Jiga, Vasile Băncilă și 
Fritz Netolitzky34. Hacman ţinea şi evidenţa articolelor scrise despre România, în mass-
media germană, prin intermediul colaboratorilor săi. De multe ori, acestea erau total 
nefavorabile românilor. Un astfel de exemplu l-a putut afla de la Didi Gallin din Köln. 
O gazetă din oraşul german scria că: „România reprezintă pentru marea majoritate a 
populaţiei germane o ţară mică, undeva în Balcani, care trebuie să livreze Germaniei 
petrol şi pâine. Astăzi, a dat înapoi vecinilor ce a furat în 1918 […].  Locuitorii sunt 
ţigani sau, în cel mai bun caz, balcanezi, iar obiceiurile lor sunt foarte primitive”. Altă 
dată, nota şi citate care erau favorabile, cum era cazul unui articol apărut în „Berliner 
Montshefte”, în 1941: „O fantezie plină de elan, cu un simţ extraordinar pentru 
armonie, plăcerea culorilor şi eleganţa mişcărilor, bucuria de viaţă şi o împăcare 
înţeleaptă cu gândul morţii” sau „frumuseţe şi inteligenţă, tact natural, omenie 
profundă, solicitudine continuă şi înţelegere pentru opiniile celorlalţi” [...]. În venele 
românilor curge sângele unuia dintre cele mai vechi triburi indogermanice ale 
continentului nostru, care, amestecat cu sângele roman, a oferit fundamentul rasial al 
unui popor nou”35. În condiţiile declanşării campaniei antisovietice, o temă predilectă a 
devenit anticomunismul românilor. „Ruşii sunt comunişti, în timp ce românii, încă din 
1919, au luptat contra comunismului cu succes, reuşind să alunge armata lui Béla Kun 
şi, în acelaşi timp, să stopeze pericolul comunist”, publica acelaşi ziar berlinez, în 
august 194136. 

Justificarea pentru care Hacman citează atât de des ziarele ne este oferită la 
începutul anului 1941. Institutul primea de la Biroul presei germane „toate 
articolele apărute în diferitele ziare germane referitoare la România, care ne sosesc 
 

33 Hacman, d. 1814, pp. 97–98. 
34 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., p. 130.  
35 Apud Daniela Olărescu, op. cit., pp. 180–181. 
36 Ibidem, p. 181. 
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odată pe săptămână. Multe din ele sunt extrem de interesante şi merită să fie 
scăpate de coş, în care ajung după ce au fost citite”37. De aceea, în intenţia 
diriguitorilor Institutului era editarea unei reviste româneşti în Germania.  
D. C. Amzăr i-a sfătuit pe membrii Institutului să renunţe la crearea unui 
instrument de propagandă de acest tip, pe care îl vedea inutil. Consilierul Legaţiei 
de la Berlin considera că era mai utilă folosirea ziariştilor germani, în acest sens, 
relaţiile sale în mass media din Germania fiind mult mai extinse38. Este dificil de 
spus cât de sincer era filosoful român, care se arătase a fi un adversar al 
Institutului, deoarece nu primise niciun post în cadrul acestuia.  

Relaţiile cu studenţii. Impresii din Berlin 

Între atribuţiile sale, Maximilian Hacman a deţinut-o şi pe cea de a fi în 
permanentă legătură cu studenţii români aflaţi la studii în Germania, într-un 
moment politic extrem de delicat. El a fost nevoit să facă un adevărat „dans pe 
sârmă” între nevoile studenţimii române şi orientările politice ale acesteia. De la 
început, a făcut eforturi pentru a afla care era situaţia studenţilor români din 
Germania şi se implica, de câte ori avea posibilitatea, pentru a îmbunătăţi condiţia 
acestora. În 25 noiembrie, a avut o întrevedere cu rectorul Hoppe pentru a mări 
numărul de burse acordate românilor. În aceeaşi lună, sesizase că Suzana Dumitriu, 
venită la recomandarea lui Wilhelm Weber în Institut, pentru a-l ajuta pe 
Constantin Noica la bibliotecă, era „o studentă legionară”. Între obiectivele 
Institutului se înscria şi supravegherea studenţilor şi, mai ales, a celor cu vederi 
prolegionare. Membrii Institutului aveau sarcina de a întocmi rapoarte despre 
activitatea acestora39. Până la înlăturarea Legiunii de la putere, în ianuarie 1941, 
această activitate s-a făcut cu discreţie maximă. Alteori, problemele erau ridicate 
de chestiuni strict tehnice. Aşa a fost cazul care a trecut prin analiza lui Hacman, 
privind studenţii de la Facultăţile de Chimie. În Germania, a fost înlocuită titulatura 
de „inginer licenţiat”, cu cea de „chimist licenţiat”, în diplomele de absolvire. Cum 
în România titlul nu era recunoscut, se năştea o problemă cu diplomele acestora, 
odată finalizate studiile şi întorşi în ţară. Hacman a luat legătura atât cu Ministerul 
Educaţiei din Reich, cât şi cu cel din România, în încercarea recunoaşterii noii 
titulaturi40.  

Cu toate că una dintre activitățile importante ale Institutului din Berlin era 
stabilirea unor legături solide și eficiente cu tinerii din România ajunși la studii în 
cel de-al Treilea Reich, sarcină ce fusese încredințată lui Maximilian Hacman, ea a 
 

37 Hacman, d. 1815, p. 21.  
38 Dumitru Cristian Amzăr, op. cit., p. 218. Ulterior, el va nota că, „spre deosebire de 

Institutul Românesc din Germania şi alte întreprinderi de stat cu misiuni în străinătate, eu mă încumet 
să fac propagandă fără bani”. Ibidem, p. 221.  

39 Irina Nastasă-Matei, op. cit., p. 258. 
40 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., doc. 29, Anexă, pp. 283–284. 
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rămas de multe ori literă moartă, din motive care ţineau de conflictul dintre 
Mişcarea Legionară şi Ion Antonescu. Hacman bănuia că majoritatea studenţilor 
erau simpatizanţii Legiunii şi nu dorea să fie asociat cu gruparea politică a lui 
Horia Sima. Deși în primele luni Hacman a fost destul de activ în această direcție, 
după rebeliunea legionară s-a arătat mult mai de rezervat față de studenții români 
aflați în Germania. Studenţii legionari erau greu de controlat, iar prezenţa liderilor 
Legiunii în Germania îi încuraja să-şi continuie activitatea politică. În acest 
context, de prin ianuarie 1941, îl aflăm pe Hacman prezent la diferite întâlniri 
oficiale, participând la întâlniri mondene, frecventând sălile de teatru, concerte și 
cinema, pentru a afla cât mai multe despre activităţile studenţimii române. 
Activitatea de supraveghere a studenţilor a devenit o parte importantă a misiunii 
sale. Hacman s-a exprimat destul de discret în relaţia cu aceştia. Orientarea sa 
politică nu este vizibilă decât dacă avem în vedere sinceritatea mărturiilor din  
Jurnalul său. Dar fostul universitar cernăuţean se întâlnea periodic cu studenţii, atât 
în şcolile unde învăţau, cât şi la diferitele manifestări organizate de Institut. În 
urma unei conferinţe organizate de Sextil Puşcariu, s-a căzut de acord ca 
organizarea studenţimii române din Germania să nu se mai facă pe modelul 
societăţilor academice anterioare, compromise prin acţiunile legionare. În schimb, 
Institutul punea la dispoziţia studenţilor spaţii pentru ca aceştia să îşi organizeze 
periodic activităţile. Alteori, surprindea starea lor de spirit la întrunirile de la 
Fundaţia studenţească Humbold-Club41. 

 O manifestare organizată la Institut, încă înainte de declanşarea rebeliunii  
în România, a avut loc cu prilejul comemorării a patru ani de la dispariţia lui  
Ion Moţa şi Vasile Marin. Grigore Manoilescu a orchestrat acţiunea şi a avut 
printre participanţi delegaţi naţional-socialişti germani, fascişti italieni sau spanioli. 
Hacman nu a participat la acest eveniment, dar îl narează după povestirile lui 
Puşcariu: „Puşcariu ţine o scurtă cuvântare de deschidere, Manoilescu ţine 
conferinţa, iar corul legionar execută cântece legionare. Urmează vizitarea unei 
expoziţii mici a unui număr de fotografii din viaţa legionară, de cărţi şi reviste 
legionare. Serbarea se termină târziu, pe la orele 12 noaptea. Mâncărurile, dar mai 
ales băuturile cumpărate, garantează o dispoziţie foarte animată, cum îmi istoriseşte 
a doua zi Puşcariu”42. Absenţa sa poate fi pusă pe seama prudenţei, într-un moment 
tensionat din viaţa politică românească. Hacman oferă şi alte informaţii referitoare 
la activităţilor studenţilor din Berlin, care nu îi creează o impresie pozitivă. El nota, 
în 20 februarie 1941: „Am convorbiri cu studenţii români Cristea, Micu, Nicolae şi 
Sebeş, pe tema vieţii studenţeşti din Berlin. Mă aleg cu impresii nu tocmai plăcute. 
Aflu, între altele, că în anii din urmă, un student, Morărescu a înfiinţat un birou 
pentru preschimbarea burselor româneşti în valută germană, la cursul de favoare, 
recunoscut, de altfel, pentru studenţii noştrii de către Reichbank. A încasat câte  
 

41 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., p. 151.  
42 Hacman, d. 1815, p. 28. 
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2 mărci de fiecare student, iar sumele încasate le-ar fi întrebuinţat în mare parte 
pentru el”43. Alteori, se arată şi mai nemulţumit de acţiunile studenţimii. De 
exemplu, la serbarea organizată de Humbold Club, în 23 martie 1941, în 
Cinematograful Capitol den Zoo, au participat studenţi ai diferitelor naţionalităţi 
care studiau în capitala Reich-ului. „Au fost reprezentaţi iugoslavi, indieni, unguri, 
arabi, români, bulgari, irani, ibero-americani, armeni, chineji [sic] şi ucraineni – 
notează Hacman. Cei mai buni au fost bulgarii şi ucrainenii. Cei mai slabi, ungurii 
şi românii. Pe când toate celelalte naţiuni au fost reprezentate prin grupuri mari, în 
costumele lor naţionale, dansând şi cântând în cor, românii cu mare greu au găsit 6 
doamne tinere (d-na Noica şi d-na Kirilescu de la Institut) şi domnişoare (Predescu 
de la Consulat, Costin, fiica lui Manoilescu, şi două surori Keednig, dintre care 
cele două surori Keednig sunt germane). A cântat, în civil, tenoristul Munteanu. 
Am fost cu toţii nemulţumiţi că n-a fost ce trebuie”44.  

Cel mai complicat moment din relaţia Institutului cu studenţii a avut loc în 
luna mai. Prăbuşirea Iugoslaviei sub atacul contrentrat al armatelor germane, 
italiene, maghiare şi bulgare a avut un larg ecou şi în rândul românilor. Creşterea 
teritorială a Ungariei a fost blocată de generalul Ion Antonescu, care a ameninţat cu 
intervenţia în Banatul sârbesc dacă trupele maghiare ar avansa la est de râul Tisa. 
Jocul politic al generalului a părut destul de ambiguu şi studenţii s-au grăbit să 
ceară alipirea părţii de vest a Banatului la România45. De aceea, studenţii de la 
Berlin, în colaborare cu Grigore Manoilescu, au pregătit o şedinţă la Institut pe 
acest subiect. Fiind anunţat şi un funcţionar din Ministerul German al Muncii, 
Hacman a sugerat lui Manoilescu să nu dea o încărcătură politică acestei adunări. 
Şi Raoul Bossy l-a îndemnat pe Manoilescu să fie prudent şi să nu le dea 
studenţilor posibilitatea de a-şi exprima gândurile privitoare la problema Banatului. 
Studenţii votaseră o moţiune prin care cereau anexarea părţii de vest a regiunii 
amintite, dar care nu reflecta corect intenţia guvernului de la Bucureşti. De aceea, 
Hacman a cerut ca nicio problemă politică să nu fie adusă în discuţiile şedinţei de 
la Institut. Studenţii au emis chiar şi o invitaţie în acest sens, care purta antetul 
Institutului: „Intervenind chestiuni de o deosebită urgenţă în legătură cu extinderea 
suveranităţii române asupra unor teritorii româneşti, sunteţi convocat la Institutul 
român, duminică 25 mai 1941, orele 11. Caracterul excepţional al adunării impune 
o neîntârziată hotărâre şi o participare generală. Rugăm transmiteţi convocatorul 
tuturor colegilor dvs. din Berlin”. Invitaţia a fost trimisă şi saşilor aflaţi în capitala 
Reich-ului şi a ajuns în mâinile Ministerului de Externe german. Şi Raoul Bossy a 
fost sesizat de aceasta. Abia în aceste condiţii, Manoilescu a hotărât să nu mai 
 

43 Ibidem, p. 60.  
44 Ibidem, p. 68. 
45 Pentru detalii, vezi Cătălin Calafeteanu, România şi „micile puteri” vecine (1940–1944), 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, pp. 115–123. 
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organizeze adunarea46. Problema Banatului s-a închis repede pe agenda diplomaţiei 
Pactului Tripartit, deoarece Hitler se pregătea să invadeze Uniunea Sovietică.  

Din însemnările sale, se vede că legătura cu ţara a rămas o constantă a zilelor 
petrecute la Berlin. Apare deseori regretul că ziarele româneşti nu ajung la timp şi 
că trebuie să se informeze din gazetele germane. Dar îi atrag atenţia tot felul de 
detalii: de la articolul din „Gazeta Bucovinei” din 11 noiembrie, dedicat unirii 
Bucovinei cu România, până la detaliile cutremurului din noiembrie. „Universul”, 
din 1 decembrie, „aduce amănunte despre reînhumarea lui Codreanu […]. Apoi 
citesc o dare de seamă de o sărbătorire a Unirii Bucovinei făcută cu adevărată 
modestie bucovineană în Bucureşti. Remarc cu mirare că Nistorii n-au luat parte. 
Oare de ce?”. Este impresionat de sinuciderea lui Teofil Sidorovici. Revine la acest 
subiect ulterior, apărând imaginea lui Sidorovici: „«Buna Vestire», din 12 
decembrie: un oarecare domn Anastarc Iftime polemizează într-un articol, 
«Candoare monahală», contra arhimandritului Scriban, care a încercat în alt articol 
să ia apărarea timidă a nenorocitului Teofil Sidorovici”47. 

Problema legionară, şi mai ales excesele guvernării naţional-legionare, i-au 
prilejuit dese remarci. În general, asasinatele din România au creat o puternică 
impresie în sânul comunităţii româneşti din Berlin. N-a scăpat atenţiei nici 
poziţionarea lui Manoilescu faţă de asasinate, şi mai ales faţă de asasinarea lui 
Iorga. 

„Întrebându-l, ulterior, pe Gr. Manoilescu pentru ce a fost executat Madgearu, 
mi-a zis că s-a găsit o listă neagră, făcută încă la Congresul studenţilor de la Oradea 
Mare şi în care a fost trecut şi numele lui. Iar cât despre moartea tragică a lui Iorga, 
am putut cu satisfacţie constata că legionarii noştri Noica, Teodoreanu, Djuvara 
Dimitrie, o studentă legionară de aici, angajată şi ea la biblioteca Institutului, până 
şi Gr. Manoilescu o dezaprobă, numind-o o mare greşeală, o prostie care nu trebuia 
făcută. Iar când Gr. Manoilescu se întoarce din Bucureşti, că a vorbit chiar cu unul 
din asasinii lui Iorga, un tânăr legionar Boeriu, pe care el, cum se vede, l-a putut 
găsi îndată, deşi guvernul este în căutarea vinovaţilor, Boeriu i-a istorisit că, în 
drumul spre locul unde a fost executat, Iorga a zis cu glas ridicat că nu regretă 
nimic din ce a făcut şi că este gata oricând să facă acelaşi lucru. După sosirea lui 
Sextil Puşcariu, mai aflu de la el că Iorga a fost înmormântat în Bucureşti, în 
cimitirul Bellu, în faţa unei asistenţe de 10 000 [de] persoane, ceea ce în cercurile 
legionare a făcut impresie rea. Apoi, i s-a ţinut lui Iorga la Academie o şedinţă de 
doliu […]. Eu zic că asasinarea lui Iorga n-a fost o greşeală orişicare, dar că a fost o 
greşeală de neiertat, care va avea încă repercusiuni foarte serioase în ţară. Oricum 
Iorga nu trebuia să moară cum a murit”48.  
 

46 Hacman, d. 1815, pp. 102–103.  
47 Hacman, d. 1814, p. 199. 
48 Ibidem, p. 192. 
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Nici desfăşurarea războiului sau problemele politicii internaţionale nu i-au 
scăpat atenţiei. Începând din 23 martie 1941, Hacman acordă spaţii generoase şi 
problemei iugoslave. Dacă aderarea Iugoslaviei la Pactul Tripatit apare ca o simplă 
consemnare, ceea ce s-a declanşat ulterior îi prilejuieşte numeroase reflecţii. Din  
6 aprilie, acestea devin aproape zilnice, odată cu declanşarea războiului din 
Balcani. Din 22 iunie, Jurnalul se focusează pe războiul germano-sovietic. În acea 
zi el nota că: „Facem o frumoasă plimbare dimineaţa la Grunwaldsee şi 
Hunderkehlesee, iar după masă cu Puşcariu la Ruhleben, discutând acel mare 
eveniment şi aspectele sale pentru România, care intră şi ea în război49. 

Vizitele şi excursiile sale prin Germania sunt bine reprezentate în paginile 
Jurnalului, dar mai ales cea de Paştele anului 1941 se bucură de o atenţie specială. 
Detalii ne sunt oferite şi după vizita de la finele lunii aprilie 1941, la Magdeburg, 
cu o delegaţie foarte numeroasă de personalităţi care locuiau în Germania. Excursia 
de la Dresda, de la începutul lunii iunie, este detaliat amintită, mai ales că a fost 
una dintre cele mai frumoase experienţe de acest gen petrecute de Hacman în 
timpul şederii sale. Episodul naufragierii vasului cu care se plimbau pe Elba este, 
de asemenea, relatat amănunţit. Iată-l amintind cu plăcere de o excursie aranjată de 
Humboldt Club, în 19 iulie 1941, cu un vapor pe Havelsee, de la Spandau până 
dincolo de Potsdam, la Luftschiffhafen. „A fost o excursie foarte frumoasă”50. La 
18 august, îşi notează impresiile din ultima excursie: „Ne-am întors din excursia la 
Obeschereiberhau, unde am petrecut într-o regiune foarte frumoasă, care ne-a 
amintit foarte mult pădurile noastre, deşi nu erau chiar atât de frumoase. În gară am 
fost primiţi de Magda şi Werner Gruber. Magda, plângând amar, m-a rugat să-i 
înlesnesc întoarcerea în ţară, şi ne-a comunicat că chiar a doua zi, marţi, în 19 l.c., 
întreaga familie pleacă în alt lagăr în Thuringen”51. 

Conflictele din Institut 

Relaţia dintre Institutul şi Legaţia României în Germania a fost una relativ 
rece, atât timp cât Constantin Greceanu a condus misiunea diplomatică. Hacman nu 
era un susţinător înfocat al legionarilor, iar atitudinea ministrului, care venea des 
îmbrăcat în cămaşa verde, îl deranja. Organizarea în cadrul Institutului a aniversării 
Regelui Mihai a fost un prilej de a constata atitudinea lui Greceanu, care a venit 
însoţit de mulţi studenţi legionari. „Îi fac cunoştinţă lui Greceanu, însă mă 
decepţionează, căci de vreo două ori el mă întreabă nervos: «Da’ bine, adică ce 
faceţi d-voastră la Institut? Şi apoi ar trebui îngrijit ca numai legionari să intre în 
Institut». Ulterior, Manoilescu îmi dă următorul comentariu la aceste cuvinte. 
 

49 Hacman, d. 1815, p. 117. 
50 Ibidem, p. 128. 
51 Ibidem, p. 135. 



162 Radu-Florian Bruja 18 
 

 

Greceanu de la început a fost contra Institutului. Prevăd raporturi nu prea agreabile 
între Greceanu şi noi”52. Deşi relaţia cu Legaţia s-a îmbunătăţit după venirea lui 
Bossy, acesta era bănuit că ar sabota Institutul în problema financiară.  
Sextil Pușcariu a intenționat să îi ceară rectorului, W. Hoppe, să intervină pe lângă 
autoritățile germane din România pentru reglementarea chestiunii, gest privit prost 
de către şeful Legaţiei53. 

Cele mai multe reflecţii îi sunt prilejuite de reverberaţiile berlineze ale 
conflictului din România. Profesorul cernăuţean nu îşi arată satisfacţia nici când 
Puşcariu se declară deschis de partea lui Horia Sima, în conflictul cu Antonescu. „De 
altă parte, îmi mai comunică Puşcariu, «strict confidenţial», că după informaţiile 
precise pe care le are, chiar în scurtă vreme Ribbentrop va face loc lui Himmler, care 
se bucură de toată încrederea lui Hitler. Şi cum Himmler este un mare protector al 
legionarilor, el imediat îi va pune pe aceştia la guvern, după ce, bineînţeles, îl va fi 
înlăturat pe generalul Antonescu! Îmi pare rău de bietul Puşcariu şi nu ştiu ce să zic. 
Dar simţesc că mă voi întoarce mai curând acasă decât credeam, pentru că aşa nu 
merge. Îi zic asta şi lui Puşcariu”54. Relaţiile dintre Institut şi Legaţie au cunoscut şi 
clipe mai bune. Un astfel de moment l-a reprezentat parastasul organizat la Capela 
românească din Berlin, pentru reînhumarea lui Corneliu Zelea Codreanu55. Deşi avea 
o misiune oficială, Greceanu nu s-a putut delimita de simpatiile politice, ceea ce nu  
l-a putut face plăcut lui Hacman, mult mai discret în a-şi arăta pe faţă antipatiile 
politice. Aşezământul spiritual românesc din capitala Germaniei devenise „o capelă 
creştină cu spoială politică”56, ceea ce l-a distanţat pe Hacman de ministrul 
plenipotenţiar din acel moment.  

Începutul anului 1941 îi prilejuieşte lui Hacman noi reflecţii asupra situaţiei 
României şi a conflictului deschis dintre Antonescu şi Legiune. Şi nu în ultimul 
rând, îl preocupă Manoilescu şi Teodoreanu, „reprezentanţii cei mai viguroşi ai 
acelor legionari care îl recunosc numai pe Sima, ca singurul succesor al Căpitanului, 
iar pe Antonescu, ca pe unul care s-a impus contra voinţei lor”57. Permanentele 
schimbări din structura guvernamentală l-au determinat pe Maximilian Hacman să 
rămână în expectativă şi după ce Mişcarea Legionară a fost îndepărtată de la putere 
în România. Din octombrie 1940, el sesizase că în guvern existau diverşi adversari 
ai lui Sextil Puşcariu, care nu agreau „puterile dictatoriale” pe care Puşcariu le avea 
în numirea colaboratorilor şi a personalului Institutului. Prima scenă a fost suprinsă 
încă de la vizita lui Vladimir Dumitrescu la Berlin. Ulterior, a aflat de la Alexandru 
 

52 Hacman, d. 1814, p. 172. 
53 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., p. 145.  
54 Hacman, d. 1815, pp. 180–181. 
55 Hacman, d. 1814, p.175. 
56 Generalul Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mareşalul Antonescu (calea României spre 

Statul satelit), ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1996, p. 144. 
57 Hacman, d. 1815, p. 17.  
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Teodoreanu că în conducerea Institutului ar sta persoane „fără situaţie academică”, 
făcând, în primul caz, aluzie la Puşcariu şi Manoilescu. Şi mai mirat a fost când 
Vinulescu i-a declarat că a aflat „chiar din gura lui Brăileanu cam acelaşi lucru”58. 
Chiar ministrul Educaţiei, Traian Brăileanu, este prezentat într-o lumină negativă 
tocmai datorită poziţiei sale faţă de o cerere a lui Hacman. Brăileanu apare în 
Jurnal în contextul eliminării universitarilor antilegionari. În general, comentariile 
lui Hacman sunt îndreptate împotriva Legiunii şi poziţionarea sa pro-antonesciană 
devine evidentă. Chiar remarca la adresa lui Brăileanu, după ce la Berlin s-a aflat 
că Antonescu a dispus ca Puşcariu să îşi poată alege colaboratorii, ne arată 
tensiunile din lumea românească în finalul anului 194059.  

Problemele de finanţare a Institutului au creat alte animozităţi. Iniţial, aceasta 
se făcuse de către Ministerul de Externe, prin fondurile diplomatice de la Legaţia 
din Berlin. Mutarea Institutului sub egida Ministerului Propagandei a schimbat 
situaţia. „Problemele financiare s-au acutizat din februarie 1941.  Mihai Antonescu 
a solicitat o anchetă, iar un prim raport, din martie 1941, părea să fie favorabil lui 
Puşcariu. Acesta a reuşit pentru moment să îşi păstreze postul de preşedinte al 
Institutului şi cel de rector de la Universitatea din Sibiu60. Dar animozităţile legate 
de persoana lui Sextil Puşcariu au continuat. Nici Nichifor Crainic, de la Bucureşti, 
şi nici Emil Haţieganu, de la Sibiu, nu l-au menajat, ceea ce a dus la adâncirea 
crizei Institutului. Hacman a înţeles de la sfârşitul primăverii că zilele sale la Berlin 
erau numărate tocmai din cauza acestor neînţelegeri.  

„Sunt informat că Institutul din Berlin a devenit o vacă grasă mulsă de  
d-l Puşcariu şi de familia domniei sale. D-l general Rosetti va face ancheta. 
Găsindu-se vinovat, d-l Puşcariu va fi scos şi de la Institut şi din Universitate”61. 
Detaliile, surprinse în începutul lui iunie, au marcat finalul experienţei sale 
berlineze. Totodată, conflictul născut în Institut din acest motiv ne reliefează 
dedesubturile şi contradicţiile dintre Minister şi Institut, ca şi dintre diferiţii 
universitari care luptau pentru sinecurile lor. Puşcariu este cel care a declanşat 
conflictul, iar sumele de bani au devenit pretextul pentru care Crainic a încercat să 
îl înlocuiască. În iunie 1941, Sextil Puşcariu a plecat la Bucureşti pentru a se 
disculpa în faţa criticilor care îl acuzau că a susţinut cauza legionară în conflictul 
cu Ion Antonescu. Hacman mărturiseşte că „a fost lucrat la Minister de Crainic şi la 
Rectorat de Haţieganu”62. Cum o vreme Sextul Puşcariu a lipsit de la Berlin, 
bugetul a fost manageriat de Grigore Manoilescu. Venirea sa în capitala Germaniei 
trebuia să constituie şi redresarea situaţiei financiare a Institutului, mai ales că de 
actele contabile se îngrijea soţia lui Max Hacman. La verificarea făcută în iunie 
 

58 Hacman, d. 1814, p. 178.  
59 Ibidem, pp. 179–180.  
60 Daniela Olărescu, op. cit., p. 183.  
61 Hacman, d. 1815, p. 109. 
62 Ibidem, p. 111. 
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1941, s-a putut constata că 2 000 de mărci germane fuseseră scoase din gestiune, 
fără nicio acoperire. Situaţia a devenit şi mai complicată în vara anului 1941. 
Universitarul cernăuţean aprecia în Jurnal că Puşcariu a făcut două mari greşeli, 
care au dus bugetul în prăpastie. El aprecia că Puşcariu era un cheltuitor nesăbuit, 
oferind ca exemplu remuneraţia mare pe care o încasa, automobilul achiziţionat, 
dar şi faptul că l-a lăsat pe Grigore Manoilescu să gestioneze sumele. A doua 
eroare o punea pe seama relaţiei cu Ion Antonescu şi a animozităţii dintre cei doi; 
„un minim cod al onoarei ar fi impus demisia și solicitarea unei anchete, iar nu 
«cerșitul» unei dreptăți iluzorii prin tot felul de antecamere la Președinția 
Consiliului de Miniștri”63. Periclitarea poziţiei lui Sextil Puşcariu şi încetarea 
misiunii lui Hacman la Berlin nu se datorau exclusiv problemelor din Institut. 
Schimbările preconizate făceau parte dintr-o „vastă ofensivă diplomatică orientată 
contra Dictatului de la Viena şi pentru combaterea politicii antiromâneşti a 
Ungariei”, într-un moment în care Reich-ului şi-a modificat priorităţile în relaţia 
dintre Budapesta şi Bucureşti64. 

Din cauza conflictului dintre Ministerul Propagandei şi Institutul Român din 
Berlin, transpus în relaţia adesea conflictuală pe care Puşcariu o avea cu diferiţi 
factori de decizie de la Bucureşti, dar şi a intenţiei declarate a lui Ion Antonescu de 
a schimba o parte a personalului Institutului, Hacman a fost nevoit să se întoarcă în 
România. Momentul a fost unul relativ prielnic, deoarece armatele germano-
române eliberaseră nordul Bucovinei, iar Hacman spera în refacerea Universităţii 
din Cernăuţi. Maximilian Hacman luase deja decizia plecării în țară, din 
septembrie, pentru moment solicitând doar un „concediu”, însă cu siguranță avea 
deja aranjamente în ceea ce privește o viitoare activitate la Cernăuți, poate chiar cu 
gândul la o revenire în vechea sa casă și atmosferă bucovineană. Hacman a fost, de 
altfel, extrem de activ imediat după reinstalarea administrației românești în această 
regiune, în vara lui 1941, pentru ca, din toamnă, să fie unul dintre cei mai fervenți 
susținători ai reînființării Universității din Cernăuți65. 

Concluzii 

Max Hacman s-a înscris pe traiectoria politicienilor români din Bucovina 
care au împărtăşit un destin aparte. Între etapele vieţii şi evoluţiei sale intelectuale, 
una mai puţin cunoscută a rămas cea petrecută la Berlin, între octombrie 1940 şi 
octombrie 1941. Hacman se afla într-un moment relativ neprielnic din viaţa sa, 
după ce nordul Bucovinei fusese ocupat de Uniunea Sovietică. Episodul berlinez al 
 

63 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács, op. cit., pp. 143–144.  
64 Ioan Chiper, „Obiective, mijloace şi metode ale diplomaţiei româneşti în anul 1941” (I), în 

„Revista istorică”, serie nouă, tomul II, nr. 3–4, martie – aprilie 1991, p. 134. 
65 Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al Doilea Război Mondial, Iaşi, Editura Junimea, 

2004, p. 366.  
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lui Maximilian Hacman nu este cel mai fast, dar poate fi considerat ca cel mai 
inedit din biografia intelectualului bucovinean. A fost nominalizat secretar al 
Institutului Român din Berlin datorită prieteniei care îl lega de Sextil Puşcariu, dar 
şi afinităţii sale faţă de regimul naţional-socialist. Cât timp a locuit în capitala 
Germaniei naziste, a fost la curent atât cu mediile intelectuale germane, cât şi cu 
realităţile din ţară. Din analiza comparativă a documentelor şi a însemnărilor sale 
zilnice, Hacman pare a fi o persoană activă şi extrem de harnică în formarea şi 
menţinerea legăturilor cu mediul universitar german, dar şi un critic al diferitelor 
iniţiative pe care membrii Institutului le-au avut. Hacman a participat la majoritatea 
activităţilor Institutului, de la conferinţele susţinute de diverşi invitaţi, la excursiile 
prin Germania. Hacman a mai avut tentaţia ţinerii unui jurnal şi în alte episoade ale 
vieţii sale. Dar paginile Jurnalului berlinez reprezintă o justificare în plus a 
activităţii sale. Mai ales din aceste gânduri intime, lăsate în pagină, putem afla care 
era poziţia lui Hacman faţă de activităţile Institutului, ce rol a jucat în relaţia dintre 
Institut şi Legaţia României din Berlin, care au fost personalităţile culturii şi ştiinţei 
germane atrase de propaganda românească şi ce atmosferă a fost cultivată în 
aşezământul cultural român.  

La fel de important este modul cum a înţeles să se poziţioneze faţă de 
studenţimea română din Germania. Atracţia fenomenului legionar rămânea mare 
printre tinerii aflaţi la studii, iar conflictul dintre Antonescu şi Legiune a reverberat 
şi în lumea germană. De aceea, după un debut destul de activ, s-a delimitat discret 
de iniţiativele prolegionare ale studenţilor, preferând să îi observe de la distanţă şi 
să nu lase impresia că ar fi partizanul vreunei tabere. Atrage atenţia şi modul cum 
s-a poziţionat Hacman faţă de conflictul dintre Sextil Puşcariu şi Nichifor Crainic, 
şi, mai ales, cum a gestionat eterna problemă financiară cu care Institutul s-a 
confruntat. Nu în ultimul rând, se poate vedea de care parte s-a aşezat intelectualul 
bucovinean în conflictul dintre Ion Antonescu şi gruparea politică din jurul lui 
Horia Sima, conflict care a reverberat şi în Institut şi care a măcinat inclusiv 
emigraţia românească din Germania. Din cauza conflictului dintre Ministerul 
Propagandei şi Institutul Român din Berlin, transpus în relaţia adesea conflictuală 
pe care Puşcariu o avea cu diferiţi factori de decizie de la Bucureşti, dar şi a 
intenţiei declarate a lui Ion Antonescu de a schimba o parte a personalului 
Institutului, Hacman a fost nevoit să se întoarcă în România. Momentul a fost unul 
bine venit, deoarece armatele germano-române eliberaseră nordul Bucovinei, iar 
Hacman spera în refacerea Universităţii din Cernăuţi. 
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PELERINAJUL  –  ELEMENT  AL  VIEŢII 
RELIGIOASE  A  POLONEZILOR  DIN  BUCOVINA 

MAGDALENA  POKRZYŃSKA 

The Pilgrimage – an Element of the Religious Life 
of the Members of the Polish Community in Bukovina 

(Abstract)* 

The pilgrimage movement is an important element of the religious life of 
members of the Polish community in Bucovina. It arises from the universal human need 
of renewal and deepening of spiritual life, theneed of an experience of mysticism, 
sacrum, spiritual beauty and a sense of community. It is a manifestation of distance from 
everyday life (going beyond “here and now”), the dominant lifestyle and temporal 
values. Pilgrimages of Poles in Bukowina are connected with the tradition of Polish 
pilgrimage (especially to the shrine in Jasna Góra). The festivals of the patrons of 
churches located in Bucovina are an opportunity for the inhabitants of the region to 
pilgrimage. Celebrating these holidays is an opportunity to meet, make friends and 
maintain contacts within a wider, supra-local and trans-national Catholic community. 

 
Keywords: pilgrimage, religiosity, Catholic church in Bucovina, Polish people  

in Bucovina. 

Pelerinajul ca fenomen cultural 

Conform definiției din Lexiconul de sociologie a religiilor, pelerinajul este 
„o călătorie individuală sau de grup într-un loc considerat sfânt de către respectiva 
tradiție religioasă”1. Apare în toate marile religii globale, constituind una din 
formele de activitate religioasă simbolică. De asemenea și în Biserica Romano-
Catolică pelerinajul este una dintre formele vechi, tradiționale, de devoțiune 
manifestată de credincioși2, considerată a fi una dintre formele de religiozitate 
 

* Traducere: Magdalena Pokrzyńska. 
1 Baniak Józef, Pielgrzymka [Pelerinaj], Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie 

[Lexiconul sociologiei religiei. Fenomene – cercetare – teorii], red. M. Libiszowska-Żółtkowska,  
J. Mariański, wyd. Verbinum, Warszawa, 2004, pp. 288–291. 

2 M. Wyrwa Andrzej, ,,Ad limina apostolorum. Patron pielgrzymów – św. Jakub Starszy, 
Apostoł i pielgrzymki do «jego grobu» w Santiago de Compostela. Szkice do problemu” [„Ad limina 
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populară3, ce nu intră în categoria practicilor obligatorii. Din perspectiva religiozității 
credincioșilor romano-catolici, pelerinajul este un semn care reflectă condiția 
umană de homo viator, omul pelerin/călător. Ioan Paul al II-lea spunea despre 
acesta că este simbolul „călătoriei credinciosului pe urmele Mântuitorului”. La 
baza deciziei de a porni la drum stau credința și cultul, dorința de a fi mai aproape 
și mai intens (în sensul duratei și al profunzimii experienței) de ceea ce pelerinul 
consideră că este sfânt și transcendent, este aspirația de a avea contact cu sfera 
transcedentală. Pelerinajul înseamnă ieșirea din laicitatea cotidiană, ieșirea la 
marginea lumii care poate fi descrisă de experiența umană,trecerea dincolo de 
orizont – în sens literal și metaforic. 

În studiile sociologice și antropologice privind aspectul social și cultural al 
vieții umane, religia ocupă unul dintre locurile importante. Marii cercetători care 
sunt considerați maeștrii în aceste domenii au remarcat importanța acesteia în viața 
de grup și individuală (Weber, Durkheim, Malinowski, Frazer, Levy-Bruhl,  
Levi-Strauss ș.a). Însă, interesul pentru pelerinaj ca obiect de analiză a apărut în 
știință relativ târziu. Primele lucrări dedicate pelerinajelor și sanctuariilor au apărut 
abia în a doua jumătate a secolului trecut. În anul 1978, a fost publicată una dintre 
cele mai importante analize ale fenomenului cultural al pelerinajului. Este vorba 
despre cartea semnată de Victor și Edith Turner, Image and pilgrimage in Christian 
Culture. Autorii acesteia, inspirați de teoria riturilor de trecere, au analizat din 
punct de vedere antropologic fenomenul pelerinajului. Din această perspectivă, el 
reprezintă o depășire a pozițiilor structural limitate și a rolurilor sociale asociate 
care influențează agitația zilnică, plină de griji. În societatea modernă, pelerinajul 
este o reprezentare a liminalității. Conceptul de liminalitate, introdus de către 
Arnold van Gennep – în cadrul teoriei acestuia „rittes de passages” – reprezintă o 
stare de tranziție, când statutul omului nu este clar, când acesta se află într-o 
situație diferită de pozițiile și rolurile sociale trecute sau viitoare (omul în afara 
structurii sociale). Ideea care a apărut analizând societățile tribale, primitive, se 
regăsește însă și în cercetările societăților dezvoltate, industriale și postindustriale. 
Liminalitatea este o caracteristică a fiecărui proces de schimbare în spațiu și timp 
(de exemplu, migrația), indiferent dacă această schimbare are un caracter 
individual sau de grup. Manifestările ei pot fi remarcate în migrație4, în sport5 sau 
în introducerea unor noi modele experimentale, care pe parcursul vieții sociale sunt 
supuse selecției („verificării”), cum ar fi utopiile, noile sisteme filozofice, ipotezele 
 
apostolorum. Patronul pelerinilor – Sf. Iacov cel Bătrân, Apostolul și pelerinajele la «mormântul său» 
din Santiago de Compostela. Schițe pentru problemă], în „Studia Periegetica”, Wielkopolska Wyższa 
Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, vol. 1, 2007, pp. 7–32. 

3 Krzyżak Lesław, ,,Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła” [Pelerinaje în documentele și 
liturghia Bisericii], în „Łódzkie Studia Teologiczne”, vol. 23/2, 2014, pp. 93–106. 

4 Mach Zdzisław, Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna [Orașe nedorite: 
migrație și identitate socială], Kraków, Editura Wydawnictwo Universitas, 1998. 

5 Hervieu-Léger Danièle, Religia jako pamięć [Religia ca amintire], Kraków, Editura Zakład 
Wydawniczy NOMOS, 1999, pp. 87–92. 
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științifice, programele politice, formele de artă etc.6 Soții Turner au enumerat o 
serie întreagă de caracteristici ale pelerinajului, care îl fac similar cu faza liminală a 
riturilor de trecere7, și apreciază că „în creștinism pelerinajul este [...] chintesența 
liminalității voluntare”8; „pelerinajul oferă un traseu structurat, foarte apreciat către 
lumea liminală, în care idealul se simte real, iar persoana socială întinată poate 
obține purificare și reînnoire”9.   

În comunitățile tribale, liminalitatea se manifestă prin separarea fizică a 
individului (în timpul fazei culminante a ritului de trecere) de comunitate. În 
societatea occidentală, monahismul și pelerinajele au devenit echivalentul acestei 
stări de a fi „în afara lumii”. Călugării sunt oameni care își dedică întreaga viață 
pentru a rezista într-o stare liminală care le permite să iasă „în afara orizontului” 
lumesc (pelerinaj interior). Pelerinajul este o formă de a experimenta liminalitatea 
de către laici, este un mod fizic de urmare a căilor mistice. Pelerinajele la 
sanctuarele cu relicve erau pentru creștinii din Evul Mediu un fel de „substitut al 
călătoriei către izvoarele și inima credinței”10. Din cauza dificultăților călătoriei 
către locus sacra pelerinul atingea un nou nivel al existenței, diferit de experiențele 
sale zilnice. Pelerinajul e un fel de reînnoire spirituală, un misticism exteriorizat.  

În timp ce vechile sisteme de pelerinaj din toate religiile istorice formau un 
întreg simbiotic cu structura în care acționau, pelerinajele din societatea modernizată 
(secolul al XX-lea) exprimă valori alternative (în conținut și formă). Pun accentul pe 
nevoia primară de comunitate (ruperea diversității culturale a pelerinilor), 
transcendență, sacru, în locul unei structuri sociale birocratice11. Este negarea 
absolutizării ordinii existente aici și acum. Manifestarea poziției care permite să 
numească hic et nunc numai vremelnicia. Prin aceasta, pelerinajul este o călătorie 
simbolică spre atemporalitate, către eternitate, ordine, către o comuniune mistică. 

Pelerinajul în cultura poloneză 

În catolicismul polonez, pelerinajele au îndeplinit întotdeauna funcții 
importante în viața religioasă (atât individuală, cât și comunitară), erau corelate cu 
reînnoirea morală și integrarea în mediu (local, profesional etc.), animând 
atitudinile și comportamentele religioase. De obicei, pelerinajele poloneze erau 
legate de cultul unei icoane făcătoare de minuni, adeseori a Maicii Domnului  (deși 
nu pot fi omise nici sanctuariile legate de patima Domnului). Trebuie subliniată 
 

6 Victor Turner, Edith L.B.Turner, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej [Pictură și 
pelerinaj în cultura creștină], Kraków, Editura Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2009, p. 2. 

7 Ibidem, p. 31. 
8 Ibidem, p. 9. 
9 Ibidem, p. 27. 
10 Ibidem, p. 4. 
11 Ibidem, p. 35. 
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importanța majoră a cultului Maicii Domnului în cultura poloneză și în 
religiozitatea tradițională. Pelerinajele la icoanele miraculoase ale Sfintei Fecioare 
Maria erau foarte răspândite. Pe teritoriul Poloniei existau multe locuri de acest tip 
(la începutul secolului al XX-lea erau 1 05012). Impactul sanctuariilor în societatea 
poloneză era unul pe scară largă. Pelerinajele se făceau cel mai des la celebrările de 
hram sau la marile sărbători religioase. Printre cele mai importante locuri de cult 
sunt: Kalwaria Zebrzydowska, Święta Lipka, Gietrzwałd, Licheń, Piekary Śląskie, 
Góra Św. Anny. Două dintre cele mai importante sanctuarii poloneze au fost 
amintite de către Adam Mickiewicz în primele strofe ale epopeii naționale 
poloneze „Pan Tadeusz”: Ostra Brama dinVilnius și Jasna Góra din Częstochowa. 
Religiozitatea poloneză se caracterizează prin întrepătrunderea conștiinței religioase cu 
conștiința națională. 

Jasna Góra ocupă un loc central în pelerinajele contemporane din Polonia. 
Este un loc special pentru cultura poloneză și viața Bisericii poloneze. Deși primele 
înscrisuri în cronici se referă la pelerinajul din Gliwice, în anul 1626, tradiția 
pelerinajului la Jasna Góra datează din secolul al XVI-lea. Pelerinii veneau la 
icoana Maicii Domnului aflată aici, în ciuda războaielor, schimbării granițelor, 
restricțiilor impuse de invadatori și normelor dominației comuniste. Pelerinajele 
contemporane sunt legate de această tradiție. Importanța sanctuarului Jasna Góra 
s-a conturat cu claritate mai ales în perioadele de criză și de renaștere a mişcărilor 
naționale. La fel a fost și în perioada comunismului, când biserica era un spațiu 
spiritual alternativ față de ideologia de stat dominantă, Jasna Góra devenind 
singurul refugiu față de Republica Populară13. O adevărată înflorire a pelerinajelor 
la Jasna Góra a avut loc la sfârșitul anilor’70 și începutul anilor’80, după alegerea 
ca papă a lui Karol Wojtyła. În fiecare an au loc peste 250 de pelerinaje pe jos, la 
care participă aproximativ 125 000 de persoane14. Pelerinii din zonele cele mai 
îndepărtate de Częstochowa parcurg pe jos peste 600 de km. 

În pelerinajele contemporane din Polonia se poate remarca statornicia funcției 
strict religioase (căutarea unui contact individual cu Dumnezeu, caracterul contempla-
tiv al călătoriei), însă în comparație cu epoca precedentă se observă scăderea vizibilă a 
funcției sale sociale, de integrare și formare a culturii15. Cercetările referitoare la 
 

12 Olszewski Daniel, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku [Cultura religioasă 
poloneză la începutul secolului], Warszawa, Editura Instytut Wydawniczy PAX, 1996, p. 180. 

13 Thiret Damien, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950–1956) 
[Marx sau Maria? Comuniști și Jasna Góra în culmea stalinismului (1950–1956)], Warszawa, Editura 
Wydawnictwo Trio, 2002. 

14 Buglewicz Urszula, ,,Wiedzą po co idą” [Știu pentru ce seduc?], în „Tygodnik Katolicki 
Niedziela”, vol. 32, 2019, pp. 11–13. 

 15 Michalska Marta, ,,Pielgrzymka jako zjawisko społeczne – przemiany uwarunkowań 
pieszego pielgrzymowania” [Pelerinajul ca fenomen social – schimbări în condițiile pelerinajului pe 
jos], în Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan (ed.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i 
współczesność [Geografia de-a lungul secolelor. Tradiție și modernitate], Kraków, Editura Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2015, pp. 397–410. 
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pelerinaje ilustrează transformările care au loc în religiozitate, oferind totodată 
informații despre starea societății, temerile și anxietățile acesteia16.  

Pelerinajele polonezilor din Bucovina 

După al Doilea Război Mondial, Bucovina – împărțită în două părți, de nord și 
de sud, prin noua graniță sovieto-română – a ajuns în sfera de influență a ideologiei 
comuniste. Acest fapt a avut un impact foarte puternic mai ales asupravieții spirituale 
și a activităților religioase a locuitorilor din Bucovina nordică, deși și din România, 
unde statul încerca să controleze și să-și subordoneze instituțiile religioase ale 
diferitelor culte17, elementul „luptei pentru sufletele oamenilor” este prezent în 
amintirile despre perioada comunistă.  

Se poate vorbi despre un fel de coexistență, un dualism informal al acțiunilor 
(acțiunile oficiale/publice și acțiunile neoficiale/ascunse) întreprinse de către 
polonezii din Bucovina în perioada comunistă. Obiceiurile vechi și noi, provenite 
fie din creștinismul tradițional, fie din ateism, erau într-o relație pe care am numi-o 
competitivă (deși aceasta este o chestiune mult mai complexă). Întrucât situația 
religiei romano-catolice din Bucovina nordică era mult mai dificilă decât în 
România, persoanele care au trăit în regimul bolșevic își amintesc în autobiografiile 
lor situația lipsei practicilor religioase (adeseori chiar o lipsă totală a religiozității). 
Prezentând un context mai larg al pelerinajelor contemporane în Bucovina, nu 
putem omite problema lipsei preotului sau a unei biserici active în apropierea 
locului de domiciliu. Practic, această problemă nu i-a afectat pe catolicii din 
România, însă în Bucovina aflată sub ocupația sovietică singura biserică activă 
unde erau celebrate liturghii în mod regulat era Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” 
din Cernăuți, unde au slujit, neobosiți, doi preoți: pr. Józef Jędrzejewski (paroh 
între anii 1961 şi 1970) și pr. Franciszek Krajewski (paroh în perioadele:  
1939–1961 și 1970–1990). La această biserică veneau catolicii chiar și din părțile 
cele mai îndepărtate ale regiunii sau din regiunile învecinate.  

În Bucovina sovietică, plecările la biserică erau călătorii solicitante. Le 
făceau în secret părinții cu copiii (pentru botez, prima sfântă împărtășanie), tinerii 
miri cu nașii sau reprezentanți ai familiei/vecinilor care trebuiau să se întoarcă 
având produse sfințite pentru masa de Paște. Nu numai datorită caracterului 
conspirativ aceste călătorii reprezentau o adevărată provocare. De obicei, 
presupuneau un efort fizic pentru a străbate o distanță lungă. Existau relativ puține 
 

16 Marciniak Katarzyna, Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na 
przykładzie sanktuariów maryjnych [Fețe ale pelerinajului din Polonia Maior. Studiu etnologic al 
exemplelor de sanctuarii dedicate Sfintei Maria], Poznań, Editura Wydawnictwo Naukowe UAM, 
2010, p. 297. 

17 Górski Krzysztof, ,,Relacje państwo-Kościół w Rumunii w latach 1944–1989” [Relațiile 
biserică-stat în România în anii 1944–1989], în Jarosław Durka (ed.), Państwo – religia. Instytucje 
państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku [Stat – religie. 
Instituțiile de stat și cetățenii către religia din Europa Centrală și de Est în secolul al XX-lea], vol. II, 
Kalisz, Editura Katolickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018, pp. 270–293. 
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mașini private, iar unele sate nu erau întotdeauna conectate prin mijloace de 
transport care să asigure drumul comod și ușor până la Cernăuți. Se poate afirma că 
atât călătoriile credincioșilor la biserica din Cernăuți, cât și vizitele pe teren ale 
părintelui Krajewski (nu o dată efectuate deghizat, fără aprobarea corespunzătoare 
a autorităților laice) aveau forma unor pelerinaje – constituiau o călătorie pentru 
aprofundarea vieții religioase, pentru întâlnirea cu ceea ce este transcedental, o 
călătorie pe „urmele Mântuirorului”, o ieșire din ordinea recunoscută oficial (și din 
locul și rolul atribuit persoanei respective în cadrul acestora). 

După Perestroika, în Bucovina nordică au început să vină preoți din Polonia. 
Serviciul lor spiritual a dus la renașterea vieții religioase. Credincioșii și-au 
redobândit bisericile, redându-le funcția lor sacră și „completându-și” viața 
sacramentală. Multe persoane s-au convertit, renunţând la ateism. Această ieșire a 
bisericii „din subteran” este foarte vizibilă în practicile referitoare la sărbătorile 
anuale, la modul de sărbătorire a duminicii, participarea la Sfânta Liturghie sau la 
alte devoțiuni din timpul săptămânii și în mișcările religioase extinse, printre care 
se numără și vizitarea sanctuarelor cu diferite ocazii. Pelerinajul la ceremoniile de 
hram este o tradiție veche a catolicilor din Bucovina, atât în Ucraina, cât și în 
România. Deși astăzi nu este atât de popular ca în Polonia, acest obicei era 
practicat și de emigranții din Bucovina, care, după război, s-au stabilit în zona 
vestică a Poloniei, îndeplinind o importantă funcție în sfera identității colective a 
bucovinenilor din Polonia18. Polonezii care trăiesc astăzi în Bucovina sunt foarte 
competenți în privința datelor sărbătorilor patronale ale bisericilor catolice din 
parohiile din regiune. Aceste cunoștințe sunt rezultatul experienței dobândite 
datorită participării active la hramuri. Unii declară că merg singuri la hram, dar cel 
mai des la hram se merge în grup. Adeseori, enoriașii se organizează astfel încât 
oricine dorește să participe la liturghia de hram să poată ajunge la ea, în ciuda 
dificultăților obiective (distanță, lipsa transportului public, boli etc.). Pelerinajele la 
hramuri nu sunt importante numai din perspectiva vieții interioare a individului, ci 
îndeplinesc o funcție integrantă importantă la nivel local și supra-local. După 
liturghia de hram, gospodarii îi întâmpinau în mod tradițional pe cei veniți cu o 
gustare. Este vremea întâlnirilor, a socializării, cunoașterii de noi persoane, 
aprofundării și consolidării legăturilor. 

Un fenomen interesant îl constituie și „bisericile fără enoriași” (credincioșii 
le-au părăsit în urma războiului și a emigrației postbelice). În unele din clădirile 
care au supraviețuit și care au fost recuperate de către Biserică după 1989, cu toate 
că în localitatea respectivă nu locuiește nicio persoană romano-catolică, totuși 
catolicii din împrejurimi organizează ceremonii de hram (de exemplu, în Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Budyniec, Ucraina). 

Un loc aparte printre sanctuarele din Bucovina îl ocupă Basilica „Adormirea 
Maicii Domnului” din Cacica. Cel mai probabil în anul 1810, parohul de atunci, 
 

18 Seul Sabina, ,,Religijność i wiara Górali czadeckich zamieszkałych w Polsce na terenie 
gminy Brzeźnica” [Religia și credința muntenilor Chadec cu domiciliul în Polonia, în comuna 
Brzeźnica], în În lumea relațiilor polono-române. Materialele simpozionului, Suceava, Uniunea 
Polonezilor din România, 2005, p. 72. 



7 Pelerinajul – element al vieţii religioase a polonezilor din Bucovina 173 
 

preotul Jakub Bogdanowicz, a adus aici cópii ale icoanei Maicii Domnului de la 
Jasna Góra. Cacica a devenit repede un centru al cultului marian19. Cu siguranță, nu 
fără importanță era faptul că o mare parte a locuitorilor din Cacica erau mineri din 
Polonia, cărora le era binecunoscută tradiția pelerinajului la icoana miraculoasă a 
Maicii Domnului din Jasna Góra. Hramul din Cacica, sărbătorit la 15 august, este 
unul dintre cele mai importante „puncte” din calendarul tradițiilor și obiceiurilor 
anuale ale polonezilor din Bucovina sudică. Această sărbătoare este asociată în 
mod tradițional cu pelerinajul la Cacica. Acesta a fost practicat chiar și în vremurile 
dificile din comunism. Sanctuarul de la Cacica și obiceiul de pelerinaj la acesta 
sunt cunoscute și polonezilor care locuiesc în Bucovina nordică. Aceștia îl cunosc 
din amintirile părinților și ale bunicilor (din perioada antebelică). Unii cunosc acest 
obicei din proprie experiență. Pelerinajele pe jos la Cacica din partea ucraineană a 
Bucovinei au fost organizate în prima jumătate a anilor ’90 din secolul trecut de 
către preoții Marek Chociej și Stanisław Irysik, misionari din Polonia, care slujeau 
în Bucovina în prima perioadă după schimbările politice. Până astăzi ele sunt vii în 
amintirea participanților. Ele sunt experiențe de neuitat nu numai datorită posibi-
lității bruște de a-și manifesta nevoile spirituale după o perioadă de letargie, dar 
sunt și rezultatul caracterului spontan al acestei călătorii, o adevărată căutare a 
drumului bun (în sens literal), nu o dată rătăcind, asociată cu dificultățile reale ale 
drumeției pe terenuri accidentate, prin pădurile bucovinene dese și prin câmpurile 
fostelor colhozuri. În plus, nu trebuie uitat faptul că pentru mulți participanți era 
prima escapadă în străinătate din viața lor. Această parte materială a pelerinajului – 
cu sacrificii și dificultăți fizice, cu renunțarea la viața cotidiană sigură, cunoscută și 
în mare parte previzibilă – a fost însoțită de experiențe spirituale greu de uitat: 
manifestarea publică a credinței și experiența comuniunii, întâlnirile cu catolicii și 
polonezii din România. Aceste tipuri de acțiuni și experiențe le erau anterior 
complet străine și inaccesibile. Această călătorie a fost o adevărată transformare, o 
rupere spirituală de atmosfera comunistă, ateistă, ce dura de șaizeci de ani. Era 
negarea a tot ceea ce propunea sistemul secularizat, era manifestarea unor cu totul 
alte valori. Totodată, pelerinajul la hramul din Cacica reprezintă o trăire puternică 
din punct de vedere personal.   

Pelerinajul bucovinean are aceleași caracteristici ca și alte pelerinaje, și 
anume: detașarea de activitățile de zi cu zi, părăsirea casei, drumul, călătoria 
adeseori dificilă, caracterul penitențial al acestei acțiuni (sacrificii făcute într-o 
anume intenție), comunitatea. Aceste experiențe exprimă caracterul liminoid al 
acestei practici. Lipsa de grijă pentru asigurarea nevoilor fizice de bază, scăderea 
statutului social țin de canonul practicilor de pelerinaj care permit abandonarea 
lumii și ies în întâmpinarea sacrului. De exemplu, încă în anii ʼ80 din secolul  
al XX-lea, în noaptea de 14 spre 15 august în Cacica se dormea pe pardoseala 
bisericii. Acum acest lucru nu mai este practicat, însă o parte dintre credincioși 
veghează toată noaptea afară, în fața bisericii, iar mulți pelerini postesc.  

 
19 Pentru detalii vezi: www.sanctuarcacica.ro. 
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Caracterul neobișnuit al pelerinajelor bucovinene poate fi remarcat și în 
încercarea de a întâlni miraculosul. Printre polonezii din Bucovina este cunoscută 
legenda legată de apariția Maicii Domnului la Cacica și despre proprietățile 
miraculoase ale apei din izvorul de acolo. Adeseori, pelerinajul la Cacica este 
însoțit de speranța obţinerii de binecuvântări prin mijlocirea Maicii Domnului. 
Pelerinii beau apă de la izvor, o iau cu ei acasă, se spală cu ea, ceea ce poate fi 
interpretat în contextul credinței ca factor constitutiv al culturii. 

În plus, pelerinajul la hram are și un aspect ludic. Acesta se manifestă prin 
prezența obiceiului de distracție cu ocazia sărbătorilor religioase, obicei care 
datează din Evul Mediu. Funcția de distracție, de petrecere veselă comună este 
îndeplinită de ospitalitatea de după Sfânta Liturghie. În funcție de posibilitățile 
parohiei respective, de numărul enoriașilor și de infrastructură, ea are loc lângă 
biserică, în piață sau în casa parohială, adeseori fiind transferată în casele private, 
unde sunt primiți membrii familiei sau cunoștințele venite la hram. De hram, la 
Cacica vine bâlciul, sunt diferite tarabe și orăşelul devine vesel. 

Se pot observa transformările care au loc și care sunt legate de procesele mai 
largi de modernizare socială. Pe vremuri, în Bucovina se mergea în pelerinaj pe jos, 
cei din localitățile mai îndepărtate veneau cu căruța la care înhămau un cal, sau 
veneau parțial pe jos, parțial cu trenul. Acum, multe persoane merg cu mașina, iar 
la pelerinajele organizate din localitățile mai îndepărtate se merge cu autocarul. Se 
schimbă și bisericile și împrejurimile acestora. Enoriașii se străduiesc să organizeze 
spațiul în așa fel încât acesta să fie un loc confortabil de sărbătorire în comun, în 
afara zidurilor bisericii.  

Concluzii 

Tradiția pelerinajului este adânc înrădăcinată în cultura poloneză. Chiar și 
polonezii care trăiesc în afara granițelor continuă această tradiție. Călătoresc 
individual sau în grup, iar scopul pelerinajului este să ajungă la sanctuarul sau 
biserica unde se sărbătorește hramul. În Bucovina, cel mai cunoscut loc de 
pelerinaj este sanctuarul din Cacica. Acesta este numit uneori Częstochowa 
bucovineană, referindu-se la tradiția poloneză a pelerinajului la Jasna Góra. 
Popularitatea pelerinajului în cultura polonezilor din Bucovina nu poate fi 
interpretată doar ca o continuare lipsită de reflecție a acestui obicei. Cunoașterea 
mai profundă a lumii „oamenilor în călătorie”, a pelerinilor pe traseele bucovinene 
duce la concluzia că, la fel cum se întâmpla cu secole în urmă, tot așa și astăzi, 
pentru polonezii care locuiesc în Bucovina contemporană, pelerinajul are o 
dimensiune religioasă. El reprezintă manifestarea unei trăsături umane universale, 
care constă în nevoia de transcendență, ordine, creare și trăire a relațiilor proprii  
în ordinea cosmică, o viziune mistică despre sine, viața proprie și relațiile 
interpersonale. Pelerinajul este o activitate fizică, o deplasare reală în spațiul fizic, 
însă, în conștiința pelerinului, pornirea la drum în pelerinaj înseamnă abandonarea 
vieții cotidiene pentru a se apropia spiritual de sacrul atemporal. 



 
Analele Bucovinei, XXVII, 1 (54), p. 175–194, Rădăuți – București, 2020  

O  PERSPECTIVĂ  GEOGRAFICĂ  ASUPRA  FACTORILOR   
DE  LOCUIRE  ÎN  MUNICIPIUL  RĂDĂUȚI 

LUMINIȚA-MIRELA LĂZĂRESCU 

A Geographical Perspective on the Factors of Housing  
in the Municipality of Rădăuți 

(Abstract) * 

Housing, associated in the speciality literature with the human habitat, is a 
dynamic process within the geographical environment circumscribed to human existence, 
whichisable to harness the potential of the environment and transform it, conferring distinct 
morphological structural features to the settlements as a result of continuous adaptation to 
new historical contexts and human needs. The dwelling, as a process, takes place in the 
space of interference between the physical environment, governed by natural laws, and the 
social one, under the influence of anthropic factors. Given this reality, the article aims to 
capitalize on information gathered from different sources (bibliographic, statistical, 
cartographic, terrain) in order to identify the factors associated with the two environments, 
natural and anthropic, that have exercised over time an influence on the settlement and 
describe the results of their influence. The description of the influence of natural factors on 
the dwellinginvolved the correlation of the specific geographical features of the 
environmental components in the analyzed territory with the elements, processes, forms 
that appeared within the living space as a result of these determinations. The contribution 
of the anthropic factors is underlined by presenting the aspects that reflect the time 
planning of the territory for living: the structure of the living space; the specificity of 
residential areas; the characteristics of the housing stock; the presence and accessibility of 
the utilities in the territory of Rădăuți. 

 
Keywords: nature, society, housing, conditionings, Rădăuți. 

Considerații generale privind locuirea umană și factorii de influență 

Considerată o condiţie fundamentală a existenţei oamenilor, locuirea reprezintă 
un proces complex de convieţuire a comunităţilor umane în aşezări, în interrelaţie cu 
mediul natural şi construit1. În acelaşi timp, locuirea este elementul cheie al evoluţiei şi 
 

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
1 Cristina Alpopi, ,,Urban Housing” [Locuirea urbană], în „Cercetări practice și teoretice în 

managementul urban”, anul 3, nr. 8, 2008, p. 1; www.jstor.org/stable/24865904 (15.11.2019). 
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dezvoltării aşezărilor umane, măsura de evaluare a bunăstării unei naţiuni şi produsul 
unor relaţii complexe de natură economică, socială, istorică2. 

Procesele de apariție și dezvoltare a orașelor și configurarea morfostructurii 
acestora sunt abordate de specialiștii din diferite domenii din două perspective: forma 
urbană este văzută fie ca rezultat al acțiunii factorilor externi, fiind considerată 
produsul final al unor procese impuse de factori geografici, economici, istorici 
percepuți; fie ca rezultat al influenței factorilor interni, o formă spațială apreciată ca 
proiecție materială a unor sisteme interne, componente de factură socială, politică, 
economică, ce formează un sistem dinamic cu o relativă autonomie și este supus legilor 
evoluției, fiind capabil să se adapteze continuu3. 

Acțiunea de locuire a unui teritoriu se bazează pe existența locuinței, dar nu se 
desfășoară exclusiv în interiorul acesteia. În consecință, pentru satisfacerea necesităților 
comunității umane, în cadrul așezării este amenajat un sistem de dotări edilitare, 
utilități și servicii publice, care permite fiecărui locuitor, după vârstă și statut, să 
locuiască în cadrul habitatului. Habitatul devine, în acest fel, un cadru de dezvoltare a 
vieții fiecăruia și un mijloc propice pentru împlinirea aspirațiilor individuale.  

Plecând de la ideea că locuința este amplasată în anumite condiții de mediu, 
studiul cadrului natural, cu toate elementele ce-l particularizează pe teritoriul 
respectiv, se impune ca un factor important al sferei locuirii4. Potențialul natural al 
teritoriului materializat într-un complex de elemente și procese se manifestă favorabil 
sau restrictiv în raport cu locuirea și cu cerințele comunității. Anumite caracteristici 
ale unor componente naturale, luate individual, pot fi considerate ca favorizante 
pentru locuire; în acelaşi timp, combinarea mai multor elemente și caracteristici 
poate genera procese care o pot influența negativ. Mediul, prin caracteristicile 
componentelor sale, pune la dispoziția comunităților umane resursele necesare 
dezvoltării. Valorificarea potențialului natural prin intermediul activităților econo-
mice oferă posibilitatea membrilor comunității de a utiliza resursele financiare 
obținute pentru amenajarea și îmbunătățirea condițiilor de locuit. 

Mediul de locuire poate fi analizat și prin prisma capacității sale de a hrăni și 
susține social și psihologic procesul locuirii5. În acest context, al exercitării unei 
presiuni permanente asupra cadrului natural, este evident faptul că analiza 
favorabilității factorilor naturali pentru locuire trebuie să ia în considerare atât 
 

2 Daniela Antonesei, ,,Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European 
Union and Romania” [Aspecte cantitative și calitative privind locuințele din Uniunea Europeană și 
România], MPRA Paper No. 56541, p. 2, posted 18. September 2015; https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 
56541/ (15.11.2019). 

3 Pierre Gauthier, Jason Gilliland, ,,Mapping urban morphology: a classification scheme for 
interpreting contributions to the study of urban form” [Cartografierea morfologiei urbane: un sistem 
de clasificare pentru interpretarea contribuțiilor la studiul formei urbane], în ,,Urban Morphology”,   
nr. 10 (1), 2006, pp. 42–44. 

4 Cristina Alpopi, op. cit., p. 3. 
5 Roderik J. Lawrence, ,,Housing and Health: A Way Forward” [Locuire și sănătate: o cale 

înainte], în ,,Built Environment” (1978), vol. 31, no. 4, 2005, p. 317; www.jstor.org/stable/23289536 
(17.11.2019). 
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condițiile naturale inițiale, care au constituit factori incipienți ai apariției și 
dezvoltării așezării (cu elementele de permisivitate și de restricționare asociate 
fiecărei componente), dar și modificările pe care locuirea le-a indus și care sunt 
înglobate mediului în care se desfășoară locuirea cotidiană.  

O abordare evolutivă a procesului de locuire, prin prisma factorilor istorici, 
ne oferă oportunitatea de a evalua rezultatele obținute în urma intervenției antropice și 
de a aprecia dacă acestea s-au dovedit benefice pe termen lung pentru locuire. 
Abordarea locuirii ca proces ne permite să luăm în considerare și faptul că pentru 
aprovizionarea și întreținerea tuturor locuințelor sunt antrenate, în cadrul așezării, 
importante fluxuri materiale și procese umane. Astfel, în studiul locuirii, alături de 
factorii naturali care oferă suportul energetic și material al locuirii,  trebuie avuți în 
vedere și factorii economici, sociali, politici, care definesc contextul în care se 
desfășoară aceste procese. 

Premisele naturale ale dezvoltării orașului și locuirii 

Oraşul Rădăuţi este situat aproximativ în centrul Depresiunii Rădăuți, 
depresiune dezvoltată în sectorul mijlociu al râului Suceava, în cadrul Podișului 
Sucevei, poziţia matematică a orașului fiind definită de coordonatele de 25°35 
longitudine estică şi 47°51 latitudine nordică. Municipiul Rădăuți este limitat la est 
de comuna Dornești, la vest de comuna Marginea, la nord de comuna Frătăuți, iar 
spre sud de comuna Volovăț. Orașul are, în prezent, o suprafață de 3 230 ha, fiind 
al treilea oraș ca mărime din județ.  

În prima fază a evoluției sale, localizarea între Carpații Orientali și valea 
Sucevei, ca o zonă tampon între o axă puternic circulată și o unitate de relief 
masivă a contribuit la stagnarea localității6. Favorabilitatea acestei poziționări 
centrale în cadrul depresiunii a fost pusă în valoare mai târziu, ca „poziție de 
intersecție”7, după apariția și extinderea rețelei căilor de comunicații, transporturile 
din și spre Rădăuți cunoscând o intensificare nemaiîntâlnită8. 

În seria elementelor locale ale cadrului natural, apariția și dezvoltarea orașelor a 
ținut seama în primul rând de relief, apoi de condițiile geologice, hidrologice și 
climatice9.  

Relieful ce caracterizează teritoriul oraşului este condiţionat în special de 
situarea acestuia în cadrul Depresiunii Rădăuţi, orașul fiind amplasat în unghiul  
de confluență a celor două râuri și grefat pe un cadru geomorfologic bine reliefat de 
vastul con de dejecție Sucevița – Toplița10. 
 

6 Cornel Iațu, Depresiunea Rădăuți – Studiu de geografie umană, Iași, Editura Corson, 2002, 
p. 309. 

7 Alexandru Ungureanu, Orașele din Podișul Moldovei. Studiu de geografie umană, București, 
Editura Academiei R.S.R., 1980, p. 14. 

8 Dragoș Luchian, Rădăuţi, vatră românească de tradiţii şi înfăptuiri socialiste, Bucureşti, 
Editura Litera, 1982, p. 141. 

9 Alexandru Ungureanu, op. cit., p. 7. 
10 Cornel Iațu, op. cit., p. 309. 
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Pe teritoriul municipiului Rădăuţi, nota dominantă a reliefului este dată de: 
menținerea altitudinilor pe suprafețe întinse între 360 şi 380 m; prezența unor 
elemente mai înalte, poziționate marginal (Dealul Crucii – 387 m, la est față de 
Rădăuți și Dealul Osoi – 410 m, în vest); planeitatea apreciabilă; gradul redus  
de fragmentare și prezența formelor reliefului fluvial (interfluvii, văi). 

Prezența unor interfluvii extinse a oferit condiții propice pentru ridicarea 
primelor construcții în Rădăuți. Pe interfluviul dintre Toplița – Temnic și Jalcău a 
fost amplasat, încă din secolul al XV-lea, nucleul așezării şi s-a dezvoltat, timp de 
secole, satul feudal Rădăuți11; interfluviul dintre Toplița și Sucevița a fost valorificat 
mai târziu, în perioada socialistă, pentru amplasarea noilor cartiere de blocuri. 

Valorile mici ale înclinării suprafețelor, alături de fragmentarea redusă, au 
constituit factori favorizanți pentru dezvoltarea rețelei căilor de comunicații și 
stabilirea unor multiple relații comerciale cu așezările învecinate, ceea ce a 
amplificat rolul polarizator al așezării și a marcat o importantă fază de dezvoltare  
a Rădăuțiului, respectiv cea de târg (statut ce i-a fost acordat în anul 1819).  

Planeitatea reliefului corelată cu revărsările Topliței și Pozenului au 
influențat negativ locuirea în Rădăuți până în secolul al XIX-lea: inundațiile 
alimentau teritoriul mlăștinos ce se întindea în sudul așezării, în mare parte a anului 
potecile de legătură dintre case deveneau impracticabile, cu precădere toamna și 
primăvara12. Deși în prezent riscul inundațiilor este redus, valea Topliței fiind 
canalizată, spații întinse din interiorul orașului, în special vara, după ploi, se 
confruntă cu problema drenajului lent al apei pluviale, aspect ilustrat și în imaginile 
surprinse de noi (foto. 1). 

 

 
Foto. 1. Rădăuți – influența planeității reliefului asupra drenajului apelor pluviale 

(a, c – Str. Iacob Zadik; b – Str. Ion Nistor; d – Zona Habitat). 
Sursa: fotografii  realizate de  Luminiţa Lăzărescu, iulie 2018. 

 
Substratul  geologic al orașului Rădăuți are ca fundament Platforma Est 

Europeană, care suportă o cuvertură sedimentară ce provine din trei cicluri de 
sedimentare. Partea inferioară a cuverturii se remarcă printr-o relativă stabilitate 
tectonică, mişcările de basculare la care a fost supusă au creat un monoclin ușor, ce 
 

11 Dragoș Luchian, op. cit., p. 10. 
12 Ibidem, p. 17. 
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determină și orientarea rețelei hidrografice13 și impune în peisaj suprafețe cu pante 
foarte reduse, care domină întreaga întindere a  orașului. 

Geologia a reprezentat un suport stabil pentru construcții, favorizând 
extinderea pe orizontală a orașului. Portanța redusă a orizontului superior al 
depozitelor aluvionare (1–1,5.daN/cm2)14 a constituit un impediment în dezvoltarea 
pe verticală a orașului, fapt ilustrat prin predominarea profilului jos în cadrul 
așezării, doar 2/3 din spaţiul locativ aflându-se la etaj. 

Teritoriul oraşului, ca şi cel al întregii depresiuni, este lipsit de resurse 
subsolice importante, ceea ce a constituit, de-a lungul timpului, un factor restrictiv 
pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii. 

Apa, considerată o resursă fundamentală pentru viață și desfășurarea activităților 
umane, este și unul dintre elementele care au determinat, într-o anumită măsură, 
popularea Depresiunii Rădăuți, favorizând acest proces prin rezervele cantonate în 
conurile de dejecție, prin apariția sub formă de izvoare pe anumite frunți de terase sau 
limitând extinderea populării, din cauza excesului de umiditate15. 

Apele care drenează teritoriul orașului sunt: râul Suceviţa, care curge la sud de 
Rădăuţi; afluentul acestuia, Toplița, care traversează intravilanul orașului pe direcția  
V-E; Pozenul, care trece prin nordul zonei administrative și se varsă în Suceava, la 
Măneuți, printr-un canal de debușare. În prezent, fostele braţe ale râului Pozen, 
respectiv Temnic (numit de localnici şi Pozen sau Pozănel) şi Saha drenează 
suprafeţele de bazin modificate, situate în aval de canalul de debuşare de la Măneuţi. 

 

 
Foto. 2. Rădăuți – hidro-peisaje: 1) Valea Pozenului, în nordul orașului;  

2) Valea și lunca Suceviței, în sudul orașului; 3) Toplița, în Parcul central;  
4) Valea Temnicului, în nord-estul Rădăuțiului; 5) Iazul Buliga. 
Sursa: fotografii  realizate de  Luminiţa Lăzărescu, iulie 2018. 

 
Hidrografia a influenţat din cele mai vechi timpuri valorificarea umană a 

teritoriului oraşului prin relieful fluvial creat, vatra Rădăuţiului fiind poziţionată  
pe o parte din cele două mari conuri de dejecţie ale Sucevei şi Suceviţei. Terasa 
Suceviţei a oferit suprafeţe netede, uscate, propice amplasării construcţiilor, fapt 

 
13 Cornel Iațu, op. cit., p. 53. 
14 Ibidem, p. 309. 
15 Ibidem, p. 62. 
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care a impulsionat extinderea oraşului spre vest. Sucevița a asigurat, în perioada 
1960–1970, resursele de apă potabilă pentru alimentarea orașului16.  

Corelată cu planeitatea terenurilor, existenţa râurilor s-a manifestat și ca 
factor restrictiv pentru locuire pe teritoriul oraşului. În trecut, satul Rădăuţi a fost 
afectat de numeroase inundaţii produse de Pozen şi Topliţa, amenajarea cursului 
Topliţei s-a realizat de-abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

Apele freatice din cadrul Depresiunii Rădăuți sunt cantonate la adâncimi 
mici, în straturile de pietrişuri şi nisipuri din şesurile aluvionare și sunt, la rândul 
lor, alimentate de apele din conurile de dejecţie17. Consultând unele studii 
anterioare, realizate de I. Şandru şi C. Blaj în anii ’50, Cornel Iațu remarca faptul 
că oraşul Rădăuţi a fost împărţit într-o „zonă vestică cu izofreate în luna iulie  
de 2–4,5 m şi în februarie de 3,8 m şi o zonă estică cu izofreate de 0–1 m în iulie şi  
0–2 m în februarie”18.  

Nivelul hidrostatic ridicat al pânzei freatice a constituit un important factor 
restrictiv pentru locuire în Rădăuți. Pe lângă dificultățile de fundare a clădirilor, 
igrasierea locuinţelor, această caracteristică a întârziat amenajarea sistemului urban 
de canalizare. Primul canal din Rădăuți a fost construit abia la începutul secolului 
al XX-lea, pe Str. Ștefan cel Mare; ulterior, în anul 1961, a fost construit un canal 
de 1,4 km în lungul Str. Tudor Vladimirescu, care deservea Întreprinderea de 
Prelucrare a Lemnului19. 

Forajele executate la Rădăuţi au constatat prezenţa apelor subterane de 
adâncime între 59 şi 88 m20. Aceste ape prezintă importanţă deosebită pentru 
locuire, calitatea lor fiind foarte bună, ceea ce a determinat amenajarea unui sistem 
de captare din subtern a apei, pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului în 
apropiere de Rădăuţi, la Măneuți.  

Clima, temperat continentală cu nuanţe baltice, este mai rece şi mai umedă 
decât în alte regiuni de podiş din ţară. Temperatura medie anuală la Rădăuţi este de 
7,7°C. Iernile sunt reci, cu temperaturi medii de –3°C, iar verile, moderate, cu 
temperaturi de 17,5°C. Media termică a celei mai calde luni, iulie, este de 18,4°C, 
iar a lunii ianuarie, cea mai rece, este de –3°C, rezultând o valoare a amplitudinii 
termice medii anuale de 21,4°C. Valoarea precipitaţiilor medii anuale este de  
660 mm/an (cea mai mare valoare înregistrată în întreg Podişul Sucevei), însă 
uneori se înregistrează diferenţe de la an la an. De exemplu, în anul 1986 au căzut 
doar 346 mm precipitaţii, iar în anul 1991 – 810 mm. 

Circulația maselor de aer pe teritoriul localității este predominant vestică, 
deschiderea spre nord a depresiunii favorizează pătrunderea și stagnarea, mai ales 
iarna, a unor mase de aer foarte reci. În astfel de condiții, se înregistrează cele mai 
 

16 Dragoș Luchian, op. cit., p. 14. 
17 Cornel Iațu, op. cit., p. 63. 
18 Ibidem, p. 310. 
19 Dragoș Luchian, op. cit., p. 26. 
20 Corneliu Iațu, op. cit., p. 64. 



7 O perspectivă geografică asupra factorilor de locuire în Rădăuţi  181 
 

scăzute valori ale temperaturii din ţară (–34,2°C în 28 decembrie 199621), orașul 
Rădăuți fiind considerat, pe bună dreptate, un „pol al frigului”. 

Clima, prin elementele sale, contribuie hotărâtor la modelarea şi crearea de 
peisaje. Implicaţiile climatice asupra mediului și peisajului urban sunt numeroase şi 
variate: clima condiționează formarea de topoclimate la nivelul teritoriului, impune 
specificul învelișului vegetal și de soluri, vegetația fiind un element reper al 
peisajului; de asemenea, prin succesiunea anotimpurilor, generează diferenţieri cu 
implicaţii evidente în definirea peisajelor și asupra activității umane. 
 

 
Foto. 3. Rădăuți – peisaje impuse de alternanța anotimpurilor: 1) Peisaj de iarnă pe Str. Ștefan cel Mare;  
2, 3) Peisaj de primăvară și de vară în Parcul Primăriei; 4) Peisaj de toamnă pe Calea Bucovinei. 

Sursa: fotografii  realizate de  Luminiţa Lăzărescu. 
 
Caracteristicile termice specifice climatului orașului (ierni lungi și foarte 

reci, în care temperaturile coboară sub –25°C, numărul mediu de zile cu 
temperaturi de peste 10°C de 160–180 zile pe an22) impun existența și funcționarea 
pe teritoriul orașului a sistemelor de producere și transport a energiei termice, 
intervalul de furnizare a agentului termic fiind cuprins între 15 octombrie  și   
15/30 aprilie. 

Din timpuri vechi, în cadrul acestei așezări s-a practicat o agricultură de 
subzistență, spații însemnate fiind destinate acestei activități (în conformitate cu 
datele statistice aferente anului 2011, din totalul de 3 230 ha, 2/3 aveau folosințe 
agricole). Toţi indicatorii termici sunt foarte importanţi pentru diferite culturi 
agricole, valorile mai mici ale acestora faţă de constanta termică a plantei de 
cultură înseamnă, practic, o restricţie de cultură, deoarece planta nu reuşeşte să 
ajungă la maturitate23. De aceea, cultivarea unor categorii de plante ce nu se 
încadrează în limitele termice ale teritoriului oraşului reprezintă un risc.  

Corelând valorile umidității (80% pentru teritoriul orașului, cu valorile 
maxime înregistrate în luna decembrie și iunie, când poate ajunge și la 92%) cu 
cele ale valorilor cele mai mici, respectiv mai ridicate ale temperaturilor (iarna sub 
 

21 Bogdan Nistor, Podișul Sucevei. Studiu termo-pluviometric, Suceava, Editura „George Tofan”, 
2014, p. 92. 

22 Corneliu Iațu, op. cit., p. 58. 
23 Ibidem, p. 8. 
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–10° /–20°C; vara, peste 30°C; 5 zile tropicale – 20, în anul 200024), putem aprecia 
că, în special în sezonul rece, când se manifestă și vântul, se creează condiții de 
manifestare a disconfortului termic, situație în care valorile temperaturilor și ume-
zelii percepute sunt mai mari. 

Condițiile climatice, asociate cu alte caracteristici ale componentelor cadru-
lui natural (planeitatea reliefului, nivelul ridicat al apelor freatice), au constituit 
factori restrictivi pentru locuire încă din primele faze de evoluție ale orașului și 
până în prezent. Localizarea într-o zonă mlăştinoasă și nivelul ridicat al 
precipitaţiilor determinau, în trecut, inundarea frecventă a vechii vetre, fapt care a 
limitat timp de secole extinderea orașului spre sud. Prima evoluţie importantă şi 
debutul urbanizării au fost condiționate de asanarea, în secolul al XIX-lea, de către 
austrieci, a mlaștinii ce ocupa suprafețe mari în sudul așezării. 

Cantitățile mari de apă provenite din ploi (torențiale sau de lungă durată) 
determină și creșterea nivelului hidrostatic al apelor freatice, aflate și așa destul de 
aproape de suprafață pe teritoriul orașului, ceea ce are ca efect inundarea beciurilor 
și igrasierea locuințelor. 

Un aspect important din perspectiva locuirii este posibilitatea asigurării 
accesului la resursele de apă potabilă. Rădăuțiul se alimentează din râul Suceava la 
Măneuți, prin captări subterane, debitul râului și, implicit, disponibilul de apă fiind 
influențate direct de regimul termic și pluvial impus de climatul teritoriului. 
Sfârșitul toamnei, iarna și începutul primăverii, respectiv intervalul octombrie –
aprilie, se caracterizează prin cantități mici de precipitații, doar 24% din total25, și 
temperaturi negative, ceea ce determină o scădere a debitelor râului Suceava și a 
volumului debitului subteran al acestuia. În aceste perioade, presiunea apei 
furnizate populației scade, unele situații impunând chiar sistarea furnizării. 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 660 mm, însă distribuţia lor 
plurianuală este destul de diferenţiată. Variații mari ale cantității de precipitații se 
înregistrează și de la un an la altul, mai ales dacă se iau în considerare valorile 
anuale extreme. La Rădăuți, cel mai ploios an a fost 1955, când s-au înregistrat  
1 217,6 mm, iar cel mai secetos anul 1986, cu 346,7 mm26. Aceste valori reduse din 
sezonul rece, asociate cu temperaturi negative, pot dăuna grav culturilor agricole. 
Cele mai mari valori de precipitații căzute în 24 de ore au fost de 90,8 mm 
(11.08.2006). Durata medie a unei ploi de vară este de 1–1,5 ore, dar sunt 
cunoscute și situații, destul de rare, în care o ploaie a durat 96 de ore (iulie 2008), 
cu o cantitate de 193,6 mm27. În urma acestei ploi, debitele multor râuri din zonă au 
crescut, provocând inundații care au deteriorat utilajele stației de captare de la 
Măneuți, ceea ce a avut drept consecință întreruperea timp de o săptămână a 
alimentării cu apă a municipiului Rădăuți. 
 

24 Ibidem, p. 93. 
25 Corneliu Iațu, op. cit., p. 60. 
26 Costică Brânduș, Ionuț Cristea, op. cit., p. 64. 
27 Ibidem, p. 65. 
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Efecte negative pot avea precipitațiile căzute în cantități prea mari (averse, 
inclusiv un strat de zăpadă prea gros), care pot înăbuși plantele de cultură, ploile 
torențiale putând afecta și inflorescența plantelor și dezvoltarea lor28.  

Numărul mare de zile cu strat de zăpadă, corelat cu lățimea mică a unor 
artere rutiere și trotuare, generează dificultăți de deplasare atât pentru automobile, 
cât și pentru pietoni. 

Vânturile pot influența și ele negativ locuirea, dacă avem în vedere faptul că 
direcţia dominantă a acestora pe teritoriul orașului Rădăuți (din NV, în 31% din 
cazuri) se suprapune orientării principalelor artere de circulație din interiorul 
orașului. Iarna, masele de aer care se deplasează cu viteze mari sunt canalizate pe 
aceste culoare, se formează curenți puternici, care intensifică senzația de frig, 
determină troienirea zăpezii și îngreunează circulația. 

În trecut, amplasarea în partea de nord-vest a oraşului a unor unităţi 
industriale facilita răspândirea noxelor şi a poluanţilor în interiorul oraşului, dată 
fiind orientarea nord-vest – sud-est şi est-vest a principalelor artere rutiere din oraş. 

Durata de strălucire a Soarelui însumează 2 203 ore anual, ceea ce constituie 
un bun potențial de iluminare pentru locuințe pe întreg teritoriul orașului. 

Clima, deşi mai rece şi mai umedă decât în alte regiuni de podiş din ţară, nu 
a constituit un impediment în valorificarea potenţialului natural de către populaţie. 
Omul s-a adaptat foarte bine condiţiilor de viaţă de pe teritoriul așezării. Cel mai 
bine reflectă acest lucru acoperişul caselor, care, pentru a proteja locuinţa 
împotriva intemperiilor şi a vânturilor, a fost construit în patru ape. Dintre acestea, 
două sunt late, de formă trapezoidală – şi anume, cea din faţă şi cea din spate, care 
se îmbină la coamă –, iar celelalte două, de la pereţii laterali, sunt mai înguste, 
triunghiulare. Casele cu acoperişul în două ape sunt o inovaţie alogenă, introdusă 
pe vremea stăpânirii austriece. 

 

 
Foto. 4. Rădăuți – clădiri cu specific austriac: 1) Casa Germană; 2) Case pe Calea Cernăuți;  

3) Clădiri din centrul istoric; 4) Clădirea Primăriei.  
Sursa: fotografii realizate de  Luminiţa Lăzărescu, iulie 2018. 

   
Învelişul biopedologic natural specific depresiunii este cel al pădurii de foioase, 

asociaţiile vegetale, faunistice și pedologice actuale au fost puternic modificate 
antropic. Extinderea pădurii s-a redus considerabil, în favoarea suprafeţelor ocupate de 
aşezări, pajişti şi terenuri agricole.  
 

28 Ibidem, p. 61. 
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Desecarea zonei centrale și extinderea teritorială a oraşului au determinat 
restrângerea arealului vegetației palustre, specifică, în prezent, doar zonei „Ochiuri”, 
din estul orașului, declarată rezervație naturală. 

Valorificarea resurselor forestiere din apropiere a avut o contribuţie majoră 
la dezvoltarea industriei rădăuţene – au fost construite numeroase fabrici de cherestea 
şi mobilă, care au asigurat dezvoltarea economică a întregii depresiuni. 

În prezent, este valorificată și valenţa estetică a învelișului vegetal, suprafeţe 
importante din interiorul orașului fiind ocupate de vegetaţie ornamentală. 

Resursele pedologice, privite prin prisma rolului de suport al activității 
agricole, condiţionează, într-o anumită măsură, stabilitatea unei aşezări care are ca 
ocupaţie principală agricultura, în consecință poate fi subliniată și contribuția 
acestui factor la crearea concentrării umane din Rădăuţi.  

Solurile fac parte din clasa argiluvisoluri, iar dintre solurile azonale prezente 
pe teritoriul orașului fac parte lăcoviștile, solonețurile și solurile aluviale. Deși sunt 
afectate local de exces de umiditate, solurile constituie o resursă valoroasă, care a 
susținut dezvoltarea localității într-o primă fază și care, utilizată raţional şi 
întreţinută în continuare din punct de vedere agrotehnic, poate susține, pentru o 
perioadă lungă de timp, practicarea agriculturii și asigurarea resurselor de hrană 
pentru locuitorii orașului. 

Alături de celelalte componente naturale analizate, învelișul biopedogeo-
grafic a avut și el o contribuție însemnată la dezvoltarea așezării. În trecut, pădurile 
de foioase, care constituiau adăpost pentru numeroase specii de animale, alături de 
râurile pline de pește și de pajiștile bogate, au oferit populației resursele necesare 
traiului: materiale de construcție, lemn de foc şi hrană, ceea ce a favorizat stabilirea 
pe aceste meleaguri a primelor comunități umane, reprezentate, cel mai probabil, 
de triburi de păstori. 

Practicarea agriculturii sub forma pășunatului, prima activitate economică 
desfășurată de locuitori pe aceste teritorii, reprezintă un exemplu de valorificare 
pentru locuire a resurselor oferite de componenta biopedogeografică. O dovadă că 
rădăuțenii se numărau printre cei mai buni crescători de animale din Moldova era și 
desfășurarea săptămânală în oraș a târgului de animale, renumit datorită calității 
cabalinelor și bovinelor crescute în Rădăuți. 

Un alt aspect care ilustrează favorabilitatea componentei pentru locuire este 
legat de utilizarea lemnului drept combustibil pentru încălzirea locuințelor și 
prepararea hranei. În trecut, pentru încălzirea locuințelor din Rădăuți era folosit 
exclusiv lemnul; abia din anul 1962 s-a trecut la utilizarea păcurii, când a fost dată 
în folosință centrala termică și s-a început distribuirea agentului termic în sistem 
centralizat29.  

În afară de importanța economică propriu-zisă, vegetația joacă un rol 
hotărâtor în menținerea echilibrului natural al mediului înconjurător. Funcțiile ce 
subliniază importanța naturală a acestor spații și contribuie la creșterea calității 
 

29 Dragoș Luchian, op. cit., p. 28. 
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locuirii sunt: cea climatică; edafică; antipoluantă; socială (sunt spații de relaționare, 
odihnă, recreere, cum sunt locurile de joacă, pentru plimbări și activități în familie). 
În același timp, vegetația arboricolă a parcurilor oferă habitat unei varietăți de 
păsări, insecte și altor organisme, implicate în asigurarea echilibrului ecologic în 
cadrul mediului urban. 

 
Tabel nr. 1 

Structura spațiilor verzi din municipiul Rădăuți 
Nr. crt. Denumirea Suprafața (mp) Tip de spațiu verde 

1. Parcul Alexandru Sahia 9 487 Scuar + luciu de apă 
2. Parcul central nr. 1 7 449 Grădină 

3. Parcul central nr. 2 16 065 Parc 
4. Parc zoologic 19 000 Parc 
5. Zone verzi pe aliniamentul străzilor 135 500 Rabate și înierbate 
6. Grădini de cartier 270 000 Grădini de cartier 

 Sursa: Primăria Municipiului Rădăuți, 2016. 
 
O realitate evidentă în Rădăuți este aceea că suprafețe destul de mari din 

cadrul orașului sunt ocupate de spații verzi aparținând spațiului privat (grădini, 
livezi, terenuri înierbate) sau domeniului public (spații verzi în lungul drumurilor, 
înierbate sau cu flori, scuare, grădini publice și parcuri, grădini de cartier amenajate 
pentru plimbările în aer liber sau staționare). 

Amenajarea teritoriului municipiului Rădăuți  
pentru locuire – repere istorice 

Începuturile amenajării pentru locuire a teritoriului Municipiului Rădăuţi 
coincid, am putea spune, cu constituirea sa ca aşezare umană, la acest proces 
aducându-și contribuţia, din cele mai vechi timpuri, populaţia stabilită în acest spaţiu. 

Procesul de populare a acestui teritoriu s-a realizat neîntrerupt până în prezent, 
primele urme ale locuirii au fost descoperite în vadul Suceviței, fiind încadrate de 
specialişti în civilizaţia Cucuteni B, cu o vechime de aproape 5 000 de ani30. 

Continuitatea populării este susținută și de creșterea numerică a populației, 
atestată prin datele recensămintelor. De exemplu, în anul 1774, Rădăuțiul număra 
circa 700 de suflete31; în anul 2011, populația Rădăuțiului se ridica la 32 350 de 
locuitori, iar în 2018 la 34 692 de locuitori32. 

Punctul de plecare al procesului de amenajare a teritoriului pentru locuire l-a 
constituit ctitorirea bisericii domnești de către voievodul Bogdan I (1359–1365), 
 

30 Dragoș Luchian, op. cit., p. 9. 
31 Ibidem, p. 24. 
32 INSSE, Baze de date statistice. Tempo Online – serii de timp; http://statistici.insse.ro:8077/ 

tempo-online/ (17.11. 2019). 
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întemeietorul statului feudal Moldova. Biserica domnească a fost ridicată, în anul 
1402, la rangul de episcopie33. Mănăstirea Bogdana reprezintă nucleul spiritual și 
social în jurul căruia s-a organizat, timp de secole, locuirea în Rădăuți, biserica 
domnească devenind principalul reper istoric și imaginea-simbol a orașului. 
Episcopia a jucat un rol important în dezvoltarea socio-economică a regiunii, a 
susținut practicarea agriculturii, a impulsionat dezvoltarea comerțului, a mește-
șugurilor, precum și a funcției culturale. În cadrul episcopiei, au funcționat în 
timpuri vechi: o legătorie de cărți bisericești, o clopotărie, un atelier de icoane, în 
cadrul căruia se „zugrăveau și se ferecau icoane în argint aurit”34. Totodată, 
existența ei a constituit și un factor limitativ pentru dezvoltarea așezării, deoarece 
sistemul mănăstiresc urmărea menţinerea forţei de muncă în stare de robie. De 
multe ori, din motive specifice perioadei feudale, vatra rămânea „pustie de 
oameni”, fapt ce a încetinit dezvoltarea localității35. 

În perioada stăpânirii habsburgice, ca rezultat al politicii de colonizare a 
teritoriului, dusă de administrația austriacă, localitatea a înregistrat o importantă 
creștere demografică, pe baza stabilirii în localitate a funcționarilor germani, a 
evreilor și a altor grupuri de lucrători de diferite naționalități. Creșterea numărului 
de locuitori a antrenat o serie de lucrări de amenajare a teritoriului: desecarea 
terenurilor mlăștinoase ce se întindeau în sudul așezării, canalizarea Topliței, 
amenajarea rețelei de drumuri, construirea şi darea în folosinţă a căii ferate 
Rădăuţi – Dorneşti (1889), extinderea spațiului construit și a celui destinat 
locuințelor, ridicarea unui număr mare de clădiri cu rol administrativ, înființarea 
primelor școli, spitale – în fapt, o dinamizare a tuturor activităților economice din 
cadrul așezării, ceea ce a permis trecerea la faza urbană de dezvoltare, care a inclus 
faza de târg (1819) și apoi cea de oraș (1852). 

Primele decenii ale secolului al XX-lea s-au remarcat printr-un regres în 
toate domeniile vieții social-economice, ca urmare a consecinţelor războaielor 
mondiale (pierderi de vieți omenești, importante distrugeri ale patrimoniului 
construit, falimentarea multor fabrici)36. De la mijlocul secolului al XX-lea, 
trecerea la regimul socialist, creşterea volumului investiţiilor pentru dezvoltarea 
industriei, agriculturii, gospodăririi comunale și, mai ales, pentru lărgirea spaţiului 
de locuit, își pun amprenta atât asupra extinderii spațiale, cât și asupra organizării 
și amenajării teritoriului așezării.  

Perioada socialistă a avut o influenţă considerabilă asupra evoluţiei teritorial-
funcţionale a oraşului și a amenajării edilitare a teritoriului. Construirea unor mari 
unităţi industriale, dezvoltarea şi modernizarea producţiei agricole, în special a 
celei zootehnice, a făcut ca Rădăuţiul anilor ’80 să dobândească un profil 
funcțional agro-industrial.  
 

33 Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuți, Viena, 1912, p. 38. 
34 Ibidem, pp. 131–134. 
35 Dragoș Luchian, op. cit.,  pp. 11–12. 
36 Ibidem, p. 23. 
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Foto. 5. Rădăuți – zona centrală. Rândul de sus: clădiri istorice datând din sec. XVIII–XIX.  

Rândul de jos: imagini actuale  (1, 2 – centrul localității, cu fosta clădire a Primăriei; 3, 4 – Str. Ștefan 
cel Mare și Biserica catolică; 5, 6 – clădirea actuală a Primăriei care, în timp, a găzduit: Direcția 

Hergheliei, Cercul și comandamentul militar, sediul Comitetului raional al P.C.R;  
7, 8 – Templul Evreiesc). Sursa: fotografii realizate de Luminița Lăzărescu. 

 
În această perioadă, s-a dezvoltat în mod deosebit fondul locativ al orașului, 

prin construirea cartierelor de blocuri. În perioada 1965–1975, au fost date în 
folosință 1 400 de apartamente37; în anul 1977, numărul locuințelor din Rădăuți se 
ridica la 6 412 (6 470)38, iar până în anul 1989 a crescut la 10 362 de locuințe (din 
care 6 279 în proprietate socialistă)39. 

Tot în această perioadă s-a construit sistemul centralizat de alimentare cu apă 
(lungimea liniară a rețelei de distribuție a apei a crescut de la 1,5 km în 196540 la 
43,9 km)41, rețeaua de canalizare a ajuns la o lungime liniară de 33,5 km42, s-a 
extins rețeaua de distribuție a energiei termice și a apei calde, a crescut numărul de 
locuințe racordate la curent electric, a fost amenajat sistemul de iluminat public,  
s-au construit și au fost date în folosință fabrici, unități școlare, spitalul municipal. 
În principalele zone rezidențiale se construiesc spații destinate desfășurării 
activităților comerciale; piața agroalimentară se mută într-o nouă locație, se dau în 
folosință clădiri administrative și culturale. 

După anul 1990, Rădăuțiul a traversat perioada de tranziție spre o economie 
de piață, marcată de un  proces de repliere la noile mecanisme generate de 
condițiile economiei de piață. Transformările majore din viaţa politică, socială şi 
economică a ţării s-au resimțit şi la nivelul oraşului, având o influenţă negativă 
asupra tuturor domeniile activității social-economice. Până în anul 2000, toate 
 

37 Dragoș Luchian, op. cit., p. 24. 
38 Ibidem, pp. 55–56. 
39 INS prin Direcția Județeană de Statistică Suceava, Fișa localității Rădăuți, 1985–1996, 

indicator 35, p. 70. 
40 Dragoș Luchian, op. cit., p. 24. 
41 INS prin Direcția Județeană de Statistică Suceava, Fișa localității Rădăuți, 1985–1996, 

indicator 34, p. 69. 
42 Ibidem. 
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sectoarele de activitate economică au înregistrat o stagnare, chiar un ușor regres. 
Cel mai afectat, după sectorul industrial, a fost sectorul construcțiilor de locuințe, 
care s-a redresat abia după anul 2015. 

Pe fondul restructurării industriei și a închiderii întreprinderilor mari din 
oraș, a început să se manifeste o serie de probleme sociale, numeroase persoane și-
au pierdut locul de muncă, multe familii fiind nevoite să migreze pentru a-şi 
asigura o sursă permanentă de venit. 

Caracteristicile definitorii ale locuirii actuale în municipiul Rădăuți – 
rezultat al influenței factorilor antropici 

Localitatea are, în intravilan, zone de lotizări cu diferite funcţiuni: locuire, 
agricolă, unităţi economice, unităţi de gospodărie publică şi echipare edilitară, 
depozitarea deşeurilor, unităţi turistice şi de agrement, unităţi cu destinaţie specială 
după cum se poate observa pe harta zonării funcționale (foto. 6). 

 

 
Foto. 6. Zonarea funcțională a municipiului Rădăuți (hartă realizată de Luminiţa Lăzărescu, 2019). 

 
Structurarea actuală a spațiului urban este rezultatul organizării și amenajării 

teritoriului, realizate pe parcursul întregii evoluții a localității, din momentul apa-
riției ei și până în prezent.  
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Câteva trăsături distinctive ale morfologiei urbane rădăuțene sunt: organi-
zarea concentrică a spațiului funcțional – o zonă centrală cu funcții de servicii, spre 
exteriorul acesteia sunt situate spații rezidențiale care au înglobat, în timp, areale de 
servicii specializate (comerciale, culturale, sanitare etc.), spre periferia așezării este 
amplasată zona agricolă; trecerea spre zona agricolă, realizată printr-o fâșie de 
tranziție, cu caracteristici mixte, rezidențiale și de servicii; o distincție clară a 
spațiului locuit nord-sud – partea nordică, mai veche, este dominată de locuințe 
individuale și de construcții cu arhitectură specifică perioadei austriece; partea 
sudică, edificată după 1970, combină locuințele colective cu cele individuale 
ridicate recent, însă păstrează ca element distinctiv arhitectura specifică perioadei 
comuniste; o tramă stradală principală, radiară, orientată convergent spre centrul 
orașului, completată de o rețea secundară cu elemente mai geometrizate în sud și 
mai sinuoase în nord; dinamica mai accentuată a părții sudice, axată pe artera de 
legătură cu reședința de județ, municipiul Suceava. 

Fondul locativ al orașului Rădăuți includea, în anul 2018, un număr de  
13 041 de locuințe (față de 10 507 locuințe în anul 1990)43, grupate în gospodării 
individuale, înșiruite cu două sau mai multe locuințe și locuințe colective.  

Profilul localității este unul jos în nordul, estul, vestul localității și înalt în 
sudul orașului și, izolat, în partea centrală a orașului. Locuințele cu un regim de 
înălțime de P + 1 și P + 2 predomină, în raport cu cele cu patru sau mai multe etaje. 

Mai bine de jumătate din fondul locativ are o vechime mai mare de 100 de ani, 
ceea ce face ca, în mare parte, să se încadreze în cadrul clădirilor cu risc sporit de 
periculozitate, ca urmare a deteriorării elementelor structurale provocate de seisme, cât 
şi din cauza vechimii materialelor. 

În ceea ce privește materialele de construcţie, gama este diversificată, incluzând 
în cea mai mare parte materiale durabile: lemn, cărămidă, prefabricate şi beton. 

Observarea în teren a tipurilor de locuințe a dus la individualizarea a trei 
categorii de spații rezidențiale: spații dominate de locuințe individuale, spații în 
care imobilele colective dețin o pondere majoritară și spații mixte, în care ponderile 
celor două tipuri de locuințe sunt aproximativ egale. 

Locuințele individuale au extindere apreciabilă, fiind prezente pe tot teritoriul 
orașului, ocupând suprafețele cele mai mari în jumătatea nordică a orașului, în partea 
de vest, est și spre periferia sudică a localității. Acest fapt este legat de vechimea mare 
a așezării și de preferința actuală a populației pentru locuințele individuale. 

Locuințele colective sunt organizate frecvent în grupuri de 15–20 de imobile 
amplasate în lungul arterelor de circulație, separate între ele de spații verzi sau cu 
alte utilități. Cele mai vechi cartiere de blocuri (Bogdan Vodă, Călărași, Stadion și 
Hurmuzachi) au fost construite începând din 1965, urmate de cartierele Hipodrom, 
Grănicer și Mihai Viteazul, Obor, care s-au ridicat până în 1989. În aceste cartiere 
rezidențiale, construite în perioada comunistă, fondul de locuinţe este constituit din 
 

43 INSSE, Baze de date statistice. Tempo Online – serii de timp;  http://statistici.insse.ro:8077/ 
tempo-online (17.11. 2019). 
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blocuri de locuinţe formate din parter și patru etaje (P + 4). Cartierele nou construite în 
partea centrală a orașului (cartierul Aleea Primăverii – Centru) includ și blocuri 
mai înalte, cu regim P + 8. 

Existența zonelor rezidențiale mixte este legată de construirea de imobile 
colective (blocuri de apartamente) după anul 2005, pe suprafețe din interior sau de la 
periferie, ocupate deja de locuințe individuale. Acestea sunt grupate în ansambluri de 
2–5 imobile și ocupă spații în partea de nord-vest, centru și vest a orașului. 

În ceea ce privește modul de organizare a locuinței, precizăm că: în partea 
nordică a orașului predomină casele cu structură tradițională, cu un hol central din 
care se intră în două până la cinci încăperi, cu bucătăria în interior sau separat,  
într-o anexă, cu acoperiș din tablă sau, mai rar, şindrilă; casele au curți largi și 
grădini amplasate lateral sau în spatele gospodăriei. Acest tip de locuinţe se mai 
găsește în zona centrală, unde ele sunt aliniate la trotuarul stradal – curțile fiind 
poziționate în spatele locuinței –, şi pe întreg teritoriul municipiului, unde sunt, în 
general, retrase de la stradă, având în fața casei grădini cu flori. Casele mai noi se 
grupează în spațiile rezidențiale din sudul orașului, fiind prezente însă dispersat și 
în  restul teritoriului, au arhitectură modernă, sunt acoperite cu tablă de tip Lindab, 
au curți pavate, cu regim de înălțime P + 1 sau P + 2, la etaj fiind amplasate, de 
regulă, dormitoarele, parterul fiind structurat în mai multe spații cu utilități diferite: 
bucătărie, living, camere de zi etc. 

 

 
Foto. 7. Rădăuți – vedere panoramică. Stânga: vedere dinspre centru spre nord;  

dreapta: vedere din vest spre est și sud-est. 
 
Accesul la apă caldă şi căldură, apă potabilă curentă, accesul la electricitate, 

la gaze naturale, canalizare, servicii de salubritate, apropierea de furnizorii de 
servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale etc., toate acestea tind 
să formeze un tot unitar, care dă măsura calităţii locuirii, prin accesul la utilităţi 
publice44. Pe teritoriul administrativ al orașului  Rădăuţi există un sistem centralizat 
de alimentare cu apă din surse locale, cu o lungime de 55,4 km (2011), care asigură 
apă potabilă pentru populație, obiective socio-culturale și pentru agenții economici 
și o rețea de canalizare cu lungimea de 44,2 km (2011)45. 
 

44 Bogdan Voicu, „Despre precaritatea locuirii urbane în România”, în „Calitatea vieții”,  
anul XVI, nr. 1–2, 2005, p. 51. 

45 INS prin Direcția Județeană de Statistică Suceava, Fișa localității Rădăuți, 2008–2011. 



17 O perspectivă geografică asupra factorilor de locuire în Rădăuţi  191 
 

Oraşul Rădăuţi este racordat la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor 
naturale. S.C. NORD GAZ a concesionat spre execuţie şi asigurarea distribuţiei 
reţeaua de gaze naturale în Rădăuţi, lungimea rețelei de distribuție a gazelor fiind 
de 96 km în anul 201146. 

Alimentarea orașului cu energie electrică se realizează printr-o linie aeriană 
de la Suceava, racordarea făcându-se prin intermediul unei staţii electrice de 
110/20 kv, echipată cu două transformatoare de 25MVA fiecare. Reţeaua de medie 
tensiune de 20 kv este postată pe stâlpi de beton tip RENEL, posturile de 
transformare sunt de tip aerian, iar reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea 
tuturor beneficiarilor, realizând în acelaşi timp şi iluminatul public. 

 
Tabel nr. 2 

Racordarea locuințelor din Rădăuți la dotări edilitare, în anul 2012 
Utilități 

Anul 2012 
Apă curentă în 

interiorul locuinței 
Racordare la sistemul 

de canalizare 
Racordare la sistemul 

de termoficare 
Apă caldă 

în interiorul 
locuinței 

Regim Sistem 
centralizat 

Sistem 
propriu 

Sistem 
centralizat 

Sistem 
propriu 

Sistem 
centralizat 

Sistem 
propriu 

Număr 
locuințe 

racordate din 
12 084 total 

 
10 016 

 
694 

 
9 256 

 
1 189 

 
6 162 

 
5 572 

 
 
 

9 677 

Sursa: INS prin Direcția Județeană de Statistică Suceava, Fișa localității Rădăuți, 2008–2012. 
 

Analiza datelor statistice evidențiază faptul că doar 88,62% din locuințe 
beneficiază de apă curentă în interior, 80,08% dispun de acces la apă caldă în 
interiorul locuinței, accesul la servicii de canalizare este asigurat doar în proporție 
de 86,43%, o situație mai bună remarcându-se în cazul sistemelor de încălzire. În 
ceea ce privește accesul la apă caldă, în anul 2012, un număr de 9 932 de locuințe 
beneficiau de aceste servicii (83% din total),  6 317 din rețeaua publică și 3 360 în 
sistem propriu, repartiția teritorială fiind similară cu cea a alimentării cu apă. 

Semnificativ din perspectiva locuirii în cadrul unui habitat este accesul 
populației la diferite tipuri de servicii: de transport, comerciale, culturale, medicale, 
de asistență socială, de salubrizare etc., acesta reflectând capacitatea orașului de a 
satisface anumite necesități ale populației rezidente (asigurarea hranei, deplasare, 
comunicare și relaționare, educaționale etc.). 

Rețeua rutieră din Rădăuți este formată din drumuri principale (naționale: 
DN 2H şi 17A și județene: DJ 178C) modernizate, ce pot susține un flux mai mare 
de autovehicule și se dirijează radiar spre centrul așezării și drumuri orășenești, 
care se impun în peisajul urban prin caracteristici diferite (lățime ce variază de la 
1,5 m la 6 m, cu sau fără îmbrăcăminte asfaltică). Orașul nu dispune de transport în 
comun și este străbătut, prin partea centrală, de o cale ferată care deservește 
tronsonul Dornești – Putna și leagă Rădăuțiul de Suceava. 
 

46 Ibidem. 
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Deși apreciem că necesitățile de deplasare a populației pe teritoriul munici-
piului sunt asigurate într-o măsură mulțumitoare, putem sublinia totuși o serie de 
neajunsuri, din perspectiva calității locuirii. Concentrarea principalelor drumuri în 
centrul orașului produce blocaje de circulație în special vara, când zona este 
tranzitată de turiști și de rezidenții întorși din străinătate, pentru a-și petrece 
concediul împreună cu familia. Orașul nu dispune, încă, de o centură ocolitoare, 
traficul greu străbate pe o porțiune orașul – centru și nord-vest –, expunând zonele 
limitrofe locuite la zgomot, trepidații și praf. Pentru circulația pietonală, au fost 
amenajate corespunzător trotuare doar în zona centrală a orașului, în zonele periferice 
ale orașului trotuarele au lățimi mici, îmbrăcămintea asfaltică este deteriorată, şi sunt 
ocupate de autoturisme parcate, pe suprafețe mari (în special la periferii) lipsesc. 

O altă caracteristică a reţelei stradale a municipiului Rădăuţi este despărţirea 
părţii de nord de cea de sud de calea ferată, legătura dintre ele făcându-se prin 
treceri la nivel cu calea ferată. Această situaţie diminuează fluenţa circulaţiei 
rutiere și scade siguranța locuirii, prin expunerea populației la accidente.  

Trecutul încărcat de istorie, funcţia importantă religioasă pe care a deţinut-o 
oraşul până în secolul al XVIII-lea, multitudinea şi diversitatea manifestărilor 
artistice, culturale, etnografice şi ştiinţifice, organizate periodic în municipiu, 
prezenţa instituţiilor culturale, precum şi interesul cetăţenilor faţă de fenomenul 
cultural conferă municipiului Rădăuţi atributul de oraş cultural. Serviciile socio-
culturale din oraşul Rădăuţi sunt furnizate de următoarele instituţii de cultură: 
Biblioteca „Tudor Flondor” (dispune de 98 000 de volume); Casa de Cultură (cu o 
capacitate de 500 de locuri și un cinematograf cu 80 de locuri); Galeriile de Artă; 
Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” (are 8 000 de piese muzeografice, 
organizate în 13 colecţii, din care 1 000 de pise sunt expuse în expoziţii permanente); 
Clubul Copiilor.  

În Municipiul Rădăuți, există un număr mare de biserici, care facilitează 
accesul credincioșilor la servicii religioase adecvate tuturor confesiunilor existente 
în cadrul comunității. 

Serviciile educaționale includ formele de școlarizare pentru nivelurile 
preșcolar, gimnazial, liceal și postliceal. În Rădăuți, funcționează trei licee, cinci 
școli gimnaziale și șase grădinițe care acoperă cerințele interne, repartiția unităților 
în teritoriu fiind echilibrată. În oraș, funcționează nouă biblioteci: o bibliotecă 
municipală și opt aparținând unităților școlare. 

Municipiul Rădăuţi dispune atât de reţea de telefonie fixă digitală, cât şi de 
acces la reţelele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Digi etc. Pe lângă serviciile 
de telefonie fixă și mobilă, în municipiu este asigurat și accesul la internet, prin 
intermediul unor firme specializate. 

Aprovizionarea populației cu mărfuri alimentare și nealimentare în cadrul 
orașului este deservită de o rețea de desfacere, cu magazine grupate în concentrări 
comerciale de diferite mărimi. În trecut, unitățile comerciale erau amplasate cu 
precădere în zona centrală, ulterior, odată cu ridicarea cartierelor de blocuri din 
sudul orașului, s-a produs o dispersie a acestora pe toată suprafața orașului. Rețeaua 
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comercială existentă a fost completată de supermarketuri (Lidl, Kaufland, Profi) 
localizate spre periferii, în vestul orașului, spre Marginea, dar și în interior. Orașul 
dispune și de două piețe agroalimentare, care pun la dispoziția locuitorilor produse 
proaspete aduse spre comercializare de producătorii locali.  

Dată fiind extinderea redusă a orașului, putem aprecia că, în general, 
accesibilitatea acestui tip de servicii este mai bună în partea centrală și în jumătatea 
sudică a orașului, care concentrează un număr mare de unități comerciale cu profil 
diversificat, în comparație cu partea nordică, vestică și estică unde există mai 
puține unități de profil, axate pe desfacerea mărfurilor alimentare. 

Accesul populației la servicii de salubrizare poate fi apreciat pe baza datelor 
furnizate de firma de salubritate S.C. Servicii Comunale S.A. Aria de acoperire cu 
servicii de salubrizare a fost analizată conform graficului și rutelor de deservire 
furnizate de către firmă. Colectarea deșeurilor provenite din consumul populației se 
realizează conform unui grafic săptămânal de colectare de tip „door to door” și prin 
puncte de colectare cu depozitare temporară, deservite de containere amplasate în 
special în cartierele de blocuri. În multe areale situate la marginea orașului, care nu 
beneficiază de aceste servicii, locuitorii depozitează gunoaiele în spații neamenajate 
sau în luncile râurilor din apropiere. 

La dispoziția populației din municipiul Rădăuţi sunt puse și servicii 
financiar-bancare, prin agențiile/sucursalele băncilor: CEC Bank; BRD Groupe Société 
Générale; Raiffeisen Bank; Banca Comercială Română; Banc Post; Banca 
Transilvania; Unicredit Bank. Majoritatea au puncte de lucru amplasate în centrul 
orașului, aria de deservire fiind extinsă prin reţeaua de bancomate.  

Serviciile medicale sunt oferite, în municipiul Rădăuți, prin intermediul 
următoarelor unități de profil: un spital municipal; un ambulatoriu integrat 
spitalului; un dispensar medical public; un centru de sănătate mintală; un punct de 
lucru al centrelor de dializă; trei cabinete medicale de medicină generală; nouă 
cabinete medicale școlare; 14 cabinete medicale de familie; 38 de cabinete 
medicale private; 18 farmacii; 14 cabinete stomatologice; zece laboratoare medicale47. 
Repartiția teritorială destul de largă asigură o bună acoperire și accesibilitate din 
orice parte a orașului. 

Accesul populației la servicii sociale este asigurat de Direcţia de asistenţă 
socială din cadrul Primăriei municipiului Rădăuţi, care are în subordine mai multe 
unități specializate: cantina socială; căminul pentru persoane vârstnice; adăpostul 
de noapte. În municipiul Rădăuţi există, de asemenea, două centre pentru copiii 
orfani: Centrul de Plasament „Universul copiilor” şi Aşezământul de Copii 
„Sfântul Ierarh Leontie”. Centrul de Plasament de tip familial „Universul copiilor” 
a fost inaugurat în 2003 şi are o capacitate de 16 locuri. Pentru a veni în ajutorul 
persoanelor singure, a bătrânilor şi orfanilor, Mănăstirea „Bogdana” a construit în 
propria incintă un dispensar uman ce cuprinde trei cabinete medicale. 
 

47 INSSE, Baze de date statistice. Tempo Online – serii de timp; http://statistici.insse.ro:8077/ 
tempo-online/ (17.11. 2019). 
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Concluzii 

Analiza potențialului natural al teritoriului așezării evidențiază multiple 
aspecte care reflectă influența componentelor naturale asupra dezvoltării urbane și 
locuirii. Natura s-a manifestat, în general, ca factor favorizant pentru locuire în 
cadrul așezării dar, în anumite situații, și ca factor restrictiv, în special în primele 
etape de evoluție a așezării și mai puțin ulterior, când progresul tehnic a oferit 
populației posibilitatea eliminării, în mare parte, a restricțiilor naturale. Dintre 
caracteristicile componentelor mediului care se reflectă dominant în spațiul fizic al 
locuirii și în cadrul peisajului actual se remarcă: relieful cu altitudini joase, 
caracterizat prin planeitate și printr-o fragmentare redusă; prezența reliefului 
fluvial; elementele hidrografiei și diversitatea vegetației. 

Factorii antropici au contribuit în mod decisiv la transformarea mediului 
natural și la dezvoltarea așezării umane printr-un proces neîntrerupt de populare și 
prin activitățile economice desfășurate din momentul constituirii ca așezare și până în 
prezent.  

Amenajarea teritoriului orașului pentru locuire păstrează o importantă 
componentă istorică, introducerea elementelor de progres și de îmbunătățire a 
infrastructurii se realizează cu dificultate, există numeroase neajunsuri referitoare 
la accesul populației la utilități și servicii în municipiul Rădăuți. 
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MULTICULTURALITATE, GLOBALIZARE,  
IDENTITATE – ASPECTE  TEORETICE 

MARIA  EPATOV 

Multiculturality, Globalization, Identity – Theoretical Aspects 

(Abstract)* 

The research project aims to identify and analyze the identity marks of writers 
belonging to ethnic minorities, in the current context, dominated by multiculturalism, 
but also globalization, emphasizing the way in which the ethnical identity influences 
the integration into a well-defined and almost homogeneous cultural space, such as 
that of Romanian literature.  

The paper will discuss the functional character of the term globalization in the 
literary space, reviewing the way in which this concept has evolved and influenced the 
literary phenomenon, especially in the last hundred years. We will focus on identifying the 
forms of identity in the context of the last century in order to create a theoretical apparatus 
necessary to analyze the works of the writers belonging to ethnic minorities, given their 
special status, as members of a culture that lives inside another culture. 

 
Keywords: ethnic, globalization, identity marks, literary space. 

I. Globalizarea – context și perspective 

Globalizarea este înțeleasă, în general, drept un fenomen economic și social. 
Problema globalizării nu este însă apanajul secolului al XXI-lea. Folosirea în 1962 
de către Marshall McLuhan a conceptului de „sat global” marchează începutul 
discuțiilor la nivel teoretic despre globalizare, pentru ca în 1983 Theodore Levitt să 
propună termenul de „globalizare”, înțeles ca fenomen economic influențat de 
tehnologie. Discuțiile, într-o primă fază, se rezumă la domeniul economic, atingând 
probleme de ordin sociologic sau antropologic. Discursul globalizării pare să țină 
strict de rețeaua economică internațională, de integrarea tehnologiei și de aservirea 
acesteia față de factorul economic, de crearea unor legături internaționale ce au în 
centrul preocupărilor interese economice, astfel încât se propune o nouă realitate, 
care recreează lumea din perspectivă materială. 
 

* Traducere: Maria Epatov. 
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Înainte de a propune aplicarea termenului de „globalizare” în spațiul literar, 
este nevoie să punem în discuție ideea de globalizare în plan economic. Thomas L. 
Friedman, în Pământul este plat, identifică trei ere ale globalizării: o primă eră 
între anii 1491 și 1800, luând ca punct de reper expedițiile lui Cristofor Columb, 
eră concentrată pe țări și pe dorința acestora de a-și extinde puterea; o a doua eră 
între 1800 și 2000, când are loc o extindere a puterii de la un continent la altul, 
extindere facilitată de apariția companiilor multinaționale, și o a treia eră din 2000 
până în epoca actuală, care se centrează pe puterea individului „de a colabora și de 
a concura pe plan global”1. 

În fond, ce este globalizarea? Ce se ascunde sub o denumire pretențioasă și 
potențial amenințătoare? „Globalizarea reprezintă destinul implacabil spre care se 
îndreaptă lumea, un proces ireversibil care ne afectează pe toți în egală măsură și în 
același mod”2, afirmă Zygmunt Bauman. Conținutul ei pluridimensional poate fi 
plasat „în centrul culturii moderne”3, afirmă John Tomlinson, care analizează 
relația dintre globalizare și modernitate, constatând totuși că „globalizarea, departe 
de a fi încununarea principiilor fundamentale ale modernității, reprezintă, de fapt, 
semnul central al depășirii acesteia”4. În opinia aceluiași autor, globalizarea 
prezintă două tendințe: una, prin care se dorește crearea unei singure lumi, prin 
„eliberarea de îngustimea culturală a localului”5, o a doua, care presupune teama de 
omogenizare, de uniformizare sub influența unei culturi dominante, care ar putea 
șterge identitatea celorlalte culturi. Din acest punct de vedere, ideii de globalizare i 
se asociază dihotomia învins – învingător, iar cultura globală devine o construcție 
artificială, nefiind rezultatul unei evoluții organice. Pentru Adrian Dinu Rachieru, 
globalizarea este un proces obiectiv, care duce la ștergerea diferențelor, creând un 
„numitor comun transnațional”6. Acesta, adept mai degrabă al unui spirit refractar, 
introduce sintagma „supermarket cultural global”7, care ar putea duce la dificultăți 
de asumare identitară, căci „mondializarea pune în pericol identitatea națională și 
ridică serioase semne de întrebare asupra eficienței guvernării (planetare)”8.  

Conceptul de globalizare e asociat unei serii de termeni precum „interna-
ționalizare, liberalizare, universalizare și occidentalizare”9, ceea ce lărgește sfera sa 
de semnificații. Aducând în discuție termenul ,,internaționalizare”, se ridică 
problema raportului cu națiunea, a identificării unui scriitor cu un cadru național. 
Înainte de a fi internațional, scriitorul este, în general, asociat unui spațiu național, 
 

1 Thomas L. Friedman, Pământul este plat, Iași, Editura Polirom, 2007, p. 26.  
2 Zygmunt Bauman, Globalizarea și efectele ei sociale, Oradea, Editura Antet, 1999, p. 5. 
3 John Tomlinson, Globalizare și cultură, Timișoara, Editura Amacord, 2002, p. 9. 
4 Ibidem, p. 67. 
5 Ibidem, p. 113. 
6 Adrian Dinu Rachieru, Globalizare și cultură media, Iași, Editura Institutul European, 2003, 

p. 115. 
7 Ibidem, p. 20. 
8 Ibidem, p. 13. 
9 Mălina Ciocea, Securitatea culturală. Dilema identității în lumea globală, București, Editura 

Tritonic, 2009, p. 14. 
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pe care își propune să îl depășească pentru a deveni internațional. Spațiul național, 
concret sau imaginar, presupune o definire teritorială, or, globalizarea se remarcă 
tocmai prin transcenderea criteriului teritorial, prin propunerea unui cadru 
transnațional, prin extinderea geografiei teritoriale și sociale. Într-un sens, globalizarea 
este ateritorială, presupunând un permanent proces de deteritorializare și reteritoria-
lizare, ceea ce implică un grad înalt de mobilitate, determinată și de progresul 
tehnologic. Așadar, opoziția global – local, interpretată din perspectiva dihotomiei 
internațional – național, are legătură nu doar cu ideea de spațiu, ci și cu ideea de 
orizont/teritoriu cultural. Deteritorializarea presupune o extindere continuă a 
orizontului cultural, fiind definită de o slăbire, ba chiar de o întrerupere a legăturii 
cu planul local al culturii, constând în construirea unei noi identități, dat fiind 
faptul că unul dintre principalii factori identitari îl constituie teritoriul/locul. Prin 
urmare, instituirea unui proces de reteritorializare asigură o re-creare, o re-definire 
a identității. 

,,Teritorialitatea culturală” este definită de Monica Spiridon ca fiind un 
spațiu influențat de anumite convenții culturale. Se poate discuta, așadar, despre un 
„modelaj cultural”10, care presupune ideea de spațialitate din perspectiva raportului 
centru–periferie și, mai ales, a ecuației frontieră–identitate, în care granițele reale, 
geo-politice, sunt înlocuite de granițele intelectuale, ideologice. Fenomenul se 
petrece sau este observabil mai ales în perioada contemporană, perioadă definită de 
metisaj, de hibriditate culturală, de migrație. Hibriditatea culturală presupune și o 
liberalizare, o regândire, o reexaminare a ceea ce (mai) înseamnă literatura. „Cultura 
globală e o cultură hibridă”11; parafrazând, este literatura globală o literatură hibridă? 
Pornind de la distincția făcută de Renato Rosaldo, citat de John Tomlinson, 
conform căruia hibriditatea culturală cunoaște două aspecte: fie un amestec a două 
culturi pure, fie un continuu proces de transculturalitate, ne putem întreba ce se 
întâmplă la nivelul scriitorilor care aparțin unei etnii, alta decât cea majoritară. Sunt 
aceștia un exemplu de hibriditate culturală, transpusă în literatură? Exemplul lui 
Franz Kafka este concludent: etnic evreu, scriitor ceh de limbă germană. În ce 
măsură influențează hibriditatea culturală literatura exilului și a diasporei? Și, mai 
mult decât atât, este globalizarea responsabilă pentru dezvoltarea și extinderea 
literaturii diasporei? Într-o oarecare măsură, da. Ceea ce nu înseamnă că literatura 
diasporei este o consecință a globalizării. Și înainte de apariția termenului de 
globalizare a existat o literatură a exilului, care s-ar putea suprapune ideologic 
peste cea a diasporei. 

Mondializare, universalizare sau globalizare? Problema terminologiei se 
rezolvă prin evidențierea unor opoziții care ar putea ajuta la clarificarea 
conceptelor sus-menționate. Dacă termenii de mondializare și globalizare pot fi 
puși în opoziție cu termenul localizare, ideea de spațiu fiind cea dominantă, altfel 
 

10 Monica Spiridon, Cum poți să fii român? Variațiuni pe teme identitare, Craiova, Editura 
Scrisul Românesc, 2006, p. 24. 

11 John Tomlinson, op. cit., p. 211. 
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stau lucrurile cu termenul universalizare, despre care Zygmunt Bauman afirmă că îl 
precede, conceptual, pe cel de globalizare. Universalizarea se opune indivi-
dualizării, introducând coordonata umană în ecuație, dincolo de ideea de spațiu și 
de specific. Cum afectează aceste concepte spațiul literar? Sunt ele o inovație în 
spațiul literar? Sau literatura a fost, dintotdeauna, globalizată/mondializată, 
devenind, astfel, universalizată? La nivel conceptual, temele și motivele literare 
sunt universale. Tema iubirii sau cea a timpului nu sunt apanajul unei singure opere 
literare sau al unui singur scriitor, fie el american, francez, român. Formulele și 
tehnicile literare, nemaivorbind de speciile literare, au devenit, în timp, universale. 
Conținutul ideatic este cel care face diferența, aici intervenind factori care îl 
ancorează pe scriitor în sfera localului, pe când forma îl circumscrie globalului. De 
altfel, încă din epoca iluminismului, termeni din sfera economiei sunt aplicați în 
literatură: Goethe vorbește despre o piață mondială a bunurilor intelectuale, 
introducând astfel o viziune pacifistă a literaturii și a lumii. Universalizarea 
literaturii este facilitată de dezvoltarea criticii literare, dar și a traductologiei, după 
cum notează Pascale Casanova: „criticul, ca și traducătorul, contribuie astfel la 
creșterea patrimoniului literar al națiunii”12. Afirmația poate fi extinsă, determinând 
o viziune a literaturii universale înțeleasă ca sumă a literaturilor naționale, întrucât 
„fiecare carte scrisă în lume și declarată literară nu este decât o părticică infimă din 
imensa «combinație» a întregii literaturi mondiale”13. De altfel, literatura internațională 
actuală este dependentă de traduceri, traducătorii fiind „principalii artizani ai 
universalului”14. Christian Moraru introduce un nou termen, cel de ,,ecosistem 
literar”15, care propune o nouă viziune în ceea ce privește abordarea fenomenului 
literar și a receptării acestuia, și care se referă la existența unei rețele literare care 
transcende granițele spațio-temporale, exemplul concludent fiind cel al rețelei 
kafkiene, ce include nume precum Max Blecher sau Mircea Cărtărescu, creând un 
„imaginar onto-ecologic al modernității”16, o structură antropocentrică în care 
umanul și non-umanul sunt analizate, judecate, criticate prin prisma rațiunii și a 
monopolului uman. În viziunea lui Christian Moraru, conceptul de ,,literatură 
universală” trebuie înlocuit cu cel de ,,literaturi”, tocmai pentru a contracara tendința 
de uniformizare, pentru a accepta ideea de diferență, de unitate în diversitate, pentru 
a sublinia faptul că lumea literară nu se reduce „la o singură literatură destinată unei 
audiențe globale”17. Teritoriul literar trebuie înțeles ca o țesătură intertextuală și 
geoculturală, în care scriitorii se pot întâlni peste timp și pot crea o rețea validă, care 
nu ține cont de constrângerile spațiale, politice, ideologice.   
 

12 Pascale Casanova, Republica Mondială a Literelor, București, Editura Curtea Veche, 2007, 
p. 35. 

13 Ibidem, p. 11. 
14 Ibidem, p. 183. 
15 Christian Moraru, ,,Literatura universală nu există. World Literature și recitirea literaturii române 

în secolul 21”, în ,,Observator cultural”, nr. 903–904 (645–646), 21 decembrie 2017 – 10 ianuarie 2018,  
p. 14.  

16 Ibidem.  
17 Ibidem. 
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Dacă literatura este o formă de unificare a umanității, abordarea literaturii din 
perspectivă exclusiv națională nu mai este relevantă, datorită creșterii fenomenului de 
interdependență literară și, nu în cele din urmă, datorită repoziționării raportului 
dintre centru și periferie. Chiar dacă „câmpul literar mondial este alcătuit dintr-o 
serie de culturi naționale care folosesc standarde diferite”18, punctul comun îl 
reprezintă permanenta interferență, facilitată de dezvoltarea tehnologiei care ușurează 
accesul la informație, la inovație, la cultură, astfel încât nu mai există culturi izolate 
și nici literaturi izolate. De altfel, fenomenele sociale actuale, precum migrația, 
dezvoltarea diasporei, a bilingvismului transformă literatura într-un proces dinamic, 
care impune o abordare contextualizată a fenomenului literar. 

Pornind de la afirmația lui Pascale Casanova, conform căreia literatura este 
un „câmp internațional unificat”19, se pune problema dacă această unificare se 
referă la un aspect globalizant al literaturii. În acest caz, care ar fi definiția unui 
scriitor global? Unul dintre răspunsuri ar putea fi obținut prin asocierea dintre 
termenul ,,global”, cu sens de ,,mondial”, și cel de ,,spațiu”, în sensul de cunoaștere 
extinsă, dincolo de limitele spațiale ale unei națiuni, situație care generează un nou 
sinonim pentru termenul de ,,global”, și anume cel de ,,clasic”. Scriitorii clasici 
transcend granițele spațiale și temporale, ei nu mai aparțin unei singure țări/națiuni, 
ci devin un bun comun, la nivel global. Prin aceasta, ei capătă caracter atemporal și 
aspațial, valoarea, concept cu care se operează, fiind singurul criteriu de clasificare 
valabil. Este scriitor global cel care reușește unificarea spațiului literar printr-o 
serie de problematici istorice, politice, estetice care trec de granițele națiunii, atâta 
vreme cât există un reper comun? În acest caz, cine sunt aceia care stabilesc reperul 
comun, cine sunt „fabricanții de universal”20? Cine impune criteriile după care sunt 
judecați atât scriitorul, cât și opera? Poate fi criteriul valoric subsumat unui spațiu? 
Problema raportului centru – periferie încă nu a fost rezolvată de globalizare, în ciuda 
tehnologiei care topește ideea de spațiu fix. Andrei Terian propune o clasificare a 
formelor de dependență literară, identificând patru forme: literaturile minoritare, ca 
subsisteme în care limba de expresie aleasă nu coincide cu limba națională; literaturile 
marginale, cum ar fi cazul literaturii exilului; literaturile (post)coloniale, cele produse 
de populațiile indigene din teritoriile fostelor imperii, și literaturile mimetice, cele care 
imită literatura unor țări de care nu depind nici lingvistic, nici politic. Mircea A. 
Diaconu, în Language, Ethnicity, and Polyterritoriality of a Central-East European 
Literary System21, propune o terminologie nouă pentru clasificarea literaturii din punct 
de vedere teritorial, incluzând termenul de ,,microliteratură”, asociat determinanților 
intra-teritorial și extra-teritorial, argumentul principal fiind imposibila suprapunere a 
 

18 Andrei Terian, Critica de export. Teorii, contexte, ideologii, București, Editura Muzeul 
Literaturii Române, 2013, p. 22. 

19 Pascale Casanova, op. cit., p. 134. 
20 Ibidem, p. 209. 
21 Mircea A. Diaconu, ,,Language, Ethnicity, and Polyterritoriality of a Central-East European 

Literary System”, în Mircea Martin, Constantin Moraru, Andrei Terian (ed.), Romanian Literature as 
World Literature, New York, Bloomsbury Academic, 2017, pp. 135–156. 
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granițelor fizice, administrative peste granițele etnice și lingvistice. Ceea ce putem 
constata este faptul că opoziția centru – periferie ține de o categorie relațională, 
indicând un punct de vedere politic-administrativ, și nu neapărat unul valoric. 
Crearea/identificarea, acolo unde deja există, a unei literaturi transnaționale ar 
relaxa perspectiva sumbră a globalizării, de multe ori înțeleasă drept topire sau 
dispariție a naționalului într-un model unic, general-valabil. Răspunsul față de 
această teamă este dat de revirimentul literaturilor indigene, accentul fiind pus în 
ultimii ani pe tot ceea ce ține de etnic, de minoritar, și nu doar în domeniul 
literaturii. Criteriul etnic și cel minoritar devin o formă de independență, de 
reafirmare a identității și, de ce nu, a originalității. Bilingvismul, etnicitatea, 
identificarea cu o anumită minoritate sunt mărci ale independenței identitare 
specifice secolului al XXI-lea.  

II. Forme ale identității 

II.1. Introducere 

Globalizarea schimbă modul de receptare a fenomenului literar. Sintagme 
precum ,,republica mondială a literelor”22, ,,literatură minoră”23, ,,microliteratură”24, 
,,literatură marginală”, ,,literatură postcolonială”25 lărgesc cadrul abordării și 
schimbă perspectiva în ceea ce privește analiza fenomenului literar. Criteriul 
istoriografic, analiza diacronică, inventarierea literaturii în funcție de curente și 
specii literare sunt înlocuite de viziuni care privesc fenomenul literar din punct de 
vedere integrator, pe de o parte, urmărind identificarea unor principii comune care 
să stabilească valoarea scrierilor, iar pe de altă parte, propunând un punct de vedere 
care diferențiază literatura în funcție de teritoriul cultural și spiritual, și nicidecum 
în funcție de teritoriul administrativ, dat fiind faptul că, în ultimii o sută de ani, 
granițele administrative, politice și chiar etnice nu se mai suprapun celor culturale.  

Orice demers care își propune analiza conceptului de identitate a scriitorilor 
aparținând unei etnii trebuie să pornească de la stabilirea criteriilor care definesc 
identitatea, în general. În primul rând, trebuie să admitem faptul că identitatea 
răspunde atât nevoii de unitate, cât și nevoii de diferență, fiind un raport de 
similitudine, de identificare cu membrii unei comunități. În același timp, ea poate fi 
definită și ca un raport de diferențiere între individ și ceilalți, fiind „o oscilare 
permanentă între alteritatea radicală și similaritatea totală”26. Așadar, identitatea 
este un proces complex, care presupune atât o generalizare, cât și o diferențiere. De 
asemenea, trebuie notat faptul că identitatea este, de multe ori, un concept fluid, 
 

22 Pascale Casanova, op. cit., p. 134. 
23 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kafka. Pentru o literatură minoră, București, Editura Art, 2007. 
24 Mircea A. Diaconu, op. cit., pp. 135–136. 
25 Andrei Terian, op. cit., p. 22. 
26 Viorica-Cristina Cormoș, Migrație și Identitate. Schimbări identitare, colective și individuale, ca 

urmare a migrației internaționale, Suceava, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, 2011, p. 52. 
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transformabil, în funcție de contextul istoric, social, profesional, personal. Astfel, 
același individ poate avea o multitudine de identități, eventual concentrice: 
identitate națională, una socială, una profesională și una personală, care nu se 
exclud, ci coexistă și se suprapun. 

Analiza conceptului de identitate este o sarcină tot mai grea, ținând cont de 
numeroasele schimbări din ultimii o sută de ani. Dacă la sfârșitul secolului  
al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, lucrurile păreau să se fi 
așezat într-o rutină determinată de stabilirea concretă a unor spații culturale egale 
cu cele administrative, respectiv demarcația scriitorilor se făcea aproape exclusiv în 
funcție de țara de proveniență (evident, excepțiile există, cum ar fi cazurile lui 
Samuel Beckett, al lui James Joyce sau cel al lui Tristan Tzara), începând cu a doua 
jumătate a secolului al XX-lea este din ce în ce mai greu de încadrat un scriitor în 
rama sigură și infailibilă a unei țări sau a unei limbi care trimite la identificarea cu 
o anumită etnie. Contextul istorico-social determină apariția unor noi state, care se 
străduiesc să își (re)creeze identitatea. Un alt factor care contribuie la dificultatea 
analizei conceptului de identitate este creșterea migrației. Depășirea granițelor 
administrative înseamnă și depășirea granițelor culturale? Ce efecte are migrația 
asupra identității scriitorilor? Este posibilă integrarea lor totală în noul spațiu? Sau 
este vorba despre o identitate transculturală? Exemplul lui Beckett ne vine în 
minte. Irlandez, mai apoi francez, scrie în engleză, pentru ca apoi să-și traducă 
textul în franceză și, din nou, în engleză. Care este identitatea lui? Cât de relevantă 
și cât de funcțională este încadrarea lui, și a oricărui scriitor, într-o identitate 
națională, în contextul unui spațiu supranațional al literaturii? Un alt exemplu este 
cel al lui Eugen Ionescu, revendicat de literatura română, dar, în esență, scriitor de 
limbă franceză. Este limba de expresie un criteriu important și decisiv în definirea 
identității? Ce (mai) înseamnă identitatea în secolul al XXI-lea? Și unde îi 
încadrăm pe scriitorii aparținând unor etnii, dar care aleg drept limbă de expresie 
limba țării în care trăiesc? 

II.2. Identitate și alteritate 

Înțelegerea și funcționarea conceptului de identitate devine imposibilă în 
absența alterității. Autodefinirea, în cele mai multe cazuri, se face prin negare sau 
prin opoziție. Astfel, individul se definește prin negarea a ceea ce nu este sau prin 
opoziție cu ceva existent. Deci, un scriitor aparținând unei minorități se definește 
ca nefăcând/nefiind parte din sfera majorității și, totodată, prin opoziție cu 
majoritatea. În general, reprezentarea identității se face prin apelul la dihotomia 
similitudine/diferență. 

Opoziția ,,minor – major” joacă un rol important în definirea identității. Pornind 
de la dihotomia ,,identitate atribuită” – ,,identitate resimțită”, identitatea unui scriitor se 
construiește în funcție de raportul ce se stabilește între lumea exterioară (identitatea 
atribuită) și lumea interioară (identitatea resimțită). Cazul scriitorilor aparținând unei 
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etnii minoritare este elocvent, în sensul în care există o permanentă pendulare între 
dorința de a fi la fel cu majoritatea, de a-și accepta identitatea atribuită, și dorința de a fi 
altfel, de a-și manifesta identitatea resimțită. Deteritorializarea teoretizată de Gilles 
Deleuze și Felix Guattari devine o formă de revoltă împotriva convențiilor majorității, 
de reafirmare a unicității, astfel încât  conceptul de ,,minor” devine sinonim cu ,,altfel 
decât majoritatea”, în acord cu ideile postulate de Guy Scarpetta, pentru care orice 
scriitor este minoritar, dezrădăcinat de la modelul majoritar, creându-și o identitate și o 
realitate proprie, în și prin care își exprimă unicitatea. 

În același timp, raportul Eu – Celălalt reflectă, de fapt, nevoia generală de 
Celălalt. Ștefan Aug. Doinaș remarcă faptul că „întâlnirea cu Celălalt este proba de 
foc a existenței noastre”27, astfel încât Eul nu există, nu se poate defini, în absența 
Celuilalt. Eul se afirmă prin diferențiere, atât față de Celălalt, cât și față de sine 
însuși, având în vedere faptul că ființa umană evoluează constant, astfel încât se 
dezvoltă o alteritate interioară, raportată la factorul devenirii în timp: Eu cel de azi 
nu sunt același cu cel de ieri sau, poate, cu cel de mâine, astfel încât definiția Eului 
nu este Unu, ci o sumă de Unu, o pluralitate; identitatea ființei se construiește din 
fragmente ale alterității interioare. Incapacitatea de a admite alteritatea interioară 
înseamnă neacceptarea evoluției, stagnare, suspendare identitară. „Conștiința de 
sine se formează prin impresia că fiecare dintre noi este altul și altfel decât 
celălalt”28, afirmă Ștefan Aug. Doinaș, subliniind complexitatea raportului cu 
alteritatea. Eu și Celălalt coexistă, specificul și diferența, de asemenea, fiind, de 
fapt, o afirmare a existenței ambilor. Astfel, identitatea este garantată de alteritate. 

II.3. Identitatea. Tipologii 

Identitatea reprezintă forma de adoptare și asimilare a unui miez valoric care 
constă în tradiții, aspirații, viziuni comune. De asemenea, identitatea se construiește 
pe baza memoriei și a istoriei comune, dar și a unui proiect de viitor asumat.  

Dincolo de definiții și accepțiuni ale termenului de identitate, acesta rămâne 
un concept fluid, „un continuum de situații intermediare”29, notează Solomon 
Marcus, care propune o imagine tripartită a identității. Astfel, există o ,,identitate 
materială”, alcătuită de suma a tot ceea ce posedăm, o ,,identitate structurală”, dată 
de apartenența la anumite grupuri, instituții, state, și o ,,identitate interactivă”, 
reflectată de interacțiunea cu alții. Pornind de la observațiile lui Solomon Marcus, 
se decelează prima binaritate a identității: cea individuală și cea de grup. Un 
individ se definește individual, prin raportare și diferențiere față de ceilalți, dar și în 
grup, când primează dorința de a fi acceptat în interiorul grupului, cu care 
împărtășește valori, credințe, idealuri. Identitatea de grup reflectă o dublă postură, 
 

27 Ștefan Augustin Doinaș, ,,Eu și celălalt”, în ,,Secolul 21”: Alteritate, nr. 1–7, 2002, p. 9. 
28 Idem, „Fragmente despre alteritate”, în „Secolul 21”: Alteritate, nr. 1–7, 2002, p. 23. 
29 Solomon Marcus, ,,Identitatea și alteritatea sunt de nedespărțit”, în ,,Secolul 21”: Alteritate, 

nr. 1–7, 2002, p. 88. 
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devenită dilematică, a individului: cum să fie unic și, în același timp, acceptat? 
Altfel spus, cum să își păstreze caracterul individual și cel de grup în același timp.  

II.3.1. Identitatea națională 

Pornind de la etimologia latină a termenului ,,națiune”, în care natio înseamnă 
„popor”, „trib”, trebuie diferențiat, încă de la început, raportul dintre națiune și stat. 
Confuzia sinonimică a celor doi termeni este generată de asocierea involuntară (dar 
determinată istoric) între teritoriu/stat și națiune. Astfel, o ipoteză este ecuația un stat 
= o națiune, viziune care determină asocierea națiunii cu o ideologie care să susțină 
statul, concepție asociată cu mișcările revoluționare ale secolului al XIX-lea, însoțite 
de formarea unor noi state, care trebuie să își creeze națiunea. Așadar, națiunea este 
un concept modern, fiind „formula de solidaritate și de identitate proprie epocii 
moderne”30, iar „conștiința de sine etnică, respectiv națională, a unei societăți, a 
reprezentat motorul decisiv pentru identitatea colectivă, independent de faptul că 
această identitate colectivă se regăsește sau nu într-un stat constituit politic”31. Deci 
statul înseamnă națiune? Nicidecum. Ecuația frontieră–identitate departajează între 
granițele reale, geo-politice, și cele intelectuale, ideologice, simbolice. Punctul de 
vedere contemporan respinge această viziune unificatoare, a statului-națiune, ba 
chiar, mai mult, se ridică întrebarea în ce măsură mai sunt relevante semanticile 
naționale și etnice în contextul unei lumi globalizate, al unei piețe mondiale, al unei 
comunități internaționale.  

Care sunt factorii care generează sentimentul apartenenței la o națiune? 
Identitatea națională se construiește pe baza memoriei și a istoriei comune, precum 
și a existenței unor proiecte politice împărtășite32, dacă discutăm la modul general. 
Particularizând, Mălina Ciocea afirmă că națiunea este construită în jurul unui miez 
valoric, care cuprinde tradiții, aspirații, viziuni comune, având caracter etnic, 
lingvistic și teritorial. Să fie vorba despre identitate națională sau, de fapt, este 
vorba despre o identitate culturală? Tindem să credem că factorii enumerați sunt 
cei ce contribuie la stabilirea identității culturale, care transcende factorul național. 

II.3.2. Caracter național și caracter etnic. Majoritar versus minoritar 

Problema cea mai spinoasă este de a stabili ce înseamnă caracter național și 
caracter etnic. Cele mai multe păreri afirmă că identitatea națională este definită prin 
limbă, teritoriu și istorie comună. Ce este etnia? Lucian Boia o definește drept 
structură familială, economică, socială, cu  limbă și cultură comune33. În ce măsură 
sunt cele două concepte sinonime? Același Lucian Boia observă că „există o serie de 
 

30 Lucian Boia, Două secole de mitologie națională, București, Editura Humanitas, 2017, p. 11. 
31 Georg Weber, Renate Weber, „Identitatea etnică. Exemplu: sașii transilvăneni. Observații și 

argumente sociologice”, în Vasile Boari, Ștefan Borbely, Radu Murea (coord.), Identitatea românească 
în context european, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, p. 169. 

32 Mălina Ciocea, op. cit., p. 14. 
33 Lucian Boia, op. cit., p. 17. 
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elemente pe care etniile le împărtășesc, într-o măsură variabilă, cu națiunile moderne: 
mituri fondatoare, amintiri istorice, valori culturale, o anume limbă, un teritoriu sau 
un nume”34. În ce constă diferența dintre națiune și etnie? Ființa umană aparține unei 
națiuni prin naștere sau prin opțiune, iar etnia este un concept care precede națiunea. 
Așadar, conceptul de ,,națiune” este unul modern, construit artificial, răspunzând 
nevoii de integrare, de asimilare cu un grup. Conceptul de ,,etnie” este premergător 
celui de națiune. Ambele au în comun o serie de trăsături, deja enumerate, fiind 
diferențiate de ideea de teritoriu și de raportul majoritate –minoritate.  

În Mii de platouri, dar mai ales în Kafka. Pentru o literatură minoră, G. Deleuze 
și F. Guattari ridică problema definirii conceptelor de ,,literatură minoră” și ,,literatură 
majoră”. Astfel, pentru cei doi, „o literatură minoră nu este cea scrisă într-o limbă 
minoră, ci mai curând cea pe care o minoritate o face într-o limbă majoră”35. Dacă 
literatura majoră este văzută ca o „afacere individuală”36, în literatura minoră factorul 
determinant este cel politic, în sensul în care în literatura minoră „totul capătă valoare 
colectivă”37, aceasta având „funcție de enunțare colectivă și chiar revoluționară”38. 
Literatura minoră, în viziunea lui G. Deleuze și a lui F. Guattari, prezintă trei 
caracteristici: deteritorializarea limbii, branșarea individului la imediatul politic și 
asamblajul colectiv de enunțare. Deteritorializarea limbii se referă la procesul suferit de 
o limbă atunci când discursul se îndepărtează de cel acceptat, de cel oficial (în cazul lui 
Kafka, Joyce sau Beckett, o maximă sobrietate a limbajului). Branșarea individului la 
imediatul politic are legătură cu funcția de exponent al colectivității, cu caracterul 
revoluționar al literaturii minore. Asamblajul colectiv de enunțare, idee introdusă de 
Deleuze și Guattari, este însăși definiția literaturii, în care nu subiectul contează, ci 
exprimarea colectivului; din această perspectivă, literatura devine „o mașină colectivă 
de expresie”39. 

,,Reteritorializarea” se referă la schimbarea perspectivei, la resemantizare, la 
(re)crearea unei noi identități. Exemplul oferit de Deleuze și Guattari se referă  
la situația din Imperiul Habsburgic: „descompunerea și prăbușirea imperiului 
dublează criza, accentuează pretutindeni mișcările de deteritorializare și provoacă 
reteritorializări complicate, arhaizante, mitice sau simboliste”40. 

,,Deteritorializarea”, creată prin sărăcirea limbajului, deci a formei, are drept 
etapă următoare ,,reteritorializarea”, care se concentrează asupra semnificației, deci 
a conținutului. 

,,Dispozitivul de înrădăcinare” este un concept introdus de Guy Scarpetta, 
care înțelege noțiunea de identitate, cu precădere etnică, drept fluidă, ca o „întreagă 
experiență intimă, secretă, a interdicției, a tensiunii și a traversării”41. Înrădăcinarea 
 

34 Ibidem, p. 17. 
35 Gilles Deleuze, Felix Guattari, op. cit., p. 27. 
36 Ibidem, p. 28. 
37 Ibidem, p. 29. 
38 Ibidem, p. 28. 
39 Ibidem, p. 32. 
40 Ibidem, p. 43. 
41 Guy Scarpetta, Elogiu cosmopolitismului, Iași, Editura Polirom, 1997, p. 20. 
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este asociată de Scarpetta cu regimurile totalitariste, al căror scop este crearea unei 
identități unice, deci o prevalență a majorului, o disipare a minorului în marea masă 
a majorității, prin recurgerea la teme recurente, precum: rasa, națiunea, sângele și 
glia, păgânismul. În accepțiunea sa, nu există literatură minoră „decât pentru  
cine crede în comunitate, adică, de fapt, în inconștientul colectiv”42. Opoziția  
minor – major este reinterpretată de Scarpetta: „pe de o parte, nu există limbă (și 
teritoriu) decât a Stăpânului; pe de altă parte, a scrie înseamnă a deveni minoritarul 
oricărei minorități, răzvrătit împotriva tuturor unisonurilor, chiar împotriva celor 
ale «diferențelor» și «particularităților»”43. Așadar, pentru Scarpetta, orice scriitor 
este „minor” în sensul în care își creează propriul univers, fiind un dezrădăcinat 
prin excelență. Datorită naturii sale demiurgice, acesta se îndepărtează de modelul 
majoritar, afirmându-și individualitatea și unicitatea ca forme de răzvrătire 
împotriva unui model majoritar. Modernitatea este cea care repară ruptura dintre 
minor și major, cea care „tinde spre universal, dar nu pentru a întemeia «instalații», 
ci, dimpotrivă, pluralități și discontinuități, nomadisme și neidentificări”44. 

II.3.3. Identitatea teritorială 
Din punct de vedere conceptual, teritoriul trebuie diferențiat în: administrativ, 

cel supus rigorilor frontierelor, fie ele statale, fie regionale, și cultural, cel influențat de 
convențiile și preferințele culturale. Problema teritoriului, administrativ și cultural, și a 
influenței sale în spațiul literar este un subiect intens dezbătut în ultimii ani, mai ales 
din perspectiva dihotomiei minoritate – majoritate. Raportul dintre centru și periferie 
generează o serie de relații de interdependență, care își pun amprenta asupra 
fenomenului literar. Este acest raport unul care determină o diferențiere masivă sau, 
dimpotrivă, o hibridizare, un metisaj cultural, un puzzle numit „republica mondială a 
literelor”, ale cărui piese reprezintă „literaturile minore”, „minoritare”, „marginale”, 
„postcoloniale”, despre care vorbește Andrei Terian, „microliteraturile” despre care 
scrie Mircea A. Diaconu? Unde și care mai este locul literaturii majoritare? 

Ecuația sau, poate, tensiunea „frontieră – identitate” generează crearea unei 
dihotomii care are în vedere diferențierea dintre granițele reale, geo-politice și 
granițele intelectuale, de natură ideologică și simbolică. Astfel, un scriitor se 
revendică simbolic de la o comunitate care se poate afla în afara teritoriului său 
administrativ sau lingvistic. Literatura capătă, în acest caz, rol mediator în acest 
mixaj cultural, devenind calea de comunicare cea mai accesibilă și acceptată. 

II.3.4. Identitatea lingvistică a scriitorilor aparținând unor minorități 
Identitatea, în cazul scriitorilor aparținând minorităților, reprezintă o 

permanentă pendulare între limbi, „o întreagă experiență intimă, secretă, a tensiunii 
și a traversării”45. Dincolo de metisajul cultural interesant, obținut ca urmare a 
 

42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, p. 163. 
45 Ibidem, p. 19.  
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bilingvismului, care este locul literaturii scriitorilor aparținând minorităților? 
Aparține ea literaturii majore, fiind o parte care asigură originalitatea, prospețimea 
scrierilor, prin permanentă inovație? Creează o literatură „minoră”, și folosesc aici 
termenul cu sensul de „literatura mai puțin importantă”, diferită de canonul literaturii 
majore? Ce se întâmplă dacă scriitorii aparținând unui grup minoritar se exprimă în 
limba majorității? Putem considera limba un criteriu corect și complet de departajare? 
Sau teritoriul? Mircea A. Diaconu propune termenul de „microliteratură” pentru a 
desemna demersurile literare care se emancipează, se eliberează de structurile literaturii 
majore, diferențiind între literatura intra-teritorială și extra-teritorială, definite prin 
raportare fie la contextul majoritar, fie la centrul etnic, adăugând bilingvismul, 
înțeles ca opțiune a unui scriitor etnic de a alege drept limbă de expresie altă limbă 
decât cea maternă.  

Identitatea lingvistică este, în cele din urmă, o opțiune personală, determinată de 
factori socio-istorici sau emoționali, ținând de contextul cultural al fiecărui individ.  

II.3.5. Pentru cine scriu scriitorii aparținând minorităților? 

Pornind de la analiza făcută de Mircea A. Diaconu în articolul citat, una 
dintre principalele întrebări pe care le ridică literatura scriitorilor aparținând 
minorităților este pentru cine scriu aceștia? De aici, derivă o a doua întrebare: în ce 
măsură urmăresc aceștia integrarea în literatura majorității? Prin urmare, ce mai 
înseamnă literatura majorității în epoca globalizării? Și cum influențează 
fenomenul aculturației construirea identității scriitorilor care aparțin unei etnii 
minoritare? 

Vom începe prin a discuta fenomenul de aculturație, având în vedere faptul că 
aculturația este unul dintre factorii omniprezenți în spațiul cultural și social, influențând 
evoluția individuală și colectivă a societății umane. Aculturația, termen introdus încă 
din 1880, de J.W. Powel, se referă la schimbarea modelelor comportamentale și 
mentale ale unei culturi care interacționează cu o altă cultură și nu trebuie confundată 
cu asimilarea culturală. Aculturația înseamnă adaptare la noile modele societale și 
culturale, fiind, în cele în urmă, o formă de evoluție și de supraviețuire. Sabina Adina 
Luca46 identifică trei tipuri de aculturație: cea „spontană”, liberă, care se manifestă la 
contactul liber, firesc dintre două culturi; cea „organizată”, forțată, care se manifestă în 
cazul colonizărilor, și cea „planificată”, controlată, sistematică, care se manifestă pe 
termen lung, fiind o formă de impunere ce aduce în discuție o poziție de putere. 
Aculturația reprezintă un factor important de luat în calcul atunci când se discută 
raportului „minor – major”, intervenind în felul în care se construiește și se manifestă 
identitatea scriitorilor care aparțin unei etnii minoritare. Din punctul nostru de vedere, 
opțiunea scriitorilor de a se exprima în limba majorității este o consecință a aculturației. 
Dacă privim lucrurile din această perspectivă, este posibil ca ideea de multiculturalitate 
să nu mai primeze, ci să se manifeste, mai mult sau mai puțin direct, doar la nivelul 
 

46 Sabina-Adina Luca, Identitatea socioculturală a tinerilor, Iași, Editura Institutul European, 
2010. 
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temelor și al motivelor abordate, prin mărci certe sau doar sugerate, care să sugereze 
apartenența la o etnie minoritară. În acest caz, rămâne să continuăm cercetarea și să 
aprofundăm ideea enunțată în partea din teza de doctorat dedicată analizei operei 
scriitorilor români de etnie armeană, care aleg ca formă de expresie limba majorității. 

Vom supune atenției, pentru exemplificare, cazul scriitorilor români de 
origine evreiască, în virtutea faptului că, pe de o parte, sunt mai cunoscuți în spațiul 
cultural românesc pentru identificarea asumată a etniei și, pe de altă parte, este mai 
cunoscut contextul social și istoric al comunității evreiești din România, în raport 
cu cea armeană, de care ne vom ocupa în teza de doctorat. Locul scriitorilor evrei 
este mai greu de definit în raport cu literatura majorității; identitatea acestora se 
construiește pe baza raportării la un spațiu mitic, altul decât cel al majorității. 
Condițiile istorice au creat o altă identitate, una aflată în permanentă căutare de 
rădăcini. 

Observația lui Carmen Mușat, referitoare la Mihail Sebastian: „înainte de a fi 
evreu sau român, scriitorul a fost un om conștient de unicitatea absolută a fiecărei 
ființe”47, poate fi extrapolată la cazul fiecărui creator din spațiul literar. Fiecare 
scriitor se (auto)definește prin raportare la Ceilalți, dar și la Sine, dovedind o 
profundă nevoie de confirmare, dar și de afirmare a caracterului său unic. Aceasta e 
marea dilemă: cum să fii ca ceilalți, integrat, și, în același timp, unic, mai ales în 
cazul unei situații istorice nefavorabile, precum cea a evreilor la începutul secolului 
al XX-lea? Ovidiu Morar, în Argumentul care deschide volumul Scriitori evrei din 
România, sintetizează situația scriitorilor aparținând etniei evreiești: „Să mai notăm 
că, din mulțimea scriitorilor români de origine evreiască, puțini au fost cu adevărat 
omologați de critica și istoria literară, însă niciunul n-a devenit până acum canonic, 
deși nume ca Max Blecher, Tristan Tzara, Benjamin Fondane (B. Fundoianu), 
Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Norman Manea ș.a. sunt mult mai cunoscute în 
afara granițelor țării decât multe altele”48. Aceasta să fie soarta scriitorilor etnici, să 
scrie pentru alții decât pentru conaționalii lor? Nu e și cazul lui Norman Manea, 
care se bucură de receptare pozitivă în America. De altfel, trebuie remarcat faptul 
că literatura lui Max Blecher sau cea a lui Tristan Tzara sunt aliniate/sincronizate 
cu climatul european, nu neapărat cu cel românesc, încă supus canoanelor 
trecutului. Modernismul lor poate fi considerat o formă de revoltă, de afirmare a 
independenței față de literatura majorității.   

Asumarea identității etnice minoritare nu exclude integrarea în identitatea 
culturală românească, cea majoritară. Cazul lui Mihail Sebastian este unul relevant 
pentru analiza noastră, care urmărește felul în care se construiește identitatea unui 
scriitor aparținând unei etnii minoritare, în raport cu cea majoritară, cea română. 
Relevanța cazului Mihai Sebastian rezidă în felul în care scriitorul reușește să își 
păstreze identitatea etnică și, în același timp, să fie integrat în cultura majoritară, 
 

47 Carmen Mușat, „Mihail Sebastian și anxietatea identității”, în Romanița Constantinescu 
(coord.), Identitate de frontieră în Europa lărgită, Iași, Editura Polirom, 2008, p. 237. 

48 Ovidiu Morar, Scriitori evrei din România, București, Editura Hasefer, 2014, p. 15. 
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prin universalizarea traumelor pe care scrierile sale le reflectă. Durerea şi suferința 
care transpar din scrierile lui Mihai Sebastian țin de coordonata sa umană, nu doar 
de cea etnică: scriitorul reușește să transforme coordonata etnică în una culturală, 
profund umană, depășind criteriul etnic. 

Scriitorul Mihail Sebastian scrie „românește”. Operele sale nu sunt impregnate 
de un marcant sentiment care să reflecte viața evreiască, precum romanele lui I. 
Peltz, Ury Benador sau Ion Călugăru, despre care Camelia Crăciun notează: 
„Trecând de la descrierea monografică a vieții tradiționale dintr-un mic ștetl din 
nordul Moldovei, în romanul lui Ion Călugăru, la provocările vieții urbane din 
legendarul Cartier evreiesc bucureștean Văcărești-Dudești, imortalizat de I. Peltz, 
varietatea reprezentărilor literare a mediului socio-cultural s-a îmbogățit de 
asemenea, cu descrierea cartierului evreiesc din Brăila, oraș important din estul 
Munteniei, cu structură multietnică, semi-urban la periferia sa săracă și prezentat 
magistral în opera lui Benador”49. Romanele lui Mihail Sebastian acordă atenție 
altor aspecte, de natură universal-valabilă. Scrierile sale devin o armă de apărare 
împotriva vitregiei epocii; romanul De două mii de ani, dincolo de intenția tezistă, 
este și o formă de cunoaștere și autoanaliză, iar alături de Jurnal „are un rol 
preponderent terapeutic și testimonial, valoarea sa fiind, în principal, una de natură 
etică”50. În fond, viziunea lui Sebastian se află între cele două lumi care îi definesc 
orizontul ontologic: a fi român și a fi evreu. Sebastian se dovedește a fi cu mult 
înaintea epocii sale, propunând o perspectivă unificatoare și pacifistă, în care 
națiunea reprezintă „o realitate culturală”, și nu etnică și religioasă, ca la Nae 
Ionescu, maestrul său51. 

Pentru cine scriu scriitorii evrei din România? Atât pentru evrei, scrierile lor 
fiind impregnate de un sentiment al necesității păstrării tradițiilor și imaginilor 
evreiești, cât și pentru români sau, altfel spus, pentru cei care nu fac parte din 
comunitatea evreiască, care, din paginile lor, află din interior aspecte legate de ceea 
ce înseamnă să fii evreu, cum pot fi demontate prejudecățile și stereotipurile, cum 
poți fi diferit și, în același timp, integrat în viața majorității, dat fiind faptul că 
evreii din România au parcurs un proces de aculturație, creând un model particular 
de viață, adaptat climatului românesc, dar păstrând elemente ale identității 
evreiești. Așadar, „literatura scrisă în limba română și inspirată din lumea evreiască 
era articulată pe baze comune, capabile să faciliteze atât accesul cititorilor neevrei, 
cât și al maselor evreiești deja aculturate”52.  

Pentru cine scrie Herta Müller? Cazul scriitoarei este diferit. Herta Müller 
este scriitoare de limbă germană, de origine română, actualmente asimilată 
 

49 Camelia Crăciun, „Apariția unei «literaturi evreiești de limbă română». O abordare socio-
culturală”, în Camelia Crăciun (ed.), Lumea evreiască în literatura română, Iași, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 69. 

50 Carmen Mușat, op. cit., p. 239. 
51 Marta Petreu, „Eliade, Sebastian, Ionescu, Cioran, «copiii din flori» ai României interbelice”, în 

Vasile Boari, Stefan Borbely, Radu Murea (coord.), op. cit.,  p. 339. 
52 Camelia Crăciun, op. cit., p. 76. 
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literaturii germane. Herta Müller este născută în România, dar destinul său de 
scriitoare se dezvoltă după plecarea din România și stabilirea în Germania. „Patria 
sa lingvistică”, după cum afirmă Mircea A. Diaconu în articolul citat, este 
Germania, dar experiența sa de viață, transpusă în scrierile sale, o leagă mai mult 
de România, prin revolta împotriva unui sistem totalitarist. Vădita forță politică o 
leagă de teoria lui Gilles Deleuze și a lui Felix Guattari, conform cărora literatura 
minoră trebuie să fie un act politic, o forță revoluționară, cu un profund caracter 
social. Discursul literar al Hertei Müller problematizează istoria. Destinul 
individual al celor patru tineri din romanul Animalul inimii reprezintă, la scară 
redusă, destinul unei societăți aflate sub cizma grea a totalitarismului. Identitatea 
minoritară a celor patru personaje nu le scoate din masa majorității supuse 
opresiunii. Nu doar sașii, ci și șvabii au avut de suferit în perioada comunistă. Dar 
„falia identitară a cetățeanului aparținând «naționalității conlocuitoare»”53 este cea 
care deosebește destinul celor patru de destinul românilor, fiind elementul care 
imprimă un caracter aparte scrierii Hertei Müller. Integrarea scriitoarei în literatura 
germană își are limitele sale. Ceea ce Herta Müller scrie, simte, transmite se află la 
întretăierea dintre identitatea (lingvistică) germană și cea de șvab, în care se 
amestecă, involuntar, fărâme de suflet și simțire românești, prin particularitatea 
situațiilor pe care scriitoarea le transfigurează în cartea sa. Mircea A. Diaconu 
notează: „Negarea etnicității – scriitorul şvab nu mai vrea să păzească orizontul 
comunitar, fatalmente minoritar – și distrugerea oricărei tutele atrag după ele, în 
cele mai multe cazuri, renunțarea la scris. La polul opus, Herta Müller ia premiul 
Nobel”54, sintetizând atât esența scrierilor, cât și poziționarea sa ideologică.  

Destinul scriitorilor armeni din România pare a fi legat, istoric și conceptual, 
de cel al evreilor. Soarta le-a fost asemănătoare celor două națiuni; condițiile 
vitrege le-au imprimat un destin în care existența lor a fost circumscrisă între 
cruzime și adaptare. Ceea ce unește cele două popoare este sentimentul 
supraviețuirii prin diaspora, a cărei voce transpare în paginile scrierilor etnicilor 
evrei și armeni. Dar, în vreme ce evreii au ales să scrie în limba idiș sau în altă 
limbă, scriitorii armeni din România au scris și scriu exclusiv în română, în 
detrimentul limbii materne. 

Discursul literar, atât în cazul evreilor, cât și în cel al armenilor, este influențat 
de condiția lor veșnic rătăcitoare, în căutarea unui ,,acasă”. Monica Spiridon notează: 
„Armeanul este cel care a plătit polițele istoriei și își caută cu înfrigurare identitatea 
și rostul într-un spațiu îngust, unde certitudinile sunt mânate de dorință și de 
închipuire”55. Supus mereu unei alterități ostile, armeanul își creează un mecanism de 
apărare și de supraviețuire. În ce constau mărcile identității armenești, în cazul 
scriitorilor, în condițiile în care limba (factor de asumare a unei identități) de expresie 
aleasă este cea a majorității? Este suficientă abordarea unor teme și motive pentru a 
 

53 Florica Persăcel (Teodoriuc), „Analiză identitară și experiență lingvistică, în Regele  
se-nclină și ucide de Herta Müller”, în  ,,Meridian critic”, nr. 2 (vol. 23), 2014, p. 123. 

54 Mircea A. Diaconu, op. cit., p. 150.   
55 Monica Spiridon, op. cit., p. 71.  
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încadra un scriitor într-o anume etnicitate? Cât de vizibile sunt mărcile identitare? În 
ce măsură sunt aceste mărci identitare asumate? Iată doar câteva întrebări cărora 
sperăm să le putem răspunde de-a lungul cercetării noastre. 

III. Concluzii 

Globalizarea este un concept funcțional în spațiul literaturii, influențând felul 
în care se construiește identitatea scriitorilor, nu doar a celor care aparțin unei etnii 
minoritare, ci și a celor care aparțin majorității. În urma cercetării noastre, 
observăm că, de fapt, globalizarea duce la dispariția mărcilor identitare evidente, 
discursul literar intrând pe un teren al identității sugerate și nu enunțate, asumate în 
mod direct. Problematica pusă în discuție, cea a identității scriitorilor etnici 
aparținând unei minorități, poate fi valabilă nu doar în cazul etnicilor evrei sau 
armeni, ci, în principiu, în cazul oricăror etnici minoritari.  

Un factor decisiv în construirea identității categoriei de scriitori avuți în 
vedere îl constituie aculturația, ţinând cont de faptul că acești scriitori aparțin unei 
culturi care trăiește și se manifestă în cadrul altei culturi. Rămâne de dezvoltat, pe 
parcursul tezei noastre de doctorat, felul în care se manifestă mărcile identitare, cu 
accent pe mărcile evidente, asumate și mărcile sugerate, posibil neobservate încă 
de critica literară. 

În ceea ce privește aspectul multicultural, ne întrebăm în ce măsură mai 
influențează acesta demersul nostru, dat fiind faptul că scriitorii avuți în vedere 
aleg drept formă de expresie limba majorității. Rămâne de cercetat concret, pe baza 
corpusului de texte, ce loc ocupă și cum se manifestă multiculturalitatea în cazul 
scriitorilor români de origine armeană. 
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SATUL TRADIȚIONAL – O IMPORTANTĂ RESURSĂ 
PENTRU TURISM ÎN BUCOVINA1 

MIHAELA-ANDREEA STROE 

The Traditional Village – An Important Resource for Tourism in Bukovina 

(Abstract) * 

Bukovina (“The Land of Beech Trees”) or the Duchy of Bukovina as part of the 
Austrian Empire, is a vast territory with numerous resources (natural, cultural, 
historical, balneal) and can be regarded as a huge open-air museum. The cultural 
heritage of Suceava County has a great historical value and its tangible and intangible 
patrimony attracts tourists from all over the world. Yet, one of the most important 
values, which offers authenticity and uniqueness to the region’s landscape is the 
traditional village and its particularities. The rural areas are preservers of old customs, 
traditions, and crafts, where the talent and passion for beauty are transformed into true 
works of art, from the ceramics and handwoven carpets or knitwear to the traditional 
folklore instruments. The article aims to create an overview of the characteristics of 
Bukovina’s rural space and also to identify the intangible elements that are directly 
connected to this area. The traditional village captures the particularities of the 
northwestern part of Moldavia. It is also based on customs, traditions and a certain rural 
typology that play an important role in enhancing tourism activity at the regional level. 

 
Keywords: village, Bukovina, rural, tourism, cultural heritage. 

Introducere 

Potențialul turistic pe care îl oferă Bucovina este dat de specificitățile ei 
interne: spațiu multicultural, multietnic și multiconfesional, în care s-a format o 
multitudine de tradiții populare, meșteșuguri, arhitectură populară țărănească, 
tehnică și instalații populare, costume, ceramică, ouă încondeiate etc. 

Printre resursele atractive ale cadrului natural, amintim: multitudinea de 
tipuri de relief întâlnite (peisaje, puncte de belvedere, piscuri si vârfuri montane, 
trecători, văi, defileu), monumente naturale, fond forestier și cinegetic, lacuri natu-
 

1 Această lucrare a fost realizată în cadrul grantului acordat de Ministerul Cercetării și Inovării, 
CCCDI-UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884/56 PDDCI/03.04.2018, PNCDI III.  

* Traducere: Harieta Mareci-Sabol. 
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rale și artificiale, izvoare minerale, parcuri naționale, parcuri dendrologice, dome-
nii schiabile etc.; resurse de proveniență antropică: vestigii arheologice, castele 
feudale sau cetăți (Hotin, Suceava, Cernăuți), monumente istorice și de artă de 
factură religioasă, monumente istorice și ansambluri arhitecturale (clădiri cu 
valoare arhitectonică deosebită, în special în Cernăuți), monumente de artă plastică 
comemorative, muzee și colecții, galerii de artă etc.; patrimoniul industrial și etnic, 
o altă fațetă a patrimoniului regional: instalațiile miniere, vechile fabrici de hârtie, 
spirt, sticlă, complexe hidrotehnice, clădiri, hale, furnale, căi ferate vechi, infrastructură 
industrială veche, canale, dar și întreprinderi super tehnologizate (de exemplu, Dorna). 

Tematicile turismului în regiune pot fi considerate în aceeași măsură subproduse 
ale produsului turistic integral. 

Mănăstirile din nordul Moldovei sunt considerate produsul cel mai valoros 
pe care-l posedă România din punct de vedere turistic, patrimonial, istoric și 
religios. Este singurul produs cunoscut și recunoscut internațional. În ambele părți 
ale Bucovinei și în aproape tot nordul Moldovei se găsesc lăcașe de cult și biserici 
de o inestimabilă valoare istorică și spirituală. De altfel, turismul religios este 
considerat principala formă de turism în Bucovina, alături de agroturism.  

Oferta de agrement în turismul rural este reprezentată de: echitaţie; drumeţii 
pedestre; cicloturism; pescuit şi vânătoare; vizite la stâne; degustarea unor produse 
specifice bucătăriei ţărăneşti; turismul balnear (cu apele minerale carbogazoase, 
hipotone, atermale, bicarbonatate sodice, calcice şi feruginoase din Vatra Dornei şi cele 
din Bazinul Dornelor; mofetele naturale de sondă, cu mare puritate şi concentraţie de 
CO2; nămolul de turbă din Tinovul Mare, Poiana Stampei, caracterizat ca turbă 
oligotrofă slab mineralizată; apele minerale sulfuroase din zona Iacobeni; bioclimatul 
tonic, stimulent cu nuanţe de sedare); turismul cultural – având în vedere că judeţul 
Suceava deţine un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi 
atractivitate turistică, cu obiective cu caracter istoric-militar (Cetatea Şcheia, Cetatea de 
Scaun a Sucevei şi Cetatea Zamca), construcţii civile (Curtea Domnească şi Hanul 
Domnesc din Suceava), precum şi peste 25 de unităţi muzeale, printre care: Muzeul de 
Istorie din Suceava, cu „Sala tronului” – o realizare de excepţie, unicat în România şi 
Muzeul Satului Bucovinean din Suceava.  

Pe de altă parte, zonele rurale sunt păstrătoare ale datinilor, tradiţiilor, meşte-
şugurilor şi obiceiurilor străvechi, unde talentul şi atracţia către frumos se mate-
rializează în adevărate opere de artă – ceramică, covoare ţesute manual, cojocărit, 
ţesături, instrumente populare, măşti etc. Bucovina este renumită pentru muzeele sale 
etnografice, bine conturate şi realizate tematic (Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, 
Câmpulung Moldovenesc, Solca, Vatra Dornei, Vama, Marginea), precum şi pentru 
importantele centre de creaţie sau ateliere individuale ale meşterilor populari vestiţi 
pentru meşteşugurile lor (Vatra Moldoviţei, Ciocăneşti, Brodina, Poiana Stampei – 
încondeiatul ouălor; Marginea, Rădăuţi – ceramică; Mănăstirea Humorului, Rădăuţi, 
Arbore – ţesături; Suceava, Rădăuţi, Vatra Dornei, Molid, Fundu Moldovei – icoane; 
Marginea, Gura Humorului – împletituri; Bilca, Vama, Fundu Moldovei – pielăritul, 
cojocăritul). 
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Punctul central în care toate aceste tradiții, obiceiuri, meșteșuguri iau naștere 
este satul tradiţional bucovinean, care poate fi privit ca un nucleu ce comportă două 
aspecte: caracteristicile arhitecturale ale patrimoniului construit și elementele 
intangibile ale patrimoniului imaterial, cum sunt datinile și alte elemente de 
contingență culturală. Ideea de îmbinare a tradiționalului cu modernul în 
promovarea turismului are la bază respectarea liniei tradiționale a clădirilor vechi 
din jur, astfel încât autenticitatea locului să fie păstrată. 

Metodologia de cercetare 

Scopul acestei cercetări a fost de a caracteriza potenţialul turistic al zonelor 
rurale din Bucovina, cu accent pe județul Suceava, prin identificarea trăsăturilor 
patrimoniului construit rural, dar și a elementelor de patrimoniu imaterial. De 
asemenea, realizarea analizei SWOT a resurselor satului tradiţional ca potențiator 
turistic și, comparativ în spațiu și timp, a elementelor de patrimoniu construit și 
intangibil, analiză statistică a evoluției gradului de cazare sau dezvoltării turistice 
regionale. 

Propunem ca, pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra importanței 
satului tradiţional în dezvoltarea turismului din Bucovina, să pornim de la 
conturarea unor statistici zonale în ceea ce privește tipurile de cazare turistică în 
Bucovina și dezvoltarea regional turistică. Astfel, după anul 2000, o parte din 
turiștii români și străini care vizitează Bucovina se orientează spre pensiuni urbane, 
pensiuni rurale sau pensiuni agroturistice. Această tendință apare, de fapt, la nivelul 
întregii țări. Explicația are legătură cu multe avantaje oferite de acest nou concept 
de recreere, departe de poluarea sonoră și stresul lumii civilizate. Așa cum am 
subliniat mai sus, cele mai importante avantaje sunt stilul de viață natural și cel 
rustic din Bucovina, care oferă circumstanțe excepționale potențialului turist. 
Pensiunile tip Agroturist reprezintă cea mai potrivită formă a industriei ospitalității 
din Bucovina, chiar dacă, deseori, în sistemul pensiunii de aici, încă mai întâlnim 
câteva forme rudimentare. 

Se pot trage următoarele concluzii: 
– la nivelul anului 2017, 43,27% din totalul unităților de cazare existente din 

regiunea de Nord-Est au fost concentrate pe nivelul județului Suceava, iar la 
nivelul anului 2018 observăm un procent de 40,81% concentrat în judeţul Suceava, 
ceea ce înseamnă că aproape jumătate din capacitatea turistică de cazare se 
centrează în acest judeţ; 

–  importanța pensiunilor turistice a crescut, pe măsură ce tot mai mulți 
turiști au fost orientați spre unitățile de cazare specifice unei „industrii hoteliere” 
mai mici, cu prețuri mai ieftine și situate în mai multe zone rurale sau pe distanțe 
mari către orașe. 

Turismul rural și agroturismul au o pondere predominantă în activitatea 
economică a Bucovinei. În ceea ce privește distribuirea pensiunilor agroturistice pe 
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teritoriul Bucovinei, acestea au cunoscut o concentrare mai mare în jurul zonelor 
Vatra Dornei (Dorna Arini, Şaru Dornei, Dorna Candrenilor), Câmpulung Moldovenesc 
(Pojorâta, Sadova, Vama), Putna, Gura Humorului (Mănăstirea Humor) şi în loca-
lităţile apropiate Suceviţei. 

 

 
Fig. 1. Structuri de primire turistică, cu funcţiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri, pe 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. 
 
Din informațiile cu privire la zona Bucovinei, putem trage următoarele 

concluzii: în structurile de primire turistică observate statistic, care au funcţionat în 
judeţul Suceava în luna septembrie 2018, au fost cazaţi 4 3207 de turişti, numărul 
lor fiind mai mic cu 31,2% faţă de luna august 2018; faţă de luna similară din anul 
2017, numărul sosirilor a crescut cu 13,9%. Cei mai mulți turişti, 54,3%, au 
preferat să fie cazaţi în hoteluri, 18,9% în pensiuni agroturistice, 16,4% în pensiuni 
turistice şi 10,4% în celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, 
hosteluri, vile turistice, cabane turistice). Pe zone turistice, cel mai mare număr de 
sosiri au înregistrat structurile din zona montană, cu 46,5%, fiind urmate de 
structurile situate în Municipiul Suceava, cu 23,3%, zona staţiunii balneare Vatra 
Dornei, cu 14,3% şi zona ,,alte localităţi şi trasee turistice”, cu 15,9%.  

Festivalurile folclorice artistice și tradiționale, ţinute pe tot parcursul anului, 
reamintesc publicului larg spiritul viu, autentic al Bucovinei prin cântece și dansuri 
populare, obiceiuri vechi, festivaluri de artă plastică. Arta populară, religia și 
obiceiurile creștine nealterate, posibilitatea de a fi în mijlocul unor evenimente 
specifice acestui loc (festivaluri, târguri etc.), chiar și terapia fizică prin realizarea 
activităţilor câmpeneşti sunt puncte de atracție. Prin valorile sale culturale, istorice, 
etnografice, naturale și socio-economice, satul bucovinean poate deveni un produs 
turistic de mare originalitate și brand pentru turismul din Regiunea Nord-Est.  
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În bazinul superior al Sucevei, capacitatea de cazare este redusă, fiind 
concentrată în comuna Putna; lângă platourile montane, zona cu cea mai mare 
capacitate de cazare este Sucevița, care deține cel mai mare număr al structurilor 
din bazinul Sucevei; localitățile menționate sunt urmate de Cacica și Solca, bazinul 
fiind dominat de orașul Suceava și orașul Rădăuți. 

Bucovina este asociată întotdeauna cu mănăstiri pictate, cu natură frumoasă, 
cu sate pitoreşti şi tradiţii autentice. În Bucovina (Ţara Fagilor), lemnul a fost 
materia primă pentru construirea casei de locuit şi a anexelor, a bisericii satului, a 
instalaţiilor tehnice tradiţionale, precum şi a majorităţii inventarului gospodăresc 
legat de ocupaţii şi meşteşuguri. Tipurile de îmbinări de bârne pentru ridicarea unei 
case, soluţiile tehnice pentru o locuire confortabilă, acoperişurile de draniţă şi cu 
pante abrupte pentru scurgerea apei/zăpezii sunt doar câteva elemente de 
autenticitate ale Bucovinei.  

Păstrarea satului tradițional, cu caracteristicile sale 

Spaţiul gospodăriei tradiţionale este funcţional şi în concordanţă cu 
ocupaţiile de bază ale locuitorilor: grajduri masive, pentru creşterea animalelor 
mari în zona de munte, cu standole pentru căruţă şi hambare pentru furaje, cămări 
sau celare pentru depozitare unelte, hâjuri pentru prepararea mâncării sau bucătării 
de vară, coteţe pentru animale mici, fântâni, împrejmuiri cu garduri din bârne sau 
răzlogi cu porţi duble, masive, protejate de acoperişuri cu draniţă. 

Satul tradițional trebuie perceput pe două coordonate: spațiul de vatră, cu 
arhitectura specifică, ce creează unicitatea zonei și elementele de artă tradițională, 
ce creează patrimoniul intangibil care atrage turiștii în căutare de tradiții, obiceiuri, 
specific local și gastronomie. 

Caracteristici ale satului tradiţional în Bucovina 

Corpul casei Specific local prin: culoare, proporţii şi detalii (închiderea 
prispei cu lemn traforat, foişor care marchează accesul, stâlpi 
sculptaţi) 

Acoperișul (forme și 
materiale) 

Acoperişurile caselor tradiţionale sunt în două sau patru ape, cu 
prelungirea şarpantei pentru protejarea pereţilor; panta abruptă 
pentru scurgerea zăpezilor este perfect adaptată condiţiilor 
climatice. 

Învelitori (material și culori) Învelitoarea tradiţională este din lemn prelucrat, draniţă, în culori 
neutre. Acoperişurile sunt îmbogăţite cu ciocârlani la coamă şi cu 
bolduri la capete, lucrate din lemn, având uneori crestate pe ele 
rozete, romburi, sau alte reprezentări simbolice și mici lucarne. 
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(continuare) 

Fațade (culori și materiale) Case cu pereţi din cununi de bârne la vedere, cu chenar lutuit şi 
văruit doar în jurul uşii şi al ferestrelor; case cu pereţii lutuiţi  
şi văruiţi în totalitate, fără alte motive decât cele ale elementelor 
de arhitectură, îmbinări ale bârnelor, console, capete de căpriori, 
cosoroabe. O altă categorie sunt cele tencuite cu motive 
decorative pe faţade, realizate din stucatură colorată reprezentând 
motive solare, geometrice, zoomorfe, cu semnificaţie simbolică. 

Fațade (prispă și foișor) Gangul pe două sau trei laturi a evoluat odată cu planimetria 
casei, care a adăugat în spate un spaţiu de depozitare dezvoltat 
din prelungirea şarpantei. Foişorul ieşit în exterior are stâlpi din 
lemn, sculptaţi şi acoperiş separat de cel al casei. 

Ferestre și uși Uşa dreptunghiulară este realizată din tăblii de lemn, având 
decoraţiuni romboidale prinse cu ţinte metalice, completate cu 
ancadramente din lemn, cu motive decorative identice cu cele ale 
ferestrelor. De multe ori uşile şi ferestrele sunt încadrate de un chenar 
văruit în alb sau decorat cu modele diverse (ex: „dinte de lup”). 

Talpa și temelia casei Partea inferioară a pereţilor, soclul, este protejat de degradări prin 
ungerea cu humă (argilă neagră) dizolvată în apă. La casele mai 
ridicate de la sol, temelia se realizează tradiţional, din piatră de râu 
sau carieră şi poate fi unitară pe tot planul casei, sau sub formă de 
stâlpi de susţinere, în special pentru gangul cu sau fără foişor. 

Porți și garduri Porțile tradiționale sunt duble, cu stâlpi masivi din lemn pe care 
se sprijină acoperișul de draniță, în concordanță cu cel al casei și 
anexelor. Gardurile din bârne sau scânduri sunt și ele protejate de 
cele mai multe ori cu acoperișuri în două ape. Elementele 
decorative, sculptate sau traforate, se regăsesc la stâlpii de 
susținere și la porțile de acces. 

Sursa: centralizare proprie după Satul bucovinean ca destinație turistică. 
 
Imaginația și spiritualitatea intensă a românilor au fost întotdeauna exprima-

te prin arhitectură, astfel satul bucovinean conservat este o modalitate de a ilustra 
trecutul prin case țărănești găsite și restaurate, porți sculptate, hambare și alte 
elemente arhitecturale. Tradițiile vechi de secole sunt încă vii în zonele rurale ale 
Bucovinei, ceea ce transformă satul bucovinean în principalul promotor al speci-
ficului bucovinean. 

Fațadele casei sunt în cea mai mare parte frescate sau împodobite cu orna-
mente sculptate în lemn sau piatră și acoperișuri în dale colorate. Intrarea în 
majoritatea caselor conține o poartă mare și ornată. Șantierele sunt frumos îngrijite 
cu garduri, fântâni, verande în aer liber și scările acoperite mărginite de balustrade 
sculptate care se întind până la acoperiș. Unicitatea satelor bucovinene le transformă în 
niște „cărți poștale în aer liber” pentru turiști, oferindu-le o experiență autentică. 

Unele dintre cele mai prolifice sate pentru arte și meșteșuguri sunt: Marginea 
(la 10 km de Rădăuți), renumit centru pentru ceramica sa neagră lustruită cu piatră, 
unde tehnica geto-dacică a fost transmisă din generație în generație (ceea ce 
dovedește continuitatea aboriginalului) populației din această regiune; Dorna, care 
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se distinge prin arhitectura specifică Bucovinei, cu frumoase decorațiuni exterioare, 
cu motive geometrice sau florale; Ciocăneşti (la 22 km de Vatra Dornei), sat 
renumit pentru covoarele fabricate aici; Vama, renumită pentru meşteşugul 
pielăritului, mai ales pentru hainele din piele de oaie; Fundu Moldovei, localitate 
renumită și pentru exploatarea artistică a lemnului, unde sunt făcute instrumentele 
muzicale folclorice; Cârlibaba, unde se lucrează îmbrăcămintea tradițională și 
pânză țesută pentru interiorul caselor; Arbore (pânză țesută de casă). Vopsitul 
ouălor reprezintă altă posibilă atracție turistică din Bucovina, fiind o tradiție care  
s-a păstrat până astăzi. Motivele cel mai des întâlnite în Bucovina sunt cele 
geometrice, de exemplu, crucea și steaua. Un muzeu al ouălor încondeiate se 
găsește în Vama, unde se fac și demonstrații pentru turiști, cu predarea tehnicii de 
vopsit și explicarea simbolurilor folosite. Aceste câteva exemple conturează 
elementele intangibile ale patrimoniului cultural bucovinean, strâns legat de tradiții 
și meșteșuguri. 

 
Analiza SWOT: Satul tradițional – o importantă resursă de turism în Bucovina 

Puncte tari Puncte slabe 

– poziţia geografică: peisaje naturale atractive, 
cu sate răsfirate, cu arhitectură tipică și adaptată 
fiecărei forme de relief; 
– relief foarte variat, o zonă naturală deosebită, 
în care se pot dezvolta sate peisagistice; 
– dezvoltarea agroturismului; 
– existenţa arealelor turistice (zone) deosebite; 
– posibilitatea de a practica diverse tipuri de 
turism pe toată perioada anului (în toate ano-
timpurile); 
– posibilitatea organizării de workshop-uri sau 
ateliere meșteșugărești unde turiștii pot învăța 
încondeiatul ouălor, făurirea ceramicii negre, 
etc., în sate consacrate acestor tradiții și meşteșu-
guri, precum Marginea, Dorna, Vama; 
– arhitectură specifică impresionantă, conservată 
prin păstrarea caselor tradiționale sau a conacelor; 
– turismul gastronomic, care poate completa 
peisajul satului tradiţional prin specificul cultural 
al zonei și obiceiuri locale gastronomice (plăcinte 
,,poale în brâu”, coacerea pâinii în vatră, sărmă-
luțele moldovenești, vinul etc.) 
– existența monumentelor istorice, a mănăstirilor 
în special, amplasate în zona rurală, importante 
atracții ale turismului cultural şi religios; 
– existenţa caselor memoriale, valorificarea 
spaţiului multicultural şi multietnic, cu un bogat 
trecut istoric. 

– insuficienta valorificare şi dezvoltare a 
potenţialului turistic de care dispune spațiul rural; 
– inexistența unei infrastructuri adecvate în 
unele zone rurale; 
– inexistența unor asociații numeroase, care  
să promoveze specificul local bucovinean, să 
creeze programe de training sau informare, sau 
să atragă fonduri; 
– promovarea insuficientă a unor obiective 
turistice și a satelor cu potențial turistic ridicat 
(număr redus de centre de informare turistică, 
lipsa materialelor promoţionale de tipul 
broşurilor oferite gratuit în unităţile de cazare, 
lipsa unor ghiduri culturale din care turistul să 
poată afla activităţile şi evenimentele culturale 
ce se desfăşoară pe parcursul sejurului său); 
– insuficienta finanţare a sectorului de cercetare-
inovare, IT, prin urmare un grad scăzut de 
implementare a gadget-urilor, ori a elementelor 
de IT în scopul promovării sau accesorizării 
patrimoniului cultural construit din satele 
bucovinene; 
– insuficienta conlucrare între mediul academic, 
instituţiile specializate de cercetare şi agenţii 
economici cu privire la folosirea rezultatelor 
activităţii de cercetare şi de transfer tehnologic; 
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(continuare) 

Amenințări Oportunități 

– condiţiile meteo aspre (verile reci şi ploioase, 
iernile geroase, cu precipitaţii abundente), care 
pot afecta fluxul turistic mai ales în zona rurală, 
unde majoritatea activităților se petrec în aer 
liber; 
– lipsa unei coeziuni la nivelul reprezentanţilor 
satului tradiţional; 
– degradarea satelor tradiţionale abandonate, 
care nu intră în circuitul turistic, nu sunt 
renovate, proprietarii au plecat din țară sau nu 
sunt interesați de promovarea turistică; 
– lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare 
economică şi socială; 
– degradarea monumentelor de artă şi arhitectură; 
– migrarea forţei de muncă, părăsirea caselor 
tradiționale, scăderea populației sătești, îmbătrâ-
nirea populației; 
– costurile ridicate privind accesul la tehnologie; 
– dezvoltarea într-un ritm accelerat a comerţului 
electronic şi a pieţei e -bussiness; 
– dezvoltarea societăţii informaţionale, prin 
convergenţa canalelor de comunicaţii. 

 

– dezvoltarea unor noi staţiuni turistice: 
Câmpulung Moldovenesc, Cacica, Botuş (staţiune 
etnografică); 
– susţinerea proiectelor care introduc valoare 
turistică, obiective şi evenimente culturale şi 
spirituale din Bucovina; 
– includerea unor case de vacanţă (pensiuni 
agroturistice) în reţeaua de agenţi de turism din 
România şi în reţelele europene profesionale (de 
exemplu, în cadrul Federației Internaționale a 
celor mai frumoase sate din lume, România este 
inclusă în calitate de observator al asociației, cu 
80 de sate înscrise); 
– încurajarea unor noi forme de turism şi valo-
rificarea moştenirii istorice, culturale, spirituale 
şi de tradiţie; 
– dezvoltarea transferului de tehnologie. 

 

Sursa: centralizare proprie, adaptare după Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în judeţul 
Suceava, Instituţia Prefectului, judeţul Suceava. 

Concluzii 

Satul tradiţional rămâne un punct de reper în peisajul turistic românesc, în 
jurul său luând naștere tradiții, obiceiuri, legende, elemente de o ireală frumusețe și 
autenticitate, ce caracterizează plaiurile bucovinene și se transformă într-o matrice 
culturală a Bucovinei.  

Elementele de patrimoniu intangibil se îmbină cu elementele patrimoniului 
construit, arhitectura Dornei, specifică Bucovinei, alături de alte elemente 
arhitecturale de o simplitate deosebită, însă care reflectă o adaptare perfectă la 
mediul înconjurător și nevoile localnicilor, făurind împreună imaginea inegalabilă a 
satului tradițional, care se transformă, astfel, într-o resursă importantă pentru 
turismul local. Satul turistic românesc este un produs original în egală măsură 
pentru piața internă și piața internațională. Pe de altă parte, satul turistic românesc 
poate contribui la descoperirea țării noastre ca posibilă destinație turistică, creând 
interes pentru România ca loc care oferă o gamă largă de experiențe, vacanțe de 
calitate petrecute în țară. Din acest punct de vedere, turismul rural românesc poate 
fi considerat o adevărată terapie de relaxare, un loc de întâlnire cu natura sălbatică, 
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o poartă către lumea tradițiilor și obiceiurilor populare, revenirea la origini. Strâns 
legat de conceptul de sat tradiţional este conceptul de zonă etnofolclorică. 
„Turismul etnofolcloric” este un concept care include problemele specifice ale unei 
zone rurale, zonă care primește turiști și le oferă servicii celor care vor să cunoască 
tradițiile specifice și practicile seculare în ceea ce privește meșteșugurile, arta 
culinară, costumele populare și folclorul specific acelei zone. 

Prin dezvoltarea zonelor de turism rural, luând în considerare cazarea în sate 
tradiționale, există convingerea că nu vor avea efecte negative asupra mediului și 
resursele naturale vor fi utilizate rațional. Pe de altă parte, migrația în oraș, 
modernizarea forței de muncă în sectorul agricol, schimbările provocate de creșterea 
concurenței în zona rurală, lipsa unor programe clare de sprijinire a dezvoltării 
turistice, lipsa unei politici de coeziune între autoritățile locale și guvernamentale pot 
conduce la dezechilibre sau la involuții în ceea ce privește dezvoltarea turismului 
rural tradiţional. Cu o moștenire culturală atât de bogată și valoroasă, România ar 
putea fi o importantă destinație pe harta lumii turismului cultural. Cu o investiție 
susținută în infrastructură, creșterea calității serviciilor turistice, lucru care este 
vizibil de la an la an, și cu o promovare adecvată a locațiilor turistice rurale, România 
își poate consolida poziția ca destinație turistică europeană. 
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REFLECŢII  ASUPRA  IMPORTANŢEI  CERCETĂRILOR  
DE  TEREN  ÎN  CONTEXTUL  ANALIZEI  GRAIURILOR  

POLONEZE  PE  CALE  DE  DISPARIŢIE   
DIN  BUCOVINA  ROMÂNEASCĂ1 

KARINA  STEMPEL-GANCARCZYK 

Reflections on the Importance of Field Research, in the Context of the 
Analysis of Endangered Polish Idioms in the Romanian side of Bukovina 

(Abstract) * 

The article refers to different aspects and the importance of field research in 
analyzing the language and culture of Polish communities in Bukovina. The author 
presents the importance of long and direct research in order to obtain rich data and 
analyzes the research situation as a starting point for developing awareness of the 
importance of their own language and culture among the people who use Polish 
dialects in Romania. 

 
Keywords: Polish idioms, Polish communities, Bucovina, Romania, cercetările 

lingvistice, kapusta ziemniaczana, language death. 

La conferința științifică internațională „Bucovina și bucovinenii. Un secol de 
la Marea Unire”, a XVII-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice a 
Institutului „Bucovina”, organizată în anul 2018, am susţinut referatul intitulat 
„Dispariția limbii în satele poloneze din Bucovina românească”. Acesta prezenta 
procesele de dispariție a limbii pe care le-am cercetat în ultimii ani, analizând 
graiurile poloneze din România2. Textul se referea la trei din cele patru graiuri 
deosebite în anii ’60 de către Elena Deboveanu și Stanisław Gogolewski care, în 
cadrul cercetărilor lor, au împărțit graiurile poloneze din România pe localități:  
 

1 Traducere: Mihaela Dzióbek. Autorul a obținut fonduri ca parte a finanțării unei burse de 
doctorat de la Centrul Național de Știință nr. 2018/28/T/HS2/00055 (Etiuda 6). 

* Traducerea rezumatului: Karina Stempel-Gancarczyk. 
2 Rezultatul cercetărilor pe această temă îl constituie lucrarea de doctorat cu titlul Procesy 

zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskie [Procesele de dispariție 
a limbii pe baza cercetărilor graiurilor poloneze din Bucovina românească], a cărei susținere a avut 
loc în 25 iunie 2019, la Institutul de Slavistică al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia. 
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a) graiul satului Cacica; b) graiul așa-numiților munteni bucovineni; c) graiul 
satului Ruda; d) graiul satelor Bulai și Mihoveni3. Cele mai noi concluzii 
referitoare la problema graiurilor din Bucovina au fost prezentate de către Helena 
Krasowska, în cartea Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na 
Bukowinie: Rumunia – Ukraina [Mărturia unui patrimoniu pe cale de dispariție. 
Limba polonă în Bucovina: România – Ucraina]4, care este rezultatul cercetărilor 
efectuate în cadrul grantului „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja 
zanikającego dziedzictwa narodowego [Limba polonă în Bucovina Carpatică. 
Documentația unui patrimoniu național pe cale de dispariție]”5, realizat în anii 
2015–2018. Helena Krasowska a împărțit limba polonezilor din Bucovina 
(înțelegând întregul ținut istoric, așadar cuprinzând atât teritoriul actual românesc, 
cât și cel ucrainean) în: 1) polona bucovineană, care este continuatoarea limbii 
polone din zona răsăriteană a Poloniei (Kresy); 2) graiul muntenilor bucovineni și 
3) graiul satului Bulai, cu trăsături ale dialectului din zona Małopolska. Autoarea a 
mai deosebit trăsăturile limbii pe cale de dispariție vorbită de polonezii din Vicșani 
și Cacica6.  

Cercetările lingvistice efectuate în ultimii ani în Bucovina românească ne 
îndeamnă la mai multe reflecții metodologice, inclusiv cu privire la rolul 
cercetătorului în salvarea mărturiilor de limbă și în trezirea conștiinței lingvistice și 
culturale în comunitățile analizate.  

Potrivit lui Wojciech Burszta, limba este unul din domeniile fundamentale 
ale culturii, prin care se exprimă afilierea identității (alături de presupusele legături 
de sânge, înțelegerea afinității rasiale, sentimentul de apartenență la regiunea, 
religia și obiceiurile respective)7. În condițiile de funcționare a unei comunități care 
utilizează limba respectivă ca minoritate națională, datorită condițiilor istorice și 
politice, s-a ajuns adeseori la situația în care accesul la cultura minorității (inclusiv 
la limbă) a fost în mare măsură limitat. În astfel de circumstanțe, de obicei funcția 
limbii ca element al identității etnice a fost preluată de către religie8. Însă, 
indiferent de situația respectivei minorități naționale, limba, păstrată chiar și într-o 
formă rudimentară, constituie moștenirea acesteia și mărturia istoriei sale. 
 

3 E. Deboveanu, S. Gogolewski, „Przegląd polskich gwar na terenie Rumunii”, în „Język Polski”, 
46, 1966, pp. 112–131. 

4 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, L. A. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. 
Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Warszawa, 2018. 

5 NPRH (Programul Național de Dezvoltare a Științelor Umaniste), nr. 1bH 15 0354 83. 
6 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, L. A. Suchomłynow, op. cit., pp. 84, 123. 
7 W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań, 2008, pp. 137–138. 
8 Această problemă, raportată la situația minorității poloneze din România, este analizată de 

Eugeniusz Kłosek în lucrarea Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny 
rumuńskiej [Conștiința etnică și cultura comunității poloneze din satele Bucovinei românești], Wrocław, 
2005. Religia a devenit un element important al identității naționale a polonezilor care trăiau, de 
exemplu, în Belarus, sau a grupurilor etnice de ucraineni și belaruși care trăiesc în Polonia, fapt pe 
care îl menționează Ewa Dzięgiel, în lucrarea Polszczyzna na Ukrainie [Limba polonă în Ucraina], 
Warszawa, 2003, passim.  
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Graiurile poloneze din Bucovina românească, pe care le deosebeau Elena 
Deboveanu și Stanisław Gogolewski, moștenire a descendenților polonezilor care 
s-au stabilit pe aceste terenuri în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, diferă între ele 
în funcție de locul de proveniență a utilizatorilor și de caracteristicile specifice 
limbii. În prezent, o parte din ele pot fi considerate obiecte ale analizei 
sociolingvistice pe cât de interesante, pe atât de perisabile. Cercetările pe care  
le-am făcut în România, începând din anul 2013, sunt axate pe analiza a trei 
graiuri: 1) graiul satelor Bulai și Mihoveni (și Frumoasa); 2) graiul satului Cacica 
și 3) graiul satului Vicșani9. Ele au constituit baza formulării tezei că aceste dialecte 
dispar10 ‒ și acesta este un proces care coincide cu fenomenul de „dispariție a limbii”, 
temă care îi interesează pe lingviștii din întreaga lume11. Cauzele acestui proces 
sunt, printre altele, dispariția generației celei mai vârstnice a utilizatorilor graiurilor 
și lipsa transmiterii limbii din generație în generație.  

Aceste graiuri trebuie tratate ca fiind pe cale de dispariție, iar procesul de 
dispariție în sine ca fiind avansat și – după cum se pare – ireversibil. Însă, ele (precum 
și modificările lingvistice observate) constituie mărturia istoriei comunităților analizate 
și a identității membrilor acestora. Rezultă din însăși natura limbii: „Dialectul regiunii 
respective pătrunde în structura acesteia și o modelează, devenind un element de 
identificare și un exponent regional sau al moștenirii  culturale locale. În această 
variantă a limbii, orientată teritorial și păstrând ceea ce nu poate conține registrul 
lingvistic general, se află patrimoniul special, care constă nu numai în moștenirea 
formelor lingvistice, dar și a întregului sistem de valori universale, intacte, inclusiv 
interesul pentru lumea înconjurătoare direcționat spre necesitatea de a denumi până și 
cel mai mic element din realitatea înconjurătoare, precum și capacitatea de a discerne și 
valorifica lumea”12. Așadar, dialectele nu înseamnă numai limba, ci și sfera obiceiurilor 
și a credințelor, strâns legate de religiozitatea populară și de înțelepciunea de viață 
moștenită. Tocmai de aceea, în această unică „oglindă a limbii”, după cum scrie Hans 
 

9 Vicşani este denumirea care a intrat în vigoare începând din anul 1918. Satul este cunoscut 
și apare în literatura de specialitate cu denumirea poloneză Ruda. 

10 Unul din motivele principale ale acestui fenomen îl constituie schimbările demografice 
rapide. Adam Rossmanith, pe baza cercetărilor proprii efectuate în Bucovina în anii 2011–2013, 
relatează că în anul 2012, în Bulai trăiau în familii poloneze 99 de persoane – dintre care 72 de 
polonezi; în Cacica, 103 persoane – dintre care 68 de polonezi, în timp ce în Vicșani (Ruda) 83 de 
persoane – dintre care 48 de polonezi. Cf. A. Rossmanith, „Język polski, struktura etniczna i religijna 
w skupiskach polskich na Bukowinie w latach 2011–2013 w świetle badań terenowych”, în  
E. Wieruszewska-Calistru, K. Stempel-Gancarczyk (red.), Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko- 
rumuńskich [Istoria și prezentul relațiilor polono-române], Suceava, 2017, p. 407. 

11 Vezi: D. Crystal, Language Death, Cambridge, 2000; N. Evans, Dying words: Endangered 
languages and what they have to tell us, Malden, 2010; J. Holdeman, Language maintenace and shift 
among the Russian Old Believers of Erie, Pennsylvania, teză de doctorat nepublicată, Ohio State 
University, 2002. 

12 H. Pelcowa, „Gwara jako nośnik lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego”, în  
J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, 
Warszawa, 2013, p. 219. 
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Georg Gadamer, pot fi identificate nu numai concepțiile despre viață ale utilizatorilor 
acestora, dar și structura culturii lor13.   

În limba și cultura comunităților poloneze din România apar multe teme și 
subiecte a căror importanță și valoare o conștientizează nu numai cercetătorii, dar 
și locuitorii regiunii respective, abia pe parcursul efectuării studiilor de teren. 
Aceasta poate fi o coincidență, dar de cele mai multe ori apare în timpul unui lung 
proces de cercetare. Adeseori, interlocutorii, în faza de început a cercetărilor, îl 
tratează pe cercetător ca pe o „persoană din afară” – cu o mare doză de neîncredere. 
Situația interviului determină și anumite comportamente specifice limbajului – cei 
intervievați se străduiesc să răspundă la întrebări, făcând aceasta în situațiile 
obișnuite din viața cotidiană, care le absorb atenția. Perspectiva cercetării se 
schimbă odată cu trecerea timpului și, fără îndoială, aceasta este valoarea 
indubitabilă a studiilor longitudinale. De asemenea, se modifică atitudinea celor 
intervievați față de cercetător. Prin participarea lui la viața lor zilnică, cunoașterea 
vieții lor, a bucuriilor și a grijilor, el devine cineva „de-al lor”. Interlocutorii, din 
ceea ce am avut ocazia să observăm pe parcursul cercetărilor din Bucovina, odată 
cu trecerea timpului, sunt din ce în ce mai dispuși să împărtășească din cunoștințe 
și, cu mult mai multă răbdare, explică problemele care îi sunt neclare cercetăto-
rului. Datorită participării active, a devenit posibilă și observarea unor elemente ale 
culturii care, de obicei, scapă atenției în timpul cercetărilor direcționate spre 
verificarea unor anumite ipoteze.   

Importanța studiilor de teren pentru comunitățile analizate este demonstrată 
de lucrarea menționată la început, Mărturia unui patrimoniu pe cale de dispariție. 
Limba polonă în Bucovina: România – Ucraina, autori fiind Helena Krasowska, 
Magdalena Pokrzyńska și Lech Aleksander Suchomłynow. Acesta este primul studiu 
complet referitor la limba polonezilor care locuiesc în întreaga Bucovină – a ținutului 
istoric aflat în prezent la granița dintre două țări, România și Ucraina. Cercetările 
efectuate în cadrul proiectului de grant, la care am participat și noi, au avut un 
caracter emic – obiectivul lor principal era captarea perspectivelor utilizatorilor, care 
a putut fi realizată datorită interviurilor aprofundate, cu elemente de narațiune. 

Cercetările pe care le-am efectuat în Bulai, Ruda, Cacica, Mihoveni și 
Frumoasa, atât în anii anteriori grantului la care aveam calitatea de contractantă, cât 
și în cadrul acestuia, au arătat cât de importante  sunt pentru membrii comunităților 
individuale conversațiile despre limba și cultura lor. Acestea pot fi surse de 
informații complet noi pentru înșiși utilizatorii culturii. În consecință, aceștia 
dobândesc conștientizarea valorii acelor elemente care li se păreau de mică 
importanță sau „obișnuite”, așadar care nu merită o atenție specială. Un exemplu al 
unei astfel de situații este povestea „descoperirii” valorii unui preparat culinar local 
din Bulai – așa-numita „kapusta ziemniacanna”.  
 

13 H. G. Gadamer, „Człowiek i język”, în G. Godlewski, A. Nencwel, R. Sulima (red.), Antropologia 
słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, 2004, p. 154. 
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„Kapusta ziemniacanna” (kapusta ziemniaczana) este una din mâncărurile 
tradiționale poloneze, preparate și în ziua de azi în Bulai, sat înființat de către  
nou-veniții din zonele Ropczyce și Kolbuszowa14. Dr. Janusz Radwański, de la 
Muzeul Culturii Populare din Kolbuszowa, a atras atenția asupra mâncării „kapusta 
ziemniacanna”. Acesta scria: „Atât denumirea, cât și mâncarea sunt tipice numai 
pentru o singură regiune din Puszcza Sandomierska [codrii din regiunea Sandomierz], 
pentru zona Kolbuszowa. Cercetările Muzeului Culturii Populare din Kolbuszowa, 
finalizate recent și realizate în cadrul proiectului «Moștenirea culinară a locuitorilor 
vechilor codrii din regiunea Sandomierz», au confirmat că mâncarea numită 
«kapusta źmiocano» o cunoșteau doar lasowiacy15 din partea sudică a regiunii 
forestiere. Fiind un fel de mâncare tipică a culturii populare a unui grup restrâns de 
lasowiacy și având o tradiție confirmată a modului de preparare, a fost înscrisă pe 
Lista produselor regionale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Este 
greu de găsit un exemplu mai elocvent al legăturilor existente între cultura 
mazurilor din zona Codrilor din regiunea Sandomierz și mazurii din Bucovina. 
Prezența acestui fel de mâncare în împrejurimile Sucevei în a doua decadă a 
secolului al XXI-lea, într-o formă neschimbată față de forma primară poloneză 
arată că cel puțin unele elemente ale culturii aduse de către coloniști la sfârșitul 
secolului al XIX-lea din zona Codrilor din Sandomierz s-au păstrat printre mazurii 
din Bucovina”16. „Kapusta ziemniacanna” era, demult, preparată în Bulai în multe 
case, după cum își amintesc interlocutorii. Cei mai tineri își amintesc despre 
această mâncare din copilărie ca fiind una tradițională poloneză. Datorită 
cercetărilor de teren în Bulai, „kapusta ziemniacanna” a fost „redescoperită” ca un 
element unic al patrimoniului cultural al polonezilor care locuiesc în acest sat. Îi 
distinge de alți utilizatori ai dialectelor poloneze, face o legătură directă cu locul de 
origine al strămoșilor lor, este un motiv de mândrie și un semn distinctiv la nivel 
global – această mâncare se prepară doar în două locuri din lume17. 
 

14 Vezi: K. Stempel-Gancarczyk, „Catolicismul polonez în Bucovina românească – tradiție și 
eclectism (studiu de caz: Bulai–Moara)”, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul XXIV, 
nr. 2(49), 2017, pp. 421–428. 

15 Lasowiacy sau „lesioki” – cum singuri se autointitulau – sunt un grup etnic mixt din zona de sud-
est a Poloniei, format dintr-un amalgam de populație venită din nord (din zona Mazowsze), din sud (din 
regiunea Małopolska), din est (cea de origine polono-rusă), existând și alte elemente etnice.   

16 J. Radwański ,,Język i kultura Mazurów spod Kolbuszowej jako kontekst do badań Mazurów z 
Bulaju”, în K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru (red.), Związki polsko-rumuńskie w historii i 
kultrurze [Legături istorice şi culturale polono-române], Suceava, 2018, p. 495; K. Smyk, T. Pudłocki,  
I. Wodzińska (red.), Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością, Kolbuszowa, 
2017, p. 45. 

17 Conform tradiției, „kapustę ziemniacanną” se pregătește fără varză (sic!), pe baza unui „borș 
acru” special: se tăiau mărunt cartofii și se înăcreau peste noapte în apă. Iată o rețetă a acestei 
mâncări, care ne-a fost încredințată de către domnul Kazimierz Mecek, născut în Bulai: „În Galiția era 
greu cu mâncarea. Așa că totul trebuia folosit. De exemplu, cartofii: cei mai mari erau pentru oameni, 
iar cei mai mici erau dați la animale. Dar se foloseau chiar și cartofii cei mici pentru oameni, făceau 
kapusta ziemniaczana (varză cu cartofi). Cartoful, oricât ar fi fost de mic, trebuia curățat și doar cojile 



226 Karina Stempel-Gancarczyk 6 
 

Se poate presupune că, la fel ca în cazul Bulaiului, în limbile locuitorilor din 
Ruda și Cacica se ascund „chei” similare ale realităților sociale. Această proprietate 
și putere creatoare a limbajului P. Berger și T. Luckmann o prezintă astfel: „Ipso 
facto imensele resurse de experiență și semnificații pot fi «aici și acum» 
concretizate. Cu alte cuvinte, o lume întreagă poate fi amintită în orice moment 
prin intermediul limbii”18. 

Situația sociolingvistică a Bulaiului, Rudei și Cacicăi nu este statică, după 
cum nu este nici o istorie închisă, deși numărul utilizatorilor graiurilor este în 
continuă scădere. De asemenea, studiile de teren pot, în viitor, să determine 
modificarea atitudinii interlocutorilor față de graiurile poloneze pe care le vorbesc, 
printre altele, prin faptul că ei înșiși conştientizează semnificația extraordinară, 
unică a acestora.   

La începutul studiilor noastre de teren în România, am presupus că ipotezele 
verificate în prealabil vor duce la concluzii clare despre procesele de dispariție a 
limbii. Însă realitatea s-a dovedit mult mai complexă. Se pare că o înțelegere mai 
exactă a comunităților studiate poate deveni un punct de plecare pentru cercetări 
mult mai direcționate, permițând descoperirea semnificațiilor și sensurilor care, în 
analizele de până acum, au apărut doar în limbaj (cum ar fi numele mâncărurilor). 
Rolul cercetătorului de teren (inclusiv al lingvistului sau al sociolingvistului) nu 
întotdeauna se limitează sau este redus la colectarea și prelucrarea datelor. 

Fiecare dintre comunitățile analizate de noi se caracterizează prin trăsături 
specifice. Elementele culturii dominante în prezent (cea românească) pătrund în 
acestea în diferite grade, iar elemente ale culturii importante în trecut (ucrainene) 
au supraviețuit. Adeseori, ele „acoperă” o parte uitată sau pe care utilizatorii 
culturii o consideră puțin importantă: elemente care sunt moștenirea și mărturia 
culturii poloneze a ascendenților lor.  

Cercetările prin care mi-am propus să completez lacunele din analiza 
sociolingvistică referitoare la Bulai, Ruda și Cacica au arătat că explorările urmă-
toare sunt posibile și necesare, atât timp cât trăiesc utilizatorii culturii și limbii 
respective. Ele pot conduce nu numai la noi concluzii, dar pot și să influențeze 
conștiința membrilor comunității respective și, prin aceasta (chiar neintenționat), să 
influențeze soarta acesteia în viitor. După cum demonstrează exemplul Bulaiului, 
conștientizarea în prezent a valorii care se ascunde în propria limbă și cultură poate 
deveni un stimulent pentru mărirea prestigiului acestora în conștiința utilizatorilor.  

 
erau date animalelor. Şi din cartofii ăștia mici cât bobul sau cât o nucă sau chiar și mai mici, se făcea 
varza asta. Și se fierbea [...]. Trebuia pregătită cu o zi înainte. Puneau în oală, se turna apă cât să 
acopere cartofii, mai puneau o felie de pâine ca să înceapă să se înăcrească un pic [...]. Și dimineața se 
punea la fiert, [...] se adăuga fasole fiartă, roșie [...]. În afară de asta, ca să aibă un gust mai bun 
[varza], se mai puneau jumări prăjite cu ceapă. Și asta era… așa spuneau că este kapusta 
ziemniaczana. Adică nu puneau deloc varză? Deloc!” (interviu din anul  2017). 

18 P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa, 1983, pp. 75–76. 
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„RĂZBOI FĂRĂ ARMATĂ”. 
GENERALUL EDUARD FISCHER  

ÎNTRE DATORIE ŞI BUCOVINALGIE 

CAROL-ALEXANDRU MOHR 

“War without Army”. General Eduard Fischer  
between Duty and Bukovinalgia 

(Abstract)* 

This study is, in a way, a continuation of our work published in the previous 
issue of “Analele Bucovinei”. In that paper, we referred to the usefulness of applying 
the system of normality – objectivity – multiperspectivity in the evaluation of historical 
narratives and historiographical writings, referring to the image of the Bukovinian 
general Eduard Fischer. Now we intend to present some aspects regarding a factor 
that generates subjectivity in the writing of memories or historical analysis about 
Bukovina. We called this factor the bucovinalgia. In order to exemplify it, we will use 
a text written by Eduard Fischer. 

 
Keywords: Bukovina, Eduard Fischer, memoires, homeland, Heimat, Vaterland.  

Bucovinalgie, Heimat şi Vaterland 

Ținem să precizăm că, prin prezenta lucrare, nu urmărim să dăm un răspuns 
categoric la întrebarea „cine a fost generalul Eduard Fischer?”. Nu ne propunem să 
intrăm în polemică cu autorii care i-au pus eticheta de „călău” şi nici să legitimăm 
veracitatea scrierilor din trecut, în care acesta este prezentat drept „erou” ale cărui fapte 
de arme încă nu au fost conştientizate „în toată măreţia” lor de către contemporani. Mai 
mult, vom încerca să explicăm ce l-a determinat pe Fischer să-şi scrie memoriile şi în 
ce măsură aspectele relatate de el în memorii corespund realităţii.  

Utilizarea „necuvântului” „bucovinalgie” în titlul lucrării ar impune definirea 
acestuia, adică formularea unui răspuns la întrebarea „ce este bucovinalgia?”. Ne 
vine greu să răspundem de la început la întrebare1, fără a face nişte remarci 
 

* Traducere: Harieta Mareci-Sabol. 
1 Nu am întâlnit „bucovinalgie” nici ca lexem în dicţionar şi nici ca item în vreun text tipărit sau pe 

suport electronic. 
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preliminare. Mai uşor ne este să spunem ce anume a suscitat elaborarea acestui 
„necuvânt”. Am creat termenul pentru a denumi o anumită stare emoţional-
intelectuală, ale cărei caracteristici esenţiale şi necesare încă nu le-am identificat în 
întregime. De aici şi imposibilitatea formulării unei definiţii concludente. 
Denumirea „bucovinalgie” s-a născut din reticenţa noastră în privinţa etichetării – 
pe baza unei argumentări mai mult sau mai puţin documentate, dar întotdeauna 
incomplete – a unor oameni drept „călăi” sau „eroi”, doar în scopul provocării, prin 
mijloace retorice sau literare, a unor reacţii emotive. După cum susţine Paul 
Ricoeur, „niciodată viziunea nu e destul de cuprinzătoare atunci când se 
prospectează imperiul violenţei. […] O anatomie a războiului are nevoie de sarcina 
mai vastă a unei fiziologii a violenţei!”2 Fiziologia violenţei pe timp de război 
diferă de cea pe timp de pace. Conştiinţa umană condamnă întotdeauna violenţa. 
Dar sancţionarea violenţei nu se face, din păcate, pe baza unor criterii etice, ci în 
funcţie de normele juridice impuse de stat. Pe timp de război, statul legitimează 
anumite categorii de violenţă şi abuz. Dacă actele de hiperviolenţă sunt legitimate 
de stat şi servesc interesului statului (beligerant), atunci cei care le comit sunt, de 
regulă, recompensaţi, mulţi dintre ei dobândind imaginea de erou. Deşi etichetarea 
drept „erou” sau „călău” a unei persoane sau personalităţi care s-a manifestat hiper-
activ şi/sau eficient în timpul unor acţiuni beligerante ni se pare neadecvată, nu 
vom combate acest aspect, etichetându-i, la rândul nostru, pe autorii acestor 
etichetări drept naţionalişti, protocronişti, tradiţionalişti sau, dimpotrivă, imperia-
lişti. Pornim de la premisa că istoricii şi literaţii, atât cei care văd în Fischer un 
călău, cât şi cei care văd în el un erou, au fost de bună credinţă, chiar dacă au 
susţinut idei care, în prezent, se dovedesc a fi greşite. Considerăm că istoricii 
actuali nu ar trebui să se poziţioneze de o parte sau alta a baricadei, ci să cerceteze 
cauzele care i-au determinat pe aceşti autori să vadă în generalul-maior Eduard 
Fischer numai călăul sau numai eroul şi să constate ceea ce este corect în scrierile 
lor, căci nicio teorie nu este pe deplin greşită; fiecare conţine măcar o fărâmă de 
adevăr. 

Aşa cum am arătat în altă lucrare3, un prim pas în descrierea obiectivă a 
activităţii lui Fischer ar fi, poate, ieşirea din dihotomia „sau erou, sau călău” şi 
adoptarea ambivalenţei „şi erou, şi călău”. Această ambivalenţă dispune la auto-
reflecţie şi introspecţie, autorii putându-se întreba: „cum aş fi procedat eu în locul 
lui Fischer, într-o situaţie sau alta?”. 

Noi, în urma documentării necesare pentru efectuarea traducerii memoriilor 
lui Eduard Fischer, încă nu am reuşit să ne anihilăm propria subiectivitate pentru a 
putea identifica pe deplin şi descrie ştiinţific întreg setul de cauze, primare sau 
secundare, ale polarizării călău-erou. Ştim însă că una din cauzele principale ale 
 

2 Paul Ricoeur, Istorie şi adevăr, Bucureşti, Anastasia CEU Press, 1996, p. 259. 
3 Vezi Carol-Alexandru Mohr, „Normalitate, obiectivitate, multiperspectivitate în naraţiunile 

istorice, cu referințe la imaginea generalului Eduard Fischer”, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, 
anul XXVI, nr. 2 (53), 2019, pp. 571–593. 
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acestei polarizări este starea emoţional-intelectuală pe care am denumit-o 
bucovinalgie. Aceasta a produs efecte nu numai asupra imaginii lui Eduard Fischer, 
ci a determinat, în mare parte, şi divergenţa de opinii istoriografice referitoare la 
identitatea bucovineană. Sentimentul nostru este că din bucovinalgie s-a născut şi 
conceptul virtual de „homo bucovinensis”, care s-a răspândit viral în scrierile despre 
Bucovina. Indiferent de originea lor etnică, marea majoritate a celor care au scris sau 
scriu despre Bucovina, chiar şi cei naţionalişti (fie ei români, ucraineni, germani), o 
asociază cu concepte cum ar fi: multiculturalitate, ospitalitate, deplină înţelegere, 
toleranţă interetnică şi interconfesională etc., în ciuda faptului că descriu cât de multă 
durere, suferinţă şi nedreptate au produs conaţionalilor lor alte etnii conlocuitoare din 
Bucovina. Acest paradox nu poate avea altă cauză decât o confuză stare emoţional-
intelectuală, cauzată, poate, de un dezechilibru între ,,sinele” (înnăscut şi inconştient), 
„supraeul” (constând din limba, normele sociale şi morale imprimate în psihic încă 
din prima copilărie) şi ,,eul” (componenta psihicului care mediază între ,,eu” şi 
,,supraeu”) indivizilor scriitori despre Bucovina4.  

Când se analizează lucrările istoriografice despre Bucovina, chiar fără a se 
cunoaşte numele autorului, în cele mai multe situaţii se poate constata dacă autorul 
este român, ucrainean, german, evreu etc. 

Dacă avem în vedere aspectele freudiene cu privire la modelul structural al 
psihicului, există o similitudine (dar nu o echivalenţă) între intensiunea noţiunilor 
bucovinalgie şi nostalgie. Nostalgia este un sentiment provocat, printre altele, de 
dorinţa de a revedea un loc îndrăgit sau de a vedea pentru prima dată un loc, o 
regiune, o ţară, care datorită influenţei mediului (familial, lingvistic, cultural, 
social) are o amprentă puternică în supraeul unui individ. Însă nostalgia poate avea 
drept cauză şi dorinţa de a retrăi episoade ale vieţii trecute sau de a trăi anumite 
scene sau acţiuni despre care individul a auzit că s-ar fi întâmplat în locul natal al 
ascendenţilor săi sau – pur şi simplu – undeva, cândva. Din punct de vedere noţional, 
putem considera bucovinalgia un hiponim al nostalgiei, dar trebuie obligatoriu avut 
în vedere că bucovinalgia nu este nicidecum un concept unitar şi nici uniform, în 
ciuda faptului că marea majoritate a bucovinalgicilor, istorici sau nu, se referă la 
Homo bucovinensis, la ospitalitatea bucovineană, la toleranţa interetnică etc., 
indiferent la ce concluzie ajung în privinţa „forţelor motrice” care au stimulat 
prosperitatea (economică, socială, culturală) în Bucovina.  

Niciun om nu percepe realitatea aşa cum este, ci prin anumite filtre care îl 
determină să clasifice faptele trăite în viaţa proprie şi evenimentele istorice în 
importante sau neimportante, relevante sau nerelevante. Pe parcursul vieţii, omul 
reierarhizează relevanţa trăirilor proprii şi a evenimentelor despre care a citit sau a 
auzit. Bucovinalgia este o formă specială de nostalgie, care are drept cauză fapte 
specifice ce au avut loc în spaţiul (cultural, geografic) Bucovina.  
 

4 Utilizăm noţiunile ,,sine”, ,,eu” și ,,supraeu” în sensul definit de Sigmund Freud. Vezi: Sigmund 
Freud, Das Ich und das Es, în Studienausgabe, Band 3: Psychologie des Unbewußten, Frankfurt/M., 
Fischer Verlag, 1975.  
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Ca genuri ale unui sistem, am putea numi: bucovinalgia românească, 
ucraineană, evreiască sau germană, chiar şi cea poloneză. Fiecare din aceste genuri 
are, la rândul lui, specii mai mult sau mai puţin reprezentate în scrieri istorice, 
literare sau de altă natură. Există, de exemplu, o bucovinalgie al cărei obiect este  
Ducatul Bucovinei, manifestată, în special, de autori neromâni şi neucraineni. 
Există şi bucovinalgie bazată pe evenimentele perioadei interbelice, a cărei măreţie 
o scot în evidenţă istoricii români. Chiar dacă Republica Socialistă România şi 
Uniunea Sovietică (respectiv Republica Sovietică Socialistă Ucraina) nu au agreat 
oficial conceptul Bucovina, există şi bucovinalgici care preamăresc această regiune 
tocmai datorită amintirilor individuale şi percepţiei modului în care au trăit în 
perioada comunistă.  

Din păcate, nu suntem în stare să prezentăm în acest studiu o taxonomie 
completă a noţiunii de bucovinalgie, cu genuri, subgenuri, specii şi subspecii, care 
să reflecte o sistematică similară celei create de Carl von Linne, părintele 
taxonomiei în botanică şi zoologie. Ne exprimăm, totuşi, speranţa că specialiştii şi 
experţii în ştiinţele culturale (care, în opinia noastră, sunt încă impropriu denumite 
ştiinţe umaniste), de exemplu, istoricii, filologii şi confraţii noştri lingvişti, vor 
înţelege utilitatea fundamentării în orice disciplină sau ştiinţă culturală a unei 
asemenea taxonomii. 

În absenţa unei taxonomii care ar trebui să fie definitorie şi riguroasă pentru 
metodologia cercetării, nu ne rămâne decât să expunem încă un motiv care a 
suscitat crearea conceptului de bucovinalgie. Acesta a fost dorinţa noastră de a ne 
clarifica în privinţa conţinutului şi sferei noţiunii de patrie. Pentru demersul nostru 
cognitiv, nu putem lua în considerare definiţiile lexemului patrie, în ciuda 
polisemiei explicate în lucrări lexicografice reprezentative.  

Mai eficace şi adecvată ni se pare diferenţierea conceptului de patrie în 
tezaurul limbii germane, şi anume luarea în considerare a câmpurilor semantice ale 
cuvintelor „Heimat” şi „Vaterland”. Cuvântul german Heimat se referă, în primul 
rând, la o relaţie dintre un individ uman şi un teritoriu (regiune sau chiar localitate) 
în care acesta eventual s-a născut, dar în care, în mod cert, a trăit primele 
experienţe de viaţă care i-au determinat prima limbă în care a comunicat, caracterul 
şi modul de a vedea şi înţelege lumea. Faţă de acest mediu, individul uman va 
păstra, pe durata întregii sale vieţi, în mod conştient sau nu, un anumit tip de 
afectivitate. Prin urmare, omul, scriitor de literatură sau de istorie, poate fi suferind 
de bucovinalgie, chiar fără să îşi dea seama. Conceptul de patrie ca Vaterland, 
înseamnă altceva. Substantivul compus Vaterland este format din determinatul 
Land (ţară) şi determinativul Vater (tată). Vaterland este ţara în care trăieşte 
naţiunea din care faci sau simţi că faci parte. Atât Vaterland, cât şi naţiune sunt 
constructe imaginare. În spaţiul germanofon, aceste constructe au fost sacralizate 
începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea. Bărbaţilor li se cerea ca, la nevoie, să-şi 
jertfească viaţa pentru Vaterland. Moartea soldaţilor pentru patrie era glorificată.  

În mod firesc, locuitorii Bucovinei, care aparţineau diverselor etnii, se 
raportau diferit la Heimat şi la Vaterland. Heimat era Bucovina, dar care era 
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Vaterland? Cei mai vulnerabili la virusul bucovinalgie erau şi sunt cei care la nivel 
emoţional sau raţional nu pot face o distincţie clară între ceea ce simt pentru şi 
gândesc despre Heimat sau Vaterland. Nu numai cei care au scris despre Fischer au 
fost bucovinalgici, ci însuşi autorul Fischer este profund infestat de bucovinalgie. 
Ne propunem, pe viitor, să facem un studiu al bucovinalgiei lui Fischer printr-o 
analiză lingvistică a uzului cuvintelor Heimat şi Vaterland în scrierile sale. 
Deocamdată, nu putem afirma cu certitudine altceva decât că Fischer era legat 
emoţional de Heimat prin bucovinalgie şi de Vaterland prin datorie. Doar aşa, prin 
metode lingvistice, avem, poate, şansa să determinăm în ce măsură, în timpul 
Primului Război Mondial, Bucovina a acţionat pentru Monarhie ca un pars pro 
toto. Cert este însă că Monarhia nu a acţionat, în raportul cu Bucovina, după 
principiul totum pro parte. 

Memoriile şi valoarea documentară a acestora 

Memoriile sunt însemnări cu privire la evenimente care au avut loc în timpul 
vieţii autorului. Spre deosebire de autobiografii şi jurnale, în care autorii îşi 
prezintă, mai mult sau mai puţin subiectiv, drumul vieţii sau drumul unor perioade 
din viaţă, în memorii, autorii pun accent pe rolul lor social (de exemplu, ca 
politician, purtător al unei funcţii etc.). Dacă în autobiografii autorii descriu faze 
ale transformării lor identitare5, în memorii, ei se prezintă drept indivizi cu o 
identitate consolidată, conştienţi de poziţia şi de rolul lor social6. Atât memoriile, 
cât şi autobiografiile se raportează în moduri specifice la realităţi istorice şi, prin 
aceasta, intră în categoria textelor referenţiale. Valoarea de referenţialitate este cu 
atât mai mare cu cât inerenta subiectivitate a autorului este mai mică. Nimeni nu 
poate să se debaraseze de percepţiile sale subiective. Doar în cazul jurnalelor, 
scrise fără intenţia apriorică de a fi publicate, putem, poate, presupune că abaterile 
de la realitate sunt datorate doar necunoaşterii sau subiectivităţii involuntare. În 
cazul autobiografiilor şi memoriilor, intervine în plus şi autocenzura. Astfel, există 
întotdeauna diferenţe între autor – ca persoană reală – şi imaginea sa, reflectată în 
autobiografii sau memorii. Decizia oamenilor de a scrie autobiografii sau memorii 
este determinată de o anumită dispoziţie psihică şi de anumite evenimente trecute. 
Totdeauna, autorii au intenţii proprii şi urmăresc un anumit scop. Scrierile 
autobiografice devin utilizabile ca documente istorice doar după ce au fost 
identificate aceste intenţii şi scopuri. Aprecierea credibilităţii acestor scrieri şi 
pronunţarea unui verdict istoric cu privire la autor nu sunt posibile fără luarea în 
considerare a altor documente şi a punctelor de vedere exprimate de cei care l-au 
cunoscut pe autor. 

Întrucât nu am avut posibilitatea să consultăm suficiente documente şi surse 
credibile, nu avem curajul manifestat de alţii în calificarea lui Fischer. Ne vom 
 

5 De exemplu, Augustin în Confessiones.  
6 De exemplu, feldmareşalul Franz Conrad von Hötzendorf. 
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limita doar la a formula o ipoteză cu privire la ceea ce l-a determinat să-şi scrie 
memoriile. În lucrarea noastră amintită mai sus, am prezentat poziţiile extreme 
referitoare la Fischer, pe care am fost în stare să le identificam în activitatea noastră 
de documentare, şi anume: interpelarea deputatului Aurel Morariu (Partidul 
Democrat al Unirii, circumscripţia Storojineţ, judeţul Storojineţ, prezentată în 
şedinţa A. D. din 4 februarie 1920, pe marginea despăgubirilor de război şi a 
acţiunilor generalului Eduard Fischer7) şi „Introducerea” la memoriile generalului 
Eduard Fischer, scrisă de Emil Seeliger8. Prima lucrare, o cuvântare rostită în 
Parlamentul României Mari, este, poate. cea mai macabră prezentare a activităţii 
lui Eduard Fischer. A doua este o lucrare glorificatoare, scrisă într-un registru 
specific grecilor care îşi lăudau marii eroi, apărători ai civilizaţiei. 

În precedenta lucrare, am inclus introducerea scrisă de Emil Seeliger la 
memoriile lui Eduard Fischer deoarece am considerat textul ca fiind relevant pentru 
argumentarea tezei noastre cu privire la aplicarea sistemului normalitate – 
obiectivitate – multiperspectivitate în istoriografie. Pentru prezenta lucrare, am 
extras şi am tradus din memoriile lui Fischer capitolul „Cel mai bun agent. Un 
«Raport» şi soarta acestuia”, având convingerea că această parte a memoriilor este 
importantă pentru ilustrarea motivului care l-a determinat pe Fischer să-şi scrie 
memoriile. Din text, rezultă unele din marile greşeli comise de comandamentele şi 
comandanţii eşaloanelor superioare ale forţelor austriece, la începutul războiului. 
Sunt prezentate, deşi voalat, greşeli comise de feldmareşalul Conrad von Hötzendorf, 
şeful Marelui Stat Major. Conrad von Hötzendorf şi-a scris şi el memoriile. 
Acestea cuprind patru volume de circa o mie de pagini fiecare9. În memoriile sale, 
Franz Conrad von Hötzendorf a încercat să-şi justifice acţiunile. În primă fază, a 
avut succes, căci în Republica Austria, cultivarea prestigiului armatei cezaro-
crăieşti era privită ca act patriotic. În anul 1935, deci în perioada austrofascismului, 
a fost chiar promulgată o lege cu privire la protecţia prestigiului Austriei. Această 
lege dădea dreptul Cancelariei Federale să interzică publicarea unor afirmaţii sau 
imagini cu caracter denigrator despre Austria sau despre personalităţi prestigioase 
din timpul Monarhiei.  

Poate că şi din acest motiv s-a scris preponderent laudativ despre Conrad 
von Hötzendorf. În prezent, însă, au apărut mai multe lucrări care îi contestă 
competenţa10. Un autor ajunge chiar la concluzia că feldmareşalul Conrad voia să 
obţină succes în război pentru a se putea căsători, în ciuda convenienţelor sociale şi 
 

7 Rodica Iaţencu, Marian Olaru, Bucovineni în Parlamentul României Mari. Adunarea Deputaţilor, 
sesiunea 1919–1920 (II), în „Analele Bucovinei”, anul XX, nr. 1 (40), 2013, pp. 44– 65. 

8 General Eduard Fischer, Krieg ohne Heer, Wien, Militarwissenschaftl. Verlag GM. Franz 
Schubert, 1935, p. V–XXII. 

9 Franz Conrad von Hötzendorf, Aus meiner Dienstzeit 1906–1918, Wien, Rikola Verlag, Wien  
u. a., 1921–1925. 

10 Wolfram Dornik, Des Kaisers Falke: Wirken und Nach-Wirken von Franz Conrad von 
Hötzendorf, 2., korr. Auflage, Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Kriegsfolgen- 
Forschung, Graz – Wien – Klagenfurt, Studien Verlag, 2013; Dieter Hackl, Der Offensivgeist des 
Conrad von Hötzendorf; http://othes.univie.ac.at/5212/ (15.12.2019).  
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religioase de la acea dată, cu mult iubita lui Gina11. Ne propunem ca într-o viitoare 
lucrare să analizăm comparativ actele relevante pentru soarta războiului ale 
generalului Eduard Fischer (apărătorul Bucovinei) şi ale feldmareşalului  
Conrad von Hötzendorf, şeful Marelui Stat Major al tuturor forţelor armatei  
cezaro-crăieşti. 

 

 

 
Sursa: Monitorul Oficial al Statului Federal Austria, din 5 iunie 1935, în care a fost publicată  

Legea Federală pentru protecţia prestigiului Austriei; http://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=bgl&datum=19350004&seite=00000848 (15.12.2019) 

 
Un argument în favoarea relatărilor lui Fischer este şi faptul că  

Teodor Balan, în lucrarea sa Bucovina în Primul Război Mondial, indică articolele 
lui Fischer, apărute sub titlul „Warum Tausende sterben mussten”, în publicaţia 
vieneză „Sonn- und Montagszeitung”, anul 1928, nr. 15–26, drept izvoare pentru 
„primele două invazii ruseşti în Bucovina12”. Comparând lucrarea lui Balan şi 
memoriile lui Fischer, nu am constatat discrepanţe în prezentarea acţiunilor de 
război care au avut loc în Bucovina, în perioada august – decembrie 1914. 

Tot din lucrarea lui Teodor Balan, ne-am lămurit asupra unei alte chestiuni 
care ne frământa în timpul documentării noastre pentru traducerea memoriilor lui 
Fischer. Memoriile au fost publicate la Viena, în anul 1935, deci în perioada 
 

11 Helmut Kuzmics, ,,Der k.u.k. Armeehabitus im Ersten Weltkrieg”, în Emotion, Habitus und 
Erster Weltkrieg. Soziologische Studien zum militärischen Untergang der Habsburger Monarchie 
Göttingen, V&R, 2013, p. 233. 

12 Teodor Balan, Bucovina în Războiul Mondial, extras din „Codrul Cosminului”, anul VI, 
1929, Cernăuți, Institutul de Arte Grafice și Editură „Glasul Bucovinei”, 1929, p. 15. 
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austrofascistă, când a intrat în vigoare şi Legea de protecţie a prestigiului Austriei, 
de care am amintit mai sus. Ne întrebam dacă scrierea lui Fischer a fost supusă şi 
altor cenzuri în afară de autocenzura autorului sau dacă aceste memorii, publicate 
sub titlul Krieg ohne Heer [Război fără armată], au fost scrise efectiv de Eduard 
Fischer în perioada în care sănătatea acestuia era foarte şubrezită, sau de un aşa-
numit „ghostwritter” (scriitor fantomă) care, eventual, putea fi autorul şi jurnalistul  
Emil Seeliger, despre care Fischer afirmă că i-a fost un adevărat prieten şi camarad. 
Această suspiciune a noastră a fost înlăturată de referinţa pe care o face Teodor 
Balan la articolele publicate de Fischer în ,,Sonn- und Montagszeitung”, în anul 
1928, când încă nu exista austrofascism şi nicio normă legislativă pe baza căreia să 
se poată interzice publicarea unor texte considerate defăimătoare la adresa Austriei 
sau a unor personalităţi prestigioase din trecutul ei.  

Articolele lui Fischer din amintita publicaţie vieneză, a cărei colecţie este 
disponibilă online pe ANNO (AustriaN Newspapers Online), aveau o secţiune politică, 
una economică, una locală şi un foileton. Unul din foiletoanele publicate este „Warum 
Tausende sterben mussten” [De ce au trebuit să moară mii de oameni].  

 

 

 
Sursa: ,,Wiener Sonn- und Montagszeitung”, nr. 15, 10 aprilie 1928, p. 9;  

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wsz&datum=19280410&seite=1&zoom=33 (15.12.2019). 
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Am constatat că acest foileton conţine aproape întregul text al memoriilor 
publicate ulterior de Eduard Fischer. În preambulul foiletonului, găsim indicii 
referitoare la motivul pentru care Fischer s-a hotărât să scrie şi să publice. El 
spune: „Cu plăcere răspund solicitării onorabilei redacţii, de a relata fapte trăite de 
mine în vremuri trecute. Nu fac aceasta pentru a readuce persoana mea şi lupta mea 
de apărare a Bucovinei în atenţia publicului care, în mod firesc, demult şi-a 
îndreptat atenţia asupra altor fapte cotidiene. Nu, sincer nu. Vreau să fiu crezut că 
pentru lucruri pe care mi le doream odinioară, cum ar fi aprecierea propriilor 
merite, onoruri şi demnităţi sau alte obiective legate de propria personalitate, nu 
mi-a mai rămas decât zâmbetul resemnat al filozofului. Ca moşneag, invalid şi 
paralizat, am devenit străin de orice formă de orgoliu. Însă, în toţi anii care au 
trecut de la sfârşitul războiului, am simţit în inimă o datorie neîmplinită. 
Convingerea că am datoria neîmplinită de a mulţumi este o povară pentru sufletul 
şi conştiinţa mea. Am datoria de a mulţumi bărbatului necunoscut din popor, acelor 
eroi fără glas şi fără nume care atunci s-au adunat, în mod voluntar, în jurul meu”13.  

Şi în memoriile sale, Fischer exprimă principiile după care s-a călăuzit în 
redactarea acestora. De exemplu, intenţia sa nu este cea de a-l blama pe  
Conrad von Hötzendorf, ci de a relata faptele aşa cum s-au întâmplat. „Niciodată 
nu m-am simţit altceva decât un simplu ofiţer care luptă pe front. De aceea, nu 
accept să mi se impute că fac critici «postume». Poate că nimeni nu preţuieşte mai 
mult decât mine modul strălucit de gândire al comandanţilor cu vocaţie. Este pe 
deplin adevărat ceea ce scrie feldmareşalul Conrad în al patrulea volum al 
cugetărilor sale, Critici ai războiului şi profeţi: «Una dintre cele mai abjecte 
trivialităţi este judecata post-factum, adică judecata formulată după ce toate cărţile 
au fost date pe faţă, în funcţie de succesul sau insuccesul înregistrat». Eu nu critic 
şi nici nu emit judecăţi retrospective. Vreau doar să aduc dovezi care să ducă la 
descoperirea adevărului, căci adevărul, chiar şi acela cu privire la fapte de război, 
trebuie să-şi croiască propria cale. Prin urmare, orice prieten al adevărului istoric 
va înţelege de ce consider că este necesar să relatez mai detaliat tema raportului 
bazată pe informaţiile primite de la agentul meu”.  

După cum am specificat mai sus, reproducem, în cele ce urmează, capitolul 
„Cel mai bun agent. Un «Raport» şi soarta acestuia”14, din memoriile generalului 
Fischer, în speranţa că cititorul îşi va putea forma o idee despre bucovinalgia, 
spiritul de datorie şi frustrările din care s-au născut aceste memorii. 

Cel mai bun agent 

Reușisem, cu puținele forțe combatante pe care le aveam la dispoziție, să fac 
față, încă din prima zi, unui mic război purtat pe teritoriul rusesc. După o săptămână, 
 

13 General Eduard Fischer, ,,Warum Tausende sterben mussten”, în ,,Wiener Sonn- und 
Montagszeitung”, nr. 15, 10 aprilie 1928, p. 9. 

14 General Eduard Fischer, op. cit., pp. 53–71. 
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s-a întâmplat ceva straniu. Întâmplarea, care la prima vedere părea lipsită de 
importanță, avea să se dovedească, datorită consecințelor şi implicațiilor aferente, a 
fi una din cele mai interesante fapte petrecute în istoria artei noastre operative.  

Era dimineața zilei de 13 august 1914. Din 6 august stăteam, aproape fără 
întrerupere, la hartă, lângă telefon pentru a coordona mișcările formațiunilor de 
jandarmerie angajate în luptele de la frontieră. Acolo mă aflam şi în dimineața 
respectivă. Tocmai dădusem dispoziții pentru organizarea flancului estic, unde, 
după lupte sângeroase, am reușit să cucerim Noua Suliţă Rusă şi gara din această 
localitate.  

Ordonanța mi-a raportat că un civil dorește urgent să mă vadă. Auzind care este 
numele acestuia, l-am lăsat imediat să intre. Vizitatorul îi spuse soldatului numele său 
conspirativ, pe care îl folosise şi pe timp de pace, atunci când călătorea în Rusia, de 
unde îmi aducea, de fiecare dată, informații secrete, deosebit de prețioase. Niciodată nu 
s-a întâmplat ca vreo informație adusă de el să nu corespundă realității.  

Eu îl recrutasem pe acest om în urmă cu doi ani. Din naștere era rus și, în 
tinerețe, învățase negustoria. Datorită simpatiei față de activitatea militară, s-a 
înrolat, la vârsta de nouăsprezece ani, în Armata Țaristă. Datorită capacității sale de 
a rezolva servicii de cancelarie şi datorită cunoștințelor sale de limbi străine, i s-a 
dat gradul de subofițer. El se străduia să-și îndeplinească exemplar atribuțiile de 
serviciu, spre mulțumirea superiorilor săi. Totuși, datorită calităților sale 
intelectuale, a avut mult de suferit. În special superiorul său direct, comandantul de 
companie, un bețiv, îl trata foarte rău. Dar el strângea din dinți şi se străduia să 
lucreze cu şi mai mult zel.  

Într-o dimineață, comandantul a intrat foarte amețit în cancelarie. Subofițerul 
i-a prezentat un plan elaborat cu multă migală şi atenție, cu rugămintea de a-l 
semna. Comandantul de companie a reușit să moaie tocul în cerneală dar, datorită 
stării de ebrietate în care se afla, a răsturnat călimara cu cerneală peste documentul 
la care muncise din greu subofițerul. În loc să-și exprime regretul, comandantul a 
sărit în picioare şi l-a plesnit pe subofițer cu cravașa peste față. Copleșit de această 
umilință, subofițerul a întins mâinile către gâtul asupritorului său. În ultima clipă, a 
reușit totuși să se stăpânească. Dar paharul cu umilințe se umpluse. Atunci, 
invocând memoria părinților săi decedați, a jurat răzbunare și, încă în aceeași 
noapte, a dezertat şi a trecut granița austriacă.  

Acestea s-au întâmplat în 1912. Omul acesta, briliant de inteligent, trăia deja 
de doi ani în Cernăuţi. Era un adevărat specialist în arta disimulării. În timpul 
călătoriilor sale ,,în scop de afaceri”, avea un comportament cu totul diferit decât în 
realitate. Imediat după venirea sa la Cernăuți, mi-a oferit serviciile sale. Refuza 
mereu, cu fanatism, orice plată pentru activitatea de informator. În el vibra 
indignarea atunci când își aducea aminte de umilința pe care o îndurase fără a avea 
nicio vină.  

Acesta a fost trecutul vieții rusului care a dorit să mă vadă urgent în  
13 august 1914. Iar eu, deși eram deosebit de ocupat în prima săptămână de război,  
l-am primit pentru că era unul din cei mai de încredere agenți secreți. Bărbatul s-a 
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oprit la uşă şi a aşteptat, în poziţie de drepţi, să termin o convorbire telefonică. ,,Ce 
vă aduce la mine, Vasil?”, l-am întrebat, după ce am pus telefonul în furcă. Nu pot 
să dezvălui numele adevărat al acestui bărbat. Acum el trăiește, împreună cu soția 
şi copilul său, într-unul din statele rezultate în urma destrămării imperiului şi își 
câștigă pâinea întreprinzând călătorii de afaceri pe teritoriul rusesc. Sub nicio 
formă nu doresc să-i creez vreo neplăcere. Este posibil ca el însuși să fi povestit 
deja altora întâmplările sale de la începutul războiului. Însă, eu şi cei câțiva 
oameni, încă în viață, care l-au cunoscut şi i-au știut numele, avem o obligație de 
confidențialitate în această privință.  

„Deci?”, am continuat eu după ce bărbatul s-a apropiat luând o postură militară. 
„Domnule maior − a spus el −, eu, străinul, sunt uimit să văd cu cât curaj şi spirit 
de jertfă organizați apărarea țării, împreună cu cei câțiva subofițeri de jandarmi. 
Prin exemplul pe care îl dați, treziți încrederea populației şi înflăcărare în rândurile 
oamenilor pe care îi aveți în subordine. Vă rog să-mi permiteți să duc la îndeplinire 
o misiune importantă. Sunt dispus să mă strecor printre pozițiile inamicului, 
îmbrăcat în uniformă de subofițer rus, şi să ajung până în orașul Cameniţa Podoliei, 
poate chiar mai departe. Dumneavoastră știți că eu mă trag din acea regiune. Cu 
siguranță voi putea să aflu acolo lucruri foarte importante”. „Acum, pe timp de 
război, asemenea acțiuni sunt mult mai periculoase decât pe timp de pace!”, am 
replicat eu. „Nu uitați că sunteți dezertor. Dacă veți fi prins, atunci…”. El a spus: 
„Voi pleca totuși, cu orice risc”. I-am întins mâna şi el mi-a strâns-o cu putere, de 
parcă ar fi făcut un legământ. Am continuat: „Riscul este mare, Vasil. Însă, știu că 
pot avea încredere în dumneavoastră”.  

Am dat dispoziție unui jandarm să-l conducă în depozitul din clădirea comanda-
mentului unde erau uniforme rusești şi efecte militare, capturate cu câteva zile 
înainte la Noua Suliţă Rusă. Vasil și-a ales o uniformă de campanie şi a rămas până 
seara într-o încăpere de lângă cancelaria mea. După ce s-a făcut întuneric, a fost 
transportat, cu automobilul meu, către frontieră. Automobilul a traversat podul 
peste Prut şi s-a îndreptat, pe strada care ducea la Dobronăuţi, către linia de front 
ocupată de jandarmii mei. Pe aceştia i-am înştiinţat telefonic despre inițiativa 
curajoasă a agentului. Trei zile nu am primit nicio veste de la el. Dacă ar fi fost 
descoperit, desigur că nu mai era în viață.  

Dar, în seara zilei de 16 august, agentul meu, transpirat şi mort de oboseală, 
dar plin de surescitare, s-a prezentat la cancelaria mea, spunând: „Domnule maior, 
trebuie să vă raportez ceva deosebit de important”. I-am spus să se așeze şi i-am 
oferit o țigară. Bărbatul, extenuat, a tras câteva fumuri ca să se liniștească. Apoi, a 
continuat: „Automobilul m-a dus până la frontieră. Apoi, prin întuneric, m-am 
strecurat pe jos de la poziția ocupată de jandarmi până la cel mai estic avanpost. 
Pentru că în trecut am făcut multe excursii, cunosc toate drumurile şi potecile din 
nordul Bucovinei şi din teritoriul de peste graniță. Prin întuneric, m-am târât pe 
burtă până în spatele liniilor ocupate de grănicerii ruși. A trebuit să fiu foarte 
vigilent. Știam că dacă sunt descoperit, voi fi spânzurat imediat de cel mai apropiat 
copac. A doua zi, cutreieram, străduindu-mă să ascund neliniștea, străzile pline de 
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trupe rusești din orașul Cameniţa Podoliei. Pe ușa unei clădiri era scris cu cretă 
«Comandamentul diviziei». Am intrat fără să ezit. Pe o ușă scria: «Telefon de 
campanie». Am deschis ușa şi am intrat. Un subofițer care tocmai punea receptorul 
în furcă s-a întors către mine. «Siljak!», am strigat eu, cuprins de emoția revederii 
surprinzătoare cu o persoană dragă. Era un camarad care lucrase şi el un timp în 
subordinea fostului meu comandant de companie. Ulterior a fost transferat. După 
izbucnirea războiului, fusese repartizat ca telefonist la divizia staționată în 
Cameniţa Podoliei. El avea impresia că şi eu fac parte din această divizie. A spus, 
cuprins de lehamite: «Războiul ăsta! Abia acum trei săptămâni m-am însurat şi 
acum trebuie să stau zi şi noapte lângă acest telefon, care sună aproape în fiecare 
minut. Și ieri a venit şi soția mea încoace». Dialogul dintre noi a devenit din ce în 
ce mai «cordial». Am reușit să câștig toată încrederea prietenului meu Silijak, care 
m-a lăsat, pentru scurt timp, să rămân la telefon în locul său. Mi-a dat, în grabă, 
câteva instrucțiuni şi s-a dus să se întâlnească cu soția sa, care venise să-l viziteze. 
Eu am rămas la telefon. Inima mea o luase razna. Vreme de două ore, am ascultat 
la telefon ordine şi directive date de diverse comandamente rusești, printre care şi 
Comandamentul Superior de la Varșovia. Astfel, am aflat enorm de multe lucruri. 
Am aflat că un grup format din două mari armate, sub comanda generalului 
Iwanow, înaintau către frontiera Galiţiei de Est. Armata din nord era comandată de 
generalul Ruski, iar cea din sud, de generalul Brusilov. Ambele armate înaintau, în 
formație desfășurată de marș, către cursul mijlociu şi inferior al râului Zbruci. În 
componența grupului de armate intrau 24 de divizii”. M-am uitat direct în ochii 
agentului meu şi l-am întrebat: „De unde știți toate acestea cu atâta exactitate?”. 
Atunci, el a scos câteva hârtii împăturite, care păreau a fi tăiate dintr-un caiet. 
Hârtiile conțineau însemnări făcute cu creionul. A spus: „Am făcut aceste 
însemnări în timpul ascultării convorbirilor telefonice”. Mi-am dat imediat seama 
că bărbatul nu relata altceva decât fapte concrete, trăite de el însuși. Erau informații 
militare de importanță covârșitoare! De fapt, mulți dintre cei cincizeci de agenți 
secreți care lucrau pentru mine în Rusia, mi-au raportat deplasarea către vest a unor 
formații militare cu efective imense. Dar aceste rapoarte aveau doar caracter 
general şi se bazau mai mult pe relatările unor terți şi pe zvonuri. Dar un asemenea 
raport precis, bazat pe informații culese direct din sediul unui important 
comandament rusesc, nu primisem încă de la niciun alt agent.  

Mă uitam, cu uimire sinceră la agentul meu. Însă, el a interpretat tăcerea mea 
ca semn de îndoială cu privire la cele relatate. Suspinând, s-a aruncat în genunchi, și-
a împreunat mâinile şi mi-a spus: „Garantez cu viața mea faptul ca două armate din 
est se îndreaptă către Lemberg!”. L-am luat de mână şi l-am îndemnat să se ridice. 
Apoi, i-am spus: „Știu că spuneți numai adevărul. Notițele dumneavoastră sunt o 
dovadă de necontestat. Ceea ce ați raportat este atât de important încât va influența în 
mod hotărâtor strategia războiului. Astăzi este 16 august. Raportul dumneavoastră a 
sosit la timpul potrivit. Comandamentul Superior va răsplăti cum se cuvine serviciile 
dumneavoastră. Deocamdată, primiți asta de la mine, drept mulțumire personală”. 
Am scos din portofel câteva bancnote de o sută de coroane şi i le-am întins. Atunci, 
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el s-a dat înapoi, a ridicat mâna şi a spus: „Pentru numele lui Dumnezeu! Domnule 
maior, aș muri de rușine dacă aș accepta chiar şi un singur bănuţ”.  

Raportul şi soarta acestuia 

M-am despărțit de agent cu o strângere de mână şi am chemat ordonanța. 
Soldatul l-a condus pe agent la depozit, unde acesta a predat uniforma rusească şi 
s-a îmbrăcat cu hainele sale civile.  

În grabă, am pus mâna pe telefon şi am sunat la Comandamentul Corpului 9 
de Armată din Lemberg. Comandamentul a răspuns imediat. Am cerut să vorbesc 
urgent cu un ofițer superior din Statul Major sau, dacă era posibil, chiar cu șeful 
Statului Major. După câteva secunde, am auzit: „Aici colonelul Riml, șeful Statului 
Major al Corpului 9 de Armată”. I-am raportat clar şi răspicat: „Știu, dintr-o sursă 
absolut sigură, că un grup format din două armate, sub comanda generalului 
Iwanow, înaintează către frontiera Galiţiei de Est. Armata din nord este comandată 
de generalul Ruski, iar cea din sud de generalul Brusilov. În componența grupului 
de armate sunt 24 de divizii”. Am mai comunicat telefonic câteva detalii pe care 
tocmai le aflasem de la agentul meu. Colonelul Riml, șeful Statului Major al 
Corpului 11 de Armată, a consemnat, cuvânt cu cuvânt, raportul meu și, la sfârșit, 
mi-a mulțumit.  

Apoi, am trimis același raport Grupului Köveß din Stanislau. De data aceasta, 
am telegrafiat raportul, întrucât nu dispuneam de o legătură telefonică cu generalul von 
Köveß. 

Acum, puteam sta liniștit: înștiințasem în timp util conducerea despre 
pericolul uriaș care amenința de la răsărit. Grupul de armate inamice care înainta 
spre Galiţia de Est era aproape la fel de puternic ca totalitatea forțelor noastre 
combatante, mobilizate în toate teatrele de operații din Galiţia. Căci fiecare divizie 
rusească avea un număr mult mai mare de batalioane şi dispunea de un număr 
aproape dublu de piese de artilerie decât diviziile austro-ungare. Era 16 august 
1914 şi Comandamentului Superior al armatei noastre îi rămăsese mult timp pentru 
a lua măsurile adecvate.  

Așadar, eu credeam că pot fi liniștit. Eram convins că rapoartele mele, de 
importanță crucială, vor fi luate în considerare, cu atenția cuvenită, de către 
comandamentele competente. Mult mai târziu am aflat că nu a fost așa.  

Nu relatez aceste lucruri din trecut pentru a face o critică retrospectivă. Toţi 
cei care, pe atunci, ocupau funcții de răspundere nu au dorit decât binele patriei. 
Chiar şi aceia care au făcut greșeli datorită neîncrederii, nu erau lipsiți de bună 
credință. Doresc doar să consemnez, obiectiv şi netendențios, destinul importantului 
meu raport.  

Feldmareşalul-locotenent Rudolf v. Dietrich mi-a scris, nu de mult, urmă-
toarele: „La mijlocul lunii august 1914, mă aflam în Brzezany, o localitate situată 
la circa 70 de kilometri sud-est de Lemberg. Aici era cantonată Divizia 11 Infanterie 
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comandată de feldmareșalul-locotenent, cavaler de Pokorny. Această divizie forma 
flancul sudic al Armatei a 3-a − comandată de generalul de cavalerie cavaler de 
Brudermann –, care urma să fie concentrată în estul Lembergului. La 19 august 
1914, locotenentul Erich von Klinger de la Regimentul 7 Dragoni a fost transferat, 
în funcția de ofițer aghiotant, la Comandamentul Diviziei 11 Infanterie din 
Brzezany. El mi-a povestit următoarele: „Ieri, 18 august, m-am prezentat la 
Comandamentul Corpului 11 Armată şi am luat masa de prânz împreună cu Statul 
Major. În timpul mesei, care avea un caracter festiv în cinstea zilei Maiestăţii Sale, 
s-a vorbit, în special, despre un raport conform căruia importante forțe rusești ar 
înainta către frontul de est al Galiţiei. Colonelul Riml, șeful Statului Major al 
Corpului 11 de Armată, a spus că această informație, provenită de la maiorul de 
jandarmi Fischer din Bukowina, potrivit căreia un întreg grup de armate rusești, 
aflate sub comanda generalului Iwanow, s-ar îndrepta către Galiţia de Est, este 
fantezistă. Toți cei prezenți au fost de acord cu părerea colonelului Riml”.  

Prin urmare, a fost posibil ca raportul meu despre înaintarea grupului de 
armate, sub comanda lui Ivanov, nici să nu fi fost adus la cunoștință lui Conrad? 
Faptul că totuși nu s-a întâmplat așa l-am aflat, doi ani şi jumătate mai târziu, dintr-
o gură care știa ce vorbește.  

Era începutul anului 1917. Eram în orășelul Bistriţa, din nordul Ardealului, 
într-o perioadă de convalescență. Într-o zi a venit generalul-colonel Köveß, 
comandantul forțelor armate care luptau contra României. L-am așteptat, pentru a-l 
saluta. Köveß m-a luat imediat de braț şi m-a invitat în locuința sa. Mi-a spus: „Da, 
dragul meu Fischer, dacă în data de 16 august 1914 s-ar fi ținut cont de raportul 
tău, alta ar fi fost finalitatea ofensivei noastre în Galiţia”. Am spus: „Excelenţă, nici 
până astăzi nu am aflat ce s-a întâmplat cu raportul meu”. „Vrei să ştii ce s-a 
întâmplat? Atunci, ascultă! Imediat după ce am primit raportul tău, am luat 
telefonic legătura cu Comandamentul Superior al Armatei din Przemysl. Am primit 
următorul răspuns: «Köveß, cum poţi să crezi aşa ceva? Comandamentul Superior 
este pe deplin informat. Către frontiera de est a Galiţiei se îndreaptă un corp de 
armată rusesc sau cel mult două, însă nicidecum două «armate imaginare» cu 24 de 
divizii, aşa cum îşi închipuie maiorul Fischer»”.  

Niciodată nu m-am simţit altceva decât un simplu ofiţer care luptă pe front. 
De aceea, nu accept să mi se impute că fac critici postume. Poate că nimeni nu 
preţuieşte mai mult decât mine modul strălucit de gândire al comandanţilor cu 
vocaţie. Este pe deplin adevărat ceea ce scrie feldmareşalul Conrad în al patrulea 
volum al cugetărilor sale, Critici ai războiului şi profeţi: „Una dintre cele mai 
abjecte trivialităţi este judecata post-factum, adică judecata formulată după ce toate 
cărţile au fost date pe faţă, în funcţie de succesul sau insuccesul înregistrat”.  

Eu nu critic şi nici nu emit judecăţi retrospective. Vreau doar să aduc dovezi 
care să ducă la descoperirea adevărului, căci adevărul, chiar şi acela cu privire la 
fapte de război, trebuie să-şi croiască propria cale. Prin urmare, orice prieten al 
adevărului istoric va înţelege de ce consider că este necesar să relatez mai detaliat 
tema raportului, bazată pe informaţiile primite de la agentul meu.  
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Desigur că trebuie avute în vedere mai multe aspecte pentru a se putea 
explica convingerile pe care le aveau comandanţii superiori la începutul războiului. 
Existau multe incertitudini cu privire la situaţia inamicului. Orizontul era acoperit 
cu o cortină care împiedica identificarea miilor de pericole ameninţătoare. Zi de zi, 
oră de oră, erau transmise sute de rapoarte despre inamic. Oare care rapoarte 
corespundeau situaţiei reale? Care conţineau exagerări? Care erau doar rodul 
fanteziei? Sau, care rapoarte erau trimise doar în scopul inducerii în eroare? Orice 
raport era privit cu suspiciune, chiar cu totală neîncredere, pentru că nimeni nu voia 
să dispună măsuri cu posibile consecinţe grave. Pe de altă parte, conducerea 
armatei nu avea posibilitatea să dispună măsuri decisive decât pe baza informaţiilor 
despre inamic, care îi erau aduse la cunoştinţă. Însă, de succesul sau insuccesul 
aplicării acestor măsuri depindeau sute de mii de vieţi, binele sau suferinţa 
poporului şi a patriei.  

Oricare ar fi fost situaţia, comandamentele superioare erau obligate să 
evalueze fiecare raport. Dacă un cadet de optsprezece ani, aflat la comanda unei 
mici patrule călare, ar fi raportat Comandamentului Superior al Armatei că „Ivanov 
se deplasează cu un grup de armate către Lemberg”, suspiciunea ar fi fost 
justificată. De asemenea, suspiciunea ar fi fost justificată dacă informaţia ar fi venit 
de la un dezertor, de la un agent secret plătit sau de la un anonim.  

Totuşi, de data aceasta, informaţia provenea de la un serviciu aflat în 
proximitatea duşmanului. În ultimii zece ani, însuşi Conrad lăudase, verbal şi în 
scris, acest serviciu, numindu-l „cel mai de încredere şi mai experimentat serviciu 
de informaţii externe”. Prin urmare, acel raport prin care am informat că au fost 
mobilizate forţe militare inamice mult superioare forţelor noastre, ar fi trebuit 
obligatoriu luat în considerare şi nu doar tratat cu un zâmbet.  

Dar Comandamentul Superior al Armatei a exclus aprioric posibilitatea unei 
ofensive ruseşti cu forţe supranumerice în est, cu toate că liniile de cale ferată, cu 
importantă strategică, dinspre Kiev şi Odessa, erau cele mai scurte rute către 
Lemberg. Această convingere a persistat chiar în ciuda raportului lui Götz, care era 
atunci consul general cezaro-crăiesc la Iaşi. Acesta informase că Rusia a mobilizat 
efective uriaşe în Podolia.  

Comandamentul nostru Superior credea că cele mai importante forţe ruseşti 
ar fi mobilizate în Nord, între Bug şi Vistula, iar în est – doar eşaloane mici. 
Conrad şi-a exprimat această convingere încă din 1906, când, în noua sa calitate de 
şef al Marelui Stat Major, a încheiat prima convenţie cu Moltke. Dar, chiar dacă 
Comandamentul Superior al Armatei nu a vrut să dea crezare raportului unui ofiţer 
care îşi demonstrase probitatea cu zece ani în urmă, ar fi trebuit măcar să dispună 
verificarea veridicităţii raportului meu cu privire la înaintarea grupului de armate 
comandat de Ivanov. Şi această verificare ar fi trebuit să fie executată temeinic, nu 
doar prin zboruri de recunoaştere efectuate într-o singură zi, zboruri care, datorită 
condiţiilor de vizibilitate nefavorabile şi datorită faptului că trupele ruseşti se 
deplasau, pe cât posibil, în timpul nopţii, nu au confirmat înaintarea unor puternice 
forţe ruseşti. 
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În volumul patru al operei sale, la pagina 450, Conrad scrie că „informaţiile 
despre ofensiva ruşilor au fost verificate prin zboruri de recunoaştere în data de  
21 august. Piloţii nu au constatat prezenţa unor forţe inamice însemnate în spaţiul 
dintre Nistru şi Proscurov – Ternopil”.  

Să ne imaginăm că informaţiile transmise de mine ar fi fost verificate 
temeinic – adică prin zboruri de recunoaştere efectuate timp de o săptămână: din 
ziua primirii înştiinţării trimise de mine (16 august), până în ziua când s-a dispus 
înaintarea tuturor armatelor (23 august) – şi că ar fi fost recunoscut pericolul imens 
care ameninţa flancul de est din Galiţia. Ce efect ar fi avut acest lucru? În niciun 
caz ordinul emis de comandamentul din Przemysl, bazat pe supoziţia că informaţia 
despre înaintarea grupului de armate comandat de Ivanov este falsă. În data de  
22 august 1914, la ora trei după-amiază, comandamentul din Przemysl a emis 
ordinul de luptă Nr. 1004, prin care a dispus: „Ofensivă generală. Armatele 1, a 4-a, a 
3-a şi părţi din Armata a 2-a vor înainta către nord. Armata 1 (Dankl) şi Armata a 
4-a (Auffenberg) vor înainta în spaţiul dintre Bug şi Vistula. Armata a 3-a 
(Brudermann) şi Grupul de Armate Köveß vor ocupa poziţii la nord-est, est şi sud-
est de Lemberg. […] În cazul în care se va constata că forţele Armatei a 3-a şi a 
Grupului Köveß au putere combatantă mai mare decât cea necesară pentru 
îndeplinirea misiunii, Armata a 3-a va sprijini acţiunile Armatei a 4-a, în direcţia 
nordică, pentru a crea toate condiţiile de obţinere a unei victorii decisive” (vezi 
lucrarea lui Conrad, volumul 4, pagina 491).  

Aşadar, în data de 23 august, Comandamentul Superior era încă convins că 
forţele ruseşti din est erau suficient de slabe pentru a fi învinse de cele 6 – 7 Divizii 
ale Armatei a 3-a (Brudermann). Mai mult, se considera chiar că Armatei a 3-a îi 
vor rămâne resurse pentru a sprijini luptele din nord, purtate de Armata a 4-a 
(Auffenberg).  

Veridicitatea raportului meu avea să fie confirmată printr-un incident 
petrecut cu opt zile mai târziu. În 23 august 1914, la ora cinci după-amiază a venit 
la mine, în clădirea comandamentului, prelatul catolic Schmidt, însoţit de un 
locotenent rus, luat prizonier în aceeaşi zi, în timpul unei confruntări care a avut loc 
la Rarancea, în nord-estul Cernăuţiului.  

Bătrânul prelat mi-a spus: „Domnule locotenent-colonel – căci fusesem 
avansat la acest grad în data de 18 august –, am adus un ofiţer rus, de naţionalitate 
poloneză, care vrea să vă spună ceva foarte important”. Am întins mâna prizo-
nierului şi l-am salutat în limba poloneză. Acesta, luând poziţie de drepţi, mi-a 
raportat, în limba germană, următoarele: „Domnule locotenent-colonel, corpurile 
de armată siberiene, mobilizate încă din toamna trecută la frontiera europeană a 
Rusiei, vor ajunge pe front cel târziu până în data de 9 septembrie”. Cel mai înalt 
demnitar catolic din Cernăuţi recunoscuse importanța acestei informaţii şi l-a adus 
la mine pe acest prizonier care, fiind catolic, luase legătura cu el. Am mai solicitat 
prizonierului câteva detalii relevante şi am transmis comandamentelor superioare, 
telegrafic şi telefonic, informaţiile obţinute.  
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 Despre acest aspect, Conrad scrie (vezi volumul 4, pagina 510): „În afară 
de informaţiile date de ofiţerul rus, de naţionalitate poloneză, care fusese luat 
prizonier, potrivit cărora corpurile de armată siberiene urmau să fie detaşate în 
vederea organizării unei armate la Jitomir, dispuneam de încă un raport. Conform 
acestuia, un general rus, luat prizonier, ar fi spus unui alt prizonier, într-un moment 
când se credea neobservat, că este bine că Austro-Ungaria nici măcar nu bănuieşte 
cât de multe forţe combatante concentrează Rusia în zona Kievului”.  

 Cu toate acestea, chiar şi în data de 25 august, Comandamentul Superior al 
Armatei este încă de părere că Armata a 3-a (Brudermann) poate face faţă oricărei 
ameninţări venite din est. În această zi, Conrad, care se află la Przemysl, poartă o 
convorbire telefonică cu şeful Statului Major al Armatei a 3-a, generalul-maior 
Pfeffer, care se află la Lemberg. Conrad spune: „Dacă credeţi că puteţi ataca, e 
bine. Comandamentul Armatei a 3-a are mână liberă să acţioneze”. Drept comenta-
riu al acestei decizii, el va consemna ulterior (vezi Conrad, volumul 4, paginile 516 
şi 517): „Eram de părere că un atac ferm, întreprins cu forţe suficiente (minim şase 
divizii) şi bine poziţionate pe înălţimile din sudul străzii Lemberg – Zloczow, fiind 
totodată asigurat flancul de est, ar putea da o lovitură decisivă, care să determine 
victoria scontată”. 

Cum să se obţină victoria scontată trimiţând în luptă doar şase divizii? În 
momentul în care s-a dat această dispoziţie Armatei a 3-a (Brudermann), grupul de 
armate comandate de Ivanov trecea deja frontiera de est a Galiţiei, armatele fiind 
desfăşurate pe un front de 150 de kilometri, între Bug şi Tarnopol. Forţele erau 
împărţite în două eşaloane: eşalonul care înainta spre nord, între Bug şi Tarnopol, 
format din Armata a 3-a, comandată de generalul Russki (cinci corpuri de armată, 
cinci divizii de rezervă, trei divizii de cavalerie) şi eşalonul care înainta spre sud, 
între Tarnopol şi Nistru, format din Armata a 8-a, comandată de generalul Brusilov 
(patru corpuri de armată, două brigăzi de trăgători, cinci divizii de rezervă şi patru 
divizii de cavalerie).  

Aşa cum afirmă în scrierile sale generalul Danilov, ofiţer în Statul Major al 
trupelor comandate de marele duce Nicolai Nicolaevici, Armatei a 3-a şi Armatei a 
8-a le reveneau principalele misiuni în ofensiva contra Austro-Ungariei. Din acest 
motiv, aceste armate dispuneau de forţe mai puternice decât Armata a 4-a 
(comandată de generalul Everth) şi decât Armata a 5-a (comandată de generalul 
Plehve) care urmau să se confrunte cu armatele comandate de Dankl şi, respectiv, 
de Auffenberg.  

Ce s-a întâmplat în continuare se ştie. Pe frontul de est din Galiţia s-a 
întâmplat ceea ce era firesc să se întâmple, în ciuda rezistenţei eroice a trupelor 
noastre. Ne-am confruntat cu o supraputere care nu a putut fi învinsă nici atunci 
când Comandamentul Superior al Armatei, la începutul lui septembrie, deci trei 
săptămâni după primirea raportului meu, a dispus, cu întârziere, aplicarea măsurilor 
care se impuneau în spaţiul Grodek – Rava Ruska, din vestul Lembergului. 
Conform tuturor previziunilor posibile, dacă aceste măsuri ar fi fost aplicate la 
timp, adică în 16 august, succesul era garantat.  
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Oare poate fi dat un exemplu mai relevant decât acesta pentru a ilustra 
importanţa decisivă a unui raport, dacă acesta este sau nu luat în considerare la 
stabilirea strategiei generale?*  

 
* În volumul întâi al lucrării elaborate de Marele Stat Major austriac, Ultimul război al Austro-

Ungariei, se relatează despre acest raport, la pagina 169, următoarele: „La identificarea situației din Podolia 
a contribuit cu succes şi biroul de informații din Cernăuţi, condus de locotenent-colonelul de jandarmerie 
Fischer. În numeroasele rapoarte trimise de acest birou, abia în 24 august s-a comunicat că Armata a 8-a a 
Rusiei este concentrată în spațiul dintre Volocisk şi Noua-Suliţă. La acea dată, ofensiva în direcția nordică 
era deja de mult timp lansată”. La interpelarea mea, editorii acestei lucrări mi-au comunicat că raportul meu 
din 16 august nu se regăsea în Arhiva de război (n.a. – Eduard Fischer). 
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The Bukovinian professor Nicodim Ițcuș – known in the world of letters by 
his special intellectual stature and the dedication in supporting the young literary 
talents – left behind numerous manuscripts, due to the glazing of the times in which 
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periodicals. 

Profesorul bucovinean Nicodim Ițcuș, cunoscut în lumea literelor prin 
deosebita sa statură intelectuală și dăruirea de care a dat dovadă pentru sprijinirea 
tinerelor talente literare, a lăsat în urma sa numeroase scrieri care, din cauza 
vitregiilor vremurilor în care a trăit, au rămas în manuscris.  

Textul de mai jos cuprinde cea de a doua parte1 din istoria Bucovinei, scrisă 
de profesorul Nicodim Ițcuș, cu momentele cele mai importante ale acesteia, de la 
1848 și până la 1918. Aici, cititorul va descoperi numele unor personalități politice 
 

* Traducere: Harieta Mareci-Sabol. 
1 Prima parte a acestui documentar a fost publicată în „Analele Bucovinei”, Rădăuți – București, 

anul XXVI, nr. 2 (53), 2019, p. 605–625.  
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și culturale din Bucovina, implicate în afirmarea cultural-națională a românilor 
bucovineni de până la 1918, precum: Simion Florea Marian, Zaharie Voronca, 
Epaminonda Bucevschi, Aron Pumnul, Mihai Eminescu, frații Hurmuzachi, I. G. Sbiera, 
Valeriu Braniște, George Popovici, Iancu Flondor ș.a. În rândurile de mai jos, 
găsim date importante despre societăți culturale, partide politice românești și alte 
grupuri etnice din Bucovina, precum și despre periodice politice și culturale care au 
contribuit la definirea identității culturale bucovinene.  

Paginile acestea, scrise într-o vreme în care se manifesta tăvălugul nivelator 
al culturii socialiste, au fost redactate de Nicodim Ițcuș sub impresia ultimei 
„detrunchieri” a Bucovinei, de aceea regăsim aici multe accente ale patosului 
identitar-național. 

Din istoria Bucovinei 

Eforturi pentru întărirea conştiinţei naţionale 

Cu toate adversităţile regimului austriac, conştiinţa naţională n-a încetat nicio-
dată să existe în rândul românilor din Bucovina. Tineri care n-au putut răzbate în 
şcolile de aici (în 1808 se înfiinţase un liceu la Cernăuţi, în 1860 un liceu clasic la 
Suceava şi în 1862 o şcoală reală la Cernăuţi), au pornit spre Transilvania, unde şi-au 
făcut studiile. Astfel, după 1860, unii tineri români, ca Vasile Bumbac, Zaharie 
Voronca, Simion Florea Marian, filologul Vasile M. Burlă, pictorul Epaminonda 
Bucevschi şi mulţi alţii, au trebuit să se refugieze la şcolile din Ardeal. Prin învăţă-
mântul acesta călător, tinerii noştri au cunoscut oameni şi locuri de acolo, s-au oţelit 
pentru lupta viitoare şi au adus atâtea îndemnuri folositoare pentru ţara lor, îndemnuri 
izvorâte din tăria unui neam mai conştient ca acela de acasă. (C. Loghin, op. cit., p. 72). 
Aceste pribegiri prin Transilvania veneau să dovedească încă o dată că legăturile dintre 
Bucovina şi Ardeal nu s-au curmat niciodată. 

După suspendarea gazetei „Bucovina”, a fost cu neputinţă întemeierea altui 
ziar o bucată de vreme, bucovinenii trebuind să citească alte gazete din Transilvania. 
Între anii 1886 şi 1891, apare a doua gazetă din Bucovina, „Revista politică” de la 
Suceava, care, alături de ziarele din Transilvania, aduce ştiri regulate din Bucovina 
şi pătrunde în masele cititorilor de aici. Scriitorii bucovineni din acea vreme îşi fac 
debutul literar în revistele din Transilvania, mai ales în „Familia” lui Iosif Vulcan. 

Aceste legături cu Transilvania se cultivă şi pe altă cale, indirectă. De când 
tinerii bucovineni începură să frecventeze Universitatea din Viena, se întâlneau 
acolo cu alţi tineri din Ardeal şi din România. Era un prilej binevenit pentru 
cunoaşterea reciprocă, pentru înfiriparea de legături durabile. Tinerii români 
adunaţi la Viena se grupează (1864) într-o „Societate literară şi ştiinţifică”, din care 
se ramifică, în 1868, o nouă societate, „România”.  
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Aceste două societăţi studenţeşti rivale fuzionează în anul 1871, formând 
Societatea „România Jună” din Viena, care a dezvoltat o rodnică activitate şi de la 
care a pornit şi iniţiativa măreţei Serbări de la Putna, din 15–27 august 1871, 
aranjată cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la înfiinţarea mănăstirii.  

În 1 august 1871, în şedinţa de la Cernăuţi, s-au desăvârşit pregătirile pentru 
Serbarea de la Putna. Cu această ocazie, Mihai Eminescu publică, împreună cu 
Pamfil Dan, membru în comitetul serbării, o scrisoare în care explică semnificaţia 
întâlnirii tineretului român de pretutindeni în jurul mormântului lui Ştefan cel Mare. 
Printre tinerii de talent, participanţi activi la serbare, s-au remarcat pictorul 
Epaminonda Bucevschi şi compozitorul Ciprian Porumbescu. 

Tinerii care studiau în Bucovina, neputând găsi în şcolile publice cărţi şi 
condiţii de studiu, căutară în altă parte posibilităţi de a-şi completa cunoştinţele. 
Astfel, la stăruinţa lui Aron Pumnul şi a lui Alecu Hurmuzachi, se înfiinţează în 
1857, la Cernăuţi, o „bibliotecă a gimnaziştilor”, care a fost găzduită în casa lui 
Aron Pumnul. Era o bibliotecă în care se aflau diferite volume ale poeţilor şi 
prozatorilor români, broşuri, foi volante, reviste, calendare, cărţi privitoare la istoria 
românilor etc.  

O altă bibliotecă românească fusese întemeiată la Cernăuţi, în 1862, de către 
Mihai Zotta şi în acelaşi an se înfiinţă şi „Reuniunea română de lectură” din 
Cernăuţi, care, în mai 1863, se transformă într-o „Societate pentru Cultura şi 
Literatura Română din Bucovina”. Această societate adunase pe cei mai de seamă 
reprezentanţi ai spiritualităţii din Bucovina, ca: fraţii Hurmuzachi, Alexandru 
Popovici, arheologul diletant Logotheti, cavalerul Al. Costin, Nicolae Grigorcea, 
Iancu Lupul, Dimitrie Petrino, Eugen Stârcea, doi fraţi Vasilca, Iancu Zotta, Ion 
Calinciuc, I. Gh. Sbiera, Aron Pumnul, Leon Ciupercovici, Orest Renei, Leon 
Popescul etc., profesori, funcţionari şi cea mai mare parte din clerul câştigat din ce 
în ce mai mult pentru cauza naţională (N. Iorga, op. cit., p. 96). 

La trezirea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale au contribuit, din 1864 și până în 
preajma Primului Război Mondial, trupele de teatru Fanny Tardini, Matei Millo ș.a.2 

În 1866, poetul Alecsandri, reprezentant consacrat al mişcării literare din 
România, îşi făcea apariţia la Cernăuţi, fiind primit cu toate onorurile cuvenite 
gloriei sale. În 1865, apare la Cernăuţi „Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura 
Română din Bucovina”, durând până în 1869. Dintre colaboratorii cei mai de 
seamă ai foii acesteia se citează: prof. Ion G. Sbiera (20 octombrie/1 noiembrie 
1836 – 20 octombrie 1916), originar din Horodnicul de Jos; Dimitrie Petrino (1844 – 
29 aprilie 1878); Vasile Bumbac (7 februarie 1837 – 27 februarie 1918); S[imion] 
Florea Marian din Ilişeşti (1 sept. 1847 – 24 aprilie 1907); Elena Niculiţă-Voronca, 
 

2 Detalii despre stagiunile teatrelor românești care au poposit la Cernăuți până la Primul 
Război Mondial se regăsesc în volumul lui Teodor Balan, Istoria teatrului românesc în Bucovina, 
ediție după manuscrise de D. Vatamaniuc, București, Editura Academiei Române, 2005 – n. ed. 
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soţia scriitorului Zaharie Voronca; Constantin Morariu, din Mitocul Dragomirnei 
(5 mai 1854 – 1927); Artemie Berariu (8 sept. 1834 – 15 septembrie 1928); Ioan 
Berariu, paroh în Stroieşti; Simion Cobilanschi (decedat la 26 iulie 1910); Silvestru 
Danilescu; Vasile Balintescul şi alţii. 

Situaţia politică şi culturală la finele secolului al XIX- lea 

Cele din urmă două decenii ale veacului trecut au fost pentru românii bucovi-
neni ani de zbucium politic, de încordate străduinţe culturale şi de amare decepţii. 

Boierii, care conduc acum destinele poporului român, au intrat de-a binelea 
în făgaşul politicii oportuniste austriece. Şcoala austriacă îşi dădea roadele sale 
bine chibzuite. Făcuse din ei bărbaţi convinşi de ideea de stat austriacă şi care 
rămaseră români doar prin originea lor străveche. Cele câteva familii boiereşti 
privilegiate exercitau un adevărat monopol în politica Bucovinei, pe care îl 
valorificau cu vârf şi îndesat. De obicei, în ajunul alegerilor se făcea ruşinosul târg 
cu drepturile românilor alegători. 

În biroul preşedintelui ţării se tranşa chestiunea în mod mulţumitor pentru 
ambele părţi: boierii, prin intermediul aparatului administrativ, primeau cele câteva 
mandate în Dieta ţării sau Parlamentul central şi renunţau în schimb la orice 
revendicări naţionale. Astfel, marile interese româneşti erau sacrificate pentru 
satisfacerea unor meschine hatâruri personale. De aceea, aceşti politicieni nici nu 
aveau nevoie de o organizaţie politică cu statute şi program (C. Loghin, op. cit.,  
p. 144). 

După dispariţia gazetei „Bucovina” (1850), boierii n-au mai simţit trebuinţa 
unui ziar românesc. Într-un timp, ei făcură o timidă încercare cu redactarea unui 
ziar politic în limba germană: „Der Patriot” (30 aprilie – 24 decembrie 1872), care, 
după 35 de numere, încetează să mai apară, fără să fi avut vreun răsunet. 

Cine dorea să urmărească activitatea politică şi culturală din aceste timpuri 
trebuia să răsfoiască ziarele româneşti din Viena („Albina”), din Budapesta 
(„Aurora Română”), din Ardeal („Familia”, „Gazeta Transilvaniei”, „Telegraful 
Român”, „Tribuna”) sau din România liberă („Convorbiri literare”, „Noua revistă 
română”, „Contemporanul”) etc. 

Această vinovată nepăsare a politicienilor noştri cu privire la chestiunile 
naţionale s-a răzbunat amarnic asupra caracterului românesc al Bucovinei. Ea se 
oglindeşte şi în rezultatele recensământului populaţiei, de unde, la anexare, 
numărul rutenilor în Bucovina era disparent3 şi încă din 1870 românii formau o 
majoritate relativă (40,80%), în 1880 românii se văd întrecuţi de ruteni cu 50 000, 
în 1890 cu 60 000 şi în 1900 cu 79 000 de suflete. 

Elementul inundat din Galiţia covârşea, an cu an, tot mai mult pe cel 
românesc, iar procesul de rutenizare a băştinaşilor români, falsificarea numărătoarei şi 
 

3 Disparent – care variază; termen vechi, de origine engleză – n. ed.  
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abuzurile administraţiei austriece în favorizarea elementului ucrainean au contribuit 
la alterarea caracterului românesc al provinciei. 

Acelaşi insucces se observă şi pe teren bisericesc. Lăudabile au fost 
străduinţele fraţilor Hurmuzachi de a înfăptui două mari gânduri ale lor, ale 
mirenilor şi ale majorităţii clerului: unirea bisericească a Bucovinei cu biserica 
ortodoxă din Transilvania, sub ierarhia unui singur mitropolit, şi crearea unui 
congres din clerici şi mireni, care să rânduiască organizarea bisericească. Aceste 
planuri însă au fost zădărnicite de episcopul de tristă memorie Eugenie Hacman, 
pentru că îşi vedea primejduit orgoliul de a fi singur mitropolit şi slăbită puterea cu 
care era deprins să terorizeze preoţimea. Din lupta aceasta grea dintre mireni şi 
episcop a ieşit un învins şi un triumfător; învinsul a fost neamul românesc din 
Bucovina, iar triumfătorul un moşneag îndărătnic care a fost episcopul Hacman  
(C. Loghin, op. cit., p. 145). 

Fără vreo consultare a popoarelor respective, Austria înfiinţă, în 23 ianuarie 
1873, o nouă Mitropolie ortodoxă pentru românii din Bucovina şi sârbii din 
Dalmaţia, neţinând cont de niciun drept istoric sau de posibilităţi geografice, şi în 
afară de orice consideraţie canonică dădu satisfacţie vanitosului bătrân. Toate 
protestările opiniei publice, ale clerului, ale patriarhului sârb, ale mitropolitului 
Moldovei, ale întregii biserici româneşti, fură zadarnice. Dar Hacman nu avu parte 
de suprema satisfacţie de a fi consfinţit în noua-i calitate; iritat de atâtea protestări, 
el muri, copleşit de mânia care-l înăbuşea (N. Iorga, op. cit., p. 104). 

Succesorul lui, vicarul Teofil Bendella, un „naţionalist”, fu sfinţit de 
mitropolitul ortodox al Transilvaniei în 21 aprilie 1874; el muri în anul următor, în 
21 iulie; au trebuit doi ani de chibzuială pentru ca să se decidă guvernul a numi pe 
Teoctist Blajevici, autor de calendare şi versuri de ocazie, bătrân septuagenar, care 
va muri şi el în 1879. Ca urmaş al acestuia fu numit, în 12 martie 1880, mitropolit 
al Dalmaţiei şi Bucovinei, Silvestru Morariu-Andrievici, fostul adversar al lui 
Hacman şi luptător pentru unirea bisericească a românilor din Austro-Ungaria, sub 
sceptrul lui Şaguna. El aduse câteva modificări în viaţa clerului şi înfiinţă o 
tipografie românească la Cernăuţi. Era însă mereu spionat şi necontenit împiedicat 
de administraţia austriacă de a realiza libera dezvoltare naţională a bisericii din 
Bucovina (N. Iorga, op. cit., pp. 106–107). 

În iulie 1882, Silvestru Morariu adună un congres, care votă un statut 
privitor la interesele şi administrarea Bisericii Ortodoxe, care statut însă a aşteptat 
10 ani până să obţină aprobarea împăratului, care nu voia să audă decât dorinţi, în 
loc să accepte hotărâri (G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 234). 

Apoi, peste doi ani, pentru a mai micşora încă rolul acestei biserici care 
pretinde a fi românească, se crea, la Stanislau, o biserică greco-catolică (unită) 
pentru Galiţia ca şi pentru Bucovina, în care, datorită unei propagande energice, 
numărul convertiţilor sporise în mod considerabil (N. Iorga, op. cit., p. 108). 
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Dacă înfiinţarea Mitropoliei pur austriece, a Bucovinei şi Dalmaţiei, era o 
lovitură dată nădejdilor româneşti în ceea ce priveşte biserica, o altă lovitură, tot 
atât de puternică, atinse şcoala. 

În 1875, patru ani după comemorarea la Putna al celui mai mare dintre 
domnitorii Moldovei, se comemora la Cernăuţi anexiunea de la 1775, sfârşitul 
regimului moldovenesc în părţile acestea. Darul imperial al lui Francisc Iosif pentru 
supuşii săi bucovineni fu o universitate germană, din care fondatorii voiau să facă un 
punct de atracţie pentru tineretul „barbar” al Moldovei vecine. Institutul Teologic 
deveni astfel o facultate, iar limba română, pusă pe aceeaşi treaptă cu cea ruteană, era 
tolerată alături de cea germană, care predomină cu desăvârşire.  

La Iaşi se răspunse, în 1877, printr-o comemorare pioasă a lui Grigore 
Ghica-Vodă, executat din ordinul sultanului, pentru că apărase drepturile Moldovei 
asupra Bucovinei. Studenţimea română din Cernăuţi, organizată în Societatea 
„Arboroasa”, aderă printr-o telegramă la doliul naţional al Moldovei, încercat prin 
detrunchierea ţării, şi la comemorarea lui Grigore Ghica. Comitetul Societăţii 
studenţeşti „Arboroasa”, în frunte cu Ciprian Porumbescu şi alţi patru colegi 
(Zaharie Voronca, Eugen Siretean, Constantin Morariu şi Orest Ortizie Popescu), a 
fost acuzat de înaltă trădare şi [studenții] aruncaţi în temniţă, în 15 noiembrie 1872, 
unde au stat 11 săptămâni, până ce, neputându-se dovedi crima imputată, au fost 
eliberaţi, cu sănătatea zdruncinată între zidurile închisorii din Cernăuţi. A fost 
primul proces politic împotriva românilor bucovineni. Societatea studenţească 
„Arboroasa” a fost desfiinţată, iar universitatea avea să rămână ca instituţie cu 
caracter german şi cu tendinţă de germanizare. 

În vremea aceasta, România ducând războiul ei just pentru independenţă 
(1877–1878), mai mulţi tineri bucovineni au trecut clandestin frontierele şi s-au 
înrolat ca voluntari sub steagul luptelor României pentru neatârnare. Printre aceşti 
tineri plini de însufleţire au fost: Constantin I. Popescu din Ceahor, mort eroic la 
Calafat; Alexandru Chibici Revneanu, prietenul lui Eminescu; Alecu Giurgiuveanu, 
Emilian Huidei, Gherghel Ilie, Levescu Gheorghe, Siretean Paul etc., unii fiind 
studenţi, alţii încă elevi de liceu. 

De altfel, întreaga şcoală din Bucovina se dezvolta cu viteza racului. Prin 
Legea învăţământului din 1869, şcoala primară e luată de sub supravegherea 
bisericii, unde stătuse două decenii, şi e trecută în seama statului. În personalul de 
conducere a şcolilor, românii erau complet desconsideraţi, şcoala având şi mai 
multe alte lipsuri, ce se remarcă îndeosebi la sate. Astfel, cele mai multe sate 
româneşti rămân multă vreme fără şcoli, dar şi acolo unde se înfiinţa câte o şcoală, 
aceasta nu avea decât o singură clasă, pe când în şcolile neromâneşti erau câte  
două – şapte clase. 

Pentru a arăta reaua voinţă a autorităţilor austriece faţă de români, se citează 
următorul fapt elocvent: când Consistoriul bisericesc a predat statului conducerea 
şcolară (1870), i-a dat în primire şi un proiect pentru ridicarea de 104 şcoli noi, 
dintre care foarte multe erau prevăzute în satele româneşti. În 1888, deci după  
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18 ani de oblăduire a statului, s-a ridicat numai o singură şcoală în aceste părţi 
româneşti (la Tişăuţi), în timp ce alte şapte şcoli româneşti din judeţul Suceava, 
pentru care proiectul era gata din 1870, au rămas numai în plan. Considerând acest 
tratament vitreg aplicat populaţiei româneşti din partea autorităţilor austriece, nu-i de 
mirare dacă cel mai urcat procent de analfabeţi se găsesc tocmai în satele româneşti. 

Pentru oraşe, care erau împânzite cu elemente neromâneşti, statul austriac a 
avut destulă solicitudine, creând pentru trebuinţele specifice lor un tip deosebit de 
şcoală, aşa-numită civilă, care dădea o instrucţie la nivel superior şcolii primare 
rurale, pregătind pe elevi pentru profesiunile de meseriaşi, comercianţi etc. Aceste 
şcoli însă, având limba de predare germană, nu erau frecventate de români. În felul 
acesta, dacă în 1780 fiecare oraş din Bucovina avea câte o şcoală românească, se 
ajunsese ca, după o sută de ani de stăpânire austriacă, să nu se găsească nicio 
singură şcoală românească în aceste oraşe (C. Loghin, op. cit., p. 147). 

Preparandia, întemeiată în 1848 în Cernăuţi, dând rezultate nesatisfăcătoare, 
a fost transformată în 1870 într-o şcoală normală sau „pedagogiu”, având doi ani de 
pregătire, după care urmau patru clase. Ulterior, i s-a ataşat şi o şcoală normală de 
fete, cu „şcoală de aplicaţie”. De la început, limba de predare a fost germană. 
Această anomalie pedagogică a fost combătută de fraţii Alecu şi Gheorghe 
Hurmuzachi, precum şi de Eugen Stîrcea, într-un ,,Memoriu” adresat Ministerului 
de Instrucţie, în care se spunea că „această şcoală normală de stat este mai degrabă 
un bine chibzuit şi eficace mijloc pentru deznaționalizarea noastră” (C. Loghin, op. cit., 
p. 147). Desigur că învăţătorii ieşiţi din această şcoală de pregătire profesională şi 
meniţi satelor româneşti, sau nu cunoşteau deloc limba română sau o cunoşteau 
numai într-o măsură redusă şi trebuiau, în multe cazuri, să înveţe româneşte de la 
elevii lor. În satele româneşti mai erau numiţi ca învăţători nişte oameni fără 
pregătirea necesară, foşti elevi de liceu, eliminaţi, cântăreţi bisericeşti, ba chiar şi 
„spiţeri şi revizori de finanţe daţi din serviciu afară” (C. Loghin, op. cit., p. 148). 
Tot pentru trebuinţele oraşelor au fost create diverse şcoli speciale de meserii, 
comerciale şi agronomice, toate cu limba de predare germană şi de aceea nefrecventate 
de români. 

Pe lângă cele două licee din Cernăuţi, unul clasic şi altul real, complet 
germane, s-a mai creat, în 1872, la Rădăuţi, un gimnaziu care se transformă în 1880 
într-un liceu complet german, la care, până în 1889, limba română nici nu era 
măcar materie obligatorie pentru puţinii români care frecventau acel liceu.  

În 1877, se aprobă înfiinţarea de clase divizionare româneşti la cursul 
inferior de la liceul din Suceava, înfiinţat în 1860 ca liceu german, dar cursul 
superior rămânea mai departe german. Prin felul acesta de organizare, avantajele 
divizionarelor create erau anihilate. 

Dacă totuşi au fost bărbaţi care au rezistat cu eroism repetatelor atacuri la 
existenţa individualității lor româneşti, aceasta se datoreşte în primul rând structurii 
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lor sufleteşti române, care nu s-a dărâmat în faţa valurilor de înstrăinare ce i-au 
năvălit. Au venit apoi din mediul sătesc tineri care, devenind învăţători şi profesori, 
au ştiut să strecoare în inimile elevilor dragostea de neam şi limbă română. 

Au mai fost atâtea ziare şi reviste româneşti, care au ţinut conştiinţa 
naţională trează, căutând să reclădească ceea ce şcoala austriacă distrugea. La 
acestea s-au adăugat şi mai multe societăţi particulare, create pe baze naţionale, 
care îndrumau spiritele şi sufletele româneşti pe alte căi decât cele indicate de 
şcoala austriacă; acestea au devenit adevărate şcoli de românism (C. Loghin,  
op. cit., p. 149). Astfel au fost: Societatea studenţească „Arboroasa”, desfiinţată în 
anul 1878; Societatea studenţească „Bucovina”, înfiinţată în anul 1880; în anul 
1881 s-a pus baza Societăţii muzicale „Armonia”, iar în anul 1891 se organizează 
„Societatea Doamnelor Române din Bucovina”. 

Cântăreţii bisericeşti se grupează în Societatea „Lumina” (1891), iar 
învăţătorii în Societatea pedagogică română din Bucovina. Foarte importantă a fost 
Societatea „Şcoala Română” din Suceava, înfiinţată în anul 1883 de intelectuali 
conduşi de Ştefan Ştefureac şi Tudor [Teodor] V. Stefanelli. Scopul acestei 
societăţi era sprijinirea şcolii româneşti pe toate căile: prin acordarea de burse şi 
premii elevilor sărmani; prin editarea de manuale didactice româneşti; prin 
împărţirea gratuită de cărţi şi rechizite şcolare; prin înfiinţarea de şcoli primare şi 
secundare etc. Societatea şi-a extins activitatea asupra întregii Bucovine. Şi prin 
celelalte oraşe românii s-au concentrat în societăţi culturale: la Rădăuţi, Societatea  
„Ştefan cel Mare”; la Suceava, Societatea corală „Ciprian Porumbescu”; la 
Câmpulung, Societatea „Rarăul” etc. Se înfiinţară şi cluburi româneşti care 
cuprindeau români, ferindu-i de a cădea în sfera de influenţă a faimoaselor 
cazinouri internaţionale (C. Loghin, op. cit., p. 152). 

Din punct de vedere politic, românii bucovineni nu aveau un partid naţional 
organizat în toată regula. După ce românii din Ardeal îşi formară, în 1880, un 
partid naţional, care în 1891 redacta un memoriu pentru a atrage atenţia Europei 
asupra unei situaţii naţionale intolerabile, Bucovina, care de atâtea ori primise 
imbolduri din partea Transilvaniei, tresări şi ea sub influenţa acestei mişcări, având 
în frunte noi conducători, însufleţiţi de un mai larg spirit democratic. Printre 
reprezentanţii noii generaţii care va lua asupra sa lupta începută erau, în primul 
rând, Iancu Flondor din Storojineţ şi Gheorghe Popovici, fiul eruditului profesor 
universitar Eusebiu Popovici, el însuşi istoric foarte învăţat şi impecabil critic  
(N. Iorga, op. cit., p. 109). 

Astfel, în 1890 se pun bazele unei societăţi politice „Concordia”, sub 
conducerea profesorului Ion Bumbac. Această societate avea menirea de a dezvolta 
libertatea politică şi individuală, de a deştepta interesul pentru o viaţă politică 
naţională, de a instrui poporul despre drepturile şi datoriile lui. Programul 
„Concordiei” mai cuprindea şi menţinerea autonomiei Bucovinei, păstrând 
individualitatea ei istorică şi politică, cerea dezvoltarea culturii naţionale româneşti 
şi organizarea poporului român din Bucovina, pentru a forma un partid naţional 
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compact. În primii ani, această societate a avut puţin răsunet în politica Bucovinei, 
cu toate că punea candidaţi proprii în alegeri. 

Dar elementul luptător român intră cu zgomot pe arena politică din Bucovina 
cu ziarul „Revista politică” de la Suceava. Acesta apare de două ori pe lună  
(15 mai 1886 – 1 aprilie 1891), având ca editor pe avocatul Matei Lupu, iar ca 
administrator pe profesorul Simion Florea Marian, cărora li s-au ataşat mai mulţi 
intelectuali, profesori, magistraţi etc. Ziarul avea „să acopere poziţia românilor în 
viaţa publică din Bucovina şi să ţie viu sentimentul lor de solidaritate”. El se 
considera ca „organ comun al totalităţii românilor bucovineni”, se identifica cu 
poporul român din Bucovina şi voia să fie glasul lui. 

Viaţa politică nu mai era monopolul unei anumite clase. Începură să 
participe la această viaţă şi intelectualii români. Ieşiţi din straturile poporului de la 
sate sau ale burgheziei de la oraşe, de care se simţeau ataşaţi sufleteşte, neangajaţi 
faţă de nimeni prin legături de înrudire sau de interese, tinerii români de la oraşe, 
de la „Revista politică”, n-aveau un trecut care nu se putea uita şi niciun motiv să 
menajeze pe cineva. Au început să spună adevărul crud asupra stării jalnice în care 
se aflau românii din Bucovina. Articolele sunau ca o goarnă de alarmă, ca să 
trezească pe români dintr-un somn adânc, în care îi cufundase o stăpânire vicleană 
şi oportunismul propriu (C. Loghin, op. cit., p. 156).  

„Revista politică” are meritul de a fi predicat cu succes necesitatea organizării 
românilor într-un partid naţional român. Pe lângă crezul politic, care se poate 
rezuma în cel mai intransigent naţionalism (C. Loghin, op. cit., p. 156), revista are 
şi o parte literară bine îngrijită, la care colaborează: Constantin Morariu, Simion 
Florea Marian, Vasile Bumbac, A. Macovei, T. V. Stefanelli, T. Robeanu şi alţii. 
Ideile politice semănate de „Revista Politică” au prins rădăcini în cele mai largi 
cercuri româneşti, făcând ca mai mulţi români cu simţ de răspundere în viaţa 
Bucovinei să se convingă de necesitatea unei organizaţii politice şi au constituit 
societatea politică sus amintită, „Concordia”, având ca preşedinte pe Ioan 
Volcinschi, medic din Budineţ, Storojineţ şi ca vicepreşedinte pe Iancu Zotta. 

Conducătorii Societăţii „Concordia” se înţeleg cu conducătorii „Revistei 
politice” ca să mute ziarul de la Suceava la Cernăuţi şi să-i schimbe numele în 
„Gazeta Bucovinei”. Conducerea politică a ziarului a fost încredinţată lui Modest 
Grigorcea, gazeta apărând de două ori pe săptămână (2/14 mai 1891 – 13/25 aprilie 
1897). Pentru redactarea părţii politice a fost desemnat ardeleanul Pompiliu Pipoş, iar 
după moartea acestuia (25 ianuarie/6 februarie 1893) vine George Bogdan-Duică, 
până la 1894, când a fost urmat în redacţie de Mihai Teliman. 

„Gazeta Bucovinei” continuă lupta politică începută de „Revista politică” de 
la Suceava, având în sprijinul ei o organizaţie politică destul de bine închegată, în 
numele căreia poate vorbi. 

În urma unui conflict cu preşedintele ţării, Anton Pace, care nu vedea cu ochi 
buni solidaritatea românilor, se dezlănţuie o luptă dârză, care se sfârşeşte cu triumful 
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românilor pe toată linia (C. Loghin, op. cit., p. 159), iar Pace a fost destituit (1892). 
Uniţi astfel sub steagul „Concordiei” şi al ziarului „Gazeta Bucovinei”, românii păşesc 
la lupta naţională pentru întronarea limbii române în toate drepturile ei. 

În fruntea luptătorilor se află Iancu Flondor şi George Popovici, care încep 
primenirea Partidului Naţional pe baze radical-naţionale. Se alege, în afara cadrelor 
Societăţii „Concordia”, un nou comitet al Partidului Naţional. „Gazeta Bucovinei” 
încetează, iar în locul ei apare „Patria” (2/14 iulie 1897 – 21 aprilie/4 mai 1900), 
condusă de dr. Valeriu Branişte, fost director al „Tribunei”. 

În faţa alegerilor din 1898 mai apare un organ independent al românilor 
bucovineni, ziarul „Sentinela” (11 septembrie 1898 – 9 aprilie 1899), sub direcţia 
lui Dionisie Voronca şi cu colaborarea lui Mihai Teliman. 

Odată cu intrarea lui George Popovici şi Iancu Flondor în arena politică, se 
produce un curent nou în treburile obşteşti. Activitatea politică se răsfrânge mai ales 
asupra ţărănimii, de care încep a se interesa mai cu dinadinsul politicienii. Oamenii 
Partidului Naţional, în frunte cu George Popovici, coboară în mijlocul ţăranilor, le 
vorbesc limba, le ascultă păsurile, le picură în suflete mângâiere, le deschid case de 
cetire, le trimit gazete, le înfiinţează cooperative şi bănci populare. Politica românească 
începe să se sprijine mai conştient pe masele populare, începe să devină o politică 
democrată. Ea înceta să mai trăiască din mila vremelnicelor guverne, nu mai avea 
nevoie de proptele oficiale, ci se inspira numai din nevoile neamului. 

Acest nou curs în politica Bucovinei nu era însă pe placul stăpânirii 
austriece, care vedea ridicându-se o nouă forţă politică, ce nu putea fi aservită 
intereselor ei, nefiind nici pe placul unor români „ruginiţi”, care se simţeau 
stânjeniţi oarecum în apucăturile lor ambiţioase. 

Ca preşedinte al ţării vine baronul Bourguignon (1898–1903), care porneşte 
o aprigă luptă împotriva elementului românesc. Pe teren şcolar, el a căutat să 
slavizeze şcolile primare împotriva voinţei populaţiei; să facă greutăţi diviziona-
relor româneşti de la licee; să intensifice spiritul antiromânesc de la Universitate, 
unde studenţii români erau persecutaţi la examene etc. 

Deoarece românii considerau tricolorul ca semn vizibil al naţionalităţii lor, 
Bourguignon a pornit faimoasa prigoană împotriva lui; l-a coborât din vârful 
clădirilor, l-a rupt de pe pieptul tinerilor, l-a smuls de pe costumul fetelor. Nici 
preoţimea n-a fost cruţată. Urgia sa furibundă şi-a îndreptat-o şi împotriva ziarului 
„Patria”, pe care l-a cenzurat, exilându-l pe Branişte. 

Faţă de dârza rezistenţă a românilor, Bourguignon îşi schimbă după un timp 
tactica de luptă, propunând românilor (1900) pace. Bourguignon dă o satisfacţie 
platonică pentru ofensele în chestia tricolorului, iar românii cad în cursa ce le-a 
întins-o, renunţând la violenta campanie de presă. „Patria” apune, Branişte 
părăseşte amărât ţara, iar Iancu Flondor părăseşte şefia Partidului Naţional şi, 
împreună cu George Popovici, chiar partidul. Pactul şi-a dat nefastele sale urmări, 
producând dezbinare în rândurile Partidului Naţional. 

După dispariţia „Patriei”, apare un ziar nou, „Timpul” (până la 4 ianuarie 
1901), care este organul partidului împăcat cu guvernul. Dar românii, nemulţumiţi 
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cu faimosul pact, pun bazele unui nou Partid Poporal Naţional, în frunte cu Iancu 
Flondor şi George Popovici (1900). Ei adoptă un program radical-naţional şi 
editează ziarul „Deşteptarea”, ca organ al noului partid. Întemeiat la 1/13 ianuarie 
1893, în editura lui Dimitrie Bucevschi, acest ziar a fost menit poporului şi a fost 
scris în primii trei ani şi jumătate aproape exclusiv de preotul Constantin Morariu, 
fiind ajutat de preotul Artemie Berariu şi preotul Vasile Cilievici. Ziarul apare până 
la 7/20 noiembrie 1904, sub redacţia vrednicului preot Atanasie Gherman. Au mai 
colaborat: M. Teliman, Constantin Berariu, T. Bocancea, Gavril Rotică, Sever 
Beuca-Costineanu, N. Dracinschi, I. Cocîrlă-Leandru, Taniu Dracinschi, G. Tofan-
Codreanu, V. Vitencu, T. Robeanu (G. Popovici), Tudor [Teodor] Stefanelli, 
Ştefan Ştefureac etc. 

În acest timp, a mai fost înfiinţată de Societatea pentru Cultură şi o revistă 
lunară beletristică, „Aurora Română” (1881–1884), având ca redactor pe Ion I. 
Bumbac, iar colaboratori pe: Vasile Bumbac, Constantin Berariu, T. Bocancea, 
Iorgu C. Toma, Constantin Isopescu-Grecu (Verdi), Emil Grigorovitza ș.a. T. 
Bocancea mai scoate, în 1908, o revistă politic-literară la Câmpulung M[oldovenesc], 
„Buciumul”, care însă n-a trăit decât șase luni. 

Situaţia politică şi culturală în primele decenii din secolul al XX-lea 

În anul 1900, românii erau dezbinaţi în două tabere: una era Partidul 
Naţional, care încheiase faimosul pact cu Bourguignon, iar a doua era Partidul 
Poporal Naţional, cu Iancu Flondor şi George Popovici, care nu recunoscuseră 
pactul. În scurtă vreme erau să se convingă şi cei dintâi că acest pact n-a fost sincer 
şi ca urmare îl denunţară (1901). 

Independent de aceasta, Bourguignon îşi continua politica sa duşmănoasă 
faţă de români, profitând şi de împrejurarea că la 3 aprilie 1895 îşi sfârşise zilele 
venerabilul mitropolit Silvestru, fiind urmat de Arcadie Ciupercovici, care, din 
pricina bătrâneților şi a nedestoiniciei sale absolute, n-a avut niciodată curajul să 
vorbească despre partea încă naţională a eparhiei sale (N. Iorga, op. cit., p. 144). 
Datorită acestui şef incapabil şi lipsit de energie, guvernul era stăpân pe Biserica 
ortodoxă, iar Bourguignon putu să se împotrivească partidului „tinerilor”, care 
izbutise să fie ales ca deputat în Parlamentul din Viena pe cel mai bine înzestrat 
dintre membrii săi, George Popovici. Preoţii învinuiţi că sunt iredenţi protestară la 
Cernăuţi, într-o mare adunare, amintind caracterul românesc al eparhiei, dar 
aceasta nu împiedică progresul necontenit al elementului rutean în biserică  
(N. Iorga, op. cit., p. 115). 

Acestui prelat de tristă amintire îi urmă, la 1902, episcopul de Rădăuţi, 
Vladimir de Repta, un om învăţat şi un bun român. El văzu cu groază noul asalt al 
rutenilor, care nu voiau numai o eparhie naţională separată, în nordul Bucovinei, ci 
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cereau până şi scaunul episcopal de la Cernăuţi, în umbra căruia un episcop român 
de Rădăuţi sau de Suceava ar fi vegheat peste mormintele strămoşilor unui neam 
menit întreg să-i urmeze în curând. Şi vor izbuti (1913) să-şi impună, prin voinţa 
Vienei, un vicar, deci un succesor rutean al mitropolitului, pe agitatorul  
Artemon Monastyrschi. Dar, fără concursul laicilor, nu i-ar fi fost cu putinţă lui 
Repta să înceapă o operă de înnoire românească. 

Chestiunea tricolorului, în apărarea căreia se ridică Societatea Studenţească 
„Junimea”, preocupa şi mai departe guvernul şi cercurile româneşti. Şirul 
samavolniciilor se perpetua cu riguroasa supraveghere a ziarului „Deşteptarea”, 
care apărea cu dese pete albe. Redactorul lui, Atanasie Gherman, este chiar închis. 
În faţa acestei vădite primejdii naţionale, partidele româneşti îşi unesc încă o dată 
forţele (martie 1902) sub conducerea lui Iancu Flondor, manifestând în afară 
unitate de acţiune.  

În vremea aceasta, în sistemul electoral pentru Dieta Bucovinei, 18 mari 
proprietari alegeau un deputat, oraşele alegeau şapte, iar cei 600 000 de ţărani erau 
reprezentanţi prin 500 de alegători cu 12 deputaţi, care nu erau ţărani (N. Iorga,  
op. cit., pp. 113–114). 

Existau patru mari grupuri, în parte naţionale, în parte de interese, care 
formau marea masă a populaţiei întregi, adică: grupul românesc, grupul rutean şi 
cel germano-israelit, ca grupuri naţionale şi marea proprietate, în totalitatea ei, ca 
grup de interese, dintre care grupul românesc şi cel rutean formau partea cea mai 
importantă a populaţiei rurale (ibidem). 

Dar unitatea de acţiune a românilor a fost în curând tulburată de doi corifei 
apăruţi pe orizontul politic al Bucovinei: erau Aurel Onciul şi ruda sa, Florea Lupu. 
Onciul se introduce în politică sub masca unei „analize ştiinţifice” a condiţiilor de 
trai ale românilor bucovineni, prin revista „Privitorul” (1 mai 1902 – 15 decembrie 
1903), care apare la Viena, apoi la Brünn şi, în fine, la Cernăuţi. Jucându-le 
ţăranilor înaintea ochilor mirajul unor revendicări economice şi sociale, vârând în 
sate zâzanie între preoţi şi învăţători, organizându-se după modelul dispărutei 
„Concordii”, într-o societate politică „Unirea”, legându-se politiceşte cu evreii şi 
rutenii într-un club liberal-ţărănesc şi atrăgând de partea lor, prin învăţătorul  
Mihai Chisanovici, învăţătorimea în luptele politice, aceşti doi politicieni reuşesc 
ca să-şi câştige simpatiile maselor încrezătoare. Ei rup astfel iarăşi unitatea 
partidului românesc. Dezgustat, Iancu Flondor se retrage iarăşi de la conducerea 
partidului (iunie 1904). Odată cu aceasta se desface Partidul Poporului, dispar 
ziarele „Deşteptarea” şi „Deşteptarea poporului” (14 ianuarie 1912 – 10 aprilie 
1904); ultimul scria anume pentru popor. Rămânea deocamdată stăpân pe situaţie 
ziarul „Voinţa poporului” (1 octombrie 1902 – 11 octombrie 1908), organul noului 
partid. Aurel Onciul, devenind unealtă în mâna guvernului austriac, se face cel mai 
înfocat îndemnător la vrajbă, întrebuinţând toate mijloacele unei prese neruşinate, 
şi insultătorul neobosit nu numai al adversarilor săi locali, boieri şi preoţi, contra 
cărora a ştiut mobiliza pe învăţători şi ţărani, dar şi al românilor din România, 
împotriva cărora a dus campanii turbate, care i-au dezonorat numele (ibidem , p. 116). 
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Despre starea de lucruri din aceste vremuri, N. Iorga, care colindase Bucovina 
şi cunoştea împrejurările politice, scria următoarele: „De-o parte, aristocraţia, 
alcătuită din coborâtori ai mazililor, boiernaşilor celor mici ai Moldovei, din armeni 
şi evrei bogaţi, care au fost şi ei înfăşuraţi în mătasea unui titlu de cavaler sau baron – 
culmile până la care se putea înălţa «aristocraţia» băştinaşă; în sfârşit, din străinii pe 
care-i aduc funcţiile, căsătoriile cu bucovinene şi afacerile. Aristocraţii pierdură în 
mare parte moşiile lor, pe care le ţin evreii, ei s-au ruinat repede, adică românii şi 
armenii sunt siliţi a începe carieră administrativă obişnuită şi se văd întrecuţi de alţii, 
ce se ridică din rândurile celor mai de jos decât dânşii. Toate neamurile se înfrăţesc 
în «aristocraţie» prin vorbirea limbii germane. Româneşte vorbesc numai cei mai 
mulţi români, când nu vreau să-i înţeleagă cineva”. 

„Inteligenţa” se socotea ca a doua castă a ţării, castă de preoţi şi învăţători 
mai ales, la care se adaugă câţiva avocaţi şi funcţionarii mici. Ei nu se simt una cu 
poporul, pe care nu-l înţeleg şi-l iubesc prea puţin. Crescuţi „austriaceşte”, adică 
formalist şi materialist, ei vreau înainte de toate „mai mult”, cât mai mult. O lungă 
bucată de vreme, ei nu-şi găsiră călăuză şi fură siliţi a da ajutor acelora pe care-i 
numeau încă, şi cu respect şi în batjocură, „boieri”. Dar iată că Aurel Onciul, un 
om încă tânăr, se întoarse în Bucovina, de unde era de baştină, şi unindu-se cu o 
rudă, care era şi el un om grăbit, dr. Florea Lupul, se puse în fruntea castei a doua, 
întemeind aşa-zisul Partid Democrat. Boierii fură atacaţi cu înverşunare de foaia de 
scandal „Voinţa poporului”, împotriva lor se făcu alianţă, mai mult sau mai puţin 
acoperită, cu rutenii, cu evreii, cu cârmuirea. „Jos zace poporul, a cărui «voinţă» se 
tipăreşte, al cărui nume se speculează, dar al cărui bine nu-l caută nimeni. 
Societăţile de cetire pentru dânsul sunt nume, oamenii din sate orbecăiesc între 
ispitele deznaționalizărilor, ei gem sub povara cametei evreieşti” (C. Loghin, op. cit., 
pp. 206–207). 

Această luptă fratricidă continuă cu mai multă înverşunare de când Partidul 
Naţional se îndârjeşte, scoţând ziarul „Apărarea naţională” (7 octombrie 1906 –  
29 septembrie 1908). Ea ajunge apogeul în alegerile din 1907, când se duce cea 
mai sfâşietoare şi dezgustătoare campanie electorală. Se face cea mai deşănţată 
agitaţie, se aruncă cele mai grele şi ireverenţioase cuvinte, se poartă cel mai violent 
limbaj, se tipăresc cele mai murdare tablouri, se descoperă cele mai intime păcate 
familiare. Lupta aceasta a fost atât de înverşunată, încât intervenţiile de împăciuire 
ale lui N. Iorga, prin „Neamul Românesc” şi ale lui T. Bocancea, prin „Buciumul” 
de la Câmpulung, au rămas fără rezultat. 

După aceste alegeri, taberele româneşti văd limpede primejdia evreiască şi-şi 
întind mâna frățească, formând un Partid Creştin-Social (1908–1910), care avea un 
caracter pronunţat antisemit, pornind o campanie energică împotriva evreilor  
(C. Loghin, op. cit., p. 207). Conducerea o ia şi de astă dată încercatul strateg 
politic Iancu Flondor. Reapare „Patria” (7 februarie 1909 – 27 noiembrie 1910), care 
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însă are de luptat cu ziarele dizidente „Gazeta ţăranilor” (7 martie – 17 octombrie 
1909) şi „Gazeta Poporului” (8 august – 14 noiembrie 1909). Alt ziar al românilor 
uniţi a fost „Foaia Poporului” (4 decembrie 1909 – 1918, nr. 40). Dintre acestea, 
numai „Patria” dă oarecare atenţie foiletonului literar, unde apar scriitori ca:  
N. Tcaciuc, Ilie E. Torouţiu, G. Tofan (Codreanu), O. Moldovan (Gârlă), Liviu Marian, 
Ion Grămadă etc. 

Acest vremelnic popas de luptă încetează prin reînvierea „Revistei politice” de 
la Suceava (18 octombrie 1910 – 16 aprilie 1911). Se zdruncină iarăşi forţa partidului 
românesc unit. Iancu Flondor se retrage pentru a treia oară (noiembrie 1910), iar în 
alegerile pentru Cameră (1911) se produce sciziunea definitivă. Se înduşmănesc iarăşi 
Partidul Ţărănesc al lui A. Onciul şi Fl. Lupu, partid reprezentat în afară prin „Foaia 
Poporului”, şi Partidul Naţional, având ca organ de publicitate „Viaţa nouă” (6 ianuarie 
1912 – 1918, nr. 21), pentru care a fost adus ca redactor ardeleanul G. Stoica. Ca ziar 
dizident, apare „Vremea nouă” (1 februarie – 30 octombrie 1912). 

Tineretul, dezgustat de acest spectacol compromiţător de lupte fratricide 
(prof. Ion Nistor era încă de pe atunci unul din şefi), nu avuse încă timpul de a se 
organiza şi de a câştiga încrederea unui popor atâta vreme rătăcit şi dezorientat de 
instigatorii pe care-i îndemna şi susţinea vechea politică austriacă, după deviza 
divide ei impera (N. Iorga, op. cit., p. 116–117). 

Starea culturală, în asemenea împrejurări politice, nu putea fi nici ea 
înfloritoare, căci oamenii destoinici îşi iroseau energia în mărunte certuri de partid 
şi puţini mai rămâneau să se ocupe de viaţa culturală. 

După 1900, politica şcolară austriacă nu s-a schimbat. S-au mai deschis în 
Bucovina câteva licee, dar niciunul nu era românesc. S-au adăugat doar câteva clase 
paralele româneşti la un liceu din Cernăuţi, la Câmpulung şi la Rădăuţi, în vreme ce 
alte oraşe primeau licee curat germane sau chiar rutene (Vijniţa şi Coţmani). 

Universitatea din Cernăuţi îşi desăvârşeşte caracterul german prin introducerea 
limbii germane şi la Facultatea de Teologie, aproape la toate materiile. O mică 
nădejde de îndreptare a fost numirea lui Sextil Puşcariu la Catedra de limba română 
de la Universitate (noiembrie 1906), în locul bătrânului I. G. Sbiera. Dispreţuind 
odiosul politicianism ce se încuibase atât de păgubitor în moravurile vieţii 
româneşti, acest ardelean învăţat vedea îndreptarea stării de lucruri din Bucovina 
printr-o încordată şi dezinteresată activitate culturală. 

O altă nădejde de îndreptare a fost crearea unei Catedre de istorie sud-estică 
la Universitatea din Cernăuţi, care s-a încredinţat, în 1912, lui Ion I. Nistor. Acest 
erudit profesor, conştient de marea sa menire de îndrumător al tineretului, a ştiut să 
strecoare în inimile studenţilor români multe îndemnuri frumoase, scoase din 
istoria românilor. 

Văzând românii că stăpânirea austriacă tratează problema învăţământului 
românesc cu nesfârşită rea voinţă, au început a se ajuta pe cale particulară. Astfel, pe 
lângă crearea mai multor noi societăţi (Societatea studenţească „Dacia” – 1905; Aso-
ciaţia Corpului Didactic Primar; Cercul Profesorilor Secundari; Societatea Mazililor şi 
Răzeşilor etc.), românii au trecut la înfiinţarea de şcoli primare particulare.  
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Societatea pentru Cultura şi Literatura Română, la intervenţia lui Gheorghe 
Tofan, întemeiază în satele mixte, cu populaţie română şi ruteană, şcoli particulare 
româneşti, pe care le întreţine dintr-un fond creat anume din colecţii publice. În 
anul 1912, erau 12 şcoli primare particulare. Sub egida Asociaţiei Corpului 
Didactic Primar, acelaşi inimos profesor Gh. Tofan întemeiază, în toamna anului 
1912, o şcoală normală particulară de învăţătoare.  

Expoziţia din 1906, de la Bucureşti, a fost vizitată de peste 2 000 de ţărani 
bucovineni, conduşi de intelectuali în frunte cu Filaret Doboş, şi aceasta a făcut ca 
să se rupă zăgazurile ce despărţeau pe fraţii de acelaşi neam. De acum, parcă dispar 
stâlpii de graniţă de la Iţcani şi Burdujeni. Începe un adevărat pelerinaj între fraţi. 
Societăţi muzicale trec din Bucovina în România, iar alte societăţi şi trupe de teatru 
vin tot mai des din Regat în Bucovina. Aşa, în 1910 vine aici o companie cu Petre 
Liciu, iar în anul următor vin artişti ca: C. Nottara, Aristizza Romanescu, Zaharie şi 
O. Bîrseanu, I. Petrescu şi mulţi alţii, reprezentând trilogia lui Delavrancea şi 
„Năpasta” lui I. L. Caragiale. Murind Liciu în 1912, îi urmează Cazimir Belcot. 
Reprezentaţiile acestor companii însemnau adevăratele serbări naţionale, iar 
vizitele lui G. Liciu şi C. Belcot, triumful artei româneşti în Bucovina. 

În 1904, s-au serbat 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, la care au 
venit la Putna români de pretutindeni. 

În iunie 1908, Societatea studenţească „Junimea” împlinind 30 de ani de 
existenţă, aranjează mari serbări cu piesa „Zorile”, de Şt. O. Iosif. Asistă mai mulţi 
scriitori de seamă ca: Dimitrie Onciul, N. Iorga, S. Mehedinți, C. Stere, Șt. O. Iosif, 
M. Sadoveanu, D. Anghel, Z. Bîrsan, Sandu Aldea, Scurtu etc. 

În 1910, o altă serie de scriitori români cutreieră oraşele Suceava, Rădăuţi, 
Cernăuţi, Câmpulung, ţinând şezători în amintirea lui Ion Creangă; erau scriitorii: 
M. Sadoveanu, D. Anghel, Şt. O. Iosif, Emil Gîrleanu, Cincinat Pavelescu, I. Minulescu 
şi alţii, fiind primiţi şi conduşi de S. Puşcariu şi Gh. Tofan. 

Clipe de înălţătoare mândrie sufletească au trăit românii în 1912, când 
aviatorul Aurel Vlaicu a executat câteva zboruri deasupra Cernăuţilor, în prezenţa a 
peste 30 000 de spectatori extaziaţi. 

Astfel de manifestaţii ale spiritului românesc au avut o mare influenţă asupra 
românilor bucovineni. Pulsul vieţii lor naţionale a început să bată mai cu foc, fiind 
treziţi la o conştiinţă mai românească chiar şi cei ce erau mai indiferenţi. S-a 
început o muncă grea pentru întronarea limbii române în toate drepturile ei la 
oficiile publice. 

În aceste zbuciumări de rău – cele politice şi de bine – cele culturale, a căzut 
bomba de la Sarajevo, care a curmat pentru patru ani şi jumătate orice activitate 
culturală. Armele aveau cuvântul, iar muzele trebuiau să tacă. Şi dacă au fost totuşi 
câteva acţiuni cu caracter literar în acest timp, acestea se datoresc revistei  
„Junimea literară”. Nevoia unei reviste literare se impunea pentru mai multe 
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motive şi mai ales pentru că luptele politice fratricide din Bucovina luaseră un 
caracter prea personal şi o notă puţin obişnuită. Dezbinări în tabere politice 
vrăjmaşe nu pe principii, ci pe simpatii personale, trădarea intereselor româneşti şi 
apeluri la intervenţia străinilor; mărunte certuri de persoane şi de familie, neglijarea 
unor chestiuni vitale româneşti, înjghebarea unor partide de clasă, erau atâtea 
fenomene politice de care se dezgustau tinerii bucovineni, îndrumaţi de unii 
profesori mai înţelegători ai spiritului vremii şi încălziţi la lumina ideilor de 
mândrie naţională răspândite din Vechiul Regat (C. Loghin, op. cit., pp. 216–217). 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 1904, apare revista literară şi ştiinţifică 
„Junimea literară”, sub direcţia unui comitet în frunte cu I. I. Nistor, ca editor şi ca 
redactor responsabil, căruia i se asociază de la început G. Tofan care, din anul al V-lea, 
devine editor şi redactor responsabil. Ea apare la Cernăuţi, afară de timpul de la  
5 septembrie 1904 – noiembrie 1907, când a apărut la Suceava. Apariţia era lunară 
până la izbucnirea războiului din 1914, reluându-şi după război apariţia regulată. 
Programul revistei era acela al „Sămănătorului”, întemeiat în 1901 de Al. Vlahuţă 
şi G. Coşbuc, şi condus de N. Iorga, având la bază ideea naţională. 

Revista „Junimea literară” a ridicat un steag cultural în Bucovina, sub cutele 
căruia s-a înrolat tot ce a avut această provincie mai distins: I. I. Nistor (16 august 
1876 – 12 noiembrie 1962), G. Tofan (5 noiembrie 1880 – 15 iulie 1920), I. Grămadă 
(3 ianuarie 1886 – 27 august 1917), Leca Morariu (13 iulie 1888 – 13 decembrie 
1963), C. Morariu (5 mai 1854 – 16 martie 1927), Iorgu G. Toma (16 ianuarie 1871 – 
1935), T. V. Stefanelli (23 iulie 1850 – 23 iulie 1920), Radu Sbiera (17 decembrie 
1876 – 6 aprilie 1946), D. Dan (8 octombrie 1856 – 25 mai 1927), Filaret Doboş  
(13 august 1881 – 1948), G. Voievidca (9 aprilie 1893 – 1 martie 1962), V. Bumbac  
(7 februarie 1837 – 18 februarie 1918), S. Fl. Marian (1 septembrie 1847 – 12 aprilie 
1907), E. Grigoroviţă (1857 – 1915), D. Olinescu (8 aprilie 1852 – 1914), S. Puşcariu 
(1877 – 1944), Al. Procopovici (26 martie 1884 – 20 iunie 1946), R. Cîndea (1886 – ), 
C. Loghin (1 noiembrie 1892 – 1961), V. Loichiţă (6 noiembrie 1881 – ), Gavril 
Rotică (1 mai 1881 – 1 iunie 1952), A. Morariu (1886 – 28 noiembrie 1945), V. Huţan 
(14 noiembrie 1889 – ), I. Cocîrlă-Leandru şi mulţi alţii. 

Steagul acesta a fost ridicat în numele unităţii culturale a românilor de 
pretutindeni. „Şi cu toate acestea, rămăşiţele unei populaţii ai cărei strămoşi au fost 
odinioară cei mai viteji apărători ai Moldovei, luptând pentru cruce şi civilizaţie, 
rămaseră încă acolo, în mijlocul ruinelor, reprezentând vechiul drept al autohtonilor 
care, prin munca lor îndărătnică, au creat pământul însuşi, pe care-l călcau în 
picioare armatele. În cumplita lor mizerie, ei aşteptau, de la justiţia imanentă şi de 
la progresul ideilor politice în Europa, ceasul în care vechiul steag al lui  
Ştefan cel Mare va cuprinde întreaga ţară între faldurii gloriei sale” (N. Iorga,  
op. cit., p. 117 – 118). 

În timpul războiului, dezbinarea politică se menţinu, aducând o dezorientare 
politică atât de mare, încât, apropiindu-se prăbuşirea Austro-Ungariei, s-a găsit o 
mică fracţiune de români, în frunte cu Aurel Onciul, care să pacteze cu ucrainenii 
Smal-Stocki şi Omelian Popovici împărţirea Bucovinei în două: nordul, până la 
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râul Siret, atribuind[u-l] rutenilor, iar sudul, românilor. În aceste condiţiuni 
ruşinoase pentru români, guvernatorul austriac predă conducerea ţării acestui grup 
trădător. Din fericire însă, majoritatea mare a românilor se constituie într-un 
Consiliu Naţional pus şi de astă dată sub conducerea lui Iancu Flondor, care va 
împiedica încercarea rutenilor sprijiniţi de arhiducele Wilhelm de a trage, în ceasul 
de supremă criză, Bucovina la ei. Energia şefilor români, o clipă uniţi, zădărnici 
ceea ce ar fi fost a doua „răpire a Bucovinei”. Oprind în loc puhoiul anarhiei sub 
steag rutean, se ceru intervenţia armatei române şi se votă necondiţionata unire a 
Bucovinei cu România. Dar până să se ajungă la această hotărâre de mare 
importanţă istorică, s-au desfăşurat lupte aprige, ce se găsesc expuse în articolul 
„Bucovina în Războiul Mondial” şi publicat de T. Balan în revista „Codrul 
Cosminului”, anul VI, pp. 1–136, din care se extrag cele ce urmează: „Intenţia 
Puterilor Antantei în Primul Război Mondial a fost să dezmembreze Austria, iar la 
dispariţia Austriei, Rusia revendica, printre altele, Galiţia şi Bucovina. Rusia voia 
să transforme Bucovina într-o gubernie rusească, dar, văzând că nu poate înfrânge 
Austria, îşi schimbă tactica şi trată pe ascuns cu ea în privinţa viitorului României. 
Aşa ajunse să încheie în 1916 o convenţie secretă cu Austria pentru împărţirea 
României şi sigur şi a Bucovinei, nordul Bucovinei până la Siret urmând să treacă 
la Rusia, iar sudul la Austria sau, ce era mai probabil, la Ungaria. În august 1916, 
România a intrat în război, cum se ştie, împotriva Puterilor Centrale, iar una din 
revendicările ei teritoriale a fost Bucovina întreagă. Cum însă şi Rusia cerea 
Bucovina, s-a convenit până la urmă ca, în caz de victorie, Bucovina până la Prut 
să treacă la România, iar nordul Bucovinei, situat între Prut şi Nistru, fosta ţară a 
Sepenițului, să rămână Rusiei. Înţelegerea între România şi Rusia s-a făcut fără 
participarea Austriei.  

Până în 1917, Austria nu a crezut că era necesar să angajeze discuţii asupra 
încheierii păcii şi să fixeze ce anume teritorii ar trebui să fie cedate pentru a-i 
împăca pe adversarii săi. Dar situaţia economică insuportabilă din 1917 a silit-o să 
înceapă a sonda terenul pentru a cunoaşte condiţiile de pace ale fiecărui stat. 
Aflând că Franţa nu este dispusă să înceapă tratative de pace fără asigurarea 
anticipată a retrocedării Alsaciei şi Lorenei, și ca să poată obţine consimţământul 
Germaniei la aceasta, Austria propusese Germaniei, ca recompensă, Galiţia, care se 
va uni cu statul polon, iar acesta se va alătura Germaniei. Pentru pierderea suferită, 
Austria avea să anexeze Lovcen de la Muntenegru, să ocupe Serbia sub forma unei 
uniuni vamale şi să-şi însuşească România, «obiectul de miliarde». 

Ministrul de externe al Austriei, Otto Czernin, spunea că Austria trebuie să 
ia Muntenia şi Moldova până la Siret, iar partea moldovenească situată la est de 
râul Siret o va da Rusiei. Dar Germania nu se împăcă cu stăpânirea exclusivă a 
Austriei asupra României şi refuză propunerea ei. 

În urma discursului lui Woodrow Wilson, din 26 mai 1916, s-a înţeles că 
statele autocrate reprezintă trecutul şi în locul statelor apar naţiunile, că orice 
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aranjament politic făcut cu uşile închise nu mai poate avea valoare. În locul statelor 
autocrate, vor apare state naţionale. Astfel, popoarele care constituiau statul  
austro-ungar au adoptat, pe rând, principiile emise de Wilson. La 30 mai, cehii 
declară în Parlamentul austriac că forma dualistă a statului austro-ungar a creat 
popoare dominante şi dominate, propunând transformarea statului într-o confe-
deraţie de popoare libere şi dominante. La fel au cerut şi iugoslavii, dorind să aibă 
un stat naţional care să cuprindă pe toţi slovenii, croaţii şi sârbii din monarhie. Şi 
polonii cerură să aibă statul lor naţional, din care să facă parte şi Galiţia. 

Asupra Galiţiei ridicară pretenţii şi ucrainenii, afirmând că Galiţia de est 
făcuse parte din statul ucrainean de Halici. Ei au cerut constituirea Galiţiei 
orientale şi a Bucovinei într-o provincie autonomă austriacă. Revendicările au fost 
susţinute de deputaţii ucraineni Romanczuk, Nicolai Wasilko şi Constantin 
Leviţchi. Astfel, dacă reuşeau polonii, Bucovina pierdea legătura cu Viena şi 
trebuia să aleagă între unirea cu România sau cu Ungaria, iar dacă rămâneau 
biruitori ucrainenii, soarta Bucovinei ar fi fost pecetluită, ea urmând să fie 
guvernată de Lemberg sau, în cazul extrem, de Kiev. 

În timp ce discuțiile asupra soartei Austriei şi implicit şi a Bucovinei erau în 
curs, ruşii invită Puterile Centrale să încheie pace. Ruşii făcând greutăţi, Czernin şi 
Kühlmann, delegaţii Austriei şi Germaniei, au început tratative cu ucrainenii care 
propuseseră înfiinţarea unei provincii autonome ucrainene a Galiţiei orientale şi a 
Bucovinei; ca recompensă, Ucraina va începe imediat exportul de cereale, de care 
Austria ducea mare nevoie. 

Bucuria ucrainenilor a fost mare, dar de scurtă durată, căci polonii, aflând 
despre intenţia dezmembrării Galiţiei, s-au simţit atinşi în sentimentul lor naţional 
şi au început o acţiune dârză împotriva guvernului din Viena, reuşind să doboare 
cabinetul Seidler şi reclamând toată Galiţia pentru viitorul stat polon. 

În acest timp, parlamentarii români bucovineni din Viena erau constituiţi într-un 
Club român, format din Constantin Isopescul-Grecul, ca preşedinte, Gheorghe Sîrbu, 
Alexandru Hurmuzachi, Teofil Simionovici şi Aurel Onciul, ca membri. Gheorghe 
Grigorovici, deşi român, făcea parte din Partidul Social-Democrat. C. Isopescul-
Grecul şi Gh. Sîrbu erau membrii ai Partidului Naţional, iar A. Onciul era şeful 
Partidului Democrat din Bucovina. T. Simionovici era partizan al lui Onciul, iar  
A. Hurmuzachi nu era înregimentat în niciun partid politic. 

Parlamentarii români aveau două programe politice: unul maximal, cerând 
crearea în cadrul Austro-Ungariei [a unei] provincii naţionale autonome, care să 
cuprindă Bucovina nedezmembrată şi pe toţi cei 4 milioane de români din 
Monarhie; şi un program minimal, potrivit căruia ei erau gata să cedeze 
ucrainenilor partea nordică a Bucovinei până la Prut, fosta ţară a Sepenițului, iar 
restul Bucovinei să rămână o provincie românească autonomă; ei protestară energic 
contra unirii Bucovinei cu Galiţia. 

Aurel Onciul însă bătea căi separate, urmărind vechiul său plan din 1902, 
potrivit căruia salvarea României nu putea veni decât dintr-o unire a ei cu Austria. 
Crezând în mesianismul politic al Casei de Habsburg, A. Onciul propuse trei 



19 Un „făclier” bucovinean – Nicodim Iţcuş (1897–1985) (II) 263 
 

 
 

soluţii: pentru poloni, cea beloruso-polonă; pentru ucraineni, cea galiţiano-ucra-
ineană, iar pentru români cea austro-română. Aceste idei le-a propagat şi prin 
organul său cernăuţean, «Foaia poporului». A. Onciul era însă un întârziat, care 
acţiona după rețete politice învechite şi de aceea nu l-a urmat nimeni. 

În urma multelor reclamaţii, care se excludeau una pe alta, chestia Bucovinei 
a rămas nerezolvată; ea a fost tranşată abia în noiembrie 1918, cu ocazia 
dezmembrării Austriei. Rezultatul acestei acţiuni este destul de favorabil. Cu toată 
propaganda aprigă făcută de ruteni, cu tot sprijinul acordat făţiş de guvern, numărul 
rutenilor a scăzut, căci ei nu ne întrec decât cu vreo 30 000 de suflete, deşi 
rezultatul multor comune a fost falsificat în favorul rutenilor”. 

Bucovina în cursul Primului Război Mondial 

Izbucnind Primul Război Mondial, Bucovina, atacată de două ori de ruşi4 şi 
ocupată aproape în întregime de armatele ţarului, a devenit „unul din acele 
morminte, care păreau că vor înghiţi un neam întreg. O mare parte din tineretul 
românesc, până şi elevii liceului din Suceava, căzură în rândurile armatei austriece; 
ceilalţi, vegetară într-un trist exil, în România; în sate rămăsese o populaţie 
nevoiaşă şi femei batjocorite; pentru o simplă denunţare a spionilor evrei, o 
mulţime de ţărani fură spânzuraţi de colonelul de jandarmerie Fischer, care a avut 
îndrăzneala de a spune în public că „nu cunoaşte în Bucovina decât trei naţii: 
germanii, evreii şi trădătorii” (N. Iorga, op. cit., p. 117). 

Aşa, în toamna anului 1914 se răspândise vestea că în comuna Cuciurul 
Mare se poate vedea o pădure de spânzuraţi şi că se fac bestiale inchiziţii de 
organele generalului Fischer. Atunci, deputatul dietal Eusebie Popovici a plecat la 
Vatra Dornei, unde se refugiase guvernul Bucovinei, şi a intervenit la contele 
Meran, ca să potolească zelul descreierat al generalului Fischer şi să înceteze cu 
masacrele. După două zile (28 noiembrie 1914), s-a primit răspunsul că „tribunalul 
militar instituit în Bucovina după legea marţială a aflat 37 [de] persoane vinovate 
de înaltă trădare, care au şi fost executate prin ştreang. Între aceste 37 [de] persoane 
au fost numai două de naţionalitate română”. Acest răspuns caracterizează destul 
de drastic cinismul înfiorător al guvernanţilor austrieci din Bucovina (Eusebie 
Popovici, Din istoricul liceului Ştefan cel Mare, Suceava, 1935, p. 123). 

Dintr-un raport al mareşalului Kovess, se mai poate afla că ,,Societatea 
«Şcoala Română» din Suceava, al cărei scop principal fusese totdeauna să propage 
şi să pregătească alipirea Bucovinei la România” este în frunte cu preşedintele ei, 
 

4 În timpul Primului Război Mondial, Bucovina a fost ocupată parțial sau total de trei ori  
de armata rusă: septembrie – octombrie 1914; noiembrie 1914 – februarie 1915; iunie 1916 – august 
1917 – n. ed. 
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dir. Eusebie Popovici, în gradul cel mai mare vinovată de răspândirea mişcării 
iredente în Bucovina. Liceul din Suceava, unde cei mai mulţi profesori sunt români 
şi foşti bursieri ai acestei societăţi, a ştiut să crească mai multe generaţii de 
intelectuali români, „făcând din fiii de ţărani loiali, intelectuali care, nutrind idei 
iredente, parte înainte de război, dar aproape toţi în decursul războiului, trecuseră la 
duşman, luptând în rândurile armatei române cu arma în mână contra monarhiei”. 
Mişcarea românească din Bucovina a pornit din Suceava. Ea are partea ei de merit 
la intrarea în război a României împotriva Austriei (T. Balan, Suprimarea 
mişcărilor naţionale din Bucovina, Cernăuţi, pp. 200–202). 

Unirea 

În toamna anului 1918, situaţia politică internă a Austriei devenise impo-
sibilă. În acel moment critic, împăratul Austriei, Carol IV, temându-şi situaţia, a 
luat iniţiativa transformării Austriei într-un stat federativ şi lansă, la 17 octombrie 
19185, un manifest imperial în acest sens, care însă nu a fost pe placul nimănui; 
toate popoarele au refuzat să accepte manifestul. 

Cehii au comunicat că pentru ei nu mai există tratative cu Viena; polonii 
primiră dreptul să se unească cu statul polon renăscut; iugoslavii au respins 
manifestul pentru că s-a încercat rezolvarea problemei austriece fără a se explica şi 
Ungariei. Din aceleaşi motive l-au respins şi românii. După aceste răspunsuri, 
Austria a încetat să mai existe. 

Cei cinci deputaţi români s-au constituit într-un Consiliu Naţional Român, în 
frunte cu C. Isopescu-Grecul, pregătind demersurile necesare pentru a uni  
într-un singur teritoriu naţional românesc toate provinciile româneşti din Austria şi 
din Ungaria. Acest Consiliu Naţional a fost, un timp, singura autoritate românească 
de pe teritoriul Monarhiei Austro-Ungare prăbuşite. 

Având o grea răspundere, Consiliul Naţional Român s-a străduit să facă faţă 
noilor împrejurări. La stăruinţa preşedintelui C. Isopescu-Grecul, s-a rezervat 
parlamentarilor români, deveniţi membri ai Consiliului Naţional Român, ziua de  
22 octombrie 1918, ca să precizeze în Parlamentul austriac, în faţa guvernului 
austriac şi a lumii întregi, punctul de vedere românesc. Se ştia că, în şedinţa fixată, 
deputaţii români vor să-şi ia rămas bun de la Austria, care i-a nedreptăţit atât de 
crunt pe români. Membrii coloniei române din Viena au ocupat din vreme locurile 
rezervate în tribunele Parlamentului pentru privitori. 

C. Isopescu-Grecul a inaugurat seria discursurilor. El a spus că repetatele 
apeluri ale lui Wilson au contribuit să accelereze prăbuşirea Austriei. Din cauza 
 

5 Manifestul imperial „Către popoarele mele credincioase”, a fost publicat la 3/16 octombrie 
1918 și propunea reorganizarea Austro-Ungariei într-o federație de șase state „independente” 
(austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez şi ucrainean). Conform acestui manifest, Transilvania ar fi 
fost cuprinsă în Ungaria și o parte însemnată a Bucovinei, cu capitala Cernăuți, avea să fie cuprinsă 
într-un stat ucrainean – n. ed. 
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stilizării nebuloase, manifestul împărătesc n-a satisfăcut niciun popor din Austria. 
Românii, îndeosebi, au motive să fie nemulţumiţi, fiindcă Ungaria a fost exceptată. 
Şi tocmai această Ungarie, unde de secole stăpânesc conţii şi aristocraţii trufaşi, ar 
trebui să fie cuprinsă în marele incendiu. Ea nu trebuie şi nu va scăpa de pedeapsă 
prin faptul plăcutei izolări în care se complace. Zidul cu care s-a înconjurat va fi 
spart, iar razele adevărului şi ale dreptăţii vor lumina întunerecul unguresc. „Noi 
suntem cinstiţi şi insistăm asupra dreptului nostru firesc şi imprescriptibil, asupra 
dreptului nostru de autodeterminare şi independenţă. Sunt sigur că vom ajunge la 
aceste drepturi. Dacă nu, atunci nu există dreptate pe această lume. Românii doresc 
unirea tuturor provinciilor româneşti din Austria şi Ungaria”. C. Isopescu-Grecul 
şi-a terminat discursul intonând prima strofă din „Deşteaptă-te, române”. L-au 
cântat, stând în picioare, împreună cu el, toţi deputaţii români şi toată asistenţa 
românească. Parlamentarii străini, pătrunşi fiind de sfinţenia momentului, au 
ascultat în tăcere şi înmărmuriţi acest cântec, care însemna redeşteptarea la viaţă 
politică independentă a unui neam oprimat şi nedreptăţit de veacuri. 

A doua cuvântare a ţinut-o deputatul Gh. Grigorovici, care spuse: „Unirea 
românilor este un ideal şi o ţintă, pe care o vor urmări românii totdeauna şi în veci, 
în tot momentul şi în toate împrejurările, indiferent de constelaţia politică 
momentană sau de felul cum se va croi soarta lor. Dacă românii, adică şi cei din 
Regatul liber, se vor uni cu Austria democrată şi federalizată, atunci statul român 
va gravita spre Adriatica, iar dacă provinciile româneşti din Austro-Ungaria se vor 
grupa în jurul Regatului României, statul român se va îndrepta spre Marea Neagră. 
Amândouă soluţiile sunt bune şi acceptabile. Pentru tot cazul, românii vor şti să 
acţioneze repede, fără considerare şi fără scrupule. Bucovina trebuie să fie restituită 
patriei, de care a fost dezlipită acum 140 de ani, într-un fel absolut condamnabil din 
punct de vedere al drepturilor ginţilor. Ea fusese cumpărată de Austria, aceasta 
dând, în loc de bani, şase armăsari. Din ţară românească ce a fost, Bucovina a 
devenit ţară poliglotă”. 

În numele germanilor din Bucovina a vorbit deputatul Keschmann, care a 
declarat că nemţii din Bucovina doresc să împartă soarta românilor. Din partea 
ucrainenilor, deputatul Nicolae Vasilco a cerut plebiscit. 

La Consiliul Naţional Român din Viena s-a înfiinţat o secţie militară, creată 
din iniţiativa lui Iuliu Maniu. Pentru ziua de 30 octombrie 1918, orele opt seara, s-a 
convocat în restaurantul „Dreher Paul”, de lângă Schoenbrunn, o adunare a 
ofiţerilor români aflători atunci în Viena, la care veniră aproape 40 de ofiţeri.  
I. Maniu a spus că Austria nu mai există şi e datoria fiecărui român să salveze 
elementele româneşti resfirate prin regimentele austriece care luptaseră pe diferite 
fronturi. La îndemnul său, s-a constituit Senatul Central al Ofiţerilor Români, 
condus la început de căpitanul Traian Popa, iar mai târziu, de generalul Boeriu. 
Membrii bucovineni ai acestui Senat, la început au fost: Gavril Alvirescu,  
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Eugen Raus, Filimon Taniac şi Epifanie Muntean. S-au primit camere în clădirea 
Ministerului de Război austriac. Pentru adăpostirea soldaţilor români, s-a atribuit 
cazarma „Franz Ferdinand”, din „Bezirk X”, Trostgasse. Misiunea acestui Senat a 
fost să adune pe soldaţii români care porneau spre casă, să-i adăpostească şi să-i 
informeze asupra situaţiei. S-a format şi un cordon controlator pe la staţiunile de 
căi ferate mai mari, situate între Varşovia şi Leibach (Lubljana). În aceste staţii, 
echipele cordonului informau şi îndrumau pe soldaţii români. 

S-a format şi un organ publicistic, zis „Timpul nou”, redactor fiind bucovi-
neanul Filimon Taniac. Primul număr apare la 2 noiembrie 1918 şi apoi celelalte, 
până în august 1919. Din ziarul acesta, soldaţii români au putut afla hotărârile 
Consiliilor Naţionale de la Cernăuţi şi Alba-Iulia. 

La Praga, s-a înfiinţat o legiune română care s-a afiliat Senatului din Viena, 
în 5 noiembrie 1918. Graţie activităţii Senatului, s-au adunat în Viena o mulţime de 
soldaţi, formându-se primul regiment român. Doamnele din colonia română au 
donat acestui regiment un steag tricolor, în 17 noiembrie 1918. 

Luându-se legături telegrafice cu Consiliul Naţional din Cernăuţi şi aflându-se 
de hotărârile luate acolo, Consiliul Naţional din Viena s-a dizolvat, fiecare dintre 
membrii săi devenind organe reprezentative, în diferite ramuri, ale Consiliului 
Naţional din Cernăuţi. După unirea Bucovinei cu România, C. Isopescu-Grecul 
devine ambasadorul României la Viena. 

Spre deosebire de Viena, situaţia din Cernăuţi era mult mai dificilă, deoarece 
organele guvernamentale austriece s-au menţinut la putere timp mai îndelungat, iar 
acţiunea ucrainenilor, sprijiniţi de autorităţile austriece, a ţinut în loc afirmarea 
românilor. Ucrainenii se aflau într-o situaţie mai avantajoasă decât românii, dispu-
nând de legionarii ucraineni, pe care statul austriac, din motive foarte transparente, îi 
dislocase în Bucovina. Comandantul acestora era arhiducele Wilhelm, pe care 
Austria îl lansa pentru frontul Ucrainei. Afară de aceasta, ucrainenii contau pe 
sprijinul elementelor din Galiţia de Est, cu care se aflau în perfectă concordanţă. 
Încurajaţi de promisiunile fostului cancelar Seidler, parlamentarii ucraineni din 
Austria s-au constituit, la 18 octombrie 1918, în Lemberg, într-un Consiliu Naţional 
Ucrainean, zis „Ukrainska nationalna Rada”, condus de deputatul Petruşevici, 
reclamând pentru provincia ucraineană Galiţia orientală de la San, teritoriul rutean 
din Ungaria, şi Bucovina până la Siret, cu oraşele Cernăuţi, Storojineț şi Siret. Aceste 
teritorii se constituiau, astfel, într-un stat ucrainean care, mai târziu, avea să-şi fixeze 
atitudinea sa politică externă, fie alipirea la statul federativ austriac, fie la Ucraina. În 
baza acestei hotărâri, parlamentarii ucraineni din Bucovina au convocat o adunare la 
Cernăuţi, pentru data de 3 noiembrie 1918. Aici s-a stabilit că pe teritoriul ucrainean 
din Bucovina se ţin: oraşul Cernăuţi, judeţele Storojineț, Zastavna, Coţmani, 
Văşcăuţi, Vijniţa, Cernăuţi, Siret şi unele comune din judeţele Rădăuţi, Suceava şi 
Câmpulung. Rada este somată să ia imediat puterea şi să pregătească unirea cu 
Ucraina. S-a cerut, astfel, suveranitatea ucraineană asupra întregii Bucovine. 
Deputaţii ucraineni au ocupat, în 6 noiembrie 1918, instituţiile publice, destituind pe 
vechii funcţionari austrieci. 
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În acest timp, A. Onciul, fiind respins de publicul român, s-a apropiat de Rada 
ucraineană, cu care a convenit asupra următoarelor lucruri: Bucovina, neîmpărţită, 
trece în seama românilor şi ucrainenilor. Împărţirea se va face ulterior, comună cu 
comună. În comunele mixte, reprezentanţa comunală va hotărî cărui teritoriu 
doreşte să aparţină. În Cernăuţi, se instituie o administraţie interimară, cu membri 
români şi ucraineni. Aranjamentul făcut de A. Onciul cu ucrainenii a fost un act de 
miopie politică sau chiar de trădare naţională, căci ucrainenii ocupară întâi oficiile 
din Cernăuţi, punând astfel mâna pe Bucovina, iar în urmă au declarat 
guvernatorului austriac că sunt gata să împartă puterea cu românii. Era irelevant 
dacă ei se prezentau cu sau fără A. Onciul; rezultatul rămânea acelaşi: stăpânirea 
ucraineană asupra întregii Bucovine. A fost ruşinos faptul că s-a găsit un român 
trădător, care a dat o mână de ajutor la înstrăinarea Bucovinei. 

Pe lângă acţiunea politică inaugurată de deputaţii români la Viena, au venit 
în sprijinul cauzei române şi refugiaţii bucovineni din România, printre care erau 
oameni de seamă ca: I. I. Nistor, D. Marmeliuc, G. Tofan, Aurel Morariu,  
D. Logigan, (I. Grămadă, L. Luţia, Ambrozie şi Silvestru Micuţariu, Dim. Mihalaş, 
Vasile Popescu, Iustin Breabăn, Teodor Turturean, toţi căzuţi pe front ca eroi),  
Fil. Doboş, Em. Iliuţ, Sim. Ivanovici, Max. Ianovici, V. Grecu, V. Ungurean, 
Victor Morariu, Iorgu G. Toma, O. Luţia, Liviu Marian, Sluşanschi Emilian. 
Aceştia, părăsind Bucovina, au început în România liberă o vie propagandă pentru 
susţinerea drepturilor politice ale românilor asupra Bucovinei. Numărul lor a fost 
mărit cu o serie de tineri români, ofiţeri şi soldaţi austrieci, care, căzând în 
prinsoarea rusească, au reuşit să formeze un corp de voluntari puşi în slujba statului 
român. Din acest corp au făcut parte: Em. Isopescu, A. Boghean, Tr. Lupaştean,  
V. Iencsanu, Mihai Polocuşeriu, A. Zugrav, I. Larionescu, I. Covaşă. La fel, s-au 
organizat unităţi de voluntari români şi din prizonierii căzuţi în captivitate italiană, 
ca: Em. Turtureanu, I. Obadă, I. Vişan, N. Iţcuş, C. Brăteanu, A. Prelipcean (mort), 
G. Urmă, Gh. Halip, D. Obadă, E. Ioaneţ, G. Jacotă, V. Săveanu, O. Ursulean,  
A. Mitric, Gh. Socoliuc, Marcu Orest.Refugiaţii români din Bucovina au dezvoltat 
o propagandă naţională şi politică foarte intensă, publicând articole în cotidianele 
din Bucureşti, iar apoi în „Revista Bucovinei”, întemeiată de ei în primăvara 
[anului] 1916. Ei cereau intrarea României în război împotriva Puterilor Centrale şi 
retrocedarea Bucovinei integrale, în hotarele ei istorice.  

Cele două acţiuni politice, de la Viena şi din România, trebuiau să se 
contopească în una singură şi aceasta avea să se realizeze la Cernăuţi. A fost un 
mare noroc că prin octombrie 1918 se afla la Cernăuţi profesorul universitar  
Sextil Puşcariu, care are meritul de a fi îndrumat mişcarea politică din Bucovina pe 
calea cea dreaptă. De la el porni ideea înfiinţării unui organ de publicitate 
românesc. Aşa, la 12 octombrie 1918, deci înainte de la lansarea manifestului 
imperial, s-au întâlnit mai mulţi intelectuali la un sfat în casa doctorului Isidor 
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Bodea, unde, printre altele, s-a hotărât întemeierea ziarului „Glasul Bucovinei”, 
care a şi apărut în primul număr la 22 octombrie 1918. 

În acest timp, veni de la Storojineţ Iancu Flondor, un luptător inteligent şi 
energic, care era călit în luptele politice ce le purtase pe vremuri şi care se bucura 
de vază la toţi românii din Bucovina. El s-a pus în slujba revendicărilor naţionale, 
conducând mişcările românilor din Bucovina. 

Dacă S. Puşcariu a inaugurat acţiunea românească din octombrie 1918 şi i-a 
dat primele îndrumări, apoi Iancu Flondor a convocat pentru 27 octombrie 1918, la 
Cernăuţi, adunarea reprezentanţilor poporului român din Bucovina, care a hotărât 
unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti, într-un stat naţional 
independent. Adunarea s-a declarat constituantă, alegând un Consiliu Naţional, 
format din 50 de membri, având ca preşedinte pe părintele Dionisie Bejan. Acest 
consiliu a instituit guvernul Bucovinei, format din I. Flondor, ca şef, şi 14 secretari 
de stat. Hotărârile Constituantei au fost comunicate în scris guvernatorului Etzdorf. 
Acesta n-a dat la început niciun răspuns, aşteptând să vadă ce rezultate va da 
acţiunea ucrainenilor, sprijinită de A. Onciul. Hotărârile ucrainenilor i s-au adus la 
cunoştinţă în seara de 3 noiembrie 1918. În consecinţă, el invită la sine pentru a 
doua zi pe Iancu Flondor, dar acesta a răspuns că nu se va deplasa până când nu va 
primi răspuns la hotărârile Constituantei româneşti, din 27 octombrie 1918. Totuşi, 
aceşti doi bărbaţi s-au întâlnit în această zi, pe teren neutru, în casa fostului mareşal 
al Bucovinei, Alexandru Hurmuzachi. Etzdorf a stăruit pe lângă I. Flondor ca să 
cadă de acord cu ucrainenii. Făcând aluzie la acţiunea lui A. Onciul, a spus că, sub 
patronajul său, au avut loc tratative şi s-a convenit ca Bucovina să fie guvernată de 
reprezentanţii ambelor naţiuni; românii să stăpânească sudul Bucovinei până la 
Siret; ucrainenii, nordul ţării până la Prut, iar regiunea dintre Prut şi Siret să 
rămână, deocamdată, un condominiu. Flondor a respins propunerea şi a cerut 
puterea asupra întregii Bucovine. 

În urmă, ucrainenii ocupară, în 6 noiembrie 1918, oficiile publice din 
Cernăuţi, iar A. Onciul urma, în teorie, să ia puterea asupra sudului Bucovinei. Se 
părea [pentru] un moment că acţiunea românească inaugurată de S. Puşcariu şi 
condusă de I. Flondor va eşua. În acele clipe grele, I. Flondor ceru regelui 
Ferdinand să trimită aici armata română. Vasile Bodnărescu a dus adresa la Iaşi, 
dar s-a întors cu rezultat negativ, căci prim-ministrul român Marghiloman 
(germanofil) nu voia să trimită armata română în Bucovina6. Bodnărescu plecă din 
 

6 Chestiunea intrării trupelor române în Bucovina, în noiembrie 1918, a fost mult dezbătută în 
istoriografia română. Al. Marghiloman, în calitate de prim-ministru, cu certe orientări filogermane, a 
dat ordinul de intrare în Bucovina doar a unor efective de jandarmi și de poliție, pentru restabilirea 
ordinii periclitată de ucraineni. În ziua de 6 noiembrie 1918, noul guvern condus de gen. Coandă a 
depus jurământul, apoi a declarat nul și neavenit Tratatul de Pace de la Buftea – București, reînnoind 
obligațiile României față de Puterile Aliate și Asociate. În seara zilei de 7 noiembrie 1918,  
gen. Constantin Coandă a cerut Marelui Stat Major General al Armatei să disloce o mare unitate spre 
granița cu Bucovina. Tot atunci, Divizia a VIII-a Infanterie, condusă de Iacob Zadik, compusă din  
3 000 de soldați, s-a instalat la Burdujeni, în apropierea graniței cu Bucovina. Între timp, grănicerii și 
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nou la Iaşi, unde şef al guvernului român ajunse generalul Coandă, care dădu 
răspuns satisfăcător. Astfel, în 5 noiembrie, Divizia a VIII-a primit ordinul de a 
intra în Bucovina, la cererea Consiliului Naţional Român din această ţară7. S-au 
mobilizat soldaţii Regimentelor 16, 29 şi 37 de Infanterie şi Regimentele de 
Roşiori 3 şi 8. Generalul Iacob Zadik şi colonelul C. Rovinaru porniră în  
8 noiembrie 1918 să intre în Suceava şi să ocupe apoi toată Bucovina. Mai multe 
avioane româneşti, zburând deasupra Cernăuţilor, au aruncat manifeste, vestind 
desfiinţarea frontierei de la Iţcani. Suceava a fost ocupată în 8 noiembrie, iar în 
Cernăuţi, de unde ucrainenii, legionarii şi şefii lor politici se retrăseseră cu câteva 
zile mai înainte, armata română intră în ziua de 11 noiembrie 1918. 

După o primire călduroasă, armata română a fost pusă la dispoziţia 
guvernului provizoriu din Cernăuţi. Sextil Puşcariu, secretarul de stat pentru 
externe, s-a străduit să intre în legătură cu românii din Basarabia şi din Ardeal – la 
aceştia din urmă, prin intermediul lui Claudiu Usatiuc. Unora le-a comunicat că în 
Bucovina s-a stabilit stăpânirea românească, iar pe ceilalţi i-a îndemnat să nu se 
împace cu niciun preţ cu ungurii. 

Dar, prin hotărârea Constituantei din 27 octombrie 1918, nu s-a împlinit 
decât o parte a programului stabilit de români. S-a luat în stăpânire Bucovina şi s-a 
hotărât a o uni „cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent”. 
Formula era vagă şi avea nevoie de explicaţii. Cum Austria dispăruse, hotărârea 
Constituantei bucovinene însemna că Bucovina se uneşte cu celelalte provincii 
româneşti ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Deci se întemeia un al doilea stat 
românesc pe lângă cel existent. În cazul acesta, România rămânea pe dinafară. Or, 
lucrul acesta n-a fost intenţionat, ci se dorea unirea Bucovinei cu Regatul Român. 
Era de preferat unirea directă cu statul român existent. Cealaltă soluţie a unirii 
cumulative cu statul român a provinciilor româneşti din Austro-Ungaria nu era 
recomandabilă. 

Doi factori au insistat ca Bucovina să se unească direct cu Regatul României: 
Ion I. C. Brătianu şi refugiaţii bucovineni. Primul, politician cu experienţă, dorea să 
aibă fapte împlinite atunci când se va prezenta la Conferinţa de Pace. Înconjurul 
 
jandarmii români au ajuns la Suceava, la chemarea autorităților din localitate. În dimineața zilei de  
9 noiembrie 1918, gen. Coandă retrimite un ultimatum trupelor germano-austro-ungare să părăsească 
teritoriul ocupat al României (Pavel Țugui susține că România a declarat război Austro-Ungariei în  
8 noiembrie 1918). În 7 noiembrie 1918, Aurel Onciul, autointitulat „comisar” pentru Bucovina de 
Sud, s-a deplasat la Suceava pentru a trata cu Iacob Zadik oprirea înaintării Diviziei a VIII-a, acesta 
militând pentru o împărțire a Bucovinei între ucraineni și români. Cf. Pavel Țugui, Primul Război 
Mondial și reîntregirea României. Năzuințe, idei, fapte, București, Editura Academiei Române, 2014, 
pp. 71–78, 77 – n. ed. 

7 Ibidem, p. 73. Data la care a primit Divizia a VIII-a ordinul de intra în Bucovina a fost 
stabilită după ce gen. Coandă a depus jurământul, a declarat nul și neavenit Tratatul de Pace de la 
Buftea – București și a declarat război Austro-Ungariei – n. ed.  
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peste Ardeal îi părea greoi şi inutil. Iar refugiaţii erau fideli programului lor şi 
cereau unirea Bucovinei cu Patria Mamă. 

În şedinţa Constituantei din 25 noiembrie 1918 s-a hotărât convocarea 
Congresului General al populaţiei din Bucovina, pentru data de 28 noiembrie 1918, 
spre a se hotărî unirea necondiţionată a Bucovinei cu Regatul României. I. Flondor 
luă contact şi cu reprezentanţii celorlalte naţionalităţi. Astfel, evreii, invitaţi să 
adere la unirea Bucovinei cu România, au preferat să rămână în echivoc. În 
manifestul lor, ei au cerut recunoaşterea lor ca popor, egalitatea în tratament şi 
dreptul de autodeterminare, un drept pe care ei nu specifică în ce fel ar dori să-l 
exercite. Totodată, s-a anunţat convocarea unei Constituante evreieşti, care va 
stabili raporturile cu „noul stat” ce va fi să se înfiinţeze în Bucovina. Dar proiectata 
Constituantă a lor nu a avut loc niciodată, iar anunţul privind fixarea raporturilor cu 
noua putere care se va constitui în Bucovina însemna că evreii doresc să stea în 
neutralitate expectativă, pentru ca, la urmă, să poată merge alături de învingători, 
adică o atitudine oportunistă, politică pasivă, care lasă în seama altora să creeze 
situaţii politice. Polonii au aderat de la început la unirea cu statul român, de 
asemenea şi germanii. 

Congresul, convocat de guvernul provizoriu, s-a ţinut în Sala Sinodală din 
Cernăuţi, în 28 noiembrie 1918. Dionisie Bejan, preşedintele Congresului Naţional, 
a deschis şedinţa Congresului cu o cuvântare patriotică. După D. Bejan, Iancu 
Flondor a ocupat fotoliul prezidenţial. După salutul basarabeanului Pan Halippa şi 
a ardeleanului Crişan, Iancu Nistor a documentat, din punct de vedere istoric, 
dreptatea actului de unire a Bucovinei în Regatul României. Bucovina făcuse parte 
tot timpul din statul Moldovei, în cuprinsul ei sunt urme neşterse, săpate în piatră, 
doveditoare de activitatea strămoşilor noştri. Secole de-a rândul, Bucovina a fost 
apărată de români. Actul de la 1774 a despărţit fraţi de fraţi. Rezumând toate 
momentele, Iancu Nistor propune: „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei 
cu vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României”. 
Propunerea a fost votată de toţi membrii Congresului. Au urmat declaraţiile de 
aderenţă ale polonilor şi ale germanilor. 

Prin actul unirii Bucovinei cu România s-a desfiinţat o mare nedreptate 
istorică. O provincie bogată în monumente istorice, locuită de un popor inteligent şi 
energic, a revenit la ţara de la care fusese dezlipită pe vremuri. Toţi martirii cauzei 
naţionale româneşti din Bucovina, peste mormintele cărora s-a aşternut ceaţa 
uitării, toţi fiii Bucovinei care au căzut în diferitele războaie ce le purtase Austria, 
vărsându-şi sângele pentru un ideal străin şi, în urmă, toţi soldaţii armatei române 
căzuţi pe câmpul de luptă pentru dezrobirea fraţilor vor dormi un somn uşor. Li s-a 
împlinit dorinţa, li s-a împlinit visul (T. Balan, op. cit., p. 136). 

Această unire, înfăptuită peste capul partidelor vechi politice, nu a fost 
rezultatul luptelor politice din Bucovina şi nu a fost nici meritul unor bărbaţi mai 
mult sau mai puţin politici, ci ea a fost rodul acelei conştiinţe naţionale româneşti 
care nu a încetat niciodată să existe în Bucovina (C. Loghin, op. cit., p. 208). 
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Conştiinţa unităţii naţionale a fost mult întărită sub faldurile steagului ridicat 
de revista „Junimea literară”, în numele unităţii culturale a românilor de pretu-
tindeni. După război, colaboratorii acestei reviste şi-au propus să continue lupta 
pentru consolidarea noului stat român în care intrase şi Bucovina. În acest scop,  
s-au grupat în jurul ziarului „Glasul Bucovinei”, înfiinţat în 22 octombrie 1918, iar 
mai târziu, în 15 septembrie 1919, creează Partidul Democrat al Unirii, în frunte cu 
I. I. Nistor, care a fuzionat apoi cu Partidul Naţional Liberal. După desfacerea 
grupării lui George Brătianu, cu secţia bucovineană condusă de Alecu Procopovici, 
vechea grupare liberală cu I. Nistor a rămas afiliată Partidului Naţional Liberal 
condus de George Tătărăscu. 

Îndată după Unire, mai luară fiinţă în Bucovina şi alte grupări politice ce  
s-au încadrat în vechile partide din România. Astfel, au fost: Partidul Poporului 
(averescan), condus de Dori Popovici; Partidul Naţional Ţărănesc, condus de  
Teofil Sauciuc-Săveanu; Partidul Social-Democrat, condus de George Popovici; 
Partidul Ţărănesc al lui Lupu, condus de Modest Scalat; Partidul Poporului Român 
al lui N. Iorga, condus de [?]; gruparea politică „Liga Creştină”, condusă de 
Nichifor Robu; Partidul Legionar „Garda de Fier”, condus de Traian Brăilean. 

Pentru a se pune capăt vrajbei dintre vechile societăţi studenţeşti de la 
Universitatea din Cernăuţi („Junimea”, „Dacia”, „Bucovina”, „Moldova” şi „Academia 
ortodoxă”), s-a hotărât gruparea întregii studenţimi române din Cernăuţi într-un 
singur „Centru studenţesc”, care s-a numit – în amintirea primei societăţi studenţeşti 
române, desfiinţată de Austria – „Arboroasa”. Cei ce au desfăşurat o activitate 
intensă pentru unirea tuturor studenţilor în acest Centru au fost studenţii: George V. 
Cîrsteanu, Iordache Grigorovici, Domiţian Spînul, Claudiu Usatiuc, Ipolit 
Tarnavschi, George Procopovici, Adrian Cilievici, Veturia Cilievici, Orest Marcu, 
Nicodim Iţcuş, Silvestru Găină, Aurel Cilievici, Cudla Dimitrie, Popescu Dumitru, 
Prelipcean Ioan, Spataru Traian, Anton Cârmaci, Eugen Mateiciuc, Nicolai 
Grămadă, Caba Nicolai şi mulţi alţii. 
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LUMEA SATULUI BUCOVINEAN.  
PLASA PUTILA ÎN VIZIUNEA PRETORULUI 
DR. OTOCAR EMANOIL KRATCHI (1929) (I) 

LIGIA-MARIA FODOR 

The World of the Bukovinian Village. Putila District  
in the View of the Pretor Dr. Otocar Emanoil Kratchi (1929) (I)  

(Abstract)* 

In 1929, Dr. Otocar Emanoil Kratchi, Praetor of Putyla District in Rădăuți 
County, issued a micro-monography of the District he administered, following a 
contest promoted by the Romanian Institute of Administrative Sciences. In his work, 
Dr. Kratchi details the organisation and functioning of the state administration at a 
local level, presenting initiatives and practices implemented during his term, as well 
as the social, economic, cultural and moral condition of the population living in the 
Putyla District villages. Putyla lied in mountainous North Bukovina and was 
described in grim terms: most population was illiterate, ill-health was caused by 
inconsistent feeding practices, alcoholism and sexually transmitted diseases, and child 
mortality was high. The main occupation was cattle breeding, but in some villages the 
inhabitants used to cut, transport and process wood.  

 
Keywords: Bukovina, Putyla, Dr. Otocar Emanoil Kratchi, Praetor, The Romanian 

Institute of Administrative Sciences. 

După Marea Unire din anul 1918, a avut loc un proces de reorganizare 
administrativă a României în baza Constituţiei din 29 martie 19231 şi a Legii 
pentru unificarea administrativă din 13 iunie 1925, în care s-a prevăzut împărţirea 
teritoriului în județe, plăși și comune2. 

Potrivit prevederilor Legii pentru unificarea administrativă din 13 iunie 
19253, fiecare plasă avea în fruntea ei un pretor care se afla sub directa conducere a 
 

* Traducere: Ligia-Maria Fodor. 
1 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Ioan Scurtu, Enciclopedia de istorie a României, 

Bucureşti, Editura Meronia, 2000, p. 467. 
2 Legea pentru unificarea administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 128, 14 iunie 1925,  

pp. 6850, 6893. 
3 Ibidem, p. 6888. 
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prefectului, era reprezentantul puterii centrale în plasă, executa hotărârile 
consiliului şi ale delegaţiei judeţene şi îndeplinea orice alte atribuţii stabilite prin 
lege şi regulamente. Pretorul era şeful poliţiei din plasa sa şi, în această calitate, 
sub controlul prefectului, lua măsuri pentru prevenirea delictelor şi se asigura de 
menţinerea ordinii şi siguranţei publice. Pretorul dădea ordinele necesare organelor 
poliţieneşti şi jandarmeriei, care aveau obligaţia să le execute. Pretorul putea 
dispune folosirea forţei în caz de rebeliune sau împotrivire la executarea legilor sau 
a ordonanţelor legale, ori cu prilejul unor evenimente neprevăzute, care puteau 
ameninţa ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a proprietăţilor, caz în care 
trebuia să-l informeze imediat pe prefect. Pretorul era ofiţer al poliţiei judiciare şi 
putea să constate contravenţiile şi infracţiunile, potrivit art. 52 din Legea 
judecătoriilor de ocoale şi să aplice pedepsele aferente. În conformitate cu 
prevederile art. 272 din Legea pentru unificarea administrativă din 1925, pretorul 
avea calitatea de agent competent care putea constata o contravenţie şi chiar aplica 
o amendă care nu putea depăşi 100 de lei în comunele rurale şi 1 000 de lei în 
comunele urbane4. Pretorii erau obligaţi să îndrume, să supravegheze şi să 
controleze administraţia comunelor din plasa lor; în acest sens, pretorul verifica 
modul de gestionare a fondurilor de către fiecare primărie, registrele contabile şi 
actele justificative, activitate care se finaliza prin încheierea unui proces-verbal în 
prezenţa primarului comunei respective, în care se consemnau aspectele constatate. 
În cazul în care primarul refuza să participe la activitatea de control, pretorul putea 
să efectueze singur inspecţia şi întocmea procesul-verbal în absenţa acestuia5. De 
asemenea, pretorii aveau misiunea de a „cerceta starea morală şi materială a 
populaţiei, igiena şi salubritatea comunelor, condiţiile economice şi culturale ale 
sătenilor”6 şi de a lua, în limitele legii, măsurile necesare pentru remedierea 
aspectelor negative. La sfârşitul fiecărei luni, pretorii înaintau prefectului un raport 
cuprinzând toate constatările şi măsurile necesare a fi luate în interesul 
administraţiilor comunale. Pretorii erau obligaţi să-i convoace cel puţin o dată la 
două luni pe primarii, notarii şi pe ceilalţi funcţionari de specialitate din 
circumscripţia lor, pentru a se consulta asupra diferitelor chestiuni de interes 
comun, precum şi asupra aplicării legilor şi a măsurilor ce erau de luat în vederea 
asigurării unei bune stări administrative, culturale, sanitare şi economice a 
comunelor şi a armonizării serviciilor locale, precum şi de a înainta prefecţilor o 
dare de seamă în urma acestor consfătuiri. Convocările se puteau desfăşura atât la 
reşedinţa pretorului, cât şi în celelalte comune din circumscripţia sa7. 

Pretorul locuia la reşedinţa plăşii. Fiecare pretor avea un secretar plătit din 
bugetul de stat, iar alţi funcţionari, numiţi în caz de necesitate, erau plătiţi din 
 

4 Ibidem, p. 6880. 
5 Ibidem, p. 6889. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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fondurile judeţului respectiv. Pretorii de plăşi erau repartizaţi în fiecare judeţ de 
către prefect, în baza deciziei ministrului de Interne. Persoana care aspira la funcţia 
de pretor trebuia să fie absolvent al Şcolii de pregătire profesională administrativă 
sau să fi desfăşurat, timp de cinci ani, activitate ca notar definitiv, cu titlu 
academic. Până la organizarea învăţământului pentru pregătirea profesională 
administrativă, au putut fi numiţi pretori şi licenţiaţii în drept şi în ştiinţe de stat. 
Candidaţii pentru funcţia de pretor trebuiau să susţină un examen de admitere, de la 
care erau exceptaţi absolvenţii Şcolii de pregătire profesională administrativă8. 

În cazul în care numărul candidaţilor era mai mare ca posturile vacante, 
locurile se atribuiau prin concurs. Persoana numită pentru prima dată în funcţia de 
pretor avea provizoriu această calitate timp de un an, interval în care activitatea 
acesteia era monitorizată. După stagiul de un an, pretorul era numit definitiv de către 
ministrul de Interne în baza avizului Consiliului Superior Administrativ, în cazul în 
care în urma evaluării activităţii sale administrative şi la inspecţiile efectuate se 
confirma că avea aptitudinile şi cunoştinţele necesare exercitării funcţiei9. 

La iniţiativa Institutului de Ştiinţe Administrative10, a fost organizat în anul 
1929 un concurs, la care pretorii plăşilor din România au fost invitaţi să elaboreze 
până la data de 25 septembrie 1929 o lucrare în baza unui chestionar11 pus la 
dispoziţie de către această instituţie. O comisie formată din cinci membri din cadrul 
Institutului a evaluat şi a premiat cele mai bune lucrări. Valoarea totală a premiilor 
a fost de 47 000 de lei, şi anume: unul de 15 000 de lei, altul de 7 000 de lei, două 
de câte 5 000 de lei şi cinci de câte 3 000 de lei12. În urma evaluării lucrărilor, 
Institutul de Ştiinţe Administrative al României a acordat premiul I dr. Otocar Emanoil 
Kratchi, pretorul plăşii Putila din judeţul Rădăuţi13. 

Obiectivul acestui studiu este prezentarea plăşii Putila la nivelul anului 1929, 
prin prisma viziunii pretorului Otocar Emanoil Kratchi, care a desfăşurat, începând 
cu 14 aprilie 1926, activitate în această calitate în localitatea de reşedinţă, Seletin14.  

 
8 Ibidem, p. 6888. 
9 Ibidem, p. 6889. 
10 Institutul de Ştiinţe Administrative a fost înfiinţat în anul 1928, sub denumirea de Şcoala de 

Documentare şi Știinţe administrative. P. Alexandrescu-Roman, ,,Rostul şcoalelor de pregătire 
profesională a funcţionarilor publici”, în „Revista de Drept Public”, Bucureşti, anul XII, nr. 3,  
iulie – septembrie 1937, p. 338. 

11 Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale Bucureşti (în continuare se va cita S.A.N.I.C.), 
Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 8, f. 1v–2, dosar nr. 12, f. 14 (vezi Anexa nr. 1). 

12 Ibidem, dosar nr. 8, f. 1. Se avea în vedere publicarea lucrărilor premiate în „Revista de 
Drept Public”, dar în urma consultării acesteia (numerele editate în perioada 1929–1940), am 
constatat că lucrarea elaborată de către pretorul plăşii Putila nu a fost publicată în acest periodic. 

13 Ibidem, dosar nr. 11, f. 12. Pe coperta dosarului este consemnat: „Premiul I”. Lucrarea a 
fost întocmită de către pretorul Kratchi în 20 octombrie 1929, la Seletin. 

14 Ibidem, f. 2. 
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La întrebarea a) din Chestionar, „Ce studii are domnul pretor? Când a intrat 
în administraţie, de când ocupă funcţia de pretor, dacă a trecut examenul?”, 
pretorul preciza că a absolvit Gimnaziul Superior de Stat II din Cernăuţi 
(certificatul nr. 22/28 iunie 1912) şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din 
Cernăuţi (certificatul nr. 2271/3 iulie 1914), unde a obţinut diploma de doctor în 
Drept la 26 noiembrie 191815. Începând cu 29 august 1918, a activat în calitate de 
practicant în concept pe lângă Administraţia Bucovinei; din 27 februarie 1919 a 
fost detaşat la Prefectura Coţmani, iar din 10 noiembrie 1919, la Subprefectura 
Seletin din cadrul Prefecturii Suceava. În baza decretului Secretariatului General de 
Interne nr. 4396/30 august 1920, acesta a fost numit concepist începând cu 1 iunie 
1920 – iniţial, temporar – şi definitiv de la 1 noiembrie 1920. Începând cu  
29 noiembrie 1920, a preluat conducerea Subprefecturii Seletin. Din 1 aprilie 1921, 
a fost numit comisar de administraţie rangul IX, gradaţia 1 a funcţionarilor publici. 
Prin decizia Prefecturii Rădăuţi nr. 3424/23 martie 1926, a fost numit secretar de 
plasă în Seletin. În baza deciziei ministeriale nr. 3940/14 aprilie 1926, dr. Kratchi a 
fost delegat pretor la plasa Putila, iar în urma examenului susţinut în sesiunea 
Consiliului Superior Administrativ, din 5–8 septembrie 1927, a fost numit pretor al 
plăşii Putila, prin decizia ministerială nr. 7765P/28 iunie 192816.  

La întrebarea b) din Chestionar, ,,Ce activitate aţi desfăşurat în plasa ce 
conduceţi şi ce iniţiative aţi luat în diverse direcţiuni, ce rezultate aţi obţinut?”,  
dr. Kratchi consemna că a creat, la nivelul tuturor oficiilor comunale din plasă, un 
mod uniform de organizare şi administrare a comunelor, ca urmare a concluziilor 
obţinute în urma inspecţiilor efectuate la toate primăriile din plasă. În acest sens, 
preciza că orice persoană care controla gestiunea comunală putea găsi aceleaşi 
principii de organizare în arhiva comunală şi la registratură, în toate actele 
contabile şi administrative. „Prin urmare, este posibil de a se face controlul 
gestiunii administrative în comună de orice organ administrativ de control, chiar 
fără asistenţa primarului, notarului, secretarului sau casierului comunal, deoarece 
[…] registratura şi arhiva comunală, registrele administrative şi cele de contabi-
litate sunt aşa rânduite, încât găseşti imediat registrul sau dosarul de care ai nevoie, 
fără a recurge la ajutorul funcţionarului comunal. Rezultatele obţinute prin 
aplicarea acestui principiu fundamental – formal – uniformitatea sunt foarte bucu-
rătoare, nu provine nicio pierdere de timp cu căutarea registrelor şi nici nu se 
pierde vreun act sau registru din arhiva sau registratura comunală”17.  

De asemenea, menţiona că a reuşit să aibă o bună capacitate de colaborare cu 
toţi factorii intelectuali şi administrativi din plasă (preoţi, învăţători,primari, 
medici, medici veterinari, şefii judecătoriilor de ocol din Seletin şi Putila, 
 

15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, f. 3, 67–68 (vezi Anexa nr. 2). 
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comandamentele şi unităţile militare, Compania 6 de Grăniceri, precum şi cu toate 
autorităţile de frontieră din Valea Ceremuşului), ceea ce a contribuit la creşterea 
nivelului cultural şi moral, precum şi la siguranţa populaţiei18. 

În vederea menţinerii unui contact constant cu populația din plasă, acesta a 
efectuat deplasări dese în toate comunele, satele și cătunele, cu scopul de a lua 
cunoștință „cu răbdare, politețe și pricepere despre durerile și dorințele sătenilor”19, 
iar personalul administrativ din cadrul primăriilor a organizat conferințe de 
informare și educare a săteanului huțan în spiritul patriotic românesc.  

Pentru a se asigura respectarea principiului apărării autorității de stat, 
pretorul Kratchi le-a solicitat funcționarilor administrativi să-și îndeplinească în 
mod ireproșabil atribuțiile și să aibă un comportament moral atât la serviciu, cât și 
în timpul liber; în acest sens, preciza că „funcționarii comunali bețivani, risipitori 
de bani, funcționari neglijenți în serviciu etc., n-au ce căuta în administrația 
comunelor”20. Pornind de la premisa că „țăranul nostru adesea mai bine știe să 
umble cu coasa, decât cu codul administrativ”21, pretorul a organizat conferințe 
administrative de informare pentru primari, consilieri comunali și personalul 
administrativ, cu scopul de a fi informaţi despre drepturile și obligațiile de 
serviciu22. O astfel de conferinţă a avut loc în data de 10 iulie 1929 la Pretoratul 
Plăşii Putila, în Seletin23. Pentru o delimitare clară a atribuţiilor fiecărui funcţionar, 
pretorul a întocmit şi a transmis către toate comunele din plasă un plan în detaliu, 
cuprinzând activităţile specifice pentru primar, notar, secretarul comunal, casierul 
comunal şi gardieni24 şi a stabilit programul de lucru al acestora25. 

Dr. Kratchi menţiona că pretorul și primarii trebuiau să aibă în vedere 
permanent dezvoltarea comunelor pe plan cultural, tehnic, edilitar, sanitar, 
veterinar și administrativ; pe lângă biserică26, școală27, pădure și păşune, trebuia să 
 

18 Ibidem, f. 4. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, f. 5. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, f. 71. 
24 Ibidem, f. 11, f. 66, 69. Primarul avea în atribuţie semnarea actelor, ordonanţarea plăţilor, 

păstrarea inventarului, încheierea contractelor de arendare, a licitaţiilor, eliberarea certificatelor de 
naţionalitate şi moralitate, iar notarul contrasemna actele, gestiona activitatea biroului de populaţie şi 
de mobilizare, elibera certificate de provenienţă, controla târgul şi abatorul, ţinea evidenţa registrelor 
de condamnaţi, inventarul animalelor ş.a. 

25 Ibidem, f. 70. 
26 Ibidem, f. 63 (vezi Anexa nr. 3). În 1 octombrie 1929, starea de conservare a bisericilor din 

plasă era bună, excepţie făcând biserica din Coniatin, care necesita restaurare. În timpul mandatului 
pretorului dr. Kratchi, au fost restaurate bisericile din Brodina, Câmpulung pe Ceremuş, Gura-Putilei 
şi Sălăşeni. 

27 Ibidem. La 1 octombrie 1929, starea de conservare a localurilor şcolare din plasa Putila era 
bună. În timpul mandatului pretorului dr. Kratchi au fost restaurate localurile şcolare din Brodina, 
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existe și infirmerii (în anul 1928 a fost achiziţionat un spaţiu la Seletin, destinat 
pentru infirmerie), școli de țesătorie, arte și meserii, să se construiască drumuri, 
abatoare (în anul 1929 a fost cumpărată o clădire la Seletin). Pretorul considera că 
fiecare primărie trebuia să aibă un local propriu. În plasa Putila nu aveau sediu 
propriu primăriile din Chiseliţeni, Câmpulung pe Ceremuş (în anul 1929 a fost 
prevăzută alocarea sumei de 60 000 de lei şi lemn pentru cumpărarea unui local 
propriu) şi Gura-Putilei. În timpul mandatului pretorului dr. Kratchi au fost 
achiziţionate clădiri pentru primăriile din Brodina şi Seletin, au fost reconstruite 
sau restaurate sediile primăriilor din Coniatin, Dihtineţ, Iabloniţa, Putila, Sărghieni 
şi s-a finalizat construcţia localului din Şipotele-Sucevei28. Dr. Kratchi opina că 
trebuiau asigurate principalele materiale necesare pentru cancelarie: hârtie, 
cerneală, condeie, penițe, creioane, registre bine legate, condici de inspecție și 
imprimatele necesare29. 

În calitatea sa de pretor, acesta a verificat, cu prilejul inspecțiilor, situația 
financiară și economică a comunelor, asigurându-se de păstrarea și conservarea 
averii mobile și imobile a comunei, precum şi de creșterea în mod legal a 
veniturilor comunale30. 

Totodată, acesta a manifestat interes pentru ridicarea nivelului moral și a 
stării de sănătate a populației din plasă şi a organizat șezători culturale și conferințe 
administrative, la care au participat și medicii de circumscripție din Seletin, Putila 
și Gura-Putilei, precum și medicii veterinari, preoții și învățătorii, unde s-a discutat 
despre combaterea alcoolismului31.Consumul de alcool era o problemă gravă la 
nivel general în întreaga lume. La începutul secolului al XX-lea au fost adoptate 
acte normative privind introducerea prohibiţiei complete a consumului de alcool în 
S.U.A. şi Rusia32. În anul 1924, dr. Sabin Mănuilă semnala, în articolul „Problema 
alcoolismului”, necesitatea adoptării în România a unei legi pentru introducerea 
prohibiţiei complete a consumului de alcool33. La iniţiativa Ministerului Sănătăţii, 
în ziua de 2 iunie 1929, numită „Ziua temperanţei”, personalul medical a organizat 
șezători, conferinţe publice şi reprezentări cinematografice în întreaga ţară, cu 
scopul de a informa populaţia despre consecinţele negative ale consumului de 
alcool asupra sănătăţii personale şi despre iniţiativa ministerului, care elaborase 
Legea împotriva alcoolismului34. 
 
Câmpulung pe Ceremuş, Sălăşeni, Sărghieni, Şipotele-Sucevei şi s-a finalizat construcţia clădirilor 
din Gura-Putilei, Dihtineţ şi Şipotele-Sucevei. 

28 Ibidem, f. 17, 35, 45, 63 (vezi Anexa nr. 3). În lucrarea sa, dr. Kratchi a inclus și fotografii 
cu localul primăriilor din Brodina, Plosca şi Sărghieni, care se regăsesc în Anexa nr. 4 (aceasta va fi 
publicată în partea a doua a acestui documentar).  

29 Ibidem, f. 4–5. 
30 Ibidem, f. 5. 
31 Ibidem. 
32 S.A.N.I.C., Fond personal Dr. Sabin Mănuilă, dosar nr. XI/13, f. 3–4. 
33 Ibidem, f. 6. 
34 Ibidem, dosar nr. XI/45, f. 1, 9. 



7 Plasa Putila în viziunea pretorului dr. O. E. Kratchi (1929) (I) 279 
 

 

În ceea ce priveşte relaţia sa cu superiorii, pretorul preciza că în activitatea 
sa a informat autoritățile ierarhice asupra chestiunilor din plasă în mod constant și 
obiectiv35 şi s-a implicat personal în gestionarea unor situaţii excepţionale (inundații, 
epidemii)36. În timpul inundațiilor din 11–12 iulie 1928, când au fost distruse 
poduri, podeţe şi căşiţe, dr. Kratchi s-a deplasat în comunele afectate, a asigurat 
materialul necesar de construcţie de la firmele din comunele Şipotele Sucevei, 
Plosca şi Sărghieni şi a luat măsuri pentru deschiderea drumurilor principale în 
vederea aprovizionării populaţiei cu alimente şi pentru aducerea în stare de 
funcţionare a telefonului şi telegrafului de la Plosca până la Putila şi între Putila şi 
Gura-Putilei37. 

La întrebarea c) din Chestionar, ,,Câte comune aveţi în cuprinsul plăşii, din 
câte sate şi cătune se compune fiecare comună, care este dezvoltarea economică a 
fiecărei comune, ce populaţie aproximativă are fiecare comună şi fiecare sat sau 
cătun; câţi bărbaţi majori, câte femei, câţi copii mai mici de 21 ani, câţi tineri sunt 
la armată, dacă dintre oameni din plasă pleacă unii să se stabilească în oraşele din 
ţară şi pentru ce servicii; dacă emigrează şi unde; originea etnică a populaţiei. Dacă 
sunt populaţii de rase deosebite, în ce proporţie se găsesc; dacă populaţia creşte sau 
descreşte şi din ce cauză”, pretorul consemna că în cuprinsul plășii Putila se aflau 
14 comune: Brodina, Câmpulung pe Ceremuş, Chiseliţeni, Coniatin, Dihtineţ, 
Gura-Putilei, Iabloniţa, Plosca, Putila, Sălăşeni, Sărghieni, Seletin, Şipotele Sucevei, 
Torăceni. Dr. Kratchia întocmit 14 tabele generale38 pentru fiecare comună, 
cuprinzând informaţii referitoare la satele sau cătunele din componența unei 
comune, personalul administrativ, situația economică şi financiară a comunei, 
numărul locuitorilor după confesiune și naționalitate, numărul şcolilor, al elevilor, 
absolvenţilor şi al personalului didactic. Pretorul menţiona că populația băștinașă 
nu pleca sau emigra, din contră, veneau persoane din alte zone pentru că aveau 
posibilitatea de a munci la exploatarea pădurilor și în industria lemnului. 300–400 
de lucrători de pădure din zona de nord a plășii, din Valea Putilei și a Ceremușului 
desfășurau activitate în alte părți ale țării numai în sezonul tăierii lemnelor. 
Populația majoritară era formată din huțani ruteni, „originea lor etnică este a 
dacilor”39. Ritmul de creştere a populației era moderat (de exemplu, în anul 1929, 
 

35 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 11, f. 5. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, f. 72–73. 
38 Ibidem, f. 15–57 (vezi Anexa nr. 4). 
39 Ibidem, f. 5. Considerăm că afirmaţia pretorului despre originea dacică a huţanilor este 

forţată, probabil din dorinţa de integrare a acestei etnii în Regatul României după unirea din anul 
1918. Despre originea huţanilor (huţulilor) au scris mai mulţi autori: Ion Nistor, Românii și rutenii în 
Bucovina, București, 1915 (p. 30 – origine slavă); Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe, Die Völkergruppen 
der Bukowina, Stuttgart, Büsnau, 1971 (p. 65 – origine cumană, rusă sau romană); Raimund Friedrich 
Kaindl, ,,Die Huzulen”, în Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina, 
Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei Alfred Hölder, 1899  
(p. 271– origine ruteană, asemănări de limbă şi port cu românii). 
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raportul între născuţi şi morţi era în circumscripția sanitară Seletin de 183 la 150, 
iar la Putila de 135 la 110)40, principala cauză fiind mortalitatea infantilă41. 

La întrebarea d), ,,Starea şoselelor naţionale, judeţene, comunale şi vicinale; 
câte şosele din fiecare categorie şi aproximativ câţi kilometri; care şosele sunt bine 
întreţinute; dacă sunt în stare rea, din ce cauză; dacă şoselele sunt frecventate; cum 
s-ar putea îndrepta reaua stare a şoselelor”, pretorul menţiona că în plasa Putila 
existau numai şosele judeţene (76 km) şi foarte puţine drumuri comunale practica-
bile (40 km)42. Şoselele judeţene erau relativ bine întreţinute, uzura fiind cauzată de 
transportul de lemn brut (rotund) şi fasonat (cherestea) – în această plasă se 
produceau aproximativ 20 0000 de m3 lemn rotund de construcţie şi cherestea, 
precum şi de transportul lemnelor cu căruţele la gările Seletin (se încărca producţia 
de la şase fabrici de cherestea), Şipotele-Sucevei şi Nisipitul. O cantitate de 30 000 
de m3 se transporta pe calea ferată la Fabrica de cherestea din Falcău, circa 40 000 
de m3 cu pluta pe Ceremuş, însă până la malurile Ceremuşului aceasta se transporta 
cu căruţele pe şoseaua judeţeană Putila – Dihtineţ – Gura-Putilei43. 

La întrebarea e), ,,Câte şcoli sunt în fiecare comună, dacă au învăţători 
definitivi sau numai suplinitori, dacă învăţătorii şi suplinitorii mai au şi alte 
ocupaţiuni? Care este numărul absolvenţilor la fiecare şcoală, dacă funcţionează în 
comună şcoli de adulţi şi cu ce rezultate, care este aproximativ numărul analfa-
beţilor din fiecare comună, dacă toţii copiii din comună pot frecventa şcoala; dacă 
se aplică amenzi şi dacă se execută; dacă se fac şezători culturale, dacă există 
cinematograf. Ce rezultate dau? Ce propuneri faceţi pentru îndreptarea lipsurilor şi 
răspândirea culturii?”, dr. Kratchi a consemnat că în plasa Putila funcţionau 22 de 
şcoli primare, 57 de clase, în fiecare comună existând cel puţin o şcoală primară. 
Corpul didactic era format din 29 de învăţători titulari şi 21 de suplinitori. În 
comunele mari, Seletin, Brodina şi Putila, se organizau cursuri pentru adulţi.  
În anul 1929, în şcolile primare din plasa Putila au fost înscrişi 2 116 elevi, iar rata 
de absolvire a fost mică, de156 de absolvenţi. Pretorul consemna un număr mare de 
analfabeţi, atât în rândul copiilor şi tinerilor (11 922 de copii, aproximativ 50% din 
persoanele de etnie ruteană cu vârsta de până în 20 ani)44, cât şi al adulţilor 
(aproximativ 80% din persoanele de etnie ruteană, cu vârsta de peste 20 ani), 
subliniind că aproape toţi românii, germanii şi evreii ştiau să citească45. Princi-

 
40 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 11, f. 6. 
41 Ibidem, f. 7. 
42 Ibidem, f. 6, 64–65 (vezi Anexa nr. 5). 
43 Ibidem, f. 6. 
44 Ibidem, f. 59. 
45 Ibidem, f. 6. Potrivit Recensământului populaţiei din anul 1930, în plasa Putila erau ştiutori 

de carte numai 33,9% din totalul populaţiei cu vârsta de peste 7 ani (19 490 persoane), un procent mic 
având în vedere că în celelalte plăşi ale judeţului Rădăuţi era o rată între 60–70%. Recensământul 
general al populaţiei României din 29 decembrie1930, publicat de dr. Sabin Mănuilă, vol. III, Ştiinţa 
de carte, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938, p. 369. 
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palele cauze ale analfabetismului erau atitudinea şi comportamentul populaţiei 
băştinaşe huţane, ai căror copii erau degeneraţi din cauza bolilor şi alcoolismului 
părinţilor, precum şi mărimea teritoriului – terenul muntos fără comunicaţii, iarna 
aproape inaccesibil, astfel încât aproximativ 50% din copii nu puteau frecventa 
şcoala. Acesta preciza că se aplicau amenzi pentru nefrecventarea şcolii şi acestea 
erau achitate46. Ca soluţii pentru remedierea acestei probleme, pretorul propunea 
deschiderea de noi şcoli la Ialovicioara de Sus, Ulma, Lupşin ş.a. În plasa Putila 
exista numai un cinematograf în construcţie, în comuna Seletin47. 

La întrebarea f), ,,Starea sanitară a comunelor, dacă prin împrejurimea 
comunelor sunt bălţi sau ape stătătoare producând paludism (friguri endemice)? Ce 
boli molipsitoare, boli venerice sunt în comune? Dacă se practică prostituţia; ce 
măsuri se iau pentru combaterea bolilor? Dacă bolnavii se prezintă la vizitele 
medicale în comună; dacă în comună sunt băi comunale, dacă oamenii au obiceiul 
să facă băi de curăţenie. Mortalitatea infantilă, dacă e în creştere sau în descreştere. 
Cauzele. Propuneri”, pretorul preciza că starea sanitară era în general bună şi că 
sifilisul şi alcoolismul afectau cel mai grav sănătatea locuitorilor. Ţăranii urmau 
tratament împotriva sifilisului la reşedinţele medicilor din Seletin, Putila şi  
Gura-Putilei. Alte boli identificate de medici la pacienţii din plasa Putila erau: 
dizenteria, scarlatina, pojarul, tusea convulsivă şi febra tifoidă48. 

Din anul 1928 exista o infirmerie la Seletin, care era finanţată din veniturile 
comunelor. Dispensarul comunei Seletin avea program în zilele de miercuri, 
sâmbătă şi duminică; în perioada ianuarie – octombrie 1929, se prezentaseră la 
dispensar 264 de bolnavi (2 114 vizite), care au fost diagnosticaţi cu sifilis, 
tuberculoză şi conjunctivită granuloasă. În evidenţa dispensarului de la Putila erau 
18 bărbaţi, 57 de femei şi trei copii.  

În ceea ce priveşte igiena huţanului, pretorul menţiona că „aceasta lasă mult 
de dorit. Huţanul nu obişnuieşte să facă baie”49; în plasă existau băi comunale 
frecventate numai de evrei şi intelectuali. 

Potrivit informaţiilor consemnate de pretorul Kratchi, mortalitatea infantilă 
era ,,exorbitant de mare”. În perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2019 era următoarea 
situaţie: în comuna Seletin, raportul decedaţilor era de 2 adulţi la 9 copii cu până la 
vârsta de doi ani, iar în Putila s-a constatat decesul a 68 de copii, din care 54 de 
copii cu vârsta de până într-un an şi 6 copii cu vârsta între 1 și 5 ani; o situaţie 
similară era şi la Gura-Putilei50. La 1 octombrie 1929, în evidenţele circumscripţiei 
 

46 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 11, f. 6. Informaţia 
referitoare la plata amenzii de către părinţii care nu îşi trimiteau copiii la şcoală o considerăm parţial 
veridică, având în vedere situaţia financiară precară a majorităţii populaţiei din această plasă.  

47 Ibidem, f. 6–7. 
48 Ibidem, f. 7. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
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sanitare Seletin erau 196 de bărbaţi şi 265 de femei, dintre care numai jumătate 
urmau tratament în mod constant. Numărul copiilor bolnavi de sifilis luaţi în 
evidenţă era mic, deoarece majoritatea mureau înainte de a începe tratamentul. 
Având în vedere situaţia sanitară, pretorul propunea să se solicite Ministerului 
Sănătăţii dotarea cabinetelor cu medicamente pentru combaterea sifilisului51. 
Pretorul preciza că nu se practica prostituţia. 

La întrebarea g), ,,Starea vitelor, numărul lor în fiecare comună; gradul de 
îngrijire; întrebuinţarea lor, numărul porcilor, rasa, îngrijirea; păsări, îngrijirea lor, 
ouăle, comercializarea vitelor, a porcilor, a păsărilor şi ale produselor lor. Îngrijirile 
veterinare, dacă locuitorii prezintă vitele bolnave la examinarea medicilor 
veterinari; dacă sunt reproducători de rasă în comună şi în acest caz îi procură, dacă 
reproducătorii improprii sunt castraţi, dacă se iau măsuri pentru prevenirea bolilor 
la vite, dacă sunt satisfăcătoare? Ce s-ar putea face?”52, pretorul nota că singura 
ocupaţie rentabilă a locuitorilor băştinaşi din plasă era creşterea ovinelor şi a 
vitelor, întrucât activitatea la pădure şi în industria lemnului era în descreştere53. 
„Această regiune muntoasă, cu păşuni alpine întinse şi cu o floră dintre cele mai 
bogate, este un mediu foarte propice pentru creşterea vitelor”54. Vitele se foloseau 
la căratul lemnelor, nu şi la munci agricole. Se creşteau oi (rasa ţurcană), care 
dădeau lapte puţin de calitate superioară. Lâna groasă, de calitate inferioară, era 
folosită la confecţionarea hainelor ţărăneşti. De asemenea, se creşteau porci (rasa 
Yorkshire şi Beryshire) în cantitate redusă, pentru că nu se putea asigura hrana 
necesară din producţia zonei şi era scumpă achiziţionarea acesteia. Păsările erau de 
o calitate inferioară şi se hrăneau cu urzică, cartofi, porumb şi tărâţe. La cele trei 
târguri săptămânale (marţi la Putila, miercuri la Seletin şi joi la Şipotele-Sucevei) 
se vindeau vite negustorilor autorizaţi din Rădăuţi, Vijniţa şi Cernăuţi; mulţi 
localnici vindeau de acasă vitele, la un preţ mai mic faţă de cel al pieţii, negustorii 
profitând „de ignoranţa şi naivitatea ţăranilor împrăştiaţi pe munţi”55 şi, în acest 
sens, pretorul a luat măsuri împotriva celor vinovaţi, în colaborare cu serviciul 
veterinar de plasă. Anotimpul optim pentru vânzarea vitelor era toamna, la 
coborâtul vitelor de la păşune56. Pentru creşterea rasei de cai huţani, s-a înfiinţat la 
Seletin un sindicat de creştere a calului huţan din judeţul Rădăuţi, care avea scopul 
de a creşte şi a îmbunătăţi materialul cabalin din întreg judeţul Rădăuţi, prin 
selecţionarea şi împerecherea iepelor de prasilă, îngrijirea şi creşterea raţională a 
mânzilor. În acest sens, au fost achiziţionaţi patru armăsari huţani de la Herghelia 
din Rădăuţi. Între maladiile contagioase frecvente în zona Putilei erau cărbunele 
 

51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem, f. 8. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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emfizematos şi antraxul. Pretorul considera că era necesară vaccinarea obligatorie a 
tuturor animalelor susceptibile de această boală până la vârsta de patru ani57. La 
nivelul anului 1929, au fost inventariate în plasa Putila: 29 997 de oi, 15 357 de 
vite cornute, 13 432 de păsări, 4 652 de porci, 2 197 de cai şi 844 de capre58. 

La întrebarea h), ,,Pădurile din cuprinsul plăşii, esenţa lemnelor, suprafeţele 
aproximative, vârsta aproximativă, mijloacele întrebuinţate în exploatări, împă-
duriri, paza pădurilor. Dacă măsurile sunt suficiente? Propuneri”, pretorul menţiona 
că în pădurile plăşii erau bradul şi molidul. În opinia sa, cele mai frumoase păduri 
cu cele mai bune lemne le avea Fondul Religionar, cu o suprafaţă de 36 460 de ha 
(situate în Valea Sucevei); statul avea circa 6 500 de ha (situate în Valea Putilei), 
iar particularii, 22 540 de ha de o calitate inferioară faţă de cea a Fondului 
Religionar şi a statului. Fondul Religionar avea patru administraţii silvice în 
această plasă, şi anume la: Falcău, Brodina, Seletin şi Şipotele-Sucevei. Ocolul 
Silvic Şipotele-Sucevei se afla sub conducerea administratorului silvic din Seletin. 
Pădurile situate în Valea Putilei erau administrate de Ocolul Silvic Putila. La 
fiecare ocol silvic erau un inginer silvic, unul sau doi asistenţi ingineri silvici, 
personal forestier şi pădurari. Pădurile particularilor erau administrate de către 
Ocolul Silvic Rădăuţi. Pretorul preciza că în primii ani după război s-au tăiat foarte 
multe păduri, însă treptat situaţia s-a ameliorat şi propunea înfiinţarea de cooperative 
forestiere, pentru ca să poată beneficia şi ţăranul de exploatările care se făceau anual, 
nu numai străinii. În acest sens, în anul 1923 a fost înfiinţată o cooperativă la Seletin, 
însă din motive economice şi-a încetat activitatea59. În plasa Putila existau 11 fabrici 
de cherestea şi 37 de gatere, fiind tăiaţi 210 000 m3 de lemn60. 

La întrebarea i), ,,Starea agriculturii, suprafeţele cultivate, felul culturilor; 
mijloacele întrebuinţate pentru cultura pământului, dacă ţăranii cultivă grădinile din 
jurul casei, dacă cultivă legume, dacă cultivă flori? Rezultatele exproprierii, cum 
judecă sătenii noua aşezare agrară. Dacă sunt mulţi neîmproprietăriţi şi cu ce se 
ocupă?”, se preciza că plasa Putila era situată în regiune montană şi din această cauză 
erau foarte puţine suprafeţe care puteau fi cultivate, circa 1 000 de ha61. Pe văi, se 
cultivau: orzul, ovăzul, secara, grâul de toamnă, trifoiul, iar ca legume: cartoful, 
varza, bobul, sfecla, roşia, mazărea, morcovul, ceapa, usturoiul. Se mai cultivau inul 
şi cânepa. Suprafeţele cultivate erau foarte mici în raport cu ceea ce s-ar fi putut 
cultiva. Pământul se ara cu plugul cu tracţiune animală, grapa şi sapa. Cea mai mare 
parte din teren era păşune. Nu se dădea atenţie înfrumuseţării şi cultivării 
împrejurimilor gospodăriilor, din cauza numărului mare de vite. Rezultatele 
 

57 Ibidem, f. 8–9. 
58 Ibidem, f. 9, 59v. 
59 Ibidem, f. 9. 
60 Ibidem, f. 59. 
61 Ibidem, f. 9. 
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exproprierii au fost pozitive şi au fost împroprietăriţi cei mai nevoiaşi însă, din cauza 
lipsei de pământ expropriabil, au rămas câteva persoane neîmproprietărite62. 

La întrebarea j), ,,Alimentaţia populaţiei. Dacă ţăranii mănâncă regulat 
carne, dacă beau alcool şi sub ce formă (vin, ţuică, rachiu, bere), în care comune se 
bea mai mult? Dacă au de lucru iarna?”, pretorul consemna că hrana populaţiei nu 
era consistentă, alimentele de bază fiind mămăliga şi produsele lactate, dar şi 
carnea afumată de oaie şi porc. Ţăranii nu consumau carne în mod regulat, însă 
consumau relativ mult alcool sub formă de rachiu, rom, bere şi vin. „În toate 
comunele se bea destul de mult, dacă ţăranul şi lucrătorul are de unde bea”63. Vara, 
populaţia se îndeletnicea cu lucrarea pământului, fânul şi tăierea lemnelor în 
pădure, iar iarna cu tăiatul lemnelor, cărăuşia şi activităţile specifice la fabricile de 
cherestea64. 

La întrebarea k), ,,Criminalitatea în comună; care sunt cauzele principale? 
Ce delicte se întâmplă mai des, ce contravenţii; dacă există judecătorii de ocol în 
cuprinsul plăşii, dacă oamenii se adresează justiţiei pentru toate neînţelegerile sau 
dacă sunt mai împăciuitori?”, pretorul dr. Kratchi preciza că în ultimii ani 
criminalitatea era redusă la leziuni corporale şi furturi mai mici. Arareori se 
constataseră cazuri grave, aşa cum a fost în anul 1928, când a fost ucis un bărbat la 
Putila, şi în anul 1929, când a fost împuşcat primarul din Sărghieni; în ambele 
cazuri, cauza crimei a fost disputa pentru femeie: „cherchez la femme”65. În plasa 
Putila erau două judecătorii de ocol, la Seletin şi Putila (și 11 avocaţi). Multe 
neînţelegeri erau soluţionate de către primar, cu prilejul zilelor de oficiu; oamenii 
erau împăciuitori şi cele mai dese procese proveneau din ofense personale, precum 
şi din tulburări de posesiune şi proprietate66.  

La întrebarea l), ,,Viticultura şi pomicultura; să se arate dacă în cuprinsul 
plăşii sunt vii, dacă se face vin, calitate şi cantitate, dacă sunt pomi roditori altoiţi 
sau nu”, pretorul menţiona că, din cauza condiţiilor climatice aspre, nu exista 
viticultură, iar pomicultură exista numai pe Valea Putilei şi a Ceremuşului. Fructele 
le aduceau de la şes: mere, pere, prune, struguri, precum şi legume ca: varză, 
castraveţi, ceapă, usturoi. Administraţiile silvice îşi propuneau să planteze pomi 
care să se adapteze climei specifice67. 

La întrebarea m), ,,Îmbrăcămintea: să se arate dacă locuitorii săteni îşi 
păstrează portul, dacă femeile obişnuiesc să ţeasă; ce industrii casnice sunt în 
cuprinsul plăşii?”, era consemnat că locuitorii săteni îşi păstrau portul. Acolo unde 
existau fabrici de cherestea, se îmbrăcau civil. În comunele situate în apropierea celor 
 

62 Ibidem, f. 10. 
63 Ibidem. Analizând cele 14 tabele statistice din Anexa 4, care va fi publicată în partea a doua 

a acestui documentar, reiese că în plasa Putila existau 92 de cârciumi. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
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româneşti, ucraineanul împrumuta unele obiecte de îmbrăcăminte de la săteanul 
român. Industria casnică presupunea confecţionarea de ţoale şi pături în cantităţi şi de 
calităţi modeste; se lucrau sumane. Bărbaţii din Valea Ceremuşului obişnuiau să 
poarte pantaloni şi sumane de culoare roşie. Femeile purtau catrinţe roşu cărămidă. 
Femeile aveau talent pentru cusături frumoase şi ţesături mai simple68. 

La întrebarea n), ,,Naţionalităţi: să se arate dacă populaţia în comune este de 
diverse naţionalităţi; starea economică, culturală şi morală a fiecărei naţionalităţi; 
câte biserici şi de ce cult; dacă bisericile sunt frecventate; dacă preoţii exercită 
influenţă asupra populaţiei?”, dr. Kratchi menţiona că populaţia majoritară era 
formată din huţani (ruteni) (24 455 de persoane); bărbaţii huţani purtau părul lung, 
opincile învăluite cu târsăni până la glezne şi de acolo până sub genunchi cu 
distanţe. Din totalul de 28 853 de locuitori la nivelul anului 1929, mai locuiau în 
această plasă: 2 489 de evrei, 861 de români, 684 de germani, 192 de polonezi şi 
172 de persoane aparţinând altor naţionalităţi69. 

După religie, populaţia majoritară era formată din ortodocşi şi în fiecare 
comună exista câte o biserică ortodoxă. La Brodina, Seletin şi Putila era şi câte o 
biserică greco-catolică. Oamenii obişnuiau să meargă la biserică duminica şi în 
zilele de sărbătoare şi ţineau sărbătorile după stilul vechi, iar preoţii încercau să-i 
convingă să accepte calendarul nou. În comuna Seletin existau numai trei–patru 
familii de adventişti (28 de persoane)70. 

La întrebarea o), ,,Dacă locuitorii obişnuiesc să citească şi ce anume, dacă 
sunt biblioteci şi, în acest caz, dacă sunt frecventate?”, pretorul nota că locuitorii 
băştinaşi nu prea obişnuiau să citească și că existau biblioteci cu fond de carte în 
limba română la centrele culturale din Seletin şi Brodina; la Seletin erau, de 
asemenea, biblioteci aparținând evreilor, care conțineau un bogat fond de carte în 
limba germană71. 

La întrebarea p), ,,Ce meserii se exercită în plasă, dacă sunt şcoli de meserii 
şi ce rezultate dau, dacă învăţătorii reuşesc să-i înveţe pe copii vreo meserie?”, 
pretorul consemna că existau circa 40 de meseriaşi (tâmplari, cojocari, dulgheri, 
rotari, bodnari, fierari, cizmari), precum şi meşteri la fabricile de cherestea (meca-
 

68 Ibidem, f. 11. 
69 Ibidem, f. 11, 59. Potrivit Recensământului populaţiei din anul 1930, erau 23 947 de locuitori, 

din care: 12 172 – huţani; 7 172 – ruteni; 2 096 – evrei; 1 203 – români; 869 – germani; 239 – poloni; 
90 – ruşi; 76 – ţigani; 7 – cehi; 5 – unguri; 5 – armeni; 4 – turci şi 7 – alte naţionalităţi. Recensământul 
general al populaţiei României din 29 decembrie1930, publicat de dr. Sabin Mănuilă, vol. II, Neam, 
limbă maternă şi religie, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938, pp. 356–357. 

70 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 11, f. 11. Potrivit Recensământului 
populaţiei din anul 1930 erau, după confesiune: 20 086 – ortodocşi; 2 097 – mozaici; 1 022 – romano-
catolici; 579 – greco-catolici; 100 – evanghelici; 30 – adventişti; 4 – armeno-gregorieni, 4 – baptişti,  
4 – mahomedani, 1 – armeno-catolic, 11 – fără religie şi 9 nu au declarat religia. Recensământul 
general al populaţiei României din 29 decembrie1930, publicat de dr. Sabin Mănuilă, vol. II, Neam, 
limbă maternă şi religie, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938, p. 699. 

71 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 11, f. 11. 
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nici, lăcătuşi şi strungari). În plasa Putila nu existau şcoli de meserii şi se intenţiona 
înfiinţarea unei şcoli de meserii şi ţesătorie la Seletin72. 

La întrebarea q), ,,Ce cărţi citeşte domnul pretor; dacă a citit vreun comentar 
al Constituţiei actuale, dacă a citit vreo carte de drept administrativ, dacă are vreo 
bibliotecă la reşedinţa plăşii, dacă primeşte publicaţii cu caracter administrativ?”, 
sunt menţionate câteva cărţi şi periodice de drept constituţional şi administrativ, 
care erau lecturate de către dr. Kratchi: Paul Negulescu, Tratat de drept 
constituţional şi Tratat de drept administrativ; I. Alexianu, Drept constituţional;  
C. Dissescu, M. A. Dumitrescu, Tratat de drept public, 23 de prelegeri asupra noii 
Constituţii; ,,România Administrativă” şi ,,Revista de Drept Public”. În biblioteca 
pretoratului existau şi legile administrative şi sanitare, buletinele Societăţii Regale 
Române de Geografie, al cărei membru era dr. Kratchi, precum şi cărţi donate de 
către pretor73. 

La întrebarea r), ,,Dacă ţăranii se preocupă de viaţa politică, dacă cunosc 
Constituţia, dacă citesc cărţi, dacă citesc ziare, dacă se constată vreun progres în 
această privinţă?”, se menționa că ţăranii nu făceau politică , fiind izolaţi în munţi 
și că citeau ziare ucrainene, mai puţine româneşti. De asemenea, pretorul preciza că 
s-au organizat conferinţe administrative unde populaţia a fost informată despre 
constituţie şi legi74. 

La întrebarea s), ,,Ce venituri încasează Statul din contribuţiuni directe în 
diferite comune ale plăşii, ce venituri judeţene şi ce venituri comunale are fiecare 
comună?”, dr. Kratchi consemna un venit total de 3 585 056 de lei75; din analizarea 
datelor precizate de către pretor în tabelele cu situaţia fiecărei comune, reiese că 
venituri mari la bugetul de stat se încasau în comunele unde existau fabrici de 
cherestea: Brodina, Seletin şi Şipotele-Sucevei76. 

La întrebarea t), ,,Dacă ţăranii ţin prea multe sărbători şi din ce cauză?”, 
pretorul menţiona că „este incontestabil că ţăranii ţin prea multe sărbători”, atât 
după calendarul vechi, cât şi după cel nou, la care se mai adăugau sărbătorile 
„băbeşti”, inclusiv în zilele de post: luni, miercuri şi vineri. Pretorul dr. Kratchi 
considera că această stare era agreată şi întreţinută atât de femei, care, ca 
păstrătoare ale datinilor religioase, erau de un bigotism extraordinar, cât şi de 
bărbați, în cazul lor vădindu-se firea leneşă a munteanului. O astfel de atitudine a 
ţăranului contribuia la degenerarea morală şi fizică a unei părţi mari a populaţiei 
din această plasă, care era afectată de boli venerice şi alcoolism77. 
 

72 Ibidem. 
73 Ibidem, f. 12. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem, f. 12, 59. 
76 Ibidem, f. 16, 53. 
77 Ibidem, f. 12. 
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La întrebarea u), ,,Ordinea şi paza în comună de cine este făcută; ce 
dificultăţi aveţi în această privinţă?”, pretorul menţiona că paza în comune se făcea 
de către jandarmi cu ajutorul gardiştilor comunali. Serviciul gardiştilor comunali 
nu era unul funcţional din cauza lipsei de pregătire şi a unei remuneraţii infime, iar 
populaţia, răsfirată prin munţi, nu înţelegea importanţa acestui serviciu de 
prevenire a criminalităţii şi vedea plata acestora „ca o năpastă”78. 

La întrebarea v), ,,Influenţa primarilor şi notarilor în viaţa comunală, care 
dintre dânşii se disting şi în ce fel?”, pretorul menţiona că primarii şi notarii îşi 
îndeplineau atribuţiile şi că transmiteau către populaţie recomandările şi 
instrucţiunile primite de la şefii diferitelor culte şi ai autorităţilor de stat, 
promovând iniţiativele care contribuiau la bunul mers al administraţiei şi al tuturor 
treburilor obşteşti79. În plasa Putila existau nouă notari: Constantin Semacovschi, 
Gheorghe Chira, Gheorghe Florea, Emerich Marches, Gavriil Pătraşi, Eugen 
Eustafievici, Adam Cosatşuc, Gheorghe Lucaş şi Ştefan Ivanovici. Pretorul Kratchi 
îl evalua ca fiind foarte bun pe Constantin Semacovschi, notar la Putila şi Torăceni, 
slabi îi considera pe Ştefan Ivanovici şi Gheorghe Luca, notari la Brodina, 
respectiv Iabloniţa şi Coniatin, iar pe ceilalţi ca având rezultate bune80. 

În urma analizării lucrării pretorului dr. Otocar Emanoil Kratchi se poate 
concluziona că acesta a avut pregătirea necesară pentru ocuparea acestei funcţii, 
dând dovadă de iniţiativă, implicare şi capacitate de implementare a politicilor 
promovate de către autorităţile statului român. În timpul mandatului său a reuşit să 
creeze un sistem uniform administrativ la nivelul plăşii; s-au achiziţionat clădiri 
pentru primăriile din Brodina şi Seletin, pentru abatorul şi infirmeria din Seletin; au 
fost reconstruite sau restaurate sediile primăriilor din Coniatin, Dihtineţ, Iabloniţa, 
Putila, Sărghieni, bisericile din Brodina, Câmpulung pe Ceremuş, Gura-Putilei, 
Sălăşeni și localurile şcolare din Brodina, Câmpulung pe Ceremuş, Sălăşeni, 
Sărghieni, Şipotele-Sucevei și s-a finalizat construcţia localului primăriei din 
Şipotele-Sucevei și a școlilor din Gura-Putilei, Dihtineţ şi Şipotele-Sucevei. 

Dr. Kratchi avea o imagine clară şi în detaliu asupra stării sociale, 
economice, culturale şi morale a populaţiei existente în comunele plăşii Putila, care 
era situată în partea de nord a Bucovinei, într-o zonă montană. Lumea satului din 
această plasă este descrisă într-un tablou sumbru: o populaţie formată majoritar din 
huţuli, analfabetă (stare generată şi de amplasarea zonală, cu multe cătune izolate 
în munţi, cu puţine drumuri comunale practicabile); cu o stare de sănătate precară 
din cauza unei alimentații neconsistente (constând, de regulă, din mămăligă şi 
produse lactate); cu o rată mare de mortalitate infantilă din cauza alcoolismului şi a 
bolilor venerice, în special. În acest context, pretorul a manifestat interes pentru 
informarea şi îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor şi a organizat, împreună 

 
78 Ibidem, f. 12v. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, f. 61. 
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cu medicii, învăţătorii şi funcţionarii din cadrul aparatului administrativ, şezători şi 
conferinţe în care populaţia a fost informată despre efectele nocive ale consumului 
de alcool şi despre prevederile actelor legislative care aveau impact asupra 
populaţiei. În plasa Putila, ocupaţia de bază a populaţiei era creşterea vitelor; o 
situaţie financiară mai bună o aveau locuitorii din Brodina, Plosca, Sărghieni, 
Seletin şi Şipotele-Sucevei, care se îndeletniceau cu tăiatul, transportul şi 
prelucratul lemnului în cele 11 fabrici de cherestea şi 37 de gatere existente. 

 
 

ANEXA NR. 1 
 

1929 ian. – aug., Bucureşti. Chestionarul întocmit de către  
Institutul de Ştiinţe Administrative şi pus la dispoziţia pretorilor  

în vederea elaborării unei lucrări81 
 

Întrebări 
a. Ce studii are domnul pretor? Când a intrat în administraţie, de când ocupă 

funcţia de pretor, dacă a trecut examenul? 
b. Ce activitate aţi desfăşurat în plasa ce conduceţi şi ce iniţiative aţi luat în 

diverse direcţiuni, ce rezultate aţi obţinut? 
c. Câte comune aveţi în cuprinsul plăşii, din câte sate şi cătune se compune 

fiecare comună, care este dezvoltarea economică a fiecărei comune, ce populaţie 
aproximativă are fiecare comună şi fiecare sat sau cătun; câţi bărbaţi majori, câte 
femei, câţi copii mai mici de 21 ani, câţi tineri sunt la armată, dacă dintre oameni din 
plasă pleacă unii să se stabilească în oraşele din ţară şi pentru ce servicii; dacă 
emigrează şi unde; originea etnică a populaţiei. Dacă sunt populaţii de rase deosebite, 
în ce proporţie se găsesc; dacă populaţia creşte sau descreşte şi din ce cauză? 

d. Starea şoselelor naţionale, judeţene, comunale şi vicinale; câte şosele din 
fiecare categorie şi aproximativ câţi kilometri; care şosele sunt bine întreţinute; 
dacă sunt în stare rea, din ce cauză; dacă şoselele sunt frecventate; cum s-ar putea 
îndrepta reaua stare a şoselelor? 

e. Câte şcoli sunt în fiecare comună, dacă au învăţători definitivi sau numai 
suplinitori, dacă învăţătorii şi suplinitorii mai au şi alte ocupaţiuni? Care este 
numărul absolvenţilor la fiecare şcoală, dacă funcţionează în comună şcoli de adulţi 
şi cu ce rezultate, care este aproximativ numărul analfabeţilor din fiecare comună, 
dacă toţii copiii din comună pot frecventa şcoala; dacă se aplică amenzi şi dacă se 
execută; dacă se fac şezători culturale, dacă există cinematograf. Ce rezultate dau? 
Ce propuneri faceţi pentru îndreptarea lipsurilor şi răspândirea culturii? 

f. Starea sanitară a comunelor, dacă prin împrejurimea comunelor sunt bălţi 
sau ape stătătoare producând paludism (friguri endemice)? Ce boli molipsitoare, 
boli venerice sunt în comune? Dacă se practică prostituţia; ce măsuri se iau pentru 
 

81 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 8, f. 1v.– 2. 
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combaterea bolilor? Dacă bolnavii se prezintă la vizitele medicale în comună; dacă 
în comună sunt băi comunale, dacă oamenii au obiceiul să facă băi de curăţenie. 
Mortalitatea infantilă, dacă e în creştere sau în descreştere. Cauzele. Propuneri. 

g. Starea vitelor, numărul lor în fiecare comună; gradul de îngrijire; întrebuinţarea 
lor, numărul porcilor, rasa, îngrijirea; păsări, îngrijirea lor, ouăle, comercializarea 
vitelor, a porcilor, a păsărilor şi ale produselor lor. Îngrijirile veterinare, dacă 
locuitorii prezintă vitele bolnave la examinarea medicilor veterinari; dacă sunt 
reproducători de rasă în comună şi în acest caz îi procură, dacă reproducătorii 
improprii sunt castraţi, dacă se iau măsuri pentru prevenirea bolilor la vite, dacă 
sunt satisfăcătoare? Ce s-ar putea face? 

h. Pădurile din cuprinsul plăşii, esenţa lemnelor, suprafeţele aproximative, 
vârsta aproximativă, mijloacele întrebuinţate în exploatări, împăduriri, paza 
pădurilor. Dacă măsurile sunt suficiente? Propuneri. 

i. Starea agriculturii, suprafeţele cultivate, felul culturilor; mijloacele între-
buinţate pentru cultura pământului, dacă ţăranii cultivă grădinile din jurul casei, 
dacă cultivă legume, dacă cultivă flori? Rezultatele exproprierii, cum judecă sătenii 
noua aşezare agrară. Dacă sunt mulţi neîmproprietăriţi şi cu ce se ocupă? 

j. Alimentaţia populaţiei. Dacă ţăranii mănâncă regulat carne, dacă beau 
alcool şi sub ce formă (vin, ţuică, rachiu, bere), în care comune se bea mai mult? 
Dacă au de lucru iarna? 

k. Criminalitatea în comună; care sunt cauzele principale? Ce delicte se 
întâmplă mai des, ce contravenţii; dacă există judecătorii de ocol în cuprinsul 
plăşii, dacă oamenii se adresează justiţiei pentru toate neînţelegerile sau dacă sunt 
mai împăciuitori? 

l. Viticultura şi pomicultura; Să se arate dacă în cuprinsul plăşii sunt vii, 
dacă se face vin, calitate şi cantitate, dacă sunt pomi roditori altoiţi sau nu. 

m. Îmbrăcămintea: să se arate dacă locuitorii săteni îşi păstrează portul, dacă 
femeile obişnuiesc să ţeasă; ce industrii casnice sunt în cuprinsul plăşii? 

n. Naţionalităţi: să se arate dacă populaţia în comune este de diverse 
naţionalităţi; starea economică, culturală şi morală a fiecărei naţionalităţi; câte 
biserici şi de ce cult; dacă bisericile sunt frecventate; dacă preoţii exercită influenţa 
asupra populaţiei. 

o. Dacă locuitorii obişnuiesc să citească şi ce anume, dacă sunt biblioteci şi, 
în acest caz, dacă sunt frecventate. 

p. Ce meserii se exercită în plasă, dacă sunt şcoli de meserii şi ce rezultate 
dau, dacă învăţătorii reuşesc să-i înveţe pe copii vreo meserie. 

q. Ce cărţi citeşte domnul pretor; dacă a citit vreun comentar al Constituţiei 
actuale, dacă a citit vreo carte de drept administrativ, dacă are vreo bibliotecă la 
reşedinţa plăşii, dacă primeşte publicaţii cu caracter administrativ. 

r. Dacă ţăranii se preocupă de viaţa politică, dacă cunosc Constituţia, dacă 
citesc cărţi, dacă citesc ziare, dacă se constată vreun progres în această privinţă. 

s. Ce venituri încasează Statul din contribuţiuni directe în diferite comune 
ale plăşii, ce venituri judeţene şi ce venituri comunale are fiecare comună? 
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t. Dacă ţăranii ţin prea multe sărbători şi din ce cauză. 
u. Ordinea şi paza în comună de cine este făcută; ce dificultăţi aveţi în 

această privinţă? 
v. Influenţa primarilor şi notarilor în viaţa comunală, care dintre dânşii se 

disting şi în ce fel? 
 
 

ANEXA NR. 2 
 

1929 octombrie 20, Seletin. Planul întocmit de către pretorul  
dr. Otocar Emanoil Kratchi, cuprinzând modul de compartimentare a 
dulapului din biroul Primăriei, care conţinea arhiva şi actele curente82 

 

 
 

1. Dosarul şi registrele referitoare la cetăţenia română şi Registrul de naţionalitate 
2. Dosarele referitoare la invalizi, orfani şi văduve de război 
3. Registrele de mobilizare şi secret confidenţial 
4. Biblioteca Primăriei 
5. Contabilitatea 
6. Registrele contabilităţii 
7. Statistica 
8. Electorale 
9. a/b Serviciul veterinar. Cadastrul vitelor şi Sanitare 
10. Procese-verbale de şedinţă (Consiliul comunal şi Delegaţia permanentă) 
11. Procese-verbale de inspecţie 
12. Monitorul oficial judeţean şi ordine circulare cu caracter permanent, acta Pretorat şi 

Prefectură 
13. Registrele de intrare şi ieşire pe anii 1918–1927 
14. Dosarele (1918–1923) 
15. Dosarele (1924–1927) 
16. Diverse  

 
82 S.A.N.I.C., Fond Institutul de Ştiinţe Administrative, dosar nr. 11, f. 67–68. 
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ANEXA NR. 3 
 

1929 octombrie 20, Seletin. Situaţia edilitară a primăriilor, şcolilor şi bisericilor 
din plasa Putila în perioada 1 ianuarie 1925 – 1 octombrie 1929, întocmită de 

către pretorul dr. Otocar Emanoil Kratchi83 
 

Situaţia caselor comunale, şcolilor şi bisericilor din punct de vedere edilitar 
 

Situaţia la 1 ianuarie 1925 

Nr. 
crt.  

Numele 
comunei Casă comunală Şcoală Biserici Observaţii 

1. Brodina Nu are casă proprie Nerestaurată Nerestaurată  

2. Câmpulung 
pe Ceremuş Nu are casă proprie Lipsă de clasă Nerestaurată  

3. Chiseliţeni Nu are casă proprie Bună Bună  
4. Coniatin Distrusă în toamna anului 1927 Bună Nerestaurată  

5. Gura-Putilei Nu are casă proprie O şcoală în 
construcţie Nerestaurată  

6. Dihtineţ Are casă proprie nerestaurată 2 şcoli în curs de 
construcţie Bună  

7. Iabloniţa Casă proprie nerestaurată Bună Bună  
8. Plosca Casă proprie bună Bună Bună  

9. Putila Casă proprie nerestaurată 
Bună 

A doua clădire în 
construcţie 

Bună  

10. Sălăşeni Casă proprie nerestaurată Nerestaurată Nerestaurată  
11. Sârgheni Casă proprie nerestaurată Nerestaurată Bună  

12. Seletin Bună 
Bună 

A doua clădire în 
construcţie 

Bună 
A doua clădire 
în construcţie 

 

13. Şipotele 
Sucevei Casă proprie în construcţie Una în restaurare 

Una în construcţie Bună  

14. Torăceni Bună Bună Bună  
 

Situaţia la 1 octombrie 1929 

Nr. 
crt. 

Numele 
comunei Casă comunală Şcoală Biserici Observaţii 

1. Brodina 
Cumpărată în anul 1927 
Casă frumoasă pentru 
Primărie 

Restaurată  Restaurată  

2. Câmpulung 
pe Ceremuş 

Prevăzută suma de 
60.000 şi lemn pentru 
cumpărarea unei clădiri 
proprii 

Restaurată şi s-a 
construit încă o 
clasă 

S-a făcut 
acoperiş de 
tinichea 

 

3. Chiseliţeni Nu are casă proprie Bună  Bună  

4. Coniatin Casă proprie reconstruită 
în 1928 Bună Nerestaurată   

 
83 Ibidem, f. 63. 
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Situaţia la 1 octombrie 1929 

Nr. 
crt. 

Numele 
comunei Casă comunală Şcoală Biserici Observaţii 

5. Gura-Putilei Nu are casă proprie Construită în anul 
1926 

Restaurată în 
anul 1928  

6. Dihtineţ Restaurată 1927 Două şcoli 
finalizate 1927 Bună  

7. Iabloniţa Restaurată 1928 Bună Bună  

8. Plosca Bună Bună Bună 
S-a cumpărat casă 
pentru postul de 
jandarmi, 1927 

9. Putila Restaurată integral în 
anul 1928 Bună (2 clădiri) Bună   

10. Sălăşeni În curs de construcţie Restaurată  
Bună  

Restaurată  
Bună  

11. Sârgheni Casă proprie restaurată Restaurată Bună  

12. Seletin Bună Bună Bună 

S-a cumpărat în 
1928 clădire pentru 
Infirmerie, în 1929 
pentru abator. 
S-a construit în 1925 
o clădire pentru 
Secţia şi Postul de 
Jandarmi 

13. Şipotele 
Sucevei 

Finalizată construirea 
casei comunale 

Una restaurată 
Finalizată 
construcţia celei 
de a doua clădiri 

Bună   

14. Torăceni  Bună Bună Bună  
 



 
Analele Bucovinei, XXVII, 1 (54), p. 293–309, Bucureşti, 2020 

OCTAV  VOROBCHIEVICI  DESPRE  BUCOVINA 

ION  FILIPCIUC 

Octav Vorobchievici about Bukovina 

(Abstract) * 

The author of this documentary, Ion Filipciuc, brings to the readers' attention 
some fragments of the work La noi, în Bucovina [The way we are, in Bukovina] – a 
work which he assigns, as a species, to the historical reportage – written by Octav 
Vorobchievici, a descendant from a family of well-known priests and Bukovinian 
scholars endowed with the gift of storytelling and understanding of world’s mysteries. 
At the time the text was printed, the author addressed to readers who did not know 
much about the Bukovinian territory which had become again a part of Romania. The 
historical political data offer a good knowledge of the realities of Bukovina before and 
after the events of the autumn 1918. The text was published for the first time by Octav 
Vorobchievici in the monthly magazine “Military Romania”, (Bucharest, 1935). 
Later, in 1943, the text appeared in the volume La noi, în Bucovina, published at the 
“Bucovina” Publishing House (Bucharest), which was led by I. E. Torouțiu. In order 
to provide contemporary readers with the most complete information about the book, 
Ion Filipciuc first presents the contents of it, and then he inserts large text fragments, 
edited according to the present day academic orthographic norms. He also preserves a 
series of lexical forms that had been used a century ago. 

  
Keywords: Bukovina, Octav Vorobchievici, documentary, history, politics. 

O simplă răsfoire a cărții istoricului Mihai-Aurelian Căruntu, Unirea Bucovinei 
cu România (1918). Aspecte geopolitice și militare1, ne atrage atenția asupra unei 
anchete atribuite maiorului Octav Vorobchievici, De vorbă cu șefii din Războiul de 
Întregire2, necunoscută nouă, dar în care a fost consultat și generalul Iacob Zadik, 
comandant al Diviziei a 8 Infanterie, ce-și amintea cu nostalgie, în 13 aprilie 1935, 
evenimente din Bucovina toamnei anului 1918: „Pe tot parcursul, soldații mei fuseseră 
întâmpinați de populație, în frunte cu preoții în odăjdii. Pretutindeni erau primiți cu 
 

* Traducere: Ștefănița-Mihaela Ungureanu.  
1 Mihai-Aurelian Căruntu, Unirea Bucovinei cu România (1918). Aspecte geopolitice și militare, 

Suceava, Editura ,,Karl A. Romstorfer”, 2018.    
2 Ibidem, pp. 355–360. 
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flori. Pretutindeni curgeau lacrimi de bucurie. Pretutindeni brațele se întindeau calde 
spre noi. Bătrânii îngenuncheau și mulțumeau cerului că le-a fost dat să trăiască ceasul 
desrobirii. Gospodinele ne chemau la masă și ne ospătau. Tinerii și copiii însoțeau 
detașamentele până departe de satele lor și ne urau să ajungem cu bine la hotarul de 
miază-noapte al Bucovinei, pe veci unită cu țara liberă. Clopotele sunau anunțând o 
viață nouă. Seara se întindeau, în sate, hore de înfrățire. La bariera Cernăuțului m-a 
întâmpinat o numeroasă delegație de notabilități, care m-a însoțit până în mijlocul 
orașului, în Piața Unirii, deasupra căreia se înălța turnul primăriei, în vârful căruia 
fusese, pe vremuri, uriașa emblemă a imperiului austriac. Aici am fost ridicat pe brațe 
și, în mijlocul mulțimii în delir, am fost dus pe scările Palatului Național, unde mă 
aștepta, cu ochii plini de lacrimi, marele patriot Iancu Flondor. Orașul era numai urale, 
numai cântece, numai dangăte de clopot […]”3. 

Din păcate pentru acribia cercetătorului pomenit, ancheta citată nu se află în 
paginile revistei „România militară” (București) indicate de acesta (pp. 70–75) nici în 

1935 – poate va fi fost un supliment rătăcit –, și nici în 
anii următori; tot așa, nu am găsit-o menționată în vreo 
bibliografie a operei lui Octav Vorobchievici. Rămâne 
de căutat nu doar pentru răspunsurile gen. Iacob Zadik, 
ci și ale celorlalți șefi ai armatei române din anii Marelui 
Război al popoarelor. Ceea ce ne îndeamnă să facem un 
popas mai așezat în Biblioteca Academiei Române și să 
descoperim opera unui scriitor român înzestrat cu harul 
povestirii și al pătrunderii tainelor lumii noastre. 

Recenta și bogata Enciclopedie a Bucovinei4, 
ediția a II-a, realizată de Alis Niculică și un grup de patru 
colaboratori principali: Erich Beck, Adriana Chindriş, 
Elena Pintilei şi Bogdan-Petru Niculică, n-a ocolit 
neamul Vorobchievicilor din această „margine primejdu-
ită de țară românească”, iar cel din urmă vlăstar, Octav, 

își are locul cuvenit5. Descendent dintr-o familie de cunoscuți preoți și cărturari 
bucovineni, Octav Vorobchievici s-a născut la Bârlad, în ziua de miercuri, 19 aprilie 
1896, stil vechi, părinții săi fiind Aristeea și Constantin, profesor, care se vor muta în 
scurtă vreme la Ploiești, unde cel dintâi fecior va urma liceul iar ulterior, cursurile unei 
școli militare, astfel încât curajosul sublocotenent din 1916 va ajunge la gradul de 
colonel și va comanda un regiment în cel de-al Doilea Război Mondial, cu urmarea că, 
sub regimul comunist, va fi degradat, condamnat la închisoare și lipsit de pensia pentru 
slujirea patriei vreme de aproape jumătate de veac. A murit în ziua de vineri, 7 aprilie 
 

3 Ibidem, pp. 359–360.  
4 Emil Satco, Alis Niculică, Enciclopedia Bucovinei. Personalităţi, localităţi, societăţi, presă, 

instituţii, vol. I (A–F), vol. II (G–O), vol. III (P–Z), Suceava, Editura ,,Karl A. Romstorfer”, 2018.    
5 Ibidem, vol. III, pp. 821–822.   
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1987, în Roșiorii de Vede, după o tinerețe plină de curaj, jertfă, succese și perspective, 
mântuindu-și anii de după 1944, prin tribunale, închisori și sărăcie, care nu l-au 
împiedicat să-și scrie și să desăvârșească operele memorialistice și literare.  

Ofițerul cărturar Octav Vorobchievici a rămas, astfel, credincios crezului 
exprimat în tinerețe: „O preferință pentru cartea în măsură să limpezească o metodă 
simplă de gândire, clară și repede, pentru cartea care nu încetinează circulația 
sângelui și bătăile inimii, ci păstrează tânăr și fierbinte elanul și energia. Căci, în 
încheiere, sabia nu trebuie să slujească la tăiatul foilor cărții, ci cartea trebuie să 
slujească la ascuțirea sabiei”6. 

La noi, în Bucovina este un reportaj sentimental-istoric, întrucât pornește de  
la închinăciunea unchiului de la Siret la patul nepotului său, rănit în luptele de la 
Turtucaia, și sfârșește cu revederea de către nepot, peste aproape un sfert de veac, a 
casei acestui unchi. Structura textului este circulară și trădează o simetrie arhitecturală  
a excursului reportericesc. Paginile par a fi expresia unei remușcări, pentru că nepotul  
și-a cam uitat, după Unirea din 1918, neamurile din Bucovina. Expresia este rodnică 
deoarece reporterul se adresează unor cititori care nu prea cunosc ținutul românesc 
readus la Patria Mamă, încât datele istorice și chiar de actualitate politică oferă o bună 
cunoaștere a realităților bucovinene dinainte și de după evenimentele din toamna anului 
1918. Textul a fost publicat mai întâi în revista mensuală „România militară”, 
București, anul LXXII, nr. 12, decembrie 1935, 132 p., iar ceva mai târziu, în anul 
1943, între coperțile unui volum ocrotit de generoasa editură „Bucovina”, diriguită 
printre bucureșteni de către I. E. Torouțiu, cu un motto din scrisa cronicarilor: „Boieri, 
boieri, pângăritu-m-au păgânul!”. 

Pentru a oferi cititorilor contemporani o informație cât mai completă, redăm 
cuprinsul volumului: „Strigăt fără glas” (p. 5); „Suceava, flamura de lumină deasupra 
veacurilor” (p. 49); „Dragomirna, arcadă a credinței pe pragul Țării Fagilor” (p. 133); 
„Rădăuții, târgul ctitoriei lui Bogdan cel Bătrân” (p. 157); „Sucevița, leagăn de îngeri” 
(p. 171); „Mănăstirea Putna, locul de veghe al Marelui Ștefan Vodă” (p. 203); „Seletin, 
poarta unei lumi necunoscute” (p. 248); „Putila și tainele din munții dacilor nero-
manizați” (p. 267); „Semnele de hotar” (p. 287); „Cernăuți, treapta de noui nădejdi”  
(p. 307); „Pe urmele bătăliei din Codrii Cozminului” (p. 321) și „Drumul amintirilor” 
(pp. 339–349). 

Reproducerea textului se face după volumul La noi, în Bucovina7, respectând 
normele ortografice instituite actualmente de Academia Română, conservând însă o 
serie de forme lexicale obișnuite în urmă cu un veac și înzestrate astăzi cu savoarea 
expresivității din epocă, precum „întunerec”, „duminecă”, „noui”, „turburat”, ,,lumă-
nare” etc. 

La noi, în Bucovina își păstrează menirea și peste veac... 
 

6 Octav Vorobchievici, Ofițerul și cartea, în „România Militară”, București, anul LXXIV,  
nr. 7–8, iulie – august 1937, pp. 70–73.  

7 Octav Vorobchievici, La noi, în Bucovina, gravuri de Mariana Crețu-Medeleni, București, 
Editura „Bucovina – I. E. Torouțiu”, 1943.   
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Aducem mulțumiri doamnei Manuela Nicolae-Posescu, care ne-a pus la 
îndemână o serioasă documentație și ne-a dat acceptul de a reedita unele texte semnate 
de bunicul domniei sale, pentru a le oferi, spre cunoaștere și bucurie, cititorilor din 
proaspătul mileniu. 

LA NOI, ÎN BUCOVINA 

Tainițele 

Cine n-a simțit, în liniștea nopții, apropierea ființei nelămurite, turburătoare 
și rece, care, prinzându-ne fără de veste, cu gândurile rătăcind dincolo de lumea 
aievea, ne-a deschis cu o mână aeriană ușa odăii și a pironit asupra singurătății 
noastre, privirea oarbă și adâncă a întunerecului? 

Un colț de perdea a tremurat atins de trecerea nevăzută. Un scaun a trosnit 
încet, ca sub apăsarea unui trup. O foaie de hârtie a alunecat cu foșnet stins, pe 
luciul mesei. 

Cine s-a îndoit în clipa aceea că nu s-a strecurat lângă el adierea unei umbre 
revenită din viața de dincolo? 

Și în sufletul nostru se deschid câteodată, pe neașteptate, uși zăvorâte. Lumi 
șterse, îngrămădite dincolo de porțile amintirilor de toate zilele, își limpezesc 
profilurile, ca în frescele afumate ale bătrânelor biserici. 

O muzică de freamăt, ca hăuitul unei păduri în care nu mișcă totuși nicio 
frunză, se ridică din valurile ce-și duc apa încărcată de oglindirile chipurilor, 
locurilor și întâmplărilor pe care le simțim ale noastre, fără să știm dacă le-am 
cunoscut sau trăit cândva. 

E adevărat, rămânem rar singuri, cu noi înșine. De nimic nu ne este mai 
teamă ca de tainicele confruntări la care ne silește sufletul. Peste trecutul aburos, 
așternem lespedea frământării zgomotoase a vieții. Fugim de noi. Ne este frică să 
revenim pe urmele pașilor adânciți ca într-o zăpadă moale, în lungul căilor din 
afara prezentului. 

Totuși, din când în când, o bătaie la porți nebănuite ne întoarce privirea. Pe 
vârful picioarelor, ne lăsăm duși. Adâncuri nesfârșite, ca prin lentilele ocheanelor, 
deschid coridoare de lumină. Cortegii de chipuri plutesc spre noi, ca mânate de vânt. 

Sufletul e plin de tainițe, ca un fagure de ochiuri. 
E uimitor cât de puțin suntem ai noștri. Cine poate spune că e mai mult decât 

o albie prin care alunecă zvâcnirile de inimi ale altor vieți? Ceea ce lămurim mai 
greu în noi este zidit de înaintași, din pietre imateriale, așezate una câte una, într-o 
clădire încâlcită. Suntem, fiecare, un nesfârșit plural. 

În copilărie, mai ales, avem cu toții somnul turburat de visurile unor căderi 
năprasnice. Lumea de știință le tălmăcește prin amintirea groazei trăite de depărtații 
noștri strămoși care, de teama fiarelor, se furișau nopțile, în pomii preistoriei unde, 
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dormind, se prăvăleau adesea din culcușurile atât de puțin primitoare. În cădere, unii 
aveau norocul să se prindă de crăci și să-și pună la adăpost viața. Spaima, adâncită în 
sufletul celor scăpați, ni s-a trecut, până astăzi, peste mii și mii de înaintași. 

Să repet părerea oamenilor de știință că cei ce locuiau nopțile, în vârfurile 
copacilor, nu se despuiaseră încă de blana de maimuță, ca să ajungă oameni? 

Lumea pe care o purtăm în noi, face pe soldat, în focul luptelor, să creadă că 
el nu poate muri. Luptătorul își dă seama de hora pe care o ascunde în suflet, dar 
nu-și închipuie că și vecinul de cot poartă în el aceleași rădăcini ale vieții. Ancora, ce 
leagă pe fiecare ostaș de traiul pământesc, îi dă credința că dacă e firească moartea 
celor din preajmă, el nu poate să se stingă tot așa de ușor ca o flacără de lumănare 
în care sufli scurt. 

Și totuși, când clipa sfârșitului sosește, își pleacă fără cârtire fruntea. Nu se 
duce singur. 

Balconul 

Locuința mea are un balcon înfipt în coasta unui bloc, deasupra hăului 
Bucureștiului. Pe întinderea lui de câțiva metri pătrați, căptușiți cu gresie și încinși 
cu îngrădire de beton, este toată grădina apartamentului. Ficuși, colocazii și 
sagotieri își îngrămădesc frunzele, lăsând liber numai atât cât să încapă un scaun. 

Seara, când vin de la treburi, umplu o găleată cu apă și-mi ud cu grijă 
plantele. Le curăț apoi de uscături și, când e nevoie, sap cu un bețișor pământul din 
vase. E o treabă ce-mi dă mulțumirea pe care nu știu dacă a încercat-o, în aceeași 
măsură, Andrée le Nôtre, când rătăcea în vestitele parcuri de la Versailles, 
Chantilly, Saint Cloud și Meudon, pe care singur le desenase. 

Mă las apoi în leagănul de pânză groasă, cu dungi în culori vii, al scaunului, 
ascult cum soarbe pământul apa vărsată în ciubere și privesc, în tovărășia fumului 
de țigară, cum se aprind, una după alta, stelele pe cer. 

Nu departe, peste valurile în linii de inspirație cubistă ale câtorva 
acoperișuri, se desprinde, pe tabloul de balcoane ale unui bloc alb, o turlă cenușie 
de biserică. Praful, scuturat dimineața din covoarele apartamentelor, se cerne peste 
crucile întărite cu lănțișoare ce se pleacă decorative, ca ornamentațiile care 
împodobeau cununile bizantine ale domnițelor de odinioară. 

Câteodată, în jurul bisericuței, se revarsă tumultul de armonii ale dangătelor. 
Sunetele își plimbă ecourile din ziduri în ziduri și chemările bronzului plutesc în gol, 
mult încă după ce palmele aspre ale clopotarului se desprind de funie. 

Deunăzi, linia rotundă a turlei, cu ferestrele înguste, tăiate până sub cornișa 
cupolei, mi-a reținut îndelung privirea. Sub ninsoarea viorie a amurgului, pasta de 
piatră a clădirilor s-a topit încetul cu încetul și bisericuța cenușie a rămas în mijlocul 
unei ogrăzi acoperite cu un preș de iarbă umbrită de meri și pruni. De jur împrejur  
s-au înălțat, albe, chiliile călugărești, cu pridvoare năpădite de zorele. 

Mi-am lăsat pleoapele peste imaginea de-o clipă. 
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Din ce ungher de suflet s-a ridicat ca un abur și s-a închegat, în fund de liniște, 
lăcașul ce m-a dus cu gândul la mănăstirile Bucovinei, pe care nu le știu decât din 
povești? De unde mi-a venit deodată, în urechi, freamătul de codru, svonul de toacă 
și murmurul vioi de pârâiașe cântând în văile umbrite? De unde aerul proaspăt, cu 
mirezme dulci de fân și frăgezimi de pomăt? 

În copilărie, tata, care era din Bucovina, m-a dus de câteva ori în țărișoara 
care, pe atunci, era cuprinsă între pajurele de hotar ale Austriei. După moartea lui, am 
urmat, până înainte de izbucnirea Marelui Război, să mă duc și singur câteodată, în 
vacanțe, la rudele de acolo. 

De atunci mi s-au statornicit în amintire, alături de o seamă de întâmplări, 
imagini de câmpuri verzi, flori de nalbe ori dalii în fața caselor acoperite cu șiță, un 
gust de mere și prune zemoase, culese de pe ramurile încărcate cu rod, straie albe 
cusute cu fir negru și roșu, lungi haine preoțești, iconostase cioplite în bogată horbotă 
de lemn, afumate și încrustate cu icoane îmbrăcate în argint prăfuit, ,,drumul 
împărătesc” fugind către zări, între torțele de frunze ale uriașilor plopi... 

Adeseori, poarta deschisă pe neașteptate asupra șterselor aduceri aminte mi-a 
strecurat înaintea ochilor colțuri din lumea copilăriei. Prins în vârtejul vieții, n-am 
putut să mai iau calea spre pământul reîntors patriei, după o sută patruzeci și trei de 
ani de înstrăinare. 

Deunăzi, în adâncul sufletului, am reauzit șoptite, cu tristeți de cimitir și graiu 
de îngălbenite pagini de album uitat, chemările trecutului ce curge în noi. 

Neamurile apropiate, care, în gări micuțe, își așteptau nepotul sau vărul de la 
„țară”, din Regat, s-au stins ori s-au împrăștiat. Bunicul doarme demult sub cruce, în 
ograda unei biserici de sat. Bunica l-a urmat odată cu sfârșitul războiului. Fratele 
tatei..., dar povestea lui nu poate fi prinsă numai în imaginea unei fraze. 

Unchiul din Bucovina 

Curând după începerea războiului, mă găseam în București, într-un spital al 
Crucii Roșii, țintuit în pat de răni dureroase, dăruite de gloanțele bulgarilor, la 
Turtucaia. 

Într-o dimineață, șeful spitalului mi-a adus în cameră un bărbat cât un munte, 
al cărui nume îl rețineam din presa politică. 

În timp ce coșul pieptului mi se ridica și absorbea, chinuit de friguri, 
strânsoarea bandajelor și nemișcarea pe care eram nevoit s-o păstrez, trebui să ascult 
o nesfârșită cuvântare în care vorbele „erou”, „sânge jertfit”, „datorie ostășească” și 
așa mai departe, sunau ca un refren. 

Se vede că „vizitatorul” își pregătise cuvântarea pentru o sală întreagă de 
răniți, deoarece, fără să-și dea seama că numai un singur pat era răvășit, se întorcea la 
dreapta și la stânga, se adresa la plural – „voi, bravi luptători”, „viteji ai neamului”, 
„scumpi copii răniți” – și făcea mișcări largi, cu brațele către ascultătorii închipuiți. 
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În plină vâltoare a frazelor, ușa se deschise încet și, în rama ei, încremeni 
statura măreață, cu fruntea goală, cu părul dat peste cap, cu umerii voinici, a unui 
preot.  

Era fratele tatei. Unchiul din Bucovina. 
Ochii noștri se întâlniră peste șirurile de paturi albe, acoperite cu pleduri 

cenușii. Ai lui, muiați de bunătate, de duioșie. Ai mei, păliți de fierbințeală. 
Neîndrăznind să turbure cuvântătorul care-i cinstea nepotul – copilul pe care-l 

ținuse în brațe, căruia îi făcuse zmeie – rămase neclintit pe pragul ușii, cu răsuflarea 
tăiată, în timp ce ropotul vorbelor urcau și coborau în huiet ce umplea golul de 
catedrală al sălii. 

Nu știu când și cum s-a isprăvit „vizita de îmbărbătare”. Deșteptat ca după 
cloroform, mi-am simțit mâinile udate de lacrămile unchiului și cuvintele lui, spuse 
încet, tremurat, mi-au rămas pentru totdeauna săpate în suflet. 

Astăzi, povestirile de război nu mai au preț. Cei care au trecut cinstit prin foc, 
nu mai vorbesc de el. Cei cărora această muțenie le priește, nu înțeleg tăcerea foștilor 
luptători. 

Mi-e greu să repet tot ce mi-a spus unchiul. Cuvintele lui ar suna ca pentru o 
carte de copii. Nu le pot uita totuși, cum nu pot uita nici tabloul din care nu-mi vine 
să cred că făceam și eu parte. Îl văd și astăzi, aproape îngenuncheat lângă patul meu, 
sărutându-mi mâinile, mie, băiat de douăzeci de ani, el, preot, fratele tatălui meu. 

Am ascultat apoi o poveste simplă. Era vorba de dimineața Sfintei Maria. 
Sătenii din ținutul târgușorului Siret veniseră la biserică în număr neobișnuit de 
mare. Piața ctitoriei lui Petru I Mușat era înțesată de straie albe. Și în toți ochii 
strălucea lumina. A fost destul o șoaptă, ca să înțeleagă: 

– Au sunat noaptea clopotele, în satele din Moldova... 
Nu s-a îndoit. Țara intra în războiul pentru întregirea neamului. 
– Niciodată n-am făcut o slujbă mai înălțătoare! Niciodată oamenii n-au 

îngenuncheat cu mai multă pietate în fața altarului! Niciodată în Siret, nu s-a ridicat o 
rugă mai fierbinte! 

A prins întâia clipă potrivită și a venit la București, să afle știri despre nepot. 
Și, cu inima „plină de recunoștință pentru băiatul care îi făcuse marea cinste să-și 
jertfească sângele pentru țară” –, s-a înapoiat în târgul lui, vestind apropierea eliberării. 

În timpul acestor întâmplări, Bucovina era în puterea rușilor. Într-o bună zi 
însă, tunul austriac a început să se audă tot mai aproape. Unchiul știa că foștii 
stăpânitori n-ar fi întârziat să împodobească spânzurătorile din marginea orașului cu 
cei trecuți pe lista neagră. Între ei ținea și el un loc. Ajutat de bunăvoința unui șef de 
unitate rusească, a trecut granița împreună cu soția și fiica lui, în împărăția țarului și a 
ajuns la Rostov, pe Don. 

Zile grele de bejenie, departe de căminul în care păstra, într-o ramă, un 
mănunchi de floarea reginei, cules din Carpații liberi și legat cu o panglică în cele trei 
culori ale neamului nostru, departe de credincioșii lui, pentru școlile cărora făcuse de 
atâtea ori drumuri în „țară”, să aducă teancuri de cărți românești. 
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Trec repede. Pe unchiul din Siret l-am revăzut pentru ultima oară la Chișinău, 
către sfârșitul anului 1918. Regimentul meu fusese adus din munții Moldovei, în 
capitala Basarabiei. 

Intrasem în curtea unei case, să-mi caut locuință. La o fereastră, mi-am auzit 
numele strigat de o voce tânără de fată. Strigăt din inimă, izbucnit pe neașteptate. 
Strigăt scurt și totuși destul de încăpător pentru bucuria, îndoiala, surprinderea și 
izbânda cuprinse în modulațiile lui. O mândrețe de copilă zbura spre mine într-un 
vârtej de bucle brune și volane albe. Uluit, am simțit în jurul gâtului brațele și pe 
obraji, pe ochi, lacrămile și sărutările ei. 

N-am înțeles decât peste câteva minute. Trecuseră doar atâția ani de la cel 
din urmă drum în Bucovina. Mica mea verișoară, fiica unchiului din Siret, avusese 
timp să crească. Fetița de odinioară, pentru care făcusem primele versuri și 
cântasem de atâtea ori, serile, în fundul grădinii, era acum „domnișoară”. 

Unchiul revenise de curând, cu mica lui familie, din Rusia destrămată de 
revoluție. Obrajii supți. Plămânii secătuiți. Numai fruntea îi rămăsese senină sub 
părul care-i albise. Și, înapoiat în Bucovina, odată cu înaintarea trupelor noastre 
peste Molna, și-a închis ochii în sunetele de victorie ale fanfarelor românești. 

Verișoara din Siret e o doamnă, cu beteală de argint pe tâmple și cu cerc de 
copii în jur. Vărul ei nu-i mai face poezii și nu-i mai cântă în fundul grădinii cu 
meri și peri, intrată demult în stăpânirea altor trecători pe căile vieții. 

Chemarea 

Așa m-au prins, fără veste, gândurile și așa m-au dus, privind turla bisericuței, 
în locuri și întâmplări de altădată. Sub cerul limpede, în ale cărui străvezii adâncimi 
sclipeau stelele ca niște fulgi de scântei, m-am simțit chemat de strigătele fără glas, 
ridicate dincolo de ușa deschisă, pe neașteptate, în liniștea singurătății. 

Cum ți-aș putea tălmăci aceste lucruri, prieten bun de altădată, care ai venit 
spre mine, cu brațele întinse, mirat că m-ai găsit rătăcind pe ulițele Iașilor? Ce să 
răspund potopului tău de întrebări grăbite? Pot, oare, să-ți dau alte lămuriri? 

În drumul spre Bucovina, am poposit câteva ceasuri în capitala Moldovei. Dar 
cum să-ți spun că sufletul meu arcuiește din cetatea de vis și uitare, portalul pe pragul 
pământului către care mă îndrept? Cum să-ți spun că aici, în casa Beilicului, a căzut 
în 1777 capul lui Grigore Ghica Vodă, retezat de un iatagan turcesc, în urma 
uneltirilor diplomației austriece, care a pecetluit astfel, prin crimă, răpirea Bucovinei, 
săvârșită cu doi ani înainte, împotriva lacrămilor deznădăjduite ale boierilor și 
domnitorului martir? 

Cum să-ți spun că scaunul domniei Moldovei a coborât de la Suceava la Iași, 
că bătrâna Sucidavă a rămas pustiită, cu zidurile în ruină, soartă pe care o suferă,  
într-o măsură mult mai mică, Iașii de astăzi? 

Cum să-ți lămuresc vraja Iașilor asupra drumeților ce străbat Moldova, vrajă 
ce nu le îngăduie să treacă în susul sau în josul ei, fără să nu se abată în cetatea de 
vedenii, de farmec patriarhal, de suflet moldovenesc resfirat în tristețe fără țărmuri? 
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Știu. În căderea brațelor tale e semnul dezamăgirii. Găsești că m-am schimbat. 
Sunt doară atâția ani de când nu ne-am văzut. Zâmbetul ce acoperă frunzele, menite 
să îndreptățească o despărțire grăbită, îți dezvăluie gândul. 

Dar spune, spune tu – ca să repet – cum să-ți vorbesc de mâna aeriană care, în 
liniștea nopții, prinzându-ne fără veste, departe din lumea aievea, ne-a deschis ușa 
odăii și a pironit asupra sihăstriei noastre privirea oarbă, rece și adâncă a întunerecului? 

Cum să-ți vorbesc de porțile neștiute, pe a căror clanță apăsăm câteodată și 
dincolo de care ne cufundăm într-o lume imaterială, ce nu poate interesa pe vecini? 
Spune singur, prieten bun de altădată, care ai venit spre mine cu brațele întinse, mirat 
că m-ai găsit rătăcind pe străzile Iașilor? Spune, spune acum, când poate citești aceste 
sărmane rânduri! (La noi, în Bucovina, pp. 7–19). 

Cetatea amurgului fără nădejde 

Iată-mă, așadar, în această dimineață de vară cu cerul aburit de ușoară negură, 
hoinărind pe ulițele Iașilor, desenate parcă de un maestru regizor al ecranului, pentru 
un mare film al melancoliei. 

Încă de la Pașcani – unde am părăsit expresul năvalnic și am luat miniatura de 
tren cu mers încet, cu legănări nesfârșite și lungi întârzieri în gări, a căror ferestre 
încadrează chipurile vii ale familiilor șefilor cu șepci roșii – m-a întâmpinat, ca o 
prevestire, imaginea de scufundarea înceată, de resemnare în amintiri, de palid decor 
strângându-și spirala în jurul amurgului bătrânei cetăți domnești. […] 

Spre Cernăuți 

Gara e plină de lume. Călători sunt puțini dar se pare că tot târgul îi însoțește la 
tren. Despărțiri gălăgioase, cu lungi strângeri de mâni și îmbrățișări, în care sărutările 
punctează fără economie dragostea. 

Trenul fuge între gări apropiate, în dosul cărora se furișează fabricile de 
cherestea, cu nesfârșite depozite de scânduri gălbui, așezate în stive. 

Dincolo, peste Ceremuș, se întinde câmpia Pocuției, presărată de sate. Zăresc 
drumurile Colomeei și Sniatinului, atât de pomenite în trecutul Moldovei. Curând, 
gara de hotar Grigore Ghica Vodă, pe linia mare dintre Cernăuți și Varșovia, își 
desfășoară peronul curat și zidurile proaspăt văruite, în mijlocul grădinilor smălțuite 
cu flori. Frumoasă carte de vizită pentru țara noastră, în clipa când drumeții de la 
miazănoapte ajung pe pământul României. 

Trenul gonește mai departe spre Cernăuți, pe liniile de fier înroșite de asfințit, 
întrecându-se cu fuga ușor curbată a firelor de telegraf, aurite de lumina piezișă a 
soarelui. 

Prutul își arată din când în când vechiul voievodat moldovenesc al Șepenițului, 
astăzi năpădit de ruteni. Românii zic acestui colț de țară „Peste Prut” și buzele lor 
înveșmântează cu tristețe cele două cuvinte: 
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– S-a căsătorit peste Prut... – asta însemnând un început de înstrăinare. 
– Vine de peste Prut... – fapt ce lămurește pricina unui grai românesc plin de 

cuvinte stâlcite. 
Și așa mai departe. 
O linie de fier duce spre Cozmeni, unde, în 1918, se alcătuiește un soi de 

guvern ucrainean care voia împărțirea Bucovinei între români și ruteni. 
Adunarea Constituantă din Cernăuți, sub președinția patriotului român Iancu 

Flondor, a hotărât în 27 octomvrie 1918, unirea Bucovinei cu Regatul României. În 
19 ale aceleiași luni, Rada ucraineană din Lemberg a poruncit legionarilor ucraineni 
să pună stăpânire pe jumătatea de miazănoapte a Bucovinei. 

Adunarea Națională Română n-a întârziat însă să ceară guvernului din Iași să 
trimită trupe, ca să scape țara de jaful hoardelor ce se dedau la toate nelegiuirile. 

În dimineața de 6 noemvrie, împuterniciții Radei Ucrainene au cerut 
guvernatorului Bucovinei, contele Etzdorf, să le treacă puterea. Acesta nu s-a dat în 
lături, dar i-a rugat să aducă și un delegat al românilor. În după amiaza-zilei, actul de 
predare a autorității a fost semnat de Omilian Popovici, comisarul național ucrainean, 
și de un pretins comisar național român, doctorul Aurel Onciul, deputat în Dieta 
imperială. 

În aceeași zi, însă, trupele române înfigeau steagul tricolor pe cetatea Sucevei 
și un avion arunca, la Cernăuți, manifestele generalului Iacob Zadik: „Răspunzând la 
chemarea Comitetului Naţional Bucovinean, Armata Română din Înaltul ordin al  
M. S. Regelui Ferdinand I al României a păşit pe pământul Marelui Voevod Ştefan, 
pentru a ocroti viaţa, avutul şi libertăţile locuitorilor de orice neam şi credinţă 
împotriva bandelor de criminali, cari au început opera lor de distrugere în frumoasa 
voastră ţară. 

Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă acum o sută şi mai bine de 
ani, hotar care n-a putut niciodată să ne despartă şi inimile, – trupele române sosesc 
în mijlocul vostru, aducându-vă dragostea şi sprijinul lor pentru libera înfăptuire a 
dorinţelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a dispune de soarta lor. 

Stăpâniţi de aceste sentimente şi cu credinţa în sinceritatea cererii voastre de 
ajutor, invităm poporul bucovinean ca să nu se abată sub nici un motiv de la viaţa şi 
ocupaţiunile sale normale. 

Subsemnatul garantează fiecărui locuitor libera exercitare a drepturilor sale 
civice şi fac cunoscut în acelaşi timp, că se va reprima cu toată severitatea cuvenită 
orice încercare de dezordine, acte de violenţă sau nesupune[re] la ordonanţele date  
de noi”. 

Deoarece am atins subiectul unirii, cred că nu e rău să mă opresc o clipă 
asupra rutenilor și așa-zisului  

Problem ucrainean al Bucovinei 

Cum am arătat undeva în aceste note de drum, revărsarea rutenilor asupra 
Bucovinei a început în timpul Războiului ruso-turc din 1768–1774. La „anexare”, 
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Țara Fagilor număra între cei 71 750 [de] locuitori, numai 15 000 [de] ruteni și 
huțuli. În 1910, când s-a făcut de către fosta stăpânire cea din urmă statistică pe 
bază de limbă vorbită, numărul rutenilor s-a cifrat la 305 101 suflete, iar al 
românilor numai la 273 254. Oricât de voit nedreaptă ar fi fost numărătoarea, nu se 
poate tăgădui marea creștere a populației rutene față de cea românească. 

La început, Bucovina a cunoscut pe acești oaspeți sub formă de agricultori 
nevoiași, vițiați de rachiu și căutând de lucru pe meleagurile din părțile de 
miazănoapte ale țării. Mai târziu, după ce se așezaseră ca lăturalnici ai satelor 
moldovenești, au prins să se ridice din mijlocul lor fruntași cari să le ceară drepturi 
și să le apere interesele față de stăpânirea austriacă. 

Acțiunea acestor căpetenii a fost îmbrățișată și sprijinită de guvernele 
imperiale, cari au înțeles să se folosească de rutenii din Bucovina împotriva 
românilor și de rutenii din Galiția împotriva polonezilor. De asemenea, ca să se 
tulbure viața interioară a Rusiei țariste, Viena a vânturat chestiunea Ucrainei 
înglobată în statul rus și a deșteptat în sufletul rutenilor austrieci simțământul 
național. Așa se lămurește faptul că, încetul cu încetul, rutenii și-au schimbat 
vechiul lor nume, zicându-și astăzi ucraineni, denumire ce răspunde planurilor 
politice pe care le plămădesc. 

Pentru a înțelege felul de gândire al minorității rutene din Bucovina e 
trebuincioasă o lămurire asupra formării „ideii ucrainene”. Statul slav, întemeiat de 
Rurik în secolul al VIII-lea, a fost împărțit în secolul al XVI-lea între Polonia și 
Lituania. Polonia a luat Galiția și Volhinia, iar Lituania, ținuturile dintre Nipru  
și Nistru. Când Polonia și Lituania s-au unit, toate aceste întinderi puțin populate 
au revenit noului stat polono-lituan. 

Tătarii, folosindu-se de faptul că timp de două veacuri polonezii au fost 
atrași spre Occident, n-au contenit să hărțuiască regiunile Kievului, Cernigovului și 
Perislavului. Cnezii, neputând să se sprijine pe ajutorul Cracoviei, au trebuit să-și 
întocmească singuri apărarea, cu brațele cazacilor de pe Nipru. Slavii spun la 
margine „crai”. Acestor locuri de margine, de „crai”, li s-a zis Ucraina, iar 
luptătorilor de margine, „ucraineni”. 

Ca să-și apere religia ortodoxă împotriva acțiunii de catolicizare întreprinsă 
de poloni, ucrainenii s-au răsculat în 1659 și au smuls autonomia pe care au 
schimbat-o curând în neatârnare. Moscova însă, în înțelegere cu Polonia, a împărțit 
Ucraina cu Niprul drept hotar. Un număr de încercări pentru recăpătarea libertății 
n-a dus la izbândă. În 1709, hatmanul Mazepa, care lupta în rândurile lui Carol XII, 
a fost zdrobit la Pultava, de Petru cel Mare. 

După împărțirea Poloniei, ținuturile ucrainene ale statului nimicit, au intrat 
sub stăpânirea Rusiei. Revoluția rusă din 1917 a dat prilej ucrainenilor, în noemvrie 
1917, să proclame Ucraina republică independentă și să semneze, în această 
calitate, pacea de la Brest-Litowsk. 

Puterile Centrale sprijiniră acțiunea separatistă, ușurând instalarea guvernu-
lui germanofil Skoropadski și dându-i ajutor împotriva trupelor bolșevice. Înfrângerea 
Puterilor Centrale pe frontul apusean și retragerea trupelor lor din grânarul 
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ucrainean au dus la răsturnarea guvernului filogerman din Kiev și la înlocuirea lui 
printr-un Directorat, în frunte cu anantofilul Petliura. Lovit de bolșevici și de 
trupele contrarevoluționare ale generalului Denikin, Petliura s-a unit cu polonezii. 
Denikin fu însă înfrânt de bolșevici, iar războiul polono-sovietic se sfârși cu pacea 
de la Riga, în urma căreia Petliura trebui să se retragă în Franța. 

La început, Uniunea Sovietică recunoscu o oarecare autonomie a Ucrainei, pe 
care, însă,  nu întârzie s-o desființeze la timpul potrivit. Pionierii independenței 
Ucrainei, Petliura la Paris și Skoropadski la Berlin, au creat două focare de mișcare 
pentru neatârnarea patriei lor. Focarul petliurist, republican, preconizează 
înjghebarea Ucrainei fără amputări teritoriale din România și Polonia. Focarul 
skoropadskian, monarhist, înțelege crearea Ucrainei, înglobând toate teritoriile 
locuite de ucraineni și rășluiri teritoriale din Polonia și România. 

După războiul polono-sovietic, Petliura, care-și avea sediul la Paris, încheie 
cu Polonia un pact secret în vederea răsculării Ucrainei. În acest țel, Petliura a 
trimis în Polonia, pe generalul Tutuniuk. Acesta însă a trecut în U.R.S.S.,  
punându-se la dispoziția guvernului sovietic.  

În 1926, Petliura fu asasinat. Urmașul său, Andrei Levițki, înființă la Paris, 
în 1929, un Consiliu General al Emigranților Ucraineni. Programul de lucru 
alcătuit urmărea strângerea legăturilor cu populația Ucrainei, ațâțarea răscoalelor 
împotriva Sovietelor și câștigarea bunăvoinței internaționale pentru independența 
Ucrainei. Urmarea activității propuse s-a simțit curând. La Kiev, în 1930, a fost 
descoperit complotul „Uniunii pentru Eliberarea Ucrainei”. Cu acest prilej, au fost 
pedepsiți la muncă silnică pe viață patruzeci și cinci de intelectuali ucraineni, în 
frunte cu mitropolitul Kievului. Numeroși slujbași îndoielnici au fost mutați din 
Ucraina în regiuni unde nu mai puteau lucra pe tărâm național. Populația 
ucraineană a fost pusă sub aspră observație. Numeroși locuitori au fost arestați, 
deportați sau chiar uciși. 

Cealaltă mișcare, a hatmanului Skoropadski, patronată de Germania și 
avându-și sediul central la Berlin, urmărește independența Ucrainei și a tuturor 
ținuturilor locuite de ucraineni, aflate sub stăpânirea Poloniei, Cehoslovaciei și 
României. Germania, sprijinind în chip tăcut acțiunea, nădăjduiește să slăbească 
U.R.S.S., desfăcându-i un teritoriu întins și bogat și totodată să-și creeze din noua 
țară un mare debușeu pentru produsele industriale. 

Afară de aceste două mari organizații, urmărind același scop pe căi diferite și 
deosebindu-se întrucât ne privește prin faptul că una vrea și o bucată din pământul 
României, iar alta, până astăzi, pare că nu-și aruncă ochii peste limitele Ucrainei 
cuprinse între hotarele Sovietelor, ființează și alte grupări politice cu țintă apropiată 
de a celor arătate mai sus.  

Despre acestea nu e potrivit însă să pomenesc aici. 
 

* 
 

Odată cu fărâmițarea Imperiului Austro-Ungar și cu mișcările românilor din 
Bucovina pentru unirea provinciei cu Regatul României, rutenii au încercat să 
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întemeieze o republică ucraineană cu centrul la Cozmeni. Înaintarea trupelor 
române a pus însă capăt acestei dorințe, iar cei mai mulți intelectuali ruteni, 
văzându-și planurile spulberate, au fugit peste hotar. Masa rutenilor, rămasă fără 
căpetenii, înțelese că noul stat, spre deosebire de dispăruta Austrie, este un stat 
național și că deci orice poftă de acțiune care ar atinge unitatea națională trebuie 
uitată. 

Încetul cu încetul, văzu că stăpânirea se poartă neașteptat de îngăduitoare, că 
izbucnirile dușmănoase rutenești nu găsesc în drumul lor un zid puternic și că cel 
mai bun reazim pentru năzuințele lor școlare, bisericești și de umplere a 
autorităților cu slujbași ruteni îl află în frământările politice atât de proprii vieții 
românești. 

Totuși, încercările dușmănoase intereselor noastre au fost încă neîndrăznețe 
în această vreme. Pomenesc un număr de pilde, adevărate sondări în măsura răbdării 
stăpânirii românești: o parte din studențime n-a venit la încoronarea Regelui Întregitor 
de neam; un avocat, al cărui nume nu-l mai pomenesc, a cerut introducerea limbii 
ucrainene în justiție; populația ruteană, ca protest contra alipirii pentru totdeauna a 
Galiției la Polonia, a purtat pe braț semnul de doliu. 

În 1926, s-a înființat Partidul Național Ucrainean, urmărind să adune sub 
conducerea lui întreaga viață politică a rutenilor din România. Programul alcătuit în 
acest scop se poate rezuma la: împiedicarea deznaționalizării rutenilor și a revenirii 
la românism a moldovenilor rutenizați în cursul timpului; înființarea de școli 
ucrainene, începând cu cele primare și sfârșind cu o catedră la Universitatea din 
Cernăuți; introducerea limbii rutene în instituțiile publice din Bucovina, Basarabia 
și Maramureș; existența unei reprezentanțe speciale pentru România și străinătate, 
a ucrainenilor din țara noastră. 

În 1929, s-a alcătuit la Cernăuți un Tribunal Național Ucrainean. Țelul lui 
este să judece neînțelegerile dintre ruteni, precum și pe „trădători”. Condamnările 
pentru această din urmă vină atrag ocolirea vinovatului de către întreaga suflare 
ruteană din țară. Fiecare rutean are o fișă în care i se trece activitatea pe tărâm 
național și e ținut să dea 10% din venit pentru Fondul Național. Din el se ajută 
casele de citire din comune, asociațiunile culturale, teatrul rutean, presa ruteană și 
așa mai departe. 

Mișcarea națională ruteană sau „ucraineană”, cum se numește astăzi, câștigă 
teren cu fiecare an ce trece. Tinerii studenți, ajutați bănește, împănează vara satele 
și turbură sufletele rutenilor și încrezătorilor huțuli cu „lecții patriotice”. Îngăduința 
stăpânirii și păcatele pe care presa noastră le publică zilnic sunt repetate în fața 
poporului care, neștiutor și cu capul îmbuibat de cuvântările tăinuite ale acestor 
„misionari”, ne privește ca pe o națiune ce se va nărui la cea dintâi lovitură din 
afară sau dinăuntru. În așa-zisele „Citanii” sau „Case de citire” de la sate, se țin 
cuvântări la care nu pot lua parte împuterniciții autorităților. Aici se desfășoară, în 
ascuns, o propagandă fierbinte împotriva noastră. Slujbașii ruteni din autoritățile 
românești sprijină fățiș pe conaționali și vorbesc fără ocol limba ucraineană. Toate 
măsurile luate împotriva ruinătoarei mișcări rutene sunt la timp comunicate celor 
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interesați de acești funcționari care, prin locurile ce ocupă, sunt la curent cu 
treburile statului. 

Se repetă stăruitor că ucrainenii au stăpânit, pe vremuri, întreaga Moldovă și 
că au fost deznaționalizați; că voievozii noștri, chiar și Ștefan cel Mare, au fost 
ucraineni; că în lumea boierilor, în biserică și în scriptele cancelariilor, veacuri 
întregi, s-a folosit limba slavonă, ceea ce dovedește că Moldova a fost slavă, iar nu 
românească. 

Slujbașii ruteni, înlăturați din pricina neînvățării limbii românești, sunt 
socotiți martiri naționali. Rămași în mijlocul poporului, ei și ai lor țipă cât pot 
împotriva noastră. 

Românii 

Așezată în aria de întâlnire a numeroase naționalități care, așa cum am văzut, 
au revărsat pe pământul ei, peste populația băștinașă românească, un însemnat 
procent de străini, Bucovina, din punctul de vedere al voințelor politice ale 
locuitorilor ei, înfățișează o îngrămădire de vârtejuri, mai puternice sau mai slabe, 
dintre care unele potrivnice intereselor României. Din punctul de vedere al 
populației, numai Dobrogea prezintă un aspect asemănător mozaicului de 
naționalități ce trăiesc în Bucovina noastră. 

Spre deosebire, însă, de provincia de la sud, nici unul dintre statele vecine nu 
ridică pretențiuni asupra Bucovinei. Rutenii bucovineni, frați buni cu ucrainenii din 
U.R.S.S., sunt singurii care nutresc gândul desprinderii unei părți din pământul ei. 
Ruperea nu o visează însă decât în cadrul creării unei Ucraine mari, liberată din 
U.R.S.S.   

Populația românească alcătuiește temelia puternică între zidurile căreia s-au 
strecurat valurile celorlalte naționalități. Prinși în rețeaua românismului, nouii 
veniți au împrumutat de la populația băștinașă elemente de grai, obiceiuri, port și 
chiar religie. Acolo unde desimea românilor era prea slabă – în munți, pe Ceremuș, 
între Prut și Nistru, iar valul invaziei prea năpăditor –, parte din moldoveni și-au 
uitat graiul strămoșesc. 

Totuși, în ciuda acestei înstrăinări, drumețul negrăbit va putea urmări și aici 
înrâurirea netăgăduită a populației românești înecată asupra nouilor veniți, care au 
trecut la ortodoxism, au împrumutat arhitectura locală, portul nostru național, 
străvechile obiceiuri ale pământului, cântecele, zicătorile și așa mai departe. 

Bătrânele târguri românești, năpădite de străini – negustori, meseriași, 
slujbași – păstrează în piatra lor amintirea neștearsă a trecutului clădit în bătrânele 
biserici și mănăstiri voievodale și chiar în zidurile caselor nouă ridicate adesea, 
cum se vede mai ales la Suceava, cu piatra scoasă din dărâmarea lăcașurilor 
moldovenești de altădată. Adausurile făcute de fosta stăpânire n-au izbutit să 
împrăștie adâncul de amintiri și drept românesc. 

În zilele de sărbătoare, din toți munții se revarsă spre aceste târguri mulțime 
de țărani de-ai noștri, în straie albe, care recuceresc așezările înstrăinate, dându-le 
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înfățișarea de odinioară. Firea blajină și ospitalieră a moldoveanului a îngăduit, în 
lungul vremurilor, năvala nestânjenită a străinismului. Băștinașul și-a păstrat însă  
în purtare simțământul adevărului și drepturilor lui înălțate deasupra înfățișării 
trecătoare a stărilor etnice de astăzi. 

În niciun colț al Moldovei amintirea voievozilor, a războaielor, a daniilor lor, 
nu e păstrată mai vie. Fiecare sătean poartă cu sine o comoară de legende în jurul 
faptelor domnitorilor. În casele răzeșilor de altădată se păstrează hrisoave și se repetă 
povești despre faptele care au dat drept înaintașilor la recunoștința voievozilor. 

Călătorul poate fi însă mirat văzând în căminurile românilor, la loc de cinste, 
imagini cu chipul împăratului Francisc Iosef, tablouri din Războiul Mondial pe 
fronturile Puterilor Centrale sau fotografii ale gazdei, în uniformă austriacă. Toate 
aceste piese, care sunt puse la vedere, nu dovedesc o aplecare a inimii spre 
monarhia dispărută. Sunt numai amintiri ale unui timp în care ei au servit cu cinste 
unei stăpâniri de înfățișare strălucită, care nu era în dușmănie fățișă cu interesele 
României. Și nu putea fi altfel, deoarece moldoveanul este ostaș prin tradiție, prin 
vecinătatea cu vechiul Scaun de la Suceava, prin greutățile la care l-a supus viața în 
această țară de înălțimi. 

 
* 
 

În lungul drumului, mi s-a întâmplat să aud învinuiri ridicate de românii din 
Vechiul Regat statorniciți aici, împotriva unei părți a românilor bucovineni cari  
s-au adăpat la izvoarele de pregătire culturală austriacă. Aceștia sunt mustrați că ar 
fi admiratori a tot ce a fost și este fruct al minții germane. Că neagă prețul oricărui 
produs de gândire ce nu s-ar înrăma în formele de cultură în care au fost crescuți. 
Că amintirea Austriei și a administrației dispărutului Imperiu Habsburgic sunt atât 
de vii în sufletele lor, încât nu pierd niciun prilej fără să nu-și spună părerea asupra 
superiorității trecutului. 

Nu știu ce este adevărat din aceste învinuiri. N-am întâlnit nicio pildă de 
scădere a patriotismului și de lipsă de mândrie pentru libertatea smulsă după atâta 
așteptare. Oamenii instruiți la un izvor de cultură pentru care păstrează tot respectul 
nu pot fi învinuiți de crimă, atâta vreme cât își pun luminile în folosul patriei. Și 
cine ar putea să spună că lipsesc de la această datorie? 

Tinerii intelectuali formați în școli românești n-au păstrat nicio legătură cu 
trecutul asupra căruia m-am referit vorbind despre părinții lor. Înțelegând să nu 
primească nepăsători, sub stăpânire românească, dezvoltarea minorităților 
dușmănoase, năzuiesc din toate puterile la recucerirea etnică a Bucovinei. 

Însuflețirea acestui tineret atrage după sine, tot mai hotărât, masele românești. 
 

* 
 

Nicăieri în România nu abundă la români, ca în Bucovina, numele de familie 
străine. Adesea s-a întâmplat și încă se întâmplă ca românii bucovineni să fie priviți 
pieziș de necunoscători, pentru simpla pricină a purtării unui nume ce nu sună 
românește. 
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Mai demult, numele de familie nu era atât de obișnuit la români, ca la alte 
popoare. Scriptele și formalitățile administrative se cunoșteau prea puțin. În viața 
patriarhală a locuitorilor țării ajungea numele de botez, la care, atunci când se voia, 
se adăuga numele tatălui sau al mamei. Și astăzi se aude adesea: Ioan al lui 
Gheorghe sau Ioan al Mariei.  

După răpirea Bucovinei, noua stăpânire ceru să se dea copiilor numele 
părintelui lor. Mulți dintre cei care îndepliniră această poruncă socotiră trebuincios, 
pentru a găti cu un aer mai pompos numele de familie, să adauge numelui 
părintelui terminațiunea „-vici”, după obiceiul slav. Fiul lui Constantin și-a zis 
Constantinovici, fiul lui Ștefan și-a zis Ștefanovici, fiul lui Grigore și-a zis 
Grigorovici și așa mai departe. 

Când, în 1783, biserica Bucovinei intră sub autoritatea Mitropoliei de la 
Carloviț, veniră în Cernăuți un număr de slujitori ai altarului dintre care unii, cum a 
fost arhimandritul Daniil Vlahovici, ajuns episcop, jucară roluri superioare în 
treburile bisericești. În vremea acestui episcop, slavizarea numelor se urmă cu 
furie. Purtătorii lor nu încetară însă să fie români și să lupte, pe toate tărâmurile, 
pentru cauza națională (La noi, în Bucovina, pp. 291–305). 

Orașul Siret 

Călător singuratic pe drumurile lungi ale depărtatelor amintiri, într-o lume de 
umbre care reînvie aburoase în decorul vieții lor de altădată, mă las în goana 
mașinii pe șoseaua albă, înecată de praf, ce coboară dinspre asfințit în adâncimea 
dintre sânii dealurilor unde se tupilează târgul Siretului. Materializare, în ziduri și 
grădini, a tristeții omenești, orășelul apare deodată și întreg, așternut peste valuri de 
pământ. 

Drumul se lasă, ca o largă albie de praf moale, printre două șiruri de case și 
se revarsă în piață.  

Albă și umilă, biserica ,,Sfântul Ioan”, clădită de Petru I Mușat, și în urma 
refacerilor păstrând o înfățișare ce i-ar așeza construirea în veacul al XVII-lea, se 
ascunde în cuprinsul grilajului de fier, mărginită de zidurile galbene ale primăriei, 
înălțată în stil administrativ austriac, și ale unei cafenele dincolo de care blocul 
liceului se trage pe o străduță deasupra căreia se îmbină umbra pomilor bătrâni. 

De la aspectul clădirilor vechii stăpâniri la mulțimea purtătorilor de haine 
lungi, negre, totul pare străin, dușmănos, nefiresc. Numai biserica, păstrătoare de 
linii cu graiul cunoscut, rătăcită în acest decor galițian al pieții, amintește că Siretul 
a fost capitala Moldovei după Baia și înaintea Sucevei. 

O uliță urcă dreaptă povârnișul unui deal, în vârful căruia țâșnește biserica, 
pe vremuri catedrală a credincioșilor de rit catolic. Într-o altă parte a târgului, tot pe 
creasta unei înălțimi, îi ține piept un lăcaș de rugăciune, cu turnuleț subțire, ce 
amintește începuturile arhitecturale ale bisericii moldovenești. Este ctitoria lui 
Lațcu Vodă (1364–1372). 
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Târgul își resfiră în mijlocul grădinilor casele de locuit, nici de țară, nici de 
oraș. Și peste tot, stratul de praf cu belșug răspândit din așternutul ulițelor nepietruite. 

Îmi aduc aminte de slujbele la Biserica ,,Sfântului Ioan”, când piața din 
inima Siretului se umplea de cojoacele albe ale poporului din împrejurimi. 

Îmi aduc aminte de sunetele subțiri, grăbite, ale clopotelor bisericii lui Lațcu, 
într-o noapte cu furtună, când șuvoaiele năvăleau năprasnic măturând pantele 
dealurilor. 

Îmi aduc aminte de ceremonialul sărbătorii lui Francisc Iosef, într-un august 
de demult. Chipul monarhului era plimbat în lungul străzilor, pe sub ferestrele în 
care ardeau șiruri de lumânări. Fanfara pompierilor repeta în toate colțurile imnul 
imperial: ,,Întărește, Doamne sfinte...”.  

Îmi aduc aminte de o strașnică bătălie cu pietre, în preajma bisericii catolice, 
bătălie în care am înfruntat o mahala întreagă de copii de vârsta mea. 

Și îmi aduc aminte... 
Dar drumul tocmai coboară printre garduri de scânduri, spre colțul ce m-a 

chemat în acest târg uitat în care am fost pentru ultima oară la „unchiul din Siret”, 
un an înainte de izbucnirea Marelui Războiu. 

Aceeași casă cu terasă în față. Numai zidurile au îmbătrânit sub tencuiala 
întunecată de vreme. Lipsește și belșugul florilor, scuturate parcă de anii ce s-au 
dus de când, copil, deschideam portița de lemn, aducând în obrajii îmbujorați, 
bucuria jocului pe malurile și în valurile râului ce-și furișează apele nu departe, 
printre sălcii. 

La oprirea mașinii, se deschide o fereastră într-o latură a casei. Rămân o 
clipă uluit. Un chip brunet de fată, răsărită parcă din alte vremuri, cată mirat spre 
străinul din drum. 

E atâta asemănare între apariția din cadrul ferestrei și fiica fratelui tatei, încât 
abia de mă stăpânesc să n-o strig pe nume, așa cum m-a strigat și ea în ziua 
revederii la Chișinău. 

Timid, deschid portița. Și mai timid, bâigui o lămurire a popasului meu. Un 
zâmbet înțelegător îmi dă curaj. 

După câteva clipe, însoțit de umbra trecutului, urc poteca strecurată pe sub 
ramurile merilor din grădina ce-și întinde tăcerea în spatele casei. A fost odată... 

Însoțitoarea mea își face de lucru culegând fructe. Mă lasă să-mi plimb 
nestingherit tristețea privirii pe pomii îmbătrâniți, care m-au văzut migălind sub 
ramurile lor cele dintâi versuri pentru o fetiță cu ochi negri și cozi legate în funde roșii. 

Copila e demult o doamnă cu beteală de argint pe tâmple și cu cerc de copii 
în jur. Vărul ei nu-i mai face poezii și nu-i mai cântă serile în fundul grădinii, 
intrată în stăpânirea altor trecători pe căile vieții. Unchiul din Siret doarme somnul 
drepților în cimitirul târgului, după ce a apucat să audă sunetele de izbândă ale 
fanfarelor românești. 

Și râul timpului își duce valurile anilor către ceața zărilor și a uitării...  
(La noi, în Bucovina, pp. 347–349). 
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DIMITRIE  GĂLĂTESCU, ȚARA  MEA  ŞI  VIAŢA  MEA 
CONSEMNĂRI,  BUCUREŞTI,  1985  (FRAGMENT)  (I) 

ŞTEFAN  PURICI 

Dimitrie Gălătescu, My Country and My Life. Records, Bucharest, 1985 
(Fragment) (I) 

(Abstract) * 

The fragment from the memoirs in the manuscript written by the Bukovinian 
Dimitrie Gălătescu reproduces the events in which the author was involved in the ‘30s 
and ‘40s of the 20th century. The author presents events, characters and places related 
to his studies at the “Aron Pumnul” High School in Chernivtsi and the “Carol I” 
National College in Craiova. Dimitrie Gălătescu describes how he perceived and was 
affected by the USSR occupation of Chernivtsi, the illegal crossing of the new Soviet-
Romanian border and the enrollment at the Faculty of Law at the University of 
Bucharest. Full of drama are the pages where young Dimitrie recounts his brief 
encounter with his parents and his status as “deserter”. Many details are given about 
the training period at the School of Infantry for Reserve Officers in Ploiesti. This 
traineeship and the perfect mastery of the German language have shaped Dimitrie 
Gălătescu's subsequent military course. 

 
Keywords: Bukovina, Ostrița, family, Lyceum, Army, refugee, deserter, military 

service. 

Oricât de paradoxal ar părea, în cele peste 60 de mii de titluri de studii, arti-
cole, cărți privitoare la Bucovina, ponderea memorialisticii este extrem de redusă. 
Situația are o explicație dublă: numărul manuscriselor întocmite și păstrate în 
diverse fonduri publice sau personale nu este foarte mare, unele dintre ele fiind 
într-o stare precară și greu lizibile, iar din cele păstrate și identificate doar o mică 
parte a văzut lumina tiparului. Totuși, rolul lor în cunoașterea trecutului nu poate fi 
ignorat, mărturiile contemporanilor (prin intermediul jurnalelor, notițelor, memo-
riilor etc.) aducând detalii pe care de cele mai multe ori nu le găsim în actele și în 
cronicile oficiale, contribuind la conturarea unei imagini a perioadei descrise în 
culori mult mai bogate decât s-ar putea realiza doar pe baza izvoarelor docu-
mentare. În acest context, amintirile bucovineanului Dimitrie Gălătescu1, acoperind 
 

* Traducere: Ştefan Purici. 
1 Dimitrie Gălătescu este autorul unui alt manuscris, redactat câțiva ani mai târziu: Drumuri 

pe zăpadă. Consemnări (Bucureşti, 1988, 248 p.), pe care Vasile I. Schipor l-a pregătit pentru tipar, 
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două epoci istorice cu regimuri politice diferite (perioada interbelică, cu regimul 
monarhiei parlamentare, anii celui de-al Doilea Război Mondial, cu regimurile 
autoritare ale lui Carol al II-lea și Ion Antonescu, și perioada postbelică, cu regimul 
totalitar comunist), sunt extrem de interesante din perspectiva studierii fenomenelor 
integrării, adaptării, rezistenței, înfruntării sau compromisului pe care le putem 
urmări în relația între individ și regim, între om și colectivitate, între cetățean și 
stat. Rândurile așternute pe hârtie la începutul anilor ’80 ai secolului al XX-lea2 
reproduc momente în care tinerii sau vârstnicii, copiii ori femeile acționează sau nu 
reacționează în condiții de normalitate, dar și în circumstanțe de stres social, de 
pervertire a valorilor democratice, de golire de substanță a structurilor comunitare. 
Este o „oglindă” în care ne putem privi și evalua, postându-ne în situațiile prin care 
a trebuit să treacă un om, o familie, o comunitate, o națiune, omenirea... 

 
* * * 

 
Autorul memoriilor – Dimitrie Gălătescu – s-a născut la 1 mai 1920, în 

comuna Ostrița, județul Cernăuți, pe malul drept al râului Prut, în familia lui Ion 
(† 24.06.1955) și Ioana († 1967) Galatiuc, din cotul Ocop3. Numele „Gălătescu” a 
fost preluat ulterior, în preajma celui de-al Doilea Război Mondial, când membrii 
familiei Galatiuc au optat pentru modificarea numelui de familie4. Cu noul nume, 
aceștia apar în documentele vremii după anul 1940. Educați într-o familie cu șapte5 
copii (cinci băieți: Ilie, Vasile, Gheorghe, gemenii Costică și Dimitrie, și două fete: 
Maria și Veronica), Dimitrie și fratele său geamăn, Constantin, au urmat primele 
patru clase în școala din satul natal. Potrivit amintirilor lui Mihai Ciornei, colegul 
lor de clasă, cei doi gemeni erau copii liniștiți, învățau foarte bine, fiind ajutați de 
frații mai mari și bucurându-se de educația temeinică primită de acasă6. Casa lui 
Dimitrie Gălătescu – mare, acoperită cu tablă – a rezistat până în anul 1945, când a 
fost demolată pentru nevoile autorităților sovietice7. 

În perioada interbelică, comuna Ostrița a făcut parte din Plasa Cosminului, 
județul Cernăuți. Potrivit Recensământului populației din anul 1930, în localitate  
 
publicându-l în patru părți: ,,Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut și manuscrisul 
lucrării sale închinate satului Ostrița”, în „Analele Bucovinei”, Rădăuți – București, anul XVII,  
nr. 2 (35), 2010, pp. 529–565; anul XXVIII, nr. 1 (36), 2011, p. 225–253; anul XIX, 1 (38), 2012,  
pp. 175–204; anul XX, nr. 2 (41), 2013, pp. 609–628. 

2 La finalul textului, Dimitrie Gălătescu trece data: „București, 27 decembrie 1984” – n. ed. 
3 Ocop – din limba rusă, tranșeu. Denumirea acestei părți de sat se datorează tranșeelor săpate 

în anii Primului Război Mondial, pe terasele situate pe malul drept al râului Prut. 
4 Informație confirmată de Maria a lui Gheorghe Pasniciuc (născută în anul 1919), din Ostrița, 

raionul Herța. Înregistrare realizată în data de 13 mai 2010. 
5 În total, familia Gălătescu a avut nouă copii, însă doi copii au murit de mici, fiind 

înmormântați în cimitirul din Ostrița, alături de bunicii lor. 
6 Mihai a lui Nicolai Ciornei (născut în 1920), din Ostrița, raionul Herța, înregistrare realizată 

în ziua de 3 iunie 2010. 
7 Informație obținută de la Elena Harabagiu (căsătorită Toderean), născută în anul 1927, din 

Ostrița, raionul Herța, confirmată și de Mihai Ciornei (vezi nota 4). Înregistrare realizată în data de  
24 mai 2010. 
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au fost înregistrate 2 107 persoane, din care 2 064 s-au declarat de etnie română,  
15 – ucraineană, 11 – evreiască, 9 – poloneză, 7 – germană, 1 – rusă8.  

După al Doilea Război Mondial, Ostrița a făcut parte din raionul Cernăuți, 
apoi Hliboca și, în final, Herța. Recensământul din anul 1989 consemna în Ostrița 
un număr de 3 224 de locuitori, din care 2 641 au fost trecuți la categoria de etnici 
„moldoveni”, 324 de români, 205 ucraineni, 42 de ruși, 5 poloni și 7 de alte etnii9. 
În cadrul Recensământului din anul 2001, în Ostrița, din cei 3 686 de locuitori,  
3 436 de persoane s-au declarat vorbitoare de limbă română ca limbă maternă,  
183 – ucraineană, 34 – rusă, 19 – „moldovenească”, 5 – armeană, 3 – poloneză,  
2 – „evreiască”, 2 – maghiară, 1 – bielorusă, 1 – altă limbă10. În urma reorganizării 
administrative operate în anul 2017, satul Ostrița a devenit centrul comunei 
omonime, în cadrul căreia s-au reunit localitățile: Bănceni, Godinești, Horbova, 
Lucovița, Mamornița, Mamornița Vama, Ostrița și Țureni. Comuna are 85 km2 și 
peste 11 500 de locuitori. 

Dimitrie Gălătescu, autorul acestor memorii, a urmat primele patru clase în 
școala primară din Ostrița, iar apoi s-a înscris la Liceul „Aron Pumnul” din 
Cernăuți, în cadrul căruia a urmat ciclul gimnazial (clasele I–III). La începutul 
clasei a IV-a, Dimitrie a participat la un concurs de burse pentru Colegiul Național  
„Carol I” din Craiova, în cadrul căruia au fost înființate, suplimentar, două clase 
paralele, cu elevi bursieri din mai multe licee din țară. Astfel, din toamna anului 
1935, Dimitrie a studiat timp de doi ani de zile în această prestigioasă instituție de 
învățământ din Oltenia. Ultimele clase de liceu (VI–VIII) au fost parcurse în cadrul  
Liceului „Aron Pumnul” din Cernăuți, examenul de bacalaureat fiind susținut în 
luna iunie 1940.  

În vara anului 1940, viața liniștită și așezată a bucovinenilor a fost tulburată de 
evenimentele generate de acțiunile anexioniste ale Uniunii Sovietice. După ocuparea 
părții de nord a Bucovinei de către U.R.S.S., în iunie 1940, pentru Dimitrie 
Gălătescu, proaspăt absolvent al Liceului „Aron Pumnul” din Cernăuți, au început 
peripețiile și peregrinările, la care s-au adăugat dramele membrilor familiei sale.  

În iulie 1940, Dimitrie a trecut clandestin granița și ajunge în Craiova, unde 
se întâlnește cu fratele său, Gheorghe, aflat la Centrul de instrucție al artileriei. S-a 
înscris apoi la Facultatea de Drept de la București. În august 1941, a revenit la 
Ostrița, iar în septembrie pleacă la Iași, unde se va înscrie la Facultatea de 
Medicină. În noiembrie 1941 a fost recrutat, fiind trimis la Școala de ofițeri rezervă 
infanterie la Ploiești. Fiind vorbitor de limbă germană, în iunie 1942, Dimitrie a 
fost trimis în Germania, unde a urmat un program de pregătire în cadrul unei unități 
de vânători de munte. La începutul anului 1943 este trimis pe front, ajungând în  
 

8 Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930, vol. II, partea I, 
București, 1938, pp. 120–121. 

9 Распределение населения Черновицкой области по полу, возрасту, образованию, 
национальности, родному языку, источникам средств существования, размеру семей и 
жилищным условиям (по переписи 1989 г.), Черновцы, 1990, p. 8. 

10 http://pop-stat.mashke.org/ukraine-census-2001-lang/cernivecka.htm (6 februarie 2020). 
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Peninsula Scandinavică, în apropiere de Murmansk. După o jumătate de an de front 
și de pregătire militară, revine în Austria, la Innsbruck și Mittenwald, unde, timp de 
opt luni, are noi stagii de pregătire. În luna august a anului 1943 se întoarce, pentru 
scurt timp și pentru ultima dată în viață, la Ostrița. În iunie 1944, după finalizarea 
pregătirii și susținerea cu succes a examenelor, Dimitrie este trimis în România, 
devenind apoi instructor la Corpul Vânătorilor de Munte. Odată cu încheierea 
războiului, se reînscrie la facultate (Facultatea de Drept a Universității din Cluj), 
continuându-și cariera militară. Este instructor de schi pentru vânătorii de munte, 
întâi la Cluj, apoi la Baia Mare, de unde, la începutul anului 1954, este trecut în 
rezervă. După multă așteptare, în vara anului 1954 reușește să se încadreze la 
Banca de Investiții din Baia Mare. În anul 1955, devine student la Facultatea de 
Științe Economice a Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare din București. 
Totuși, din aceleași motive politice din care a fost scos din armată, la finele anului 
1958 i s-a desfăcut contractul de muncă la Banca de Investiții. A părăsit Baia Mare 
și a ajuns la București, finalizând cu succes anul IV de facultate, dar era fără vreun 
loc de muncă și fără surse de venit. În iulie 1959, îi surâde norocul și este angajat la 
Casa de Economii și Consemnațiuni Răcari, din localitatea Găiești, județul 
Dâmbovița. După un stagiu de șef de agenție la Agenția CEC Buftea (1962), a fost 
încadrat ca șef serviciu financiar la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice 
din București. În a doua jumătate a anilor ’60, reușește să ocupe un post de 
inspector la Banca Română de Comerț Exterior în București. A locuit în București, 
fără să mai fi avut ocazia să-și vadă locurile în care a copilărit, până în momentul 
în care Dumnezeu l-a luat la cele veșnice, în octombrie 1992, fiind înmormântat în 
cimitirul din Breaza, județul Prahova. 

Cuvintele așternute cu grijă pe hârtie de Dimitrie Gălătescu conturează 
adevăratul profil al personalității sale, caracterul uman care a marcat întreaga lui 
viață: „În toți acești ani, n-am știut decât să pun pe primul plan misiunea și serviciul 
pe care-l aveam, datoria față de instituția căreia m-am consacrat cu totul, chiar și în 
cele mai importante momente din viață punând pe primul loc datoria […]. Nu mi-a 
fost niciodată frică de muncă cinstită și corectă, oricât de istovitoare ar fi fost ea; 
munca și omenia, cinstea și perseverența, acestea duc la înfrângerea oricăror greutăți 
și dau în mod incontestabil satisfacția roadelor unor recolte bogate”. 

* * * 

Textul supus atenției cititorului a fost reprodus pe baza unei copii (a treia,  
a patra?) a manuscrisului dactilografiat de Dimitrie Gălătescu pe coli de hârtie de 
dimensiunea A4, cusute și copertate cu carton albastru. Exemplarul a fost donat  
de domnul Florea Doroș, din Timișoara, domnului Ion al lui Ștefan Mihaesi, din 
Ostrița. Grație bunăvoinței acestuia din urmă, am intrat în posesia manuscrisului, în 
vederea pregătirii lui pentru tipar. 

Textul autorului a suferit intervenții minore, care au constat în folosirea 
ortografiei contemporane aprobate de Academia Română, pentru a crește accesibi-
litatea demersului memorialistic. Am completat tacit aparatul critic cu elementele 
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bibliografice lipsă; am notat comentariile și clarificările de rigoare pe care le-am evi-
dențiat cu „n. ed.”; am plasat, între paranteze pătrate, cuvintele pe care le-am adăugat. 

Calitatea dactilografierii (amprenta rămasă pe coală în urma folosirii hârtiei 
copiative indigo) nu a fost întotdeauna acceptabilă (vezi fotografia nr. 1). Din acest 
motiv, între paranteze pătrate, cu puncte de suspensie, am marcat porțiunile 
(cuvinte, propoziții etc.) ilizibile.  

 

 
Fotografia nr. 1. Pagina 90 a manuscrisului lui Dimitrie Gălătescu. 

 
 „De ce m-ați dus de lângă voi, 

                                                                              De ce m-ați dus de-acasă? 
                                                                 Să fi rămas fecior la plug, 

                                                           Să fi rămas la coasă”. 
(Octavian Goga) 
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PARTEA II11 

1. Ai carte, ai parte 

„Ai carte, ai parte”, așa ne spunea mama, o deosebit de înțeleaptă și neasemuit 
de greu încercată femeie, mamă a nouă copii, rămasă singură cu ei pe toată lunga 
perioadă a războiului cel mare, greu și pustiitor, ea însăși abia scăpată din ghearele 
morții, fiind prinsă în agonia unui tifos exantematic când mulțimea bolilor aduse cu 
frontul a făcut ravagii în satul nostru, deoarece acesta a fost, timp de vreo șapte12 
ani, zonă de operații de război, lupte și hărțuieli între toate armatele, hoardele și 
bandele înarmate în Bucovina anilor 1914–1918. 

Mama, femeie foarte conștientă de greutățile pe care le are omul sărac nevoit 
să trăiască din munca câmpului, în arșiță, în vânt sau viscol, nu voia ca noi să 
ajungem niște sărăntoci; pentru că asta ne-ar fi fost soarta în urma împărțirii averii 
părintești pentru noi, frații, ce abia ar fi ajuns doar pentru cele două fete și unul din 
băieții care urma să rămână acasă lângă părinți, ca sprijin pentru bătrânețile lor. De 
aceea ne dădea mereu de exemplu pe frații ei, unchii noștri Dimitrie – profesor, și 
Simion [Rusceac] – învățător, care au plecat de acasă în urma morții mamei lor, 
bunica noastră, când mama avea doar cincisprezece ani; printr-o muncă asiduă, 
îndurând lipsuri, foame și frig, ei au învățat și au ajuns „domni”, în loc să rămână 
acasă, să lucreze din greu la câmp, poate chiar în parte pe ogoarele altora. Așa i-a 
sfătuit mama și pe frații mei mai mari, pe Gheorghe și Vasile, care, la vârsta de 
numai 10 ani au luat calea orașului, au intrat la liceu cu toate lipsurile îndurate,  
de-acum erau studenți când noi, eu și fratele meu geamăn, Costică, am început 
școala primară. 

De cum am început școala, de cum am învățat a scrie și a citi, mama ne cerea 
să-i povestim tot ce învățam, să le spunem povești, ei și surorilor noastre care în 
nopțile lungi de iarnă torceau sau urzeau ca să ne facă nouă, la toți, îmbrăcăminte și 
lor, zestre de măritat. 

La noua noastră școală primară, căci mai era una veche în centru, la vreo 
patru kilometri depărtare, care avea numai una din cele două săli de clasă 
terminată, nu aveam învățători, ci unul singur pentru toți copiii de toate clasele și 
acesta [stătea] cel mult un an de zile, pentru că la anul viitor venea altul și el, la 
rândul lui, cu gândul la locul unde dorea să se mute în anul următor. 

Dacă nu ne-am fi străduit singuri la învățătură și n-am fi fost ajutați de sora 
noastră mai mare, Veronica, absolventă a școlii din centru, nici n-am fi putut 
candida la liceu. 

La examenul de admitere la liceu am fost duși cu căruța, eu și fratele meu, 
Costică; eram frumos îmbrăcați, ca de sărbătoare, dar desculți, fiindcă nu era încă 
 

11 Fragmentul extras din manuscris (și pe care noi îl tipărim în două părți) se întinde de la 
pagina 68 până la pagina 118. 

12 Așa este consemnat în manuscris. În realitate, în Bucovina s-au purtat lupte între armatele 
celor două tabere (Puterile Centrale și Puterile Aliate) mai puțin de patru ani – n. ed. 
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timpul de opinci, iar altceva nu aveam; mama ne spunea că ne cumpără papuci 
dacă reușim la examen, altfel acasă puteam sta și desculți sau cu opinci. Se uitau 
chiorâș copiii de „domni” la noi, dar noi nu ne prea sinchiseam, pentru că așa ne 
era portul și nu eram domnișori de oraș. Lucrarea scrisă la limba română am dat-o 
cu profesorul doctor Nicolae Tcaciuc-Albu13 și se intitula „O zi frumoasă din viața 
mea”, dându-ne multă bătaie de cap, deoarece nu știam care ar fi putut fi aceea, 
căci noi, în afară de sărbătorile de Crăciun, Bobotează sau Paști, cu ciocnitul ouălor 
în curtea bisericii, nu aveam alta. 

A observat profesorul că noi ne frământăm mintea cu hârtia albă din fața 
noastră și „întingeam” degeaba tocul în călimara cu cerneală, fără să scriem nimic; 
atunci a venit lângă noi, ne-a mângâiat cu mâna sa frumos mirositoare pe capul 
proaspăt tuns „numărul unul” cu mașina lui Vasile Cazac, întrebându-ne ce vrem să 
scriem, la care noi i-am răspuns că nu știm ce am putea scrie pentru că la noi și 
Paștele și Crăciunul sunt la fel de frumoase; dar, am zis noi, mai avem și hramul de 
la Sfânta Maria. Atunci, el ne-a întrebat cum este la hram și după ce i-am povestit 
cât de mult îl așteptam, cum vine muzică adusă de departe, de la Rachitna tocmai, 
de dincolo de Boian, și că ține trei zile, blând și binevoitor el ne-a îndemnat să 
scriem tot ce tocmai i-am povestit, dar nu prea mult; iar noi i-am sărutat mâna, pe 
care el a tras-o cu grabă, spunându-ne să fim cuminți și să scriem frumos. 

În timpul clasei întâi, pe care am urmat-o la Liceul nr. 1 „Aron Pumnul” din 
Cernăuți, am locuit la o gazdă, pe strada Stufăriei nr. 1B, la doamna Ordza, pe care 
nu știm cum și cine a găsit-o; atât știu doar, că la 14 septembrie am fost duși, eu și 
fratele meu, Costică, cu căruța de fratele mai mare, Iliuță, care, după ce a descărcat 
în grabă merindele pentru o săptămână, ne-a lăsat și a plecat vârtej acasă, căci voia 
să ajungă la hram, la Cozmin [Valea Cosminului]. Rămași singuri, într-o casă 
străină pe care n-o mai văzusem niciodată, mai întâi am început să plângem și să ne 
ascundem prin grădină, căci, dacă portița de la stradă n-ar fi fost încuiată, am fi 
ieșit și am fi plecat înapoi acasă, pe jos, căci până seara am fi ajuns. 

Domnul Ordza, fost secretar la un notar public, acum pensionar, ne-a 
observat din verandă cum noi stăteam în grădina cu câțiva pomișori, ținându-ne de 
mână și plângând. Bătrânul domn Ordza, [căruia] se vedea că-i plac copiii, pentru 
că el nu a avut parte de ei nici de la prima soție, nici de la a doua, gazda noastră de 
acum, a venit binevoitor spre noi și cu blândețe ne-a stârnit la vorbă, ne-a întrebat 
dacă ne place grădina lui, dacă noi avem acasă grădină cu pomi, ce fructe ne plac 
mai mult și așa, încetul cu încetul, ne-a dus în casă, unde ne-a arătat odaia noastră, 
pătuțul de fier acoperit cu o mică cuvertură, ligheanul și cana de apă, care ni s-a 
părut tare frumoasă pentru că era din lut smălțuit și era împodobită cu flori rujenchi 
[roz], ca trandafirii noștri de la fântână. 

Căsuța gazdei era destul de frumușică, avea două camere cu geamurile la 
stradă, adică spre câmp, pentru că peste drum era un câmp, iar mai încolo, vreo 
 

13 Istoric literar, traducător; doctor în Litere (Universitatea din Cernăuți, 1920); profesor la  
Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți (din 1918) și inspector școlar al județului Cernăuți (1918–1926, 
1927–1929) – n. ed. 
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două case. Cămăruța noastră avea geamul spre curticica cea mică, unde era 
magazia de lemne și coliba lui Piky, cățelul, care ne-a primit cu bucurie, căci avea 
și el de-acum tovarăși de joacă. Strada noastră, strada Stufăriei, era ultima stradă ce 
se desprindea pe partea stângă din lunga stradă a Munteniei, fostă a Câmpului, ce 
ducea până la aeroport, dar nu era circulară decât până la linia ferată, noi fiind 
peste linie, și care apoi se continua cu o mlaștină cu stuf, de unde i-a și venit 
numele. Pe strada Munteniei circula până la linia ferată, nu departe de casa 
domnului Ordza, un autobuz din centru. 

Ceea ce ne mira pe noi era faptul că în casă, chiar și în cămăruța noastră, 
care era cameră de trecere spre cele două de la stradă, nu era nicio lampă, ci de 
tavan atârna o sârmă de care era prins un bec care se aprindea când gazda învârtea 
de un șurub fixat pe perete, lângă ușă. Cu toate că noi nici nu ajungeam până la 
acel șurub, gazda ne-a spus că noi nu avem voie să umblăm acolo, căci ne poate 
curenta. Bineînțeles că noi nu știam ce era aceea, dar am fost ascultători și 
preferam să stăm pe întuneric. 

Liceul nr. 1 „Aron Pumnul”, fostul „k. k. Obergymnasium”, la care elevul 
Mihai [Eminescu] din Botoșani l-a cunoscut pe Aron Pumnul, căruia acesta i-a 
dedicat la moarte una din primele sale poezii, era situat în plin centrul orașului, în 
spatele Primăriei, și se prezenta sub forma unui patrulater, trei dintre aripile sale 
având și etaj, mai puțin sala de gimnastică, adăugită ulterior, iar spatele curții, 
închisă cu gard de fier, dădea spre Banca Națională. 

Domnul Ordza ne-a dus la liceu timp de o săptămână, până ce am învățat 
bine drumul, dar mai ales pentru că în drumul nostru treceam pe lângă internatul de 
băieți români de pe strada Mărășești și ne luam după dânșii până la liceu, uitând de 
casă, mulți dintre aceștia fiindu-ne colegi de clasă. 

În drumul nostru spre școală, treceam prin Piața Unirii, unde se afla Primăria 
și Monumentul Unirii; pe aici circulau tramvaiele care coborau de pe strada  
Regina Maria, în viteză, scârțâind așa de tare încât ne temeam să nu scape frânele 
și să dea peste noi, să ne omoare, din care cauză așteptam până ce treceau ele, apoi 
ne încumetam și noi și o luam spre liceu. De multe ori întârziam, căci nu avea 
nimeni ceas, doar domnul Ordza avea unul de buzunar, de pe vremea austriecilor. 
Când intram în clasă, prima oră era începută de acum, nu mai găseam loc să ne 
așezăm sumanele la cuier; toată clasa izbucnea în râs, noi rămâneam cu sumănelele 
în mână, nemaiavând loc unde să le așezăm, căci rareori câte vreun coleg, fiu de 
„domn”, se urnea să ne facă și nouă loc; de cele mai multe ori trebuia să ne ajute 
profesorul, și asta, spre uimirea colegilor, care aveau un nou subiect de discuție în 
prima pauză. 

Învățământul era destul de anevoios pentru noi, care aveam cunoștințe destul 
de sumare de la școala noastră din sat, iar acasă nu avea cine să ne ajute, căci gazda 
noastră nu știa nici să vorbească bine românește, cât despre frații noștri, care se 
aflau studenți pe la cămine, aceștia veneau rar pe la noi, pentru că aveau și ei de 
învățat și pentru că gazda noastră locuia atât de departe față de centrul orașului. 
Mai ales cu limba franceză ne descurcam foarte greu, nu înțelegeam mai nimic nici 
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la ore, nici din carte; cât despre pronunția noastră, mi-aduc aminte că stârnea râsul 
general al domnișorilor cu doică și meditator, încât, de ciudă și obidă, eu și fratele 
Costică plângeam amândoi în closet, nu mai știam ce să facem și abia așteptam 
vacanța de Crăciun să ajungem acasă, să-i spunem mamei cât de greu ne este, deși 
știam că nici ea nu ne putea ajuta cu nimic și că ne va trimite înapoi la școală, așa 
cum făcuse și cu fratele Vasile. 

Bucățica de pâine uscată pe care o aveam de acasă în ghiozdan o mâncam tot 
la closet, feriți de văzul colegilor, care mâncau franzelă albă cu unt, șuncă, salam și 
alte bunătăți, sfidându-ne pe noi, copiii de țărani, ba chiar strâmbându-se la noi de 
ne podidea plânsul. 

Bun a fost cu noi primul nostru profesor de franceză, tânăr, Barbu Slușanschi14, 
care ne era și diriginte și care îi cunoștea pe frații noștri. Dar cum orice fericire nu 
ține prea mult, el ne-a părăsit în primul trimestru, plecând la specializare la Paris, 
iar noi am rămas plângând după el, pentru că nu mai aveam pe nimeni care să ne 
privească cu oricât de puțină bunăvoință. 

Mulți dintre profesori erau cei care predaseră la vechea școală austriacă, unii 
chiar străini de nația noastră, de o exigență și severitate prusacă. Dacă față de copiii 
orășenilor se abțineau de la manifestarea acestei severități, apoi copiii de țărani sau 
de alte categorii sociale, mai umile, reprezentau terenul propice asupra căruia își 
manifestau principiile pedagogice. Așa se explică faptul că mulți copii de țărani de 
la noi din sat, inteligenți și foarte dotați, au părăsit școlile superioare de la oraș, 
primii ani de școală fiind foarte greu de suportat; numai cei foarte curajoși și 
răbdători au putut continua școlile, terminându-le cu bine. Severitatea excesivă, 
corectitudinea și punctualitatea erau întreținute în acest liceu de însuși directorul 
liceului, profesor de latină și greacă, Emanoil Iliuț, fiu de țăran din județul 
Suceava, un om scund și holtei la cei cincizeci de ani ai săi, care locuia în liceu și 
supraveghea ca un vultur, de la înălțime, orice mișcare, iar dacă se întâmpla ca 
vreun profesor să întârzie la ore, era înlocuit automat de director, când acesta nu 
avea el însuși oră; dar vai de profesorul în culpă, căci până la pensionare nu mai 
întârzia niciodată. Însă bunătatea sufletească, înțelepciunea, rațiunea și spiritul de 
dreptate erau numai puține dintre calitățile descoperite mai târziu la acest om de o 
rară înțelegere a lucrurilor! 

Nu știu cum era la celelalte licee din țară, dar dintre cele vreo cincisprezece 
licee din Cernăuți știu că niciun director nu avea grija și bunătatea față de copiii 
săraci și neajutorați așa cum o avea directorul nostru, Emanoil Iliuț și ajunge un 
singur exemplu care să certifice această afirmație. Încă din primul an de liceu, cu 
câteva săptămâni înainte de vacanța de Crăciun, a venit prin clase pedelul [om de 
serviciu la o instituție de învățământ] Tverț cu cartea mare și a citit câteva nume de 
 

14 Slușanschi Barbu, poet, publicist și traducător (1908–1993). După o foarte scurtă perioadă 
de predare la Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți, în toamna anului 1931 a devenit bursier al Statului 
Francez la Universitatea din Strasbourg, apoi bursier al Școlii Române de la Fontenay-aux-Roses 
(1932–1933). A fost profesor de limba franceză la Cernăuți și București, șef al Serviciului de 
traduceri la Institutul de Cercetări Agronomice din București (1963–1970). A locuit pe str. 
Mitropolitul Silvestru nr. 3 (fosta Residenzgasse, astăzi Universitetska) – n. ed. 
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elevi care urmau să se prezinte în pauza mare de la ora unsprezece în holul sălii de 
gimnastică. Acolo, mai mulți maiștri croitori, cizmari și secretarul liceului,  
Lazăr Ropcean, și el fiu de țăran din Cozmin, se zoreau să ia măsura la ceea ce 
urma să se confecționeze până la vacanță, adică ghete, uniforme, paltonașe, căciuli 
și nu mică le-a fost mirarea părinților noștri când, la venirea noastră acasă în 
vacanța de Crăciun am scos din lădiță câte o pereche de ghetuțe nou-nouțe, de care 
nu mai avuseserăm noi până atunci. Devenise un obicei ca la vacanța de Crăciun să 
primim de la liceu ghete noi, dar făcute din bunătatea și înțelegerea dreptului și 
înțeleptului director, care din micile economii bugetare făcea această mare bucurie 
unor copii care nu-l vor uita până în ultima clipă a vieții lor. 

Clădirea liceului nostru avea niște demisoluri în care administrația liceului 
nostru adăpostea niște prăvălii, printre care o librărie și papetărie, o frizerie, un 
depozit alimentar, de la care încasa anumite sume drept chirie și care sume erau 
folosite pentru acordarea de ajutoare materiale copiilor mai săraci, silitori și dornici 
de învățătură. Tot din aceste venituri, Liceul „Aron Pumnul”, singurul liceu din 
Cernăuți, poate chiar singurul din țară, administra o colonie de vară în satul „2 
Mai” din Mangalia, unde erau duși și tratați în sezon elevii cu unele debilități fizice 
și propuși pentru un asemenea tratament de către medicul liceului. Astfel, în clasa 
întâi, în vacanța mare a anului 1933, am fost și eu în această colonie toată luna 
iulie; bucuria mea a fost de nedescris, mai ales că mi s-a dat ocazia să fac o 
asemenea călătorie cu trenul pentru prima dată în viața mea, în mod gratuit, și apoi 
să văd Marea Neagră, despre care nu știam altceva decât că arată ca o pată mare de 
albastru închis pe harta din atlas. Chiar în acel an se construia pe plajă clădirea cea 
mare a coloniei liceului, dar în acel an am fost cazați în corturi mari și spațioase, cu 
paturi de fier și pături, unde am dormit mai bine ca acasă, vara, în studoală 
[hambar, șură în care se păstrează grânele] pe paie ori pe fân. Mâncarea era foarte 
bună și îndestulătoare, administratorul taberei în acea vară fiind părintele profesor 
de religie Dimitrie Voievidca15, om de o rară bunătate și care ne purta o grijă de 
două ori părintească. Făceam, printre altele, și excursii, mergând bineînțeles pe jos, 
cântând și înveselindu-ne așa cum nu visasem niciodată. Și totul era gratuit pentru 
copiii fără posibilități materiale. Am trimis acasă prima vedere de la Marea Neagră, 
care a constituit obiectul de admirație al tuturor [celor] care ne-au vizitat acasă o 
lungă perioadă de timp, minunându-se ce și unde a ajuns băiatul cel mai mic al 
familiei Gălătescu din Ostrița. În acea vreme, nimeni nu-și putea imagina că acest 
copil va ajunge și pe coasta Oceanului Înghețat de Nord, căci zodia îi prevestea 
drumuri lungi în zări îndepărtate. Ocazia nu a întârziat mult să apară, căci nici nu 
împlinisem cincisprezece ani când, în clasa a IV-a, anul 1935–1936, la liceul nostru 
s-a primit o circulară referitoare la un eveniment deosebit în viața școlară din țara 
noastră. Ministerul Învățământului, respectiv profesorul universitar dr. 
C. Anghelescu a avut inițiativa să înființeze la Colegiul Național „Carol I” din 
 

15 Voievidca Dimitrie (1887–1965), preot, fiul folcloristului Alexandru Voievidca și fratele 
poetului George Voievidca. A fost profesor de religie la Liceul „Ștefan cel Mare” din Suceava  
(1921–1927) și la Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți (1927–1940). A locuit pe str. Regele Carol  
nr. 11 a (fosta Gartengasse, astăzi Fedkovycha) – n. ed. 
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Craiova două clase paralele cu cele existente, cu elevi bursieri din mai multe licee 
din țară, printre care și de la Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți. Astfel, directorul 
liceului a chemat în cancelaria sa mai mulți elevi din clasele a IV-a și a V-a, fii de 
țărani sau de alte categorii sociale necorupte, printre care eram și eu. După un 
examen amănunțit din mai multe puncte de vedere, s-a stabilit ca doi elevi din clasa 
a IV-a, printre care și eu, și doi elevi din clasa a V-a, adică Mihălceanu Gheorghe, 
fiu de țăran din Boian, și Cernușca Gheorghe, din Roșa, suburbie a municipiului 
Cernăuți, să mergem la Colegiul Național „Carol I” din Craiova ca reprezentanți ai 
acestui liceu, ai Bucovinei, să ne prezentăm la concursul pe provincii inițiat de 
profesorul C. Anghelescu. Împreună cu Constantin Ioanovici, fiul unui ofițer din 
armata de la Sadagura, și cu cei doi bucovineni din clasa a V-a, în plin trimestru 
din toamna anului 1935, am luat drumul Craiovei, traversând țara, adică un traseu 
de lângă frontiera cu Polonia și până la Dunărea albastră și la Jii. În Craiova 
Banilor olteni am fost primiți cu uimire, eu și Mihălceanu fiind îmbrăcați în 
costume naționale din Bucovina, pe care nu le mai văzuseră oltenii până atunci, 
crezând că acestea sunt doar de prezentare, dar, când au văzut că și schimburile 
noastre din lădițe erau la fel, au început să ne întrebe dacă nu cumva aceasta era 
uniforma liceului nostru din Cernăuți. Profesorul de istorie Ciuceanu mi-a spus că 
eu, care vin din țara fagilor, seamăn mai degrabă cu un brad, la care eu i-am 
răspuns că Bucovina are și întinse păduri de brazi, ceea ce mi-a atras simpatia lui, 
dar din păcate el ne-a părăsit chiar în acel an, pentru totdeauna, și la înmormântarea 
lui l-am plâns îmbrăcat fiind în același costum [în] care lui îi plăcea atât de mult să 
mă vadă purtându-l în clasă sau prin parcul „Romanescu”. 

La numai cincisprezece ani, eu parcurgeam de mai multe ori drumul de fier 
din nordul până în sudul țării, cu lădița și lucrurile școlarului pe un trimestru întreg, 
și totul mi se părea un vis, o copilărie. Numai mama îmi purta de grijă și încerca  
să-și dea seama cât de departe merg de casă, dacă trebuia să călătoresc cu trenul 
timp de o zi și o noapte. 

În clasă eram elevi din toate regiunile țării: din Maramureș, Transilvania, 
Moldova și Banat, inclusiv și din Oltenia, printre care și Bobin, fiul popii din 
Maglavit, dar ne împăcam bine, aveam profesori buni și înțelepți, eram silitori, 
învățam bine și le satisfăceam pretențiile, culegeam note bune și multe laude. Iar noi 
eram ambițioși, pentru că nu era vorba numai de meritul personal, ci de onoarea 
regiunii din care veneam și pe care o reprezentam, de aceea, când veneam acasă în 
vacanțe mergeam la Cernăuți și-i arătam directorului carnetul de note, acesta 
bucurându-se și urându-ne mai departe spor la învățătură și dorindu-ne să fim model 
de comportare. Cu toate ne împăcam la Craiova, dar nu pot spune același lucru 
despre limba oltenilor și mâncarea de praz sau alte specialități oltenești. Calea Unirii, 
strada principală și de promenadă a oltenilor, era îmbâcsită de fum de carne prăjită, 
duhoare de țuică care se îmbiba în costumele noastre când mergeam spre parc, încât 
nu ieșea mirosul din ele timp de câteva zile, parcă noi am fi fost consumatorii. 

Nu pot spune că nu am învățat multe la colegiul din Craiova, dar nici nu pot 
spune că mai mult decât la liceul din Cernăuți, însă ceea ce este sigur este faptul că 
am agonisit în plus multe cunoștințe, nepunând la socoteală ceea ce am văzut de 
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când am plecat de acasă, de-a lungul drumului de sute de kilometri, gările, orașele, 
capitala țării, am avut ocazia de a cunoaște oameni, de a vizita muzee, biblioteci, 
monumente, biserici, opere de artă, ceea ce desigur nu aș fi putut vedea și cunoaște 
stând numai la Cernăuți. 

Dar cum totul în viață atârnă de ceva și cum acest concurs fusese înființat la 
inițiativa unui om, la căderea guvernului și, deci, și a ministrului C. Anghelescu, 
clasele de bursieri s-au desființat, bursele s-au suprimat și noi am revenit de unde 
plecasem, după doi ani de experiențe extraordinare, cunoștințe și amintiri care cu 
timpul s-au veștejit și prăfuit, în parte. 

Întors la Cernăuți am intrat la internatul de băieți români al „Societății pentru 
Cultura Română în Bucovina”, tot ca bursier, pe baza notelor ce le obținusem la 
Craiova. Acum, cunoscând viața de internat, m-am aclimatizat repede – condițiile de 
învățătură, trai și hrană fiind cam aceleași; pedagogii severi, directorul și mai aspru nu 
ne-au diminuat prea mult sentimentul singurătății noastre pe care îl aveam la Craiova. 
În anii de până în 1940, cu atâta bogăție și belșug în țară, mâncarea la internat era 
destul de slabă – calitativ și cantitativ – poarta fiind încuiată întocmai ca la o 
închisoare, păzită de un portar milităros, iar ieșirea în oraș chiar pentru a cumpăra un 
covrig era posibilă numai cu bilet de voie semnat de director. Vedeam cum se taie 
porcii mari și grași în fundul curții – care fuseseră crescuți și îngrășați cu o parte din 
hrana noastră –, dar din ei noi nu ne alegeam decât cu chișcă cu sânge și ceva tocană, 
jamboanele fiind destinate musafirilor candidați la mâna fiicei directorului nostru! 

Ca o cauză a subnutriției noastre, internatul nostru era mereu în carantină 
pentru oreion, scarlatină, gripă, noi, elevii, lipsind astfel zile sau săptămâni în șir de 
la cursuri; astfel rămâneam în urmă cu învățătura, cu tezele, iar consecințele se 
vedeau în faza de pregătire a bacalaureatului. Spălatul cu apă rece, așa cum curgea 
de la robinet și fără cămașă pe noi, căci altfel simțeam de îndată pe spate trestia 
directorului sau cureaua pedagogului, frigul din dormitoarele mari, cu peste treizeci 
de paturi și cu două sobe care scoteau mai mult fum decât căldură, frigul din sălile 
de meditație, care ne amorțea pe bănci – acestea erau condițiile în care trebuia să 
învățăm și să ne pregătim pentru bacalaureat, pentru viață, pentru societate! 

La liceu am avut, în tot cursul superior, eminenți profesori și pedagogi de 
înaltă conduită, în frunte cu directorul liceului; dintre aceștia sunt de menționat: 
profesorul doctor Amuliu Liteanu16, de latină, doctorul Vasile Săvean17 – la limba 
franceză, doctorul Gheorghe Hoinic18 – la germană, doctorul docent Teodor Balan19 – 
 

16 Liteanu Amuliu (1883–1958), dirijor, filolog. A fost profesor de limba latină la Liceul  
„Aron Pumnul” și apoi director la Liceul nr. 3 din Cernăuți. A locuit pe str. Titu Maiorescu nr. 5 
(fosta Mikuliczgasse, astăzi Kotliarevskogo) – n. ed. 

17 Săveanu (Sauciuc) Vasile, doctor în filologie, profesor de limba franceză la Liceul  
„Aron Pumnul”. Era fratele profesorului universitar Theofil Sauciuc-Săveanu. A locuit pe str. Universității 
nr. 14 (fosta Universitätsgasse, astăzi Universitetska) – n. ed. 

18 Hoinic Gheorghe, doctor în filologie. A fost și profesor de germană și română la Liceul 
„Ștefan cel Mare” din Suceava (1912–1919). A locuit pe str. Dimitrie Cantemir nr. 5 (fosta 
Römergasse, astăzi Shkilya /Vasylja) – n. ed. 

19 Balan Teodor (1885–1972), istoric, profesor de istorie și geografie la Liceul „Aron Pumnul” 
(1918–1940), director la Arhivele Statului Cernăuți (1929–1940), cadru didactic la Universitatea din 
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la istorie și alții, care ne-au rămas pentru tot restul vieții ca niște făclii luminoase pe 
drumul ce ni-l pregătea destinul. 

În ultimele clase de liceu, nivelul cunoștințelor noastre era destul de ridicat, 
conținutul manualelor școlare fiind parcurs încă din primul trimestru, celelalte două 
trimestre transformându-se în adevărate colocvii și seminarii pe marginea unor 
cărți și materiale suplimentare recomandate de profesor care, în această fază, 
devenea un adevărat îndrumător al unor teze de diplomă. 

Clasele din seria A scăpaseră de profesorii care proveneau din fosta școală 
austriacă și care, o parte, mai dăinuiau la clasele din seria B, până ce aveau să fie 
pensionați, așa încât m-am bucurat de cel mai select corp didactic, demni urmași ai 
lui Arune și numai așa se explică faptul că la examenul de bacalaureat, sesiunea 
iunie 1940, nu numai că nu a fost niciun amânat, dar nu a existat medie sub nota 
șapte, iar președintele comisiei – eminentul profesor de la Universitatea din 
București – Gheorghe Florian a felicitat corpul profesoral și bacalaureații  
Liceului nr. 1 „Aron Pumnul” din Cernăuți, afirmând că suntem cu toții demni de 
renumele liceului în care a învățat și Mihai Eminescu. 

În cadrul liceului nostru ființa o societate cultural-artistică, „Steluța”, care, sub 
îndrumarea unor inimoși și talentați profesori, în frunte cu profesorul de muzică Sava 
Arbore20, recruta tinere talente la declamare de poezii, pentru cânt, solo ori în grup, 
interpretări muzicale la diferite instrumente, pentru interpretări de piese sau scenete 
și, de câteva ori pe an, pregătea o șezătoare – la „Steluța” – care atrăgea numeros 
public din rândul elevilor și elevelor din Cernăuți, cât și al foștilor elevi acum 
deveniți membri ai acestei societăți, bucurându-ne cu toții de clipe de neuitat. 

Orașul Cernăuți devenise, însă, un important centru cultural, muzical și artistic 
chiar pe timpul administrației austriece, viața culturală fiind susținută de 
„Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina” în frunte cu familia 
Hurmuzachi de la Cernauca, cu Dionisie Bejan, Iancu Flondor și alți urmași demni 
de pomenit. Devenit mai apoi centru universitar, în Cernăuți iau ființă mai multe 
societăți academice studențești ca: „Arboroasa”, al cărei al doilea președinte a fost 
înflăcăratul bucovinean de la Stupca, Ciprian Porumbescu; societatea academică 
„Dacia”, societățile academice „Bucovina”, „Junimea” și altele, adevărate universi-
tăți culturale cunoscute, iubite și așteptate în întreaga Bucovină. Încă din ultimele 
clase mă gândeam la care mă voi înscrie, deși frații mei au fost membri la 
„Junimea”, Vasile fiind chiar președinte în două sesiuni; nu eram decis să-i urmez 
exemplul sau mai degrabă să merg la Ciprian, la „Arboroasa”, unde erau membri, 
în majoritate, fiii de țărani din Bucovina. N-am ajuns însă la nicio hotărâre, pentru 
că nu-mi alesesem încă profesia; voiam să urmez medicina, să ajung doctor la noi 
în sat și în acest gând stabilisem și locul unde voi ridica dispensarul medical: lângă 
ogorul nostru din Săliște, la bifurcația drumul spre biserică; dar cum la Cernăuți nu 
 
Cernăuți (1932–1940), autor a numeroase studii și volume de documente privitoare la istoria Bucovinei. 
Locuia în Cernăuți, str. General Mircescu nr. 10 (fosta Landhausgasse, astăzi Sheptitskogo) – n. ed. 

20 Arbore Sava, profesor de muzică, locuia pe str. General Averescu nr. 86 (fosta Morariugasse, 
astăzi Petra Sagaydachnogo) – n. ed. 
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era facultate de medicină, ci numai la Cluj și Iași, urma ca mai apoi să mă stabilesc 
asupra societății culturale la care să mă înscriu. Eram atât de dornic să ajung 
student, să urmez la o facultate cursurile ce mi le-am ales, să fiu independent la 
căminul studențesc, să învăț, să dansez, să cunosc o altă lume decât cea din școală 
și internat, să-mi fac straie nemțești cât mai frumoase, să fiu „domn” așa cum își 
dorea mama!  

Costică, care a făcut Școala normală, a ieșit învățător, pe leafa lui, într-un 
sat, dar eu abia acum începeam drumul spre dorință. 

Tata, un bărbat frumos, bine proporționat, cu o fizionomie distinsă și blândă, 
cumpătat în toate, cinstit, corect și milostiv, cuviincios și drept, bun și iubitor de 
copii, era un om foarte harnic și muncitor, cunoscut în sat ca primul la lucru pe ogor, 
unde rămânea ultimul la plecarea tuturor din țarină, spre casă. Era un cosaș 
neîntrecut, ara și semăna ogorul cum nimeni altul nu-l făcea, la sapă și la seceră 
nimeni nu se ținea după dânsul; dar toate acestea îi cereau un efort deosebit, obosea 
dar nu se arăta, transpira mult și consuma apă câte o cofă odată, foarte adesea căzând 
grav bolnav. Într-o vară, după un asemenea efort la cosit și prins de o ploaie cu 
gheață pe câmp, fără niciun adăpost, a contractat o dublă pneumonie și lac de sudoare 
a zăcut aproape în agonie pe patul din cas-cea-mare, noi toți plângând în jurul lui. 

Mama și fratele mai mare l-au dus pe brațe în căruță și l-au dus la medic, la 
dispensarul din Cozmin, că numai acolo era un dispensar medical și de acela 
depindea satul nostru. Am plâns rugându-i să mă ia și pe mine, să fiu și eu cu 
tătuca, să văd dispensarul, medicul, să văd ce este și ce-i spune; aveam doar vreo 
zece ani și ca oricare copil eram curios și mai ales eram dornic de plecare oricând 
și oriunde, oricât ar fi fost de greu. În cele din urmă m-au luat cu ei. Am văzut 
acolo un domn înalt și frumos, în halat alb și cu bărbuță albă, venind cu ceva în 
mână la căruța în care era tata, în curtea dispensarului; i-a luat temperatura, a mers 
înapoi în dispensar și a revenit cu ceva ce tata a trebuit să înghită cu un pahar de 
apă; apoi mama cu o hârtie în mână a plecat la farmacie și a revenit degrabă, pentru 
că farmacia era alături de dispensar. Am văzut cum doctorul îi ridică tatei mâneca 
de la mâna dreaptă și-i face ceva, o injecție, apoi i-a tras mâneca la loc, i-a mai dat 
câteva sfaturi mamei, după care am plecat spre casă. Tot drumul și tot timpul mai 
apoi m-am gândit la doctor, care a făcut un așa mare lucru ca să-l scape pe tata de 
la moarte. De atunci mi-a intrat în cap dorința arzătoare să mă fac și eu doctor, să 
ajung într-un sat frumos, poate chiar aici la Cozmin, dacă va fi loc, și să ajut și eu 
pe toți bieții țărani necăjiți și lipsiți de orice ajutor în fața morții, așa cum făcuse 
doctorul acela cu tatăl meu. 

Așa am prins eu dezgust de popă, care ducea oamenii la groapă, pe când eu 
voiam să-i vindec, să poată lucra mai departe, să fie cu copiii lor așa cum îl doream 
noi pe bunul nostru tată, mereu cu noi și între noi, bun și iertător cu toate șotiile pe 
care le făceam. 

La terminarea liceului, iată-mă-s, dară, Hannibal ante portas. Trecut de 
primul mare prag și gata să pornesc pe drumul viselor mele de copil, cu bacalaureatul 
luat cu succes. 
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Am plecat de îndată acasă, să le spun părinților că am trecut examenul de 
bacalaureat, că sunt bucuros și că de-acum urmează să mă pregătesc pentru 
facultatea de medicină, dorință pe care ei mi-au cunoscut-o mai demult, deși tata, 
om credincios, m-ar fi dorit popă în satul nostru, decât doctor pe cine știe unde. 

Ajuns acasă, la sfârșit de iunie era secerișul în toi, așa că din prima zi am 
plecat la câmp, mai ales că acasă era numai fratele meu geamăn, Costică, care 
terminase și el școala normală de învățători și-și aștepta numirea în vreun sat unde 
era loc vacant, pentru că în Ostrița sau în satele învecinate nu se știa a fi vreunul. 
Ilie, fratele mai mare, era pe „zonă”, la Zastavna, la frontiera cu Polonia, surorile 
erau măritate, așa că noi eram acum salvarea seceratului la grâu și la secară, la 
transportul și depozitarea grânelor în studoală, doar îmblătitul se făcea iarna, când 
noi nu eram acasă. 

Tata pleca la muncă dimineața, devreme, când trăgeau zorile, la orz, la trifoi 
și mai avea și niște fân de cosit peste Prut; noi am mai fi dormit în studoală, pe fân, 
căci era liniște și aer mult, dar mama ne scula și ne ruga să mergem la seceră cât 
este răcoare și că ʼom dormi după ce ʼom termina de secerat și de adus acasă, să 
nu vie vreo grindină să trântească tot lanul la pământ, tocmai acum când este grâul 
copt și se scutură. Așa plecam noi, dis-de-dimineață, somnoroși și căscând, la 
secerat, dar ajunși în lan ne întreceam muncind până venea mămuca cu mâncare, cu 
zeamă și pui cu smântână, mămăliguță caldă și o cofă de apă rece de-acasă, de la 
noi de la fântână, căci aici erau departe izvoarele și am fi pierdut prea mult timp să 
mergem după apă. 

Noaptea, legam snopii și-i făceam clăi, în cruce, cum făcea și tata, care 
venea și el la noi de la cosit, să ne dea o mână de ajutor, căci mama trebuia să stea 
acasă să se îngrijească de gospodărie, de vaci, porci și păsări, căci cineva trebuia să 
se ocupe și de acele vietăți. 

Astfel, am secerat noi și am strâns cam tot ce era de strâns și ne pregăteam 
de Sânpetru, când la Cernăuți avea loc târgul anual cu tot felul de bazaconii: 
scrâncioburi, măscărici de tot felul; iarmarocul, cum îi spuneau țăranii, se ținea în 
Austriaplaț21, unde nu încăpeai de tot felul de felul de mărfuri și de hoți, cu tot felul 
de întâmplări de-a lungul unei săptămâni cât dura târgul, încât aveam ce râde o 
lună după târg. 

Însă în ziua de 28 iunie 1940, cu o zi înainte de iarmarocul de Sînpetru, soția 
fratelui Gheorghe, care era concentrat, fiind la noi de câteva zile, a dorit să meargă 
la iarmaroc să facă ceva cumpărături și să pună o scrisoare la poștă pentru fratele 
nostru și soțul ei; a plecat cu fratele meu, Costică, după ce au înhămat la căruță doi 
cai, au pus în căruță câte ceva de vânzare, urmând să facă cumpărături, căci, slavă 
Domnului, nevoie aveam de multe: de zahăr, sare, orez și multe altele. 

Cum stăteam eu în pomăt [livadă], la umbra părului cel mare de Sintilei și 
citeam o carte, tot timpul muncit de gândul de a mă hotărî unde să-mi încerc 
 

21 În perioada interbelică, Piaţa Ghica Vodă; în perioada sovietică, Piața Sovietică; după 1991, 
Piața Unirii – n. ed. 
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norocul la examenul de admitere la medicină: la Iași sau la Cluj, deodată vine 
mama la mine, cu totul schimbată la față și-mi spune că Cecilia a venit de la târg pe 
jos, că pleacă de îndată la Pomârla, la părinții ei, și că pe Costică l-a luat armata 
română, cu căruță cu tot, în care i-a încărcat muniție și fug cu toții spre Siret că vin 
rușii. Cum eram eu așa scufundat în meditație, la început nu am înțeles nimic, căci 
dacă ar fi fost un fulger sau un trăsnet aș fi auzit un zgomot, aș fi văzut lumină, dar 
așa lucruri de necrezut ce le auzeam de la mama mi-au creat impresia că visez.  
M-am sculat de jos, am făcut câteva ocoale prin pomăt, am gustat din perele care 
altădată erau atât de gustoase și parfumate și acum păreau leșioase, fără gust, am 
venit în casă și am rugat-o pe mama să-mi mai spună o dată acele lucruri de 
necrezut. Cecilia era gata de plecare, cu poșeta în mână și încă ceva și la fel mi-a 
spus și ea: că armata română fugea spre România, că vin rușii. 

Nu aveam nicio posibilitate să aflu mai mult, căci în sat nu era niciun aparat 
de radio; nu știu dacă la școala din centru vreun învățător să fi avut vreo galenă, dar 
nu-mi venea să plec nicăieri și nici nu-mi venea a crede nimic. 

Am ieșit în țarină, pe deal, să văd cerul mai de aproape și, într-adevăr, pe 
șoseaua Cernăuți–Dorohoi care trecea peste câmpul nostru am zărit mașini, 
camioane, oameni mergând pe jos, birje și căruțe, puhoi de bărbați, femei și copii, 
unii chiar în brațele mamelor, vaiete și plânsete ca după mort, o coloană nesfârșită 
care mărșăluia spre podul de la Ruginoasa, spre Herța-Dorohoi, spre România. 

Armata română, unitățile din Cernăuți și de pe zonă, se retrăgeau pe cealaltă 
șosea, spre sud, pe la Ceahor, Cozmin, Tereblecea, ceea ce nu se putea vedea de la 
noi, însă se auzise un zgomot înfiorător. 

Până atunci nu avusesem nici-o noapte albă, doar nopțile prelungite când 
învățam pentru bacalaureat, în ultimul trimestru, când eram în gazdă la familia 
Todirean22 pe strada Romană nr. 150; dar acum nu-mi venea somnul, nu puteam 
dormi, deși țineam ochii strâns închiși și mă perpeleam că nu am cu cine să schimb 
o vorbă, Costică fiind dus iar cu părinții, nu aveam ce să vorbesc despre ceea ce se 
petrecea în acele clipe istorice. Totuși, ceva deosebit se petrecea pentru că se auzea 
un vuiet surd, venit de departe, nedefinit, iar câinii lătrau a pagubă ca în nopțile 
lungi de iarnă când dădeau lupii năvală la vreo gospodărie, la porci ori la oi. 

A doua zi fiind zi de sărbătoare, Sânpetru, am auzit clopotele trăgând la 
biserică și cum tata se pregătea să meargă ca de obicei, a zis să merg și eu; deși 
cam prea de dimineață am plecat amândoi la biserica ce se afla în mijlocul satului; 
nu am mers prin sat, ci prin câmp, ca să putem vedea mai bine ce este pe șosea, mai 
ales la podul peste Drihalui, punct obligatoriu de trecere spre și dinspre Cernăuți. 

 
22 Familia lui Ion Todireanu, militar în armata română. Ion și fiul acestuia, Ștefan (născut în  

12 decembrie 1931), originari din Ostrița, s-au refugiat în luna noiembrie 1940, cu ajutorul Comisiei 
germane de repatriere, în Cracovia și, ulterior, la Wroclaw, în Polonia ocupată de naziști. În luna mai 
1941, aceștia au reușit să revină în România, stabilindu-se în orașul Câmpulung Moldovenesc. Familia 
Todireanu a revenit în capitala Bucovinei în toamna anului 1941 însă, în primăvara anului 1944, în fața 
ofensivei sovietice, s-a văzut nevoită să se refugieze la Timișoara. Informația a fost furnizată de  
Ștefan Todireanu, fost cercetător la Institutul de Fizică Atomică din București, în 28 iunie 2013 – n. ed.   
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Am rămas înlemniți când am constatat că la ambele cârciumi de la capetele podului 
erau camioane pavoazate cu steaguri și table mari, difuzoare și muzică țipătoare din 
care nu prea înțelegeam nimic, doar atunci când se puneau plăci cu muzică 
moldovenească, urmate de intervenții zgomotoase și vesele date de un „moldovean” 
din Basarabia în uniformă căzăcească și cu multe pistoale la centură. Se spunea ca 
„marele Stalin, pe care îl vedem în tablou, a ordonat eliberarea noastră de sub 
exploatarea cruntă a valahilor și că de acum vom fi liberi și fericiți cum n-am mai 
fost noi niciodată”. 

Pentru ca să vedem „fericirea” coborând din cer ca ploaia de pe norii 
sfântului Ilie ne-am dus la biserică, dar slujba a fost foarte scurtă, oameni puțini și 
îngroziți de cele ce se întâmplau sub ochii lor, părând totul un vis urât. 

Am plecat cu tata spre casă, ducând în mână constituția U.R.S.S. și alte 
broșuri și fițuici de propagandă primite la pod de la armata „eliberatoare” și ne 
frământam mintea să înțelegem de cine ne eliberaserăm, că nu fusesem ocupați de 
nimeni și cum de am fost părăsiți într-un mod atât de rușinos de armata română, 
fără să tragă cel puțin un foc de armă pentru a speria ciorile! 

România și românii de la București nu au avut nici-un cuvânt de spus; pe 
românii din Vechiul Regat nu i-a interesat Bucovina de nord decât pentru 
stoarcerea averilor și bogățiilor naturale ale acestui ținut atât de greu încercat de-a 
lungul vremurilor. Oare nu s-a găsit nici-un om – bun român – care să nu ne lase 
pradă ocupanților, care atât de ușor deveneau noii stăpâni ai „dulcei Bucovine”, 
„veselă grădină”; oare nimic nu s-a putut face pentru această glie, curat 
românească, floare între flori? 

Dacă am fi strigat și morții s-ar fi ridicat din mormintele lor și ne veneau în 
ajutor; venea Ștefan de la Putna, veneau Alexandru și Mihai să conducă plăieșii și 
arcașii, călăreții și pedestrașii care să ne ducă la victorie, precum Mureșanu spunea: 
„Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, decât să fim sclavi iarăși în vechiu-ne 
pământ!”. Dacă am fi strigat de două ori și codrii ne-ar fi venit ajutor și nu am fi 
ajuns la rușinea ca o armată glorioasă să fugă în taină, noaptea și în debandadă, 
ducând cu sine ceea ce se mai putea prăda de la populația pașnică, lăsată fără nici-o 
apărare, zălog la noii și viitorii stăpâni. 

Ghica [Grigore al III-lea Ghica] și-a dat capul domnesc pentru oprirea 
năvălitorilor de la apus, dar pentru cei ce veneau acum din răsărit nimeni n-a ridicat 
măcar un deget, așa gândeau bucovinenii rămași pe locurile lor după acea zi de  
28 iunie 1940. 

Rătăceam zile întregi prin oraș și nu mai recunoșteam nimic: liceul, 
internatul, străzile, grădina publică, toate erau altele, totul era altfel decât 
cunoscusem eu; nimic nu mai era ca înainte, transformarea se petrecuse atât de 
repede, era atât de mare încât și se părea că sunt în altă parte și nu acolo unde-mi 
trăisem anii grei de școală, e drept în frig, foame și suferință, dar era Cernăuțiul 
nostru, orașul unde începusem să-mi făuresc drumul spre viitor. 

Tancuri și blindate, mașini și camioane militare, difuzoare și steaguri cu 
secera și ciocanul, militari de diferite grade formau mulțimea care saturase totul, 
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aerul, străzile; nu se mai vedeau civilii, decât ici-colo câte unul, care să se 
oprească, cunoscându-se, să schimbe o vorbă unul cu altul și asta de frica de a nu fi 
bănuiți de ceva, că intrase în oasele tuturor localnicilor de atâta muscălime câtă 
năvălise în oraș. Rulourile trase la geamurile fostelor magazine și ale caselor 
părăsite în grabă de localnicii care au apucat să fugă completau aspectul sumbru al 
orașului, care până mai ieri, până la ultimul târg de vară de la Sânpetru fusese un 
oraș în plină dezvoltare și înflorire, iar acum fiind ocupat de corbii răpitori în 
uniformă și zale. 

Mai căutam încă la liceu listele cu rezultatele examenului bacalaureat – 
sesiunea iunie 1940 – când m-am întâlnit cu colegul Plopa Gheorghe, din Roșa, 
primul și singurul coleg pe care îl întâlneam în aceste zile de restriște. Ne-am plimbat 
amândoi în uniforme kaki de elevi, căci alte haine nu aveam, prin oraș, în grădina 
publică la Dominic – parcul din spatele Mitropoliei – conducându-l în drumul spre 
Roșa și ne întrebam dezorientați ce avem de făcut, cum să ne prezentăm noi la un 
examen de admitere fără nici o dovadă că am absolvit bacalaureatul, iar de diplome 
nici vorbă. Ne-am hotărât să mergem amândoi la Guvernământ, acolo fiind instalată 
noua conducere a profesorilor și să ne interesăm de diplomele noastre de bacalaureat 
și unde, când și cum ne putem înscrie la o facultate. 

La Palatul administrativ, unde era instalată noua conducere a provinciei 
răpite pentru a doua oară, am ajuns printre santinele pe la un birou de civili, 
spunând că suntem absolvenți de liceu, că am trecut examenul de bacalaureat în 
luna iunie și am dori să știm de unde putem ridica diplomele cu care să mergem să 
ne înscriem la admiterea într-o facultate. 

Un civil, într-o limbă basarabeană ce aducea a românește, a întrebat la ce 
facultate dorim să mergem și ce am dori să ajungem, ne-a mai spus că nu trebuie să 
ducem grijă, că trebuie să învățăm rusește și când vom ști să vorbim rusește să ne 
întoarcem la el căci ne va înscrie la Harkov la ce facultate vom dori noi, doar că 
trebuie să dovedim încredere și dragoste pentru patria noastră – Uniunea Sovietică. 
Am ieșit amândoi din Palat, ne-am așezat pe o bancă din fața parcului „Arboroasa” 
gândindu-ne la cele spuse de celovec [om, aici în sensul de funcționar sovietic]. 
Atunci, ca și cum ar fi „cântat cocoșul a treia oară”, mi-am adus aminte de vorbele 
mamei „ai carte, ai parte!”. Dar ce aveam eu acum după opt ani de trudă, lipsuri, 
foame și muncă asiduă depusă în credința că-mi voi făuri un viitor mai bun, o viață 
mai omenească; ce mai rămânea din dorința mea de a-mi pune viața în slujba 
omului, a celor bolnavi și suferinzi? Oprindu-mi ochii pe crucile de pe turnurile 
catedralei din stânga noastră în care de atâtea ori intrasem să mă rog la Dumnezeu 
să-mi ajute la examene, mi s-a luminat deodată mintea și i-am spus lui Gheorghiță: 
„Hai, să te conduc spre casă, pentru că nu am unde merge”; până la noi ar fi fost 
vreo doisprezece kilometrii, în parcul Dominic ne-am oprit pe aceeași bancă pe 
care stătusem cu câteva zile mai înainte; i-am împărtășit colegului meu gândul 
care-mi venise mai înainte în fața catedralei: „hai, să mergem în țara noastră, în 
România, căci vom găsi noi în cele din urmă oameni care să ne creadă, să ne 
înțeleagă, să ne ajute!”. 
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Era la mijlocul lunii iulie, era cald, căldură arzătoare, iar noi eram flămânzi, 
obosiți și foarte amărâți de situația în care ajunsesem. Ne-am despărțit destul de 
târziu, după amiază; el a plecat la părinții și surorile lui, să le împărtășească gândul 
nostru, eu am plecat de-a lungul străzii Române, cale de vreo patru kilometri la 
gazda mea, familia Todirean, oameni foarte cumsecade, plecați spre oraș din satul 
nostru ca să-și poată ține copiii la școală, să-și câștige o existență mai ușor. Am stat 
cu ei de vorbă toată noaptea, urmând a doua zi să mă întâlnesc din nou cu colegul 
meu, Ghiță, să ne sfătuim și a rezultat că aceasta este singura noastră cale, pentru 
că rămânând aici, la ruși, nu ar fi fost soarta care să ne surâdă nouă, românilor. 

Timpul trecea, paza la frontieră se întărea; rușii aveau instalații de semnalizare, 
câini și pază întărită, încât orice clipă pierdută era în detrimentul nostru. 

La întâlnirea mea cu Ghiță din grădina publică, ultima întâlnire în acel loc 
din viața noastră, la 19 iulie 1940, am stabilit ferm că vom pleca în România, 
despărțindu-ne cu înțelegerea de a ne reîntoarce la gazda mea, pe strada Romană 
nr. 150, în data de 20 iulie, adică a doua zi; între timp eu am plecat acasă, la părinți, 
să le aduc și lor la cunoștință hotărârea pe care o luasem, să-mi iau rămas bun de la 
bunii mei părinți, eu fiind cel mai mic dintre copii și care urma să părăsesc și eu 
casa părintească. Tata era la câmp, la coasă, peste Prut, iar mama scotea plăcintele 
din cuptor pentru că a doua zi era Sfântul Ilie; sărbătoare mare; acasă nu mai era 
nimeni, toți frații erau în armată, Costică fusese dus de armata română în retragere, 
fratele Vasile23 era la Paris; așa că nu am avut de la cine să-mi mai iau rămas bun, 
decât de la mama. I-am spus că urma să plec cu un coleg în România; cum și pe 
unde nici eu nu știam, dar că dimineața următoare urma să ne întâlnim la gazda 
mea din Cernăuți. Mămuca nu a zis decât „Dumnezeu să vă ajute!”, mi-a dat ceva 
să mănânc, parcă niște găluște în foi de sfeclă roșie peste care a pus smântână, dar 
nu am reușit să înghit nimic, parcă-mi era gâtul sigilat. Mi-a pus în geanta de 
școală o plăcintă caldă, scoasă atunci din cuptor și unsă cu zahăr, mi-a dat câteva 
ouă fierte și ele în grabă și un bulgăraș de brânză care se afla tocmai atunci în 
strecurătoare. Mama îmi știa dorința de a mă face doctor și deci era pregătită cu 
gândul că oricum voi pleca la Cluj sau la Iași, dar plecarea mea de acum era cu 
totul altceva, care nu putea ști unde și pentru cât timp și dacă vom mai reuși 
vreodată să ne vedem. Însă eu mă grăbeam pentru că aveam de făcut drumul întors 
la Cernăuți încă doisprezece kilometri, pe jos. Înainte de plecare, mama s-a urcat în 
pod, de unde s-a întors cu ceva în mână; era o sticlă de agheasmă cu care m-a 
stropit și m-a binecuvântat să fiu păzit și apărat de toate necazurile, să trec ușor 
dincolo și să le dau de știre îndată ce voi putea și cum ʼoi putea, apoi mi-a dat o 
Epistolie, o cărticică roșie, cu „Visul Maicii Domnului”, pe care o avea mama din 
copilăria ei, spunându-mi să o port la mine mereu, să n-o las de lângă mine 
niciodată, că-mi va aduce noroc și scăpare de orice necaz, boli sau greutăți. I-am 
 

23 Gălătescu Vasile (14 februarie 1910 – 13 noiembrie 1966), jurist și economist, doctor în 
economie al Universității din Paris. A lucrat la Banca Națională a României, fiind implicat în 
realizarea reformelor monetare din anii 1937 și 1952 – n. ed. 
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sărutat mâna și am plecat repede să nu-mi vadă lacrimile, doar eram băiat mare și 
cu carte, așa cum își dorise atât de mult mama. 

Ajuns la Cernăuți, noaptea târziu, n-am reușit să dorm aproape deloc, nu din 
pricina drumului lung făcut pe jos, dus-întors în luna lui iulie, nici din cauza 
foamei, neputând nimic înghiți, ci din cauza gândurilor și întrebărilor care-mi 
săgetau capul. Căci nu știam cum o să trecem noi peste frontieră, pentru că despre 
ea nu prea știam mai nimic. Este adevărat că prin luna mai, din acel an, când nu-i 
trecea nimănui prin gând că vom fi despărțiți de Rusia printr-o frontieră pe uscat, 
bunul nostru director Iliuț a organizat o excursie de o zi, cu un autobuz, la Cetatea 
Hotinului; fusesem luat și eu în această excursie, care nu m-a costat de altfel niciun 
ban. A fost prima și ultima excursie făcută împreună cu directorul liceului și câțiva 
profesori și vreo treizeci de elevi; atunci am văzut Nistrul, Cetatea Hotinului și 
casele de la Cristinești ale familiei Hajdeu, la întoarcere am văzut Cernauca și 
casele familiei Hurmuzachi, amintiri care nu se vor șterge din mintea mea decât 
odată cu mine. Dar ceea ce mi-a rămas în minte ca un fior, a fost vederea patrulelor 
de grăniceri de pe partea dreaptă a Nistrului, patrulele noastre, și dincolo, nu prea 
departe încât se vedeau foarte bine, grănicerii ruși, în uniforma lor cenușie, 
înarmați cu tot felul de arme și care ni se păreau – așa i-am văzut noi atunci – 
foarte fioroși. La gândul că s-ar putea să dau peste ei mă îngrozeam și îmi pierea 
orice elan. 

Dis-de-dimineață, când abia se trăgeau zorile, bunul și neasemuitul meu tată 
era în curtea gazdei mele, așezat pe un butuc și aștepta să mă vadă înainte de a 
pleca spre necunoscut. Nici el nu dormise toată noaptea. Când s-a întors acasă de la 
cosit și a auzit că și eu, ultimul dintre copiii care-i mai rămăsese acasă și cel mai 
mic, vreau să plec, nu l-a răbdat sufletul și a plecat după miezul nopții spre 
Cernăuți, să mă binecuvânteze înainte de plecarea mea cine știe pe unde și pentru 
cine știe câtă vreme. A venit și colegul meu, Gheorghiță Plopa; am mai zăbovit cu 
toții puțin și, luându-ne rămas bun de la toți, m-am apropiat de bunul meu tată, care 
a stat tot timpul acesta în picioare contemplând clipa, i-am sărutat mâna, iar el cu 
lacrimi în ochi m-a sărutat pe frunte, pentru prima și ultima oară din viața mea. 
Apoi, binecuvântându-ne pe amândoi, ne-a spus „Dumnezeu să vă aibă în pază!”, 
urmărindu-ne cu privirea până ce am dispărut după ogoarele cu porumb înalt și 
verde ca buratecul. 
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Analele Bucovinei, XXVII, 1 (54), p. 331–341, Rădăuţi – Bucureşti, 2020 

Mihai-Aurelian Căruntu, Unirea Bucovinei cu România (1918), Suceava, Editura 
„Karl A. Romstorfer”, 2018, 417 p. 

În anul 2018, când s-au împlinit o sută de ani de la Marea Unire, la Editura „Karl A. Romstorfer” 
din Suceava a apărut, sub semnătura lui Mihai-Aurelian Căruntu, lucrarea Unirea Bucovinei cu 
România (1918). Aspecte geopolitice și militare. Cuprinsul lucrării este următorul: „Introducere”;  
I. „Grossösterreich versus România Mare. Bucovina între diplomația secretă și principiul naționalităților”; 
II. „Finis Austriae! Bucovina: loialism, oportunism și acțiune națională”; III. „Si vis pacem, para 
bellum. Armata română în Bucovina: un garant al păcii, stabilității și al afirmării voinței naționale”; 
„Anexe”; „Bibliografie”; „Index de nume de persoane”. 

În „Introducere” autorul face o „trecere în revistă a unor momente din istoria europeană și 
mondială, care s-au petrecut pe parcursul mai multor secole”, cu scopul de a scoate în evidență faptul 
că „toate modificările politico-teritoriale care au afectat spațiul românesc s-au petrecut în «siajul» 
unor evenimente cu impact regional, continental, iar ceva mai târziu, global” (p. 14). Această nouă 
abordare de a investiga trecutul Bucovinei este considerată de autor „mai potrivită pentru înțelegerea 
sensului evenimentelor care au dus la unirea acestei provincii cu România” decât studierea istoriei 
provinciei ,,strict limitată la fapte petrecute doar în acest spațiu, modest ca întindere, dar cu o 
importanță geopolitică și geostrategică incontestabilă” (p. 14). Pe de altă parte, autorul mărturisește că 
nu s-a raliat „mai noului curent istoriografic, pornit pe calea demolării unor pretinse «mituri 
fondatoare» ale românilor, dar nici celor care, probabil, trăiesc cu convingerea că aproape totul s-a 
derulat doar în jurul unor personalități locale, a căror contribuție nu intenționez s-o minimalizez sau a 
cunoscutelor adunări de la Cernăuți  din 27 octombrie și 28 noiembrie 1918” (p. 14). Așadar, această 
lucrare oferă ,,o imagine de ansamblu a modului în care au acționat cei care au contribuit la Marea 
Unire din 1918: factori de decizie de la București, refugiații («bejenarii») bucovineni [...], 
parlamentarii români de la Viena [...], grupul de intelectuali români de la Cernăuți” (p. 15), prezintă 
poziția adoptată de unele minorități, precum și problemele sociale din această perioadă. Toate aceste 
aspecte privitoare la unirea Bucovinei cu România sunt tratate de autor în trei capitole. 

Primul capitol se intitulează „Grossösterreich versus România Mare. Bucovina între diplomația 
secretă și principiul naționalităților”. Autorul analizează planurile geopolitice ale Marilor Puteri care, 
după izbucnirea Primului Război Mondial, „au depus un efort diplomatic consistent, care avea drept 
scop atragerea României în război de partea lor, fiecare promițând concesii pe seama unor teritorii 
locuite de români, care se găseau sub dominația adversarului” (p. 23). Astfel, Puterile Centrale au 
elaborat câteva proiecte teritoriale (Ballplatz-ul vienez era de acord cu recuperarea Basarabiei și a 
unor teritorii din Bucovina; ambasadorul Austro-Ungariei la București, Ottokar Czernin, oferea 
României Bucovina, iar după Conferința de Pace și Basarabia; Berlinul, prin vocea ministrului 
german de la București, promitea revenirea la România a unor teritorii din Bucovina; István Tisza era 
de acord cu cedarea ,,provinciilor din Bucovina” în schimbul dreptului de a tranzita munții prin 
România; în iunie 1915, ca urmare a consultărilor din cadrul Ministerului de Externe din Viena, a fost 
redactat un document, în care erau prevăzute trei variante ale unor posibile cedări teritoriale în 
Bucovina, care nu au reușit să atragă România de partea lor, dar care scoteau în evidență faptul că 
acestea „recunoșteau legitimitatea revendicărilor Vechiului Regat” și nu excludeau ,,posibilitatea  
renunțării, parțial sau în totalitate, la suveranitatea asupra Ducatului Bucovinei” (p. 26–27). Autorul 
se referă și la proiectele Imperiului Țarist, demonstrând că acesta, în ciuda acordurilor și alianțelor 
secrete semnate cu România (primul fiind acordul româno-rus din septembrie 1914), era inamicul 
unirii Bucovinei cu România, urmărind anexarea întregii provincii (așa cum reiese din cele trei 
proiecte elaborate în anii 1915 și 1916 de generalul F. Wzebel, D. N. Vergun, A. Gherovsky și 
Antoniu, episcopul Harkovului). De asemenea, sunt analizate evenimentele petrecute în perioada 
1914–1918 și consecințele lor asupra viitorului Bucovinei, noile realități geopolitice ale unei Europe 
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aflată în schimbare, poziția elitelor bucovinene, a refugiaților bucovineni și cea a parlamentarilor 
români de la Viena. „Sub impactul evenimentelor Marelui Război, afirmă Mihai-Aurelian Căruntu, 
statutul acestei provincii a trebuit să fie redefinit în mod treptat, în funcție de situația strategică ce s-a 
dovedit, timp de patru ani, deosebit de fluidă în această parte a Europei. […] Bucovina a fost privită 
inițial ca o pierdere acceptabilă în schimbul intrării României în război de partea Puterilor Centrale, în 
timp ce Rusia Țaristă dorea să obțină aici un cap de pod pentru o viitoare ofensivă panslavistă. La 
Brest-Litovsk, Bucovina devenea victima unui «șantaj alimentar» la nivel diplomatic, fiind privită ca 
o simplă monedă de schimb pentru a salva Monarhia de foamete, Viena fiind gata să cedeze acest 
ducat autonom unei viitoare Ucraine lipsite de orice bază istorică în ținut. […] Preconizata extindere a 
teritoriului acestei provincii, inclusă în prevederile Păcii de la București, urmărea lărgirea culoarului 
strategic dintre Prut și Nistru, care face legătura spre nord cu Europa Centrală, iar la sud-est cu 
culoarul strategic al Dunării de Jos. Noul context geopolitic și modificarea radicală a situației de pe 
front din toamna anului 1918 au zădărnicit aceste planuri, în timp ce schimbarea atitudinii 
Washingtonului a deschis câmp liber afirmării libere a voinței naționalităților din Austro-Ungaria și, 
implicit, a celei a românilor. Bucovina […] se pregătea, în toamna anului 1918, să revină în hotarele 
legitime, de unde a fost desprinsă în urmă cu 143 de ani” (pp. 123–125). 

În cel de-al doilea capitol al lucrării, „Finis Austriae! Bucovina: loialism, oportunism și 
acțiune națională”, autorul se referă la acțiunile desfășurate în provincie spre sfârșitul anului 1918, în 
contextul în care Dubla Monarhie se afla într-o situație geostrategică „delicată”, iar evenimentele 
anunțau o apropiată destrămare a acesteia. Sunt evocate principalele momente ale acțiunii naționale 
românești (Constituanta și actul de la 27 octombrie 1918), în fruntea căreia s-a aflat Iancu Flondor 
(„persoană deosebit de onestă, animată de un patriotism sincer”), loialismul și expectativa unor lideri 
politici bucovineni, activitatea Consiliului Național și problemele transferului de putere (Constituanta 
nu mai recunoștea autoritatea guvernului de la Viena), tensiunile dintre români și ucraineni 
(ireconciliabile, deoarece ,,conflictul latent româno-ucrainean nu se reducea doar la porțiunea cu 
populație mixtă dintre Prut și Siret”, ci și din cauza faptului că reprezentanții Radei ucrainene au 
recurs la forță, revendicând Cernăuțiul, Storojinețul, Siretul și părți din sudul Bucovinei) și activitatea 
diplomatică în scopul solicitării sprijinului guvernului român, sprijin care, ,,datorită prevederilor Păcii 
de la București, nu putea fi la acel moment decât limitat, pentru ajutorarea locuitorilor de aici, ale 
căror viață și proprietăți erau amenințate, fără a putea să garanteze o materializare rapidă a aspirațiilor 
românilor bucovineni” (p. 170). 

Pentru „sprijinirea dorinței de autodeterminare a românilor din fostele teritorii austro-ungare 
și instaurarea aici a unui climat de pace, ordine și siguranță pentru toți locuitorii, indiferent de 
naționalitate” (p. 170), factorul militar a avut un rol major. Acest subiect este dezbătut de  
Mihai-Aurelian Căruntu în cel de-al treilea capitol al lucrării, „Si vis pacem, para bellum. Armata 
română în Bucovina: un garant al păcii, stabilității și al afirmării voinței naționale”. Autorul 
analizează pe larg operațiunea de intervenție a armatei române în Bucovina, sub comanda generalului 
Iacob Zadik, în condițiile în care în provincie exista „un vid de putere, care a generat anarhie și a lăsat 
această provincie la dispoziția Radei ucrainene, susținută și de alte forțe loiale «Austriei vechi»”  
(p. 206). De asemenea, în acest capitol se face referire la: activitatea autorităților militare și a noului 
guvern al Consiliului Național, care au fost nevoite „să trateze cu toată seriozitatea  gravele probleme  
social-economice rezultate în urma războiului și, mai ales, să ofere soluții imediate și de perspectivă 
pentru rezolvarea acestora” (p. 222); desfășurarea Congresului general al Bucovinei (28 noiembrie 
1918), care a votat Moțiunea prin care se hotăra ,,unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul României”; măsurile de ordin militar 
luate în contextul evenimentelor din Rusia și a pericolului bolșevic („acțiunea României și Poloniei a 
stopat pentru două decenii exportul sovietic de revoluție spre Mitteleuropa, dar și speranțele formării 
unei Ucraine Mari”, p. 258), lupta diplomatică din cadrul tratativelor de pace pentru recunoașterea 
suveranității provinciilor unite cu țara, precum și a noilor hotare. Concluzia autorului este acea că 
„intrarea trupelor române în Bucovina, la solicitările repetate venite din partea Consiliului Național, 
dar și a unor localități din ținut, a constituit un act legitim și absolut necesar pentru înlăturarea stării 
de anarhie și materializarea dorinței de unire a tuturor românilor într-un singur stat. […] Doar în 
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aceste condiții s-au putut desfășura lucrările Congresului General al Bucovinei, care a votat, cu 
acordul sau neutralitatea binevoitoare a naționalităților conlocuitoare, la 28 noiembrie 1918, unirea cu 
Vechiul Regat. […] Astfel, proiectul statal românesc, bazat pe tradiție, continuitate, principiul 
naționalităților, dar și geopolitica noii arhitecturi de securitate regională, recunoscute prin sistemul 
tratatelor de la Versailles, au avut câștig de cauză în fața demersurilor Ucrainei de Vest, cât și a noului 
proiect transnațional sovietic. […] Politica centralizatoare din România reîntregită după 1918, 
criticată de o anumită parte a istoriografiei, avea în vedere reducerea diferențelor acumulate în 
secolele de dominație străină, pentru a estompa falia geopolitică de la nord-vest cu Occidentul și cea 
de la Răsărit, care marca delimitarea de lumea slavă, astfel încât noua alcătuire politico-teritorială să 
fie viabilă în perspectivă. […] La două decenii de la încheierea păcii, un pact conjunctural între «aria 
pivot» sovietică și Mitteleuropa național-socialistă relua vechea politică a diplomației secrete și a 
partajului imperial, producând din nou transformări politico-teritoriale dramatice pe această falie 
geopolitică întinsă de la Marea Baltică la Marea Neagră. Fără a mai ține cont de interesele națiunilor 
de aici, politica de forță și dictatul au avut efecte directe și asupra integrității Bucovinei, care a 
continuat să rămână o provincie disputată între Orient și Occident” (pp. 275–279).  

Cele 55 de anexe prezentate de autor reproduc documente, în marea lor majoritate preluate din 
fondurile arhivistice ale Arhivelor Militare Române (Fondurile: 2271, 3831, Marele Cartier General, 
Divizia a 8-a), Arhivelor Naționale Suceava (Colecția de documente), Arhivelor Naționale Istorice 
Centrale (Fondul Iancu Flondor), precum și din Colecția de documente a Muzeului Bucovinei. 
Acestea se referă la situația Bucovinei în anul 1918, intervenția trupelor române în Bucovina și 
desfășurarea operațiunilor militare, situația politică și militară din Cernăuți, atitudinea populației față 
de intrarea armatei române în Bucovina ș.a.  

Lucrarea semnată de Mihai-Aurelian Căruntu, Unirea Bucovinei cu România (1918). Aspecte 
geopolitice și militare, întocmită pe baza unei bogate bibliografii (arhive și colecții de documente, 
documente publicate, lucrări generale, lucrări speciale, memorii, periodice), este una dintre cele mai 
importante contribuții istoriografice închinate centenarului Marii Uniri. Menționăm că, pentru o mai 
aprofundată înțelegere a evenimentelor din toamna anului 1918, la Editura „Karl A. Romstorfer” a 
apărut și lucrarea Prăbușirea unei monarhii. Discursuri ținute în Camera din Viena în ajunul 
prăbușirii la 22 octombrie 1918. Cu o introducere de un «martor din Tribuna presei», ediție îngrijită 
și adnotată de Mihai-Aurelian Căruntu. Lucrarea conține luările de cuvânt ale deputaților Constantin 
Isopescu-Grecu și Gheorghe Grigorovici în Parlamentul de la Viena și s-a tipărit după broșura (destul 
de puțin cunoscută astăzi) apărută la București, în anul 1920.  

 
  Rodica Jugrin 

Ion H. Ciubotaru, Silvia Ciubotaru, Basme fantastice din Moldova, Iași, Editura 
Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2018, 716 p. 

La prestigioasa editură universitară ieșeană, prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru a întemeiat și 
coordonează de mai mulți ani colecția ,,Ethnos”, pe care, în anul centenarului Unirii, a îmbogățit-o cu 
încă o lucrare monumentală, alcătuită și semnată împreună cu Silvia Ciubotaru, Basme fantastice din 
Moldova. Cartea cuprinde: un ,,Cuvânt înainte” al autorilor (pp. 5–7); un documentat ,,Studiu 
introductiv” (pp. 9–160), alcătuit din trei părți: ,,Retrospectivă bibliografică. De la cronicari la 
ultimele apariții editoriale”; ,,Povestitori, prilejuri de băsmuit, repertoriu”; ,,Universul narațiunilor 
propriu-zise” (această parte la rândul ei împărțită în cinci subcapitole: ,,Formule ordonatoare”; 
,,Imaginarul fantastic și substratul său mitologic”; ,,Între real și miraculos”; ,,Aspecte etice”; 
,,Elemente ale limbajului artistic”); ,,Corpus de texte” (pp. 161–697) și un ,,Indice tematic” (pp. 699–
708) în care se regăsesc și elemente de lexic regional. Este o carte căreia critica de specialitate, prin 
analiza realizată de cunoscuta cercetătoare în domeniul basmologiei, Viorica Nișcov, i-a fixat deja 
locul în etnologia românească: ,,Avem de-a face în acest caz cu singura colecție de asemenea 
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anvergură consacrată exclusiv narațiunilor fantastice, gândită și realizată pe tiparul corpusului 
regional” (Viorica Nișcov, ,,«Scoati-mă pi draga lumi!». Basme fantastice din Moldova”, în ,,Convorbiri 
literare”, anul CLI, nr. 1 (277), p. 100).              

Înainte de a face o prezentare detaliată a criteriilor de alcătuire a acestei colecții, a fondului 
documentar utilizat, a repertoriului narativ selectat și a comentariilor extrem de pertinente privind 
mediile de povestit și fenomenul povestitului, vom semnala faptul că lucrarea însăși are povestea ei, 
peste care nu se poate trece fără a pierde ceva din rostul apariției sale. Asfel, în ,,Cuvânt înainte”, 
autorii fixează timpul ,,începuturilor lucrării”: ,,Erau vremurile entuziaste de după decembrie 1989, 
când se puneau la cale proiecte dintre cele îndrăznețe. Filiala din Iași a Academiei Române semnase 
un protocol de colaborare cu Academia din Chișinău, agreat până la nivel guvernamental. În baza 
acestui act, etnologii de pe cele două maluri ale Prutului s-au întâlnit, în repetate rânduri, pentru a 
perfecta o temă de larg interes științific, intitulată «Tezaurul etnofolcloric al Moldovei». Peste treizeci 
de cercetători, din Chișinău, Cernăuți și Iași, cărora urmau să li se alăture specialiști din București și 
Cluj-Napoca, lansau un ambițios program de cercetare și valorificare, pe calea tiparului, a 
patrimoniului culturii populare tradiționale de pe cuprinsul Moldovei istorice” (p. 5). Programul a fost 
pus în practică, cercetarea de arhivă/bibliotecă a fost completată cu cea de teren, autorii ieșeni 
mărturisind că: ,,am străbătut atunci peste patruzeci de așezări din stânga Prutului, pornind din zona 
Cernăuților și până aproape de Dunăre, la Giurgiulești și Cartal” (p. 5), cu rezultate ,,dintre cele mai 
rodnice” – de exemplu, au fost înregistrate în jur de 30 de narațiuni pe benzi de magnetofon, de la 
subiecți de peste șaizeci de ani, cu cel mult patru clase primare. Din diverse motive, înregistrările 
poveștilor basarabene, din păcate, nu le-au mai fost accesibile cercetătorilor români, de aceea, în acest 
,,Corpus” de basme fantastice, etnologii ieșeni n-au mai putut include basmele culese în stânga 
Prutului, ,,poveștile basarabene, ca și cele din nordul Bucovinei, sunt discutate doar prin prisma 
bibliografiei existente” (p. 6). Au ales însă ,,62 de povestitori de primă însemnătate, reprezentativi 
pentru cele opt județe ale Moldovei din dreapta Prutului”. Din repertoriul lor, 112 narațiuni fantastice 
au fost selectate (din fondul documentar pe care îl adăpostește Arhiva de Folclor a Moldovei și 
Bucovinei, din cadrul Institutului de Filologie Română ,,A. Philippide” al Academiei Române, Filiala 
Iași), ele fiind însoțite de toate datele privind culegătorii (a căror contribuție este evidențiată în mod 
special și în ,,Cuvânt înainte”, p. 7), informatorii, împrejurările în care au fost adunate. Pentru un plus 
de rigoare științifică și ,,o bună orientare a cititorilor”, toate basmele sunt încadrate la tipologia 
Aarne-Thompson (AT). 

Substanțialul ,,Studiu introductiv” debutează cu o ,,Retrospectivă bibliografică” care-și are 
punctul de plecare în ,,mărturia cronicarilor” referitoare la ,,primele dovezi asupra existenței 
folclorului narativ în Moldova și, mai cu seamă, a unui stil local de povestit” (p. 9). Urmează o trecere 
în revistă, cu respectarea criteriului cronologic, a colecțiilor/volumelor de povești fantastice românești 
apărute de-a lungul timpului. Între primele, se numără cele cinci din Bucovina: colecția Ludwig Adolf 
Staufe; colecția Sbiera (primul român culegător de basme), încă ,,puțin cunoscută, umbrită de faima 
basmelor lui P. Ispirescu și Ion Creangă” (p. 18); culegerile de basme realizate de S. Fl. Marian, ,,și 
mai puțin luate în seamă” (p. 19) până acum, multe fiind incluse în Ornitologia poporană română 
(1883); este menționată și ediția îngrijită de Paul Leu, S. Fl. Marian, Basme populare românești 
(1986); corpusul realizat de Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele poporului român (1903); 
volumul lui Leca Morariu, De la noi (1915); apoi, colecțiile datorate lui Mihai Eminescu, Ion 
Creangă, Tudor Pamfile, George Pitiș, Mihail Canianu, Elena D. O. Sevastos, Alexandru Vasiliu, 
Artur Gorovei, N. Iorga, basarabenilor P. V. Ștefănucă, Tatiana Gălușcă-Cârșmariu, Grigore G. 
Botezatu ș.a. Ca o noutate, sunt incluse în retrospectiva bibliografică și reviste care au tipărit proză 
populară fantastică: ,,Șezătoarea”, ,,Ion Creangă”, ,,Povestea Vorbei” etc. Este de remarcat că 
etnologii descriu colecțiile, menționează datele lor bibliografice și rezumă subiectul poveștilor 
ilustrative prin valoare artistică, prin prezența unor secvențe narative mai rar întâlnite ori a imaginilor 
inedite. În finalul excursului, autorii afirmă, poate și recunoscători că le-a fost dat să se înscrie, e 
drept, prin efort și muncă uriașe, atât în lungul șir de ,,ascultători pasionați”, cât și al celor care ,,au 
învins ostilitățile”, reușind să ofere cititorilor, dar și specialiștilor, volumul de față: ,,putem conchide 
că ne aflăm în fața unui foc viu, întreținut de-a lungul timpului atât de performeri, cât și de ascultători 
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pasionați. Stilul tradițional, unitar cu cel al povestitorilor din tot spațiul românesc, se dovedește încă 
expresiv și viguros. În trama miraculosului se împletesc elemente arhaice, valori ale unor culturi 
străvechi. Dar ce contează în primul rând este puterea regeneratoare a basmului în ce privește legătura 
dintre generații, neamuri și etnii, umanismul său învingând ostilitățile. [...] Cât despre viitor, oricât de 
vizionari am fi, nu putem anticipa în numele celor care îndrăgesc poveștile și tăinuirea lor în liniștea 
serilor. Creația epică populară este o mare cu valuri înalte sau mai joase, cu fluxuri și refluxuri, dar 
mereu prezentă” (pp. 77–78). 

Subcapitolul dedicat performerilor, ,,Povestitori, prilejuri de băsmuit, repertoriu”, aduce în 
prim- plan fotografiile și biografiile celor 62 de povestitori, ,,oameni talentați” între care etnologii au 
avut bucuria de a asculta și ,,băsmuitori cu adevărat remarcabili”, cum sunt prezentați Grigore Pascu 
din Albele – Bacău, Ion Bălan din Cotu – Botoșani, Mihai Hutu din Stulpicani – Suceava ș.a. Trecuți 
de 60 de ani, subiecții cunosc și alte specii folclorice (colinde, urături, descântece, strigături, cântece, 
ghicitori, snoave etc.), participă/participau la nunți (ca vornic), șezători sau clăci, participând activ la 
viața folclorică a satului, bucurându-se de recunoașterea comunității. Chestionați în ce împrejurări era 
obișnuit/,,îndătinat” povestitul și transmiterea narațiunilor, ei indică: ,,la munci, uni iarau mai mulț 
participanț”; ,,pi pajâști, uni sî duceu cu vitili la pascut” (p. 109), la ceremonialurile de trecere 
(pregătirea bucatelor pentru cumetrii, priveghiuri), și bineînțeles la clacă, șezătoare, hram etc. 
Cercetătorii au constat că pentru țărani (cel puțin pentru cei pe care i-au ascultat) povestitul este ,,un 
act cultural ce îl împlinește pe cel ce îl practică, făcându-l să stăpânească lumea așa cum își stăpânește 
propria gospodărie. Miraculosul, uimitorul, extraordinarul, nemaivăzutul sunt tot atâtea impulsuri spre 
lărgirea și desăvârșirea frontierelor universului și ale sufletului omenesc” (p. 113). În privința 
repertoriului ,,băsmuitorilor moldoveni”, s-a putut observa că povestirorii preferă anumite teme, 
motive, formule de început ori de încheiere, fiecare informator accentuând o anume latură a 
contextului narativ: ,,performerul nu-și alege numai povestea dintr-un sac anume, ci și procedee 
tipice, secvențe, metafore, denumiri toponimice stranii, credințe din alte vremi” (p. 115), ilustrând în 
acest mod transformarea narațiunii mitologice în creație literară fantastică.  

Și cum trecerea în timpul fantastic se face prin formulele introductive, susținute ulterior de 
alte mărci inconfundabile ale speciei, un capitol dens al studiului introductiv este consacrat 
,,Universului narațiunilor propriu-zise”. ,,Formulele ordonatoare”, prezența ori absența lor, subliniază 
fie afirmarea pedagogiei povestitului (cele mediane), fie fenomenul trecerii de la scopul magic al 
rostirii poveștii, la un nivel de petrecere lejeră a timpului (absența formulei finale, frecventă în secolul 
al XIX-lea în partea nordică a Moldovei), fie sublinierea opoziției adevăr – născocire. În subcapitolul 
,,Imaginarul fantastic și substratul său mitologic”, autorii subliniază prezența în basmele fantastice 
înregistrate după anii 70 ai secolului al XX-lea, a motivelor: nașteri miraculoase – din vânt sau boabe 
de piper, xilogeneza, înghițirea inițiatică, metamorfoze ale personajelor, toponimie fantastică, animale 
cu puteri miraculoase etc., iar elemente ce țin de poetica basmului fantastic sunt prezentate în 
subcapitolul ,,Elemente ale limbajului artistic”.  

În ,,Corpus-ul de texte”, basmele apar ordonate conform clasificării internaționale AT, de la 
AT301 la AT1920, fiind incluse și variante ale unui anumit tip, ceea ce facilitează cititorului 
observarea variațiilor și bogăția fondului de basme întâlnit în Moldova spre sfârșitul secolului al XX-lea.                                                     

 
Elena  Pascaniuc 

Constantin Ungureanu, Călin Pantea, Atlasul etno-lingvistic și confesional al Bucovinei 
(1774–2002), Suceava, Editura „Karl. A. Romstorfer”, 2018, 192 p. 

Editat cu prilejul Anului Centenar 2018, Atlasul etno-lingvistic și confesional al Bucovinei 
(1774–2002) îi are ca autori pe istoricul Constantin Ungureanu (text) și profesorul orădean Călin 
Pantea (grafică). Lucrarea în format A3 a fost scoasă la Editura „Karl A. Romstorfer”, la sfârşitul 
anului 2018, fiind unul dintre volumele editate de Muzeul Bucovinei din Suceava sub egida 
Centenarului Marii Uniri. 
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Constantin Ungureanu, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de 
Științe din Moldova, este autorul a numeroase studii și articole științifice publicate în reviste de 
specialitate consacrate, în principal, istoriei Bucovinei din perioada stăpânirii austriece și a unei serii 
de monografii dedicate demografiei și învățământului: Bucovina în perioada stăpânirii austriece, 
1774–1918. Aspecte etnodemografice și confesionale (Chișinău, Editura Civitas, 2003); Învățământul 
primar în Bucovina, 1774–1918 (Chișinău, Editura Civitas, 2007); Sistemul de învățământ din Bucovina în 
perioada stăpânirii austriece (1774–1918), (Chișinău, f. ed., 2015); Școlile secundare din Bucovina 
(1808–1918), (Chișinău, f. ed., 2016). 

Atlasul cuprinde prelucrarea informațiilor oferite de recensămintele oficiale și diverse date 
statistice cu referire la structura etnică, lingvistică și confesională a populației din spațiul istoric al 
Bucovinei, începând cu anul ocupării acestui teritoriu de către Austria (1774), până la recensămintele 
recente realizate în Ucraina (2001) și România (2002). 

Pentru perioada 1774–1869, datele statistice rezultă fie din recensămintele realizate de 
comandamentul militar rus pentru Moldova (1772–1773, 1774), fie din cele furnizate de Karl 
Czoernig, președintele și editorul Comisiei de Statistică Administrativă din Viena (1850) sau ale 
Camerei de Comerț și Industrie din Cernăuți (pentru anii 1857 și 1869). 

Pentru anii 1880–2002, datele analizate provin din recensămintele organizate de Monarhia 
Austro-Ungară (1880, 1890, 1900, 1910), Regatul României (1930, 1941), URSS (pentru nordul 
Bucovinei: 1959, 1970, 1979, 1989), România (pentru sudul Bucovinei: 1956, 1966, 1977, 1992, 
2002) și Ucraina (pentru nordul Bucovinei: 2001).  

Diverse statistici și estimări (1791, 1816, 1842, 1846, 1919, 1940–1941), precum și informații 
despre numărul alegătorilor din Bucovina (1910) sau al elevilor de la școlile primare din Bucovina, 
după limba maternă (1913), se adaugă acestor surse oficiale. 

Lucrarea debutează cu un Scurt istoric al spațiului Bucovinei (p. 7–12), în care sunt 
prezentate informații despre: ocuparea și anexarea Bucovinei; perioada stăpânirii austriece (1774–
1914); Primul Război Mondial; perioada interbelică; al Doilea Război Mondial; spațiul istoric al 
Bucovinei după anul 1945. 

Capitolul I, „Populația din spațiul Bucovinei în perioada 1774–2002” (p. 13–30) prezintă și 
analizează: populația pe ținuturi la momentul anexării Bucovinei (ținutul Cernăuți – cu ocoalele 
Târgului, Prutului de Jos, Nistrului, Ceremușului –, ținutul Câmpulung – Cernăuți/fostul ocol 
Câmpulung-Rusesc, ținutul Câmpulung – Suceava, numit și Câmpulung Moldovenesc, ținutul Suceava); 
evoluția etno-demografică (imigrări și colonizări în Bucovina până la mijlocul secolului al XIX-lea); 
locuitorii din Bucovina după confesiune (1842); recensămintele austriece organizate o dată la zece ani 
(1880, 1890, 1900, 1910); elevii din școlile primare în anul 1913; populația în anul 1930; populația din 
teritoriul istoric al Bucovinei (nordul și sudul Bucovinei) între anii 1989 și 1992, respectiv 2001 și 2002. 
Cele 16 hărți format mic din paginile 29–30 ilustrează ponderi ale populației la nivel de comune, după: 
limba de comunicare (1880, 1890, 1900, 1910); limba maternă (1930); neam (1930); naționalitate 
(1989–1992, 2001–2002); confesiune (1842, 1880, 1890, 1900, 1910, 1930). 

În capitolul II (p. 31–50) este prezentată Evoluția demografică a comunităților naționale din 
Bucovina (1774–2002) – românii, ucrainenii, germanii, evreii, polonezii, slovacii, maghiarii, rușii 
lipoveni, armenii, țiganii. Ponderi ale comunităților naționale din Bucovina la nivel de comune sunt 
prezentate în 34 de hărți format mic (p. 46–50). 

Evoluția demografică a comunităților confesionale din Bucovina (1774–2002) – ortodocși, 
romano-catolici, greco-catolici, protestanți luterani și calvini, mozaici, creștini de rit vechi (lipoveni), 
armeni gregorieni și catolici – este analizată în capitolul III (p. 51–62). La final (p. 63–67), și acest 
capitol este ilustrat cu 34 de hărți format mic, cu ponderi ale comunităților confesionale la nivel de 
comune pentru perioada analizată. 

În paginile 69–87 sunt prezentate 18 Hărți etno-lingvistice și confesionale ale Bucovinei,  
1774–2001/2002, respectiv: Populația din nord-vestul Moldovei, după etnie (1774); Populația 
Bucovinei, după limba de comunicare (1880, 1890, 1900, 1910); Alegătorii din Bucovina incluși în 
listele naționale (1910); Elevii din Bucovina înscriși în școlile primare, după limba maternă (1913); 
Populația Bucovinei, după neam (1930); Populația Bucovinei, după limba maternă (1930); Populația 



7 Cărți. Reviste 337 
 
din teritoriul Bucovinei, după naționalitate (1989–1992); Populația din teritoriul Bucovinei, după 
naționalitate (2001–2002); Populația din teritoriul Bucovinei, după limba maternă (2001–2002); 
Populația Bucovinei, după confesiune (1842, 1880, 1890, 1900, 1910, 1930). 

Atlasul etno-lingvistic și confesional al Bucovinei (1774–2002) cuprinde un număr impresionant de 
hărți etnice, lingvistice și confesionale ale spațiului bucovinean, dar și tabele cu date statistice ale 
populației, pe ținuturi, ocoale și localități, ale tuturor catagrafiilor organizate în acest spațiu, în 
perioada examinată, tabele pe baza cărora s-au întocmit hărțile etno-lingvistice și confesionale ale 
Bucovinei, prezentate în Anexe (p. 89–189).  

O bogată Bibliografie: Izvoare și statistici oficiale; Lucrări generale și speciale; Surse cartografice 
(p. 190–192) completează lucrarea. 

Alături de analiza complexă și de bibliografia impresionantă, lucrarea reprezintă un model de 
cercetare și valorificare științifică, inclusiv prin material grafic (hărți, histograme, tabele), care sunt 
sugestive și oarecum inedite în peisajul publicistic românesc. 

 
Ovidiu Bâtă 

,,«Glasul Bucovinei». Revistă trimestrială de istorie şi cultură”, Cernăuţi – Bucureşti, 
anul XXIV, nr. 4 (100), 2018, 120 p. 

  Ultimul număr din anul 2018 al publicației „Glasul Bucovinei”, numărul 100, se deschide cu 
un Argument, semnat de Alexandrina Cernov, „Revista «Glasul Bucovinei», nr. 100, 2018”. Pornind 
de la ideea că astăzi ,,se profilează necesitatea de a recupera adevărul istoric, de a revalorifica istoria 
culturii românești pe acest picior de plai mioritic și de a continua tradițiile ei, care ne îndeamnă tot 
mai mult să întemeiem un «punct de întâlnire» pentru toți acei care sunt îndemnați de dorința de a 
menține vie flacăra ce mai arde în inimile noastre și se vor dedica acestor munci” (p. 7), autoarea 
prezintă cititorilor revista „Glasul Bucovinei”, înființată în anul 1994, „o publicație de istorie și 
cultură care își propune recuperarea adevărului istoric: cronologia istorică și politică, activitatea 
partidelor politice, mărturii istorice, aspecte de viață spirituală și religioasă, portretele reprezentanților 
științei, literaturii și culturii românești din Bucovina, memorialistică, demografie, creație literară, artă, 
etnografie și folclor, probleme de istorie și critică literară” (p. 9). În partea a doua a articolului este 
prezentată personalitatea lui Sextil Pușcariu, cel care a fondat, împreună cu un grup de patrioți 
români, ziarul „Glasul Bucovinei”, de la a cărui apariție s-au împlinit, în anul 2018, o sută de ani.  

  În cadrul rubricii Din istoria neamului sunt publicate trei articole referitoare la Primul Război 
Mondial și Marea Unire de la 1918. Viorica Moisuc semnează materialul „Contele de Saint-Aulaire, 
un mare prieten al poporului român în vremuri de restriște”. Reprezentând Franța în calitate de 
ministru plenipotențiar în România, între anii 1916 și 1920, Auguste Félix Charles de Beaupoil, conte 
de Saint-Aulaire, ,,s-a identificat în acei ani cu interesul național al României, a slujit cu devotament 
desăvârșit cauza românească, pe care a identificat-o cu interesul major al Franței” (p. 16). Autoarea 
face referire la mărturiile ambasadorului francez despre misiunea sa în România, care au fost 
publicate în două lucrări, importante pentru cunoașterea realităților acelor vremuri, pentru că acestea 
cuprind ,,date și fapte care nu s-au consemnat în documentele diplomatice sau de altă natură” (p. 17): 
Paroles franco-roumaines (București, 1930) și Confession dʾun vieux diplomate (Paris, 1953). Un alt 
material din cadrul acestei rubrici, semnat de Marian Zidaru, se referă la misiunea diplomatică a 
Reginei Maria în cadrul tratativelor de pace de la Paris, „Regina Maria – ambasador la Conferința de 
Pace de la Paris”, cea care „a reușit să dea o imagine nouă României” (p. 29), prin întâlnirile pe care 
le-a avut cu reprezentanții Marilor Puteri. Despre „Nicolae Iorga și Marea Unire” scrie Theodor 
Codreanu, care prezintă cititorului aspecte legate de lupta marelui istoric împotriva intereselor austro-
ungare în Transilvania și Bucovina, pentru a demonstra „dăruirea superbă a geniului iorghist cauzei 
fundamentale a făptuirii României Mari” (p. 35). 
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  Rubrica Bucovina – procese istorice și sociale cuprinde patru materiale. Emilian Dranca 
continuă cercetările privitoare la etnicii germani din Bucovina, valorificând, de această dată, 
documente de arhivă din Polonia (Archivum Panstwowe w Lodzi, cu Fondurile: Einwandererzentralstelle 
Litzmanstadt, Centrala Imigracyina w Lodzi, Dokumentacja Kartograficzna) despre problema 
deplasării populației germane din estul Europei în Germania, în perioada 1940–1944, în articolul 
intitulat „Etnicii germani din Bucovina în arhivele din Łódz”. Documentele prezentate de autor se 
referă la: EWZ (Einwandererzentralstelle, instituție înființată în 1939, în care se desfășurau 
formalitățile de acordare a cetățeniei etnicilor germani și care își avea sediul, din anul 1940, în Łódz; 
aici au fost angajate și persoane de etnie germană din Cernăuți), listele persoanelor venite din Europa 
de Est care au primit cetățenia germană în perioada martie 1942 – februarie 1944, realizarea filmului 
Heimkehr (care explică necesitatea acțiunii Heim ins Reich), colonizarea unor etnici germani din 
Bucovina în Franța după anul 1942. Trebuie reținută observația autorului, care consideră că acest 
subiect este încă „insuficient cercetat, deoarece există foarte multe documente în arhivele altor orașe, 
nu doar din Łódz, încă nevalorificate, care pot răspunde la multe întrebări privind istoria 
contemporană a Europei Centrale” (p. 42). Pe de altă parte, documentele despre acțiunea Heim ins 
Reich, care se păstrează în arhivele din Germania, Austria, Franța și România, oferă informații 
diferite în ceea ce privește numărul de etnici germani care au plecat din Bucovina. Din provincie ar fi 
plecat, conform surselor din arhivele românești, 95 675 de etnici germani, în timp ce toate celelalte 
arhive indică un număr mai mic (p. 40).  La împlinirea a 200 de ani de la nașterea lui Aron Pumnul 
(lingvist, filolog, istoric literar), Marin Gherman semnează materialul „Casa lui Aron Pumnul din 
Cernăuți: nepăsare, uitare”. Deși s-au făcut demersuri în vederea restaurării acestui monument din 
Cernăuți (cererile comunității românești din Cernăuți, vizitele întreprinse la Cernăuți de către membrii 
Guvernului României, apelul lansat autorităților române și ucrainene în 2018, de către comunitatea 
academică întrunită la Putna, în cadrul colocviului ,,Unitate de limbă, credință și neam. Sensul culturii 
române”) și a fost exprimată oportunitatea semnării unui protocol bilateral, precum și constituirea 
unui grup de lucru, cu specialiști din Ucraina și România, „realitatea diferă de proiectele politice 
anunțate cu mare optimism” (p. 51), așa încât această construcție se degradează și riscă să se 
prăbușească. Un alt material din cadrul acestei rubrici este semnat de Vladimir Acatrini, care continuă 
cercetările privitoare la familia Mandicevschi. De această dată, autorul articolului „Originile 
românești ale compozitorului bucovinean Eusebie Mandicevschi” prezintă date biografice 
(Mandicevschi s-a născut la Cernăuți, și nu la Molodia, cum afirmă cercetătorii ucraineni), cadrul 
muzical-cultural în care s-a format, colaborarea cu societățile culturale din Bucovina, România, 
Europa, valorificând documente de la Arhiva de Stat din Cernăuți, cataloagele Gimnaziului german 
din Cernăuți, informații din presa vremii. Pornind de la situația actuală din plan internațional 
(amenințările Moscovei în Europa de Est și criza din Ucraina), Ionel Ivan  realizează o „exegeză 
geopolitică a stimulilor care au alimentat ambițiile de hegemonie ale Rusiei asupra Balcanilor, 
Europei Centrale și de Est, implicit a teritoriului Bucovinei” (p. 60), în articolul „Elemente de ordin 
geopolitic în ambițiile politice ale Rusiei în Europa secolelor XVIII–XIX”.  

   La rubrica In memoriam, Maria Toacă semnează materialul „Cu un om frumos mai puțin în 
Bucovina, după plecarea din viață a ziaristului Ion Crețu”. Născut la Tereblecea, în anul 1938, Ion Crețu, 
ziarist la „Zorile Bucovinei”, „a fost ca un far de veghe la izvoarele valorilor naționale” (p. 65).  

  Rubrica Poezie găzduiește creațiile poetice ale lui Simion Gociu, Mircea Lutic și Marin Gherman, 
iar la rubrica Proza publică Doina Bojescu („Drumul cu răni văzute și nevăzute”) și Serghei Bilea 
(„Cea mai fericită zi din viață”).  

  Fragmentul VI  (referitor la Grigore Nandriș) din volumul III al lucrării „Povestea Bucovinei”, de 
Filip Țopa, este publicat la rubrica Arhiva Bucovinei. 

  În cadrul rubricii Cărți. Reviste. Conferințe se regăsesc materialele semnate de Alexandrina Cernov 
(„Un secol al istoriei contemporane – România după Primul Război Mondial”) și Dragoș Olaru 
(„Centenar Sfatul Țării, 1917–2017”).   

 
Rodica Jugrin 
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,,«Glasul Bucovinei». Revistă trimestrială de istorie şi cultură”, Cernăuţi – Bucureşti, 
anul XXV, nr. 1–2 (101–102), 2019, 216 p. 

Materialele publicate în acest număr dublu al „Glasului Bucovinei” sunt grupate în cinci 
rubrici: Bucovina – procese istorice și sociale; Aniversări; In memoriam; Teorie. Critică și istorie 
literară; Cărți. Reviste. Conferințe. Rubrica Bucovina – procese istorice și sociale cuprinde șase 
materiale care tratează diverse aspecte din istoria Bucovinei. Ștefan Purici semnează articolul 
„Românii din Regiunea Cernăuți și represiunile sovietice”, în care este analizat impactul social și 
politic al anexării, în vara anului 1940, Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Herța la U.R.S.S. 
Concluzia autorului este aceea că, în urma acestei acțiuni, „însoțită de numeroase crime împotriva 
populației din teritoriile respective”, sovieticii „au distrus temeliile unei societăți liberale, au nimicit 
forțele productive și creatoare, în primul rând ale comunității românești, dar și ale altor etnii din 
nordul României. Având în vedere faptul că cele mai masive arestări și deportări s-au făcut în zonele 
de frontieră cu România, putem presupune că, în rândul românilor, numărul victimelor represiunilor 
sovietice s-ar putea apropia de 15–20%” (p. 20). Un alt articol, semnat de Vasile Carlașciuc, 
„Coroana de spini a sovietizării. Din oameni gospodari în «dușmani ai poporului»”, tratează aspecte 
legate de instaurarea regimului sovietic în Regiunea Cernăuți și consecințele dramatice ale acestui 
fenomen asupra populației românești, supusă unei politicii de represiune promovată de puterea 
sovietică. Despre statele din zona Mării Negre (Ucraina, România, Republica Moldova) și „lupta 
informațională” dusă cu scopul de „a slăbi consensul referitor la alianța euro-atlantică, sporirea 
animozităților și amplificarea divergențelor între partenerii regionali” (p. 54) scrie Marin Gherman, 
care semnează materialul „Marea Neagră – un «lac» al războiului informațional: între tehnici de atac 
hibrid și încercări de apărare intuitivă”. Concluzia autorului este aceea că, pentru a combate 
fenomenul fake news (promovat prin diverse surse, deseori finanțate de Rusia), este necesară „crearea 
unor centre de informare de presă comune, pentru a reflecta corect realitatea transfrontalieră, care este 
cea mai sensibilă vizavi de posibilitățile unor actori de a manipula opinia publică. Fără acești pași 
mici, strategiile transnaționale riscă să fie lipsite de vreun sens” (p. 56). Valorificând surse arhivistice 
inedite din Germania (Bundesarchiv Berlin Lichterfelde) și Franța (Archives Departamentales de 
Moselle, Metz), Emilian Dranca se referă, în articolul „Coloniile etnicilor germani din Bucovina în 
Franța”, la colonizarea etnicilor germani din Bucovina în Warthegau (1940–1941) și Lorena (1941–
1942), ca urmare a acțiunii Heim ins Reich. Pentru etnicii germani, acest „experiment” ,,nu a fost 
încununat de succes”, deoarece, „dincolo de prezentarea oficială a acțiunii Heim ins Reich, implicit 
propaganda germană, exista o anumită reticență în privința acestor grupuri de germani, reticență 
justificată într-o anumită măsură prin prisma noilor situații create de război și condițiile în care 
Germania reușește să-și mențină puterea în Europa” (p. 62). Continuându-și cercetările asupra 
familiei Mandicevschi, Vladimir Acatrini evocă personalitatea Veronicăi Mandicevschi, care a avut 
,,un rol important în dezvoltarea medicinii în Bucovina” (p. 68), în articolul „Vica (Veronica) 
Mandicevschi – un medic renumit din Cernăuțiul de altădată”. În cadrul acestei rubrici se regăsește și 
materialul semnat de Dumitru Covalciuc, „Sfârșitul Mitropoliei Ortodoxe Române de la Cernăuți”, 
publicat inițial în „Țara Fagilor” și republicat de redacția revistei „Glasul Bucovinei”, în memoria 
regretatului istoric, la împlinirea a doi ani de la trecerea la cele veșnice. 

 Alexandrina Cernov publică, la rubrica Aniversări, un amplu material despre „Societatea 
pentru Cultură Românească «Mihai Eminescu» din Regiunea Cernăuți – 30 de ani de existență  
(1989–2019)”, în care este prezentată activitatea acestei societăți (care a reunit românii din partea de 
nord a Bucovinei, din Ținutul Herța și o parte a fostului județ Hotin), pusă în slujba valorificării 
moștenirii naționale a românilor. 

La rubrica In memoriam sunt publicate trei materiale care evocă personalitatea Ninei Cionca: 
Stanca Scholz-Cionca, „Nina Cionca (1926–2019)”; Maria Toacă, „Purta în dreptul inimii relicva 
familiei – un medalion de argint de la unchiul Ciprian”; Nicolae Cârlan, „În tonuri de baladă (la 
ultima despărțire de Nina Cionca”. Tot aici este publicată lucrarea Ninei Cionca, „Bunicuța (Mărioara 
Rațiu-Porumbescu, 1860–1932)”. 
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Cristina Gherasim semnează articolul „Ideea unității naționale în lucrările literare semnate de 
nobilii basarabeni în secolul al XIX-lea”, inclus la rubrica Teorie. Critică și istorie literară. Concluzia 
autoarei este aceea că „nobilimea basarabeană a promovat conștiința de neam, valorile naționale, 
inclusiv prin lucrările literare, în care a demonstrat că spațiul dintre Prut și Nistru, din cele mai vechi 
timpuri a fost unul românesc, iar locuitorii de aici au aceleași tradiții, obiceiuri, limbă, religie ca toți 
românii, având drept deziderat unirea cu Patria Mamă” (p. 128). Despre „Societatea Scriitorilor 
Bucovineni, la 80 de ani de la înființare (1938–2018)” scrie Alexandru-Ovidiu Vintilă, care subliniază 
ideea că această societate este „un factor promotor de cultură în zonă” (p. 137). 

Materiale despre ultimele apariții editoriale și manifestările științifice dedicate istoriei 
Bucovinei sunt publicate în cadrul rubricii Cărți. Reviste. Conferințe: Marin Gherman, „«Confluențe 
româno-slave de-a lungul timpului» – o carte despre interconexiunile românității cu lumea slavă din 
trecut și prezent” (cu referiri la lucrarea coordonată de Nicoleta Ciachir, Confluențe româno-slave de-
a lungul timpului, Lyuben Karavelov Regional Library, 2017); Emilian Dranca, „Zilele filmului 
istoric în Bucovina (Cernăuți – Vatra Dornei)”; Natalia Luchiniuc-Proțiuc, „Salonul internațional de 
carte românească la Cernăuți”. 

La împlinirea a 25 de ani de existență, redacția revistei „Glasul Bucovinei” publică și sumarele 
celor o sută de numere ale revistei (1994–2018). 

 
Rodica Jugrin 

,,«Glasul Bucovinei». Revistă trimestrială de istorie şi cultură”, Cernăuţi – Bucureşti, 
anul XXV, nr. 3–4 (103–104), 2019, 200 p. 

Prima rubrică din sumarul acestui număr al revistei „Glasul Bucovinei”, Bucovina – procese 
istorice și sociale, cuprinde patru materiale. O analiză a situației comunității românești din Ucraina și 
a modalităților prin care Ucraina, stat care aspiră la statutul de membru al Uniunii Europene, ar trebui 
să implementeze normele și limbajele specifice Uniunii în domeniul protecției drepturilor 
minorităților etnice este realizată de Dorin Popescu, în articolul ,,Mai aproape de limbajele Europei”. 
„Actuala paradigmă negativă a situației comunității românești din Ucraina” poate fi schimbată printr-
o „apropiere reală a Ucrainei de Europa și limbajele ei” cu sprijinul României, care are obligația „să 
se asigure că normele, practicile, standardele și convențiile europene în domeniu, precum și posibilele 
consecințe ce decurg din nerespectarea acestor limbaje și practici sunt înțelese la Kiev”. Iar „obligația 
prioritară a comunității este să participe la acest proces cu celeritate și responsabilitate, în calitate de 
beneficiar activ, conștient, responsabil” (p. 11–12). Analizând procesele istorice și evoluțiile actuale 
din Regiunea Cernăuți („Transformări și metamorfoze ale identității bucovinene și etno-naționale: 
cazul românilor din Regiunea Cernăuți”), Marin Gherman identifică „unele tendințe sintetice” care 
indică transformările identității bucovinene: „extinderea identității bucovinene (în mod natural, dar și 
politic) asupra altor zone istorice din regiunea Cernăuți”; „extinderea și acapararea de noi spații ale 
identității politice ucrainene”; „«deconturarea»” diferențelor identitare subregionale”; „crearea și 
consolidarea pozițiilor identității bucovinene «din regiunea Cernăuți»” (,,identitate izolată de partea de 
sud a Bucovinei”); „separarea veche români/moldoveni” (p. 15). Concluzia autorului este aceea că „o 
radiografie a tendințelor subregionale referitoare la comunitatea românească din Ucraina este mai mult 
decât necesară” și aceasta necesită cercetări serioase în domeniile sociologice, sociolingvistice, 
sociopsihologice și geopolitice (p. 16). Vladimir Acatrini semnează materialul „135 de ani de la 
înființarea școlii din Bahrinești”, în care, pe baza documentelor de arhivă, sunt prezentate date istorice 
despre această instituție de învățământ (înființată în anul 1884, cu limba de predare româna), care este 
astăzi una dintre cele mai performante școli din raionul Hliboca. Despre o „impresionantă carte”, ,,prima 
pe acest subiect în limba română” despre moștenirea arhitecturală a orașului Cernăuți (Cernăuți. 
Arhitectură europeană. Arhitectură românească, 1860–1940, București, Editura Simetria, 2018), scrie 
Ștefan Broască, în articolul „Câteva gânduri pe marginea unui album de arhitectură a Cernăuțiului”.  
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La rubrica Din istoria neamului, Mircea-Gheorghe Abrudan publică materialul „Preotul 
academician Ioan Lupaș, un cărturar ardelean de trei ori întemnițat pentru «legea românească»”.  
Ștefan Broască publică, sub titlul „Memorii inedite ale unei bucovinence deportată de sovietici în 
stepele Kazahstanului, împreună cu întreaga familie”, memoriile Valeriei Cijevschi, deportată în iunie 
1941 în Kazahstan. Fiind singura supraviețuitoare din familia deportată, în condiții inumane și cu 
prețul renegării propriei identități, Valeria Cijevschi (devenită Valentina Podrezova, apoi, după 
căsătorie, Boicenko), înainte să-și descopere originile, i-a împărtășit fiicei, Natalia Iacimeniova, 
trăirile sale, iar aceasta „le-a întruchipat sub formă de memorii”, valoarea lor de document fiind, într-un fel, 
„comparabilă cu celebrul și tragicul jurnal al Anei Frank, care denotă ororile holocaustului în Europa 
Occidentală” (p. 43). 

Redacția revistei „Glasul Bucovinei” continuă publicarea, la rubrica Arhiva Bucovinei, a 
manuscrisului „Povestea Bucovinei”, vol. VI, fragment VII, de Filip Țopa. 

Despre manifestările culturale și științifice din anul 2019, dedicate istoriei Bucovinei, scriu: 
Natalia Luchiniuc-Proțic, „Salonul internațional de carte românească la Cernăuți (septembrie 2019)”; 
Maria Toacă, „Cernauca, Toporăuți și Hotin, locuri pe unde trecutul românilor înalță catedrale”;  
Dorin Popescu, „Destine frânte pentru țară în vatra istorică românească”; Marin Gherman, 
„Conferința internațională «Bucovina – identitate și transformare»”.  

În cadrul rubricii Cărți. Reviste sunt prezentate două lucrări: Mihai Iacobescu, Reflecții privind 
România Mare (zămislire, evoluție, prăbușire), București, 2018 (Maria Toacă, ,,Istoricul Mihai Iacobescu, 
model de slujire prin excelență a Bucovinei”) și Paul Milata, Între Hitler, Stalin și Antonescu. 
Germanii din România în Waffen-SS, Sibiu, 2018 (Emilian Dranca, „Între Hitler, Stalin și Antonescu. 
Germanii din România în Waffen-SS”). 

În sumarul acestui număr dublu al „Glasului Bucovinei” se regăsesc și alte materiale: eseul 
Anei-Cristina Mihaiesi, „Ca și stejarul când înmugurește”; creații poetice semnate de Mircea Lutic,  
Ilie T. Zegrea, Marin Gherman, Vladimir Robu; proză (Anatol Viere, „Iubirea babilonică”). 

Rubrica Eveniment include materialele semnate de Iuliana Gorea Costin („Gala «Corneliu 
Coposu» – concert caritabil la București pentru susținerea școlilor românești din Cernăuți”) și Nicola 
Șapcă („Trupa Teatrului «Mihai Eminescu» din Chișinău a cucerit inimile românilor cernăuțeni”). 

 
Rodica Jugrin 
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MANIFESTĂRILE  ŞTIINŢIFICE  ALE  INSTITUTULUI 
„BUCOVINA” AL  ACADEMIEI  ROMÂNE  DIN  ANUL  2019 

OVIDIU  BÂTĂ 

The Scientific Events of the “Bukovina” Institute  
of the Romanian Academy in 2019  

(Abstract)* 

In 2019, the “Bukovina” Institute of the Romanian Academy organized two 
scientific events with international participation. The first one was the scientific 
colloquium “Bukovina and the Bukovinians in the 20th century. Identity and 
Alterity”. It was initiated by the “Bukovina” Institute and organized in collaboration 
with the  “Yuriy Fedkovych” National University of Chernivtsi and the local Centre 
for Romanian Studies. The colloquium took place in Chernivtsi on June 8, 2019. The 
papers, which referred to various aspects of the history and culture of Bukovina, were 
presented by Romanian and Ukrainian university professors and researchers. 

The second event of the year 2019 was the international scientific conference 
“Bukovina – Identity and Transformation. Built Patrimony and Cultural Landscape”. 
It was the 27th annual conference of the “Bukovina” Institute and took place in 
Suceava and Rădăuţi, between the 3rd and the 5th of October 2019. The event was 
organized in collaboration with the District Council and the “Ştefan cel Mare” 
University of Suceava. On the first day of the conference in Suceava, there were 
presented and discussed aspects and problems concerning the protection of built 
patrimony in the southern region of Bukovina. The second part of the conference took 
place in Rădăuţi, where researchers and university professors from Poland (Warshaw 
and Zielona Góra), Ukraine (Chernivtsi) and Romania (Bucharest, Iaşi, Suceava, 
Rădăuţi and Câmpulung Moldovenesc) presented a number of 29 papers on various 
(and several new) topics. 

 
Keywords: “Bukovina” Institute, “Yuriy Fedkovych” National University of 

Chernivtsi, Bukovina, history, culture, PORT Cultural project, built patrimony. 

Pentru anul 2019, Institutul „Bucovina” al Academiei Române a avut în plan 
organizarea a două manifestări ştiinţifice. 

Prima manifestare a fost Colocviul ştiinţific internaţional „Bucovina şi 
bucovinenii în secolul XX. Identitate şi alteritate”. Iniţiat şi organizat de Institutul 
 

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
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„Bucovina” în colaborare cu Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din 
Cernăuți – Facultatea de Istorie, Politologie și Relații Internaționale, Centrul de 
Studii Bucovinene – și Centrul de Studii Românești din Cernăuți, colocviul s-a 
desfășurat în Cernăuți, în 8 iunie 2019. 

În deschiderea manifestării, desfășurată în Sala Verde a Universității din 
Cernăuți, au prezentat mesaje de salut: Marian Olaru, directorul Institutului 
„Bucovina” al Academiei Române; Tamara Marusik, prorector al Universităţii 
Naţionale „Yuriy Fedkovych”; Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul 
României la Cernăuți; Olexandr Dobrzhanskyi, decanul Facultății de Istorie, 
Politologie și Relații Internaționale a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”; 
Hanna Skoreiko, director al Centrului de Studii Bucovinene de pe lângă 
Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”; Lubov Melnychuk, director al 
Centrului de Studii Românești din Cernăuți. 

Lucrările colocviului, în programul căruia au fost înscrise 17 comunicări ale 
cercetătorilor și universitarilor români și ucraineni, comunicări care au prezentat 
diverse aspecte ale istoriei și culturii Bucovinei, au fost moderate de Marian Olaru.  

Au susținut comunicări: – dr. Ștefan Purici, c.s. II, Institutul „Bucovina”, 
Trecutul Bucovinei: mituri, actori și realități istorice; – dr. Oleksandr Dobrzhanskyi, 
prof. univ., Facultatea de Istorie, Politologie și Relații Internaționale a Universității 
Naționale „Yuriy Fedkovych”, „Germanizare”, „ucrainizare”, „românizare”: 
unele mituri privitoare la auto-identificarea etnică în Bucovina în secolul al  XIX-
lea – începutul secolului al XX-lea; – dr. Harieta Mareci Sabol, c.s. III, Institutul 
„Bucovina”, „Fudulia cu haine sau mintea sănătoasă?”. Condiționări culturale în 
Bucovina (1880–1910); – dr. Hana Skoreiko, conf. univ., Facultatea de Istorie, 
Politologie și Relații Internaționale a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”, 
Ai noștri vecini străini: fenomenul coabitării în lumea rurală în perioada 
interbelică; – dr. Ihor Piddubnyi, Facultatea de Istorie, Politologie și Relații 
Internaționale a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”, Iancu Flondor și Ion 
Nistor: aspecte privitoare la activitatea primilor miniștri-delegați ai Bucovinei;  
– dr. Ovidiu Bâtă, c.s. III, Institutul „Bucovina”, Profesori bucovineni la 
Facultatea de Științe a Universității din Cernăuți; – drd. Ștefănița-Mihaela 
Ungureanu, c.s. III, Institutul „Bucovina”, Josef Burg (1912–2009); – dr. Rodica 
Jugrin, c.s. III, Institutul „Bucovina”, Contribuția academicianului Radu 
Grigorovici la cunoașterea istoriei Bucovinei – un model de cercetare științifică 
interdisciplinară; – drd. Elena Pascaniuc, c.s. III, Institutul „Bucovina”, Basmul 
popular din Bucovina în culegerile secolului al XIX-lea. Texte uitate, texte 
regăsite; – dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Din 
nou despre evenimentele de la Fântâna Albă din aprilie 1941; – dr. Yulia Levina,  
asist. univ., Facultatea de Istorie, Politologie și Relații Internaționale a Universității 
Naționale „Yuriy Fedkovych”, „Așa arată dușmanul”: imaginea autorităților 
române în interpretarea propagandei sovietice (1940–1941); – Vasile Tărâțeanu, 
membru de onoare al Academiei Române, O victimă a regimului comunist: preotul 
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Visarion Puiu; – dr. Marian Olaru, c.s. II, Institutul „Bucovina”, Despre colectivizarea 
agriculturii în România, cu referire la partea de sud a Bucovinei – 70 de ani de la 
începutul acestui proces istoric; – dr. Iryna Yavorska, conf. univ., Facultatea de 
Istorie, Politologie și Relații Internaționale a Universității Naționale „Yuriy 
Fedkovych”, Alia ca marker al identității evreiești în Bucovina (a doua jumătate a 
secolului al XX-lea); – dr. Serhii Hakman, director adjunct, Centrul Regional de 
Perfecționare a Calificării Funcționarilor Organelor de Stat, Modificarea dominanțelor 
și identităților etnonaționale din Bucovina la hotarul mileniilor; – dr. Carol Mohr, 
c.s., Institutul „Bucovina”, Paradigme utile eficientizării dialogului științific 
interdisciplinar.  

În dezbaterea tematică moderată de Ștefan Purici, participanţii la colocviu au 
pus în evidenţă necesitatea organizării unor întâlniri periodice între cercetătorii şi 
universitarii români şi ucraineni de pe teritoriul fostei Bucovine, dezvoltarea unor 
proiecte ştiinţifice comune şi nevoia valorificării în publicaţii ştiinţifice a imensului 
fond arhivistic privitor la Bucovina, fond aflat în Ucraina, România, Austria, 
Germania etc., pentru cunoaşterea mai bună a trecutului acestei provincii. 

Ultima parte a colocviului a fost dedicată prezentării câtorva dintre apariţiile 
editoriale ale instituţiilor partenere implicate în organizarea colocviului ştiinţific la 
Cernăuţi. Între volumele menţionate s-au aflat atât numerele 1 (50) şi 2 (51) pe 
anul 2018 ale periodicului „Analele Bucovinei”, cât şi lucrarea colectivă Bucovina 
în Primul Război Mondial. Studii și documente, București, Editura Academiei 
Române, 2018, apărută sub îngrijirea cercetătoarei Rodica Jugrin de la Institutul 
„Bucovina” al Academiei Române. 

O expoziție de fotografii intitulată Figuri obișnuite ale unei istorii complexe, 
expoziție realizată și prezentată de Serhii Hakman și Nataliya Nechayeva-
Yuriychuk, a completat lucrările colocviului. 

Cea de a doua manifestare din anul 2019 a fost Conferința științifică 
internațională „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj 
cultural”, a XXVII-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice a Institutului 
„Bucovina”, Suceava – Rădăuți, 3–5 octombrie 2019, conferință organizată în 
colaborare cu Consiliul Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

Prima zi a manifestării, joi, 3 octombrie 2019, a fost dedicată sesiunii de 
prezentări și dezbateri pe tema diseminării rezultatelor obținute în cadrul Proiectului 
PORT Cultural. PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităților rurale cu potențial turistic prin valorificarea elementelor de patrimoniu 
și identitate culturală, proiect în care Institutul „Bucovina” este partener.  

Sesiunea, la care au participat peste 40 de reprezentanți ai primăriilor 
comunelor din județul Suceava (primari, inspectori de urbanism), membrii 
Serviciului Urbanism și ai Serviciului Patrimoniu de la Consiliul Județean Suceava, 
arhitectul-șef al județului, reprezentanți ai unor ONG-uri, cercetători implicați în 
proiect, s-a desfășurat în Sala „Bucovina” a Consiliului Județean Suceava. 
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Cuvântul de deschidere a fost susținut de Gheorghe Flutur, președintele 
Consiliului Județean Suceava. Aurel Buzincu, director executiv al Direcției de 
Cultură și Patrimoniu a Județului Suceava, a susținut un discurs în care a accentuat 
necesitatea adoptării unei noi legislații, prin care să se găsească modalități de 
stimulare a protejării patrimoniului cultural construit și de acțiune comună a tuturor 
factorilor – autorități naționale, județene, locale, proprietarii monumentelor de 
patrimoniu, gospodăriilor și caselor tradiționale – interesați de acest subiect. 

Obiectivele proiectului de cercetare au fost prezentate de prof. univ. dr. 
Gabriela Prelipcean, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
director de proiect complex PORT Cultural. Proiectul, cu toate componentele sale 
și sarcinile de cercetare ce revin partenerilor de proiect – Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași, Institutul „Bucovina” al Academiei Române, 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul de Economie Națională al 
Academiei Române și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism din 
București –, a fost prezentat de conf. univ. dr. Carmen Cașovschi: Proiectul PORT 
Cultural și soluții pentru patrimoniul construit.   

Au susținut comunicări: – dr. Marian Olaru, c.s. II, Institutul „Bucovina”, 
Satul bucovinean, o lume a interferențelor; – dr. Rodica Jugrin, c.s. III, Institutul 
„Bucovina”, Satul bucovinean în preocupările echipelor de cercetare sociologică 
conduse de Dimitrie Gusti; – dr. Carmen Cașovschi, conf. univ., Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, „Fără peisaj cultural nu există produsul turistic 
Bucovina”. Direcții și bune practici în promovarea peisajului construit; – arh. 
Dragoș Ciolacu, conf. dr., Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Soluții actuale de abordare a 
peisajului construit în Bucovina; – Tudor Andriu, arhitect-șef al județului Suceava, 
Inițiative ale Ordinului Arhitecților din România, Filiala Nord-Est, în protejarea 
peisajului construit. Prezentarea recomandărilor privind planificarea urbană și a 
„Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediu rural”. 

Cea de a doua parte a conferinței s-a desfășurat la Rădăuți, în 4 și  
5 octombrie 2019. În program au fost înscriși participanți din Polonia, Ucraina, 
Republica Moldova și România. Din cele 36 de comunicări înscrise în program au 
fost prezentate 29.   

Au susținut comunicări care au cuprins o paletă extrem de largă de subiecte 
abordate, multe cu caracter inedit, și au răspuns întrebărilor venite din partea 
asistenței: – dr. Vlad Gafița, lect. univ., Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Analiza formațiunilor politice din Bucovina habsburgică prin prisma 
teoriei multi-dimensionale a partidelor; – drd. Ștefănița-Mihaela Ungureanu, c.s., 
Institutul „Bucovina”, Legislația presei în Monarhia Habsburgică în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea; – dr. Vasile Diacon, președinte al Filialei Iași a 
Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Preocupări ale 
administrației austriece privind asigurarea sării în Bucovina la sfârșitul secolului 
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al XVIII-lea; – dr. Ovidiu Bâtă, c.s. III, Institutul „Bucovina”, Hutele Bucovinei – 
Fürstenthal (1803–1889); – dr. Ligia-Maria Fodor, lect. univ., Academia de Poliție 
„Al. I. Cuza” din București, Lumea satului bucovinean. Plasa Putila în viziunea 
pretorului dr. O. Emanuil Kratchi (1929); – dr. Harieta Mareci-Sabol, c.s. III, 
Institutul „Bucovina”, Spitalul de Copii din Cernăuți – emblema unei societăți în 
transformare; – dr. Karina Stempel-Gancarczyk, Institutul de Slavistică al 
Academiei Poloneze de Științe, Varșovia, Importanța cercetărilor de teren. 
Reflecții de cercetare în contextul analizei graiurilor poloneze pe cale de dispariție 
din Bucovina românească; – Magdalena Pokrzyńska, Universitatea din Zielona 
Góra, Polonia, Pelerinajul ca parte a vieții religioase a polonezilor din Bucovina;  
– dr. Constantin Ungureanu, cercet. șt., Institutul de Istorie al Academiei de Științe 
din Moldova, Chișinău, Colonizarea Bucovinei și sudului Basarabiei (până la 
mijlocul secolului al XIX-lea); – drd. Elena Pintilei, bibliotecar, Biblioteca 
Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, Un urmaș al cărturarului I. G. Sbiera. 
Alexandru Sbiera (1878–1965); – dr. Radu-Florian Bruja, lect. univ., Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, O pagină din biografia lui Maximilian Hacman. 
Institutul Român din Berlin (octombrie 1940 – septembrie 1941); – dr. Arcadie 
Bodale, inspector superior, Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, Câteva 
considerații cu privire la istoria Mănăstirii „Sfântul Laurențiu” din Vicovu de Sus; 
– drd. Elena Pascaniuc, c.s., Institutul „Bucovina”, Percepția sărbătorii 
calendaristice în cultura tradițională. Sâmedru sau Moșii cei Mari în Bucovina;  
– prof. Ioan Popoiu, istoric, Câmpulung Moldovenesc, Acțiuni pregătitoare pentru 
unirea Bucovinei cu România; – dr. Ștefan Purici, c.s. II, Institutul „Bucovina”, 
1939 – Implicațiile înțelegerilor secrete sovieto-germane asupra destinului 
Bucovinei istorice; – drd. Iustinian-Remus Cojocar, preot, Preocupări culturale în 
satele bucovinene în perioada interbelică – documente inedite; – dr. Cristian-
Alexandru Boghian, Institutul „Bucovina”, Casa tradițională din Bucovina la 
răspântia dintre tradiție și modernitate; – drd. Bogdan-Ilie Cocieru, Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, Patrimoniul construit în proximitatea Bucovinei istorice. Moșia 
regală Broșteni; – prof. Ion Cernat, Vama, Suceava, Contribuții la cunoașterea 
fenomenului demografic în comuna Vama, județul Suceava; – dr. Ion Filpciuc, 
Câmpulung Moldovenesc, Octav Vorobchievici – Despre Bucovina; – dr. Marin 
Gherman, jurnalist, Cernăuți, Transformări și metamorfoze ale identității 
bucovinene și etno-naționale: cazul românilor din Regiunea Cernăuți; – dr. Serhii 
Hakman, Cernăuți, Măsurile pregătitoare politico-diplomatice și militar-
propagandistice ale U.R.S.S. pentru anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei;  
– dr. Natalia Nechayeva-Yuriychuk, conf., Catedra de Științe Politice și 
Administrație Publică, Universitatea Națională „Iurii Fedkovici”, Cernăuți, 
Impactul războiului din 1914–1918 asupra formării identității naționale: aspectul 
politic și literar; – dr. Marian Olaru, c.s. II, Institutul „Bucovina”, Chestiuni 
privitoare la administrarea Bucovinei între anii 1941 și 1944; – drd. Lăcrămioara 
Andrei, Cabinetele de lectură și societățile de citire din județul Rădăuți în anul 
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1924; – dr. Alexandru-Ovidiu Vintilă, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din 
Suceava, „Bucovina literară”, spațiu al afirmării identitare; – prof. Luminița 
Lăzărescu, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, O perspectivă 
geografică asupra factorilor de locuire în municipiul Rădăuți; – dr. Corvin 
Bejinariu, prof., Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, Tiberiu 
Brăileanu – considerații asupra noii economii; – drd. Maria Epatov, prof., Colegiul 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, Frații Acterian. Un caz de reteritoria-
lizare a identității. 

Din comunicările prezentate s-a remarcat preocuparea celor care au 
conferențiat pentru realizarea unor cercetări de calitate, bazate pe documente 
istorice autentice și aspectele noi sau mai puțin cunoscute aduse în domeniul 
istoriei și culturii din Bucovina.  

Ultima parte a conferinței a fost dedicată unui semnal editorial în care au fost 
prezentate noi producții editoriale referioare la Bucovina: Victor Iosif, Eugen 
Drăguțescu. Omul și artistul, în scrisori, București, Editura „Muzeul Literaturii 
Române”, 2018 (Elena Pascaniuc); Victor Iosif, Ioan Vicoveanu și Eugen 
Drăguțescu – un dascăl providențial și un discipol celebru, București, Editura 
„Tracus Arte”, 2019 (Elena Pascaniuc); Partizanii din Bucovina – antologie de 
texte realizată de Ion Prelipcean, vol. I–IV, Horodnic de Jos, Editura „Ion 
Prelipcean”, 2018 (Marian Olaru); Octavian Carabela, Mihaela Criticos, Aurelia 
Carpov, Irina Korotun, Dragoș Olaru, Cernăuți. Arhitectură europeană. 
Arhitectură românească, 1860–1940, București, Editura „Simetria”, 2018 (Harieta 
Mareci-Sabol); Iulian Rusanovschi, Războiul monumentelor – soarta 
monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord și Transnistria în perioada 1918–
1944, Chișinău, Editura „Cu drag”, 2018 (Rodica Jugrin). 

Comunicările susținute în cadrul Conferinței internaționale „Bucovina – 
identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj cultural”, a XXVII-a 
sesiune anuală de referate și comunicări științifice a Institutului „Bucovina”, vor fi 
publicate în cele două tomuri ale periodicului „Analele Bucovinei” din anul 2020.  
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Bucovinei. 200 de ani de la înfiinţarea primei fabrici de sticlă din Bucovina – Crasna-Althütte”, in 
ibidem, XX, 2, 2013; “Serviciul silvic al Administraţiei politice a Bucovinei. Inspectorul de păduri”, 
in ibidem, XXI, 1, 2014; “Exploatarea aurului aluvionar pe Bistriţa Aurie”, in ibidem, XXI, 2, 2014; 
“200 de ani de la moartea naturalistului Balthasar Hacquet (1839/40–1815)”, in ibidem, XXII, 1, 
2015; “Dr. Hermann Poras (1835–1899) – fondatorul Sanatoriului din Solca”, in ibidem, XXII, 2, 
2015; “Vizita arhiducelui Rudolf de Austria în Bucovina (1887): Fürstenthal/Voievodeasa”, in “Crai 
nou”, XXVI, 6 752, 21st of January 2015, p. 4; “Piscicultura și pescuitul în Bucovina”, in “Analele 
Bucovinei”, XXIII, 1, 2016; “Iosif Lepși (1895–1966) – cercetător al spaţiului geografic românesc”, 
in ibidem, XXIII, 2, 2016; “Vincenz Manz von Mariensee – proprietar de întreprinderi miniere și 
metalurgice în Bucovina”, in ibidem, XXV, 1 (50), 2018; “Coloana lui Rudolf – o mărturie a trecerii 
prinșului Rudolf de Austria prin Bucovina în anul 1887”, in ibidem, XXV, 2 (51), 2018.  
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in 2001. He took his M.A. degree in History at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, and was 
awarded his Ph. D. in 2006. He has published several articles and books on various aspects of 
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Poland, Slovakia, Ukraine). He obtained scholarships for research and documentation in Ukraine 
(2005, 2006) and Slovakia (2014, 2016). He has now Lecturer at the “Ştefan cel Mare” University of 
Suceava, and his research interest is Romanian interwar radical political movement, totalitarian 
regime and Polish-Romanian and Slovak-Romanian relations. Reference works: Regele Carol al II-lea şi 
partidul unic: Frontul Renaşterii Naţionale, Iaşi, 2006; Traian Brăileanu, Studii, Documente şi 
încercările literare, Iaşi, 2011 and Extrema dreaptă în Bucovina, Târgovişte, 2012. He coordinated 
volumes: Gheorghe N. Rădăşanu, Viaţa mea, Iaşi, 2008, Vasile Andricioaei, Însemnări din viaţa 
politică interbelică, Iaşi, 2013 and Erast Tarangul, Amintiri, (in collaboration with Lucian Năstasă-
Kovacs), Cluj-Napoca 2016. Bukowina. Inni wśród swoich, (in collaboration with Helena Krasowska 
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şi Magdalena Pokrzyńska), Warszawa – Zielona Góra – Piła, 2017) Recently, he published more 
articles like “Repere ale activităţii politice a unui social-democrat din Bucovina: Iacob Pistiner”, in 
“Studia et Acta Historiae Iudaiorum Romaniae”, vol. XIII, 2017; “Electoratul de stânga in Bucovina 
interbelică”, in “Analele Bucovinei”, XXIV, 1(48), 2017; “The End of the Slovak Army Epic on the 
Eastern Front and the Change of the Romanian Strategy towards Bratislava”, in “Codrul Cosminului”, 
XXIII, 2, decembrie 2017; “Constantin Hiott şi debutul activităţii politico-diplomatice a României la 
Bratislava (1939–1940)”, in “Anuarul Institutului de Istorie Gh. Bariţiu” Cluj-Napoca, LVI, 2017; “O 
cronică a relaţiilor româno-slovace în 1941. Începutul activităţii diplomatice a lui Gheorghe 
Elefterescu la Bratislava”, in In Memoriam Gheorghe Palade (1950–2016), Chişinău, 2018; “From 
the History of Romanian-Slovak Cultural Relations. Romanian-Slovak Cultural Agreement (1942–
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She holds a BA degree in Theology – Fine Arts/Icon Restoration (2002) and a master’s degree in 
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Romanian poetry and prose (Poezia de la “Gândirea”/Poetry from “Gândirea”, 1997; Poezia 
postmodernă/Postmodern Poetry, 2002; Atelierele poeziei/Poetry Workshops, 2005; Înainte și după 
dezmembrarea lui Orfeu/Before and after Orpheus's Dismemberment, 2012; Firul Ariadnei. 10 cărți 
de proză și nu numai/Ariadne’s Thread. 10 Books of Prose and Not Only, 2014; Biblioteca română 
de poezie postbelică/The Romanian Library of Post-War Poetry), about the great Romanian writers 
(Cezar Baltag, 2000; Ion Creangă. Nonconformism și gratuitate/Ion Creangă. Nonconformism and 
Gratuity, 2002; Calistrat Hogaș, 2007; Cui i-e frică de Emil Cioran/Who’s afraid of Emil Cioran, 
2008; I. L. Caragiale, 2012) or about the Inter-war Bukovina (Mircea Streinul. Viața și opera/Mircea 
Streinul. Life and Works, 1998; Mișcarea “Iconar”. Literatură și politică în Bucovina anilor ’30/The 
“Iconar” Movement. Literature and Politics in Bukovina in the 1930s, 1999; Studii și documente 
bucovinene/Studies and Documents from Bukovina, 2004; Studii bucovinene/Studies from Bukovina, 
2011). He also edited the works of the Bukovinian writers such as Mircea Streinul, Traian Chelariu, 
Iulian Vesper and Teofil Lianu. The essays published by Professor Diaconu refer to the condition of 
literary criticism (La sud de Dumnezeu. Exerciții de luciditate/South of God. Exercises of Lucidity, 
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Romanian Literature as World Literature (Bloomsbury, USA, 2018). 
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Ion Filipciuc – writer, graduate of the Philology Faculty of the “Al. I. Cuza” University, Iasi. 
Ph. D. in Philology (1999), with the thesis Stylistic constant and archaic significance in the ballad 
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Mihai Eminescu, about the folk ballad “Miorita”. Editor of “Bucovina literara” (1990–2000). 
Published books (selected): Înspre alt Eminescu (1999), Drumul împărătesc al poetului (1999), 
Mioriţa străbate lumea sau 123 de traduceri ale colindei şi baladei, semnate de… (2001), Mioriţa şi 
alte semne poetice (2002), Simptomuri politice în boala lui Eminescu (2007, 2nd edition 2009), Semne 
şi minuni în tradiţia românească (2009). Editions: G. Coşbuc. Elementele literaturii populare (1986), 
Vasile Posteucă, Catapeteasmă bucovineană (2000); Folclor stăneştean. În memoria lui Vasile 
Posteucă (with Ion Creţu und Ion Posteucă, 2003), Ioan Bileţchi-Albescu, Amintiri din colţ de veacuri 
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Habsburg Bukovina. She published Învăţământul secundar în Bucovina: 1861–1918 [The Secondary 
Education in Bukovina: 1861–1918] (2014), Învăţământul gimnazial de stat în Cernăuţiul habsburgic 
– evoluţie şi importanţă [The State High-School Education in the Habsburg Chernivtsi – Evolution 
and Importance] (2014), Cadrul normativ privind modul de organizare a gimnaziilor în Bucovina 
Habsburgică [The Normative Framework regarding the gymnasiums organizing in Habsburg 
Bukovina] (2015), Institutele private de formare a învăţătoarelor în Bucovina habsburgică [Private 
Teacher-Training Institute in Habsburg Bukovina] (2016), Disciplină şi indisciplină în şcolile 
secundare din Ducatul Bucovinei [Discipline and Indiscipline in the Secondary Schools of the Duchy 
of Bukovina] (2016), Raimund Friedrich Kaindl – profesor la Cernăuţi [Raimund Friedrich Kaindl – 
Professor at Cernăuţi] (2017), Învăţământul preşcolar în Bucovina habsburgică [Preschool Education 
in Habsburg Bukovina] (2018), Mărturii documentare privind școlile bucovinene în timpul Primului 
Război Mondial [Documentary Testimonies regarding the Bukovina Schools during the First World 
War] (2018). 
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Bucovina and 13 numbers of the scientific journal of the “Bucovina” Institute – “Analele Bucovinei”. 
Participation to scientific conferences organized by: Bukovina Institute – Rădăuţi, “Bukovina” 
Museum Complex, the Faculty of History and Geography of “Ştefan cel Mare” University, the 
Regional Department for Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava. She took part at 
the Grant CNCSIS, No. 1 290/2005, Romanians from outside the country in the context of Euro-
Atlantic and European integration of Romania. The case of Romanian communities in Ukraine 
(1945–2007), approved by M.E.C., No. 1298/2005; theme: “Considerations on the evolution of 
cultural life of the Romanian community from Ukraine”, 1990–2007. Latest published articles, 
studies or books: “Senatori bucovineni în Parlamentul României Întregite. George Grigorovici 
(legislatura 1920–1922)” (I, II), in “Analele Bucovinei”, XXIV, 2 (49), 2017, pp. 627–638 and XXV,  
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1 (50), 2018, p. 287–309; “Senatori bucovineni în Parlamentul României Întregite. Ion Nistor 
(legislatura 1920–1922)” (I), in ,,Analele Bucovinei”, XXV, 2 (51), 2018, pp. 573–606; “Bucovina 
după Primul Război Mondial în dezbaterile parlamentare (1919–1926)”, in Bucovina în Primul 
Război Mondial. Studii şi documente (Bucureşti, 2018); “Vasile Bodnărescu”, in Vasile Tărâțeanu, 
Unirea Bucovinei cu România. Antologie de documente, hotărâri, declaraţii, adresări, apeluri, 
telegrame, acte, protocoale unioniste (Bucureşti – Brăila, 2018); Bucovineni în Parlamentul 
României Întregite, vol. I, Sesiunea 1919–1920, foreword by dr. Ion Agrigoroaiei, revised edition, 
introduction, notes and comments by Rodica Iaţencu and Marian Olaru, name register by Rodica 
Iaţencu (Bucureşti, 2015); Bucovineni în Parlamentul României întregite, vol. II.1, Adunarea 
Deputaţilor, Legislatura 1920–1922, revised edition, introduction, notes and comments by Rodica 
Iaţencu and Marian Olaru, name register by Rodica Iaţencu (Bucureşti, 2016); Bucovineni în 
Parlamentul României întregite, vol. II.2, Senatul, Legislatura 1920–1922, revised edition, 
introduction, notes and comments by Rodica Iaţencu and Marian Olaru, name register by Rodica 
Iaţencu (Bucureşti, 2018). 
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of Iași. Since 1995 she has been teaching Geography at “Eudoxiu Hurmuzachi” National College of 
Rădăuți. She is currently a Ph.D. student at the Faculty of History and Geography, “Ștefan cel Mare” 
University of Suceava and her field of research covers the quality of housing in the urban 
environment. In 2019 she presented a paper on the Structure and Functionality of Public Spaces in 
Rădăuți Municipality in the International Conference Geobalcanica, Sofia. Among her latest 
publications are Reflectarea zonării funcționale în fizionomia peisajului urban al municipiului 
Rădăuți [Reflection of Functional Zoning in the Physiognomy of the Urban Landscape of Rădăuți 
Municipality], in “Terra” – Volume of the Annual Conference of the Geography Society of Romania, 
2017; “Modificarea caracteristicilor mediului municipiului Rădăuți sub impactul evoluției funcției 
rezidențiale” [Modification of the Environmental Characteristics of Rădăuți Municipality under the 
Impact of the Evolution of the Residential Function], in “Romania between East and West”, VI, 2017; 
“The role of functional and territorial evolution in the genesis of Rădăuți’s internal structure”, in 
“Geobalcanica Proceedings Book”, 2019; (co-author) “Climate favourability for tourism in the basin 
of Suceava river”, in “Georeview”, XXIX, 1, 2019. 

 
Harieta Mareci-Sabol – is associated professor at the Faculty of History and Geography of 

the “Ştefan cel Mare” University of Suceava. She received her Ph. D. from “Alexandru Ioan Cuza” 
University of Iași in 2002 with a thesis on Romanian historiography. She has published several 
studies and articles pertaining to Bucovina’s history and personalities (“Vasile Grecu, repere în 
destinul istoric”, in “Glasul Bucovinei”, 3, 2004; “Dimitrie Onciul. Etape şi valenţe formative”, in 
“Glasul Bucovinei”, 3, 2006; “Vasile Grecu şi fascinaţia bizantinologiei”, Iaşi, 2008; “Looking back 
to Suceava: Romanians and Turks in Travelers’ Tales”, “International Journal of Black Sea Studies”, 
Turkey, 6, 2009; “Considerations sur l’oeuvre historique de Nicolai Grămadă”, in “Codrul 
Cosminului”, 16, 2010; “La ville de Chernovitsky dans les descriptions des voyageurs étrangers des 
XVIème – XVIIIème siècles”, in “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu»”, Cluj-Napoca, 
XLIX, 2010; “Considerations sur l’oeuvre historique de Nicolai Grămadă”, in “Codrul Cosminului”, 
16, 2010; “Născut, crescut în Bucovina. Prolegomene la o istorie a copilăriei în spaţiul Bucovinei 
istorice”, Cernăuţi, 2011; “Être enfant en Bucovine, entre historire, reprèsentacion sociale et mythe”, 
Suceava, 2011; “Unter Krankheitsbedrohung. Vorbemerkungen zu einer Historischen Erforschung 
der Grossen Epidemien in der Oesterreichischen Bukowina”, in “Codrul Cosminului“, 18, 2013). She 
has also participated in European Networks and academic projects such as “Cliohnet2”, “Cliohres”, 
“Cliohworld” and “Healing of Memories”. She is editor assistant for the Scientific Annals of the 
University “Ştefan cel Mare” Suceava, History Section, “Codrul Cosminului”, member of editorial 



5 Notes on contributors 353 
 

 

board for “Glasul Bucovinei” (Chernivtsi – Bucharest) and “Les Cahiers de Framespa” (Toulouse 
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internship at the University of Tübingen, where he dealt with various topics in the field of general 
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During his stay at Tübingen, he worked on the paper “Zur Sprachensituation in Rumänien” (presented 
at the International Colloquy “Aktuelle Themen der romanischen Sprachwissenschaft”, organized by 
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scientific research: Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea, foreword by acad. Gh. Platon (2001); Bucovineni împotriva 
comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, foreword by D. Vatamaniuc, honorary member of 
the Romanian Academy, afterword by Vasile I. Schipor (2006); Arcadie Dugan-Opaiț, Albumul Mare 
al Societăţilor „Arboroasa” și „Junimea” din Cernăuți, vol. I, revised edition, foreword, glossary 
and name index by Olaru Marian and Arcadie Bodale, Suceava, University Publishing House (2015); 
Aurelian V. Chirilă, Chemarea anilor mici, revised edition, foreword by Marian Olaru, Introductory 
study by Carmen Andronachi, Suceava, Cygnus Publishing House, 2015; Bucovineni în Parlamentul 
României Întregite, vol. I, Sesiunea 1919–1920, foreword by dr. Ion Agrigoroaiei, revised edition, 
introduction, notes and comments by Rodica Iaţencu and Marian Olaru, name register by Rodica 
Iaţencu, Bucureşti, Romanian Academy Publishing House, 2014; Recent studies and articles: 
“Bucovina în timpul Primului Război Mondial – câteva consideraţii”, in “Analele Bucovinei”, XXII, 
1 (44), 2015; “Bucovina în perioada interbelică. Istorie și statistică” (II), in ibidem, XXII, 1 (44), 
2015; “Bucovina în Primul Război Mondial” (I), in ibidem, XXII, 2 (45), 2015; “Însemnări cu privire 
la sărbătorirea centenarului unirii Bucovinei cu Regatul Românei”, in ibidem, XXV, nr. 2 (51), 2018; 
“Un memoriu care acuză. Dori Popovici, «Memoriu înaintat domnului mareşal Ion Antonescu, 
conducător al statului român, cu privire la situaţia din Bucovina»”, in ibidem, XXV, 2 (51) 2018; 
“Aspecte politico-militare privitoare la Bucovina în anii Primului Război Mondial”, in Bucovina în 
Primul Război Mondial. Studii şi documente (Bucureşti, 2018); “Dorimendont Popovici (1873–1950)”, in 
Vasile Tărâțeanu, Chipuri luminate de harul iubirii de neam şi ţară. Antologie de documente, 
hotărâri, declaraţii, adresări, apeluri, telegrame, acte, protocoale unioniste (București, 2018). 
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1992–1993: bibliografie, Editura Muşatinii, 2016; I. G. Sbiera. Album de familie, Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 2018; “Academician Ion of Gheorghe Sbiera in the Century of the Revival of the 
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language of the Polish inhabitants of Bulai and their “Masurian” autoidentifying], in S. Iachimovschi, 
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poezji polskiej  [“(Y)et the faces of our souls are sad. lying on the carpet. howling. tormenting us.”  
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