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Die Zeitschrift „Analele Bucovinei”, eine Publikation des Bukowina-Instituts Radautz der Rumänischen Akademie,
veröffentlicht Studien und Artikel über die Bukowina aus allen Forschungsbereichen. Die Persönlichkeiten, die kulturellen,
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen und Stiftungen, sowie die Verfasser von Presseberichten, die zur
Erweiterung und Verbreitung der Bukowina betreffenden Kenntnissen beitragen, erfreuen sich in den Seiten der vorliegenden
Zeitschrift einer besonderen Aufmerksamkeit. Die Geschichte der kirchlichen und fürstlichen Bauten und der gegenwärtige
Zustand der Naturdenkmäler, sowie die Themen im Bereich der Ökologie werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Die gegenwärtige literarische und wissenschaftliche Bewegung wird durch Rezensionen der Bukowina gewidmeten
Bücher und Zeitschriften präsentiert.
Die Zeitschrift „Analele Bucovinei” verwertet Informationen aus älteren Werken, d. h. aus deutschsprachigen, dem
Dokumentenfond des Radautzer Bukowina-Instituts gehörenden Büchern über die Bukowina und bringt sie zur Kenntniss des
Publikums.
Die vorliegende Publikation steht dem Zentrum für Bukowina-Forschungen an der Czernowitzer Universität, sowie
dem Bukowina-Institut in Augsburg zur Verfügung. Das Bukowina-Institut Radautz organisiert und nimmt an verschiedenen
wissenschaftlichen Veranstaltungen und Tagungen zum Thema ,,Bukowina” teil.

În atenţia colaboratorilor

Redacţia periodicului „Analele Bucovinei” primeşte, în vederea publicării, în principal, lucrări originale ce acoperă,
prin diversitate, secţiunile sale tradiţionale: studii şi articole ştiinţifice, documentare (corespondenţă, memorialistică,
memorii, note, procese-verbale, rapoarte, referate inedite etc.), recenzii, cronici şi dări de seamă privind viaţa ştiinţifică
internă şi internaţională.
Toate materialele vor fi trimise pe adresa redacţiei, în format electronic, fiind culese în Times New Roman, corp 11,
la un rând şi având notele numai la subsol, trecute în corp 9, solicitându-se confirmare de primire. Fiecare articol şi studiu va
avea la început rezumatul în limba română ori în engleză şi germană, precum şi o listă de cuvinte şi sintagme-cheie. Pentru a
putea contribui la o mai bună diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice privind problematica Bucovinei istorice, redacţia
este obligată să limiteze dimensiunea materialelor acceptate: studii – cel mult 25 p., documentare – cel mult 25 p.,
articole – circa 15 p., recenzii – circa 5 p., cronici şi dări de seamă – circa 10 p. Reproducerile după fotografii şi facsimilele
vor avea o rezoluţie mare, o bună claritate şi, alăturat, explicaţiile corespunzătoare, tipărirea în acest caz realizându -se numai
în alb-negru, în text ori la sfârşitul acestuia.
Toate materialele vor respecta normele de ortografie şi de punctuaţie stabilite de Academia Română şi în vigoare
astăzi, precum şi exigenţele stilului ştiinţific, ale deontologiei profesionale. În cazul materialelor primite de la colaboratorii
externi, acceptarea pentru publicare se face pe baza unui referat întocmit de specialişti. Toţi colaboratorii sunt rugaţi să-şi
facă revizia ştiinţifică a textelor cu deosebită atenţie, înainte de a le trimite redacţiei, menţionând acest lucru în corespondenţa
de însoţire, şi să ataşeze, totodată, un fişier biobibliografic succint, adus la zi, pentru publicare la sfârşitul fiecărui tom.
Redacţia „Analelor Bucovinei” adresează tuturor celor preocupaţi de cunoaşterea istoriei Bucovinei, sub toate aspectele ei,
rugămintea de a-i semnala toate lucrările nou apărute pe această temă, indiferent de ţară şi limba de tipărire, pentru a le
consemna pe coperta a IV-a şi a le semnala, astfel, şi utilizatorilor noştri interesaţi.
Materialele nepublicate în paginile periodicului „Analele Bucovinei” nu se restituie.
Fiind o publicaţie cu caracter strict ştiinţific, „Analele Bucovinei” nu participă la polemicile cu caracter politic şi de
altă natură, încercând să se menţină pe linia adoptată încă de la înfiinţare, în 1994, dar va promova, cu toate acestea, spiritul
critic, în tradiţia de prestigiu a presei academice şi a culturii din România, cu discernământ, moderaţie şi în mod construct iv,
urmărind exclusiv promovarea valorilor de patrimoniu, naţional şi european, ale Bucovinei istorice şi emanciparea
discursului istoriografic al periodicului.
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EDITORIAL

AUTONOMIA BUCOVINEI: LECŢIILE TRECUTULUI
ŞTEFAN PURICI

Die Autonomie der Bukowina: die Lehren der Vergangenheit
(Zusammenfassung)
Der Verfasser präsentiert die Formen der territorialen und politischen
Autonomie, die in der wissenschaftlichen Literatur analysiert wurden. Die
habsburgischen Behörden beabsichtigten, die Sympathie der Bevölkerung der
annektierten Region zu gewinnen und darum erlaubten sie die vorübergehende
Bewahrung der Sitten und Bräuche, die vorher in der Moldau gültig gewesen sind.
Diese Haltung, zusammen mit den Wirkungen der josephinischen und postjosephinischen Reformen, trugen dazu bei, der Bukowiner Provinz eine besondere
Identität zu verleihen. Die Entwicklung der Bukowina als Herzogtum nach 1848 (mit
einer Stillstands- oder Rückschrittsperiode des politischen Statuts der Provinz
zwischen 1851 und 1861) wird aus der Perspektive der Vorteilen und der negativen
Folgen für die Provinzbevölkerung und für das Schicksal der dualistischen Monarchie
behandelt.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, Autonomie, Annektierung,
Provinzbevölkerung, josephinistische und postjosephinistische Reformen, Vorteile,
negative Folgen.

În rândul principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, înscrise în Tratatul
privind Uniunea Europeană, cel al subsidiarităţii (definit în paragraful 3 al
articolului 5), joacă un rol important şi are menirea de a flexibiliza actul de
guvernare şi de a aduce procesul de luare a deciziilor cât mai aproape de cetăţeni.
Definit destul de târziu (prin Tratatul de la Maastricht, din 1992), acest principiu de
partajare a competenţelor autorităţilor (la nivelul unei ţări) sau statelor (la nivel de
federaţie, confederaţie, uniune sau imperiu) a fost aplicat într-o măsură mai mare
sau mai mică şi în interiorul Imperiului Habsburgic şi, ulterior, a Austro-Ungariei.
Cunoscând o evoluţie sinuoasă, aplicarea principiului atribuirii unor competenţe cât


Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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de cât consistente entităţilor componente (state, provincii) este identificabilă din
perioada iosefinistă (ultima treime a veacului al XVIII-lea) până la destrămarea
monarhiei dualiste. La nivelul domeniilor administrate de Casa de Habsburg,
Curtea de la Viena a concentrat în mâinile guvernului central cele mai importante
chestiuni (armata, ordinea, politica externă etc.), transferând autorităţilor locale
(naţionale sau regionale) prerogative strict delimitate în ceea ce priveşte
gestionarea problemelor de nivel provincial/regional (reţeaua de drumuri locale,
învăţământul primar şi gimnazial, cultura ş.a.).
Înainte de a proceda la schiţarea parametrilor care au marcat realizarea
politicilor pe baza unui principiu ce va fi definit cu două secole mai târziu şi care
au jalonat evoluţia fenomenului descentralizării administraţiei la nivelul Bucovinei
– provincie distinctă sau cerc al Regatului Galiţiei –, vom face câteva referiri la
felul în care este interpretată în literatura de specialitate problema autonomiei unei
regiuni. Chestiunea autonomiei teritoriale este extrem de complexă, generând lungi
dezbateri, implicând opozanţi şi susţinători din cei mai diverşi, inspirând strategii
(non)violente, afectând comunităţi şi naţiuni întregi, reclamând dexteritatea
decidenţilor politici şi ingeniozitatea structurilor legislative1. De regulă, autonomia
teritorială este văzută ca un instrument pentru protejarea specificului local şi
promovarea intereselor regionale prin încredinţarea competenţelor de adoptare a
deciziilor structurilor reprezentative ale comunităţilor locale. Autonomia politică în
societăţile multietnice creează pentru cetăţean premisele pentru a putea modela
viaţa politică prin intermediul votului, prin dreptul de a fi ales în organisme
provinciale şi de a putea iniţia şi participa la activităţi consociaţioniste2 şi/sau de a
împărţi puterea cu autoritatea centrală3. Pe de altă parte, într-un regim
constituţional cât de cât democratic, existenţa unui cadru legal pentru evoluţia
autonomă, cu mai puţine imixtiuni din exterior şi cu largi posibilităţi de asumare a
deciziilor şi implicaţiilor acestora din interior, creează premisele pentru geneza
unor noi identităţi culturale şi teritoriale4.
Vezi, de pildă, Bethany Lacina, Who opposes ethnic territorial autonomy?, (Accesat la 9
mai 2016). Disponibil în colecţia SSRN (Social Science Research Network):
https://ssrn.com/abstract=2777482 sau http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2777482; Yonatan Tesfaye
Fessha, Federalism, Territorial Autonomy and the Management of Ethnic Diversity in Africa:
Reading the Balance Sheet, în „L'Europe en Formation”, 2012, nr.1 (363), p. 265-285, disponibil la:
http://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2012-1-page-265.htm
2
În acest sens, vezi Arendt Lijphart, Democraţia în societăţile plurale. Traducere de Adriana
Bargan, Iaşi, Editura Polirom, 2002, 296 p.
3
Lars-Erik Cederman, Simon Hug, Andreas Schädel, Julian Wucherpfennig, Territorial
Autonomy in the Shadow of Future Conflict: Too Little, Too Late? (Paper prepared for presentation at
the Annual Meeting of the American Political Science Association /Chicago, August 29 – September
1,
2013/,
p.
4–5;
disponibil
la:
http://www.unige.ch/ses/spo/static/simonhug/taisfc/autonomy_conflict_2013-08-22.pdf
4
În ceea ce priveşte cazul Bucovinei, vezi excelenta cercetare realizată de Hieronymus
Franciscus van Drunen, «A sanguine bunch». Regional identification in Habsburg Bukovina, 1774–
1919, University of Amsterdam, 2013, 510 p.
1
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În cadrul sistemului de autonomie teritorială, autoguvernarea minorităţii este
asigurată în cadrul unei subregiuni distincte a statului care, de regulă, se identifică
cu baştina istorică a respectivului grup etnic. Acea entitate administrativ-teritorială
se bucură de un statut special care permite locuitorilor să gestioneze problemele lor
în anumite domenii (învăţământ, cultură, dezvoltare locală, resurse, taxe locale
etc.). Cu siguranţă, încă în Epoca Luminilor Casa de Habsburg intuise că
organizarea teritorială a statului pe baze federale ar putea contribui la evitarea
conflictelor etnice la scară largă. În opinia experţilor, grupurile care sunt excluse de
la exercitarea puterii executive centrale tind să lupte împotriva guvernului5, iar
grupurile etnice cărora li s-a acordat autonomia teritorială sunt mult mai paşnice
decât cele care nu se bucură de acest statut6. După cum remarcă cercetătorul
austriac Börries Kuzmany, Monarhia Habsburgică a fost nu doar un imperiu
multinaţional, ci şi o „monarchia composita” – un ansamblu de provincii istorice
numite „ţări ale Coroanei”7. În cadrul ţărilor încorporate sub sceptrul dinastiei de
Habsburg, aranjamentele legate de autonomie au inclus, în varii grade de
intensitate, puterile executivă, legislativă şi judecătorească8. De asemenea, o altă
particularitate a Imperiului Habsburgic a constat în faptul că, în pofida situaţiei în
care, de secole, limba germană era limba dominantă a imperiului, era limba
guvernului central şi a administraţiilor provinciale, în Austria – din punct de vedere
juridic – nu a existat o limbă oficială, recunoscându-se în schimb nouă limbi
regionale9.
Casa de Habsburg a apelat la soluţia autonomiilor teritoriale pentru a
menţine integritatea imperiului. Totuşi, autorităţile de la Viena nu au realizat că
imposibilitatea practică de a crea unităţi administrative subnaţionale monoetnice
poate genera noi tensiuni: tensiunea dintre minoritate şi majoritate la nivelul
unităţilor constituente10 ale imperiului. Pe de altă parte, având în vedere că, de
regulă, hotarele naţionale şi cele teritoriale nu sunt congruente, instituirea unor
entităţi teritoriale autonome conduce, în mod invariabil, la crearea unor noi
minorităţi în cadrul respectivelor unităţi administrative11.
5
6

Lars-Erik Cederman ş.a., op. cit., p. 10.

Ibidem, p. 11.
7
Börries Kuzmany, Habsburg Austria: Experiments in Non-Territorial Autonomy, in
„Ethnopolitics”, Vol. 15, 2016, No. 1, p. 43.
8
Stefan Wolff, Marc Weller, Self-determination and autonomy: a conceptual introduction, in
Marc Weller and Stefan Wolff (eds.), Autonomy, Self-governance and Conflict Resolution. Innovative
approaches to institutional design in divided societies, London – New York, Routlege, 2005, p. 12.
9
Börries Kuzmany, Habsburg Austria: Experiments in Non-Territorial Autonomy, in
„Ethnopolitics”, Vol. 15, 2016, No. 1, p. 44.
10
Vezi, Yonatan Tesfaye Fessha, Federalism, Territorial Autonomy and the Management of
Ethnic Diversity in Africa: Reading the Balance Sheet, in „L'Europe en Formation”, 2012, nr. 1 (363),
p. 280.
11
David J. Smith, Minority Territorial and Non-Territorial Autonomy in Europe: Theoretical
Perspectives and Practical Challenges, in Z. Kántor (ed.), Autonomies in Europe: Solutions and
Challenges, Budapest, Research Institute for Hungarian Communities Abroad, 2014, p. 17–18.
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Toţi aceşti factori endogeni şi exogeni au marcat evoluţia regiunii
moldoveneşti care a fost ocupată de trupele imperiale la finele războiului ruso-turc
din 1768–1774. Dacă, din punct de vedere juridic, putem constata că autonomia
Bucovinei a existat între anii 1849 şi 1918, din punct de vedere practic, acest statut
s-a aplicat în mod efectiv numai din 1861 până în 1914, însă putem consemna
începuturile timide ale unei individualităţi distincte a ţinutului în primele decenii de
stăpânire habsburgică. În acest studiu ne propunem să urmărim felul în care au
militat bucovinenii pentru autonomia provinciei şi modalităţile ei de articulare,
până la structurarea instituţională definitivă.
Administraţia districtuală a Bucovinei, începând cu instituirea sa, în anul
1775, şi până la desfiinţare, în anul 1786, a fost o administraţie militară.
Recunoaşterea caracterului etno-politic distinct al noului teritoriu s-a materializat
prin trecerea sub coordonarea directă a Consiliului Aulic de Război din Viena 12.
Într-o primă etapă, individualitatea noii provincii la nivelul imperiului a fost
asigurată graţie ordinului expres al coregentului Iosif al II-lea remis generalului
Gabriel Splény von Miháldy, primul guvernator militar al Bucovinei (1775–1778),
prin care s-a ordonat acestuia din urmă să menţină totul strict in statu quo în
regiunea recent alipită, să evite orice schimbări în modalităţile de administrare a
ţinutului, să menţină obiceiurile şi să respecte obiceiurile şi religia autohtonilor13.
Elita locală a considerat că, la fel ca şi otomanii, stăpânirea habsburgică –
care a dat asigurări cu privire la respectarea religiei ortodoxe – va aborda în raport
cu populaţia Bucovinei politica „autonomie în schimbul tributului” 14, însă
reprezentanţii autorităţilor centrale în teritoriu au evidenţiat, în rapoartele remise
Curţii de la Viena, necesitatea diminuării influenţei covârşitoare pe care o exercita
clerul ortodox asupra populaţiei. După ce, în octombrie 1777, nobilii şi
reprezentanţii diverselor categorii sociale din Bucovina au prestat jurământul de
fidelitate faţă de dinastia Habsburgică, sub pretextul că ţinutul nu avea o
administraţie potrivită, guvernatorul a încercat să modifice sistemul tradiţional de
organizare a provinciei. Gabriel Splény von Miháldy a raportat în mai multe
rânduri guvernului central că autohtonii – „Bukowiner Nationalisten” – nu sunt
potriviţi pentru funcţiile administrative superioare, fiindcă aceştia „ştiu să judece
numai după obiceiul moldovenesc, stau prea mult sub influenţa preoţilor şi a
bisericii pentru ca să poată judeca după datinile civilizate, nu-i poţi îndupleca să
execute prompt ordinele primite, necunoscând subordonarea oarbă”15. Procesul de
diluare a identităţii locale s-a manifestat la nivel administrativ şi la nivelul
12
Şt. Purici, Problema autonomiei Bucovinei între anii 1775-1861, în „Codrul Cosminului”,
serie nouă, Analele ştiinţifice de istorie ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, II, 1996,
p. 230–234.
13
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Fond Consiliul Aulic de Război, pach. I, d.
42, f. 1v.
14
H. F. van Drunen, op. cit., p. 4.
15
I. Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 24.
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organismelor judiciare. Astfel, guvernatorul a făcut numeroase demersuri pe lângă
guvern să i se permită înlocuirea reprezentanţilor populaţiei autohtone din fruntea
administraţiilor oraşelor Cernăuţi, Siret şi Suceava şi ale ocoalelor Câmpulung
Moldovenesc şi cel Rusesc cu supuşi (militari sau civili) austrieci şi să fie delegaţi
în Bucovina doi judecători militari (unul pentru Cernăuţi şi al doilea pentru
Suceava)16. În scurt timp, administraţia Bucovinei va fi completată cu diverşi
funcţionari militari, uneori şi civili, austrieci ca: Schimdebauer, Metzger, Pitzelly,
Sigowsky, Erggelet ş. a., chiar dacă, în posturi secundare, vor fi menţinuţi, pentru o
anumită perioadă, şi localnici ca, de pildă, Vasile Ieremievici sau Mihalache.
În timpul mandatului generalului Karl von Enzenberg, noul guvernator
militar al Bucovinei (1778–1786), acţiunea de subminare a instituţiilor tradiţionale
moldoveneşti a continuat. Pe baza unei documentări aprofundate, la 30 decembrie
1779, generalul Enzenberg a propus Consiliului Aulic de Război un amplu plan de
reorganizare a provinciei, printre care: restructurarea satelor şi transformarea lor în
sate model, prin colonizarea cu agricultori germani şi ucraineni; secularizarea
averilor mănăstireşti şi înfiinţarea a şase oficii gospodăreşti camerale care să se
ocupe de administrarea bunurilor secularizate şi a bunurilor camerale;
transformarea directorilor districtuali, a primarilor urbelor şi a consilierilor
orăşeneşti în funcţionari de stat, cu leafă de la vistieria imperială 17. Pe de altă parte,
guvernatorul militar considera necesară şi solicita cu insistenţă Curţii de la Viena
să suprime orice legături instituţionale dintre Bucovina şi Moldova18, fapt ce
contribuia la menţinerea profilului moldovenesc al provinciei bucovinene.
Curtea de la Viena a oscilat între mai multe soluţii de organizare
administrativă a teritoriului recent încorporat, în primăvara anului 1780, în capitala
imperiului fiind convocată o întrunire a factorilor de decizie cu privire la destinul
Bucovinei. În cadrul conferinţei au fost formulate câteva potenţiale soluţii:
a) înglobarea Bucovinei în confiniul militaro-grăniceresc de la Năsăud;
b) încorporarea Bucovinei în provincia Galiţia; c) divizarea provinciei în două:
zona dintre Prut şi Nistru să fie trecută la Galiţia, iar partea de sud să fie alipită
districtului grăniceresc de la Năsăud19. În lipsa unui punct de vedere comun,
coregentul Iosif al II-lea a decis ca, deocamdată, Bucovina să fie considerată un
cerc administrativ sub comandament militar, iar pentru o mai bună soluţionare a
problemelor administrative curente să se creeze la Cernăuţi un Oficiu cercular
(Kreisamt) cu două directorate, la Cernăuţi şi Suceava 20, dar să fie efectuate
16
T. Bălan, Administraţia şi justiţia în Bucovina sub generalii Splény şi Enzenberg, 1774–
1786, în „Junimea literară”, anul VI, nr. 7–8, 1909, p. 160.
17
M. Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I, (1774–1862), De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 118.
18
Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina intre anii 1775–1861, Suceava,
Editura „Hurmuzachi”, 1998, p. 52.
19
I. V. Cocuz, Începuturile activităţii parlamentare în Bucovina, în „«Suceava». Anuarul
Muzeului Judeţean”, XI–XII, 1984–1985, p. 225.
20
Ştefan Purici, op. cit., p. 53.
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pregătirile necesare alipirii în viitor a Bucovinei la Galiţia şi Transilvania. Practic,
această decizie a însemnat menţinerea, pentru o anumită perioadă, a autonomiei
relative a Bucovinei în cadrul Imperiului.
Riscul pierderii individualităţii provinciei a provocat îngrijorare la nivelul
elitelor locale. Drept urmare, sub coordonarea a doi lideri autohtoni (primul cleric,
al doilea laic), episcopul Dositei Herescu şi boierul Vasile Balş, la finele lunii
aprilie 1780, la Cernăuţi, a fost convocată prima adunare politică din istoria
provinciei. Pe baza atitudinii de opoziţie a stărilor reunite faţă de intenţiile de
divizare ori de alipire a Bucovinei la un teritoriu sau altul, Vasile Balş a elaborat
două documente importante: Prea plecată Pro memorie (Unterhäniges Pro
Memoria) şi mai vasta Descrierea Bucovinei şi a situaţiei ei interne (Beschreibung
der Bukowina und deren innern Verhältniss). Înaintate contelui Hadik, preşedintele
Consiliului Aulic de Război, cele două memorii urmau a fi aduse la cunoştinţa
împăratului. Preocupat de „binele obştesc”, în baza mandatului primit de la
conaţionalii săi, Vasile Balş a pledat în sprijinul ideii de autonomie provincială,
prin solicitarea menţinerii în continuare a Bucovinei sub administraţie militară21.
Cercetătorul H. F. van Drunen subliniind că, fără îndoială, boierul moldovean a
fost un pionier în domeniul promovării autonomiei bucovinene, consideră însă că
intervenţia sa în favoarea autonomiei provinciale indică, înainte de toate,
recunoaşterea implicită a anexării austriece a nordului Moldovei şi că nu există
argumente şi date care ar pleda pentru un caracter naţional românesc al
demersurilor sale22.
Pe aceeaşi linie de înfruntare a tentativelor de anulare a individualităţii
ţinutului sub noua stăpânire, dar manifestată într-o formă mult mai directă şi,
totodată, ostilă faţă de măsurile administraţiei habsburgice de adaptare treptată a
sistemului de guvernare şi celui judiciar la normele austriece, se înscrie mişcarea
mazililor din Cernăuţi. Starea de tensiune înregistrată în anul 1780, în urma
zvonurilor privitoare la planurile de spargere a integrităţii Bucovinei, s-a perpetuat
pe parcursul următorilor câţiva ani. Printre principalele revendicări ale mazililor
s-au numărat solicitările de a fi utilizate în serviciul administraţiei Bucovinei
persoane din rândul acestei categorii sociale, adică autohtone; demiterea
episcopului Dositei Herescu, acuzat de trădarea intereselor „patriei” (în sensul de
abandonare a statutului de reprezentant al populaţiei locale în relaţia cu autorităţile
habsburgice) şi acordarea posibilităţii de a alege alt episcop în locul acestuia.
Situaţia tensionată în capitala provinciei şi această opoziţie a mazililor au
contribuit, într-o măsură considerabilă, la atenuarea procesului de diluare a
specificului provinciei.
La 10 decembrie 1780, având în vedere nemulţumirile exprimate de
bucovineni, împăratul Iosif al II-lea a hotărât să solicite opinia contelui Heinrich
21
R. Grigorovici, Memoriul lui Vasile Balş „Descrierea Bucovinei” din 1780, în „Analele
Bucovinei”, anul III, nr. 1, 1996, p. 219.
22
H. F. van Drunen, op. cit., p. 42.
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Kajetan von Blümegen, cancelarul Curţii unite a Boemiei şi Austriei. Acesta a
menţionat că „Bucovina în nici un caz nu trebuie unită cu altă provincie, ci să fie
tratată ca o provincie cu totul separată”, pentru ca, pe această cale, să se câştige
„simpatia şi încrederea naţiunii moldovene”23. Pe de altă parte, la 5 aprilie 1781,
Vasile Balş a înaintat noi propuneri menite să accentueze individualitatea
Bucovinei, propuneri care, alături de spiritul de agitaţie întreţinut de mazilii
bucovineni, l-au determinat pe Iosif al II-lea să dispună, la 20 mai 1781,
menţinerea administraţiei militare şi rămânerea Bucovinei sub coordonarea
Consiliului Aulic de Război de la Viena 24. Organismul din urmă a fost mandatat să
schiţeze un proiect de constituţie a ţinutului, care să prevadă o administraţie uşoară
şi echitabilă pentru autohtoni şi, totodată, profitabilă pentru visteria imperială 25.
Drept urmare, în timpul vizitei sale în Bucovina, efectuate în perioada 14–19
iulie 1783, Iosif al II-lea a anunţat intenţia de a înlocui administraţia militară cu
una civilă, din cauza faptului că, susţinea împăratul, „spiritul naţional al populaţiei”
este „potrivnic” menţinerii acesteia. În cele din urmă, la 16 septembrie 1786,
împăratul a semnat actul de desfiinţare a administraţiei militare şi de înlocuire a
acesteia cu una civilă şi de încorporare a Bucovinei în provincia imperială Galiţia,
ca al 19-lea cerc administrativ. Deşi motivul cel mai plauzibil pentru această
decizie pare a fi intenţia monarhului de a introduce o administraţie mai simplă şi
orizontală, hotărârea a provocat critici atât în Bucovina, cât şi la Viena 26.
Alipirea Bucovinei la Galiţia a reprezentat un moment negativ în evoluţia
culturală şi politică a provinciei anexate, fapt recunoscut de majoritatea
cercetătorilor. Practic, bucovinenii şi-au pierdut dreptul de a-şi gestiona singuri
problemele locale. După 1790, au fost închise un şir de şcoli populare, restul a fost
trecut sub îndrumarea Consistoriului romano-catolic din Lemberg; au fost deschise
larg porţile pentru aşezarea în ţară a unei mulţimi de funcţionari, ţărani,
meşteşugari, negustori, învăţători, preoţi etc. din Galiţia vecină; au fost adoptate
măsuri de catolicizare a bucovinenilor; limba română, în scurt timp, a fost
îndepărtată din viaţa publică a Bucovinei etc. Mare nemulţumire în rândul elitelor

23
Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde verfasst anlässlich des 50 jährigen
glorreichen Regierungsjubiläums Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät, unseres allergnädigsten
Kaisers und obersten Kriegsherren durch die k. u. k. Gendarmerie des Landesgendarmeriekommandos nr.13, Czernowitz, Pardini, 1899, p. 298.
24
M. Şt. Ceauşu, Instituirea administraţiei habsburgice în Bucovina, în „«Suceava». Anuarul
Muzeului Bucovinei”, XX, 1993, p. 133.
25
Rudolf Wagner, Eine protokollarische Aussage aus dem Jahre 1781 über die beabsichtigte
Eingliederung der Bukowina nach Galizien, în A. Armbruster (Hg.), Vom Moldauwappen zum
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bucovinene a generat faptul că resursele Fondului Religionar Ortodox au fost
gestionate şi utilizate de Consistoriul Catolic din Lemberg27.
Bucovinenii n-au îndrăznit să protesteze deschis împotriva nedreptăţii
făcute, în schimb, anticipând potenţialele implicaţii negative ale încorporării la
Galiţia, pe parcursul anilor 1787–1789 populaţia ţinutului s-a redus, potrivit
cifrelor oferite de administraţia cercuală a Bucovinei, de la 27 245 de familii la
22 412, cele circa 21 750 de persoane refugiindu-se în Moldova28.
Instalarea la cârma Austriei a împăratului Leopold al II-lea (1790–1792) a
insuflat bucovinenilor speranţe în revocarea hotărârii adoptate de Iosif al II-lea.
Vasile Balş, militantul autonomist, a întocmit un nou memoriu în anul 1790, prin
care cerea separarea Bucovinei de Galiţia. Principalele argumente se întemeiau pe
dificultăţile legate de gestiunea chestiunilor bucovinene în cadrul unei provincii cu
care cea dintâi nu a avut şi nu avea practic nimic în comun. Demersurile
bucovinenilor s-au bucurat de succes şi au fost materializate în patenta imperială
din 29 septembrie 1790, semnată de împăratul Leopold al II-lea. Împăratul constata
că „unirea săvârşită în anul 1786 numai cu scopul de a simplifica administraţia
publică nu mai poate dăinui”, deoarece experienţa a arătat că, „după origine, grai,
moravuri, datini şi confesiune”, locuitorii Bucovinei se deosebesc de cei din Galiţia
şi, deci, „nu se poate aştepta o împreunare şi contopire adevărată”. Patenta
dispunea ca Bucovina să fie separată de Galiţia în aşa fel ca, în viitor, să nu mai fie
considerată parte a Regatului Galiţiei şi Lodomeriei, iar stările bucovinene să nu
facă parte din stările galiţiene. Nobilimea bucovineană a refuzat în mod
demonstrativ să participe la şedinţele Seimului din Lemberg. Pe de altă parte,
rezoluţia imperială menţinea unite administraţia de stat şi aulică pentru Galiţia şi
Bucovina, din considerente de precauţie, Curtea de la Viena nutrind speranţa că
împreunarea cu Galiţia promite Bucovinei siguranţă şi bună primire29. Acest decret
confuz nu putea să conducă la separarea de Galiţia.
Moartea lui Leopold al II-lea şi înscăunarea noului împărat, Francisc I
(1792–1835), au dus la amânarea separării Bucovinei de Galiţia. Totuşi, începând
cu anul 1792, Bucovina a primit o „Tabulă a Ţării” proprie şi un for de judecată
propriu, mai întâi pentru oamenii de rând, apoi şi pentru nobili. Numirea
bucovineanului Vasile Balş în postul de căpitan cercual al Bucovinei (1792–
1803)30 trebuia să micşoreze, în opinia guvernanţilor austrieci, nemulţumirile
bucovinenilor în legătură cu pierderea individualităţii politico-administrative a
ţinutului lor. În anul 1804, în Bucovina a fost înfiinţat un „Forum nobilium”, adică
o instanţă de judecată proprie, dar în 1817 aceasta a fost din nou alipită la cea din
Galiţia.
27
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În perioada postiosefinistă, caracterizată prin conservatorism şi regres,
Curtea de la Viena nu tolera apeluri sau atacuri îndreptate spre modificarea ordinii
şi structurii administrative a imperiului, proclamat la 10 august 1804. Din această
cauză, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, elitele bucovinene au încercat să se
opună procesului de diluare a individualităţii culturale şi religioase a ţinutului lor în
cadrul multietnicului imperiu.
Conjunctura favorabilă pentru vocalizarea revendicărilor bucovinenilor a
fost creată de revoluţiile de la 1848–1849. „Primăvara popoarelor”, apreciau întrun memoriu adresat Dietei de la Viena coloniştii germani din Frătăuţii Vechi, a
descătuşat „dorinţele popoarelor” care, până în acel moment (1848), au fost „sever
interzise”31. În general, anul revoluţionar 1848 nu a provocat turbulenţe majore în
Bucovina, dar a generat un lobby unic comun al liberalilor moderaţi, aristocraţilor
conservatori şi clericilor, condus de episcopul ortodox Eugenie Hacman şi nobilul
român Doxachi Hurmuzaki, pentru autonomia provinciei, reforma constituţională şi
drepturi egale pentru toate confesiunile32. Drept urmare, la 8/20 mai 1848, la
Cernăuţi, a avut loc o mare adunare a bucovinenilor la care au participat
reprezentanţi ai clerului, boierimii liberale, ţărănimii, orăşenilor şi ai grupurilor
etnice33. Pe baza ideilor dezbătute, la începutul lunii iunie 1848, a fost întocmit un
memoriu cu revendicările populaţiei Bucovinei, intitulat Petiţia Ţării. Documentul
purta semnăturile a peste 230 de bucovineni din toate, practic, clasele şi categoriile
sociale şi etniile existente în Bucovina 34. Chestiunile legate de individualitatea
provinciei au reprezentat miezul petiţiei, semnatarii solicitând împăratului între
altele: autonomia Bucovinei şi separarea ei de Galiţia, convocarea unei diete
provinciale (art. 1); conducere provincială proprie, atât administrativă cât şi politică
şi juridică (art. 3); angajarea în funcţii publice a indivizilor „ce cunosc deplin limba
ţării”, ţinându-se cont de pământeni, şi obligaţia autorităţilor provinciale „de a
primi cereri în limba românească şi într-aceeaşi limbă să le soluţioneze” (art. 2);
recunoaşterea egalităţii politice şi religioase a tuturor confesiunilor, prin
„desfiinţarea tuturor îngrădirilor şi greutăţilor provenite din cauza acestor
deosebiri” (art. 6)35.
Petiţia Tării reprezenta o sinteză şi un compromis între diversele clase şi
categorii sociale şi etniile din Bucovina, între semnatari numărându-se nobili şi
clerici importanţi, episcopul Bucovinei, etnici români, germani, ucraineni, armeni
şi polonezi. Elitele locale pledau pentru constituirea unei provincii autonome
31
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pentru a îngrădi fenomenul de înlăturare a bucovinenilor din viaţa socială,
economică, politică şi religioasă a ţinutului de către funcţionarii şi imigranţii care
soseau continuu din alte regiuni ale Austriei, în special din Galiţia.
Când a fost lansat proiectul Petiţia Ţării, a devenit foarte clar faptul că
ţăranii din Bucovina l-au perceput, în principal, ca pe un proiect de elită, conceput
de nobilimea locală şi de burghezia liberală şi că, în esenţă, straturile superioare
urmăresc sporirea exploatării muncii sătenilor şi libertatea de a dispune la discreţie
de potenţialul uman şi material al Bucovinei.
La 1 august 1848, Petiţia Ţării a fost înaintată prezidiului parlamentului din
Viena. În plenul parlamentului, deputatul bucovinean Anton Kral a cerut acordarea
autonomiei Bucovinei. În acest scop, el a propus alegerea oraşului Cernăuţi drept
capitală a provinciei, unde să-şi aibă sediul Dieta Bucovinei, instituţiile şi
dregătoriile provinciale36. Printr-o declaraţie distinctă, alţi doi deputaţi bucovineni,
Mihai Bodnar şi Miron Ciupercovici, au susţinut în întregime revendicările şi
doleanţele incluse în Petiţia Ţării37.
Concomitent, în susţinerea revendicărilor cuprinse în Petiţia Ţării au fost
întocmite şi trimise la Viena mai multe memorii din partea populaţiei Bucovinei.
Astfel, prin intermediul petiţiilor respective, locuitori din comunele Gura
Humorului, Ilişeşti, Braşca, Pătrăuţi, Dărmăneşti, Straja, Horodnic, Liteni,
Câmpulung38 ş.a. cereau împăratului ca Bucovina, „printr-o lege, să fie declarată
provincie autonomă a imperiului austriac şi să aibă o administraţie proprie”39.
La 18 august 1848, parlamentarii bucovineni Mihai Bodnar, Miron Ciupercovici,
Gheorghe Timiş şi reprezentanţii comunali Ilie Niculiţă şi Vasile Ştirbul au înaintat
forului legislativ vienez o petiţie în numele poporului din Bucovina, cerând
autonomia ţinutului şi constituirea acestuia într-o provincie separată de Galiţia, cu
administraţie proprie, în conformitate cu patenta imperială a lui Leopold al II-lea,
din anul 1790, inaugurarea unei facultăţi la Cernăuţi, libertatea „absolută” a
presei etc. 40.
Pe o poziţie opusă s-au situat alţi patru deputaţi bucovineni, pronunţându-se
împotriva autonomiei Bucovinei. Vasile Murgoci, Vasile Cârste şi Ioan Dolenciuc
au înaintat parlamentului o petiţie cu expunerea dorinţei de a nu se permite
separarea Bucovinei de Galiţia. Lukian Kobâliţa a semnat un apel cu aceeaşi
revendicare, însă a adăugat că, în cazul în care unirea între Bucovina şi Galiţia nu
va putea fi menţinută, regiunea Bucovinei dintre Prut şi Nistru să fie dezlipită de
restul Bucovinei şi organizată într-un ducat huţănesc cu autonomie41. La 30 august
„Bucovina”, 1849, nr. 10, p. 51–53.
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1848, deputaţii Murgoci, Cârste, Kobâliţa şi Dolenciuc au adresat o scrisoare
publică ţăranilor din Bucovina, în care i-au acuzat pe ceilalţi parlamentari
bucovineni de faptul că aceştia nu sprijină cauza ţărănească şi că, pledând pentru
autonomie, respectivii urmăresc „scopul de a vinde pre voi (pe ţăranii bucovineni,
n. n. – Şt. P.) preoţilor şi boierilor”, de „a vă arunca iarăşi în vechea robie”, fiindcă
ei au cerut „ca să fie Bucovina cu Moldova” 42. Aceste acuzaţii erau neîntemeiate,
dovada constituind-o votul exprimat de parlamentarii bucovineni cu o zi înainte,
când Murgoci, Cârste şi Kobâliţa (I. Dolenciuc, fiind bolnav, nu a participat la
şedinţă) au votat alături de Bodnar, Ciupercovici şi Timiş (Anton Kral s-a abţinut
de la vot) pentru propunerea ca toate obligaţiile ţărăneşti să fie anulate fără
răscumpărare43.
Ţăranii bucovineni au fost întărâtaţi împotriva ideii de autonomie a
provinciei prin zvonuri de genul că în viitoarea dietă provincială sătenii nu vor fi
desemnaţi, aceasta urmând a grupa numai „preoţi, boieri, intelectuali şi
funcţionari”44 şi că instituirea unei diete provinciale separate şi a diverselor
instituţii autonome va conduce la majorarea impozitelor. La Cernăuţi, la
1 noiembrie 1848, a avut loc o adunare a reprezentanţilor comunelor din
circumscripţia electorală rurală Cernăuţi, care a fost organizată de Anton Gherman.
Acesta a adus la cunoştinţa participanţilor că propunerea de a fi constituită o dietă
provincială separată de cea a Galiţiei a fost înaintată de clericii şi nobilii din
Bucovina. Ţăranii au fost convinşi de faptul că nobilimea, clerul şi intelectualii vor
beneficia din plin în urma proclamării autonomiei Bucovinei, în schimb oamenii de
la sate vor trebui să suporte toate cheltuielile necesare. Din aceste considerente,
reprezentanţii comunelor cernăuţene au votat „împotriva unei diete provinciale ca
aceasta şi anulează în întregime semnăturile unor comune care au fost stoarse prin
diferite metode dubioase”45. Dispoziţii similare au fost inspirate şi ţăranilor din
circumscripţia electorală Gura Humorului. Sătenii au protestat vehement împotriva
declaraţiilor lui Miron Ciupercovici în privinţa necesităţii dobândirii autonomiei
Bucovinei46. În acest context, la 15 decembrie 1848, parlamentarii Murgoci,
Dolenciuc, Cârste şi Timiş au înaintat prezidiului parlamentului o petiţie în care, în
numele alegătorilor lor, au cerut păstrarea Bucovinei în componenţa Galiţiei47.
Proteste împotriva unei eventuale separări a Bucovinei de Galiţia au fost trimise pe
42
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adresa parlamentului, la mijlocul lunii februarie 1849, de către reprezentanţii a
27 de sate din circumscripţia electorală Sadagura, de reprezentanţii a 34 de sate din
districtele Şiret şi Rădăuţi48 etc.
La 20 ianuarie 1849, într-un moment, când în parlament se purtau discuţii
foarte aprinse cu privire la soarta Bucovinei, o delegaţie a bucovinenilor, în frunte
cu episcopul Eugenie Hacman, din care făceau parte români, ucraineni, germani şi
armeni, s-a prezentat la Olmütz, înmânându-i noului împărat Franz Iosif I
Promemoriul la Petiţia Tării Bucovina din anul 1848, ce conţinea dorinţa expresă a
recunoaşterii autonomiei. Memoriul, în care se dezvolta şi argumenta ideea că
Bucovina n-a aparţinut niciodată Galiţiei, a fost înaintat, la 9 februarie 1849,
Comisiei parlamentare pentru redactarea Constituţiei. La 24 februarie 1849,
Comisia a luat în dezbatere problema viitorului statut al Bucovinei. Dintre petiţiile
analizate, patru erau pentru separarea Bucovinei de Galiţia şi patru – contra.
Raportorul Fr. Smolka a relevat că argumentaţia adusă în sprijinul dezlipirii
Bucovinei de Galiţia este mai bogată şi mai întemeiată, iar argumentele aduse
împotriva acordării provinciei statutului de autonomie nu erau destul de
fundamentate. În timpul dezbaterilor, deputatul Rieger a remarcat că dorinţa de
separare a Bucovinei a fost exprimată numai de nobili şi birocraţi, nu şi de popor,
şi că a auzit de la martori oculari că nobilii români, în special, îşi asupreau ţăranii
cel mai mult, chiar mai mult decât evreii49. Majoritatea deputaţilor, însă, s-a
pronunţat pentru separarea Bucovinei de Galiţia, considerând că, prin acest act, se
vor atrage la imperiu Moldova şi Muntenia şi, concomitent, se va produce „o
slăbire a Galiţiei şi anume a rutenilor, despre care se susţine că simpatizează cu
ruşii”50.
Deoarece deputaţii vor respinge, la 4 martie 1849, proiectul constituţional
elaborat de cabinetul de miniştri austriac şi aprobat de împărat, la 7 martie, Franz
Iosif I a desfiinţat parlamentul, proclamând Constituţia din 4 martie, în care ducatul
Bucovina era indicat ca ţară a Coroanei51. Eudoxiu Hurmuzachi a fost chemat la
Kremsier de ministrul de interne Alexander Bach pentru a da consultaţii în
problema reorganizării administrative a Bucovinei. Din însărcinarea acestuia,
istoricul bucovinean se va ocupa cu traducerea în româneşte a tuturor ordinelor
privind Bucovina, precum şi a codului penal şi civil austriac. El va participa, la
indicaţia ministrului de justiţie Anton Schmerling, la elaborarea unui lexicon de
termeni juridici româneşti şi la traducerea unor cărţi didactice pentru Bucovina.
Prin decretul imperial din 13 martie 1849, autorităţile din Galiţia şi Bucovina erau
48
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înştiinţate că, potrivit Constituţiei din 4 martie 1849, „Ducatul Bucovinei formează
o ţară de Coroană autonomă”52. În postul de guvernator provizoriu al noului ducat,
Guvernul de la Viena a numit pe Eduard Bach, fratele ministrului de interne. Fără a
realiza o consultare cu bucovinenii, acesta a trimis la Viena un proiect de
constituţie şi o lege electorală a Bucovinei. În urma protestelor elitelor locale, Bach
a fost nevoit să publice, la 26 aprilie 1849, instrucţiunile privitoare la elaborarea
proiectului de constituţie şi să formeze un comitet din 15 persoane53. „Comitetul
bărbaţilor de încredere”, în frunte cu K. Umlauft, preşedintele tribunalului din
Cernăuţi, era format pe jumătate, „din bărbaţi ce se bucură numai de încrederea d[l]
şef al ţărei” (E. Bach, n. n. – Şt. P.) şi, pe jumătate, din „bărbaţi care se bucură în
cel mai mare grad de o deplină încredere a ţărei întregi”, anunţa periodicul
„Bucovina”54.
În septembrie 1849, gazeta „Bucovina” a publicat Proiectul de Constituţie
provincială pentru ducatul Bucovinei55. Documentul definea Bucovina ca
„provincie a coroanei imperiului austriac”, iar Cernăuţii drept capitală a acesteia,
precizând în cele 57 de articole, modul în care avea să se exercite regimul
autonomiei provinciale. Dieta a fost declarată competentă în materie de cultură
locală, clădiri publice ridicate pe spesele bugetului provincial, instituţii de caritate,
stabilire a veniturilor bugetului provincial, profituri rezultate din posesiunile
provinciale şi contribuţiile locuitorilor, precum şi reglementarea cheltuielilor
curente şi extraordinare ale provinciei. Mai mult, Dieta era responsabilă pentru
afacerile municipale, bisericeşti şi şcolare, pentru transportul public, pentru
instalarea şi întreţinerea trupelor militare, precum „şi pentru toate acele atribuţii
care, în viitor, urmau a fi acordate prin lege imperială autonomiei provinciale”.
O stipulare importantă era cuprinsă în art. 2: „Hotarele ducatului nu se pot strămuta
decât numai la o propunere a dietei provinciale sau cu învoirea aceleiaşi prin lege
imperială”56. Această prevedere, potrivit concepţiei autorilor proiectului, trebuia să
zădărnicească şi să prevină realipirea ducatului la Galiţia sau împărţirea lui în două.
O astfel de formulare împiedica adoptarea hotărârii respective de către împărat fără
consultarea cu dieta Bucovinei, cu toate că, în eventualitatea unui dezacord,
proiectul prevedea dreptul împăratului de a desfiinţa dieta. Deşi, în urma
reintroducerii absolutismului, în decembrie 1851, proiectul de constituţie nu a fost
aplicat, el a fost aprobat oficial, cu mici modificări, în martie 1861, şi a intrat în
vigoare.
Odată fiind publicat proiectul constituţiei ducatului şi fiind ordonată
reformarea administraţiei publice în Bucovina, procesul realizării autonomiei
Bucovinei evolua în direcţia creării unor instituţii provinciale separate de cele
52
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galiţiene. În februarie 1850, fusese anunţată crearea a 15 departamente pentru
strângerea dărilor, în luna mai a fost înaintat la Viena proiectul organizării politice
şi judecătoreşti a Bucovinei, în iunie 1850 a fost creată Camera de Comerţ şi
Industrie din Cernăuţi57. La 29 septembrie 1850, printr-un decret imperial, odată cu
statutul de autonomie provincială, este dat publicităţii Regulamentul alegerilor
Dietei pentru Ducatul Bucovina58. La 8 octombrie 1850, a fost promulgată legea
despre organizarea politică a Bucovinei. În fruntea provinciei a fost plasat
guvernatorul care, simultan, trebuia să îndeplinească obligaţiile preşedintelui
guvernului. Ducatul a fost împărţit în şase districte. La 4 noiembrie 1850, Bucovina
a obţinut un comandament militar propriu cu sediul la Cernăuţi care, însă, continua
să depindă de Lemberg59.
Procesul de cristalizare a autonomiei Bucovinei a fost suspendat odată cu
schimbarea regimului politic în Austria şi instaurarea neoabsolutismului. La 31
decembrie 1851, Constituţia din 4 martie a fost abrogată sub pretextul că ea nu era
„nici conformă situaţiei statutului, nici aplicabilă”60. În pofida faptului că, formal,
autonomia Bucovinei n-a fost anulată şi ea nu a fost trecută sub administraţia
Galiţiei, traducerea în viaţă a statutului de autonomie reală a provinciei s-a
prelungit pentru un deceniu.
La 6 martie 1853, a fost formal anulată uniunea administrativă a Bucovinei
cu Galiţia şi a fost numit primul preşedinte al ducatului (Landespräsident), Franz
Freiherr von Schmuck61. Separarea administrativă definitivă de Galiţia a avut loc la
29 mai 1854, Bucovina fiind împărţită administrativ în 15 districte62. În timpul
războiului Crimeii, în eventualitatea unei înglobări a Principatelor Române în
cadrul imperiului, Curtea de la Viena va încerca să revadă chestiunea realizării unei
autonomii reale a Bucovinei. Cunoscutul om politic, proprietarul din Suceava
Cristof Petrovici a fost solicitat să înainteze propuneri referitoare la constituirea
dietei Bucovinei. În ianuarie 1856, Cr. Petrovici a înaintat autorităţilor austriece un
detaliat memoriu63, dar recomandările sale nu au fost aplicate. Înfrângerea din
Italia, în vara anului 1859, a armatelor austriece a condus la prăbuşirea
neoabsolutismului şi a generat diverse tentative ale Casei de Habsburg de a
revigora imperiul. Sub pretextul nevoii de economisire şi de aplicare a unei
57
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administraţii corespunzătoare, prin decretul imperial din 22 aprilie 1860, au fost
desfiinţate guvernământul şi ducatul Bucovinei, teritoriul acestuia fiind din nou
alipit Galiţiei64. Acest eveniment a produs în rândurile populaţiei bucovinene o
mare nelinişte. În octombrie 1860, autorităţile galiţiene informau administraţia de
la Cernăuţi că Eudoxiu Hurmuzachi a întocmit o proclamaţie adresată
bucovinenilor, în care revendica separarea Bucovinei de Galiţia şi reorganizarea
administraţiei provinciale pe baze autonome. Lembergul a ordonat să se ia toate
măsurile cuvenite pentru a interzice şi a împiedica răspândirea în Bucovina a
manifestului lui E. Hurmuzachi65.
La 13 decembrie 1860, cabinetul federalist a fost demis şi la cârma ţării a
fost pus cabinetul centralist al lui A. Schmerling. În noul context favorabil, la
27 decembrie, în casa boierului Ioan Vasilco, a avut loc o reuniune a
reprezentanţilor oraşului Cernăuţi şi ai nobilimii bucovinene în vederea alcătuirii
unui nou memoriu al Bucovinei66; în plus, la 30 decembrie, în ziarul vienez „Die
Presse” a fost publicat articolul lui Eudoxiu Hurmuzachi, intitulat Cu privire la
problema anexării Bucovinei la Galiţia, care reprezenta un protest vehement contra
nesocotirii principiului egalităţii în drepturi a Bucovinei cu celelalte provincii ale
Austriei şi nerecunoaşterii individualităţii ei naţional-politice67.
Un impresionant memoriu, Emanzipationsruf der Bukowina (Chemarea
Bucovinei la emancipaţie), care cerea menţinerea şi respectarea autonomiei
provinciei, semnat de 250 de reprezentanţi ai „tuturor claselor, naţionalităţilor,
stărilor şi confesiunilor” din Bucovina, a fost înaintat împăratului Austriei 68.
Acţiunile perseverente şi stăruitoare ale bucovinenilor au dus la recunoaşterea
definitivă, prin Constituţia din 26 februarie 1861, a autonomiei Bucovinei. În noul
parlament imperial, compus din 343 de deputaţi aleşi, Bucovinei i-au fost rezervate
5 locuri. Statutul şi legea electorală a Bucovinei, date publicităţii, stipulau că dieta
provincială trebuia să fie compusă din 30 de membri69. Totuşi, sistemul judiciar a
rămas subordonat autorităţilor din Lemberg70.
La 20 aprilie 1861, noul şef al provinciei, Wenzel Ritter von Martina, a
publicat o Înştiinţare, prin care anunţa populaţia Bucovinei cu privire la separarea
de Galiţia. Cu acest prilej, la Cernăuţi, la 23 aprilie 1861, a fost organizată o
demonstraţie la care s-a sărbătorit dobândirea autonomiei Bucovinei, iar în onoarea
lui Eudoxiu Hurmuzachi şi a lui Ioan Vasilco s-a aranjat o retragere cu torţe71.
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La 6 aprilie 1861, în sala Primăriei din Cernăuţi, a fost inaugurată Dieta
Bucovinei în prezenţa guvernatorului Bucovinei Wenzel Ritter von Martina şi sub
preşedinţia episcopului Eugenie Hacman, primul căpitan al Bucovinei autonome.
Structura politico-administrativă a ducatului era următoarea: Dieta Ţării (Landtag)
reprezintă puterea legislativă şi alegea din rândul deputaţilor un Comitet al Ţării
(Landesausschuss), compus din patru membri cu un preşedinte în frunte.
Preşedintele Dietei se numea Căpitan al Ţării (Landeshauptmann), iar
reprezentantul guvernului central de la Viena era guvernatorul, cu titlul de
preşedinte al ţării (Landespräsident), căruia îi erau supuse administraţiile judeţene,
în frunte cu câte un prepozit districtual (Bezirkvorsteher).
Dieta Bucovinei, la propunerea lui Eudoxiu Hurmuzachi, se va adresa
împăratului cu rugămintea de a acorda ducatului o stemă proprie şi un drapel, ca
însemne distincte ale autonomiei. Doleanţa bucovinenilor a fost tradusă în viaţă
prin rezoluţia imperială din 26 august 1861. Stema reprezenta capul de bour de pe
vechea stemă a Moldovei, iar drapelul avea culorile albastru şi roşu, dispuse
vertical şi având la mijloc stema Bucovinei72. La 9 decembrie 1862, printr-o
diplomă imperială, Curtea de la Viena a confirmat şi a întărit neatârnarea
administrativă a Bucovinei de provincia vecină, deoarece atât trecutul cât şi
prezentul prin deosebirile „de limbă, de datine şi de obiceiuri nu fac să fie de dorit
o contopire cu Galiţia”.
Odată cu dobândirea statutului de autonomie, a dietei provinciale proprii,
Bucovina s-a bucurat şi de dreptul de a trimite reprezentanţi în Parlamentul central
din Viena, în Delegaţiunea austriacă şi în Casa magnaţilor. Aceste realităţi au făcut
posibilă organizarea unei proprii vieţi politice provinciale. În pofida unor tentative
de revizuire a statutului Bucovinei, autonomia ei a fost păstrată pe întreg parcursul
dominaţiei austriece (până în anul 1918) şi a condiţionat o bogată şi intensă viaţă
social-politică prin activitatea diverselor instituţii, organizaţii şi partide politice
bucovinene, punând temeliile unei societăţi civile moderne.
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EVOCĂRI

ION G. SBIERA
ŞI MIŞCAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR
DIN BUCOVINA
ALIS NICULICĂ
Ion G. Sbiera und die Nationalbewegung
der Rumänen in der Bukowina
(Zusammenfassung)
Der Artikel Ion G. Sbiera und die Nationalbewegung der Rumänen in der
Bukowina is dem 180jährigen Geburtsjubiläum des Professors, Literaturhistorikers,
Philologen, Folkloristen und Gründungsmitglieds der Rumänischen Akademie (1866)
Ion G. Sbiera gewidmet. Es handelt sich um eine Darstellung seines Lebens und
seiner didaktischen Tätigkeit im Kontext einer Gärungsepoche des Kulturlebens der
Rumänen in der Bukowina. Aus dieser Perspektive ist „die nationale Emanzipation
der Bukowiner Rumänen” für den Gelehrten Ion G. Sbiera „das grosse Ziel seines
Lebens”.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Pädagoge, Verantwortungsbereitschaft,
studierende Jugendliche, Bibliothek, Theater, Vorlesungen,
Periodika,
Asoziierungsformen, Identitätsausbildung, Kunstbewegung, Freizeit.

La 1 noiembrie 1836, venea pe lume, la Horodnic de Jos, cărturarul Ion
G. Sbiera, una dintre personalităţile marcante ale culturii româneşti din Bucovina,
om de ştiinţă, istoric literar, filolog, folclorist, strălucit pedagog, sprijinitor al
învăţământului românesc şi al mişcării de redeşteptare naţională a românilor din
Bucovina. Născut într-o familie de ţărani înstăriţi, Ion era cel de-al optulea copil,
din cei zece (majoritatea fete) ai soţilor Gheorghe şi Ana Sbiera, având un singur
frate, Nicolae, viitor preot (n. 1834).
Ion şi Nicolae vor deprinde primele noţiuni de scriere şi citire de la unul
dintre învăţătorii ambulanţi care cutreierau Bucovina în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Pentru că dovediseră uşurinţă la învăţare, cei doi băieţi au fost trimişi
la şcoală, în Rădăuţi (1845–1848), unde îşi vor însuşi temeinic limba germană,
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pentru că, deşi oraşul era „mai de tot românesc”1, toate materiile în şcoală se
predau în limba germană şi niciun profesor nu cunoştea limba română: „Întraaceastă tristă posiţiune, am ajuns mai ales din a treia clasă gimnasială, de când
începusei a şti mai multe în graiul nemţesc decât în cel românesc!”2. În 1848, I. G.
Sbiera s-a înscris la Gimnaziul de patru clase din Cernăuţi, pentru a termina clasa a
patra primară. Despre cum era capitala provinciei în anul revoluţiei, Sbiera scrie în
memoriile sale: „În Cernăuţi găsâi mai mulţi străini decât în Rădăuţi şi auzâi acolo
vorbindu-se mai adeseori şi ruseşte; în pieţele de negoţ însă predomina graiul
românesc, nu însă şi prin dughiene”3. La şcoală, profesorul de limba română nu ştia
nici măcar citi româneşte, astfel că, la orele sale, „el citea cu unii copii ruseşte, iar
pre frate-mieu şi pre mine ne făcea învăţători pentru şcolerii români”4. Această
descriere reflectă o realitate tristă a unui învăţământ care se desfăşura sub semnul
improvizaţiei.
Ion G. Sbiera a urmat apoi Gimnaziul Superior, de opt clase, din Cernăuţi,
între 1849 şi 1857, beneficiind şi de o bursă anuală de 80 de florini din partea
Fondului Religionar Ortodox 5. Era perioada postpaşoptistă, iar la Cernăuţi
rămăsese în exil cărturarul transilvănean Aron Pumnul. Acesta devine titularul
primei Catedre de limba română de la Gimnaziul cernăuţean şi, astfel, ajunge
profesorul lui Ion G. Sbiera. Influenţa sa asupra tânărului învăţăcel a fost
hotărâtoare, contribuind decisiv la formarea conştiinţei şi a caracterului său:
„Înrâurinţa lui culturală asupra mea a fost determinantă şi decisivă. Convenirile
mele din ce în ce mai dese şi tot mai intime cu acest mare şi iscusit învăţător au
lăsat urme neşterse în sufletul meu şi, pe nesimţite, m-au făcut să apuc calea şi
direcţia în care m-am mişcat în toată viaţa mea ulterioară”6. Pumnul şi-a pus la
dispoziţia gimnaziştilor propria bibliotecă, în care se găseau şi cărţi româneşti care
nu puteau fi procurate din altă parte. El i-a responsabilizat pe elevi, numindu-i, pe
rând, pe cei mai studioşi, în funcţia de custode. Primul ei „custode” a fost Ion
G. Sbiera7. După el au urmat alţii, între care şi Mihai Eminescu. Prin intermediul
lui Aron Pumnul, Sbiera a ajuns să-i cunoască pe fraţii Hurmuzachi: Constantin,
Eudoxiu, Gheorghe şi Alexandru (Alecu), cu acesta din urmă stabilind o relaţie
deosebită.
În perioada 1857–1861, Ion G. Sbiera este student la Facultatea de Drept a
Universităţii din Viena, frecventând, în paralel, şi cursurile Facultăţii de Filosofie.
La fel ca toţi studenţii din acea vreme, Ion G. Sbiera era mereu conectat la ceea ce
1 Ion G. Sbiera, Familiea Sbiera, după tradiţiune şi istorie şi Amintiri din viaţa autorului, cu
nouă ilustraţiuni familia[l]e, Cernăuţi, Tipografia Universitară î. cr. a lui R. Eckhardt, 1899, p. 92.
2 Ibidem, p. 93.
3 Ibidem, p. 96.
4 Ibidem.
5 Alis Niculică, Ion G. Sbiera. Viaţa şi opera, Prefaţă de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu,
Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2005, p. 36, 37.
6 I. G. Sbiera, op. cit., p. 106.
7 Alis Niculică, op. cit., p. 38.
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se întâmpla în plan politic, cultural şi social în Bucovina. Astfel, în martie 1861,
când erau organizate alegeri parlamentare în întreg imperiul, Ion G. Sbiera,
împreună cu mai vechii săi prieteni Artemie Berariu şi Leon Popescu, a alcătuit un
apel către alegătorii români din Bucovina, îndemnându-i la înţelepciune şi
discernământ, realizând chiar un portret al celor ce ar merita să fie aleşi: „născuţi
din moşi strămoşi bucovineni şi de legea noastră dreptcredincioasă […]; să fie
iubitori de patrie, religiune şi naţiune […]; să fie cutezători, cu bărbăţie, cu tărie de
duh şi cu vîrtute […]; să fie buni de gură şi ajunşi la cap, ca să poată pătrunde toate
interesele înfăţişaţilor săi, ale patriei şi naţiunii şi să le apere cu căldură şi foc şi cu
argumente lovitoare […]; să fie cunoscători de referinţile patriei şi naţiunii şi
bisericii […]; să fie oameni probaţi şi de faptă […]”8.
După studiile vieneze, I. G. Sbiera revine la Cernăuţi pentru a-i urma la
Catedra de limba şi literatura română de la Gimnaziul cernăuţean (1861–1871)
marelui şi îndrăgitului său profesor, Aron Pumnul, grav bolnav 9. Între elevii iluştri
pe care i-a pregătit s-a aflat şi tânărul Mihai Eminescu. Ion G. Sbiera a urmat linia
trasată de Pumnul în procesul de predare şi, realizând faptul că elevilor le lipsesc
cunoştinţe elementare de istorie naţională, a încercat să suplinească această lacună,
ţinându-le şi prelegeri de istorie a românilor. Aceste prelegeri erau completate, în
mod inspirat, cu diferite manifestări, organizate împreună cu elevii (excursii,
serbări religioase etc.), manifestări care se transformau, pe nesimţite, în adevărate
serbări cu caracter naţional: se cântau cântece populare, se recitau poezii patriotice,
se ţineau discursuri10.
În 1862, I. G. Sbiera s-a aflat între intelectualii români care au pus bazele
Reuniunii Române de Lectură din Cernăuţi, societate ce-şi va schimba numele, în
ianuarie 1865, în Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
Scopul declarat al noii societăţi era unul cultural, de promovare a limbii şi
literaturii române. Grupând în jurul său cele mai luminate minţi ale Bucovinei, a
devenit, în scurt timp, cel mai important reper al vieţii culturale şi naţionale a
românilor din Bucovina, organizând filiale în toate oraşele şi în localităţile rurale
mai mari, acordând burse de studii şi premii literare, jucând un rol fundamental
până la Unire.
Primul comitet de conducere al Societăţii era format din Mihai Zotta –
preşedinte, Alexandru Hurmuzachi – vicepreşedinte şi I. G. Sbiera – secretar.
„Dacă Al. Hurmuzachi este cel dintâi conducător al Societăţii, I. G. Sbiera este
întemeietorul şi sufletul ei. De la dânsul a pornit iniţiativa înfiinţării, el a elaborat
primul proiect de statut, el a intervenit pentru a obţine aprobarea lui. Şi după
înfiinţare, I. G. Sbiera este cel mai important factor al ei, rămânând în comitet, cu
8 I. G. Sbiera, op. cit., p. 135.
9 N. Tcaciuc-Albu, Viaţa şi opera lui I. G. Sbiera, Cernăuţi, Editura Liceului „Aron Pumnul”,
1936.
10 Al. Procopovici, Doi dascăli bucovineni: I. G. Sbiera şi Sextil Puşcariu, în „Luceafărul”,
anul XV, nr. 4–5, Sibiu, 1920, p. 49–57; Alis Niculică, op. cit., Suceava, 2005, p. 40, 41.
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puţine întreruperi, până în anul 1896” 11. De asemenea, I. G. Sbiera va conduce,
pentru câţiva ani, organul de presă al acesteia, „Foaia Societăţii” (1866–1869),
după moartea redactorului Ambrozie Dimitroviţă12.
Dezvoltarea teatrului în Principate va însemna pentru românii din Bucovina o
atracţie irezistibilă. Astfel, încă din primii ani după constituirea Reuniunii Române de
Lectură, membrii ei au căutat să aducă o trupă şi la Cernăuţi. În ianuarie 1864,
boierul Alexandru Costin, membru al Reuniunii, la îndemnul fratelui său, Emanuel,
care locuia la Botoşani, a angajat trupa Fani Tardini pentru a prezenta o suită de
spectacole în capitala Bucovinei. Acest lucru a fost posibil cu acordul autorităţilor şi
cu sprijinul direct al fraţilor Alecu şi Gheorghe Hurmuzachi, care au garantat
acoperirea eventualului deficit bănesc care s-ar fi ivit din lipsă de spectatori13.
Trupa a susţinut reprezentaţii la Cernăuţi în perioada 1/13 martie – 29 mai
1864, la Hotelul Moldova. În memoriile sale, I. G. Sbiera nota: „Prima
reprezentaţiune a avut loc într-a 1/13 martie 1864 în sala teatrală din Hotelul de
Moldova. S-a jucat Radu Calomfirescu, dramă cu cântece în patru acte şi un
spectacol, de I. Dumitrescu. Sala era ticsită de public român; nu lipseau nici ţărani,
nici şcoleri; se luaseră de mai înainte dispoziţiuni pentru aceasta. Toţi aşteptară cu
nerăbdare rădicarea cortinei. Primele accente româneşti ce au răsunat de pe scenă
au fost cele cuprinse în cântecul Mihai Viteazul: „Astăzi, fraţilor români,/ ne vedem
şi noi stăpâni,/ pe-ale noastre namestii,/ ce şedeau mai tot pustii!...// Nu putea bietul
român/ de tiranul de păgân,/ nici de casă a-şi vedea,/ ci soarta îşi blestema!...//
Acum toţi ne-am uşurat/ şi rana ne-am vindecat./ Să trăiască, să trăiască/ cel cu
chica oltenească!// Aşa noi toţi să strigăm/ şi credinţă să urăm/ Prinţului Mihai
Viteazul/ cel ce ne-a tăiat necazul”.
Acest cântec – spune mai departe I. G. Sbiera –, executat în mod admirabil
de către un cor numeros, a electrizat şi a fermecat poporul român. Nu se sfârşise
bine prima strofă şi publicul, răpit de însufleţire nedescriptibilă, izbucni în aplauze
şi strigăte de «bravo[!]» şi de «trăiască[!]», de cutremurau păreţii şi socotiai că are
să se prăbuşească sala de atâta zgomot! Nicicând nu se văzuse atâta entuziasm!
Puţinii străini prezenţi sta uimiţi, nedându-şi sama de cauza acestei însufleţiri
supreme. Abia mai pe urmă, după reprezentare, cunoscură însemnătatea cântecului
şi a dramei întregi, şi de aceea nu s-a mai permis de către poliţie repeţirea ei, cu
toată stăruinţa comitetului aranjatoriu!”14.
Interdicţia nu a împiedicat însă publicul să facă neîncăpătoare sala mare a
Hotelului Moldova la toate cele 33 de reprezentaţii. Despre impactul acestor
11 C. Loghin, Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina (1862–1932), Cernăuţi, 1932, p. 5–6.
12 Alis Niculică, op. cit., p. 41–43.
13 Alis Niculică, Din istoria vieţii culturale a Bucovinei. Teatrul şi muzica (1775–1940),
Cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Bucureşti, Casa Editorială Floare albastră, 2009,
p. 68, 69.
14 Ion G. Sbiera, Familiea Sbiera…, p. 188.

Ion G. Sbiera şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina

spectacole asupra publicului român, în special asupra tinerilor gimnazişti, notează
istoricul T. V. Ştefanelli, pe atunci elev la Gimnaziul Superior din Cernăuţi:
„Venea publicul din toate unghiurile Bucovinei să asiste la reprezentaţii, iar
studenţii nu lipseau […]. Cei ce puteau plăti preţul mic de intrare ce era stătorit
pentru studenţi, intrau cu bilete cumpărate de dânşii; la mulţi le împărţea Comitetul
teatral bilete prin profesorul Sbiera, iar restul forma un grup înaintea uşii de intrare
şi nu era seară să nu se afle câţiva bărbaţi cu dare de mână, cari plăteau intrarea
pentru grupul întreg de studenţi ce asediau uşa teatrului. Astfel, tot parterul
teatrului era ocupat cu studenţi […] Şi asupra noastră, a studenţilor, a avut acest
teatru mare înrâurire. Vedeam piese patriotice naţionale, auzeam o limbă frumoasă
şi cântece bine executate şi, astfel, ne îndeletniceam şi noi în declamaţiuni şi ne
însufleţeam din piesele alcătuite din istoria trecutului nostru. Toată învăţătura
noastră în decursul celor opt ani de zile din liceu n-a avut atâta influenţă asupra
dezvoltării noastre naţionale ca acest teatru. Acuma să fi văzut biblioteca
studenţilor cât era de căutată şi cum piesele publicate de V. Alecsandri,
C. Negruzzi, M. Millo şi de alţi autori erau citite şi răscitite de studenţi. Intrase o
boală între noi a repeta cântece şi fraze de teatru, a face poezii şi a scrie chiar piese
de teatru, pe care le arătam pe întrecute unul altuia”15.
Alecu Hurmuzachi scria în „Foaia Societăţii”: „Iată dar primul rezultat cu
care ne mândrim cu tot cuvântul înaintea străinilor, dându-le ocazia de a face o
descoperire mare, pe care mulţi din ei poate nu o aşteptau, aceea adecă că limba
noastră e destul de înaintată şi dezvălită (dezvoltată, n.n.), ca să poată servi de
mijloc pentru interpretarea şi executarea artei dramatice şi că, cu toată înaintarea
culturii străine, pe lângă toată modestia noastră, ne putem produce cu o trupă
dramatică, cu un teatru, cum cel puţin aici în Cernăuţi poate numai rareori a fost
altul mai bun”16.
Elev la Cernăuţi, Eminescu a fost prezent, zi de zi, la toate spectacolele
trupei Tardini. I. G. Sbiera a realizat impactul covârşitor pe care teatrul în limba
română l-a avut asupra elevilor săi, obişnuiţi de profesorii germani cu ignorarea
până la dispreţ a limbii şi istoriei poporului român. Într-o scrisoare trimisă, în 3
iulie 1889, lui Titu Maiorescu, invocând motivele pentru care Eminescu a renunţat
la studiile cernăuţene, Sbiera nota: „În anul 1864, venise Fani Tardini cu trupa sa la
Cernăuţi şi dădu primele represintaţiuni naţionale la noi în ţară. Însufleţirea ce au
produs-o aceste represintaţiuni asupra publicului român a fost nedescriptibilă;
credeam cu toţii că a sosit şi pentru noi ora mântuirii şi că de aici înainte vom avè
şi noi a ne mişca în elementul nostru!
Asupra tinerimii înrâurirea a fost şi mai puternică, cu deosebire asupra celei
de la gimnasiu conduse de mine şi căreia îi procuram gratis intrarea la
representaţiunile teatrale. M. Eminescu, spirit deştept, şi inimă uşor impresionabilă,
15 Teodor V. Ştefanelli, Amintiri despre Eminescu, Iaşi, Editura Junimea, 1983, p. 75, 76.
16 A. Hurmuzachi, Teatrul naţional în Cernăuţi, în „Foaia Societăţii…”, anul I, 1865, p. 61.
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n-a rămas scutit de efectele represintaţiunilor; asupra lui au făcut o înrâurire chiar
mai mare, cu deosebire asupra celei de la gimnasiu conduse de mine şi căriia îi
procuram gratis intrare la representaţiunile teatrale [...]”17.
În cadrul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, se
înfiinţează un comitet care urma să se ocupe numai de promovarea teatrului
românesc. Acest comitet, după a doua stagiune a trupei Fani Tardini (martie 1865),
a discutat despre repertoriul care ar trebui să fie promovat de către trupele care
urmau să viziteze Bucovina. Tinerii intelectuali susţineau promovarea unui teatru
de idei, în care să se promoveze specificul naţional românesc. A avut însă câştig de
cauză cealaltă parte, care considera că teatrul e menit şi să distreze publicul, aşa că
prezenţa spectacolelor aşa-zis «uşoare» nu trebuie interzisă. Deoarece, argumentau
aceştia, piesele, fie ele româneşti sau străine, aveau un impact benefic asupra
publicului, prin simplul fapt că se jucau în limba română18.
În timp ce numărul trupelor de teatru din Regat care poposesc în Bucovina
creşte constant, în provincia românească aflată în graniţele Imperiului Austriac se
dezvoltă o mişcare artistică deloc de neglijat, mai ales în rândul tinerilor, cei care
aveau să înfăptuiască Unirea, dar şi în rândul ţăranilor şi intelectualilor grupaţi în
jurul bisericilor sau în cadrul filialelor Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina. Despre apariţia formaţiilor corale şi artistice ale elevilor, Ion
G. Sbiera nota în Amintirile sale: „Până după anul 1860, românii bucovineni
n-aveau alte petreceri naţionale decât nunţile, cumătriile, colocăriile, hramurile şi
rugile, zilele onomastice, vergelurile şi horele săteşti”. Şi mai departe: „După ce se
înmulţiseră tinerii cu studii mai superioare, nu se îndestulară la astfeliu de
petreceri, numai cu ospăţul, cu jocul cărţilor şi cu danţurile, ci introduseră în ele,
pe încetul, cântece patriotice şi naţionale, executate în coruri improvizate, precum
şi urări şi toasturi. Un pas înainte în numărul şi în modul petrecerilor naţionale s-a
făcut în anul 1862, cu introducerea aşa-numitelor excursiuni maiale (desfăşurate
la începutul lunii mai, n.n.), aranjate de studenţii gimnasiaşti români din Cernăuţi,
mai întâi numai pentru sine, mai apoi, însă, şi pentru publicul român din oraş şi din
împrejurime. La aceste excursiuni erau cântările şi declamările patriotice şi naţionale
– lucrul principal; jocurile, când se puteau şi gustărica de întărire venea în linia a doua
şi a treia”. Petrecerile în aer liber, la care luau parte oameni din toate categoriile
sociale, aveau menirea, în viziunea romantică a lui I. G. Sbiera, să ducă la ştergerea
diferenţelor dintre păturile sociale, care trebuiau să fie „unite între ele spre
cooperare comună, pentru prosperarea întregului corp naţional, numit popor

17 I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, vol. III, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice
„Bucovina”, 1932, p. 116, 117; Teodor V. Ştefanelli, Radu I. Sbiera, Samoil I. Isopescu, Amintiri
despre Eminescu. Profesori şi colegi bucovineni ai lui Eminescu, ediţie îngrijită, prefeţe,
microbiografii, note, bibliografie şi postfaţă de Pavel Ţugui, Craiova, Editura Scrisul Românesc,
1996, p. 213, 214.
18 Alis Niculică, Din istoria vieţii culturale a Bucovinei..., p. 75.
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român”, singurul impediment într-o „fusionare comună”, fiind „diferenţa culturii, a
vederilor sociale şi a mijloacelor de trai!”19
Datorită calităţilor sale de profesor şi cercetător, Ion G. Sbiera, devine,
alături de Alexandru Hurmuzachi, în 1866, propunerea Bucovinei pentru nou
înfiinţată Societate Literară Română de la Bucureşti, ce reunea cele mai importante
personalităţi ale spaţiului românesc, care avea drept scop întocmirea dicţionarului
şi glosarului limbii române. Societatea transformându-se în Societatea Academică
Română, Sbiera a devenit, astfel, membru fondator al acestui înalt forum ştiinţific.
La 8/20 august 1867, el va fi ales secretar al Societăţii Academice20. Câteva zile
mai târziu, este numit în comisia însărcinată cu alcătuirea unui „proiect de
ortografie după principiu etimologic, căutând a concilia, pe cât se poate, şi fonetica
limbii cu dânsul”21.
Din 1871, I. G. Sbiera primeşte funcţia de custode al Bibliotecii Bucovinei,
pe care o va îndeplini cu sârguinţă şi conştiinciozitate timp de patru ani, el
păstrându-şi postul de custode şi după înfiinţarea Universităţii (1875) şi trecerea
Bibliotecii Ţării în subordinea acestei instituţii.
Cu o activitate ştiinţifică şi culturală deosebită, I. G. Sbiera se bucura de un
prestigiu cum puţini contemporani îl aveau. Acest lucru, dublat de o experienţă
didactică îndelungată, determină autorităţile să-l propună ca profesor pentru
Catedra de limba română la nou înfiinţata Universitate, chiar dacă avea o licenţă în
drept. În ziua de 18 octombrie 1875, la inaugurarea cursului, el va încălca hotărârea
oficialităţilor de a ţine cursurile în limba germană şi va deschide cursul cu discursul
intitulat Educaţia veche şi educaţia nouă, acesta fiind, de altfel, primul curs rostit
în limba română la Universitatea cernăuţeană22.
Profesorul Ion G. Sbiera va fi mereu alături de studenţi, sprijinindu-i în
acţiunea lor de a se constitui într-o societate studenţească românească. Aşa s-a
născut Societatea Academică „Arboroasa”, ce a promovat cultura şi valorile
naţionale şi care va avea, în scurta-i existenţă, să zguduie societatea Bucovinei.
După dizolvarea „Arboroasei” în urma unui proces cu mare răsunet în spaţiul
românesc, profesorul Ion G. Sbiera şi-a încurajat studenţii în formarea Societăţii
„Junimea” (1878), care va fi una dintre cele mai active societăţi studenţeşti pe plan
cultural, dar şi politic. De asemenea, i-a susţinut în încercările lor de a edita unele
publicaţii, dintre acestea mai importantă fiind „Încercări literare” (13 februarie
1892 – 13 ianuarie 1893)23.

19 Ion G. Sbiera, Familiea Sbiera…, p. 196, 197; Alis Niculică, Din istoria vieţii culturale a
Bucovinei..., p. 185.
20 Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Române. Repere cronologice, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1992, p. 9.
21 Alis Niculică, Ion G. Sbiera. Viaţa şi opera, p. 43.
22 Ibidem, p. 45.
23 Pavel Ţugui, Bucovina – istorie şi cultură, Bucureşti, Editura Albatros, 2000, p. 159, 160.
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La 14 decembrie 1898, I. G. Sbiera, doctor în filosofie, profesor la
Universitatea din Cernăuţi şi membru al Academiei Române, avea să fie răsplătit
de către Regele Carol I cu titlul de membru al Ordinului „Coroana României” în
gradul de Comandor. „Decretul, semnat de Regele Carol I şi ministrul Afacerilor
Străine, D. Sturdza, era cea mai înaltă recunoaştere a activităţii de o viaţă a omului
de ştiinţă şi cultură I. G. Sbiera, pusă în slujba neamului său”24.
Cursurile sale ţinute la liceu şi apoi la Universitate, alcătuite pentru un
auditoriu neavizat, se constituie în „adevărate pagini de istorie a poporului
român”25. Cele două tomuri ale sale, Contribuiri pentru o istorie socială… (în care
prezintă istoria românilor de la 107 până la 1504) şi Mişcări culturale şi literare la
românii din stânga Dunării… (care analizează perioada 1504–1714) sunt unice în
istoria culturală a Bucovinei, ele reprezentând şi primele cursuri didactice ale
istoriei limbii şi literaturii române, dar şi de istorie a neamului românesc, concepute
pe baze ştiinţifice, având un rol important în pregătirea multor generaţii de elevi şi
studenţi.
I. G. Sbiera, omul care, aşa cum mărturisea în Amintirile sale, şi-a petrecut
întreaga viaţă „cu ochii în carte şi cu condeiul în mână”26, a trăit la maximum
fiecare clipă, învăţând continuu, citind şi instruindu-se, în condiţiile oferite de
contextul politic al vremii, marele ţel al vieţii sale fiind emanciparea naţională a
românilor bucovineni. El va părăsi această lume la 22 octombrie 1916, la Cernăuţi,
în plin război mondial. Nu a mai apucat zilele emoţionante ale Marii Uniri. Trupul
său se odihneşte în Cimitirul Vechi din Cernăuţi, alături de mult iubitul său dascăl,
Aron Pumnul. Cu el s-a încheiat, practic, o epocă din istoria Bucovinei, epocă de
mari frământări şi căutări, care însă şi-a croit drumul, cum era firesc, spre unitate
politică şi teritorială cu întregul spaţiu locuit de români.

24 Conf. Alis Niculică, Ion G. Sbiera. Viaţa şi opera, p. 44.
25 Ibidem, p. 9.
26 I. G. Sbiera, Familiea Sbiera..., p. 406.
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(Zusammenfassung)
Der vorliegende Beitrag stellt das leben und das Werk von Nicolai Pomohaci,
einem der bekanntesten rumänischen Önologen dar. Er besuchte die Kurse des
„Eudoxiu Hurmuzachi”-Lyzeums in Radautz, war Rektor der Universität für
Agrarwissenschaften Bukarest, Mitglied mehrerer internationalen und nationalen
wissenschaftlichen Vereine und der Gesellschaft für Rumänische Kultur und Literatur
in der Bukowina. In den letzten Lebensjahren war er präsident dieser Gesellschaft.
Nicolai Pomohaci hatte eine rege Teilnahme am inländischen kulturellen und
wissenschaftlichen Leben. Der Verfasser dieses Beitrags unterstreicht den Kampf des
Professors Nicolai Pomohaci mit dem kommunistischen Regime, einschliesslich die
Auseinandersetzung mit einiger Mitgliedern der Familie Ceauöescu, die in dem
wissenschaftlichen Universitätspersonal waren.
Schlüsselwörter
und
–ausdrücke:
Önologie,
Universität
für
Agrarwissenschaften und Veterinärmedizin Bukarest, Leben in der kommunistischen
Zeit, Memoiren, wissenschaftliche Forschung.

Nicolai Pomohaci s-a născut la 28 noiembrie 1930, în comuna Marginea,
judeţul Suceava şi a urmat cursurile liceale la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din
Rădăuţi, apoi cursurile Facultăţii de Horticultură din Bucureşti, pe care le-a
absolvit în anul 1954. Şi-a făcut pregătirea militară în timpul facultăţii, câte o zi pe
săptămână, apoi, la terminarea studiilor, a urmat un stagiu de pregătire la o unitate
militară din Călăraşi, la sfârşitul căruia, în martie 1961, a obţinut gradul de sublocotenent.
Drumul în viaţă al lui Nicolai Pomohaci fost unul marcat de muncă şi dăruire
pentru profesia pe care şi-a ales-o, într-o perioadă în care agricultura şi ramurile ei
deveneau obiectiv prioritar al „politicii de partid”, cu toate oportunităţile, dar şi
greutăţile pe care le-a implicat existenţa sistemului comunist. A fost inginer la
GAS Şeuca, din judeţul Mureş, profesor de specialitate la Şcoala Horticolă din
Turda, director al Grupului Şcolar Horticol din Fălticeni, judeţul Suceava, şi, din
mai 1960, a început ascensiunea sa în cariera universitară, fiind, pe rând, asistent,
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şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar la Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
Şi-a pregătit doctoratul în agronomie, specialitatea viticultură şi oenologie,
sub îndrumarea academicianului Gherasim Constantinescu, teza cu tema Influenţa
regimului de umiditate şi nutriţie asupra vegetaţiei şi producţiei la soiurile de
masă fiind susţinută în anul 1966.
Ca o recunoaştere a performanţelor sale ştiinţifice şi manageriale, a fost ales
decan al Facultăţii de Horticultură, între anii 1990 şi 1992. Din anul 1993 şi până în
anul 2000, a fost rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
din Bucureşti.
Către crepusculul vieţii sale, profesorul Nicolai Pomohaci, om de o
deosebită vivacitate, cu darul povestirii şi al umorului, a scris trei volume de
memorii, destinate să oglindească periplul său prin lume şi viaţă. Meditând asupra
condiţiei umane în anii dictaturii comuniste şi în cei ai perioadei postdecembriste,
Nicolai Pomohaci scria: „Abia atunci când vrei să le aşterni pe hârtie, îţi dai seama
câţi ani s-au furişat pe lângă tine şi câte întâmplări ţi-au stat în cale, amărându-ţi
sau înfrumuseţându-ţi zilele. Unele sunt ca vinul proaspăt în vinotecă, ce câştigă
prin învechire. Altele se alterează şi-şi pierd din farmec”1.
Amintirile sale încep cu povestiri despre bătrânii satului, unii cu chipuri
sculpturale, de pe care se remarca mustaţa ca a lui Fanz Joseph, şi întâmplările pe
care aceştia le-au petrecut s-au le-au auzit la bătrânii care fuseseră în Primul
Război Mondial sau, mai înainte, în vremea Austriei. Dintre toate, ne reţine atenţia
povestirea intitulată Hazard, care parcă i-a prevestit destinul lui Nicolai Pomohaci.
În anul 1948, în urma reformei de tip sovietic a învăţământului, când personalul
didactic, planurile de învăţământ şi bibliotecile au avut drastic de suferit, a fost
martorul arderii cărţilor trecute la index de comunişti. Într-un şanţ, cam pe unde se
intersectează acum Strada Iacob Zadik şi Calea Bucovinei din Rădăuţi, fuseseră
arse cărţile epurate din biblioteca liceului. În urmă, a rămas un strat gros de cenuşă
care umplea cam jumătate din şanţul săpat în acest scop. Lângă un pom, sub nişte
brusturi, lângă gard, a zărit o carte groasă, scrisă în limba germană, cu caractere
gotice. A luat cartea şi, după mulţi ani, a dus-o la Bucureşti. Era un tratat de
vinificaţie din anul 1889, scris de dr. Josef Bersch, Die Preaxis der Weinbereintung.
Handbuch für Weinproduzenten Kllemeister und Weinhändler von Dr. Josef
Bersch, Redacteur de „Allgemeine Zeitung” in Wien. A căutat în bibliotecile mari
din Bucureşti şi nu a aflat alt exemplar al acesteia. Mai târziu, un meşter de la
atelierul de material didactic de la Agronomie i-a pus o copertă mai apropiată de
cel din piele de Cordoba, care-i fusese smulsă la epurare.
În bogata sa experienţă de inginer şi universitar, a avut prilejul să trăiască
momentele „practicii agricole” cu elevii şi studenţii, în diferite locuri din ţară. Pe
când era asistent universitar, i-a întâlnit pe deţinuţii politici din Balta Mare a
1

Nicolai Pomohaci, Din viața unui universitar, vol. 2, București, Editura Ceres, [f. a.], p. 3.

Nicolai Pomohaci (28 XI 1930 – 21 IX 2014)

Brăilei, la Lăţeşti. Acolo a vizitat-o pe doamna Maria Antonescu, la sugestia unui
deţinut, fost profesor universitar la Bucureşti, care era îngrijită de un şofer al lui
Ion Antonescu, despre care scria: „Ne-a părut ca o bătrânică măruntă, cam de vreo
70 de ani, cu ochi vioi, care obosea repede, probabil din cauza inimii pe care şi-o
apăsa din când în când cu mâna dreaptă”2. Ca bucovinean, a fost marcat de această
întâlnire. Îşi aducea aminte de una din mărturisirile Mariei Antonescu: „Dorinţa
mareşalului, ne-a spus ea, era să refacă România Mare. Crezul lui a fost să ia înapoi,
de la ruşi, Bucovina şi Basarabia”3. Apoi, avea să trăiască multe clipe de spaimă
pentru această întâlnire, deoarece Securitatea a aflat de întâlnirea unor studenţi cu
Maria Antonescu.
Atent la tot ceea ce îl înconjoară, Nicolai Pomohaci s-a preocupat să
cunoască lumea în care trăia. A avut această posibilitate cu ocazia călătoriilor
făcute la conferinţe ştiinţifice, stagii de cercetare din domeniul oenologiei sau pur
şi simplu în calitate de călător prin lume, evident mai mult prin partea ei
„socialistă”, căci înainte de 1989 era greu să mergi în ţările „frăţeşti” şi mai greu în
cele „capitaliste”. Din volumul intitulat Note de călătorie, apărut la Editura Ceres
din Bucureşti, în 2010, aflăm că a fost la o specializare Iugoslavia, la Novi Sad, în
anul 1966, prilej de a cunoaşte multe despre spaţiul iugoslav – de la Belgrad până
la Rijeka, Sarajevo, Niş ş. a. –, despre învăţământul şi cercetarea de specialitate din
această ţară. În anul 1967, a avut ocazia să viziteze Gruzia (Georgia), după o escală
la Moscova, ca invitat al Universităţii din Tbilisi şi, la întoarcere, a putut să treacă
prin Rostov pe Don şi Odessa. A vizitat Ungaria, în anul 1974, când a participat la
cursurile de vară de la Mişcolţ şi Tokay. În anul 1976 a făcut un tur prin Ungaria,
Cehoslovacia, Germania Democrată şi Polonia. În anul 1978, a primit o invitaţie
pentru a participa la Congresul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, care
s-a desfăşurat în Grecia. Autorităţile vremii s-au străduit, pe orice cale, să-l
împiedice şi i-au eliberat paşaportul cu o zi înainte de a se termina congresul. Cu
toate acestea, a dorit să plece în Grecia şi să profite de invitaţia pe care o avea. A
făcut un tur al Europei, cu trenul, în anul 1980, timp de o lună şi jumătate, prilej cu
care a vizitat Ungaria, Austria, Germania, Franţa, Elveţia, Italia şi Iugoslavia. În
anul 1983, a repetat traseul, dar cu automobilul, adăugând Belgia, Olanda,
Luxemburg şi Spania. În anul 1985 a dorit să efectueze o nouă călătorie în Vest,
dar a fost nevoit să se mulţumească şi cu o excursie în URSS, la Kiev, Moscova şi
Leningrad. După anul 1989, profitând de căderea „zidului Berlinului”, a putut face
câte două sau trei excursii pe an, până în anul 2008, când soţia sa a avut un
accident vascular şi nu a mai putut împlini visul unui etern peregrin.
Viaţa în comunism a presupus, între altele, pentru Nicolai Pomohaci, o
continuă adaptare la situaţiile care puteau deveni periculoase. Astfel, la începutul
anului universitar 1961–1962, fiind unul dintre membrii de partid cu vechime mai
2
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mare din facultate, a fost trimis de secretarul organizaţiei de partid la Mozăceni,
raionul Costeşti, din regiunea Argeş, pentru a culege informaţii despre colegul de
catedră Iordachi Constantin, care pusese cerere de intrare în partid. Cu acest prilej,
avea să vadă Nicolai Pomohaci o altă faţetă a realităţii socialiste, lupta ţăranilor
împotriva colectivizării agriculturii. În mod ironic, parcă pentru a sublinia absurdul
realităţii trăite de ţăranii care se opuneau colectivizării şi viziunii idilice a
decidenţilor zilei, Gospodăria Agricolă Colectivă din localitatea pe care o vizita
Nicolai Pomohaci se numea „Drumul belşugului”. Iată două pasaje elocvente
pentru situaţia amintită: „N-am intrat bine în comună, când văd un grup de vreo 20
de oameni cu bâte, furci şi topoare care forţau intrarea la o poartă, în spatele căreia
le ţineau piept un miliţian şi câţiva bărbaţi, iar din curte veneau alţii înarmaţi şi ei
cu bâte, în ajutor. Cei de afară strigau să li se dea cererile înapoi, că au fost înşelaţi.
Când am ajuns în dreptul porţii, am văzut o firmă nouă, pe care scria Gospodăria
Agricolă „Drumul Belşugului”, comuna Mozăceni. După ce miliţianul a tras câteva
focuri în aer, cu ajutorul celor cu bâte din interior, a reuşit să-i îndepărteze pe cei ce
asaltau poarta”4. Cu aceasta, însă, starea de tensiune s-a acutizat. Către seară, mai
mulţi săteni s-au îndreptat spre primărie, unde sticla panourilor de propagandă era
spartă de bâtele lor. Atunci, Nicolai Pomohaci, protejat de unul dintre părinţii unui
student de la Zootehnie, a putut privi, din pridvorul casei acestuia, înfruntarea
dintre ţărani şi autorităţile comuniste: „Pe la ora 11 şi jumătate noaptea, prin faţa
casei în care eram, a trecut o tanchetă care a ocolit primăria şi a intrat din nou pe
şosea, virând spre mulţime. Din cealaltă parte venea o altă tanchetă. Un ofiţer de
miliţie din prima tanchetă, care era în partea mai ridicată a drumului, a încercat să
vorbească mulţimii, dar o piatră l-a lovit în tâmplă. Între timp, a început să tragă
clopotele de la biserică. Mitralierele de pe cele două tanchete trăgeau focuri
încrucişate pe deasupra oamenilor. S-a creat un vacarm, amplificat de dangătul
clopotelor, creând o panică greu de descris. Lumea alerga îngrozită în toate părţile.
Pe la ora două noaptea, au venit în comună câteva autobuze cu securişti de la
regiune. Toată noaptea, dube de culoare neagră au cărat ţărani spre închisorile din Piteşti”5.
Într-o societate osificată, cu o devenire aflată sub controlul complet al PCR,
manifestarea spontană, entuziastă chiar şi a sentimentul patriotic era suspectată de
mai marii sau mai micii slujitori ai regimului comunist. Astfel, sărbătorirea zilei de
24 ianuarie 1965 de către un grup de studenţi de la Horticultură, care a „defilat”
prin curtea institutului, mergând încolonaţi spre Mănăstirea Caşin şi la Arcul de
Triumf, cu acordeon şi sub faldurile steagului tricolor, cu o horă încinsă în jurul
drapelului naţional şi a Arcului de Triumf, a fost repede suspectată de către
securişti ca fiind „demonstraţie” a studenţilor, fapt pentru care prorectorul
institutului şi Nicolai Pomohaci au dat „lămuririle” necesare intransigenţilor
apărători ai „ordinii de stat”. O ordine în care conţinutul şi formele lucrurilor
4
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normale erau golite de sens, căpătând aspecte groteşti. Între altele, ca martor al
vremurilor pe care le-a trăit, Nicolai Pomohaci arată că recolta era strânsă, mai ales
după anul 1968, din ce în ce mai mult de elevi, studenţi şi militari, prilej pentru
acesta de a cunoaşte lumea românească în cele mai diverse ipostaze ale ei, de la
„politica ştiinţifică” a PCR privitoare la agricultură şi până la modul concret cum
se aplica ea la nivelul fermelor agricole de stat, în CAP-uri şi felul în care îşi
duceau viaţa oamenii obişnuiţi ai vremii.
În memoriile sale, Nicolai Pomohaci, omul care trăise într-o zonă în care
ataşamentul faţă de pământ era unul puternic, iar preocuparea pentru buna lui
exploatare era una esenţială, ridiculizează preocuparea lui N. Ceauşescu pentru
recuperarea spaţiilor nefolosite de pe marginea drumurilor, dintre clădirile
campusului universitar de la Agronomie etc. Aşa a fost „redat agriculturii” spaţiul
pe care se afla peluza institutului şi spaţiul dintre rândurile de viţă-de-vie, din
Ferma de Practică Viticolă a institutului, unde se afla o valoroasă colecţie de
viţă-de-vie, care era considerată „risipă”, în virtutea directivelor „conducerii de
partid şi de stat”. Între însoţitorii rectorului institutului – decani, prodecani şi şefi
de catedră – au apărut propunerile de a se cultiva mai multe rânduri de viţă-de-vie
sau să se pună două rânduri de cartofi. Soluţia formulată de profesorul Pomohaci a
fost să se cultive, de o parte şi de alta a aleii principale, două rânduri de coacăze.
Cât despre cartofii de pe fosta peluză, din faţa clădirii principale a institutului, după
căldurile din iunie şi iulie, li s-au uscat frunzele şi, fiind atacaţi de gândacul de
Colorado, nu au dat nici măcar atâţia tuberculi câţi fuseseră plantaţi. Concluzia fost
că „după rezultatele obţinute cu folosirea intensivă a terenului, în anul următor s-a
revenit la gazonul din faţa clădirii centrale”6, dar şi tinerii tunşi scurt, asimilaţi de
unii universitari cu „studenţii din anul I”, pentru că nu-i recunoşteau, care erau
mereu prezenţi la manifestările în care erau implicaţi studenţi.
Cu timpul, desprinderea lui Nicolai Ceauşescu de realităţile sociale şi
economice ale ţării a devenit tot mai mare. De aceea, vizitele lui la Agronomie se
desfăşurau pe un traseu ce s-a scurtat mereu, cu expoziţii în care recoltele atingeau
cifre astronomice, sfecla era cât „ghiulele de tun”, strugurii din soiul Afuz Ali ar fi
avut 1,5 kg, iar studenţii erau tot mai integraţi „în activitatea de producţie şi cercetare”7.
Pe măsură ce familia Ceauşescu era tot mai obsedată de controlul absolut al
puterii, destinul lui Nicolai Pomohaci se intersectează cu unul dintre fraţii
dictatorului. Este vorba de Ion Ceauşescu, care, împreună cu Bujor Mănescu,
fratele nu mai puţin celebrului Manea Mănescu – membru de marcă al PCR, care a
deţinut importante demnităţi în regimul comunist, între care şi cea de prim-ministru
al Guvernului României, între 1974 şi 1979 –, aveau să-i pună în pericol cariera
didactică. Nicolai Pomohaci a fost „pionul care trebuia mutat”, la Economie Agrară,
la ASE, la intervenţia lui Manea Mănescu sau la Oenologie, care a fost propunerea
6
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lui Ion Ceauşescu. Fiind sprijinit de Valeriu Cotea şi susţinut de Gherasim
Constantinescu, Nicolai Pomohaci a ajuns la Oenologie şi Bujor Mănescu a putut
să revină la Horticultură8.
Nu puţine au fost momentele de intensă luptă cu obtuzitatea, interesele de
grup sau birocraţia comunistă care le-au pus piedici numeroase lui Nicolai şi
Angelei Pomohaci în devenirea lor în carieră. Între altele, Angela Pomohaci a fost
disponibilizată la cererea grupului de interese din jurul Mariei-Eliza Ceauşescu,
fapt pentru care, timp de un an (1973), s-a judecat cu institutul pentru anularea
nedreptei hotărâri. Era o lume anostă, cu multe lipsuri materiale în ultimii ani ai
regimului Ceauşescu, în care oamenilor le lipseau şi cele mai elementare condiţii
de viaţă. Talentul narativ al profesorului Nicolai Pomohaci ne redă felul în care a
murit profesorul Gheorghe Valuţă, în iarna anului 1980, la masa de pomenire a
profesorului Martin, de la Casa Universitarilor din Bucureşti, într-o atmosferă
glacială generată de lipsa căldurii impusă de regimul comunist, ca măsură de
economisire. Ochiul scrutător al profesorului bucovinean observă şi tarele
învăţământului românesc, de dinainte de 1989, pe care le-a putut constata ca
preşedinte al comisiei de bacalaureat din diferite licee agricole din ţară şi la care
constata că principala „boală” era cea a copiatului la examene, sub privirea
protectoare a „supraveghetorilor”.
O lume a grotescului, întruchipată în spectacol de carnaval, a fost pentru
Nicolai Pomohaci şi Congresul al XIV-lea al PCR, diferitele conferinţe naţionale
sau alte manifestări cu scop propagandistic. El face o statistică a mistificării şi
calpului care urâţeau vremea aceea, când numără de câte ori la şedinţele festive sau
întruniri „vorbitorii” rosteau numele lui Nicolai Ceauşescu şi „propunerea” ca
acesta să fie „reales” ori era lăudat ca „erou între eroii neamului”, iar la congresul
amintit delegaţii repetau lozincile prescrise de politruci de 20 de ori, până când
Ceauşescu ridica mâna stângă pentru a-i opri, gest ce era parte constituentă a unei
regii pentru momentul respectiv. În acelaşi timp, cozile erau tot mai prezente, mai
ales pentru alimente şi benzină. Nicolai Pomohaci îşi aduce aminte că pentru un
rezervor de benzină se stătea la coadă şi 24 de ore9.
Peste vremi, Nicolai Pomohaci a avut o mică recompensă pentru toate câte
le-a îndurat. Pe 4 ianuarie 1990, adunarea generală a cadrelor didactice de la
Horticultură a votat în unanimitate excluderea din învăţământ a lui Ion Ceauşescu
şi a Mariei-Eliza Ceauşescu, care figurau ca profesori universitari şi membri în
consiliul ştiinţific al facultăţii, împreună cu excluderea susţinătorului lor din
facultate, conf. dr. Valentin Voican. Bucuria aceasta a fost de scurtă durată, pentru
că realităţile arătau că „la vremuri noi, tot noi!”
După revoluţia din 1989, Nicolai Pomohaci a fost membru al Consiliului
Naţional al Rectorilor şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din
8
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România. Între anii 1996 şi 2000, a fost membru al Academiei Italiene a Viei şi
Vinului şi laureat al Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului. În anul 2000, a fost
distins cu Ordinul Naţional „Pentru merit în grad de ofiţer” şi a fost membru titular
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. A
desfăşurat o prodigioasă activitate în calitate de conducător de doctorate, din anul
1991 şi până în anul 2006.
Cariera universitară de după anul 1989 i-a adus lui Nicolai Pomohaci cele
mai multe izbânzi, între care amintim alegerea lui ca decan la Horticultură, între
anii 1990 şi 1992, şi alegerea sa ca rector în anul 1993 şi 1996 al Universităţii
Agronomice. În această perioadă, Nicolai Pomohaci şi familia sa au trecut prin
momentele „revoluţiei din amfiteatre”, formă de protest prin care studenţii doreau
aplicarea principiilor revoluţiei şi contestau autoritatea morală şi ştiinţifică a unor
universitari. Tot în acest interval, au fost făcute primele alegeri libere din mediul
universitar, când votul studenţilor prezenţi în forurile de decizie a devenit hotărâtor,
prin posibilitatea veto-ului acestora.
A urmat lupta cu informatorii Securităţii din Agronomie, al căror nume nu
s-a ştiut cu exactitate niciodată, rămânând doar la stadiul de zvon, elaborarea
studiilor de oenologie şi publicarea lor, atunci când la Târgu Mureş, la 19–20
martie 1990, se petreceau confruntările interetnice, sau alegerile din mai 1990, cu
tot cortegiul de evenimente însoţitore până la 13–15 iunie din acelaşi an, când au
fost frânte speranţele tinerei generaţii din Piaţa Universităţii şi a avut loc o
„restauraţie” de factură neocomunistă.
Preocupat constant pentru promovarea oenologiei, Nicolai Pomohaci a fost
membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei „Frăţia Viei şi Vinului din România”
(din anul 1998).
Organic legat de locurile sale natale şi de Bucovina, oficialii rădăuţenii i-au
acordat titlul de cetăţean de onoare al municipiului Rădăuţi, în anul 2005. Acelaşi
titlu l-a primit şi din partea localităţii Bixad, judeţul Satu Mare, în acelaşi an. Spre
marea sa cinste, Nicolai Pomohaci a fost un susţinător constant al Facultăţii de
Inginerie Alimentară şi al Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava, fapt pentru care i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris
Causa, în anul 2014.
A scris numeroase studii şi lucrări în domeniul oenologiei şi a prelucrării
produselor viţei-de-vie, fiind un remarcabil specialist în acest domeniu şi a
colaborat cu articole la revista „Analele Bucovinei”.
În calitatea să de bucovinean şi intelectual implicat, a fost membru activ al
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi preşedinte al acestei
Societăţi înfiinţate în 1862, la Cernăuţi. A fost un bun cunoscător a situaţiei
românilor din partea de nord a Bucovinei, de aceea a susţinut material, financiar şi
prin implicarea sa activă în desfăşurarea la Bucureşti, Suceava sau Rădăuţi, a
numeroase sesiuni sau conferinţe de comunicări şi referate pe teme de istoria şi
cultura Bucovinei.
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FRANZ ADOLF WICKENHAUSER (1809–1891).
CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA
ISTORIEI BUCOVINEI
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU
Franz Adolf Wickenhauser (1809–1891).
Beiträge zur Kenntnis der Geschichte der Bukowina
(Zusammenfassung)*
Der vorliegende Artikel präsentiert die Tätigkeit Franz Adolf Wickenhausers.
Zu Wurmbach in Niederösterreich geboren, war er im Jahre 1837 als Finanzrat in die
Bukowina gekommen. Er lernte das Land und die Leute kennen und widmete sich der
Forschung der Geschichte der Bukowina, zunächst für die Periode der moldauischen
Herrschaft und in geringerem Masse für die Zeit seit der Vereinigung des Landes mit
dem österreichischen Kaiserstaat. Er hat eine grosse Anzahl historischer Werke
geschrieben, Urkunden der Klöster Moldawitza, Homor, St. Onufri, Horodnik,
Petroutz, Woronetz, Putna, Gross-Skit u. a. selbst übersetzt und veröffentlicht und
über die Geschichte der Stadt Czernowitz und des Bistums Radautz geschrieben.
Franz Adolf Wickenhauser hatte auch literarische Beschäftigungen und publizierte
seine Beiträge in verschiedenen Periodika („Bukowiner Hauskalender”,
„Czernowitzer Zeitung”, „Bukowinaer Rundschau”, „Lemberger Leseblätter” u.a.)
Raimund Frierdich Kaindl nannte ihn „der Nestor der bucovinaer Geschichtsforscher”.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Franz Adolf Wickenhauser, Geschichte
der Bukowina, Moldau, Czernowitz, Bukowiner Klöster, Forschung.

Printre cei care au avut preocupări semnificative în domeniul cercetării
istoriei Bucovinei se numără şi Franz Adolf Wickenhauser1, un cercetător austriac
mai rar amintit astăzi.
*

Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Pentru informaţii privind viaţa şi activitatea acestei personalităţi a culturii bucovinene, vezi:
R. F. Kaindl, Franz Adolf Wickenhauser (1809–1891). Sein Leben und seine Werke. Gedächtnisblatt
zu seinem dritten Todestage. Mit einem Bildnisse Wickenhausers, Czernowitz, Pardini Verlag, 1894.
Separatdruck aus der Zeitschrift „Der Buchenwald. Beiträge zur Kunde der Bukowina”, Czernowitz,
Pardini Verlag, Nr. 7, 1894; idem, Franz Adolf Wickenhauser, în „Romänische Revue. Politischliterarische Zeitschrift”, Viena, anul VII, Caietul VI, iunie 1891, p. 317–320; idem, Zur Erinnerung
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S-a născut la Wurmbach, o localitate din Austria Inferioară, în anul 1809.
A urmat o carieră în domeniul finanţelor. În anul venirii lui în Bucovina, 1837,
avea funcţia de consilier financiar. Pe parcursul a aproape cincizeci de ani, cât a
activat în acest domeniu, Wickenhauser a ajuns să-şi cunoască şi să-şi iubească
patria adoptivă. Pasionat de istoria Bucovinei, el a întreprins numeroase cercetări în
acest sens, atât în perioada de activitate, cât şi după pensionare.
A murit la Cernăuţi, în data de 6 aprilie 1891, la vârsta de 83 de ani2.
Starea cercetării istoriei Bucovinei, la momentul sosirii lui Wickenhauser în
această provincie, era – susţine istoricul Raimund Friedrich Kaindl – „extrem de
precară; numai câteva scrieri, care argumentează eforturile de obţinere a
autonomiei Bucovinei şi situaţia deosebită a Districtului Câmpulung, merită a fi
menţionate. Astfel, Wickenhauser a găsit un domeniu [de studiu] complet ignorat,
care urma să fie abordat pentru prima oară. La aceasta s-au adăugat şi alte greutăţi.
Lăsând la o parte faptul că şi istoria Moldovei, de care Bucovina este strâns legată,
fusese şi ea puţin studiată […], provincia nu avea încă, la vremea când
Wickenhauser îşi începea cercetările, o bibliotecă publică, aşa încât sursele
ştiinţifice puteau fi procurate numai în condiţii extrem de dificile. Documentele
vechi, care trebuiau analizate, se aflau răspândite în diferite mănăstiri şi instituţii,
erau scrise, în cea mai mare parte, în limbile slavonă şi română […], necunoscute
atunci unui vorbitor de germană. Pe Wickenhauser nu l-au speriat aceste dificultăţi.
A învăţat slavonă şi română, putând astfel să utilizeze vechile hrisoave şi cronici
moldoveneşti fără greutate; şi-a însuşit cunoştinţe de limba ruteană, poloneză, chiar
şi armeană”3.
Franz Adolf Wickenhauser a scris un număr însemnat de lucrări. Cele mai
multe sunt studii preliminare despre istoria Bucovinei, din vremea când acest
teritoriu se afla în componenţa Moldovei, mai exact, din perioada 1350–1774.
Structura acestor lucrări constă, de regulă, într-o descriere istorică şi o selecţie de
documente. Textele sunt, aproape exclusiv, în limba germană şi sunt traduse din
slavona veche, română, latină etc. După unele constatări4, în conţinutul lor s-au
an einen deutschen Mann. Franz Adolf Wickenhauser, în „Bukowiner Bote”, Cernăuţi, anul V,
nr. 1901; Franz Adolf Wickenhauser, ein Bukowiner Geschichtsforscher, în „Bukowinaer
Rundschau”, Cernăuţi, anul X, nr. 966, 1891, p. 9; Ehrenhalle deutscher Männer für die Bukowina, în
„Deutscher Kalender für die Bukowina”, nr. 1, 1903, p. 111–112; Erich Beck, Franz Adolf
Wickenhauser. Ein Niederösterreicher wurde Nestor der Bukowiner Geschichtsforschung, în
„Südostdeutsche Zeitung”, nr. 14, 1963, p. 9.
2
R. F. Kaindl, Wickenhauser, Franz Adolf, în Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 42, 1897,
p. 327–328 (accesare on-line în data de 18.05.2017).
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Ibidem.
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Robert Roesler, în lucrarea Romänische Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte
Romäniens [Studii româneşti. Cercetări asupra istoriei mai vechi a României], Leipzig, Editura
Duncker & Humboldt, 1871, p. 358, referindu-se la volumul Moldava sau contribuţii la o colecţie de
documente privind Moldova şi Bucovina. Partea I: Hrisoavele Mănăstirii Moldoviţa, Viena, 1862,
menţionează că: „Der Herausgeber hat den Wert dieser bedeutenden Sammlung durch eine oft
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strecurat şi greşeli de traducere, dar acestea nu diminuează valoarea lucrărilor, în
ansamblu. Numărul acestor documente vechi, pe care Wickenhauser le-a valorificat
în scrierile sale, se ridică la aproape 800. Din păcate, el nu a reuşit să publice toate
rezultatele muncii sale, pe de o parte, din cauza lipsei resurselor financiare, pe de
altă parte din cauza interesului redus, în epocă, faţă de acest gen de cercetări.
Prima lucrare a sa a apărut la Viena, în 1862, având titlul Moldava sau
contribuţii la o colecţie de documente privind Moldova şi Bucovina. Partea I:
Hrisoavele Mănăstirii Moldoviţa5. Volumul al II-lea a apărut în 1877, cu titlul
Istoria şi hrisoavele Mănăstirii Solca6, la Cernăuţi.
De atenţia cercetătorului Franz Adolf Wickenhauser s-a bucurat şi trecutul
capitalei Bucovinei. În acest sens, în 1874, la Viena, publică volumul Bohotin.
Istoria oraşului Cernăuţi şi a împrejurimilor sale7, în care se referă la perioada de
dinaintea anexării Bucovinei. O altă lucrare apare în 1880, intitulată Horecea, o
contribuţie la istoria oraşului Cernăuţi8.
În perioada 1881–1891, cercetătorul realizează cinci volume de documente,
care cuprind şi studii despre etniile din provincie şi sunt reunite sub titlul generic
Molda sau contribuţii la istoria Moldovei şi a Bucovinei9, după cum urmează:
vol. I – Istoria Mănăstirilor Humor, Sf. Onufrie, Horodnic şi Pătrăuţi; vol. II –
Coloniile germane din Bucovina; vol. III – Istoria Mănăstirilor Voroneţ şi Putna;
vol. IV – Istoria Episcopiei Rădăuţilor şi a Mănăstirii Schitul Mare; vol. V –
Câmpulungul Moldovenesc şi cel Rusesc (Huţulii) şi imigrarea lipovenilor.
Franz Adolf Wickenhauser a colaborat cu periodice bucovinene, precum
„Bukowiner Hauskalender”, „Czernowitzer Zeitung”, „Bukowinaer Rundschau”,
şi cu publicaţia vieneză „Comunicările Comisiei Centrale Cezaro-Crăieşti pentru
Monumentele de Artă şi Istorice”, cu articole de istorie pe teme diverse, cum ar fi:

willkürliche Uebersetzung in das Deutsche sehr vermindert”. În traducere: „Editorul a redus foarte
mult valoarea acestei însemnate colecţii, printr-o traducere adeseori arbitrară”.
5
Moldawa oder Beiträge zu einem Urkundenbuche für die Moldau und Bukowina I. Die
Urkunden des Klosters Moldawitza, Wien, Jakob & Holzhausen, 1862.
6
Moldawa oder Beiträge zu einem Urkundenbuche für die Moldau und Bukowina II.
Geschichte und Urkunden des Klosters Solka, Czernowitz, Selbstverlag des Verfassers, 1877.
7
Bochotin I. Geschichte der Stadt Czernowitz und ihrer Umgebung, Wien, Jakob &
Holzhausen, 1874.
8
Horecza, ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Czernowitz, Czernowitz, Selbstverlag des
Verfassers, 1880.
9
Molda oder Beiträge zur Geschichte der Moldau und Bukowina, Bd. I, Geschichte der
Klöster Humor, St. Onufry, Horodnik und Petroutz, Czernowitz, Selbstverlag des Verfassers, 1881;
Bd. II, Die deutschen Siedlungen in der Bukowina, Czernowitz, Selbstverlag des Verfassers, 1885–
87; Bd. III, Geschichte der Klöster Woronetz und Putna, Czernowitz, Selbstverlag des Verfassers,
1886–88); Bd. IV, Geschichte des Bistums Radautz und des Klosters Groß-Skitt, Czernowitz,
Selbsverlag des Verfassers, 1890; Bd. V, Moldauisch- und Russisch-Kimpolung (Huzulen) und die
Einwanderung der Lippowaner, Czernowitz, Selbstverlag des Verfassers, 1891.
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Începuturile plutăritului pe Bistriţa Aurie10; Depunerea jurământului Bucovinei
[faţă de împărăteasa Maria Tereza], la 12 octombrie 177711; Ţinutul Hotin sub
stăpânirea austriacă12; Cetatea Ţeţina şi sabia unui cavaler cruciat; O inscripţie
de la Rădăuţi din anul 178613; Comunităţile germane din Luca şi Chipereşti; Un
document din 22 ianuarie 1507, referitor la armenii din Suceava14; Descoperiri
arheologice în Bucovina15.
Mai puţin se ştie despre faptul că Franz Adolf Wickenhauser a avut şi
preocupări literare. Publicaţia „Lemberger Leseblätter”16 este cea în care el
debutează, în anul 1845, cu poezia Auf den Bergen bei Kirlibaba [În munţi, la
Cârlibaba]. A doua încercare literară, apărută în aceeaşi publicaţie, este o epopee
istorică, intitulată Moldova. Am Grabe des Fürsten Peter Rareş [Moldova. La
mormântul voievodului Petru Rareş]. Este vorba tot despre o creaţie în versuri, de
18 strofe, în care autorul încearcă să îmbrace cercetările sale despre istoria
Moldovei în veşmânt poetic. Textul este însoţit de informaţii, pentru cei mai puţin
cunoscători, despre eroul epopeii şi evenimentele istorice la care se face trimitere.
Se pare că Wickenhauser îşi făcuse un renume din pasiunea pentru istoria
Bucovinei şi din a îmbogăţi relatările istorice cu descrieri ale naturii. Din acest
motiv, alte două texte, în proză, semnate cu pseudonimul „Domnul Schlichtling”,
publicate, de asemenea, în „Lemberger Leseblätter”, se presupune că îi aparţin:
Beschreibung von Sereth [Descrierea Siretului] şi Beschreibung von Dragomirna
[Descrierea Dragomirnei]17.
În necrologul18 redactat şi publicat de R. F. Kaindl în „Bukowinaer
Rundschau”, în 12 aprilie 1891, se precizează că Franz Adolf Wickenhauser a lăsat
10
Die ersten Flößungen auf der goldenen Bistritz, în „Bukowiner Hauskalender”, Cernăuţi,
1867, p. 78–88.
11
Die Huldigung der Bukowina am 12. Oktober 1777, ibidem, nr. 5, 1868, p. 69–78.
12
Die Mark Hotin unter österreichischer Herrschaft, ibidem, p. 79–85.
13
Este vorba despre o inscripţie pe peretele exterior al vechii Biserici Episcopale din Rădăuţi:
„Hier ruhen die Gebeine des am 5. … 1786 verstorbenen k. k. Bukowiner Staatsgüter-InspektoratsAdjunkten, Herrn Adam Friedrich Henze. Wurde geboren zu Bayreuth am 17. Juni 1750”. În
traducere: „Aici odihnesc osemintele inspectorului adjunct din cadrul Administraţiei Bunurilor
Statului din Bucovina, domnul Adam Friedrich Henze, decedat la 5 […] 1786. S-a născut la Baireuth,
în 17 iunie 1750”. Vezi „Bukowinaer Rundschau”, Cernăuţi, nr. 1834, 12 mai 1895, p. 4.
14
Eine Urkunde vom 22. Januar 1507 betreffs der Suczawaer Armenier, în „Bukowinaer
Rundschau”, Cernăuţi, nr. 889, 12 octombrie 1890, p. 1.
15
Archäologische Funde in der Bukowina, în „Mittheilungen der k. k. Zentralkommission für
Kunst- und historischen Denkmale”, Neue Folge, Wien, nr. 6, 1880, p. LXXIX.
16
Supliment literar al periodicului „Lemberger Zeitung” (Lemberg, 1812–1866), cu titlul
„Lemberger Leseblätter für Stadt und Land zur Beförderung der Kultur und Kunst, Wissenschaft und
Leben”.
17
Dragoş Carasevici, Ion Lihaciu, Czernowitzer Korrespondenten deutschsprachiger in- und
ausländischer Zeitungen, în: Acta Iassyensia Comparationis, nr. 8, Iaşi, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 71–72.
18
Franz Adolf Wickenhauser, ein Bukowiner Geschichtsforscher, în „Beilage der Bukowinaer
Rundschau”, Cernăuţi, nr. 966, 12 aprilie 1891, p. 9.
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în urma sa o operă postumă foarte bogată. Dintre materialele care ar fi trebuit să fie
publicate, în vederea completării informaţiilor din volumele deja tipărite,
cercetătorul a lăsat o parte soţiei sale şi o parte chiar lui Raimund Friedrich Kaindl.
Acesta s-a îngrijit, ulterior, de publicarea lor, un exemplu în acest sens fiind
lucrarea Das Entstehen und die Entwicklung der Lippowaner-Colonien in der
Bukowina [Apariţia şi dezvoltarea coloniilor lipoveneşti din Bucovina] (Viena,
1896).
În anul morţii cercetătorului austriac, B. P. Haşdeu publică, în „Revista
nouă”, un articol despre viaţa şi activitatea acestuia, arătând că, „oricât de străin
prin naştere, [Franz Adolf Wickenhauser] merită pe deplin onorurile unei
înmormântări româneşti. Iubea adevărul, îl căuta cu stăruinţă, cu mijloacele de care
dispunea […], nu era tendenţios şi avea pentru poporul român o caldă simpatie” 19.
Scriitorul Alexandru Vitencu îi aducea un binemeritat omagiu, 80 de ani mai
târziu, în paginile periodicului „Revista Bucovinei”: „Între autorii străini, care […]
s-au ocupat de trecutul ţării şi neamului nostru, are, fără îndoială, un loc de cinste
Franz Adolf Wickenhauser, […] care s-a aprofundat în studiul hrisoavelor de
voievozi ai veacurilor scurse […] şi a construit după ele o frumoasă şi luminoasă
imagine despre trecutul românesc al Bucovinei răpite, şi aceasta ca funcţionar de
stat austriac. Fără a fi istoric de profesie, W[ickenhauser] a pătruns adânc în
domeniul ştiinţei istorice. Cele câteva greşeli de traducere din lucrările lui – greşeli
care, astăzi, pot apare stridente – sunt neînsemnate faţă de imensa operă de migălos
cercetător al unor hârtii vechi, care, până la el, stăteau uitate sub colbul arhivelor.
Să nu uităm că, în Bucovina, W[ickenhauser] este cel dintâi care a descifrat tainele
trecutului nostru”20.

B. P. Haşdeu, F. A. Wickenhauser, în „Revista nouă”, Bucureşti, Stabilimentul Grafic
I. V. Socec, anul IV, nr. 1, 15 aprilie 1891, p. 2–3.
20
Alexandru Vitencu, Răsfoind opera lui Wickenhauser, în „Revista Bucovinei”, Cernăuţi,
anul I, nr. 7, iulie 1942, p. 304–305. Vezi şi „Revista Bucovinei” (Bucureşti 1916; Cernăuţi, 1942 –
Timişoara, 1945). Bibliografie, studiu introductiv şi notă asupra ediţiei: dr. Vasile I. Schipor,
bibliografie, indice de nume şi album: dr. Alis E. Niculică, Suceava, Editura „George Tofan”,
Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (40), Seria „Instrumente de lucru” (1),
MMXV, p. 89.
19
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Pagina de gardă a volumului Moldava sau contribuţii la o colecţie de documente privind Moldova şi
Bucovina. Partea I: Hrisoavele Mănăstirii Moldoviţa, Viena, 1862.
Sursa: https://catalog.hathitrust.org/Record/011565974
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Pagina de gardă a volumului Molda sau contribuţii la istoria Moldovei şi a Bucovinei, Cernăuţi, 1885.
Sursa: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht
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Pagina de gardă a volumului Coloniile germane din Bucovina, II, Cernăuţi, 1887.
Sursa: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht

REVISTA „CANDELA” – JURNALUL BISERICESC
OFICIAL AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DIN BUCOVINA
JUSTINIAN-REMUS A. COJOCAR
Die Zeitschrift „Candela” – das offizielle Kirchenjournal
der Rumänisch-Orthodoxen Kirche in der Bukowina
(Zusammenfassung)
Das kirchlich-literarische Journal „Candela” war von sehr grosser Bedeutung
für die Bukowiner Kirche. „Candela” war die offizielle Publikation, das amtliche
Kirchenjournal der Metropolitenkirche, das in jedem Dorf, jeder Stadt, in den
Parochial- und Stadtbibliotheken, sowie in den meisten Institutionen zu finden war.
Die Geschichte des Kirchenjournals „Candela” beginnt im Jahre 1882, als der
Erzbischof Sylvester Morariu-Andriewicz das Amt des Metropoliten der Bukowina
und Dalmatiens (1880–1895) in Czernowitz inne hatte.
Am 8. (20.) April 1882 verfasste er Circulara [Das Rundschreiben] und
Regulamentul pentru Jurnalul bisericesc-literar din Cernăuți [Die Satzung für das
Czernowitzer kirchlich-literarische Journal]. Diese wurden der Redaktion des
„Gesetzblattes des erzbischöflichen Konsistoriums in Angelegenheiten der orthodoxorientalischen Erzdiözese der Bukowina”, Nr. 4/1882 („Foaia Ordinăciunilor a
Consistoriului arhiepiscopal în afacerile Arhidiecezei ortodoxe orientale a
Bucovinei”) zwecks der Veröffentlichung am 17. (29.) April geschickt.
Bis 1946 war „Candela”, nur mit zwei Unterbrechungen, ein missionarisch
gesinntes Aufklärungs- und Ausbildungsmittel für die Bukowiner. Für den Klerus war
dieses Journal ein starkes Propagandamittel des orthodoxen Glaubens und der Idee der
nationalen Einheit der Rumänen.
In den Seiten der Zeitschrift „Candela”, die in rumänischer und ruthenischer
Sprache erschien, wurden die wichtigen Ereignisse unserer Kirchengeschichte von
bekannten Bukowiner Gelehrten und Lehrern präsentiert.
Dank der Zeitschrift „Candela” kann man heute eine vollständige Analyse des
Bukowiner religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens machen.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: die Zeitschrift „Candela”, die Bukowina,
Sylvester Morariu-Andriewicz, 1882, Orthodoxie, Kultur, Rumänen.



Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIV, 2 (49), p. – , Rădăuţi – Bucureşti, 2017

Iustinian-Remus A. Cojocar

Vrednicul de pomenire Silvestru Morariu-Andrievici, mitropolitul
Bucovinei, a reuşit să afirme Biserica Ortodoxă din Bucovina. Congresul bisericesc
ortodox din Bucovina a însemnat renaşterea Bisericii din Bucovina.
Jurnalul bisericesc-literar „Candela” a însemnat o mare biruinţă a Bisericii
din Bucovina. „Candela” era buletinul oficial al Mitropoliei Bucovinei. Ajungea în
fiecare sat, oraş, în bibliotecile parohiale, orăşeneşti şi la instituţii.
1 iulie 1882 este data când apare pentru prima oară revista „Candela”, la
Cernăuţi. Până în anul 1946, cu două întreruperi, „Candela” va lumina clerul şi
poporul bucovinean, fiind instrument de propagandă, de misiune şi cultivare a
oamenilor.
Scopul acestui studiu este de a face cunoscut mai bine istoricul, cuprinsul şi
importanţa revistei „Candela”. Având în vedere că revista „Candela”, în totalitatea
ei, este puţin cunoscută, prin acest studiu ne propunem să evidenţiem aspecte
importante în legătură cu bogatul conţinut al ei.
Până acum, cercetări în legătura cu revista „Candela” au fost: Indice general
al Foaii bisericeşti-literare „Candela” pentru anii 1882–19141, de prof. dr. Vasile
Gheorghiu şi dr. Vasile Tarnavschi, şi Ghid bibliografic Candela – revistă
teologică şi bisericească, seria a II-a (1923–1946)2, de preot Dumitru Valenciuc.
Aceste două lucrări conţin, în ordine alfabetică, autorii şi titlurile articolelor
cuprinse în revista „Candela”, din anul 1882 şi până în anul 1946.
O altă preocupare demnă de laudă în legătură cu revista „Candela” a fost a
Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, care, în anul
2015, la Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a tipărit o lucrare a pr. prof.
dr. Vasile Găină, intitulată Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Silvestru MorariuAndrievici, întemeietorul şi primul protector al „Candelei”. Nu este altceva decât
o retipărire3 – s-au operat mici intervenţii la nivel ortografic şi ortoepic, s-au
corectat lecţiunile care dovedeau doar fluctuaţia formelor gramaticale, s-a eliminat
„ǔ” (final) din cuvintele terminate în diftongi sau consoane şi „a” final – a lucrării
publicate, pentru prima dată, în paginile revistei „Candela”, în anul 1907.
În opinia noastră, o cercetare amănunţită a acestui jurnal bisericesc-literar
care a apărut în anii cei mari ai istoriei poporului român – anii de început ai
Independenţei României, autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, Primul Război
Mondial, Marea Unire, ridicarea la rangul de Patriarhie a Bisericii noastre, al
Doilea Război Mondial – este nu numai o datorie, ci o necesitate. Putem înţelege şi
afla detalii care ne apropie de adevărul istoric al evenimentelor mari din istoria
Bisericii Ortodoxe Române şi a statului România.
Vasile Gheorghiu, Vasile Tarnavschi, Indice general al Foaii bisericeşti-literare „Candela”
pentru anii 1882–1914, Cernăuţi, Editura Consistoriului Arhiepiscopesc al Bucovinei, 1923.
2
Dumitru Valenciuc, Ghid bibliografic „Candela” – revistă teologică şi bisericească, seria a
II-a (1923–1946), Suceava, Editura Muşatinii-Bucovina viitoare, 1999.
3
Vasile Găină, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Silvestru Morariu-Andrievici, întemeietorul
şi primul protector al „Candelei”, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2015.
1
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Colecţia revistei „Candela” se mai păstrează în bibliotecile mari din ţară şi la
câteva mănăstiri din Moldova. O colecţie, care era aproape completă, a fost la
Biblioteca Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava,
însă a fost mistuită de flăcările care au distrus toată biblioteca şi sediul
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.
Pe lângă numerele revistei „Candela” şi cele două lucrări amintite mai sus, în
alcătuirea studiului am folosit surse primare de la Direcţia Judeţeană Suceava a
Arhivelor Naţionale, de la Arhivele de Stat din Cernăuţi, Ucraina de azi, şi câteva
lucrări generale contemporane cu revista „Candela”.
Cercetarea atentă s-a împletit cu evaluarea obiectivă. Informaţiile
descoperite au fost supuse analizei, pentru o prezentare fidelă şi născătoare de
împlinire, având convingerea că am făcut doar ceea ce eram datori să facem.
Revista „Candela” – istoric. Lumina tiparului
Istoria jurnalului bisericesc-literar „Candela” începe cu anul 1882, an în care
pe scaunul mitropolitan de la Cernăuţi păstorea vrednicul de pomenire Silvestru
Morariu-Andrievici, arhiepiscop al Cernăuţilor şi mitropolit al Bucovinei şi
Dalmaţiei (1880–1895).
La data de 8/20 aprilie 1882, mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici
emite Circulara şi Regulamentul pentru Jurnalul bisericesc-literar din Cernăuţi şi
trimite cele două documente, în 17/29 aprilie 1882, spre publicare în „Foaia
ordinăciunilor a Consistoriului arhiepiscopal în afacerile arhidiecezei ortodoxe
orientale a Bucovinei”, nr. 4, anul 1882.
Iată cuprinsul Circularei:
„Circulară4:
Una dintre dorinţele învechite ale autorităţii spirituale şi ale clerului de
Domnezeu scutitei Eparhiei noastre a fost şi aceea de a avea şi a susţine un jurnal
bisericesc literar, ca organ propriu pentru lăţirea şi fructificarea ştiinţelor teologice
în cler, răspândirea învăţăturilor religioase morale în poporul creştin şi pentru
susţinerea şi învioşarea intereselor de viaţă ale Bisericii noastre dreptcredincioase
din Bucovina, după dogmele şi aşezămintele Bisericii ortodoxe ecumenice, între
marginile legilor publice de stat.
Pe cât de fierbinte a fost această dorinţă învechită, pe atât era ea şi de
îndreptăţită, pentru că mai vârtos în timpul prezent, încingându-se un concert viu
de progresare în toate ramurile de ştiinţă şi de cultură, precum şi de dezvoltare a
intereselor vitale, comunitatea noastră bisericească, din lipsa unui organ de
publicitate literară pentru reprezentarea şi însufleţirea intereselor religionare, era
lipsită şi de acel reazim, de care se bucură astăzi mai toate corporaţiile şi
comunităţile existente.
4
„Foaia ordinăciunilor a Consistoriului archiepiscopesc în afacerile archidiecesei ort. orient. a
Bucovinei”, nr. 4, 1882, p. 13–15.
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Cu toate acestea, pentru lipsa unei subvenţii sigure, fără de care, mai cu
seamă în mica noastră ţară, unde cititorii şi prenumeraţii unui jurnal bisericesc
literar nu se pot număra cu miile, precum şi pentru unele alte împrejurări
descurajatoare, dorinţa de obşte şi îndeosebi a organelor competente şi îndatorate
nu se pot realiza.
Tocmai acum, după ce Maiestatea Sa, C. R. Apostolică, cu rezoluţia prea
înaltă din 4 martie a. c., binevoi a acorda prea graţios din Fondul Religionar al
Eparhiei, deocamdată pe trei ani, una subvenţie de câte 1 500 fl., ne deciserăm a
face îndrumările executării pentru redactarea şi editarea jurnalului bisericesc şi aşa,
după discutarea afacerii mai întâi în una conferinţă prealabilă, iar apoi în şedinţa
plenară a Consistoriului, din 8/20 martie a. c., venim a publica Regulamentul
pentru jurnalul bisericesc-literar, precum urmează alături.
Împreună cu votarea unanimă şi aprobarea Regulamentului acestuia, care,
cuprinzând toate detaliile respective, va servi de îndreptar pentru toate afacerile
redacţiei şi administraţiei jurnalului „Candela”, s-a denumit şi personalul şi anume:
Administrator şi editor pentru toate afacerile economice, Prea Cuvioşia Sa,
părintele archimandrit Arcadie Ciupercovici;
Redactor primar, responsabil pentru întregul cuprins al jurnalului, Prea
Cucernicia Sa, părintele protopresbiter-stavrofor şi profesor de teologie Vasilie
Mitrofanovici;
Redactor al doilea şi corector pentru textul slavono-rusesc, Prea Cucernicia
Sa, părintele protopresbiter şi profesor de cântare corală Isidor Vorobchievici;
Revident şi corector al textului românesc, Prea Cucernicia Sa, părintele
protopresviter şi paroh Artemie Berariu;
Actuar pentru afacerile manipulative ale administraţiei, domnul asistent
Eugeniu Meşederu;
Cursor şi îngrijitor al afacerilor servitoriale, Patapie Palag[h]ian.
Deo[a]r[e]ce fiecare dintre numiţii membri ai redacţiei este împovărat şi cu
îndatoririle chemării sale proprii, se înţelege de sine că compunerea materialului
întreg pentru jurnal nu se poate lor impune şi nici aştepta numai şi numai de la
dânşii, ci mai vârtos se înţelege de sine că precum s-a precizat în punctul al 8-lea
din Regulament: «Colaboratori naturali ai jurnalului sunt toţi membrii clerului
arhidiecezei, fiind bine veniţi şi colaboratori din alte cercuri». Aşteptăm deci cu
încredere şi nu suntem la îndoială că fiecare membru al iubitului nostru cler va
mâneca, nu numai cât de a duce şi a turna în această «Candelă» a bisericei noastre
din prisosul uleiului (untului de lemn) său literar, ci şi a depune în această visterie
comună a Eparhiei noastre înseşi cei de pe urmă doi bani, asemeni văduvei din
Evanghelie, adică „Candela” noastră comună, prevăzută fiind cu uleiul literar curat,
compus din miezul sănătos al simburilor învăţăturilor evanghelice, să nu se stingă,
ci să lumineze neîncetat, iar dinarii de prenumeraţie în această visterie bisericească
să nu se împuţineze, ci să se tot adauge, pentru că, cu cât mai mult vom aduce şi
vom depune cu toţii din ofertele noastre spirituale şi materiale pe această masă
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comună, cu atât mai frumoasă, mai îndestulătoare va fi ospăţul mântuirii, de care să
ne îndulcim cu toţii.
Sporind deci până la stadiul prezent afacerea jurnalului nostru bisericesc,
pentru a cărui înfiinţare începurăm noi a stărui încă în poziţiile noastre de înainte,
depunem cu încredere deplină lucrările ulterioare în purtarea de grijă a redacţiei şi
administraţiei, iar soarta viitoare şi fructele aşteptate şi dorite ale acestui organ
literar pentru comunitatea noastră bisericească în cooperarea membrilor iubitului
nostru cler, care, fiind în acord cu umilinţa noastră despre toate cele ce sunt
mântuitoare şi de folos pentru sfânta biserică, va recunoaşte că şi cu această
«Candelă» literară este engajată onoarea clerului, cultura poporului în lumina
ortodoxiei şi binele de Domnezeu scutitei Eparhii bucovinene.
Cu consiliul venerabilului Consistor arhiepiscopal.
Cernăuţi, în 8/20 aprilie 1882.
Silvestru, arhiepiscop şi mitropolit”.
Regulamentul „Candelei”
Regulamentul pentru jurnalul bisericesc-literar din Cernăuţi are 17 puncte
şi, pe lângă publicarea în „Foaia ordinăciunilor”, apare şi în primul număr al
„Candelei”, 1 iulie 18825. Iată cuprinsul lui:
„Regulamentul pentru jurnalul bisericesc-literar din Cernăuţi.
1. De la 1 iulie 1882 se va da în Cernăuţi, sub auspiciile Consistoriului
arhidiecezan din Cernăuţi, un jurnal bisericesc-literar, care este proprietatea
arhiepiscopiei ortodoxe a Bucovinei, sub titlul: „Candela”.
2. Cu privire la referinţele particulare ale arhiediecezei, se vor primi în acest
jurnal tratate şi în limba slavono-rusească, şi materiile relative la sporirea
culturii religioase-morale a credincioşilor se vor publica în amândouă limbile.
3. Jurnalul va apărea o dată pe lună, în format de 8 mare, numărul de
3 până la 4 coli, deocamdată în 600 de exemplare, iar mai târziu cât va cere trebuinţa.
4. Acest jurnal va cuprinde:
a) Articole din toate ramurile ştiinţei teologice şi anume:
Tratate şi documente privitoare la istoria bisericii creştine, mai ales a
Bisericii Răsăritene peste tot şi a celei din Bucovina, în parte; dizertaţii biblice,
dogmatice, morale, canonice şi apologetice de interes deosebit cu privire la starea
actuală a bisericii; şi dertaţii relative la chemarea şi activitatea omiletică, liturgică,
pastorală şi catehetică a preoţilor;
b) Tratate despre învăţământul religios de şcoală;
c) Predici pentru duminici, sărbători şi cazuri extraordinare, precum şi cateheze;
5
„«Candela». Jurnal bisericesc-literariu”, Cernăuţi, anul I, nr. 1, 1 iulie 1882, Tipografia
W. Kerekjarto, p. 4–6.
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d) Traduceri din operele mai alese ale s[finţilor] părinţi şi tratate asupra
acestora;
e) Discutarea de întrebări referitoare la starea actuală a administraţiei şi vieţii
bisericeşti şi de alte întrebări sulevate în congresul bisericesc, în conferinţele
pastorale etc.;
f) Dizertaţii relative la sporirea cunoştinţelor poporului creştin şi a culturii
religioase morale;
g) Cronica, care va cuprinde evenemintele cele mai însemnate bisericeşti şi
scolastice din Bucovina şi din alte părţi ale Bisericii Creştine, comunicări statistice
şi alte comunicări de interes bisericesc;
h) Anunţuri şi recenzii teologice şi religioase.
5. Orice dizertaţie de chestiuni politice şi naţionale, precum şi dispute şi
atacuri personale nu sunt admise în coloanele jurnalului.
6. Redacţia va consta dintr-un redactor primar, responsabil pentru întregul
cuprins al jurnalului; din al doilea redactor, însărcinat cu redactarea şi corectura
articolelor în limba slavono-rusească şi dintr-un revident şi corector pentru
articolele româneşti ale jurnalului.
Fără ştirea şi consimţământul redactorului primar, nu se poate imprima nicio
piesă a jurnalului.
7. Pentru administraţia jurnalului, se va institui un administrator, care
totodată va fi şi editor al jurnalului.
Administratorul va îngriji pentru partea economică a jurnalului şi pentru
abonamente, va purta corespondenţele relative la aceste afaceri, va expedia la
abonaţi jurnalul şi, la finele anului, va da Consistoriului contul despre veniturile şi
spesele jurnalului.
Administratorul va avea în seamă jurnalul şi toată proprietatea mobilă
împreună cu jurnalul.
8. Colaboratori naturali ai jurnalului sunt toţi membrii clerului arhidiecezei,
sunt însă bineveniţi şi colaboratori din alte cercuri.
9. Personalul redacţional şi administrativ al jurnalului se denumeşte de
Consistoriul arhiepiscopal.
10. Jurnalul se va folosí de o limbă corectă, înţeleasă de comun şi pentru
partea sa cea românească de ortografia de curând adoptată de Societatea pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, iar pentru partea sa cea slavonorusească de ortografia etimologică.
11. Toţi membrii activi ai clerului secular şi regular ai arhidiecezei
Bucovinei sunt obligaţi a ţine acest jurnal.
12. Abonamentele se vor face imediat la administraţia jurnalului.
13. Preţul abonamentului va fi pentru Austro-Ungaria 4 fl. pe anul întreg şi
2 fl. pe jumătate de an; iar pentru România şi alte ţări, 12 resp. 6 franci.
Acest preţ se va solvi înainte imediat la administraţia jurnalului.
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14. Localul redacţiei şi administraţiei jurnalului este în Reşedinţa
Arhiepiscopală.
15. Toată lucrarea şi colaborarea la acest jurnal va fi remunerată din casa
jurnalului în următorul mod:
Redactorul primar, anual cu
400 fl.
Administratorul
// //
250 fl.
Actuarul
// //
72 fl.
Cursorul
// //
48 fl.
Redactorul pentru textul slavono-rusesc pentru
redactare de coală cu
10 fl.
Pentru corectură
5 fl.
Elaboratele ştiinţifice de coală de tipar cu
15 fl.
Elaboratele celelalte de coală de tipar cu
10 fl.
Revederea şi corectura textului român de coală
de tipar cu
5 fl.
16. Spesele, împreunate cu imprimarea şi expedierea jurnalului precum şi cu
cumpărarea rechizitelor necesare şi a jurnalelor străine bisericeşti, se vor acoperi de
asemeni din casa acestui jurnal.
Toate jurnalele şi cărţile, cumpărate sau încluse în daruri, sunt proprietatea
jurnalului şi se depun în biblioteca lui.
17. Din prisosul eventual al jurnalului se va forma un fond de rezervă.
Din consiliul Consistoriului arhiepiscopal al Bucovinei.
Cernăuţi, în 8/20 aprilie 1882.
†Silvestru”
Importanţa „Candelei”
„Candela” era socotită de preoţi „gazeta noastră bisericească”6. Preoţii aveau
un puternic mijloc pentru culturalizarea lor şi a credincioşilor. Fiecare parohie avea
abonament la „Candela”. Fiecare preot se străduia să ofere ajutor în editarea
revistei. Unii chiar scriau, alţii dădeau unele referiri de ordin istoric, cultural şi
misionar din cuprinsul parohiei. Râvna în plătirea abonamentului la „Candela” se
vede din cererile unor slujitori ai sfintelor altare de a li se permite să ia banii
necesari de la discos7.
„Candela” a apărut în două limbi, şi pentru români şi pentru ruteni. Istoricul
N. Iorga vede editarea în două limbi o mică presiune a autorităţilor: „«Candela»,
6
Constantin Morariu, Părţi din istoria Românilor bucovineni, Cernăuţi, Tipo şi litografia
concesionată arch. Silvestru Morariu-Andrievici, 1893, p. 201.
7
Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale (D.J.S.A.N.), Fond Mitropolia Bucovinei,
vol. IX, secţia Diverse, dosar 2 310/1925, p. 198.
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revista bisericească, fundată la 1882, fu nevoită să accepte, încă de la început, o
quasi-paritate cu rutenii ortodocşi”8.
Suntem de părere că a fost o reuşită editarea în două limbi. Aşa era situaţia
istorică, politică şi religioasă în Bucovina. Nu trebuie trecută cu vederea esenţa
lucrului!
Aşadar, apariţia revistei „Candela”, jurnalul bisericesc-literar, a fost o
izbândă a Bisericii din Bucovina, păstorită cu multă dăruire de mitropolitul
Silvestru Morariu-Andrievici, care, „pentru atitudinea naţională şi prin munca sa
neobosită pentru binele bisericii şi al neamului, a ajuns cel mai popular arhiereu din
câţi a avut Bucovina”9 şi „a avut parte de cinste în toată viaţa”10. A fost „un energic
apărător al ortodoxismului, dar, totodată, un luminat şi neînfricat reprezentant al
intereselor neamului său. Ale lui sunt cuvintele memorabile că «biserica a fost
pururea limanul naţionalităţii, iar naţionalitatea română sprijinul ortodoxiei»”11.
Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici s-a adresat de multe ori preoţilor
săi. În scrisoarea din 26 octombrie/7 noiembrie 1883, la un an după apariţia
„Candelei”, mitropolitul roagă pe preoţi să nu uite de misiunea lor şi să poarte de
grijă de Biserica lui Hristos 12. Istoricul N. Iorga constată că, la început de secol al
XX-lea, „presa românească din Bucovina e reprezentată prin «Voinţa poporului»,
numai prin ea, sau prin «Agricultoriul» al guvernului, prin «Candela», foaia
bisericească, scrisă pe jumătatea în ruteneşte”13.
Revista „Candela” a apărut neîntrerupt, lunar, până în anul 1914, când
războiul opreşte editarea jurnalului. Din anul 1923 şi până la izbucnirea celei de-a
doua conflagraţii mondiale, „Candela” apare din nou. Anul 1940 este iarăşi o
sincopă în editarea revistei. Chiar dacă vremurile sunt neprielnice, „Candela” apare
până în anul 1946, dar cu mare greutate. Un mare merit pentru apariţia revistei, în
vremurile acestea tulburi de război, l-a avut Vasile Gheorghiu, director al
„Candelei” între anii 1932 şi 1946.
Redactorii revistei „Candela” au fost: pr. dr. Vasile Mitrofanovici (1882–
1884), pr. Artemie Berariu (1884–1895), prof. dr. Emilian Voiuţchi (1895–1910),
prof. dr. Vasile Gheorghiu (1910–1914), dr. Vasile Tarnavschi (1923–1932),
Nicolae Cotos (1932–1939), prof. dr. Milan Seşan (1941–1946).
Iată câţiva dintre ostenitorii scriitori, autorii multor articole valoroase,
traduceri fidel alcătuite şi recenzii: mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici,
dr. Vasile Mitrofanovici, pr. Nestor Vorobchievici, prof. E. Popovici, dr. Emilian
N. Iorga, Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, 1938, p. 111.
Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor
bucovineni, Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1916, p. 159.
10
Constantin Morariu, op. cit., p. 201.
11
Euseb Popovici, Mitropolia Bucovinei în primejdie, Suceava, 1937, p. 10.
12
D.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, vol. I, secţia 3/1, mapa 17, dosar 29/1860–1924,
p. 81–86.
13
N. Iorga, Neamul românesc din Bucovina, Bucureşti, Editura Minerva, 1905, p. 120.
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Voiuţchi, Juv. Stefanelli, Zaharia Voronca, Constantin Sbiera, mitropolitul Calinic
al Ungro-Vlahiei, Constantin Erbiceanu, V. de Repta, pr. N. Popoviciu, pr. Iraclie
Porumbescu, pr. Dimitrie Dan, pr. Michai Bendevschi, dr. T. Tarnavschi,
dr. I. G. Sbiera, dr. V. Găină, prof. C. Popovici, dr. O. Isopescul, dr. St. Saghin,
dr. Vasile Gheorghiu, N. Cotos, Ioan Bucevschi, Artemon Manasterschi,
dr. N. Cotlarciuc, Constantin Morariu, I. Tomoioagă, dr. Ioan Puiul, R. Cândea,
D. Spânu, V. Şesan, episopul Nectarie, pr. Ioan Zugrav, P. Procopovici,
V. Loichiţa, S. Reli, Dumitru Stăniloae, Gh. Ciuhandu, O. Tarangul, I. Belu,
V. Grecu, V. Timinschi, Milan P. Şesan, C. Mercheş, P. Rezuş, Şt. Slevoacă,
V. Prelipcean.
După căderea comunismului în România, revista „Candela” a văzut din nou
lumina tiparului la Iaşi, la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, şi la Suceava, la
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
Despre importanţa pentru viaţa şi activitatea bisericească din Bucovina a
jurnalului bisericesc-literar „Candela” vorbeşte redactorul primar responsabil, prof.
univ. la Facultatea de Teologie, dr. Vasiliu Mitrofanovici. Într-un gând frumos de
comuniune şi solidaritate cu redactorul al doilea pentru textul slavon-rusesc, prof.
de cântare corală Isidor Vorobchievici, şi cu administratorul şi editorul „Candelei”,
arhimandritul mitrofor Arcadie Ciupercovici, redactorul primar Vasiliu
Mitrofanovici, în Precuvântarea de la primul număr al revistei, 1 iulie 1882, zice
aşa: „Convingerii ferme despre însemnătatea şi multilaturalitatea avantajului
spiritual pentru viaţa şi activitatea bisericească, care se poate câştiga printr-un
jurnal bisericesc literar, are a-i mulţumi mai înainte de toate jurnalul «Candela»”.
De această convingere a fost pătrunsă preoţimea Bucovinei din timp
îndelungat şi de-abia stăruinţa neobosită a Înalt Prea Sfinţiei Sale, părintelui
arhiepiscop şi mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei, Silvestru a avut succes, în a
aduce la îndeplinire o dorinţă de mult simţită şi o lipsă deseori discutată de clerul şi
de credincioşii arhidiecezei şi a împleti în cununa cea frumoasă a meritelor sale
celor multe şi mari atât din poziţiile sale de mai înainte, cât şí ca arhipăstor şí
această floare, nesmintită, una dintre cele mai delicioase.
Iar tendinţa acestui jurnal este mai întâi sporirea, lăţirea şi fructificarea
ştiinţei teologice, încât ştiinţa teologică este bază şi îndreptar pentru activitatea şi
viaţa preoţească.
Mediul şi floarea vieţii şi a activităţii preoţeşti în biserica ortodoxă este
păstoria sufletească. Prin aceasta se realizează necontenit misiunea şi locuţinerea
Mântuitorului, Iisus Christos, şi prin ea se întroduce şi se susţine în viaţa genului
omenesc credinţa şi mântuirea cu toate fructele şi binecuvântările sale. Din această
cauză toată activitatea pe terenul teologiei se raportează la păstoria sufletească şi
ştiinţa teologică împlineşte sublima sa problemă într-acea măsură, în care
contribuie la sporirea intereselor păstoriei sufleteşti şi la ajungerea scopurilor ei.
[ ... ] Redacţia [se adresează] cu încredere atât către venerabilul cler, cât şi către
acei bărbaţi ai inteligenţii, cărora nu le este străină cultura teologică şi care iau
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parte la interesele bisericii, ca să binevoiască a o sprijini cu elaborate şi comunicări
relative la programul jurnalului, trimiţându-le imediat la redacţia «Candelei», în
Reşedinţa Arhiepiscopală.
Aici cred de cuviinţă a comunica lectorilor şi participanţilor binevoitori, că
în jurnalul acesta nu vor proveni numai producţii şi elaborate noi şi lucruri vechi.
Documentele, traducerile şi extrasele din operele alese ale s[finţilor] părinţi ş. d. a.,
nu rareori vor fi în cuprinsul acestui jurnal.
De asemenea, mă îndrept, în numele administraţiei, către toţi amatorii
literaturii bisericeşti, ca să binevoiască a sprijini această întreprindere prin
prenumeraţiuni numeroase, cari sunt de adresat la administraţia «Candelei»,
aşijderea în Reşedinţa Arhiepiscopală.
Deci, păşind la realizarea problemei noastre, îl implorăm pe părintele
luminilor, ca să ne dea ajutorul său şi să binecuvinteze întreprinderea noastră cu
succesul dorit, spre folosul şi prosperarea Bisericii şi spre lauda numelui său”14.
„Candela” şi marile evenimente ale istoriei Bisericii
Cărturarii preoţi şi profesorii de frunte ai Bucovinei au surprins marile
evenimente ale istoriei Bisericii noastre. O rubrică specială, numită Cronică,
surprindea cele mai importante evenimente din viaţa Bisericii şi din societatea
românească, prezentate fidel şi concis. Rubrica era poziţionată mai tot timpul la
sfârşitul fiecărui număr al revistei „Candela”.
Congresul15 bisericesc ortodox din Bucovina (1882) poate fi considerat ca
actul de naştere al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, reprezentată şi susţinută de
oameni inimoşi, care au luptat cu legi, statute, memorii şi protocoale la apărarea şi
dezvoltarea spiritualităţii ortodoxe bucovinene16.
Recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, la data de 25 aprilie
1885, este consemnată şi prezentată ca o mare biruinţă, prin publicarea enciclicii de
înştiinţare din partea Constantinopolului către lumea ortodoxă că Biserica cea mare
din Regatul României este „autocefală şi de sine administrată în toate şi la toate”.
Enciclica patriarchiei ecumenice cătră Patriarchele Ierusalimului, Alexandriei,
archiepiscopul Ciprului, sinodul Rusiei, Greciei şi al Serbiei şi cătră
Archiepiscopia Carlovăţului este semnată de patriarhul ecumenic Ioachim al
IV-lea. În continuare, în paginile „Candelei” este prezentat şi răspunsul de
mulţumire al Mitropolitului Primat al României Calinic, care mărturiseşte că
„Sântul Sinod al Sintei Biserici autocefale a României a primit citirea acestor acte
cu o adevărată bucurie sufletească, ca o netăgăduită şi solemnă probă de dragoste
ce o poartă acea sântă mare Biserică Ecumenică pentru tot ce poate asigura
prosperitatea şi întărirea sântei noastre religiuni ortodoxe prin prosperarea tuturor
„Candela”, Precuvântare, anul I, nr. 1, 1 iulie 1882, p. 1–4.
„Candela”, anul I, 1882.
16
Arhivele de Stat Cernăuţi, Fond Mitropolia Bucovinei, Inv. 1, dosar 4 585/1881–1882.
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sântelor biserici, cari la un loc constituiesc acea una, sântă, catolică şi apostolică
Biserică Răsăriteană, al căria cap şi stăpân suprem este Domnul nostru Isus
Christos, Mântuitoriul lumii”17.
Anul omagial al împlinirii a 1600 de ani de la Edictul de la Milano (313) este
bine amintit şi prezentat în paginile „Candelei”18.
Înmormântarea marelui compozitor Ciprian Porumbescu19 şi trecerea la cele
veşnice a poetului naţional Mihai Eminescu 20 sunt relatate în jurnalul bisericescliterar „Candela”.
Anul 1918, pe lângă unitatea statală, a adus şi unificarea bisericească în
cadrul României Întregite a tuturor ortodocşilor români. În chiar primul an de
apariţie a „Candelei”, după Primul Război Mondial (1923), Valerian Şesan
aminteşte de împlinirea idealului românilor ortodocşi de a vieţui în acelaşi stat sub
aripa ocrotitoare a Bisericii Ortodoxe Române. Discursul său, ţinut pe 24
octombrie 1923, cu ocazia inaugurării anului de studii 1923/1924, în Aula
Universităţii din Cernăuţi, este în întregime prezentat în paginile revistei
„Candela”, spre ştiinţă şi luare aminte21.
Constituţia României din anul 1923 stabileşte clar rolul Bisericii în
societatea românească şi relaţiile ei cu Statul. Iată ce consemnează R. Cândea în
„Candela”: „Biserica noastră a fost încă înainte de unirea politică instituţia care
cuprindea, prin credinţă, aproape toţi creştinii români, realizând astfel o unire
sufletească înainte de a putea veni cea politică. De toate lucrurile acestea s-a ţinut
cont în noua Constituţie. Articolul 22, care garantează libertatea absolută a
conştiinţei şi «tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune, întrucât
exerciţiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor de
organizare ale statului», s-a ocupat în special şi de biserica noastră. Bisericii
noastre i se recunoaşte caracterul naţional: «Biserica creştină ortodoxă şi cea grecocatolică sunt biserici româneşti». Astfel, se face o deosebire foarte distinctă între
biserica românească şi celelalte culte din patrie”22.
Evenimentul îndreptării calendarului iulian, din anul 1923, este prezentat şi
lămurit aşa cum se cuvine şi în revista „Candela”: „Sfântul Sinod, în şedinţa sa din
31 octombrie st. v., a hotărât îndreptarea calendarului iulian, pentru a înlătura
diferenţa de 13 zile, ce există astăzi. [...] Este fără îndoială un pas spre bine, căci nu
putem trăi în izolare cu vechiul calendar”23.
17
Enciclica patriarchiei ecumenice cătră Patriarchele Ierusalimului, Alexandriei,
archiepiscopul Ciprului, sinodul Rusiei, Greciei şi al Serbiei şi cătră Archiepiscopia Carlovăţului, în
„Candela”, anul IV, nr. 9, 1 septembrie 1885, p. 542–545.
18
„Candela”, anul XXXII, 1913, p.163.
19
Idem, anul II, nr. 7, 1 iulie 1883, p. 400–402.
20
Idem, anul VIII, nr. 8, 1 august 1889, p. 608–610.
21
Valerian Şesan, Reflexiuni asupra unificării organizaţiei bisericii ortodoxe din România
Întregită, în „Candela”, anul XXXIV, nr. 9–12, septembrie-decembrie 1923, p. 321–358.
22
„Candela”, anul XXXIV, nr. 3–4, martie-aprilie 1923, p. 174.
23
Idem, anul XXXIV, nr. 9–12, septembrie-decembrie 1923, p. 464.
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Ridicarea la rangul de patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române reprezintă
culmea preocupărilor şi rodirilor clerului şi credincioşilor României Mari. Despre
acest eveniment măreţ din istoria statului şi a Bisericii Ortodoxe Române s-au scris
numeroase cărţi, studii, s-au ţinut conferinţe şi au fost multe dezbateri. Revista
„Candela”, cu ai ei râvnitori scriitori, a elogiat şi a transmis bucuria prin condei.
Adresarea cuprinsă în tomosul de recunoaştere din partea Patriarhiei Ecumenice
către noua Patriarhie Ortodoxă Română este atât de grăitoare. Mitropolitul
Ghermanos al Sardeonului, unul dintre membrii delegaţiei Patriarhiei Ecumenice,
începe aşa citirea tomosului: „Prea fericite şi prea sfinţite arhiepiscop al
Bucureştilor, mitropolite al Ungro-Vlahiei şi Patriarh al Bisericii ortodoxe
autocefale a României, prea iubite în Hristos Dumnezeu şi prea dorite frate şi
conliturghisitor al smereniei noastre, domnule domn Miron, pe prea fericirea
Voastră, prea scump nouă, frăţeşte îmbrăţişându-vă întru Domnul, prea dulce vă
salutăm”24.
Jurnalul „Candela” a întreţinut lumina sufletului românesc ortodox
bucovinean. Lumina sa a declanşat trezirea din bezna asupririi şi i-a călăuzit pe
românii ortodocşi pe drumul spre împlinirea idealurilor măreţe de mai târziu.
„Candela” – izvor de culturalizare a Bucovinei
Foarte important este să precizăm că naşterea sentimentului de identitate
naţională s-a realizat puternic prin editarea revistei „Candela”. Cultura propagată în
limba română a mers mână în mână cu naţionalismul şi patriotismul bucovinean.
Oamenii de cultură ai Bucovinei au scris în „Candela”. Ierarhi, preoţi25, diaconi,
profesori de teologie şi de alte ştiinţe şi intelectuali ai vetrelor bucovinene au
contribuit la aparţia „Candelei” şi la răspândirea culturii sănătoase româneşti. Mare
a fost lucrarea lor în Bucovina „prin societăţile lor de cultură, prin biblioteci, prin
şezători, prin artiştii poftiţi din Regat, cât şi prin cărţile autorilor români, au
împrăştiat în publicul român gustul de cetire şi artă, şi cunoaşterea frumuseţei
limbei româneşti”26.
Datorită revistei „Candela”, se poate face o radiografie completă a vieţii
culturale din Bucovina. Fiecare comunitate bucovineană este reprezentată în
paginile revistei prin preotul satului, care este îndemnat să predice şi să înveţe
poporul. Unii preoţi cărturari contribuie ei înşişi cu articole. De asemenea, satul,
care vibra de fiorii culturii, este reprezentat în cadrul revistei „Candela” de corurile
de plugari, corurile parohiale şi arcăşeşti. Membrii corului înfrumuseţau cu vocile
lor slujbele Bisericii. Din rândul membrilor făceau parte studenţi de la teologie şi
24
25

Idem, anul XXXVI, nr. 8–10, august-octombrie 1925, p. 435; vezi şi p. 67.
D.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, vol. VII, secţia 13/7, mapa 254, dosar 39/1926,

p. 1–8.
26
I. Dragoslav, Bucovina, conferinţă ţinută la Ateneul Român în seara de 14 decembrie 1914,
Biblioteca Bucovina, nr. 27–28, Bucureşti, Tipografia „Bucovina” I. E. Torouţiu, 1916, p. 38.
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alte facultăţi, învăţători, doctori, cântăreţi, simpli ţărani şi muzicanţi adevăraţi, cu
studii la Facultatea de Teologie din Cernăuţi şi la Conservator. Cu avântul lor
tineresc, studenţii27 şcoliţi la Cernăuţi au însufleţit mişcarea culturală în Bucovina.
În cuprinsul revistei „Candela”, aflăm de existenţa cabinetelor de muzică, de
lectură, de teatru şi arte frumoase, de prezenţa hotărâtă în cadrul societăţii a
societăţilor de cultură, a asociaţiilor culturale care doreau revigorarea culturală şi
morală a poporului român, ortodox şi pe cale de afirmare naţională şi păstrarea
tradiţiilor sfinte.
Învăţământul religios era predat în toate satele Bucovinei. Preoţii erau
profesori de religie, existau inspectori misionari, şcolile erau sprijinite de autorităţi,
dar la loc de cinste era Biserica, care îşi punea amprenta asupra actului educaţional.
Un focar de cultură şi izvor de minţi luminate şi râvnitoare a fost Universitatea din
Cernăuţi, în cadrul căreia era Facultatea de Teologie. Universitatea a fost înfiinţată
în anul 1875: „Datorită unei pleiade de savanţi şi iluştri profesori, Facultatea
Teologică din Cernăuţi devine un centru luminos de înalte studii teologice pentru
lumea ortodoxă. Mare a fost îndeosebi contingentul de studenţi din Transilvania,
Banat şi România şi un număr respectabil dintre înalţii chiriarhi ai bisericei noastre
naţionale şi-a completat studiile şi a obţinut gradul academic la Universitatea din
Cernăuţi”28. Toţi aceşti corifei ai culturii, instruiţi la Cernăuţi, au răspuns cu
dragoste apelului mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici şi au contribuit cu
articole la revista „Candela”.
Conferinţele pastorale29 sunt foarte importante, mai ales din punct de vedere
misionar, dar, pentru cultura Bisericii din Bucovina, ele sunt mine de aur pentru că
în cadrul lor au strălucit precum razele soarelui erudiţia şi elocinţa slujitorilor
sfintelor altare.
Facultatea de Teologie de la Cernăuţi a fost aceea care a dat Bisericii
Ortodoxe din Bucovina nu numai oameni cărturari, vrednici ostenitori ai lui
Dumnezeu, luptători pentru creionarea unui profil moral, cultural şi naţional al
poporului român. Profesorii au scris la „Candela”, mulţi din ei au fost redactori şi
ajutători la editare şi, ce e mai important, prin munca lor, au dat exemplu
generaţiilor viitoare. S-au luptat pentru dezvoltarea învăţământului teologic30.
Iată câteva articole din paginile revistei „Candela”: Ceva despre mersul şi
desvoltământul culturei teologice şi clericale în Bucovina; Datinele, ceremoniele şi
deprinderile religioase în însemnătatea lor pentru desvoltarea culturei („Candela”,
1883); Înfiinţarea unei Academii ortodoxe pentru literatura, ritorica şi musica
bisericească în Seminariul clerical de aici; Făcultatea Teologică din Cernăuţĭ şi
celelalte şcoale teologice ortodoxe-răsăritene („Candela”, 1884); Armonia –
D.J.S.A.N., Colecţia Documente, vol. II, pachet XXIX, dosar 57/1928, p. 1–4.
Euseb Popovici, op. cit., p. 9.
29
D.J.S.A.N., Fond Mitropolia Bucovinei, vol. IX, secţia Diverse, mapa 330, dosar
2 328/1929, 2 332/1934.
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Ibidem, vol. IV, secţia 8/2, mapa 177, dosar 164/1880–1930, p. 234–288.
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colecţiune de coruri pentru voci bărbătesci („Candela”, 1885); Biblioteci poporale
şi înfiinţarea lor; Înrâurinţa creştinismului în educaţiune („Candela”, 1886); Dare
de seamă a Societăţii „Academia Ortodoxă pentru literatură şi musică
bisericească în Seminariul archidiecesan din Cernăuţi” („Candela”, 1889);
Educaţiunea – o causă a familiei, a statului şi a bisericii; Prin cari mijloace s-ar
putea spori ajungerea învăţământului catechetic la şcoalele poporale? („Candela”,
1895); Asociaţiunea clirului ort. or. în Bucovina; Tradiţii şi legende din popor
(„Candela”, 1898); Regule ortografice; Caracterul poetic al serviciului divin ort.or. („Candela”, 1905); Aniversarea a 25 ani de la promoţiunea prof. dr. Emilian
Voiutschi ca primului doctor titrat în sf. teologie la Facultatea Teologică din
Cernăuţi („Candela”, 1906); Două fundaţiuni ale preoţimei ortodoxe din Bucovina
(„Candela”, 1908); Cărţi vechi bisericeşti de la biserica din Botuşana, jud.
Suceava („Candela”, 1928); Şcoala activă şi învăţământul religios („Candela”,
1929); Ceremonii şi obiceiuri religioase în viaţa socială publică din trecutul
românesc („Candela”, 1930); Morala lui M. Eminescu şi raportul ei cu religiunea
creştină („Candela”, 1931); Cărţi de pictură bisericească bizantină; Cercul de
studii social-creştin („Candela”, 1932); Pr. prof. dr. Vasile Gheorghiu („Candela”,
1938); Literatura pioasă („Candela”, 1943).
Din punct de vedere al punţilor culturale între Bucovina creştină, majoritar
ortodoxă, şi celelalte culturi ale lumii, următoarele articole apărute în revista
„Candela” sunt foarte importante şi relevante: Însemnătatea religiei creştine în
viaţa popoarelor („Candela”, 1883), Armenii orientali din Bucovina („Candela”,
1891), Despre templele şi religia laponilor („Candela”, 1892), Muzica la evrei
(„Candela”, 1893), Lipovenii din Bucovina („Candela”, 1894), Legile agrare la
evrei („Candela”, 1911), Biserica în Franţa („Candela”, 1934), Religia şi
divinitatea în filosofia bergsoniană („Candela”, 1945).
Două articole sunt atât de pătrunzătoare prin mesajul pe care îl emană:
Creştinismul a fost şi trebuie să fie cea mai covârşitoare putere de viaţă a
neamului românesc, de preotul C. Morariu („Candela”, 1925) şi Relaţiile dintre
Biserică şi Stat în România veacurilor trecute, de dr. S. Reli („Candela”, 1933).
Deci, „Candela” a fost mijloc puternic de cultivare a preoţilor şi
credincioşilor.
Misiunea Bisericii din Bucovina oglindită în „Candela”
Într-o perioadă când propaganda catolică încă era mare, când se iveau zorii
neoprotestantismului în Bucovina, revista „Candela” a fost în mod providenţial
scânteia de care avea nevoie misiunea ortodoxă în Bucovina atât de colorată etnic
şi confesional.
Preoţii oricum făceau misiune în parohiile lor. Erau în mijlocul
credincioşilor şi predicau la slujbe şi la diferite evenimente deosebite din viaţa
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comunităţii. Ceea ce aduce nou „Candela” este uniformizarea rânduielii misionare,
crearea unui program unitar de misiune.
Preoţii cărturari erau în linia întâi. Ei erau aceia care îşi publicau predicile în
„Candela” şi erau izvor de inspiraţie pentru ceilalţi preoţi din cuprinsul eparhiei.
Iată cât de numeroase erau predicile în doar primii opt ani de apariţie ai
„Candelei”: la Duminica a 16-a după Rusalii, la Duminica a 24-a după Rusalii, la
Sfântul Ilie, la Naşterea Domnului („Candela”, 1882), la Tăierea împrejur a
Domnului şi la Anul Nou, la pilda vameşului şi a fariseului, la Sfinţii Trei Ierarhi,
la Înălţarea Domnului, la Duminica Tuturor Sfinţilor, la Schimbarea la Faţă a
Domnului, la ziua împăratului, la Naşterea Maicii Domnului, despre furt
(„Candela”, 1883), la Duminica a 29-a după Rusalii, la Duminica lăsatului sec de
carne, la Duminica a cincea din Postul Mare, la Vinerea Mare, la Sfintele Paşti, la
Duminica Orbului, la Duminica a doua după Rusalii, la Sf. Dimitrie („Candela”,
1884), la Duminica lăsatului sec de carne, la Duminica Ortodoxiei, la Florii, la
Sfinţii Petru şi Pavel, la Adormirea Maicii Domnului, la Înălţarea Sfintei Cruci,
despre beţie („Candela”, 1885), despre stimarea preoţilor, la Denia din Joia Mare,
la scoaterea Aerului în Vinerea Mare, la Duminica Slăbănogului, despre
indiferentismul religios, la Sâmbăta Moşilor („Candela”, 1886), la Duminica fiului
rătăcit, la Sfânta Cuminecătură, Omiliile Sfântului Ioan Hrisostom, la Epistola
către romani, la Duminica Ortodoxiei, despre demnitatea creştinului („Candela”,
1887), la Sfântul Ioan Botezătorul, despre necesitatea învăţământului religios, la
Duminica Tomei, la Înălţarea Domnului, la Tăierea Capului Sfântului Ioan, la
Sfânta Parascheva, la Sf. Nicolae, la sfinţirea cimitirului („Candela”, 1888), despre
iubirea aproapelui (vecinului), la cununie, la Bunavestire, la Sfinţii Constantin şi
Elena, la Sfântul Ioan cel Nou, despre muncă („Candela”, 1889).
Cât de simplu face misiune cu pătrunzătorul şi simplul cuvând pus cu
măiestrie într-o predică vrednicul Emilian Voiuţchi: „Cel ce ascultă aşadară de
preuţii cei adevăraţi ai bisericei ortodoxe, ascultă de Isus Christos, eară cel ce
ascultă de Isus Christos, ascultă de Dumnezeu, şi cel ce ascultă de Dumnezeu, se
numeşte fiiul lui D-zeu, fiiul luminii, fiiul vieţei ceresci”31.
Un alt lucru important este continuitatea ortodoxiei limbajului şi mesajului
transmis în paginile revistei „Candela”. Nu există număr al „Candelei” care să nu
cuprindă articole cu învăţături dogmatice şi mici catehisme: despre Sfânta Treime,
Sf. Botez canonic („Candela”, 1882), existenţa Dumnezeului personal („Candela”,
1883), facerea lumii („Candela”, 1884), sinodalitatea Bisericii („Candela”, 1885),
învăţătura celor 12 Apostoli („Candela”, 1886), morala Vechiului Testament
(„Candela”, 1887), doctrina romano-occidentală despre satisfacţiune („Candela”,
1889), drept bisericesc („Candela”, 1890), cele mai însemnate liturghii ale Bisericii
Orientale („Candela”, 1892), zidirea şi decorarea bisericii („Candela”, 1894),
rânduiala Sfântului Botez şi a Sfântului Mir („Candela”, 1896), teoria revelaţiei
31
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(„Candela”, 1897), apologetica ortodoxă („Candela”, 1898), mântuirea păcătoşilor
(„Candela”, 1899), despre Sfintele Paşti („Candela”, 1900), dogma soteriologică
(„Candela”, 1903), virtuţile creştine („Candela”, 1909), istoria Patimilor Domnului
nostru Iisus Hristos („Candela”, 1911), învăţătura despre moarte („Candela”,
1923), Biblia sau Sfânta Scriptură, virtutea blândeţii („Candela”, 1924), virtutea
teologică a credinţei şi virtutea adevărului creştinesc („Candela”, 1925), Liturghia
şi învăţătura despre Sfânta Cruce („Candela”, 1930), Mariologia („Candela”,
1937), perihoreza („Candela”, 1938), cinstirea Sfintelor Icoane („Candela”, 1943).
Biserica Ortodoxă se confrunta în Bucovina cu sectarismul („Candela”, 1914
– combaterea învăţăturii adventiste; „Candela”, 1923 – secta studenţilor de Biblie;
„Candela”, 1926 – Hiliasmul sau milenarismul), cu propaganda apuseană catolică,
cu adepţii calendarului vechi. Toate acestea le aflăm atât din relatările „Candelei”,
cât şi din documentele autorităţilor locale (primării, preturi, prefecturi32) şi din
documentele administrative ale mitropoliei Bucovinei.
Tot în scop misionar, în revista „Candela”, cărţile Sfintei Scripturi au fost în
parte traduse, tâlcuite din Sfinţii Părinţi. Textele sunt însoţite şi de diferite note ale
autorilor. Iată câteva exemple: Ecclesiast („Candela”, 1886), Psalmii („Candela”,
1895), Proverbele lui Solomon; Profetul Obadia („Candela”, 1901), Cartea Iov
(„Candela”, 1902, 1904), Epistola Galateni („Candela”, 1904), Geneza („Candela”,
1905–1907), Plângerile lui Ieremia („Candela”, 1907–1908), Epistola lui Iuda
(„Candela”, 1909–1910), Profetul Malachia („Candela”, 1910–1911), Exodul
(„Candela”, 1912–1913), Epistola către romani („Candela”, 1913–1914), Leviticul
(„Candela”, 1914).
În cadrul conferinţelor pastorale, se dezbăteau teme de interes general, se
puneau la punct direcţii ferme de misiune şi se lua atitudine faţă de mişcările şi
acţiunile celor care luptau împotriva Bisericii33. Sunt amintite în revista „Candela”
conferinţele pastorale34 din protopresviteriatele Suceava, Cernăuţi, Vicov, Rădăuţi,
Siret, Câmpulung, Storojineţ, Humor („Candela”, 1885–1914, 1923–1938). De
asemenea, sunt prezentate şi şedinţele consistoriale, în cadrul cărora se luau măsuri
urgente la nivel de mitropolie şi în comunităţile în care problemele necesitau o
atenţie sporită.
În anul 1929, a avut loc la Chişinău al doilea Congres general al misionarilor
din România (primul Congres a avut loc la Arad, în anul 1928). Revista
„Misionarul”, nou înfiinţată, avea să se răspândească şi pe teritoriul Bucovinei
(„Candela”, 1929).
Cea de-a treia sesiune anuală a Soborului misionarilor ortodocşi români s-a
ţinut la Cernăuţi, în zilele de 27–30 septembrie 1930. Discursul mitropolitului
Nectarie al Bucovinei a fost splendid. Doar o mică parte o redăm spre ştiinţă:
32
33
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„Poporul român, din fire credincios, cu frica lui D-zeu, conservator, a fost
ascultător preoţilor şi păstorilor sufleteşti. El a primit învăţătura evangeliei lui
Hristos fără rezerve, fără critică. Autoritatea bisericească a fost respectată şi
poveţele date au fost urmate. Or, războiul mondial a schimbat mentalitatea
omenimei şi o parte din poporul nostru dreptcredincios începe a cădea jertfă
seducerei. Aşa fiind, biserica nu poate sta nepăsătoare. Ea trebuie să reacţioneze.
Ea trebuie să ia apărarea credincioşilor şi ofensiva contra răuvoitorilor şi
seducătorilor. Deci, dacă până acuma a fost îndeajuns păstorirea cu ritualul şi
tipiconul, prezentul pune alte postulate păstorului de suflete şi viitorul va cere şi
mai mult. Aşa fiind, pastorala trebuie să treacă şi la alte metode decât cele
întrebuinţate până acuma şi e timpul suprem ca să facem şi păstorire misionară,
adică păstorul de suflete trebuie să facă şi misiune”35.
Concluzii
Se cuvine să avem veneraţie faţă de înaintaşii noştri, care s-au ostenit cu
scrierea articolelor, redactarea şi editarea revistei „Candela”. Vreme de şase decenii
(1882–1946), „Candela” a fost trâmbiţa răsunătoare a oamenilor de bine, care au
luptat pentru propăşirea materială şi spirituală a poporului român. Biserica a fost
singura în acele vremuri care a reuşit să ţină laolaltă românii cu idealul de unitate
naţională şi statală.
Astăzi, revista „Candela” apare şi la Iaşi şi la Suceava, dar parcă strălucirea
de altădată nu mai poate fi egalată. Astăzi, revista „Candela” îşi caută identitatea şi
forţa de pătrundere de altădată.
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CZERNOWITZ: STADT MIT DREI THEATERN
WÄHREND DER WELTWIRTSCHAFTSKRISE (II)

HORST FASSEL
Cernăuţi: oraş cu trei teatre în timpul crizei economice mondiale (II)
(Rezumat)*
În studiul Cernăuţi: oraş cu trei teatre în timpul crizei economice mondiale,
autorul prezintă viaţa teatrală din spaţiul românesc în perioada interbelică,
evidenţiind rolul minorităţii germane şi al celei evreieşti în menţinerea şi continuarea
activităţii culturale şi artistice pe scenele teatrelor din România şi din fosta provincie
austriacă Bucovina, deşi, pe fondul ascensiunii mişcărilor extremiste şi antisemite,
condiţiile de desfăşurare a oricăror activităţi sociale ale minorităţilor s-au degradat
treptat.
În prima parte a studiului („Analele Bucovinei”, anul XXIV, 1, 2017),
autorul a descris mai întâi activitatea teatrelor şi a agenţiilor teatrale din Braşov,
Sibiu, Mediaş, Sighişoara şi Codlea, cu detalii privind spectacolele şi reprezentaţiile
trupelor şi companiilor de teatru locale şi străine. Fosta capitală a Bucovinei,
Cernăuţi, a avut, în perioada 1928–1935, trei teatre – german, românesc şi evreiesc –,
dintre care, în fragmentul de faţă, vor fi prezentate primele două.
Cuvinte şi expresii-cheie: Cernăuţi, Bucovina, Regatul României, teatru
românesc şi german, minorităţi, perioada interbelică.

C. Gastspiele aus Österreich und Deutschland (1928–1933)
Die Verbindungen der früheren habsburgischen Grenz- und Universitätsstadt
Czernowitz zum Wiener Zentrum wurden durch die neuen Grenzen nicht vollständig
unterbunden. Zwar durften gerade die Theaterensembles, von denen man eine Wirkung
auf Zuschauermassen vermutete, nicht problemlos und nur für immer kürzere
Gastspiele einreisen, nachdem nach 1923 deutschsprachige Spielzeiten extrem
eingeschränkt worden waren, aber gerade in den späten zwanziger und den frühen
*
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dreißiger Jahren fanden diese Gastspiele häufiger als zuvor statt. Das hängt mit der
schlechten finanziellen Lage der Wiener Theater zusammen und mit der Tätigkeit der
Theater- und Konzertagentur Carmen Sylva. Wir werden die wichtigsten Tourneen von
1929 bis 1933 erwähnen. Die Theateragentur Carmen Sylva unterstützte auch die
Tätigkeit des Czernowitzer deutschen Theatervereins. Als dieser im Oktober 1929
„Das Geld auf der Straße“ aufführte und drei Berufsschauspieler (Grünau, Bernauer,
Österreich) mitwirkten, war die Agentur daran beteiligt.
Die meisten Gastspiele fanden in Czernowitz statt, doch gastierten die
Ensembles auch in den umliegenden Kleinstädten. Über diese Einzelgastspiele von
Czernowitz aus in die Umgebung wissen wir sehr wenig. Die Kleinstadt Radautz, im
19. Jahrhundert durch ihr deutsches Gymnasium und den aus Wien stammenden
Dichter, Publizist und Improvisator Ernst Rudolf Neubauer bekannt1, war einige Male
Ziel von Kurzauftritten von Gastensembles: am 31. Januar 1927 war in Radautz die
Klausenburger rumänische Oper mit Verdis „La Traviata“ zu hören, vom 23. bis 26.
Februar 1928 gastierte hier das Bauerntheater aus Berchtesgaden, im April 1928 die
Berliner Kammeroper unter der Leitung von Freiherr Wolf von Gudenberg, die
Giovanni Battista Pergolesis Oper „Sport und Eifersucht“ und Mozarts „Zaide“ zu
Gehör brachte. Auch Paula Wessely und Hans Thimig gastierten am 20. Oktober 1930
mit William Somerset Maughams „Heilige Flamme“ in Radautz, nachdem sie in
Czernowitz erfolgreich gewesen waren. Auch dieses Reinhard-Ensemble trat im so
genannten Deutschen Haus auf, wo der Festsaal auch für Theaterdarbietungen genutzt
wurde. Alexander Moissi war am 22. Februar 1932 in Radautz, der Filmschauspieler
Ivan Petrovic gab hier am 22. Februar 1932 Autogramme, und am 29. Mai trat der
rumänische Meistergeiger George Enescu in einem Konzert in Radautz auf. Auch das
jiddische Theater fand in diese „deutscheste Stadt des Buchenlandes“: vom 1. bis 3.
November 1929 waren die Wilnaer mit den Operetten „Das glückliche Mädel“, „Eine
Nacht voll Liebe“, „Einmal im Mai“ in Radautz auf, und Anna Lerner und David
Selbermann wurden hier gefeiert. Ähnlich war es, als am 3. August 1932 Anna Mills
und Julius Nathanson während ihres längeren Gastspiels in Czernowitz auch einen
Abstecher in die Provinz unternahmen und auch hier „Oj is dies an Jingl“ präsentierten.
Diese Informationen sind nicht mehr als eine Aufzählung, denn über die Darsteller und
die Aufführungen selbst ist so gut wie nichts mehr zu erfahren. Dass sie alle im
Deutschen Haus stattfanden, das 1935 auch „Teatrul orăşenesc“ (Stadttheater)
ausgewiesen wurde und zum Kasino umfunktioniert worden war, als die
Königsmanöver in der Bukowina stattfanden, ist nur eine maghrebinische Geschichte:
1 Neubauer, der sich am Wiener 1848 – Aufstand beteiligt hatte, musste sich nach 1850 in die
Provinz zurückziehen, war eine Zeit lang am deutschen Gymnasium in Czernowitz als
Geschichtelehrer tätig und hatte dort einen bemerkenswerten Einfluss auf den späteren rumänischen
Nationaldichter Mihai Eminescu, den er durch seine Poem „Die Ideonen“ auch zu seiner
philosophischen Versdichtung „Luceafărul“ (Der Abendstern) anregte. Vgl. dazu: Fassel, Horst: Mihai
Eminescu şi profesorul de istorie Ernst Rudolf Neubauer (M. E. und seine Geschichteprofessor E. R.
N.). In: Hierasus. Anuar 78, Botoşani 1979, S. 487–496.
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nachdem die Diplomaten und Militärs und König Carol II. abgereist waren, wurde die
Inschrift „Stadttheater“ wieder vom Deutschen Haus entfernt2.
Als letzte Gastspielreise, die noch vom Deutschen Kulturamt in Hermannstadt
organisiert worden war, fand vom 29. Dezember 1928 bis zum 12. Januar 1929 ein
Kurzgastspiel in Czernowitz statt. Zuvor war das Operettenensemble von Alexander
Kowalewski im November in Temeswar aufgetreten, danach in Siebenbürgen. Am 12.
Januar 1929 beendete das Wiener Operettenensemble in Rosch im Deutschen Haus
sein Gastspiel und wurde mit Beifall für die Inszenierung von Leo Falls Oper „Der
fidele Bauer“ empfangen. Zu Beginn hatte die „Ostjüdische Zeitung“ moniert, dass bei
der Erstaufführung der Operette „Die Frau von Format“ gejüdelt worden sei und hatte
gefordert, dass man entweder das Jüdische oder das Deutsche verwenden möge, nicht
eine künstliche Mischung, wie sie vormals das Budapester Orpheum verwendet hatte,
das nach 1920 nach Wien umgezogen war und dort als Theater der Komiker auftrat.
1929 war auch Alexander Moissi wieder in Czernowitz, wo man ihn 1921 aus
dem Stadttheater vertrieben hatte. Er kam mit einem Ensemble des Deutschen
Volkstheaters, mit Helene Lauterböck, Lydia Li, dem Regisseur Dr. Furek, Otto
Schmöle und mit Fischer-Streimann. In einem Interview sagte Moissi: „Das
Czernowitzer Publikum ist sehr anspruchsvoll und verwöhnt. Es ist aber auch sehr
kunstsinnig und hat ein tiefes Verständnis für wahre, echte Kunst“. Auch ließ er
wissen: „Ich freue mich auf Czernowitz und die lieben Czernowitzer. Dann freue ich
mich noch auf etwas: Czernowitz hat jetzt, wie ich höre, ein wirklich gutes Hotel,
das ‚Palace’-Hotel“3.
Danach folgte das Operettenensemble Kowalewsky mit den Stars Ida Rußka und
Betty Fischer 4 . Die ganz großen Erlebnisse gab es in den Jahren der
Weltwirtschaftskrise von 1930 und 1931. Zunächst kam das Wiener Burgtheater mit
Raoul Aslan, der auch im Jahre 1922 in Czernowitz aufgetreten war5. In Czernowitz
wurden die Gäste auch im Rumänischen Nationaltheater empfangen, wo Direktor
Bacinschi mit Aslan und seinen Kollegen Höflichkeitsfloskeln wechselte. Aslan sagte
unter anderem: „Über alle Grenzpfähle hinweg reichen wir Ihnen in Brüderlichkeit und
Kameradschaft die Hand und versichern Sie unserer größten Hochachtung und Liebe.
Wir Künstler bilden alle zusammen die große Armee des Geistes“6. Die Gäste durften
allerdings nur im Musikvereinssaal auftreten. Gespielt wurden Klabunds „XYZ",
Schnitzlers „Paracelsus“, Hofmannsthals „Tor und Tod“, Hauptmanns „Gabriel

2

Wiszniowski, Franz: Radautz, die deutscheste Stadt des Buchenlandes. März 1966, S. 285 ff.
Mit Moissi im Schnellzug. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1688, 6.10.1929, S. 3.
4 Dazu u.a. Schwartz, Arnold/ Fischer, Betty. In: CAZ, Jg. 26, Nr. 7448, 31.12.1929, S. 2–3; G. D.
(Drozdowski, Georg): Wiener Operettenensemble. Hotel Stadt Lemberg von Jean Gilbert. In: CAZ, Jg. 27,
Nr. 7458, 14.1.1929, S. 6.
5 Siehe Aslan, Raoul: Mein Gastspiel in Czernowitz. In: CAZ, Jg. 27, Nr. 7485, 15.2.1930, S. 2–3;
F. A.: Wie ich zum Burgtheater kam. Die Mitglieder des Ensembles erzählen. In: CAZ, Nr. 7492,
23.2.1930, S. 3.
6 Burgtheaterensemble im Nationaltheater. In: CAZ, Jg. 27, Nr. 7495, 27.2.1930, S. 3.
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Schillings Flucht“ und Shaws „Liebhaber“. Der Erfolg bei allen Publikumsschichten
war aufsehenerregend.
Ein Reinhardt-Ensemble vom Theater in der Josefstadt kam im September 1930
nach Czernowitz 7 . Zu der Truppe gehörten: Friedl, Czipa, Elfriede Paust, Frieda
Richard, Paula Wessely, Fritz Delius 8 , Attila Hörbiger, Hans Schöbinger 9 , Hans
Thimig, Leopold Iwald10. Die Stars waren selbstverständlich Paula Wessely, Attila
Hörbiger und Hans Thimig 11 . Es hieß zum Gastspiel: „Reinhardts Gastspiel in
Czernowitz bleibt ein andauerndes Ruhmesblatt in der Geschichte unserer Stadt.“ Die
Inszenierungen seien „Denkmäler von gigantisch unvergleichlicher Größe“:„Am 21.
Februar bis in den letzten Winkel vollbesetztes Haus (Musikvereinssaal) tout
Czernowitz war erschienen. Natürlich das deutsche und das jüdische. Man konnte
Katalog lesen. Es war wie in den alten Zeiten des alten Stadttheaters, wo jeder jeden
kannte. Heute ist dies nicht mehr so einfach“12, erfuhr man. Und das wiederholte sich
bei allen Vorstellungen des Burgtheaters im Herbst 1930 und im Februar 1931. „Das
Gastspiel Reinhardt schloss mit einem großen künstlerischen Erfolg, dem der
materielle nicht nachstehen dürfte. Wenn wir bei diesem Anlass einen Wunsch äußern
dürften, so ist es der: Das nächste Gastspiel soll eine bessere Auswahl der
aufzuführenden Stücke und billigere Eintrittspreise bringen“13.
Das Reinhardt-Ensemble hatte sechs Inszenierungen in Czernowitz präsentiert,
darunter W. Somerset Maughams Schauspiel „Die heilige Flamme“, in welchem eine
Familientragödie „korrigiert“ werden soll, und André Birabeaus Lustspiel „Die kleine
Sünde“. Der Kritiker hielt fest: „Das Publikum wusste nicht recht, was mit dieser
Komödie anzufangen. Aber es bewunderte die Meisterleistungen der entschieden
begabten Elfriede Paust (Francoise) und der Herren Thimig (Francois) und Delius“.
Der Erfolg war groß und „der materielle dürfte ihm nicht nachstehen“14.
Ob der deutsch-rumänische Ausgleich sich auf diesem Gebiet andeutete? Das
Rumänische Nationaltheater in Czernowitz führte im April Goethes „Iphigenie“ auf,
deren Übersetzung der Germanist Virgil Tempeanu besorgt hatte15.
7

Das Reinhardt-Gastspiel. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3625, 24.9.1930, S. 3.
Eigentlich Friedrich Wilhelm Diamant, 1890–1966, Schauspieler bei Max Reinhardt in
Berlin und Wien, auch Filmschauspieler.
9 Johann/Hans Schöbinger (1901–1984) war lange Zeit am Theater in der Josefstadt und leitete
fünf Jahre lang die Wiener Kammerspiele.
10 Leopold Iwald (1890–1966) war Theater- und Filmschauspieler.
11
Nach der Vorstellung mit „Das hässliche Mädchen“ von Felix Joachimson soll Paula
Wessely eine „Prachtleistung“ geboten haben, Hans Thimig aber vorzüglich den „Seelenfänger“
verkörpert haben. Vgl. Gastspiel des Wiener Reinhardt-Theaters. „Das häßliche Mädchen" (Felix
Joachimsohn). In: DTP, Jg. 7, Nr. 1992, 19.10.1930, S. 5.
12 Gastspiel des Wiener Burgtheater im Musikvereinssaale. In: OjZ, Jg. 12, Nr. 1329, 23.2.1931,
S. 4.
13 Reinhardtgastspiel. Abschluß der Gastspiele. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3650, 23.10.1930, S. 4.
(vorher: Das Reinhardt-Gastspiel. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3650, 23.10.1930, S. 4.).
14 Reinhardtgastspiel. Abschluss der Gastspiele. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3650, 23.10.1930, S. 4
15 F. Iphigenie. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3492, 2.4.1930, S. 6.
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1931 war nicht nur das Burgtheater in Czernowitz, sondern ebenso Conrad
Veidt, der in Alfred Savoirs Stück „Er“ auftrat16, und nach ihm kam 1932 Alexander
Moissi, der in „Jedermann“ vors Publikum trat 17 . Das waren jeweils Höhepunkte
deutschen Theaters in der Bukowina, die jedoch von kurzer Dauer bleiben mussten –
Ausländern war es untersagt, länger als zwei Wochen auf Tournee in Rumänien zu
verweilen – und die nicht mehr als das passive Mitwirken der Einheimischen
voraussetzen konnten.
1933 brachte die Initiative des Siebenbürger Sachsen Gust Ongyerth eine Wende
für die deutsche Bühnenkunst in Rumänien. Das Deutsche Landestheater mit Sitz in
Hermannstadt wurde gegründet, dem Künstler aus Siebenbürgen, dem Banat und der
Bukowina angehörten (Theodor Nastasi, Emil Zirps, Lydia von Semaka und Marianne
Vincent aus Czernowitz waren Leistungsträger dieser Landesbühne). Bei den
jährlichen Gastspielen wurde auch Czernowitz besucht; an eine Kontinuität wie vor
1918 war allerdings nicht mehr zu denken, und in Siebenbürgen und im Banat lagen die
wichtigsten Schwerpunkte des Landestheaters, weil dort Schule, Kirche sowie andere
Kulturfaktoren, und dazu eine größere aufnahmebereite Zuschauermenge zur
Verfügung standen als in der Bukowina.
Wenn der siebenbürgische Journalist Hermann Plattner im Jahre 1922 schrieb:
„Wir kennen wenig Städte, wo unter den verschiedenen Nationen ein so schönes
gesellschaftliches Einvernehmen herrschte, wie gerade in dieser Stadt“18 (gemeint ist
Czernowitz), so galt dies bis zu dem Zeitpunkt (1922), aber auch später ist die
Verständigung der verschiedenen Bevölkerungsschichten noch möglich gewesen.
Allerdings wurde sie durch die Eingriffe von außen empfindlich gestört und durch
Auswirkungen politischer Zielsetzungen und ideologischer Zwangsvorstellungen
beeinträchtigt. Dennoch kann behauptet werden, dass die Theatertätigkeit in
Czernowitz auch in der Zwischenkriegszeit aktiviert wurde und ein Sammelpunkt im
lokalen Kulturbetrieb geblieben ist. Dies geschah selbst in den Jahren der
Weltwirtschaftskrise, die weder Czernowitz noch Rumänien verschonte.
Die einzelnen Gastspiele
Gastspiel der Wiener Operette 1928–1929
Datum
31.12.28
1.1.29
2.1.29
3.1.29
4.1.29
5.1.29

Autor
Karl Farkasch
Franz Schubert
Emmerich Kálmán
Franz Lehár
Franz Lehár
Leo Fall

Werk
On parle Jargon, Revue des Humors
Dreimäderlhaus
Die Herzogin von Chicago
Wo die Lerche singt
Wiener Blut
Der fidele Bauer

M.E.: „Er“. Zum Gastspiel Conrad Veidt. In: OjZ, Jg. 12, Nr. 1551, 22.11.1931, S. 3.
Gastspiel Moissi. In: OjZ, Jg. 13, Nr. 1579, 23.2.1932, S. 4.
18 Plattner, Hermann: Die Theatervorfälle in Czernowitz. In: Siebenbürgisch Deutsches Tagblatt,
Jg. 49, Nr. 14.581, 8.1.1922, S. 1.
16
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6.1.29
7.1.29
8.1.29
9.1.29
10.1.29
11.1.29
12.1.29
13.1.29

Henri Meilhac/Albert Millaud
Robert Stolz
Robert Stolz
Ernst Marischka
Bruno Granichstaetten
Franz Lehár
Franz Lehár
Edmund Eysler
Robert Bürkner
Edmund Eysler

Mamsell Nitouche
Das Sperrsechserl
Eine einzige Nacht
Das Schwalbennest
Clo Clo
Wiener Blut
Die goldene Meisterin
Die Gänsehirtin am Brunnen
Die goldene Meisterin

Die Zustimmung zu den Darbietungen war keineswegs unkritisch. Die Operette
„Das Sperrsechserl“ soll „nicht zu den besten der diesmaligen Saison“ gezählt haben,
weil es vor allem „magere Musik“ gab. Die Wiedergabe der Operettenhandlung sollte
die bekannten Gemeinplätze noch einmal in Erinnerung rufen19.
Ganz anders sah es bei der Aufführung von Lehárs Operette „Wo die Lerche
singt“ aus, denn hier traten zwei vorzügliche Darsteller auf: Louise Kartouche und
Ernst Toutenhayn, und die Kritik hielt fest, dass sie „seit Jahren nichts so Gutes“ gehört
und gesehen habe, denn Louise Kartouche geizte nicht mit überraschenden Einlagen:
sie tanzte den Donauwalzer, sie sang das Alt-Wiener-Lied „d“ Weaner, die was
Weaner san“20 und rührte so die Wien-Nostalgie des Publikums. Bei ihren nächsten
Auftritten waren sie bestens empfohlen und traten vor vollen Häusern auf: in Ernst
Marischkas und Bruno Granichstättens Operette „Das Schwalbennest“ und in der
Operette „Eine einzige Nacht“ von Robert Stolz21.
Die Operettengesellschaft Kowalewsky kehrte im Dezember 1929 nach
Czernowitz zurück. Ihr Gastspiel begann mit der Operette „Die Frau von Format“,
führte danach Eyslers „Die goldene Meisterin“ auf, Lehárs „Friederike“, den „Orlow“
und „Rosen aus Florida“. Direktor Alexander Kowalewsky verließ Czernowitz nach
zwei Wochen Richtung Bulgarien und Jugoslawien. Die Eröffnungsvorstellung hatte
am 31. Dezember 1929 stattgefunden.
Die Operette von Rudolf Schanzer und Ernst Werisch, Musik von Michael
Krausz, wurde als Erfolg gewertet, weil die Hauptdarstellerin Ida Rußka brillierte. „Die
Musik hat reizende Schlager, wirklich ausgezeichnete populäre Tangos, Chansons,
Duette, von denen einige schon früher bekannt sind. Darum gefiel auch die Operette,
zumal unter der Führung der siegreichen Ida Rußka, ausgezeichnet. Es lag viel Schmiss
und Schwung in der Premiere. Der Operettentenor Herr Nästelberger hat auch das

19 F. P.(Porubsky, Franz): Wiener Operettengastspiel. Robert Stolz: Das Sperrsechserl. In: DTP,
Jg. 6, Nr. 1463, 3.1.1929, S. 3.
20 XY: Wo die Lerche singt. Operette von Franz Lehar. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1466, 6.1.1929, S. 3.
21 Vgl. F. P. (Porubsky, Franz): Gastspiel Kartousch-Toutenhayn. Das Schwalbennest von Ernst
Marischka und B. Granichstätten. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1470, 11.1.1929, S. 3.
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Format als Kavalier und Lebemann“22, erfuhr man. Außerdem freute sich das Publikum
auf drei alte Bekannte: die Soubrette Lola Lehry, die Komiker Hans Hellmuth und
Eugen Strehn. Dass es in der Operette um die Persiflage des Hoflebens in einem
Duodezfürstentum ging, erschien unwichtig: das kannte man aus anderen Operetten
auch, und die Karikaturen der Hofbeamten und Würdenträger waren ebenso längst
bekannt.
Auch in der Operette „Der Orlow“ und in Eyslers „Die goldene Meisterin“
wurden die Hauptdarsteller gelobt: Betty Fischer, („die Aristokratin der Operette“) der
man nach dem zweiten Akt drei Blumenkörbe auf die Bühne brachte, der
Naturbursche, den Herr Swoboda kreierte, und „Ganz auf der Höhe einer
Großstadtleistung stand die komische Figur des von Hellmuth dargestellten Grafen
Jaromir“23.
Gastspiel des Kowalewsky-Ensembles
Datum
29.12.1929
2.1.1930

Autor
Rudolf Schanzer
Franz Lehár
Bruno Granichstaetten

3.1.1930

Emmerich Kálmán

4.1.1930

Leo Fall /Erich Korngold

5.1.1930
5.1.1930
7.1.1930
8.1.1930
9.1.1930
10.1.1930
11.1.1930
12.1.1930

Rudolf Schanzer
Franz Lehár
Franz Lehár
Leo Fall/ Erich Korngold
Franz Lehár
Oscar Strauß
Jean Gilbert
Bruno Granichstaetten
Jean Gilbert:

Werk
Eine Frau von Format
Friederike
Der Orlow
Gäste: Hilde Schulz, Betty Fischer
Die Zirkusprinzessin
Gast: Betty Fischer
Die Rosen von Florida
Gast: Ida Rußka
Schneewittchen
Eine Frau von Format
Friederike (in Rosch)
Die lustige Witwe
Gast: Ida Rußka
Die Rosen von Florida
Friederike
Die Hochzeit in Hollywood
Hotel Stadt Lemberg
Der Orlow
Hotel Stadt Lemberg Rotkäppchen

Lehárs neueste Operette („Friederike“) wurde drei Mal präsentiert. Dass man
darauf besonders gespannt war, weil der junge Goethe dort auftrat und seine
Liebesgeschichte mit Friederike Brion dargestellt wurde, ist verständlich. Je zweimal
22 A. S. (Schwartz, Arnold): Eröffnungsvorstellung der Operette Kowalewsky. In: CAZ, Jg. 26,
Nr. 7448, 31.12.1930, S. 6.
23 Das Gastspiel der Kowalewsky-Operette. Betty Fischer in Eyslers „Goldener Meisterin“. In:
CAZ, Jg. 27, Nr. 7449, 1.1.1930, S. 15.
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konnte man die Operetten von Granichstätten („Der Orlow“) und Leo Fall („Die Rosen
von Florida“), ebenso Jean Gilberts „Hotel Stadt Lemberg“ anhören.
Hilda Schulz, die in Czernowitz in der Lehár-Novität „Friederike“ auftrat,
rezitierte zwischendurch Goethe-Gedichte, der Tenor Willy Berte gab die Rolle von
Goethe, und Friederike Brion, von Hilde Schulz dargeboten, glänzte „mit naturechter
Schlichtheit, in der Innigkeit das fehlende Temperament ersetzen sollte“24. Von den
Interpreten war Ida Rußka wieder ein Liebling des Publikums, als sie in der Operette
„Die lustige Witwe“, die „nicht so gut wie früher“ inszeniert war, eine „bezaubernde
russische Fürstin gestaltete und die „sanfte, zart-melodiöse Musik“, „das nette
Banjolied“ und die russischen Melodien gut zur Wirkung brachte 25 . Mit einer
spannenden Spionage-Abenteuer-Handlung trennte man sich vom Publikum in
Czernowitz, mit der Operette von Jean Gilbert „Hotel Stadt Lemberg“, nur dass die
Operette statt eines Mordes – wie in der Vorlage von Maurice Stiller in einem Film –
einen Diebstahl darbot. „Bei uns in Czernowitz war es eine Aufführung aus einem
Guss“, hieß es in der „Deutschen Tagespost“26, aber Georg Drozdowski konstatierte,
dass dem Komponisten außer seinem Lied „Sei mein Eigentum“ „wenig einfiel“ und
vieles aus zweiter Hand übernommen schien. Dass mit Ida Rußka eine anerkannte
Künstlerin die Rolle der Anna gestaltete, war ein Vorteil: „Die stolze keusche, trotzige
und durchaus charaktervolle Anna ist bei Ida Rußka in guter Kehle. Ihr Spiel ist aufs
Dramatische gestellt, ihr Gesang heroisch beschwingt. Swoboda, ihr Liebespartner
Almassy, gibt ihr an Heldenmut nichts nach“27.
Auch der sonst so erfolgreiche „Orlow“ hatte wenig bewegen können: das
Publikum war „neujahrsmüde“, und die Interpreten. „Tenor Robert Nästelberger, auch
Betty Fischer brachte für sich als Aktivposten in erster Linie ihren guten Ruf mit, was
bei unserem Publikum oft allein schon genügt“28. Die Euphorie beim Empfang der
Wiener Gäste war – wie man sieht – bald verflogen, weil die Darbietungen nur in
Einzelfällen überzeugen konnten, die Regie eilig und deshalb wenig gründlich
gearbeitet hatte. Man hätte sich die Frage stellen können, ob solche Tourneen, die in
erster Linie mit den Namen der DarstellerInnen hausieren gingen, die auf finanziellen
Gewinn aus waren, außerdem zum Jahreswechsel stattfanden (einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt für Kunstgenießer), tatsächlich einen realen Gewinn für ein
Publikum waren, das vor allem darüber erfreut war, Altbekanntes und Neues in der
eigenen Muttersprache oder der Umgangssprache zu erleben.
Im Februar 1929 befand sich das Wiener Novitätentheater in Czernowitz und
bespielte auch die Ortschaften Sereth und Radautz. Sein Direktor Emil Felner war seit
24 F. P. (Porubski, Franz): Gastspiel der Wiener Operette. „Friederike“, Operette von Franz Lehar.
Gastspiel Hilde Schulz. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1759, 4.1.1930, S. 3.
25 Alpha: Die lustige Witwe. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1763, 10.1.1930, S. 4.
26 A. B: Abschied der Wiener Operette. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1767, 15.1.1930, S. 3.
27 G.D. (Drozdowski, Georg): Wiener Operettenensemble. Hotel Stadt Lemberg von Jean Gilbert.
In: CAZ, Jg. 27, Nr. 7458, 14.1.1930, S. 6.
28 „Orlow“ – Wiener Operette. Gastspiel Betty Fischer. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1759, 4.1.1930, S. 3.
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September 1928 auf Tournee durch Jugoslawien und Rumänien und ließ in Czernowitz
am 31. Januar „Hokuspokus“, am 1. Februar „Erotische Komödie“ und am 2. Februar
„Stöpsel“ präsentieren. Das Novitätenensemble trat im „Coloseum“ auf, nicht im
Musikvereinssaal und schon gar nicht im Stadttheater. In Sereth war man am 6. und 7.
Februar mit „Wie der Herr, so sein Diener“ und mit „Hokuspokus“. Die gleichen
Stücke waren am 8. und 9. Februar für das Publikum in Radautz bestimmt 29 .
„Hokuspokus“ wurde am 15. Mai 1929 erneut in einer einzigen Vorstellung auf die
Bühne gebracht, als die Wiener Schauspielerin Ilse Dudenski auf Einladung der
Konzertagentur Carmen Sylva in Czernowitz gastierte30.
Hansi Niese vom Wiener Renaissance-Theater, die zu Jahrhundertbeginn häufig
in Czernowitz zu sehen war (sie hatte dort ihr Theaterdebüt gefeiert), wurde 1929 von
der Konzertagentur Carmen Sylva zu einem Gastspiel eingeladen, das
selbstverständlich zu einem durchschlagenden Erfolg wurde und in welchem außer
Hansi Niese auch Josef Jarno glänzte: Am 10. April 1929 trat Niese in „Ein süßes
Geheimnis“, am 11. April in dem Schwank von Emil und Arnold Golz „Der
Autowildling“, am 12. in „Die Kurpfuscherin“ und am 13. April in „Die Welt ohne
Tränen“ auf31. Zuvor war die Schauspielerin mit den gleichen Stücken in Bukarest zu
sehen gewesen.
Im Mai war nicht nur Ilse Dudenski in Czernowitz, sondern ein Ensemble des
Wiener Burgtheaters, das folgende Stücke mitbrachte: Romain Coolus’ „Osterferien“,
Franz Molnárs „Das Veilchen“, Arthur Schnitzlers „Das Abschiedsfest“. Zeitgleich
waren die so genannten
Tegernseer in Czernowitz. Sie waren seit 1911 auf Gastspielreisen bis
Konstantinopel jährlich unterwegs gewesen, zuletzt 1927 in Czernowitz aufgetreten
und spielten 1929 im Deutschen Haus in Rosch. Auf dem Programm standen
volkstümliche (Mundart) Stücke, wie am 25. Mai „Der Herrgottsschnitzer von
Oberammergau“, die letzte Vorstellung fand im „Coloseum“ statt, wo sich Direktor
Wartenberg für die gute Aufnahme seines Ensembles in Czernowitz bedankte32.
Im Februar 1930 entsandte das Wiener Burgtheater eine Truppe nach
Czernowitz, die aus Maria Mayen, Raoul Aslan, Auguste Pünkösdy, Emmerich
Reiners, Viktor Brauner, Maria Kramer, Lilly Karoly, Maria Albach Rethy bestand. Im
Programm hatte man Klabund „XYZ“, Gerhart Hauptmanns „Gabriel Schillings
Flucht“, Bernard Shaws „Der Liebhaber“, Frederick Lonsdales „Zur gefälligen
Ansicht“. Am 26. Februar sollte die erste Vorstellung stattfinden33. Dem Ensemble war
29

Wiener Novitätenensemble im Coloseum. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1486, 31.1.1929, S. 4.
„Hokuspokus“ in Czernowitz. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1566, 14.5.1929, S. 3.
31 Gastspiel Hansi Niese. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1543, 12.4.1929, S. 3.
32 Die „Tegernseer“. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1574, 24.5.1929, S. 3.
33 Burgtheatergastspiel in Czernowitz. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1784, 5.2.1930, S. 4. Dann gab es
folgendes Programm: am 21.2. Bernhard Shaw „Der Liebhaber“, 22.2. Klabund „X Y Z“, am 23.2.
Hofmannsthal „Der Tor und der Tod“ und Arthur Schnitzlers „Paracelsus“, am 24.2. Hauptmanns
„Gabriel Schillings Flucht“. Aber auch diese Termine wurden nicht eingehalten.
30
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sein guter Ruf von Bukarest aus vorausgeeilt, wo es im Saal der Deutschen Liedertafel
aufgetreten war. Klabunds Stück wurde als „etwas sketchartig“ bezeichnet, und der
Erfolg stellte sich bloß ein, weil Carola Neher als Darstellerin glänzte und Raoul Aslan
als Publikumsliebling mit einer „Meisterleistung“ begeisterte: „Das Publikum war ganz
gewonnen und folgte mit starkem Beifall der Demonstration von zwei Stunden
Liebesgeometrie“, war zu lesen 34 . Die beiden Einakter von Hofmannsthal und
Schnitzler ermöglichten einen „erhebenden Kunstgenuss“. Der Abend galt in
Czernowitz als eine zelebrierte Feier zum Todestag von Hofmannsthal. Der
Regiedirektor des Rumänischen Nationaltheaters Czernowitz, Mişu Fotino überreichte
den Gästen einen silbernen Lorbeerkranz: man war begeistert, aber die Vorstellung
fand nicht im Nationaltheater statt35. Im Nationaltheater wurde das Ensemble trotzdem
empfangen: Direktor Bacinschi begrüßte die Gäste, die mit dem Leiter der
Carmen-Sylva-Agentut, Max Meth, gekommen waren. Direktor und Ensemble
bedauerten die „unzulängliche Bühne“, auf der die Wiener auftreten mussten, und
Bacinschi behauptete: „er habe alles getan, um die technischen Mängel nach
Möglichkeit zu beheben. Es würde ihn „sehr freuen, wenn er die Wiener Künstler recht
oft in Czernowitz begrüßen dürfte”36 . Auch sagte er: „In der Sprache der Dichter
verstehen sich alle Völker”. Die Gäste aber bedauerten, dass es ihnen nicht möglich
gewesen sei, in Czernowitz einer rumänischen Aufführung beizuwohnen.
Im Oktober 1930 kam das Wiener Volkstheater mit seinem Direktor Rudolf
Beer zu einem erneuten Gastspiel nach Czernowitz. Wie schon 1921 sollte Moissi am
1. und 6. Oktober inTolstois „Der lebende Leichnam“, am 2. Oktober in Shakespeares
„Hamlet“, am 3. Oktober in Tolstoi „Er ist an allem schuld“, am 5. Oktober in
Strindbergs „Gespenster“ und am 7. Oktober in Luigi Pirandellos „Wollust der
Anständigen“ zu sehen sein. Der Direktor des Rumänischen Nationaltheaters
Czernowitz hob die guten Beziehungen des deutschsprachigen zum rumänischen
Theater hervor und ehrte Moissi.
Zum dreißigsten Todestag von Johann Strauß veranstaltete der Theaterverein im
Januar 1930 ein Festprogramm, das von Berufs- und Laiendarstellern bestritten wurde
und bei dem der Vereinsvorsitzende Professor J. Krämer eine Festrede hielt37.
Lydia von Semaka, ab 1934 Mitglied des Hermannstädter Deutschen
Landestheaters, zuvor an mehreren deutschen Bühnen tätig, reiste zu einem Gastspiel
in ihrer Heimatstadt an. In Edward Childs Carpenters Komödie „…Vater sein dagegen
sehr!“ erzielte sie mit einer Truppe, zu der Elsa und Luzie Brodowska, Rachelle
Sperber, Georg Drozdowski, Goldschläger und der Reinhardt-Schüler Mauritius Sekler
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Alpha: Das Burgtheatergastspiel. „XYZ" von Klabund. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1802, 26.2.1930,

S. 3.
B.: Einakterabend Hoffmannsthal (!) – Schnitzler. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1803, 27.2.1930, S. 5.
Burgtheaterensemble im Nationaltheater. In: CAZ, Jg. 27, Nr. 7495, 27.2.1930, S. 3.
Johann-Strauss-Festkonzert. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1762, 9.1.1930, S. 5.
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gehörten im Musikvereinsaal einen durchschlagenden Erfolg 38 . Als ehemalige
Reinhardt-Schülerin erfreute sich die Ukrainerin von Semaka der Gunst des
Czernowitzer Publikums. Nach diesem Kürzestgastspiel folgte ein Kurzgastspiel des
Theaters an der Wien mit der Tochter Leo Slezaks, Margarete Slezak, und mit Harry
Payer39.
Im Oktober 1930 war auch ein Ensemble des Berliner Reinhardt-Theaters in
Czernowitz. Die Künstler befanden sich auf einer Tournee, die sie vier Wochen lang
nach Wien, Baden bei Wien, Prag, Brünn, Pressburg, Zagreb, Belgrad, dann auch nach
Temeswar, Bukarest und Czernowitz führte. In Bukarest waren Attila Hörbiger und
seine Kollegen zu Gast bei der rumänischen Schauspielerin und Theaterdirektorin
Maria Filotti, aber sie fanden Bukarest „halb orientalisch“ und erklärten in Czernowitz:
„unser aller Herzen gehören dieser Stadt“ 40 . Selbstverständlich hatte die Agentur
Carmen Sylva das Gastspiel organisiert und die gewählten Stücke für Czernowitz
bewilligt41.
Am 14. Oktober wurde William Somerset Maughams 1930 deutsch
erschienenes Schauspiel „Die heilige Flamme“, am 15. das ebenfalls 1930 publizierte
Lustspiel von Ladislaus Fodor „Die Füllfeder“, am 16. das Lustspiel von Felix
Joachimson „Das hässliche Mädchen“ und am 18. „Die kleine Sünde“ präsentiert. Mit
dem Stück „Die heilige Flamme“ gastierten die Wiener am 20. Oktober auch in
Radautz.
Im November hatte die Carmen Sylva-Agentur das Wiener Johann-StraußTheaters engagiert: an fünf Tagen, vom 4. bis zum 8. November, waren folgende
Inszenierungen zu sehen: „Viktoria und ihr Husar“ (am 4. und 8.), „Land des Lächelns“
(am 5. und 8.), „Meine Schwester und ich“ (am 6.) und „Die drei Musketiere“ (am 7.)42.
Nach den Wienern folgte ein Kurzaufenthalt der Schauspielerin Gisela Werbezirk mit
ihren Partnern in Bukarest und Czernowitz. Sie gab drei Vorstellungen mit „3 mal
Hochzeit“ (am 7. und 9. November) und je eine Vorstellung mit „Frau Lohengrin“ (am
8.11.), „Ida Poppers Karriere“ (am 10.11.) und „Die Königin-Mutter“ (am 11.11.) von
Arnim Friedmann und Karl Farkas43. Werbezirk, die auch in Bukarest und Temeswar
auftrat, galt als eine der bekanntesten Berliner Theatergrößen. Sie hatte 1924 in Berlin
bei der Lehárschen Operettenpremiere mit „Clo Clo“ das Publikum erobert44. Nun war
ihr ein Erfolg in Rumänien – speziell in Czernowitz – von vornherein sicher.
Wenn erfolgreiche Filmschauspieler anreisten, war das Czernowitzer Publikum,
das 1931 und 1932 Filme wie „Der Tunnel“, „Gräfin Mariza“, „Gruß aus Wien“,
38 „Vater sein dagegen sehr!“. Komödie von Edward Childs Carpenter. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3550,
22.6.1930, S. 6.
39 Riesenerfolg des Theaters an der Wien in Czernowitz. In: BDZ, Jg. 12, Nr. 154, 11.7.1930,
S. 6.
40 Reinhardt-Künstler auf der Walz. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1993, 21.10.1930, S. 3.
41 Reinhardtgastspiel. Abschluß der Gastspiele. In: CZM, Jg. 13, Nr. 3650, 23.10.1930, S. 4.
42 Czernowitz. In: DTP, Jg. 8, Nr. 2299, 31.10.1931, S. 4.
43 F. P. (Porubski, Franz): Gastspiel Werbezirk. In: DTP, Jg. 7, Nr. 2010, 11.11.1930, S. 4.
44 Clo-Clo-Premiere Berlin. Frau Werbezirk erobert Berlin. In: DBü, H. 4, 1924, S. 30.
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„Prinzessin Turandot“ gesehen hatten, außer Rand und Band. Das galt für den Besuch
von Conradt Veit und Harry Liedtke, die mit Alfred Savoirs Stück „Er“ kamen und
auch den Autor nach Bukarest und Czernowitz gelockt hatten45. Im November 1931
war Conradt Veidt in der Bukowina.
Vom 14. bis 16. Mai 1932 gab es drei Vorstellungen des Theaters der Komiker
aus Wien. Armin Berg und Armin Springer traten im Kinosaal „Scala“ auf und
interpretierten verschiedene Sketche („Schach-Matt“, „Ein Star wird gesucht“, „Die
Firma muss heiraten“, „Villa Narrenhaus“, „Hallo, hier Radio Wien“, „Der
Feigling“)46.
Am 25. März 1933 konnte man in der Zeitung „Der Tag“ lesen: „Fritz Kortner
hat gestern als ‚Patriot‘ das Czernowitzer Publikum erobert. Es war ein großer Erfolg.
Das volle Haus feierte Kortner und sein erstklassiges Ensemble. Der Applaus war
endlos“47. Es war das größte Theaterereignis des Jahres 1933 in Czernowitz. Kortner
gastierte am 25. März auch in Radautz und am 26. März in Suceava. In Czernowitz war
er im jüdischen Pavillontheater aufgetreten.
Im November reiste erneut ein Ensemble der Wiener Reinhardt-Bühne an. In
den beiden Vorstellungen ließ Direktor Otto Preminger am 25. Hans Jarays „Ist
Geraldine ein Engel?“ und einen Tag darauf Arthur Schnitzlers „Liebelei“ und
Ladislaus Fodors „Roulette“ aufführen48. Diese Stücke hatte man auch in Bukarest
präsentiert.
Man stellt fest, dass im Zeitraum 1928-1933 eine große Zahl und eine ebenso
große Vielfalt von Gastspielen und Angeboten in Czernowitz nachzuweisen sind, die
allerdings das Fehlen einer festen Spielzeit nicht ersetzen konnten, aber dem Publikum
mitteleuropäisches Theater und eine fast lückenlose Kontinuität der Gastauftritte
vermittelten, trotz der Restriktionen, die nach 1920 in Rumänien den
deutschsprachigen Künstlern auferlegt wurden. Dabei spielte das angebotene
Programm eine untergeordnete Rolle: man kam, um die renommierten Bühnenkünstler
zu sehen. Ob diese nun mit den nötigen Bühnenausstattungen anreisten – darüber wird
so intensiv geschwiegen, dass man annehmen muss, die Requisiten waren sehr
sparsam, wenn überhaupt vorhanden oder wohl aus dem Fundus des Stadttheaters
entliehen –, ob die musikalische Begleitung anspruchsvoll war oder nicht, war für die
zu begeisternden Zuschauer von geringer Bedeutung: Sie sahen „ihre“ Helden und
Heldinnen und strömten dafür ins Theater, ob dieses nun im Deutschen Haus oder im
Musikvereinssaal oder in einem „Tonfilmsaal“ (Coloseum) stattfand. Ein triftiger
Grund, weshalb so prominente Theater und so namhafte Gäste nach Czernowitz
reisten, war keinesfalls dessen frühere Zugehörigkeit zur Habsburgermonarchie, aber
M. E.: „E“. Spiel in drei Akten von Alfred Savoir. Zum Gastspiel Conradt Veidt. In: Oj, Jg. 13,
Nr. 1551, 22.11.1931, S. 3. Harry Liedtke war schon am 21.-22.11.1931 mit Oscar Wildes „Ein idealer
Gatte“ in Czernowitz gewesen.
46 Gastspiel ungetrübten Wiener Humors. In: Ta, Jg. 1, Nr. 47, 10.5.1932, S. 3.
47 Männergesangsvereinssaal. Der Patriot. In: Ta, Jg. 2, Nr. 309, 25.3.1933, S. 2.
48 Offizielles Gastspiel der Reinhardt-Bühne Wien. In: Ta, Jg. 2, Nr. 488, 8.11.1933, S. 2.
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zweifelsohne die Krise, von der Wien und Europa betroffen war: Dr. Rudolf Beer
gestand den Bukowiner Journalisten, dass die Wiener Theater leer stünden. Beer war
damals immerhin Mitglied des Wiener Direktorenverbandes.
Während der Weltwirtschaftskrise funktionierte in Czernowitz das
deutschsprachige Theater, das sich auch unter den Regierungsmaßnahmen gegen
Minderheiten behauptete. Es gab keine festen Spielzeiten wie vor 1923, aber die fast
regelmäßigen kurzen Gastspiele aus Wien trugen dazu bei, das Interesse des Publikums
an diesen Aufführungen zu verstärken: Man war froh, wenn man wieder die Großen der
Wiener Bühne in seinen Mauern beherbergen konnten, auch wenn die Stücke, die
angeboten wurden und wenn die Inszenierungen für die Gastspiele in großer Eile
vorbereitet worden waren. Die großen Schauspieler und Schauspielerinnen kamen nach
Czernowitz, auch nach Bukarest und Temeswar, wohin sie Max Meth von der
Carmen-Sylva-Agentur eingeladen hatte. Dass sich die großzügig geplante und mit
viel Engagement verwirklichte Spielzeitenfolge der Czernowitzer Kammerspiele nicht
behaupten konnte, lag zweifelsohne an den zu geringen finanziellen Mitteln, den
organisatorischen Schwierigkeiten dieser halbprofessionellen und bloß auf dem
Idealismus der Beteiligten beruhenden Einrichtung, aber es kann auch damit
zusammenhängen, dass die Laien oder die älteren Schauspieler, die wieder aktiviert
wurden, mit dem Glanz der Wiener Stars nicht zu vergleichen waren. Das war dem
theaterverwöhnten Publikum in Czernowitz sicher nicht verborgen geblieben. Trotz
einer Solidarität mit den eigenen Gehversuchen der Kammerspiele auf der Bühne, ist
eine Konkurrenz mit den Gästen aus Wien nie tatsächlich realisierbar gewesen.
D. Rumänisches Theater
Nach 1918 versuchte man in den neuen Provinzen des neuen Staates
Großrumänien dierumänische Kunst als Identitätsträger des Staatsvolkes überall zu
etablieren. Im Bühnenbereich sollten rumänische Nationaltheater dafür sorgen, den
Bewohnern der einzelnen Provinzen eine neue Staatsmentalität zu vermitteln. Zu den
drei Nationaltheatern, die es im rumänischen Altreich gegeben hatte (in Bukarest, Jassy
und Craiova), kamen weitere drei hinzu: 1919 in Klausenburg, 1922 in Czernowitz und
1925 in Kischinew (Chişinău). Diese Nationaltheater waren staatliche Institutionen, die
steuerlich bevorzugt wurden und deren Pflicht es war, das rumänische
Bühnenrepertoire ebenso zu popularisieren wie das der Weltdramatik zu fördern. In
Czernowitz sollte das rumänische Nationaltheater die Rolle des früheren Stadttheaters
übernehmen, das für alle Stadtbewohner als kultureller Mittelpunkt gegolten hatte. Die
allgemeine Unsicherheit, der häufige Regierungswechsel hatten auch im Kulturbetrieb
gravierende Folgen: die Theaterdirektoren wechselten sehr häufig, nicht bloß in
Czernowitz, die Subventionen für Theater wurden immer wieder überprüft, gekürzt,
verändert, so dass an einen reibungslosen Betrieb nicht zu denken war, weder im
traditionsreichsten rumänischen Nationaltheater in Jassy, wo namhafte
Persönlichkeiten der Kulturszene die Direktion des Theaters übernahmen, noch in
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Klausenburg, wo man eine Vorbildfunktion des rumänischen Theaters für
Siebenbürgen und das Banat anstrebte. Auch in Czernowitz waren immer wieder neue
Direktoren am Werk. Für den hier zu beachtenden Zeitraum waren dies der gewiefte
Theaterpraktiker Victor Ion Popa, der auch als Autor zum Aufschwung des
rumänischen Theaters beitrug. Er war von 1927 bis 1929 Direktor des Czernowitzer
Nationaltheaters, aber schließlich von den zahlreichen Schikanen der
Kommunalverwaltung und des Kultusministeriums so sehr genervt, dass er das
Angebot, die künstlerische Leitung des neu gegründeten Privattheaters von Maria
Ventura, einer angesehenen Diva des Theaters in Frankreich und Rumänien, annahm
und nach Bukarest umzog. Nach ihm kamen zwei Universitätsprofessoren der nach
1920 rumänischen Universität in Czernowitz zum Zug: erst George Bădărău, der
aufgrund finanzieller Engpässe zunächst 1930, dann nach seiner Rückkehr noch einmal
1933 aufgab. 1930 gab es zunächst das Interimsdirektorat von Mişu Fotino. Um diesen
aus dem Amt zu drängen, demonstrierten – wie 1921 – Studenten, besetzten das
Nationaltheater und ließen sich erst beruhigen, als man mit Bacinschi einen neuen
Direktor einsetzte, der allerdings nur vier Wochen im Amt bliebt und dann von Bădărău
abgelöst wurde. Dass Studenten als Instrument eingesetzt wurden, um Unliebsame zu
beseitigen, hatte sich 1921 beim Moissi-Gastspiel gezeigt, bei dem – wie auch 1930 –
antisemitische Ausschreitungen die so genannten Studentenbewegungen begleiteten.
Erstaunlich war 1930 allerdings, dass man sich auf Fotino einschoss, aber beim
Gastspiel Moissi diesen ehrte und im Nationaltheater empfing, wo man sich dafür
entschuldigte, dass man ihn im Musikvereinssaal auftreten lassen musste.
Nach Bădărău folgte Lecca Morariu als Leiter des Nationaltheaters, einer der
aktivsten Kulturförderer in Czernowitz nach dem Ersten Weltkrieg49. Morariu ließ sich
von der prekären Lage des Nationaltheaters nicht abschrecken und glaubte, seine Pläne
eines Zweispartentheaters umsetzen zu können.
Das Rumänische Nationaltheater versuchte auch die deutschen Zuschauer zu
erreichen. Die deutschsprachige Presse bekannte sich oft zum rumänischsprachigen
Theater, wie dies im „Czernowitzer Morgenblatt“ dessen Chefredakteur Julius Weber
tat: „Das Rumänische Nationaltheater ist rumänisches Kulturgut in lebendigster,
blühendster Form. Wir sind rumänische Staatsbürger. Wir sind durch unsere natürliche,
durch unsere materielle, geistige und soziale Verbundenheit mit unserem Staat
Mitträger seiner kulturellen Ideale und seiner künstlerischen Inspirationen. Wir sind
Rumänen im Sinne unseres gemeinsamen Vaterlandes und im Sinne der
staatsbürgerlichen Schicksalsgemeinschaft und deswegen ist das rumänische
Nationaltheater auch unsere Angelegenheit“50.

49 Seine Beiträge zu Geschichte der rumänischen Literatur und Kultur in der Bukowina sind
bekannt, ebenso die Zeitschriften „Făt Frumos“ (1926–1944) und „Buletinul Mihai Eminescu“
(1930–1940), die er gründete und leitete. Sie trugen viel zur Erfassung der rumänischen Regionalkultur in
der Bukowina bei.
50 Rumänische Theaterkultur. In: CZM, Jg. 15, 1933, Nr. 4548, S. 1.
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Das rumänische Nationaltheater in Czernowitz nahm zahlreiche deutsche
Dramatiker in sein Programm auf. Der Germanist Virgil Tempeanu, damals noch in
Fălticeni, hatte Goethe „Iphigenie auf Tauris“ übersetzt. Das Czernowitzer
Nationaltheater führte das Drama Ende April 1930 auf und versuchte damit auch in der
Bukowiner Provinz Liebhaber zu finden. In der Zeit vom 9. bis zum 17. Mai wurde die
„Iphigenie“ in Sereth, Radautz, Vatra Dornei, Wischnitz und Waschkautz gezeigt51. Im
Januar 1934 gab es die Premiere des Sudermann-Stückes „Magda“52. Dass man das
deutsche Publikum suchte, bezeugt auch der Auftritt des Rumänischen
Nationaltheaters im Deutschen Haus in Rosch, aber zu einer festen Zielgruppe für das
Rumänische Nationaltheater wurden weder die jüdischen noch die deutschen
Zuschauer, denen der Nationalismus vieler ihrer rumänischen Zeitgenossen und der
Bukarester Machthaber nicht verborgen blieb.
Der vorletzte Direktor des Rumänischen Nationaltheaters, Universitätsprofessor
Leca Morariu (er war nicht nur Musikliebhaber, sondern auch ein vorzüglicher Geiger),
plädierte dafür, das rumänische Sprechtheater durch ein Musikensemble zu ersetzen.
Man wollte eine rumänische Oper für Czernowitz, um mit Klausenburg, wo es seit
1920 eine Oper gab, konkurrieren zu können. 1929 hatte man sich noch mit einem
Gastspiel der Bukarester Oper begnügt, bei dem auch Czernowitzer Bühnenkünstler
auftraten, das vom 7. bis 9. März stattfand53. Für die neue, eigene Oper gab es bereits
1930 einen Namen: Ost-Oper. Das war wie bei den Theatern in Großwardein (Oradea)
und Temeswar (Timişoara) sowie nach 1990 für die Temeswarer Universität, wo man
die Bezeichnung Theater/Universität des Westens gewählt hatte. Nach dem gleichen
Muster nannte man die Czernowitzer Oper Ost-Oper. Als Direktor sollte Dr. Max
Săveanu Erfolge garantieren. Am 12. November 1930 gab es die Debütvorstellung mit
Verdis Oper „Maskenball“, bei der Berufsschauspieler und Laiendarsteller Seite an
Seite mitwirkten. Über die Eröffnungsvorstellung wurde zunächst vermerkt, dass „Ein
Maskenball“ schon mehrfach in Czernowitz zu hören war und „zu den reizvollsten
(Opern) des italienischen Tondichters gehört“54. Die Verdienste von Dr. Max Săveanu,
dem es gelungen war, Solisten, Chor, Orchester für diese Aufführung anzuwerben,
wurden einstimmig anerkannt. Besonders hervorgehoben wurden die
Gesangleistungen der Herren Saghin und Săveanu, als positive Überraschung galt die
Leistung von Frau Pfiffer-Lax, aber auch die übrigen Mitwirkenden sollen ihr Bestes
gegeben haben. Der „recht gute“ Chor müsse erst „klangliche Sicherheit“ erwerben, im
Orchester säßen gute Streicher, aber mangelhafte Bläser. Der Dirigent Tarnavschi
51 Provinztournee des Czernowitzer rumänischen Nationaltheaters. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1860,
9.5.1930, S. 3. Die Tradition solcher Provinzgastspiele hatte man in den Sommermonaten begonnen.
Ab 3. August 1930 war das Nationaltheater mit einem Lustspiel von Mişu Fotino („Der Schwiegersohn
des Herrn Präfekten“) in Vatra Dornei, Gura Humora, Sutschawa/Suceava, Kimpolung und Radautz
gewesen. Das Stück war eine Lokaladaption nach Birabeaus „Mein Sohn, der Herr Minister“.
52 Spielplan des Nationaltheaters. In: Ta, Jg. 3, Nr. 536, 7.1.1934, S. 2.
53 Vgl. Bukarester Operngastspiel. In: DTP, Jg. 6, Nr. 1497, 14.2.1929, S. 3.
54 Eröffnung der Ost-Oper. „Maskenball“ von G. Verdi. In: DTP, Jg. 7, Nr. 2016, 18.11.1930,
S. 3.
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wurde dafür entschuldigt, dass „die Orchesterbegleitung manchmal zu wenig
ausgeglichen und zurückhaltend war. Die Tempis waren etwas schleppend, der
Spottchor im dritten Bilde viel zu verschlafen.“ Zuletzt erkannte man die
Gesamtleistung der Aufführung an: „Im allgemeinen aber war Farbe und oft
überraschender Wohlklang vorhanden. Alles in allem: eine ausgezeichnete Leistung
und ein über alle Erwartungen guter Beginn, dem wir eine erfolgreiche Fortsetzung
wünschen“55.
Am 1. Dezember 1930 folgte als zweite Inszenierung Verdis „Rigoletto“,
danach noch Tschaikowskis „Eugen Onegin“. Damit war diese Initiative gescheitert
und man musste sich, wohl oder übel mit den Gastspielen der Klausenburger Oper
begnügen. Am 7. und 9. Februar 1932 allerdings gab es zwei „Faust“-Aufführungen,
die Max Săveanu, inzwischen Dirigent der Klausenburger Oper, in Czernowitz
einstudierte. Als Solisten traten Klausenburger Sänger auf, der Chor und das Orchester
wurden von Czernowitzern gestellt56. 1938 war die Klausenburger Oper damit wieder
in Czernowitz: ab dem 13. April traten die Gäste mit einem Ensemble von 120
Personen in Czernowitz auf, wo die Oper „Die Jüdin“ – möglicherweise mit Blick auf
die jüdischen Zuschauer – gewählt worden war. Außerdem wurden Verdis „Aida”,
Bizets „Carmen”, „Bohème”, Flotows „Martha” und Mascagnis „Cavalleria rusticana”
gezeigt57.
Das erste Marionettentheater Rumäniens
1928 hatte Theodor Nastasi das erste Marionettentheater Rumäniens in
Czernowitz gegründet. Zunächst war das Interesse daran sehr groß, die Czernowitzer
durften auch vor dem Thronfolger Mihai in Bukarest auftreten, führten Tourneen
durchs Banat und durch Siebenbürgen durch. Danach ebbte das Interesse an den
Marionettenaufführungen ab, und die Absicht des rumänischen Schriftstellers Victor
Eftimiu, damals Vorsitzender für das Theaterwesen in Rumänien, das
Marionettentheater Nastasis dem Rumänischen Nationaltheater einzuverleiben, konnte
nicht mehr verwirklicht werden58. Eine Folge der Initiativen von Theodor Nastasi, der
1933 als Schauspieler dem Deutschen Landestheater in Hermannstadt beitrat, war ein
Gastspiel eines italienischen Marionettentheaters in Czernowitz: am 20. April 1930
gastierte das Theater der lebenden Puppen im Czernowitzer Nationaltheater, zu dem
deutsche Truppen keinen Zugang erhielten59!
Es gab demnach Ansätze für die Etablierung eines Rumänischen
Nationaltheaters, das durch eine Musiksparte oder durch ein Marionettentheater
ausgebaut und verstärkt werden sollte. 1929 gab es im Bukarester Nationaltheater die
55
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Ebenda.
Nur zwei Opernvorstellungen in Czernowitz. In: Ta, Jg. 1, 7.2.1932, S. 2.
Die Clujer Oper kommt. In: DTP, Jg. 15, Nr. 4205, 23.3.1938, S. 3.
Marionettentheater in Romänien, in: DTP, Jg. 7, Nr. 1815, 13.3.1930, S. 5.
Theater der lebenden Puppen. In: DTP, Jg. 7, Nr. 1839, 11.4.1930, S. 3.
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Uraufführung eines Wahlczernowitzers: Victor Ion Popas „Muşcata din fereastră“
begann seine Erfolgsserie, die auch vom Deutschen Landestheater unterstützt wurde,
welches dieses Lustspiel („Geranien im Fenster“) in sein Programm aufnahm. Damals
war Popa allerdings längst nicht mehr Direktor des Rumänischen Nationaltheaters
Czernowitz. 1929 hatte Popa das Handtuch geworfen, nachdem das Nationaltheater
finanziell angeschlagen war, die städtischen Behörden sich gegen die Aufführung von
Bühnenwerken zeitgenössischer Dramatiker wehrten (Luigi Pirandello, Georg Kaiser,
Bernard Shaw) und Intrigen seine Handlungsfähigkeit geschwächt hatten60.
Für 1928/1929 hatte man ein Repertoire geplant, in dem Stücke von Otto Ernst,
Ludwig Fulda, Meyer-Förster, Paul Lindau, George Beer, Franz Werfel standen61 .
Zweifelsohne erreichte das Czernowitzer Nationaltheater einen Höhepunkt seiner
Tätigkeit unter der Direktion von Victor Ion Popa, der drei Spielzeiten lang (von 1927
bis 1929) die Geschicke des rumänischen Nationaltheaters leitete und der auch mit
Blick auf die deutschen oder jüdischen (aber deutsch sprechenden) Zuschauer
zahlreiche Stücke deutscher Dramatiker inszenierte oder inszenieren ließ. In der
Spielzeit 1927/28, als Popa anstelle des erfolglosen Dragoş Protopopescu die
Theaterleitung übernahm, förderte er in erster Linie das rumänische Repertoire. Es
begann mit dem Stück von Barbu Delevrancea über den moldauischen Fürsten Stefan
den Großen („Viforul”, Der Sturm), bei dem Aurel Maican Regie führte. Danach
folgten Bühnenwerke des Symbolisten Ion Minulescu („Manechinul sentimental”, Der
sentimentale Mannequin), Ion Luca Caragiale mit einem Lustspiel („O noapte
furtunoasă”, Eine stürmische Nacht, in dem Grigore Vasiliu-Birlic als Komiker
glänzte), Caragiales Satire „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” (Herr Leonida Auge in
Auge mit Reaktionärem). In den meisten Inszenierungen führten Victor Ion Popa oder
Aurel Maican, zwei angesehene Theaterpraktiker, Regie, und unter den Darstellern
befanden sich ebenfalls landesweit bekannte Namen. Der Theaterdirektor beachtete das
internationale Angebot, auch das zeitgenössische, fast mehr als das rumänische: von
Georg Kaiser wurde „Kolportage”, von Frank Wedekind „Schloss Wetterstein” (das
1921 vom deutschen Stadttheater aufgeführt worden war), von Shaw „Pygmalion” und
„Der Löwe mit Stacheln”, von Tschechow „Onkel Wanja”, von Gorki sein „Nachtasyl”
eingespielt 62 . Dass man auch im Freien auftrat, war neu: vor dem Palast des
Metropoliten führte Popa Hofmannsthals „Jedermann” auf, vor dem Kloster Putna
Delavranceas „Apus de soare” (Sonnenuntergang), den dritten Teil seiner Trilogie über
Stefan den Großen.
Man versuchte es auch, landesweit bekannte Institutionen nach Czernowitz zu
bringen, beispielsweise das seit 1840 existierende Rumänische Nationaltheater aus
Jassy. Die Jassyer präsentierten am 26. und 27. Januar 1928 „Herr Brotoneau” von
Flers und Caillaret, Paul Lindaus „Staatsanwalt Hallas” und Sandu Teleajens Drama
60
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„Zigeuner”, in welchem der Dramatiker selbst als Schauspieler auftrat. Im Gegenzug
gastierten die Czernowitzer in Jassy63.
Auch die zweite Spielzeit mit Popa brachte rumänische und internationale
Dramatik, die das Publikum aber nur zum Teil goutierte. Man begann mit einer
Dramatisierung von Mihail Sadoveanus historischem Roman „Neamul Şoimăreştilor”
(Die Sippe der Şoimaru), bot das romantische Historiendrama von Bogdan Petriceicu
Haşdeu an („Răzvan şi Vidra”, Răzvan und Vidra), George Ciprians absurdes
Schauspiel „Omul cu mîrţoaga” (Der Mann mit der Schindmähre), Victor Eftimius
„Omul care a văzut moartea” (Der Mann, der den Tod gesehen hat), das der deutsche
Theaterverein Czernowitz ebenfalls aufführte. Von deutschen Dramatikern konnte man
Gerhart Hauptmanns „Versunkene Glocke”, Stefan Zweigs „Volpone”, „Hokuspokus”
von Curt Götz, von Rudolf Bernauer und Rudolf Österreicher „Das Geld liegt auf der
Straße” sehen. Auch ein Teil von Goethes „Faust I” wurde vorgestellt.
Nachdem Popa 1929 nach Bukarest gezogen war, wurde der
Universitätsprofessor Eugen Bădărău als Theaterleiter inthronisiert und blieb bis Ende
1930 im Amt, als er aus Protest gegen die diskriminierenen Maßnahmen aus Bukarest
sein Amt ruhen ließ, so dass der Schauspieler und Regisseur Mişu Fotino als
Interimsdirektor fungierte. Mit dem Schriftsteller und Dramatiker George Mihail
Zamfirescu als Spielleiter begann man die Spielzeit 1929–1930 mit erheblicher
Verspätung und dem historischen Drama „Vlaicu Vodă” (Fürst Vlaicu) von Alexandru
Davila. Victor Eftimius „Akim” war eine weitere Premiere, und auch Goethes
„Iphigenie auf Tauris” stand im Programm, ebenso Shakespeares „Ein
Sommernachtstraum”.
Die Spielzeit 1930/1931 begann am 21. Oktober mit Nicolae Iorgas „Un domn
pribeag” (Ein umherirrender Fürst), in dem Lily Bulandra die Rolle des Fürsten Stefan
als Hosenrolle interpretierte. Fotino, der Interimsdirektor inszenierte Meyer-Försters
„Alt Heidelberg”, am 40. Todestag des moldauischen Dramatikers und Dichters Vasile
Alecsandri wurde dessen Ovid-Drama „Fântâna Blanduziei” (Der Brunnen der
Blanduza) aufgeführt. Auch Franz Werfels „Bockgesang” und Caragiales „Ein
verlorener Brief” standen auf dem Programm. Liviu Rebreanus Dramatisierung seines
Romans „Ion” fand in Anwesenheit des Autors statt64.
In der Spielzeit 1931–1932 begann man mit einem Drama des rumänischen
Polyhistors – und damals für kurze Zeit Ministerpräsident einer Technokratenregierung
– Nicolae Iorga „Gheorghe Lazăr”, dessen Verdienste für das rumänische Schulwesen
herausgestellt wurden.65 Der bekannte Regisseur Sică Alexandrescu inszenierte diese
Aufführung, deren Bühnenausstattung der Czernowitzer Georg Baron von Löwendal
besorgt hatte. Aus rumänischer Sicht war die Dramatisierung von Constantin Frunză
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noch wichtiger. Sein Stück „Das Zigeunerlager” war eine Umsetzung des Versepos
von Budai-Deleanu „Ţiganiada” (Zigeunerwelt”), das dieser als österreichischer
Beamter in der Bukowina verfasst hatte. Die Rolle des Fürsten der Walachei, Vlad
Ţepeş, spielte Nae Bulandra. Auch das Lustspiel von Victor Ion Popa, „Muşcata din
fereastră”, danach in deutscher Version vom Deutschen Landestheater in Hermannstadt
aufgeführt, war erfolgreich. Unter den Darstellern ist vor allem Grigore Vasiliu (später:
Vasiliu-Birlic), einer der großen Komiker Rumäniens, zu erwähnen. An
zeitgenössischen rumänischen Stücken waren zu sehen: „Das Verbrechen in der
Justizstraße” von George Costăchescu, ein anspruchsloses Lustspiel, dazu ein
Schauspiel von Ion Marin Sadoveanu, der eine Zeit lang Vorsitzender des rumänischen
Bühnenwesens war, „Die Seuche” (Molima). Beide Stücke wurden von Sică
Alexandrescu inszeniert.
An ausländischen Stücken standen Sardou und Moreaus Schauspiel „Madame
Sans Gêne” mit Annier Capistan in der Hauptrolle auf dem Programm, ebenso
Somerset Maughams „Der Regen” mit Lilly Bulandra, Melchior Lengyels „Taifun”
und „Pottach und Perlmutter” von Dick Glauway. Deutsche Dramatiker hatte man
diesmal nicht in Betracht gezogen.
Während das Ventura-Theater in Bukarest 1932 seine Tore schließen musste,
trotz seines engagierten Direktors Victor Ion Popa und der Bühnenstars George Vraca
und Leny Caler, ging es beim Czernowitzer Nationaltheater weiter. Die Schauspieler
des Theaters, die auf Teile ihrer Gagen verzichteten, nachdem das Bukarester
Ministeriums die an sich unzulänglichen Subventionen von 5.850.000 Lei auf
2.400.000 Lei gekürzt hatte (die hohen Summen täuschen, weil sie die Auswirkungen
der Geldinflation nicht erkennen lassen), konnten am 26. Oktober 1933 ihre Tätigkeit
fortsetzen und eine neue Spielzeit beginnen. Man hatte sich eine Erfolgsstrategie
ausgedacht, die vom Publikum angenommen wurde: Anlässlich des 50. Todestages des
Bukowiner Komponisten Ciprian Porumbescu, der als Dichter deutschsprachige Verse
vorgelegt hatte, führte man seine Operette „Crai nou” (Neumond) auf. Zur
Eröffnungsvorstellung waren die Bukarester Gesangsolisten George Folescu, Viorel
Chicideanu, Valentina Creţoiu, Silvia Corfescu angereist, die gesprochenen Rollen
wurden von Czernowitzer Schauspielern verkörpert (Atanasie Mitric, Dem. Moruzan).
Das Bühnenbild hatte – wie so oft – Georg von Löwendal entworfen. Der rumänische
Gesangverein „Tudor Flondor” stellte den Chor, und der Erfolg war beträchtlich. Nach
diesem Erfolgsgaranten folgten Stücke, die kaum Erfolg versprachen: László Fodors
„Die Ärztin”, Caton Theodorians „Bujoreştii” (Die Bujorescus). Von Molière stand
„Herr von Pourceaugnac” im Programm, von Otto Bernhard Windler „Liebe,
Verbrechen und Akohol”. Diese Stücke brachten jedoch finanzielle Einbußen, und am
1. Dezember ernannte man den Universitätsprofessor Leca Morariu anstelle des
zurückgetretenen Eugen Bădărău zum neuen Direktor des Nationaltheaters.
Morariu, dessen Bruder Germanistikordinarius an der Czernowitzer Universität
war, versuchte es mit zahlreichen Stücken aus dem deutschsprachigen Raum, zum
Beispiel mit Frantisek Langers „Ein Kamel geht durch ein Nadelöhr” und Hermann
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Sudermanns „Magda”. Der rumänische Bühnenklassiker Ion Luca Caragiale stand mit
seinem psychologischen Drama „Năpasta” (Schuld) im Programm, Goldonis „Die
Wirtin” wurde ebenso aufgeführt wie Gogols „Der Revisor”. Von dem Bukowiner
Autor Petre Liciu gab es einen Einakter: „Petrică ist verwirrt”, von George Ranetti die
Parodie „Romeo und Julia im Exil”. Das Nationaltheater überlebte so und begann die
Spielzeit 1934 mit drei rumänischen Einaktern, nahm auch Vasile Alecsandri als
moldauischen Erfolgsgaranten mit dem Vaudeville „Iorgu von Sadagora” ins
Repertoire auf, beschränkte sich hauptsächlich auf französische Dramatiker. Dass
Morariu von Bukarest die Bewilligung erhielt, auch musikalische Veranstaltungen
anzubieten, änderte an der prekären Lage seines Ensembles wenig: zwar inszenierte
man die frühen Spielopern von Matei Millo/ Alexander Flechtenmacher („Baba
Hârca”, Die alte Hârca), aber diese eine Schwalbe garantierte keinen Frühling. Auch
die Gastspiele in der Bukowiner Provinz brachten wenig ein. Dass man in einem
knappen halben Jahre 24 Neueinstudierungen auf die Bühne gebracht hatte, lässt den
Schluss zu, dass die Vorbereitungen für die einzelnen Inszenierungen – bei dem
Zeitdruck, der auf dem Ensemble lastete – nicht wunschgemäß verlaufen konnten. Um
das Nationaltheater zu unterstützen, kam auch das „Maria Ventura”-Theater aus
Bukarest zu Gastspielen nach Czernowitz. Im Februar 1934 führte es „Riri” auf, und
unter den Darstellerinnen war für die Czernowitzer vor allem Leny Caler wichtig, die
aus der Bukowina stammte und als Bühnen- und Filmkünstlerin in Rumänien Karriere
gemacht hatte66.
Man kann festhalten, dass sich das Rumänische Nationaltheater in Czernowitz
häufig ziemlich orientierungslos präsentierte, was angesichts der finanziellen
Schieflage verständlich war. Dass es seine Bestimmung, Klassiker der rumänischen
und der Weltdramatik zu bieten zum Teil nicht verwirklichen konnte, war ebenso
erkennbar, wie dass die regionalen rumänischsprachigen Bukowiner (oder Moldauer,
die Bukowina war bis 1774 ein Teil des Fürstentums Moldau gewesen, ebenso wie
Bessarabien bis 1812) Bühnenangebote zwar das Publikum ansprachen, aber in
Czernowitz selbst in zu geringer Zahl lebten. Mit musikalischen Einzelversuchen
konnte nichts geändert werden, und beim Ausklang der Weltwirtschaftskrise war ein
Ende des Rumänischen Nationaltheaters in Czernowitz unvermeidlich. Weil
gleichzeitig die rumänischen Nationaltheater in Kischinew und Craiova (wo es seit
1889 ein Nationaltheater gegeben hatte) ihre Tore schlossen, ist das ein Hinweis darauf,
dass man die rumänische Dramatik in zwei der neu angegliederten Gebiete (Bukowina,
Bessarabien) nicht ohne weiteres etablieren konnte. In Czernowitz selbst gelang nicht,
was in Klausenburg geschehen war: die Harmonisierung der gegensätzlichen
Positionen der unterschiedlichen Ethnien. In Klausenburg war es geglückt, das
ungarischsprachige Theater zur Übernahme rumänischer Stücke zu veranlassen, und
das Rumänische Nationaltheater war seinerseits bestrebt, ungarische Dramatiker zu
berücksichtigen. Das ungarische Theater in Klausenburg führte 1927 Mihai Săulescus
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Einakter „Săptămâna luminată” (Die erleuchtete Woche) auf, 1930 Octavian Gogas
„Meşterul Manole” (Meister Manole), der das Bauopfer-Motiv gestaltete. Der bei der
Uraufführung anwesende rumänische Autor wurde vom ungarischen Publikum
frenetisch gefeiert, als er eine enge Zusammenarbeit zwischen rumänischer und
ungarischer Kultur vorschlug67. 1934 führte das ungarische Theater Tudor Muşatescus
preisgekröntes Lustspiel „Titanic Vals” (Titanic-Walzer) auf, 1929 war am
Rumänischen Nationaltheater das Schauspiel des ungarischen Autors Ferenc Herczeg
„Sieben Mädchen zu verheiraten” inszeniert worden. Schon 1925 hatte das
Klausenburger ungarische Theater einen Zyklus mit rumänischen Theaterstücken, der
am 15. November mit Caragiales Psycho-Drama „Năpasta” begann, dann mit
Opernaufführungen fortgesetzt wurde, in denen rumänische Sänger auftraten (Bsp.
Traian Grozăvescu). Als Gegenleistung sorgte der Verantwortliche für das
Theaterwesen in Siebenbürgen, der Schriftsteller Emil Isac, dafür, dass das ungarische
Prestige-Drama „Tragödie des Menschen” von Madách für alle rumänischen Theater
freigegeben wurde. Ähnliche Versuche, ethnienübergreifende Verständigung zu
fördern, suchte man damals in Czernowitz vergeblich, und der Kunsthistoriker Petru
Comarnescu, damals Inspektor im Kultusministerium, wurde beauftragt, die beiden
Direktionen der Rumänischen Nationaltheater in Czernowitz und Chisinau zu
liquidieren. Die Versuche von Popa und Morariu, durch die Berücksichtigung
deutscher Bühnenwerke das städtische Publikum zu veranlassen, das Rumänische
Nationaltheater zu unterstützen, reichten nicht aus, um den Erfolg dieser Aufführungen
und des Rumänischen Nationaltheaters zu garantieren. Ein ethnienübergreifender
Dialog entstand nicht, weil der Nationalismus des neuen Staatsapparates dies nicht
zuließ. Damit war das Scheitern eine unmittelbare Folge einer verfehlten Kulturpolitik,
nicht bloß eine späte Auswirkung der Finanzprobleme aufgrund der Wirtschaftskrise.
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CATOLICISMUL POLONEZ ÎN BUCOVINA
ROMÂNEASCĂ – TRADIŢIE ŞI ECLECTISM
(STUDIU DE CAZ: BULAI-MOARA)1
KARINA STEMPEL-GANCARCZYK
The Polish Catholicism in the Romanian Bukovina –
tradition and electicism (case study: Bulai-Moara)
(Abstract)
This study characterizes the religious lifestyle of the Poles, Roman Catholics,
living in Bulai near Suczawa. Roman Catholic belief is in minority in predominantly
Orthodox Romania. For that reason, in terms of ceremonial and customs, it is
syncretic – the religious lifestyle of those Catholics is mixed with Orthodox elements.
Eclectism, especially in funeral traditions, Bulai being an example, could be observed
among Polish community in Bukovina. That community has lived among Romanians
and in an Orthodox country for over two centuries. Roman Catholicism takes a local
colour, still remaining one of the primary determinants of Poles’ identity in Bukovina.
Key-words: Bukovina, Romania, Polish minority, Bulai, Roman Catholicism,
Orthodox, eclecticism, sincretism.

1. Bulai – caracteristica satului şi a vieţii religioase a locuitorilor
Localitatea Bulai (în polonă Bułaj, Bulaje, Bułaje, Bulaja), sat în comuna
Moara, este situată la o distanţă de 5 kilometri sud-vest de municipiul Suceava.
Aşezarea a fost înfiinţată în secolul al XIX-lea – ,,[…] pe moşia «Arenii

1
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Mitropoliei», de lângă târgul Sucevii. Numele îi vine de la familia Bulai.”2 –, în
jurul anului 18353 sau, conform altor izvoare, în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, de colonişti agricultori polonezi care au venit aici din împrejurimile
localităţii Rzeszów (Ropczyce şi Kolbuszowa)4. În urma repatrierii postbelice, din
Bulai au plecat 201 de persoane şi au rămas circa 3205. Recensământul naţional,
efectuat în anul 2011 în România, a arătat că, în toată comuna Moara, 142 de
persoane au declarat limba polonă ca limbă maternă 6. Locul de practicare a cultului
religios în Bulai era troiţa, pe care locuitorii au ridicat-o lângă iazul care se găseşte
în partea de jos a satului, la capătul drumului care este acum paralel cu drumul
principal din Moara şi se afla în apropierea şcolii din Moara Nică. Data fondării
troiţei şi numele iniţiatorilor construirii ei nu sunt cunoscute. Cu toate acestea,
troiţa a avut un rol important în integrarea comunităţii poloneze din sat şi a devenit
locul unde se celebrau devoţiuni religioase7.
Până în anul 1984, locuitorii din Bulai nu au avut o biserică proprie şi
participau la sfintele liturghii de la Biserica Sfântul Ioan Nepomuk din Suceava.
Viaţa religioasă a tuturor enoriaşilor suceveni, dar şi a locuitorilor din Bulai, a fost
influenţată de preoţii suceveni, printre care s-au numărat câteva personalităţi
remarcabile: preotul Józef Cewe (1854–1928), preotul Franciszek Wołoszczuk
(1899–1934), preotul Franciszek Dujak (1911–1987) sau preotul Franciszek
Krajewski (1910–1990)8. Cei mai în vârstă locuitori ai Bulaiului îşi aduc bine
aminte de preotul Franciszek Krajewski. O parte dintre ei a participat la excursiile
şi la devoţiunile organizate de acesta la troiţa din Bulai9.
Între anii 1925 şi 1930, locuitorii satului au încercat să-şi ridice propria
biserică. S-au strâns bani pentru construcţia bisericii şi au fost pregătite o parte
dintre materialele necesare. Biserica ar fi trebuit să fie ridicată pe terenul aflat
lângă şcoala poloneză, iar lucrările au început în anul 1931. Aceste planuri au eşuat
datorită neînţelegerilor legate de amplasarea bisericii şi, în consecinţă, construcţia a
2
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fost abandonată. Parohul de atunci, preotul Otto Schmegner, a reuşit doar să
sfinţească locul unde ar fi trebuit să fie ridicată. La aceste planuri s-a revenit după
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, însă, pe parcursul anilor, au dispărut
atât banii, cât şi materialele strânse. După război, asistenţa pastorală pentru
enoriaşii din Bulai a fost efectuată de preoţii din Suceava. Planurile de construire a
propriei biserici au reînviat în anul 1967 datorită sprijinului parohului din Suceava,
preotul Johann Proschinger. Ca loc de construcţie a bisericii a fost ales cimitirul
catolic.
În anul 1981, părintele Proschinger a depus la autorităţile sucevene cererea
de autorizare a unei construcţii religioase (la început ar fi trebuit să fie o capelă
lângă cimitir). În primăvara anului 1982, a început construcţia, iar biserica nouă a
fost consacrată în 7 august 1984. Patronul bisericii a devenit Sfântul Maximilian
Maria Kolbe10.
După Revoluţia din 1989, locuitorii din Bulai au început eforturile pentru a
avea un preot propriu. Pe 1 iulie 1995, a fost ridicată la rangul de parohie
independentă, iar primul ei paroh a fost preotul Jacek Strzelecki, delegat din
Polonia. În anul 1996, acesta a fost mutat la parohia din Soloneţu Nou, iar Bulaiul a
intrat din nou sub administrarea parohiei din Suceava 11. Preotul Jacek Strzelecki, în
timpul slujirii în Soloneţu Nou, venea la Moara, unde, aproximativ o dată la două
săptămâni, celebra liturghia în limba polonă 12. După plecarea preotului Strzelecki
din România, liturghiile la biserică erau celebrate de preoţii din Suceava, printre
alţii şi de vicarul de atunci, preotul Marius Bucevschi (de origine poloneză), care
celebra devoţiunile şi în limba polonă.
Parohia din Moara a fost reconstituită în septembrie 2008 şi, în acelaşi an,
datorită eforturilor enoriaşilor, a fost renovată şi biserica. Paroh a fost numit
preotul Iulian Ceobanu. În anul 2009, a început construirea casei parohiale, care
acum deja funcţionează.
În prezent – datele au fost puse la dispoziţie de către parohul Iulian Ceobanu,
în anul 2013 –, 106 familii din Moara aparţin parohiei din Moara, care îl are ca
patron pe Sfântul Maximilian M. Kolbe. La acestea, se adaugă alte 21 de familii
din localitatea Sfântul Ilie şi 13 familii din satul din apropiere, Frumoasa.
Devoţiunile au loc în limba română.
2. Eclectismul13 lingvistic şi al tradiţiilor
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concepţiilor, ideilor şi tezelor, alese din diverse filosofii, sisteme de gândire, doctrine”, după
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa, Wiedza Powszechna,
1967.
11
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O parte dintre locuitorii Bulaiului îşi declară dorinţa de a participa la
devoţiuni în limba polonă, însă starea de fapt a lucrurilor este redată cel mai bine
de citatul de mai jos, care se referă la perioada când în Bulai încă slujea primul
paroh, preotul Strzelecki: „Reticenţele faţă de activităţile preotului erau legate
(paradoxal!) de utilizarea de către acesta a limbii polone la liturghie şi devoţiuni,
dar şi în contactele interpersonale. Oamenii au cerut un preot polonez, dar parcă nu
luaseră în calcul faptul că, în realitate, cu puţine excepţii, nu cunoşteau limba
polonă. Chiar şi cei care comunicau în limba polonă aveau un vocabular foarte
sărac, adeseori arhaic şi cunoscut lor în variantă dialectală. Adevărul era că doar
câteva (sau poate zeci) de persoane mai în vârstă erau capabile să utilizeze cu
uşurinţă limba polonă. […] Excepţie remarcabilă făceau doar câteva familii, dar nu
mai mult de zece, unde se vorbea limba polonă în mod curent”14.
În povestirile informatorilor, un loc important îl ocupă amintirile referitoare
la vremurile când în Bulai locuiau mai mulţi polonezi, iar limba polonă era limbă
liturgică. Atunci, înainte de construirea bisericii, locul unde oamenii se rugau în
timpul devoţiunilor era troiţa amintită: „Când eram mică, mergeam acolo să
cântăm în luna mai, dar atunci, în vale, locuiau polonezii, iar acum... în continuare
sunt acolo polonezi [...], însă învaţă în limba română [...]. Avem şi aici cruce, însă
oamenii nu mai cântă. În biserică se cântă devoţiunile, în luna mai, dar, când nu era
biserica, se adunau, nu era televizor, nu era radio, nu aveau la ce să se uite. Aşa că,
atunci când venea luna mai, băieţii, aşa de vreo cinşpe, optşpe ani şi fetele mai
mari, aveau cărţi şi cântau în polonă” [E. P., 201315].
„Demult, mergeau acolo, căci nu aveam biserică şi în mai, toată luna mai,
aşa frumos cântau acolo, dar şi acolo lângă cruce, însă acolo mergea cea mai multă
lume. [...] Se auzea până departe... Eu locuiam în Frumoasa, aşa se auzea cum
cântau lângă statuie până la noi acasă. În mai... [...] Dar multă lume a plecat.” [I.
B., 2013]
În perioada comunismului, troiţa s-a deteriorat treptat. După cum spunea una
dintre persoanele intervievate, un preot din Polonia şi-a oferit ajutorul pentru a
strânge fonduri pentru renovarea ei, dar lumea nu a fost interesată, căci deja
începuse construirea bisericii. Troiţa din Bulai acum nu mai există. Preşedintele
Asociaţiei locale a polonezilor, Tadeusz Biseada, a salvat crucile care se aflau în
interiorul ei şi gardul, dorind ca în viitor să o reconstruiască în forma anterioară.
Această pierdere simbolică pentru sat este privită cu regrete, dar şi cu înţelegere de
către locuitori, care spun că aceasta e ordinea firească a lucrurilor. Funcţia de
centru religios a fost preluată de către biserică: ,,Nu e de mirare că acea troiţă s-a
distrus. Înainte o reparau, apoi nu au mai avut ce repara” [H. V., 2013].

14
Polacy w Rumunii mówią o sobie, Wybór, opracowanie tekstu, przypisy i wstęp Anna
Mamulska, Lublin – Leszno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, 2000, p. 360.
15
În text, s-au utilizat următoarele prescurtări: iniţialele persoanei intervievate şi anul
interviului.
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Cei mai vârstnici locuitori ai Bulaiului îşi aduc aminte de conflictul apărut
atunci când s-a încercat construirea unei biserici în perioada interbelică. Din
povestirile lor reiese că divergenţele au apărut între locuitorii mai bogaţi şi cei mai
săraci ai satului şi erau legate de locul destinat construirii bisericii, dacă acesta
trebuia să fie aproape de şcoala polonă existentă atunci sau lângă cimitir. Una
dintre informatoare îşi aminteşte că preotul, care a fost martor al acestor certuri ale
localnicilor, nu a sfinţit locul de construcţie a bisericii. Locuitorii şi-au împărţit
materialele care fuseseră deja strânse. Acest conflict, după cum spun cei
intervievaţi, a fost motivul principal din cauza căruia locuitorii au ezitat atât de
mult până să încerce din nou să-şi construiască propria biserică. Însă construirea ei,
precum şi angajarea membrilor comunităţii locale, constituie un motiv de mândrie
şi o dovadă a credinţei puternice a locuitorilor: ,,Era o femeie bătrână, colega mea,
şi ea s-a rugat foarte tare, a mers la Cacica în genunchi, mergea în jurul bisericii în
genunchi şi se ruga, ca aici să se construiască o capelă, o capelă, nu o biserică, la
biserică nimeni nici nu visa. Dar dacă ai credinţă în Dumnezeu, atunci ceea ce e
sortit, se împlineşte” [R. S., 2013]; ,,Au început să construiască. [...] Preotul
spunea: o facem [acea capelă] rotundă şi geamurile le facem rotunde, ca să arate ca
o biserică. Şi până la urmă s-a construit biserica. Au făcut cum s-au priceput [...].
Apoi a fost construită şi sacristia. Cu încetul, s-au făcut toate. S-au construit, a fost
uşor, [deşi] oamenii nu aveau ce mânca, nu era nimic. Fratele meu a lucrat aici,
avea şase copii, iar nevasta îi dădea un borcan de borş şi o bucată de pâine şi lapte
bătut şi asta avea de mâncare la muncă” [R. S., 2013].
În memoria locuitorilor, amintirea primului paroh al Moarei, a preotului
Jacek Strzelecki, este mereu vie. Mutarea acestuia în parohia din Soloneţu Nou
pare a fi, în opinia unor intervievaţi, cauza crizei utilizării limbii polone care a lovit
satul: ,,Se pierde, cu încetul se pierde, totul se schimbă. Atât cât mai sunt
[informatorul spune numele lor], are cine să citească şi să cânte în biserică. [...]
E mai rău ca înainte. [...] Părintele Jacek, după ce a plecat la Soloneţ, o dată pe lună
făcea liturghie în polonă. Acum nimic. [...] Acum totul e amestecat, în
româneşte...” [T. B., 2014].
În prezent, liturghia este celebrată în limba română – în polonă au rămas
doar câteva cântece şi câteva rugăciuni. Sfânta Liturghie este duminica şi în zilele
lucrătoare, dar, după cum spun locuitorii, în timpul săptămânii nu are cine să
meargă. Informatorii susţin că oamenii din sat trebuie să muncească –, iar la
liturghie trebuie să se îmbrace corespunzător, după aceea trebuie să se schimbe ş. a.
m. d., ceea ce constituie piedica principală la participarea zilnică la liturghie.
Cauzele datorită cărora sfintele liturgii nu sunt celebrate în limba polonă sunt
percepute de oameni nu numai ca fiind factorii obiectivi (preotul vorbitor de limba
română). O parte dintre ei atrage atenţia că liturghiile în limba polonă sunt cam
lipsite de sens, întrucât puţine persoane utilizează limba polonă. După părerea lor,
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acesta este efectul românizării satului16 şi a numărului mare de căsătorii mixte: ,,Se
face liturghie, dar puţin. Părintele [...] a învăţat un pic [de polonă şi] se roagă un
pic în polonă, restul face în română şi… combină şi el. [...] De hram, vine un [alt]
preot şi face în polonă. [...] Liturghia de la ora nouă e în polonă, [...] apoi în
română [...]. Dar biserica nu e plină. [...] Nu-i. N-are cine. Căci cei în vârstă nu pot
ajunge la biserică [din cauza vârstei înaintate şi a bolilor]. [...] Toţi sunt împrăştiaţi
prin sat, n-are cine să se roage în polonă” [H. V., 2013]; ,,Mulţi dintre ai noştri
ziceau: dar cine ştie polonă, pentru ce să vorbească polona, de ce să se chinuie, ei
nu vreau, căci fie bărbatul e român, fie nevasta e româncă [...]. La înmormântări,
[preotul] încă mai cântă în polonă, cântă Veşnica pomenire, Îngerul Domnului,
cântă cu bătrânii, dar deja dispare şi asta... Sunt copiii care au învăţat polona şi
români care au învăţat limba, [...] însă unui singur profesor îi este greu să lucreze
cu ei, căci, dacă măcar câţiva copii ar vorbi [cu adevărat] bine polona, atunci s-ar
putea înţelege cu ei, dar, dacă toţi [vorbesc] în română, e greu” [I. B., 2013];
,,Băiatul meu mai mare s-a dus la religie, eu l-am învăţat rugăciunile de bază în
polonă, [iar] părintele îl întreabă despre rugăciuni în română, [iar] băiatul nici nu
ştia ce-i aia Tatăl nostru [...]. Şi apoi e greu să treci la română, dar după ce ai
trecut, era greu să te întorci la polonă” [R. S., 2013].
Religiozitatea, după cum consideră informatorii, nu mai e atât de puternică
aşa ca pe vremuri. Ei remarcă schimbarea obiceiurilor, influenţa mediul ortodox
român, chiar dacă nu se identifică cu acesta. În Bulai, este catolic fie un polonez,
fie un român care, prin căsătorie, a intrat într-o familie poloneză. Sincretismul
obiceiurilor nu pare a deranja în cultivarea catolicismului, fapt demonstrat de
obiceiurile religioase relatate privind sărbătoarea Tuturor Sfinţilor şi a
înmormântării: ,,[Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor este] pe 1 noiembrie. Dar cade
într-o vineri. Dar acum, de doi ani, preotul mută sărbătoarea duminică. Căci mai
multă lume are liber, vin mai mulţi, vin aici chiar şi românii care sunt înrudiţi cu
polonezii” [E. P., 2013]; ,,Unii aduc [mâncare la cimitir], aduc. Cei bogaţi aduc.
Dar acum femeile rar mai coc ceva acasă, [sunt] magazine şi-atunci cumpără ce
vor” [H. V., E. P., 2013]; ,,De Toţi Sfinţii, la noi se face slujbă în biserică. Însă
dacă e vorba de sfinţit… Preotul sfinţeşte când vine mai multă lume, căci dacă
sărbătoarea cade vineri, sâmbătă, oamenii lucrează şi nu e multă lume aşa ca
duminica, atunci după Liturghie se merge din biserică direct la cimitir şi se sfinţesc
mormintele. Şi fiecare stă lângă mormântul răposatului său. Şi [preotul] acolo se
roagă [...]. La cimitir, de Toţi Sfinţii, se face aşa: [...] fiecare pregăteşte acasă
16
Cf. K. Stempel-Gancarczyk, Bucovina secolului al XX-lea – o Arcadie în amintirile
membrilor comunităţii polonezilor din România (pe baza interviurilor şi a materialelor scrise din
localităţile Bulai şi Vicşani), în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul XXIII, 1 (46),
[ianuarie-iunie] 2016, p. 155–163.
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mâncare şi duce un pic să servească, şi vodcă, şi un suc, ceva ce este şi fiecare...
Aşa: îl cunosc pe ăsta, pe ăsta, aşa că îi invită [...]. Îl învită pe prieten sau pe
cunoscut: vino-ncoace, bea de sufletul celui răposat. Aşa se face” [H. V., 2013];
,,Priveghi [era] în fiecare seară, atât timp cât răposatul era în casă, două, trei zile,
seara şi în timpul zilei lumea venea şi se ruga. [...] Cât îl ţineau, căci uneori se
grăbeau, altă dată îl ţineau mai mult, iar în fiecare seară se servea cu ceva dulce,
altfel de mâncare nu se servea” [H. V., 2013]; ,,La patruzeci de zile, iar se face
slujbă la biserică [...]. Iarăşi se pregăteşte mâncare, dacă cineva îşi permite. Iar
după un an, iarăşi la restaurant, iar mai devreme după şase luni... Depinde, dacă
cineva are bani... Dar, după şase săptâmâni, după patruzeci de zile, se face
pomenire” [H. V., 2013]; ,,La noi, înainte, se servea aşa: o gustare, nişte cornuleţe,
un păhărel de vodcă... Asta după biserică, imediat după înmormântare. După ce se
termina înmormântarea, [se dădea] un păhărel de vodcă, un aperitiv sau o gustare
cum se zicea, un cornuleţ, o bomboană [...]. Acum se face praznic aşa ca la
români” [P. F., 2013].
Obiceiul de a servi cu mâncare şi băutură la cimitir şi de a celebra o slujbă
pentru răposat, împreună cu datul de pomană, sunt elemente care nu apar în viaţa
religioasă a catolicilor din Polonia. Obiceiurile funerare observate în Bulai sunt, în
mare parte, efectul influenţei culturii ortodoxe româneşti.
Viaţa într-o comunitate sătească multiculturală schimbă obiceiurile, fapt
dovedit şi de interviuri. În afara obiceiurilor funerare, se poate adăuga încă unul,
referitor la utilizarea aşa-numitei „cărţi negre”, adică o culegere de psalmi malefici,
despre care scrie în cartea sa Anna Mamulska: „Puterea convingerii că superstiţiile
au efect iese la iveală în contextul cel mai grotesc posibil. În localitatea Moara, o
grupă a locuitorilor de origine poloneză îşi dorea foarte mult ca în satul lor să
existe şi să lucreze un preot din Polonia. Toate încercările formale, cererile şi
delegaţiile trimise la episcop nu au avut niciun rezultat. Compatrioţii noştri, plini
de idei, au hotărât că într-o asemenea situaţie singura metodă eficientă este magia.
S-au dus la vrăjitoarea locală [...]”17.
De la polonezii care locuiesc în Bulai aflăm că polonezul e catolic, însă
realitatea arată altfel şi tipul acesta de declaraţii este contrar cu afirmaţiile făcute de
Jadwiga Skowrońska: „Acolo unde ambii părinţi sunt polonezi, acasă se vorbeşte
măcar un pic polona, însă unde soţia e româncă sau soţul e român, acolo nu mai
auzi vorbindu-se în casă limba polonă. Aşa cum am observat, acolo unde soţia e
româncă, nu mai e posibilă păstrarea limbii. Femeia se ocupă mai mult de copii şi
de cele mai multe ori introduce obiceiurile româneşti. Se ajunge chiar până acolo,
că, în loc să meargă la biserica catolică, merg la cea ortodoxă”18.

17
18

Ibidem, p. 357.
Polacy w Rumunii..., p. 89.
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3. Concluzii
Trăsătura caracteristică a religiozităţii locuitorilor din Bulai este fenomenul
de întrepătrundere a obiceiurilor religioase (bine remarcat mai ales în contextul
obiceiurilor funerare). Aspectul acesta, aşa cum subliniază alţi cercetători, pare a fi
specific pentru culturile de graniţă 19.
Limba polonă în Bulai, în sfera religioasă, ca şi în alte domenii (la şcoală, în
relaţiile interumane, acasă şi în familie) este pe cale de dispariţie. După părearea
noastră, aceasta nu este numai consecinţa naturală a decesului vorbitorilor de limbă
polonă celor mai în vârstă, dar şi a faptului că româna a obţinut, în decursul
ultimelor decade, statutul de limbă dominantă.
Aşa cum scrie Anna Zielińska, „utilizatorii limbii dominante sunt priviţi ca
persoane culte, cu studii superioare, morale, menite să ocupe un loc înalt în ierarhia
socială, iar cei care vorbesc o limbă minoritară sunt consideraţi needucaţi, inculţi,
nedemni de a ocupa funcţii înalte. O asemenea situaţie a fost numită de Pierre
Bourdieu violenţă simbolică (symbolic violence)”20.
Religia ocupă un loc foarte important în viaţa comunităţii din Bulai.
Începând de la chestiunile lingvistice, până la obiceiuri – inclusiv practicarea
magiei – şi încheind cu viaţa cotidiană, această sferă se caracterizează prin
eclectism. Aceasta nu schimbă faptul că, la fel ca în alte comunităţi poloneze, unde
catolicismul, timp de zeci de ani sau chiar secole, a fost o mărturie a originii
poloneze – în cazul României, în opoziţie cu ortodoxia –, tot aşa şi pe teritoriul
României religia catolică şi identificarea cu ea este, pentru polonezi, „o valoare
adânc înrădăcinată”21.

19
I. Kabzińska, Wśród „kościelnych” Polaków. Wyznaczniki tożsamości etnicznej
(narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1999, p. 15, 92.
20
A. Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim,
Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2013, p. 238.
21
Cf. I. Kabzińska, op. cit., p. 100.
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VICTOR VON RÖLL (1852–1922) –
CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA
ISTORIEI CĂILOR FERATE
ŞTEFĂNIŢA–MIHAELA UNGUREANU
Victor von Röll (1852–1922) – Beiträge zur Kenntnis
der Geschichte der Eisenbahnen
(Zusammenfassung)*
Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf das Leben und die Tätigkeit des in
Czernowitz geborenen Victor von Rölls, der als Jurist und Beamter im k. k.
Eisenbahnministerium an der Verstaatlichung der Privatbahnen und an Reformen im
Transport- und Verkehrswesen beteiligt war. Er war Heraugeber der 10-bändigen
Enzyklopädie des Eisenbahnwesens (ersch. 1912–1923), Gründer und Leiter (bis 1890)
des Historischen Museums der Österreichischen Staatseisenbahnen (heute
Österreichisches Eisenbahnmuseum). Nach seiner Pensionierung war er Mitglied und
auch Vorsitzender des Verwaltungsrates verschiedener Eisenbahngesellschaften und
anderer Unternehmen.
Schlüsselwörter und -ausdrücke:
Enzyklopädie, Verkehr, Eisenbahnrecht.

Victor

von

Röll,

Eisenbahnen,

Victor von Röll s-a născut la 22 mai 1852, în familia lui Anton Röll,
directorul Oficiului pentru Construcţii din Cernăuţi, şi a Albertinei, născută
Isăcescul1. A urmat cursurile Gimnaziului Schotten din Viena, apoi a studiat
dreptul la Universitatea vieneză, unde, după absolvire, a devenit doctor în ştiinţe
juridice.

Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
Informaţiile privind viaţa şi activitatea lui Victor von Röll, prezentate în articolul de faţă,
provin din introducerea la volumul al zecelea al Enciclopediei căilor ferate, apărut în primăvara
anului 1923, la câteva luni după trecerea în nefiinţă a redactorului. Vezi A[lfred] v[on] der Leyen,
Vorwort und Nachwort [Prefaţă şi postfaţă], în Victor von Röll, Enzyklopädie des Eisenbahnwesens,
vol. 10 (Übergangsbrücken – Zwischenstation), Berlin – Viena, Editura Urban & Scharzenberg, 1923,
p. III–V.
*
1

Analele Bucovinei, XXIV, 2 (49), p. – , Rădăuţi – Bucureşti, 2017
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Timp de doi ani, Victor von Röll a profesat, ca jurist, în cadrul mai multor
instituţii locale şi, în paralel, a susţinut prelegeri de drept comercial şi drept
cambial la Academia Comercială, tot în Viena. S-a căsătorit la data de 22 mai 1875
şi a avut cinci copii: doi băieţi şi trei fete.
În anul 1876, Victor von Röll a început să lucreze în cadrul Departamentului
Juridic al Căii Ferate „Împărăteasa Elisabeta”. De atunci şi până la vârsta
pensionării, a activat neîntrerupt în serviciul căilor ferate, implicându-se în
procesul de naţionalizare a căilor ferate private şi în implementarea de reforme în
sistemul transporturilor şi al comunicaţiilor.
De asemenea, a devenit membru şi, ulterior, a ocupat o funcţie de conducere
în Asociaţia Administraţiilor Feroviare Germane2, căreia s-au alăturat, ulterior, şi
administraţiile feroviare austriece, în primul rând cea a Căilor Ferate de Stat. În
anul 1885, în calitate de funcţionar al acestora, activ în cadrul Ministerului
Comerţului, a luat iniţiativa înfiinţării, la Viena, a Muzeului Istoric al Căilor Ferate
Austriece (astăzi, Muzeul Feroviar Austriac)3, la conducerea căruia a rămas până în 1890.
În anul 1893, a participat, la Berna, în calitate de reprezentant al guvernului
austriac, la modificarea Convenţiei internaţionale privitoare la transportul
mărfurilor pe calea ferată4.
Din anul 1896, a fost numit director al Departamentului administrativ al
Ministerului Transporturilor Feroviare. În timpul celui de-al treilea cabinet al
preşedintelui consiliului de miniştri, Paul Gautsch von Frankenthurm5, Röll a fost
directorul interimar al acestui minister, de la 28 iunie până la 3 noiembrie 1911,
2

Verein der Deutschen Eisenbahnverwaltungen (VDEV) [Asociaţia Administraţiilor
Feroviare Germane] a luat fiinţă în 1847, prin reorganizarea fostei Asociaţii a Căilor Ferate Prusace,
fondată la 10 noiembrie 1846, cu scopul de a uniformiza vehiculele, dotările şi serviciile de cale ferată
oferite de fiecare dintre administraţiile feroviare de pe teritoriul Germaniei. Asociaţia Administraţiilor
Feroviare Germane a contribuit, în mare măsură, la unificarea sistemului metric, a monedei şi a
timpului standard. Din 1932, şi-a schimbat denumirea în Verein Mitteleuropäischer
Eisenbahnverwaltungen (VMEV) [Asociaţia Administraţiilor Feroviare Central-Europene]. Vezi:
Victor von Röll, op. cit., p. 93; https://de.wikipedia.org/wiki/Verein_Deutscher_Eisenbahnverwaltungen (accesare în data de 6.07.2017).
3 Historisches Museum der österreichischen Eisenbahnen [Muzeul Istoric al Căilor Ferate
Austriece] a funcţionat ca parte a Muzeului Tehnic din Viena. Din 1999, şi-a schimbat denumirea în
Österreichisches Eisenbahnmuseum [Muzeul Feroviar Austriac] şi se află sub patronajul Ministerului
Federal pentru Învăţământ, Artă şi Cultură. Vezi: https://de.wikipedia.org/wiki/österreichisches_Eisenbahnmuseum (accesare în data de 6.07.2017).
4 Condica tratatelor şi a altor legăminte ale României 1354–1937, întocmită sub auspiciile
Ministerului Afacerilor Străine de F. C. Nano, ministru plenipotenţiar, fost şef al Diviziunii
Tratatelor, partea a II-a, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională,
1938, p. 376.
5 Paul Gautsch von Frankenthurm (1851–1918) a fost un politician austriac, director al
Academiei Militare Theresiene, ministru al învăţământului în guvernul Taafe, profesor de drept
feroviar şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Austriece. Vezi Gautsch, von Frankenthurm
Paul Frh., în Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (în continuare se va cita ÖBL),
vol. I, Viena, Editura Academiei Austriece de Ştiinţe, 1957, p. 413–414.
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când Gautsch a solicitat împăratului demiterea întregului guvern. În baza ordinului
oficial emis de împărat, Röll a fost înnobilat, la retragerea sa din funcţie, primind
titlul de baron.
Victor von Röll a obţinut merite deosebite prin contribuţia sa la alcătuirea
Regulamentului de Funcţionare a Căilor Ferate Austriece pentru anul 19116. În
1912, a instituit Comitetul Internaţional al Transportului Feroviar. Pentru
funcţionarii căilor ferate şi copiii acestora, el a înfiinţat instituţii moderne de
asistenţă socială7. Tot în 1912, la ieşirea sa din serviciul statului austriac, Victor
von Röll a fost decorat cu Crucea în grad de Comandor a Ordinului „Sf. Leopold”.
După pensionare, a activat ca membru sau preşedinte de consiliu de administraţie
la diferite societăţi feroviare.
Victor von Röll a desfăşurat şi o activitate ştiinţifică deosebită. A colaborat
la diverse ziare şi reviste ştiinţifice şi a publicat o colecţie de documente de drept
feroviar, intitulată Eisenbahnrechtliche Entscheidungen der österreichischen und
ungarischen Geschichte [Decizii de drept feroviar din istoria austriacă şi ungară]
(30 de volume, 1887–1914)8. Dintre lucrările semnate de el, mai amintim:
Österreichische Steuergesetze [Legi fiscale austriece] (1881), Österreichische
Eisenbahngesetze [Legi feroviare austriece] (vol. I–II, 1885).
El a avut, încă de foarte devreme, ideea de a publica toate cunoştinţele
referitoare la căile ferate sub forma unei enciclopedii. Alfred von der Leyen9,
colaborator apropiat al lui Victor von Röll, de asemenea specialist în drept feroviar,
menţionează despre această iniţiativă următoarele: „Necesitatea unei prezentări, în
format enciclopedic, a întregului sistem de căi ferate, a ieşit în evidenţă şi a fost
exprimată public de numeroase ori, odată cu răspândirea şi perfecţionarea
mijloacelor de transport feroviar, în anii ’60 şi ’70 ai secolului trecut. Realizarea ei
a eşuat mereu în faţa marilor dificultăţi, una dintre ele fiind, înainte de toate, faptul
că un singur om nu ar fi în stare să stăpânească numeroasele domenii ale căilor
ferate: tehnic, administrativ, economic, financiar”10.
În anul 1885, Victor von Röll a discutat despre planul său editorial cu
inginerul german Edmund Heusinger von Waldegg11. Acesta a murit, însă, în anul

6

P. Mechtler, Röll, Victor Frh. von, în ÖBL, vol. IX, p. 202.
„Neue Freie Presse” (Nachmittagsblatt), Viena, nr. 16825, 26 iunie 1911, p. 3.
8 P. Mechtler, ibidem.
9 Alfred von der Leyen (1844–1934) a fost jurist, jurisconsult în cadrul Camerei de Comerţ
din Bremen, consilier şi referent în cadrul Ministerului Prusac al Lucrărilor Publice, profesor de drept
feroviar şi profesor onorific de ştiinţe politice la Berlin. Vezi: Deutsche Biographie,
https://www.deutsche-biographie.de/gnd116979011.html (accesare în data de 7.07.2017).
10 Idem, op. cit., p. III.
11 Edmund Heusinger von Waldegg (1817–1886) – inginer mecanic german, pionier al căilor
ferate. A realizat mai multe inovaţii în domeniu, printre care un dispozitiv de distribuţie cu valvă, care
ii
poartă
numele
şi
care
este
folosit
la
locomotivele
cu
abur.
Vezi:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edmund_Heusinger_von_Waldegg (accesare în data de 5.07.2017).
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următor, fără ca cei doi să fi încheiat, în prealabil, o înţelegere cu alţi tehnicieni de
marcă în domeniul căilor ferate sau cu vreo casă editorială.
În octombrie 1889, s-a tipărit un anunţ oficial, în care Victor von Röll era
trecut ca unic redactor, după ce reuşise să încheie un acord, în vederea publicării,
cu editura vieneză Carl Gerold’s Sohn.
La scurt timp după aceea, a apărut primul volum din Encyklopädie des
gesamten Eisenbahnwesens in alphabetischer Anordnung [Enciclopedia tuturor
căilor ferate, în ordine alfabetică]. În planul iniţial, dimensiunea lucrării a fost
estimată la două volume de ample dimensiuni. În anunţ, se preciza că urmau să
apară cinci volume, a câte 30 de fascicole. De la cinci volume, s-a ajuns la şapte,
fiecare cu câte 232 de pagini, care au fost publicate în intervalul 1890–1895.
Rezultatul a fost o lucrare de referinţă în domeniu, „o performanţă uimitoare, mai
ales pentru redactor, care a trebuit să-şi caute colaboratori, să alcătuiască planul de
lucru până în cele mai mici detalii, să selecteze cuvintele-titlu şi, la sfârşit, să scrie
singur numeroase articole [de dicţionar], deoarece colaboratorii săi renunţaseră”12.
Lucrarea a fost primită, în general, cu entuziasm, fiind prima de acest gen în
literatura de specialitate, atât cea germană, cât şi din alte ţări.
În septembrie 1908, au început pregătirile pentru a doua ediţie a
Enciclopediei, demers care s-a bucurat de sprijinul Editurii Urban &
Schwarzenberg (Berlin şi Viena), cea care a şi obţinut drepturile de autor asupra
lucrării13. Röll era de părere că o ediţie revizuită şi completată era imperios
necesară, întrucât, de la apariţia ultimului volum al primei ediţii, avuseseră loc
progrese tehnice remarcabile, în toate domeniile privitoare la căile ferate. În plus,
Röll reuşise, de această dată, să atragă un număr considerabil de colaboratori, care
să-l ajute în activitatea de redacţie. „Cu bucurie”, mărturisea el, „încep ampla
lucrare, însufleţit de dorinţa de a servi intereselor măreţului mijloc de transport,
prezentării căruia este dedicată această operă. Ştiu bine că pot conta pe reuşita
demersului, doar dacă voi avea parte de susţinerea unui mare număr de specialişti
din ţară şi din străinătate. Cred, aşadar, că pot nutri, cu precauţie, speranţa că, în
interesul cauzei, la redactarea noii ediţii, îmi vor fi alături nu numai numeroşii
confraţi de specialitate, cărora li se datorează succesul celei dintâi, ci şi alţi
specialişti, care să se arate dispuşi să-şi pună experienţa în slujba lucrării şi a
publicului larg”14.
12 Alfred von der Leyen, op. cit.. În original: „[…] eine erstaunliche Leistung, besonders für
den Herausgeber, der sich seine Mitarbeiter suchen, den Plan in allen Einzelheiten ausarbeiten, die
Stichwörte auswählen und endlich zahlreiche Artikel selbst schreiben musste, weil die Mitarbeiter
versagten”.
13 Pentru prezentarea ediţiei a doua a Enciclopediei căilor ferate, am folosit versiunea on-line,
disponibilă la adresa: http://www.zeno.org/Roell-1912.
14 Ibidem. În original: „Frohen Mutes beginne ich die grosse Arbeit, beseelt von dem
Bestreben, dem Interesse des mächtigen Verkehrsmittels zu dienen, dessen Darstellung das Werk
gewidmet ist. Ich weiss wohl, dass ich nur dann auf ein Gelingen der Arbeit rechnen darf, wenn mir
die Unterstützung einer grossen Zahl von Fachgenossen des In- und Auslands zuteil wird. Ich glaube
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La 30 ianuarie 1910, la Berlin, a avut loc prima şedinţă a membrilor
colegiului de redacţie, alcătuit şi condus de Victor von Röll, la care a participat şi
reprezentantul Editurii Urban & Schwarzenberg. În şedinţă s-a discutat despre
organizarea activităţii de redacţie şi structura lucrării. În septembrie 1911, editura a
publicat un anunţ detaliat, care conţinea şi lista membrilor colegiului de redacţie şi
a colaboratorilor, precum şi un articol de probă. Potrivit anunţului, a doua ediţie a
Enciclopediei căilor ferate trebuia să aibă opt volume, fiecare având câte 30 de
fascicole in octavo, care urmau să apară atât sub formă de caiet, cât şi de carte.
Primul volum al noii ediţii a apărut în anul 1911, cu exact 30 de fascicule
(480 pagini, n. n. – Şt.-M. U.). În 1912 s-au tipărit volumele II şi III, în 1913 al
patrulea, iar în 1914, volumele V şi VI. Ultimele patru volume ale Enciclopediei au
apărut între anii 1915 şi 1923, la intervale mai lungi unele de altele. Motivul acestei
întârzieri au fost Primul Război Mondial şi perioada de după încheierea
conflagraţiei, când, din cauza dificultăţilor, şi activitatea editorială a avut de suferit.
De asemenea, şi în rândul colaboratorilor au intervenit schimbări: unii au decedat
sau au fost nevoiţi să renunţe şi au venit alţii noi. Ultimul volum conţine lista
completă cu toţi cei care au contribuit, de-a lungul anilor, la realizarea lucrării15.
În opinia aceluiaşi Alfred von der Leyen, promisiunea făcută de Victor von
Röll, la începerea ediţiei a doua a Enciclopediei căilor ferate, ,,a fost îndeplinită în
totalitate. Din colaborarea dintre practicieni şi oameni de ştiinţă a rezultat un
dicţionar şi [totodată] un manual, ordonat alfabetic, care oferă informaţii
exhaustive şi verificate, din toate domeniile căilor ferate, în cel mai larg sens al
cuvântului. [...] Nu cred că este omis vreun lucru care ţine de acestea”16.
În acelaşi timp, însă, Alfred von der Leyen semnala cu realism, la data când
apărea ultimul volum, că amploarea Enciclopediei ar fi avut dezavantajul de a nu fi
putut ţine pasul cu transformările timpului: „Dimensiunea lucrării este prea mare.
După părerea mea, cele opt volume avute în plan au însemnat, de la început, prea
mult. [...] Multe articole, mai ales cele cu conţinut tehnic, au devenit adevărate
monografii, evident, reprezentând o muncă laborioasă, dar exhaustivitatea şi
temeinicia nu sunt necesare unei enciclopedii. [...] De la o enciclopedie se aşteaptă
mereu ceea ce este cel mai nou. În cazul unei lucrări despre căile ferate, acest lucru
se poate realiza numai dacă [volumele] se succed rapid. [...] În schimb, au trecut
mai bine de 11 ani, până când ediţia a doua a fost gata. Desigur, această întârziere
indessen, mich der zuversichtlichen Hoffnung hingeben zu dürfen, dass mir nicht nur die zahlreichen
Fachgenossen, denen Erfolg der ersten Auflage zu verdanken ist, im Interesse der Sache auch bei der
Herausgabe der neuen Auflage zur Seite stehen, sondern dass sich auch viele Fachgenossen bereit
finden werden, ihre Erfahrungen dem Werk und damit der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen”.
15 Alfred von der Leyen, op. cit., p. IV.
16 Ibidem. În original: „[...] das Versprechen [ist] völlig erfüllt. Durch Zusammenarbeit von
Männern der Praxis und der Wissenschaft aus vielen Ländern ist ein Hand- und Lehrbuch in
alphabetischer Ordnung entstanden, das über alle Gebiete des Eisenbahnwesens, dies im weitesten
Sinne genommen, erschöpfende und zuverlässige Auskunft erteilt. [...] Ich glaube nicht, dass
irgendein in das Gebiet des Eisenbahnwesens gehörender gegenstand vermisst wird”.
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s-a petrecut şi din cauza războiului. [...] Urmarea ei este o anumită neconcordanţă,
care se simte mai ales în cazul descrierilor concrete, a statisticilor etc. [...] Cu
acordul redactorului, în ultimul volum, am completat, de pildă, articolele despre
căile ferate din Statele Unite ale Americii până la legea din 1920. Dar schimbările
organice profunde din Germania, Marea Britanie, Franţa, Austria şi din aşanumitele state succesorale n-au fost luate în considerare”17.
În finalul prefeţei, Alfred von der Leyen mai observa: „Aceste lipsuri există
doar la unele articole; înalta ţinută şi semnificaţia deosebită a noii ediţii nu sunt
aproape deloc ştirbite. Indiscutabil, cea mai mare parte, din ceea ce ne oferă ea, are
valoare perenă. […] Chiar şi acolo unde războiul a provocat schimbări
fundamentale, este foarte important să avem o prezentare completă şi veridică a
epocii de dinainte de război”18.
Victor von Röll îşi exprimase, de altfel, intenţia de a edita şi un volum de
completări aduse la zi, tocmai pentru a remedia aceste neajunsuri, în momentul în
care raporturile politice, economice şi, implicit, cele feroviare din toate ţările se vor
fi stabilizat.
Lucrarea, bogat ilustrată, conţine articole despre istoria căilor ferate, despre
modul lor de funcţionare, construcţie şi finanţare, detalii tehnice şi administrative,
noţiuni de drept feroviar, tarife de călătorie şi politici de conducere, alături de
informaţii despre geografia căilor ferate din aproape toate ţările lumii, schiţe,
planuri detaliate de construcţie şi hărţi ale reţelelor feroviare. De asemenea, sunt
incluse biografii ale unor personalităţi, al căror nume a fost legat, într-un fel sau
altul, de căile ferate.

17 Alfred von der Leyen, op. cit., p. V. În original: „Der Umfang des Werks ist zu gross.
Schon die in Aussicht genommenen 8 Bände waren meines Erachtens zu viel. [...] Viele Artikel, vor
allem technischen Inhalts, sind umfangreiche Monographien geworden, sicherlich sehr tüchtige
Arbeiten, aber in dieser Vollständigkeit und Gründlichkeit nicht für eine Enyzklopädie nötig. [...] Von
einer Enzyklopädie erwartet man immer das Neueste. Das kann man bei einem die Eisenbahnen
behandelnden Werk nur dann bringen, wenn es schnell hintereinander erscheint. [...] Statt dessen sind
mehr als 11 Jahre ins Land gegangen, bis die zweite Auflage fertig vorlag. [...] Diese Verzögerung ist
allerdings auch durch den Krieg verschuldet. Die Folge der Verzögerung ist eine gewisse
Ungleichmässigkeit, die vornehmlich bei den tatsächlichen Darstellungen, den Statistiken u.s.w.
hervortritt. [...] Ich habe daher z. B. – mit Zustimmung des Herausgebers – den in dem letzten Band
erhaltenen Artikel über die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Amerika bis zu dem Gesetz von
1920 fortgesetezt. Aber die gewaltigen organischen Änderungen in Deutschland, in Grossbritannien,
in Frankreich, in Österreich und den sogenannten Nachfolgestaaten sind unberücksichtigt geblieben”.
18 Ibidem. În original: Aber dieser Mangel liegt doch nur bei einem Teil der Artikel vor und
der hohe Wert und die grosse Bedeutung des neuen Werks werden dadurch kaum beeinträchtigt. […]
Und auch da, wo der Weltkrieg die Verhältnisse von Grund aus umgestaltet hat, ist es von grösster
Bedeutung, eine vollständige und zuverlässige Darstellung der Zeit bis zum Krieg zu besitzen”.
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Coperta primului volum din Enciclopedia căilor ferate, ediţia a II-a,
Berlin – Viena, Editura Urban & Schwarzenberg, 1912.
Sursa: http://www.zeno.org/Roell-1912
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Pagina de gradă a primului volum din Enciclopedia căilor ferate, ediţia a II-a,
Berlin – Viena, Editura Urban & Schwarzenberg, 1912.
Sursa: https://archive.org/details/enzyklopdiedes01rl
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Din această amplă lucrare nu puteau să lipsească informaţii despre căile
ferate din Bucovina. Articolul Österreichische Eisenbahnen [Căile ferate austriece]
începe cu un istoric al acestora şi o menţionează, printre concesiunile acordate
pentru construirea de reţele feroviare, până în anul 1864, pe cea pentru traseul
Lemberg – Cernăuţi. Se precizează că aceasta a fost prima cale ferată căreia, prin
lege, i-a fost garantat un venit net în sumă fixă19, că administrarea ei, după
extinderea reţelei până la Suceava, a fost preluată, în 1877, de către Direcţia
Generală a Căilor Ferate de Stat20 şi că făcea parte din Grupa de nord-est a căilor
ferate austriece21.

Linia feroviară Stanislau – Cernăuţi – Iţcani.
Sursa: http://gr-czernowitz.livejournal.com

19

Victor von Röll, op. cit., vol. VII, 1915, p. 429.
Ibidem, p. 432.
21
Ibidem, p. 434–435. În Grupa de nord-est sunt trecute liniile Viena – Lundenburg, Prerau –
Oderberg (cu legătură la linia Kaschau – Oderberg spre Teschen), Krakovia – Lemberg şi, de aici, o
linie spre Brody şi Podwoloczyska şi alta spre Stanislau – Cernăuţi – Iţcani. De asemenea, tot în
această grupă intra linia paralelă a căii ferate galiţiene Zwardon – Neu-Sandec – Stryj – Stanislau –
Husiatyn, precum şi liniile de legătură galiţiano-ungare Tarnow – Leluchow, Przemysl – Lupkow,
Stryj – Beskid, Sambor – Sianki şi Stanislau – Körösmezö.
20
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În ceea ce priveşte administraţia căilor ferate austriece, autoritatea superioară
era Ministerul Căilor Ferate, înfiinţat, cum am amintit mai sus, în anul 1896.
Acestuia i se subordonau administraţiile căilor ferate principale, adică Direcţiile
Căilor Ferate de Stat, 11 la număr, cu sediile la Viena, Linz, Innsbruck, Villach,
Triest, Pilsen, Praga, Olmütz, Cracovia, Lemberg şi, respectiv, Stanislau. La
Cernăuţi exista aşa-numita „Betriebsleitung”, cu aceeaşi jurisdicţie ca şi cele de
mai sus22.

K.k. Betriebsleitung der österreichischen Staatsbahnen, Cernăuţi, în jurul anului 1908.
Sursa: http://gr-czernowitz.livejournal.com

În tabelul de mai jos, observăm distribuţia căilor ferate în ţările şi provinciile
reprezentate în Parlamentul Imperial de la Viena. Bucovina, cu o lungime a liniilor
feroviare proprii de 613 km, cu o suprafaţă de 10 441 km2 şi o populaţie totală de
800 000 de locuitori (după recensământul din 31 decembrie 1910), avea o
contribuţie de doar 2,67% la întreaga lungime a căilor ferate austriece.

22 Victor von Röll, op. cit., p. 436–437. Vezi şi articolul Betriebsleitung, în ibidem, vol. II,
1912, p. 317. În traducerea noastră: „Direcţia tehnică de întreţinere şi exploatare a căilor ferate”.
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Verteilung der Eisenbahnen nach Ländern [Distribuţia căilor ferate după ţări]
Sursa: Victor von Röll, Enzyklopädie der Eisenbahnen, vol. VII, 1915, p. 439.

O prezentare mai detaliată a Liniei de cale ferată Lemberg – Cernăuţi – Iaşi
conţine articolul Lemberg – Czernowitz – Jassy Eisenbahn23. Potrivit acestuia, ea
avea un total de 579 583 km, din care 355 515 km pe teritoriul austriac (liniile
Lemberg – Cernăuţi şi Cernăuţi – Suceava – graniţa română) şi 224 068 km pe
teritoriul românesc (Suceava – Roman, Paşcani – Iaşi, Vereşti – Botoşani).
După concesionarea liniei Lemberg – Cernăuţi în anul 1864, a urmat
concesionarea liniei Cernăuţi – Suceava, în 1867, şi cea a liniei Suceava – Iaşi (cu
liniile terminale ramificate în direcţiile Botoşani şi Roman), în 1868.
După darea în folosinţă a întregii reţele feroviare, în urma numeroaselor
reclamaţii privind neregulile din sistemul de funcţionare, guvernul austriac a
dispus, la 7 octombrie 1872, sechestrarea liniilor de cale ferată de pe teritoriul
Bucovinei, situaţie care a durat până la 31 iulie 1875. În 1888, guvernul român a
pus sub sechestru şi liniile feroviare construite de către Societatea (devenită, între
timp, privată) Lemberg – Czernowitz – Jassy Eisenbahn-Gesellschaft pe teritoriul
românesc. În cele din urmă, acestea au fost preluate de către statul român şi
23

Victor von Röll, op. cit., p. 96–97.
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exploatate în regie proprie, compania feroviară urmând să primească, până la
expirarea perioadei de concesionare, o sumă anuală de 3 865 175 franci (în aur).
La sfârşitul anului 1913, capitalul de investiţii era de 54 milioane de coroane
în acţiuni şi 105,51 milioane în obligaţiuni (în afara celor 20 de milioane în
obligaţiuni preluate de la statul austriac). Dobânda percepută era, în medie, peste
5%, cursul fiind raportat la valoarea garanţiei în aur.

Locomotiva kkStB73, produsă în Austria şi folosită pentru transportul de mărfuri, în perioada 1885–
1909, cu precădere în Galiţia, Bucovina, Boemia, Moravia, Viena, Salzburg, Tirol şi Vorarlberg.
Sursa: https://www.google.ro/search?q=kk.+österreichische+staatsbahnen+galizien+und+bukowina

Locomotiva KFNB Troppau, an de fabricaţie 1855, producător Krauss-Maffei,
utilizată de Compania Feroviară Lemberg-Cernăuţi-Iaşi.
Sursa: http://wikivisually.com/lang-de/wiki/Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn

Victor von Röll (1852–1922) – contribuţii la cunoaşterea istoriei căilor ferate

Locomotiva LCJE (Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahn) nr. 25, ani de fabricaţie: 1866, 1870;
producători: StEG, Sigl/Wien şi Neilson&Co/Glasgow.
Sursa: http://wikivisually.com/lang-de/wiki/Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn

Locomotiva kkStB18, folosită de Căile Ferate Galiţiene „Carl Ludwig”, Compania Feroviară
Lemberg – Cernăuţi – Iaşi şi Căile Ferate Boemiene de Vest; ani de fabricaţie: 1859–1862, 1868;
producători: Sigl/Wiener Neustadt.
Sursa: https://de.wikipedia.org/wiki/KkStB_18#/media/File:CLB_IIa_7_01.jpg
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Locomotiva kkStB17, folosită de Căile Ferate Galiţiene „Carl Ludwig”, fabricată în jurul anului 1870.
Sursa: http://www.wikiwand.com/hu/KkStB_17

Locomotiva LCJE 56, tip 1B n2, Canada Works, Birkenhead, care, la 15 decembrie 1869,
a remorcat trenul inaugural al liniei Suceava – Roman.
Sursa: https://www.facebook.com/145-ani-de-drum-de-fier-prin-gara-Pascani

Victor von Röll (1852–1922) – contribuţii la cunoaşterea istoriei căilor ferate

În articolul Brückeneinstürze [Prăbuşiri de poduri]24, se aminteşte despre
accidentul feroviar de pe râul Prut, din data de 4 martie 1868. Podul de cale ferată,
construit după metoda patentată a lui Rudolf Schifkorn25, a cedat la trecerea unui
tren de marfă. S-a constatat, ulterior, că podul s-a prăbuşit deoarece elementele de
susţinere erau fabricate din fontă. După acest accident feroviar, numeroase alte
poduri, construite după aceeaşi metodă, au fost scoase din uz sau refăcute.
Folosirea fontei la fabricarea pilonilor sau a altor elemente de rezistenţă a fost
interzisă prin lege.

Podul de cale ferată de peste Prut, construit după metoda lui Rudolf Schifkorn.
Sursa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ bridge_construction_over_Pruth_River.jpg

24

Victor von Röll, op. cit., vol. III, p. 103–104.
Rudolf Schifkorn (1817–1882) – tehnician austriac, care a adaptat şi perfecţionat un sistem
de construcţie a podurilor feroviare. Aşa-numitele poduri Schifkorn s-au bucurat, iniţial, de mare
succes, deoarece erau uşor de asamblat. Ulterior s-a demonstrat că sistemul avea grave erori tehnice.
Vezi R. Keimel, Schifkorn, Rudolf, în ÖBL, vol. X, p. 128.
25
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Podul de cale ferată de peste Prut, după prăbuşire.
Sursa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Lemberg-Czernowitzer_Eisenbahn__Einsturz_der_Pruth-Brücke_bei_Czernowitz_1868.jpg

Victor von Röll (1852–1922) – contribuţii la cunoaşterea istoriei căilor ferate

Enciclopedia căilor ferate rămâne o lucrare de referinţă în domeniul
feroviar, prin amploare şi prin diversitatea informaţiilor, o contribuţie deosebită la
cunoaşterea istoriei căilor ferate până la izbucnirea Primului Război Mondial,
prima de acest fel în epoca sa26. Din păcate, Victor von Röll n-a mai ajuns să-şi
vadă terminată opera căreia i-a dedicat o bună parte din viaţă. A decedat la
12 octombrie 1922, la vârsta de 70 de ani. În necrologul publicat de periodicul
„Neue Freie Presse” se consemnează: „Privind, în ansamblu, felul său de a fi şi
cariera, dr. [Victor von] Röll apare ca o întruchipare caracteristică a acelui mult
apreciat tip de funcţionar austriac de modă veche, […] care, indiferent, de locul
naşterii, educat în spiritul culturii germane, privea întregul stat [austriac, n. n. – Şt.
M. U.] ca pe propria lui patrie, şi pentru bunăstarea lui, a făcut din îndeplinirea
misiunii sale profesionale un scop în viaţă, […] iar pentru „mica şi frumoasa
Bucovină, a păstrat întotdeauna un sentiment de căldură sufletească”27.
ANEXĂ

Podul peste Prut, la Cernăuţi.
Sursa: www.delcampe.net

H. W., Sektionschef Dr. Röll †, în „Neue Freie Presse”, Viena, nr. 20 861, 26 octombrie
1922, p. 19.
27 Ibidem.
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Podul peste Nistru, la Halicz.
Sursa: www.delcampe.net

Interiorul uzinei de apă din Lemberg.
Sursa: www.delcampe.net

Victor von Röll (1852–1922) – contribuţii la cunoaşterea istoriei căilor ferate

Depoul de locomotive din Stanislau.
Sursa: www.delcampe.net

Canton de pe linia Lemberg – Cernăuţi.
Sursa: www.delcampe.net
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Gara din Cernăuţi, 1868.
Sursa: www.delcampe.net

Vestibulul gării din Cernăuţi.
Sursa: www.delcampe.net

ŞCOALA ŞI MAREA UNIRE

GHEORGHE C. MOLDOVEANU

Das Schulwesen und die Grossvereinigung
(Zusammenfassung)*
Die Idee der nationalen Einheit der Rumänen, jenseits ihrer gelegentlichen
Zugehörigkeit zu verschiedenen Staaten, ist alt, aber erst im 19. Jahrhundert begann
dieser Prozess eine konkrete Form zu gewinnen, als sich Moldau und Wallachei
vereinigten. Diese Idee hatten auch die Rumänen aus der Habsburgermonarchie. Sie
träumten von einer Vereinigung aller Rumänen innerhalb eines einzigen Staates, an
dem danach auch Moldau und Wallachei angegliedert werden sollten, um das
Grossrumänien zu bilden. Die alte Idee der Zeitschrift „Dacia literară”, und zwar, dass
man durch kulturelle Vereinigung die Grundlage einer teritoriellen legen konnte,
gewann mehr und mehr Geltung. Folglich verstärkten sich die Zusammenarbeit der
Rumänen an rumänischen Publikationen und die kulturellen Austausche zwischen den
Rumänen. Im Jahre 1912 gründeten die Lehrer und die Schüler des „Unirea”Lyzeums in Focşani eine Zeitschrift mit dem Namen „Revista noastră” [Unsere
Zeitschrift]. Unter den ständigen Spalten befand sich eine mit dem Titel De la fraţi
[Von den Brüdern], in der man Texte über die Rumänen aus Siebenbürgen, der
Bukowina und sogar aus dem Süden der Donau veröffentlichte. In einer von den
Nummern vom Jahre 1913 konnte man einen Brief lesen, den Professor Orest
Tarangul aus Suczawa an Dimitrie Papadopol (Lehrer am „Unirea”-Lyzeum und
Präsident der Literarischen Gesellschaft der Schüler) geschickt hat. Der Brief teilte
die Probleme der Rumänen aus Suczawa und deren Bestrebungen mit, „etwas vom
Verlorenem wieder zu gewinnen” und ermutigte die jungen Leute, Förderer des
Nationalhauses in Suczawa zu werden, dessen wichtige Beschäftigung war, das
rumänische Element in Suczawa zu verstärken. Der Brief bat auch um eine finanzielle
Hilfe, um ein Album mit 25 Bilder der schönsten Denkmäler in Suczawa zu kaufen.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: nationale Vereinigung, kulturelle Einheit,
Schule, Grossvereinigung.

Ideea unităţii naţionale a românilor, dincolo de apartenenţa lor întâmplătoare
la diverse state, este veche, dar abia în secolul al XIX-lea procesul acesta a început
să capete contur prin unirea Moldovei cu Valahia (Ţara Românească). Această idee
era prezentă şi la românii din Imperiul Habsburgic, care visau la o unire a
*

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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românilor din imperiu într-o singură ţară, acestei ţări urmând ca ulterior să i se
alipească şi principatele Moldova şi Valahia, pentru a forma România Mare. Aici
apare pentru prima dată conceptul şi cuvântul România Mare1. Această ţară urma
să fie una dintre ţările Imperiului Habsburgic, plurietnic, multicultural. Curtea de la
Viena chiar agrea ideea, deloc pe placul Imperiului Otoman sau al Imperiului
Ţarist2, iar rezultatul a fost că, după înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Austria,
cu ajutorul armatelor ţariste, ideea României Mari, aşa cum fusese văzută de
românii bucovineni şi transilvăneni, nu mai putea fi realizată. Ea avea să apară,
însă, cu diferite ocazii şi în diferite documente la românii din Principatele Unite.
Dincolo de sintagma România Mare, ideea unităţii naţionale a românilor se
impusese definitiv în conştiinţa lor, graniţele interstatale devenind astfel un atentat
împotriva acestei unităţi spirituale. Vechea idee a publicaţiei ,,Dacia literară”, că
prin unire culturală se pot pune bazele unirii românilor într-un singur stat, căpăta
contururi noi3. De aici, intensificarea colaborării românilor la publicaţii româneşti
importante din toate provinciile şi schimburile culturale dintre români. Numai în
aceste condiţii putea realiza Aron Pumnul, primul profesor de literatura română de
la Obergymnasium din Cernăuţi, Lepturariul românesc, „cea mai cuprinzătoare
antologie de texte literare româneşti de până la acea vreme în cultura românească,
cuprinzînd texte populare sau culte din toate provinciile locuite de români, punând
o piatră de temelie la realizarea, în plan cultural, a ideii de România Mare” 4, şi
numai în aceste condiţii a fost posibilă hotărârea Consiliului de Miniştri al
Principatelor Unite, prin care fiecare literator şi fiecare librar român era îndemnat
să trimită câte un exemplar din cărţile tipărite gimnaziilor româneşti din
Transilvania şi Bucovina. Biblioteca gimnaziului din Cernăuţi înregistra, la puţină
vreme după înfiinţare, peste 1 000 de titluri de cărţi şi diverse publicaţii, cele mai
multe fiind donaţii ale elevilor şi ale unor mari personalităţi ale timpului. Chiar în
anul înfiinţării acestei biblioteci (1857), V. Alecsandri îi scria prietenului său,
Al. Hurmuzachi, că donase întreaga colecţie a lucrărilor sale publicate. În
Cunsemnăciunariul venitului, cheltuielilor şi al avutului Bibliotecii învăţăceilor

Ministrul Belgiei la Viena, Van der Steen, transmitea Ministerului de Externe al Belgiei că
românii din Transilvania erau cu ochii spre Bucureşti, sperând să li se îndeplinească visul legendei
referitoare la Romania Magna.
2
O notă a ministrului de Externe al Rusiei, din iulie 1849, reproba intenţiile românilor de a se
uni într-un stat independent daco-român.
3
În 1868, apărea, la Bucureşti,Charta Daciei Moderne, realizată de A. Treboniu Laurian, iar
în 1876 G. A. Zamfiroiu publica harta Ţările Române sau Dacia Modernă, în care erau cuprinse, pe
lângă Moldova şi Muntenia, o parte a Basarabiei, Transilvania până spre Ungvar (azi Ujgorod, oraş
din vestul Ucrainei) şi Bucovina. Dacia Modernă este unul dintre numele prin care se încerca crearea
imaginii unui stat al tuturor românilor, alături de Dacia Mare, Dacia Română, Dacia Viitoare,
Regatul Dacilor, Regatul Daciei etc.
4
Gheorghe Moldoveanu, Aron Pumnul, contribuţii la dezvoltarea limbii şi a culturii
româneşti din Bucovina, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 19.
1
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români gimnaziali cernăuţeni erau înregistrate opere ale celor mai mulţi scriitori ai
vremii5, şi nu numai români.
În anul 1869, Alexandru Roman, profesorul primei Catedre de limba şi
literatura română de la Universitatea din Budapesta, primea de la Mihail
Kogălniceanu 30 de exemplare din toate cărţile şi legile tipărite în Principatele
Unite ale României pentru a le difuza în Transilvania.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ideea unirii românilor într-o
Românie Mare, rezultată din întregirea Regatului României, prin alipirea
teritoriilor din afara graniţelor locuite de români, era promovată de toţi românii,
indiferent de statul în care locuiau 6. Cauza unirii românilor devenise o preocupare
foarte susţinută în şcoli, urmărindu-se formarea tinerilor pentru îndeplinirea ei.
În anul 1912, profesorii şi elevii Liceului „Unirea” din Focşani 7 puneau
bazele unei publicaţii pe care au numit-o ,,Revista noastră”. Când liceul se numeşte
,,Unirea”, numele revistei, ,,Revista noastră”, invită la descifrarea lui cu atenţie. Cu
siguranţă, revista era purtătoarea de cuvânt a celor din liceu, profesori şi elevi, dar
chiar din acelaşi an ajungea să aibă colaboratori din cele mai întinse teritorii
româneşti, astfel încât devenea revista generaţiei, cu aspiraţiile sale 8. Una dintre
rubricile aproape permanente ale revistei era De la fraţi, în care se publicau texte
despre românii din Transilvania, Bucovina şi chiar din sudul Dunării 9, prin revistă
5
Printre aceste nume: Gh. Asachi, C. Negruzzi, Al. Odobescu, D. Bolintineanu, D. Gusti,
A. Şaguna, G. Bariţiu ş.a.
6
Chiar dacă legăturile cu Basarabia erau îngreunate din cauza măsurilor extreme luate de
Rusia, conştiinţa apartenenţei teritoriului la Moldova era încă vie. Când, la 1856, Rusia a fost
obligată, prin Tratatul de Pace de la Paris, să cedeze Moldovei sudul Basarabiei, cu judeţele Bolgrad,
Cahul, Ismail, Vasile Alecsandri publica poezia Drum bun, adresată soldaţilor români ce urmau să
treacă Prutul pentru a lua în stăpânire acel teritoriu: ,,Drum bun, drum bun, toba bate,/ Drum bun,
bravi români,/ Cu sacul pe spate,/ Cu armele-n mâni!// Hai cu Domnul Sfântul,/ Haideţi peste Prut,/
Să luăm pământul/ Care l-am avut”. Pe baza acestui text, Ştefan Nosevici va crea marşul cu care
ostaşii români vor merge pe frontul Războiului de Independenţă şi al celui de Întregire a Neamului.
Probabil din aceleaşi motive care elimină din mai toate antologiile lui Alecsandri poezia Pohod na
Sibir, ultimele patru versuri citate mai sus lipsesc din textul aflat azi în circulaţie. A se vedea şi
Constantin Stere, Opere. În preajma revoluţiei, Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, 2010.
7
E important de precizat aici că de la înfiinţare până în 1886, liceul purta numele lui
Alexandru Ioan Cuza, cel care semnase ordinul de înfiinţare. Schimbarea numelui în „Unirea” nu se
explică prin schimbarea atitudinii faţă de domnitor, care va rămâne pentru vrânceni o figură
emblematică.
8
Încă din primul număr, profesorul Dimitrie Papadopol, preşedintele Societăţii literare a
elevilor din liceu, adresa tineretului următoarea chemare: „Întreaga şcolărime românească să ia parte,
cu inima deschisă, la muncă comună împreună cu colegii lor şi îi ţinem deschise coloanele acestei
reviste. În acest chip, va fi la îndemâna tuturor să aducă la cunoştinţa colegilor, de oriunde, ceea ce
cred şi simt, vor stabili între ei o scară a valorilor”. Şi, pentru a fi mai convingător, încheia citând
cuvintele lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea: „Aveţi o mare datorie. Ca să puteţi exista liberi, trebuie
să aveţi în minte un mare ideal: acela al neamului românesc”.
9
Era vremea când românii din sudul Dunării trăiau clipe deosebit de grele, fiind supuşi unui
proces infernal de deznaţionalizare. Vezi Max Demeter Peyfuss, Chestiunea aromânească. Evoluţia
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elevii liceului fiind racordaţi la mişcarea sufletească a generaţiei, dar şi a românilor
de pretutindeni.
Dorinţa lor de a fi la curent cu viaţa românilor de oriunde nu rămânea lipsită
de ecouri. În unul din numerele din anul 1913, revista publica textul scrisorii
trimise de către profesorul Orest de Tarangul din Suceava către Dimitrie
Papadopol, profesor la Liceul „Unirea” şi preşedintele Societăţii literare a elevilor.
Scrisoarea făcea cunoscute problemele românilor din Suceava şi eforturile pentru
„a redobândi din câte au pierdut” şi solicita tinerilor „să deie forme vii cuvintelor
frumoase din «Revista noastră», să se facă apostoli ai unei cauze naţionale atât de
măreţe cum e cea a Casei Naţionale din Suceava”, societate cooperativă care
urmărea întărirea elementului românesc din Suceava. Ajutorul solicitat privea
cumpărarea unui album care conţinea 25 de imagini cu cele mai alese monumente
din Suceava.
Scrisoarea însăşi şi modul cum a fost primit apelul din partea revistei merită
să fie cunoscute în detaliu şi astăzi, de aceea redăm întreg conţinutul, păstrând pe
cât posibil patina timpului, fără deosebiri esenţiale între cea a revistei şi a autorului
scrisorii10.
De la fraţi
Mereu ne sosesc strigăte de desnădejde de la fraţii noştri din ţările subjugate.
Elementul românesc din Bucovina trece prin momente grele. Puhoiul cotropitor al
străinilor se întinde tot mai mult şi ameninţă să distrugă până şi leagănul neamului
moldovenesc. Ţinuturile, scumpe nouă, unde răsună falnicul grai românesc sunt
ameninţate să fie prefăcute în ţări străine.
Unul dintre conducătorii de frunte ai tineretului românesc din Bucovina,
profesor la liceul românesc din Suceava, d-l dr. Orest de Tarangul, ne trimite o
scrisoare pe care o punem sub ochii cititorilor noştri, pentru a putea judeca cu toţii
trista stare în care au ajuns fraţii noştri bucovineni.
Domnule coleg,
Falnica Suceavă, pământul sfinţit prin vremile de strălucire ale neamului
nostru şi prin momentele măreţe şi duioase ale trecutului nostru, astăzi este pe cale
de a-şi pierde cu desăvârşire caracterul românesc. Primejdia înstrăinării, care până

ei de la origini până la Pacea de la Bucureşti (1913) şi poziţia Austro-Ungariei, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1994.
10
Ortografia scrisorii nu trebuie să ne mire. După cum comunica „Junimea literară” din
Cernăuţi, într-un număr din 1908, intelectualitatea bucovineană hotărâse să respecte normele
Academiei Române din 1904, chiar dacă nu era de acord cu ele, „de dragul unităţii culturale a
românilor de pretutindeni, manifestată în grai, scrieri şi năzuinţă”.
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acuma a cerut jertfă jumătate din ţara noastră11 dinspre miază-noapte, bate la porţile
Sucevei şi ameninţă împreună cu oraşul şi judeţul întreg.
În vechia Suceava, s-au consolidat elementele străine; dovadă sunt „casele
naţionale” ale evreilor, germanilor şi polonilor. Numai românul e străin în casa sa
şi în caz de trebuinţă îşi aranjează convenirile sale în Palatul polon. Ce ironie!
Pentru a scăpa de această situaţie umilitoare, pentru a spori şi a întări
elementul românesc din Suceava şi judeţ, pentru a redobândi din câte am pierdut,
s-a înfiinţat, la anul 1909, Societatea cooperativă „Casa Naţională” din Suceava, cu
părtăşii a 100 (una sută) coroane.
Cu preţul de 70 000 cor., a cumpărat societatea un teren cu o suprafaţă de
peste 3 000 metri patraţi, loc situat în centrul oraşului, la două străzi de cele mai
frecventate, ca aici să se rădice Casa Naţională menită să adăpostească: 1.
Societăţile culturale şi economice din Suceava; 2. Biblioteca populară; 3. Magazine
de mărfuri; 4. Prăvălii pentru meseriaşii din Suceava şi judeţ, organizaţi în societăţi
cooperative; 5. O şcoală profesională.
Spre a coopera în realizarea scopurilor măreţe ale Casei Naţionale din
Suceava, Societatea „Şcoala română” a întocmit un album care cuprinde 25 [de]
vederi ilustrate, representând cele mai alese monumente istorice din Suceava.
Acest album, scos într-un tiraj de 25 000, este închinat întregului neam
românesc şi se desface în toate părţile locuite de români. Venitul din desfacere se
va investa în părtăşii ale Casei Naţionale.
D-vostră, mult stimate domnule coleg, pătruns de cele mai curate sentimente
naţionale, v-aţi pus ca ţintă ideală să creşteţi un tineret devotat cauzei naţionale,
străin luptelor fratricide şi certelor de partid, prin cari se abuzează puterile cele mai
strălucite fără niciun folos real. „Revista noastră” m-a făcut cunoscut cu idealul dv[oastră] şi sunt convins că scopul ei e de a cultiva simţământul naţional, religios şi
[de] a forma caractere ferme, luptători destoinici, patrioţi buni şi desinteresaţi.
Prin d-v[oastră], domnule coleg, mă adresez către acest tineret cu apelul să
deie forme vii cuvintelor frumoase din „Revista noastră”, să se facă apostoli ai unor
cauze atât de măreţe, cum e cea a Casei Naţionale din Suceava, să desfacă
„albumurile” ei şi, eventual, să ne câştige pentru Casa Naţională şi părtaşi (à 100
cor.).
În scopul acesta îmi eau libertatea a vă trimite un exemplar al acestor
albumuri. Exemplarul se vinde à 2 fr. 50. Poşta şi vama achităm noi. Vă rog numai
să-mi comunicaţi câte exemplare să vă expediez.
Sperând că apelul de faţă va fi binecuvântat de un succes frumos, vă asigur
de deosebita mea stimă.
Prof. dr. Orest de Tarangul
Autorul scrisorii are în vedere Ţara Bucovinei, căreia pe drept cuvânt îi zice ,,ţara noastră”,
a românilor bucovineni.
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Preot ort. orient. rom.
Suceava, 7/20 martie 1913.
Nădăjduim că acest apel va găsi adevăratul răsunet în multe inimi româneşti.
Niciun bun român nu va şovăi o clipă înaintea datoriei ce are de a încuraja
asemenea fapte menite să uşureze soarta fraţilor noştri obijduiţi.
Binele obştesc al neamului să ne fie întotdeauna călăuză în viaţă[!]
Dimitrie Papadopol,
profesor

ROLUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ÎN
SCHIMBĂRILE CONFIGURAȚIEI
ETNO-TERITORIALE A BUCOVINEI
ÎN PRIMA JUMĂTATEA A SECOLULUI AL XX-LEA
SERGHEI HAKMAN
Die Rolle der Verkehrswege in den Veränderungen
der ethnisch-territorialen Gestaltung
der Bukowina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)
Der Artikel präsentiert das Problem der Veränderung der teritorialen
Zugehörigkeit der Bukowina und zwar die Veränderung ihrer Grenzen während der
Weltkriegen, sowie die Regelungen, die infolge der komplexen Interaktion
verschiedener internationalen Verhältnisse, ethnisch-nationalen und geostrategischen
Interessen der beteiligten Mächte vorgenommen wurden. Aufgrund dokumentarischer
Quellen analysiert der Verfasser die Besonderheiten der Verwendung des ethnischen
Faktors in den internationalen Verhandlungen hinsichtlich der Lösung der territorialen
Konflikte. Der vorliegende Beitrag zeigt die Bedeutung der Verkehrswege in der
Veränderung der Grenzen der Bukowina nach dem ersten und während des zweiten
Weltkriegs. Es wird die Tatsache bestätigt, dass in dem Prozess der Lösung
territorialer Konflikte im Falle der Bukowina der ethnische Faktor keine Hauptrolle
spielte, sondern wurde er als „Schild” gegen die öffentliche Meinung der eigenen
Völker benutzt. Vorrangig waren die geopolitischen und geostrategischen Faktoren,
darunter die Verkehrswege eine bedeutende Rolle hatten.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, Bessarabien, Czernowitz,
ethnischer Faktor, geopolitische und geostrategische Interessen, territoriale
Zugehörigkeit, Eisenbahn.

În perioada integrării Ucrainei, Republicii Moldova şi a României în
comunitatea europeană şi mondială în calitate de parteneri egali, o însemnătate
deosebită o capătă istoria relaţiilor acestor ţări. Aceste relaţii au fost destul de
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complicate şi prin faptul că, la diferite etape ale istoriei, mai ales în secolul
al XX-lea, aceste ţări au simţit nişte modificări ale configuraţiei frontierelor, fiind
consecinţe ale schimbării apartenenţei statale ale unor teritorii. În studiul nostru,
am încercat să renunţăm la „punerea în lumină a dreptăţii istorice”, luând în
consideraţie faptul că problema adevărului istoric e destul de dureroasă nu numai
în istoriografia, ci şi în conştiinţa cetăţenilor Ucrainei, României şi, în mare
măsură, a Republicii Moldova, deoarece „dreptatea istorică” pentru fiecare stat era
diferită şi această situaţie, în marea ei măsură, rămâne neschimbată şi la ora
actuală. După părerea noastră, trebuie să analizăm realitatea istorică cu toate
aspectele ei complicate şi controversate şi, în sfârşit, cu încercările de a
fundamenta „dreptatea istorică” sau „nedreptatea istorică”, care a avut loc în cadrul
soluţionării problemelor etno-teritoriale. Mai ales că factorul etno-naţional, deşi era
luat în consideraţie de către conducerea acestor ţări în procesul soluţionării
problemelor teritoriale, totuşi cel mai des el devenea în mânile lor un instrument
pentru satisfacerea intereselor geopolitice şi strategice ale statelor proprii.
Problema Bucovinei în anii conflagraţiilor mondiale a constituit, până în anii
din urmă, un subiect mai puţin abordat atât de istoriografia ucraineană, cât şi de
cea română, moldovenească şi rusă. În perioada post-sovietică sau post-socialistă,
au apărut numeroase lucrări științifice (Vasyl Botuşanskiy, Ihor Burkut, Olexa
Romaneț, Serhii Popyk, Ievhen Sahnovskiy, Serhii Troyan, Vladimir Fisanov,
Gheorghe Buzatu, Emil Bold, Valeriu Veratec, Valeriu Fl. Dobrinescu, Vasile
Dudaș, Radu Economu, Ion Constantin, Florin Constantiniu, Anton Moraru, Pavel
Moraru, Ioan Scurtu, Constantin I. Stan, Dumitru Suciu, Constantin Hlihor, Ion
Țurcanu, Pavel Cernavodeanu, Ion Şîşcanu), care au acoperit diverse aspecte ale
istoriei acestei regiunii, în special legate de schimbările ei statale. Unele probleme
istorice ale ei au o anumită reflectare asupra relaţiilor acestor ţări şi la etapa
actuală. Printre aceste probleme de influenţă asupra relaţiilor bilaterale, un loc
deosebit îl ocupă problema Bucovinei, a cărei soartă a fost destul de dramatică, mai
ales în secolul al XX-lea, când nordul ei şi-a schimbat apartenenţa statală de câteva
ori. Nu întâmplător, istoricul ucrainean contemporan Vladimir Fisanov a
numit-o „punct geopolitic fluctuabil”1. Unele lucrări aparțin și autorului acestui
articol2.
În această lucrare, am încercat să facem o analiză a rolului căilor de
comunicație asupra destinului Bucovinei, a configurației frontierelor ei pe fundalul
mişcărilor naţionale şi planurilor strategice ale ţărilor beligerante, dat fiind faptul
1 Владимир Фисанов, Проблема безопасности в условиях подвижных геополитических
точек: случай с Буковиной, // Пограничные районы на постсоветском пространстве:
нетрадиционные аспекты безопасности. Материалы семинара (Черновцы, октябрь 1996 г.),
Киев, Изд. Феникс, 1997, с. 88.
2 Сергій Гакман, Бессарабія та Буковина між миром і війною (Питання Буковини та
Бессарабії в міжнародних відносинах, 1917 – 1940 рр.): Монографія, Чернівці, Вид-во Зелена
Буковина, 2009, 208 с.
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că infrastructura de transport a unei regiuni sau ţări şi dezvoltarea ei înfluențează
pozitiv nu numai asupra stării economice, ci şi asupra poziţiei geopolitice şi
geostrategice.
Dacă analizăm istoria secolului al XX-lea, Bucovina apare ca problemă
teritorială la începutul primei conflagrații mondiale, când teritoriul ei era
revendicat atât de Imperiul Rus, cât şi de Regatul Român. Prin urmare, delimitarea
ei etnică, iar mai târziu teritorială, era imposibilă fără consimţământul guvernelor
din Petrograd şi Bucureşti. Încă la 18 septembrie/1 octombrie 1914, a fost semnată
o convenție secretă ruso-română, în funcție de care Rusia a recunoscut integritatea
teritorială a României şi dreptul ei de a-şi alipi „regiunile Monarhiei AustroUngare, care sunt locuite de români [...] în momentul în care ea l-ar fi considerat
oportun”3. România, în schimb, se obliga să aibă o poziție neutră faţă de Antanta4.
Referitor la Bucovina, se preconiza utilizarea principiului etnic în
delimitarea ei. Partea română considera că frontiera ar trebui să treacă pe râul Prut,
partea rusă, nefiind de acord cu această propunere, considera că ea poate fi gata
de a-i ceda României întreg teritoriul „între râurile Suceava și Siretul Mare”, cu
limita de nord de la punctul Slobozia, prin stația de cale ferată Hliboca (Adâncata)
spre Seletin.
Tratativele îndelungate dintre ţările Antantei şi România s-au finalizat prin
semnarea Tratatului din 4/17 august 1916. Conform art. IV, limitele teritoriale erau
următoarele: „De pe Prut, dintr-un punct al frontierei existente între România şi
Rusia, situat în apropierea localităţii Noua Suliţă, linia de demarcare urca de-a
lungul râului până la hotarele Galiţiei, la confluenţa Prutului cu Ceremuşul. În
continuare, ea urma «hotarele» dintre Galiţia şi Bucovina şi dintre Galiţia şi
Ungaria...”5. Aceasta era un fel de plată a aliaţilor pentru intrarea României în
război de partea lor. În memoriile sale, Joffre consemna foarte limpede faptul că,
la sfâşitul lunii iunie 1916, „toate condiţiile reclamate de România erau îndeplinite
sau pe punctul de a fi îndeplinite, în particular, muniţiile şi materialul de război,
care urma să sosească din Rusia, dar mai ales ofensiva rusă, care atingea Carpaţii.
Dacă România lăsa să treacă acest moment decisiv – subliniază el în continuare –,
concursul ei militar riscă să piardă orice eficacitate”. Apoi adaugă: „Mai ales în
ochii ruşilor”6.
La 14/27 august 1916, România a început o mobilizare generală şi a declarat

Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita S.A.N.I.C.), Fond
Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 126/1920–1935, fil. 126–130.
4
Ibidem; Василь Ботушанський, Буковина у дипломатичній боротьбі за втягнення
Румунії у війну на боці австро-німецького блоку (1914–1916 рр.) // Питання історії України:
Збірник наукових статей, Чернівці: Золоті литаври, 1999, с. 276–285.
5 Dumitru Preda, România şi Antanta. Avatarurile unei mici puteri într-un război de coaliţie
1916–1917, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 81–82.
6 Ibidem, p. 24.
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război Austro-Ungariei7. Şi, totuşi, în consecinţă, România a intrat în război într-o
perioadă nu prea favorabilă pentru ea, doar în 120 de zile de război armata
română a pierdut două treimi din teritoriul naţional şi 400 000 de oameni. În
decembrie, guvernul şi ceea ce mai rămăsese din armată s-au evacuat în Moldova
sub „umbrela protectoare” a trupelor rusești, de peste un milion de oameni8.
Cu mult mai târziu, ca urmare a luptelor crâncene de pe fronturile primei
conflagraţii mondiale, țările Antantei au reuşit să atingă schimbări esenţiale şi, la
21 octombrie/3 noiembrie 1918, a fost semnat un armistiţiu între Puterile Aliate şi
Asociate, pe de o parte, şi Austro-Ungaria, pe de altă parte9.
Forţele aliate, care vizau eliberarea în continuare a teritoriilor româneşti, au
început pregătirile pentru reintrarea României în război de partea Aliaţilor.
Ca urmare, guvernul român a trimis comandantului trupelor germane şi austroungare din România, feldmareşalului Makkenzen, un ultimatum cu cererea de a
evacua trupele sale în termen de 15 zile, şi, deoarece aceasta nu a fost pus în
aplicare pe deplin, la 27 octombrie/9 noiembrie 1918 a fost transmis, în plus, un
ultimatum, cu termenul de 24 ore, cu cererea de eliberare a teritoriului României de
trupele germane şi cu declaraţia de denunţare a Tratatului de Pace de la Bucureşti10.
În aceeaşi zi, regele României, Ferdinand, i-a trimis preşedintelui francez
R. Poincaré şi prim-ministrului G. Clemenceau o declaraţie despre aderarea la
„cauza comună” şi dorința de a reînnoi lupta „pentru realizarea idealurilor naţionale”11.
Aşadar, cu o zi înainte de semnarea, la 29 octombrie/11 noiembrie 1918, a
armistiţiului dintre Germania şi Puterile Aliate şi Asociate şi încheierea de fapt a
războiului, România, revenind la tabăra Antantei, a ajuns printre ţările
învingătoare12. Ulterior, politicienii români menţionau că România s-a poziţionat
de partea statelor aliate înainte de a semna armistiţiul cu Alianţa cvadruplă, pentru
a avea un rol activ în eliberarea teritoriul ei naţional. Radu Economu subliniază
faptul că „niciodată prevederile Tratatului de Pace de la Bucureşti, din 7 mai 1918,
n-au fost puse în aplicare, deoarece Tratatul n-a fost sancţionat şi promulgat de
rege”13.
7 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoşterea ei
internaţională. 1918: Documente externe, vol. 2., 1916–1918, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1983, p. 812–813.
8 Glenn Torrey, Primul Război Mondial şi Unirea din 1918, în Ş. Andreescu, D. Berindei,
S. Brezeanu ş.a., O istorie a românilor: Studii critice, Cluj-Napoca, Editura Fundaţia Culturală
Română, Centrul de Studii Transilvane, 1998, p. 220–221.
9 Desăvârşirea unităţii naţional-statale..., vol. 3, p. 32–41.
10 Constantin I. Stan, Generalul Henri Mathias Berthelot – sprijinitor al cauzei naţionale
româneşti, în „Sargetia – Acta Musei Devensis”, Deva, XXV, 1992–1994, p. 779.
11
Desăvârşirea unităţii naţional-statale…, vol. 3, p. 32–41; Діло, 6 падол. (листоп.)/1918; I.
Calafeteanu, C. Popişteanu (coord.), Politica externă a României: Dicţionar cronologic, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p. 166.
12 Desăvârşirea unităţii naţional-statale..., vol. 3, p. 52–70.
13 Radu Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române,
1994, p. 95.
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Consecinţele crizei generale a Imperiului Austro-Ungar, criză cauzată de
înfrângerea lui în Primul Război Mondial, au exacerbat contradicţiile interne pe
întreg teritoriul său, în primul rând a celor etnice, s-au activizat procesele de
autodeterminare naţională a popoarelor care locuiau în această monarhie. Procesele
de renaştere etnică erau caracteristice şi pentru Bucovina în perioada respectivă.
Aşadar, preşedintele Clubului Parlamentar Român de la Viena, С. IsopescuGrecul, a declarat că în cadrul Austriei trebuie creată o autonomie românească, în
componenţa cărei trebuiau să intre Transilvania, Banatul, sudul Bucovinei pe linia
râului Prut, cu includerea de partea românească a Cernăuţilor. Un alt grup de
intelectuali români, în frunte I. Flondor, a organizat, la 27 octombrie 1918, la
Cernăuţi, o adunare a românilor din Bucovina14. Această adunare, numită
Constituantă, a decis „Unirea Bucovinei întregi cu celelalte ţări româneşti într-un
stat naţional independent” şi purcederea „în acest scop în deplină solidaritate cu
românii din Transilvania şi Ungaria”15.
În această situaţie dificilă şi contradictorie, Comitetului Naţional Ucrainean
a organizat, la 3 noiembrie 1918, Vecea Poporului, care a determinat definitiv
poziţia ucrainenilor bucovineni şi orientarea lor spre unirea cu un stat ucrainean
unitar. Acest lucru a şi fost consfinţit în hotărârea adoptată, în care, pe lângă altele,
se menţiona că „oraşul Cernăuţi, precum şi judeţele politice Zastavna, Coţmani,
Văşcăuţi şi Vijniţa în întregime, iar judeţele Cernăuţi şi Siret, cu excepţia
comunităţilor care au fost marcate de ultimele două recensăminte ca majoritar
româneşti; în sfârşit, acele comunităţi ale judeţelor Storojineţ, Rădăuţi, Câmpulung,
în care ultimele două recensăminte indică majoritatea ucraineană, formează,
separate de partea românească a ţinutului, o regiune teritorială ucrainenă”. În
calitate de autoritate supremă în regiunea ucraineană nou-creată a Bucovinei, a fost
recunoscută Rada naţională ucraineană a Statului Vest-Ucrainean, pe care
participanţii la Vece au rugat-o să ia cât mai repede în mâinile sale administrarea
ţinutul. În hotărârea Vecei, era prevăzută recunoaşterea de către ucraineni a
dreptului tuturor minorităţilor naţionale la viaţă politică, drepturi egale cu
ucrainenii. Ele puteau să aibă reprezentanţi în Rada naţională ucraineană. Totodată,
în hotărârea finală a Vecei a apărut un punct care nu era în proiectul acesteia:
„Vecea doreşte alipirea părţii austriece a pământului ucrainean la Ucraina”.
Recunoscând puterea Radei naţionale ucrainene şi înţelegând necesitatea privind
constituirea ei legislativă, Vecea a înaintat Radei rugămintea de a pregăti o
constituţie pentru întreaga regiune ucraineană, adică Statul Vest-Ucrainean, pe
principii democratice, şi anume: drepturi egale pentru toţi cetăţenii indiferent de
Державний архів Чернівецької області (în continuare – ДАЧО). Фонд 6. Президіальне
бюро міністра-делегата Буковини, оп. 1, спр. 2, арк. 1–5; Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu
România. 1917–1918: Documente, antologie de I. Calafeteanu şi Viorica-Pompilia Moisuc, Chişinău,
Editura Hyperion, 1995, p. 259.
15 „Monitorul Bucovinei”, 2 ianuarie 1918; Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România...,
p. 259–260.
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sex sau naţionalitate16.
La 6 noiembrie 1918, Comitetul Ucrainean din ţinut, în frunte cu Omelean
Popovici, sprijinit de un grup de români, în frunte cu Aurel Onciul, a preluat pe
cale paşnică puterea de la administraţia austriacă a ţinutului, ucrainenii – în nordul,
şi românii – în sudul Bucovinei, în oraşul Cernăuţi fiind formată o administraţie
paralelă ucraineano-română, în comunele mixte administraţia locală urma să fie
instalată prin înţelegerea comunităţilor17. O asemenea stare a lucrurilor urma să
rămână până la rezolvarea destinului Bucovinei la Conferinţa de Pace18.
Însă guvernul lui Marghiloman, printr-unul dintre ultimele sale acte, decidea
„trimiterea ajutorului necesar românilor bucovineni”19. La 11 noiembrie 1918,
trupele române au intrat în Cernăuţi20. După afirmaţia Legaţiei române de la Paris
în publicaţia din ziarul „L’Etoile rouge”, din 29 noiembrie 1918, marşul armatei
române în nordul Bucovinei a fost hotărât de Comandamentul trupelor aliate, de
generalul Berthelot21. Totodată, publicarea acestei declaraţii de la Paris putea fi
considerată şi ca o confirmare a declaraţiei lui Iancu Flondor la şedinţa Consiliului
Naţional Român din 12 noiembrie 1918, referitor la faptul că decizia guvernului
român de a introduce trupele militare în întreaga Bucovină a fost coordonată cu
Antanta şi era, de asemenea, în concordanţă cu interesele ei22.
La 28 noiembrie 1918, sub egida Consiliului Naţional Român, în Palatul
Mitropolitan din Cernăuţi a avut loc Congresul General al Bucovinei23. În
conformitate cu ordinea de zi, întitulată Stabilirea raportului politic al Bucovinei
faţă de Regatul Român, a fost luată decizia cu privire la „unirea necondiţionată şi
pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru
cu Regatul României”, susţinută, de asemenea, de comunitatea poloneză şi de cea
germană24.
16 Боротьба трудящих Буковини за соцiальне i нацiональне визволення i возз’єднання з
Українскою РСР. 1917–1941. Документи й матеріали, Чернiвцi, Облвидав, 1958, с. 125–126;
Народне віче Буковини 1918–1993: Документи і матеріали обласної науково-практичної
конференції, присвяченої 75-річчю Буковинського народного віча 3 листопада 1918 р.,
Чернівці, Прут, 1994, с. 116–117.
17 „Діло”, 18 падол./1918; Radu Economu, op.cit., p. 143.
18 Serghei Hacman, Procesele de autodeterminare naţională din Bucovina în toamna anului
1918, în volumul 1918. Sfârşit şi început de epocă, Satu-Mare – Zalău, Editura Lecon Zalău, Editura
Muzeului sătmărean, 1998, p. 191–206.
19 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari.
Campania Armatei Române din 1918–1919, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, p. 84.
20 „Monitorul Bucovinei”, 14 noiembrie 1918.
21 Radu Economu, op. cit., p. 12.
22
ДАЧО, Фонд 6, Президіальне бюро міністра-делегата Буковини, Oп. 1, Спр. 2,
арк. 18.
23 Radu Economu, op. cit., p. 37.
24 S.A.N.I.C., Fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 17/1918, fil. 26–29; „Monitorul
Bucovinei”, 5 ianuarie 1918; Документы Объединения (1859–1918), în „Cugetul”, nr. 2/1992,
p. 63; Unirea Basarabiei şi a Bucovinei..., p. 333–335; Florin Pintescu, Atitudinea germanilor din
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După război, la Conferinţa de Pace de la Paris, delegația română a încercat
să dovedească dreptul României de a-şi alipi întreaga Bucovină, pregătind în acest
scop un memoriu, în care se amintea de acordul din august 1916 dintre Puterile
Aliate şi Asociate şi România, de argumente istorice şi de hotărârile Congresului
General al Bucovinei, din 28 noiembrie 1918, referitor la unirea ei cu România. În
afară de argumente istorice, au fost, de asemenea, prezentate argumente geopolitice
şi economice, în conformitate cu care delegaţia română încerca să demonstreze că
divizarea Bucovinei va afecta în mod negativ interesele economice ale populaţiei,
orientate spre România. Conform opiniei membrilor delegaţiei, calea ferată
principală Cernăuţi – Zaleszczyki, care conecta sistemul feroviar din Bucovina cu
reţeaua din Galiţia, trebuia să treacă în proprietatea României. Totodată, luând în
consideraţie bazinul hidrografic, delegaţia română considera că Ceremuşul trebuia
să treacă sub aceeaşi administrare cu Prutul, caz în care reglementarea acestor
probleme urma să fie efectuată în comun25.
În chestiunile delimitării frontierelor româneşti, comisia a pus de câteva ori
în dezbatere problema posibilelor graniţe ale Bucovinei, analizând şi sugestiile
delegaţiei româneşti. Interesant este faptul că acestă comisie a hotărât că se va
călăuzi, în afară de principiul etnic, încă de două principii: cel economic (pe cât e
posibil, să nu taie căile ferate cu frontierele) şi cel strategic (de a se „apăra”
împotriva comunismului şi revanşismului)26.
Menţionăm faptul că, insistând asupra revendicării întregului teritoriul al
Bucovinei şi nu numai până la Prut, după cum era indicat în Acordul dintre
România şi Antanta, din 4/17 august 1916, delegaţia română a menţionat
importanţa rutelor de comunicaţie pentru dezvoltarea în continuare a ţinutului.
Printre documentele prezentate la Conferinţă de delegaţia României a fost şi un
studiu în care erau expuse considerentele părţii româneşti, care argumentau
necesitatea includerii în cadrul României a teritoriul bucovinean dintre Prut şi
Nistru. Printre cele şase argumente referitoare la imposibilitatea renunţării părţii
române la această parte a ţinutului erau şi următoarele două: „2. Singura şosea care
leagă Cernăuţii cu Hotinul trece tot prin acestă regiune; 3. Singura cale ferată care
leagă Bucovina şi nordul Moldovei cu nordul Basarabiei trece de la Cernăuţi la
Noua Suliţă tot prin acest teritoriu. Dacă această cale ferată se pierde, relaţiile
economice între cele trei regiuni indicate mai sus ar fi cu totul compromise, fiindcă
cea mai aproape cale ferată care ar putea face această legătură trece pe la Iaşi,
Bălţi, Ocniţa, făcând un ocol de 250–300 km”27.
Bucovina faţă de regimul românesc în anul 1919, în „«Codrul Cosminului». Analele ştiinţifice de
istorie ale Universităţii «Ştefan cel Mare»”, Suceava, serie nouă, V, 1999, p. 267.
25 S.A.N.I.C., Fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 17/1918, f. 26–29; Документы
Объединения..., p. 63; Florin Pintescu, op. cit., p. 267.
26 Виноградов В. Н., К оценке дипломатии Ионела Брэтиану // Первая мировая война:
дискуссионные проблемы истории, Москва: Наука, 1994, с. 95.
27 Desăvârşirea unităţii naţional statale…, p. 569.
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La rândul său, regimul bolşevic n-a avut în această perioadă interese speciale
referitoare la Bucovina. Drept excepţii, au fost anumite acţiuni diplomatice şi
militare în primăvara anului 1919, care, conform opiniei noastre, au fost motivate
de considerente strategice şi aveau ca obiectiv unirea, prin Galiţia şi Bucovina, a
forţelor comuniste ruse, ucrainene şi maghiare. Despre acest rol strategic, care-i
revenise acestei zone remarca şi delegatul partidului comunist al Galiţiei, O. Korfe:
„Evenimentele din Ungaria au pus Galiţia între două republici sovietice... Acest
fapt cred că 1-a simţit şi Antanta, ceea ce lămureşte faptul încercării ei de a împăca
Polonia cu Ucraina, ca pe urmă să le folosească pe ambele împotriva
bolşevismului”79. Necesitatea unirii trupelor republicilor sovietice reiese şi din
telegramele dintre Guvernul Ungariei Sovietice, din perioada lui scurtă de
existenţă, cu guvernele Ucrainei Sovietice şi al Rusiei Sovietice, publicate dejа în
perioada postcomunistă28.
În special în telegrama din 26 martie 1919 – trimisă de către comandantul
suprem al Armatei Roşii I. Vaţetis şi de membrul Consiliului Militar Revoluţionar
S. Aralov comandantului de oşti V. Antonov-Ovseenko –, se clarifică faptul că
„înaintarea spre vest e necesar să fie adusă până la frontierele de sud-est ale Galiţiei
şi ale Bucovinei”, deoarece aceasta este necesar pentru stabilirea „unei legături
nemijlocit strânse cu trupele sovietice ale Ungariei”29. Totodată, această operaţiune
urma să fie asigurată de anumite resurse umane. La 11 aprilie 1919, preşedintele
Consiliului Comisarilor Poporului şi Comisar în Afacerile Externe al R.S.S.
Ucrainene, C. Rakovski, a cerut de la şeful Consiliului Militar Revoluționar al
R.S.F.S. Ruse, L. Troţki, „să fie repetat într-o formă categorică despre trecererea de
pe Frontul Rusesc” spre comandamentul ucrainean „a tuturor originarilor din
România, Dobrogea, Basarabia şi Bucovina […], pentru punerea în aplicare a
planului strategic de legătură cu Ungaria”30. Ca urmare, la 13 aprilie, L. Troţki a
dat ordin comandanţilor Armatelor 1, 2, 3, 4 şi 5 „să fie scoşi din funcţie toţi
originarii din România, Dobrogea, Basarabia şi Bucovina” şi să fie trimişi la
Moscova la dispoziţia lui31.
La 17 aprilie 1919, Bella Kun s-a adresat către Lenin cu rugămintea ca
Armata Roşie rusă „să efectueze o deplasare cu cele mai mari forţe posibile în
direcţia generală spre Cernăuţi”. Se adăuga că, dacă atacul nu este posibil pe linia
întregului front român, partea ungară cerea „să susţină lovitura principală în
direcţia Cernăuţi, cu acţiuni active demonstrative” pe alte segmente ale frontului,
adăugând că aceasta este o condiţie de existenţă a Republicii Sovietice Ungare32.
A doua zi, Bella Kun, într-o telegramă trimisă Comisarului Afacerilor Externe al
Советская Россия – Венгерская Советская Республика. 1919 год: Документы и
материалы, Москва, Изд-во Международные отношения, 1990, 328 с.
29 Ibidem, p. 26.
30 Ibidem, p. 69–70.
31 Ibidem, p. 73–74.
32 Ibidem, p. 82.
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R.S.F.S. Ruse G. Chicherin, pentru a fi transmisă ulterior lui Lenin, informa că
trupele române au trecut în ofensivă, fapt care a forţat armata ungară să se retragă.
El ruga, din nou, ca „Armata Roşie să înceapă operaţiuni atât împotriva Galiţiei, cât
şi împotriva Cernăuţilor”, operaţiuni extrem de importante, atât din punct de vedere
strategic, cât şi moral33.
Aşadar, liderii bolşevici intenţionau „ca prin Basarabia, Bucovina şi Galiţia
să se întindă o mână de ajutor Republicii Sovietice Ungare”34, încercând astfel să
unească fronturile republicilor sovietice. Foarte clar se evidenţiază rolul Bucovinei
şi al Galiţiei în planurile strategice ale conducerii bolşevice în telegrama cifrată din
21 aprilie 1919, expediată de V. I. Lenin către I. Vaţetis şi S. Aralov. Printre altele,
în telegramă era menţionat: „Înaintarea spre Galiţia şi Bucovina este necesară
pentru legătura cu Ungaria Sovietică. Această sarcină trebuie realizată cât mai
repede şi cât mai puternic, iar, în afara cadrului ei, nu are rost nicio ocupare a
Galiţiei şi a Bucovinei”35.
Cele expuse mai sus lămuresc paşii diplomaţilor guvernului sovietic rus şi ai
celui ucrainean, care, la 1 mai 1919, au înaintat Ministerului de Externe al
României o notă, cerând evacuarea imediată a trupelor române din Basarabia, iar
pe data de 2 mai, guvernul sovietic ucrainean a trimis o notă cu cerinţa „să declare
în 48 de ore despre acordul lor de a evacua imediat trupele sale din Bucovina”. În
notă se specifica: „Clasa muncitoare din Ucraina nu poate să permită, ca între
Ungaria Sovietică şi Ucraina Sovietică Bucovina să rămână subjugată”36.
Ar trebui de remarcat faptul că această acţiune diplomatică a fost planificată
de către conducerea sovietică de câteva zile. Motivaţia şi scopul ei final, într-o
anumită măsură, pot fi dezvăluite şi datorită conţinutului conversaţiei duse de către
C. Rakovski, prin „linia directă” telegrafică, în data de 28 aprilie 1919. În special,
el menţiona: „Ca o demonstraţie politică care ar însoţi ofensiva noastră în Bucovina
şi Basarabia, poate fi trimisă o notă României şi garanţilor ei, aliaţilor. Ca punct
central în această notă poate fi Acordul ruso-român din 5 martie anul trecut. El ne
creează o bază directă îndemânoasă pentru nişte acţiuni militare împotriva
românilor, al căror obiectiv ar putea fi Basarabia, iar, de fapt – răsturnarea
burgheziei române şi unirea, peste cadavrul ei, cu Ungaria. Această acţiune va
sprijini starea de spirit din Ungaria”. Mai departe, şeful Consiliului ucrainean al
Comisarilor Poporului a subliniat: „Operaţiunile contra românilor le pregătim
folosind, în mod explicit, elemente internaţionale şi basarabene, astfel încât acestea
să nu meargă în detrimentul executării directivei lui Vladimir Ilici [Lenin, n. n. –
S. H.]. Eu personal cred că operaţiunile noastre în Bucovina şi Basarabia le vom
efectua sub firmă locală, fără a ne dezvălui”. În aceeaşi conversaţie se menţiona că
33

Ibidem, p. 85.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 651–652.
35 Советская Россия – Венгерская Советская Республика, c. 93.
36 Бротьба трудящих…, с. 172–173.
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în Odesa deja se pregăteşte un guvern pentru Basarabia din cadrul „tovarăşilor
basarabeni”37.
Menționăm că, după căderea Republicii Sovietice Ungare, România a
intensificat activitatea sa în nordul Bucovinei. Luând în consideraţie acordurile
semnate în anii precedenţi între România şi ţările Antantei, participarea activă a
armatei române în lupta contra Ungariei, necesitatea evacuării armatei române din
Budapesta şi alţi factori, la 1 august 1919, Comisia în chestiunile române şi
iugoslave a recomandat Consiliului Suprem al Antantei să includă întreaga
Bucovină în componenţa României38. La 10 septembrie 1919, reprezentanţii
Puterilor Aliate şi Asociate şi Austria au semnat Tratatul de Pace de la St. Germain
en Laye, cu textul articolului 59, cu privire la suveranitatea României asupra
Bucovinei39, frontierele cărei urmau să fie stabilite mai târziu. Linia de frontieră a
Bucovinei a fost recunoscută de către Consiliul Suprem al Antantei ca aparţinând
în întregime României, pentru a-i păstra „integritatea teritoriului ei istoric, cu
excepţia unui aliniament mic necesar pentru a nu întrerupe legătura feroviară între
oraşele galiţiene Horodenka şi Zaleszczyki”. Pentru o perioadă de timp, cinci
localităţi bucovinene au fost incluse în componenţa Poloniei, ca plată, pentru a nu
întrerupe calea ferată, trecută de asemenea sub administrare poloneză40. Problema
acestui segment al frontierei s-a discutat în şedinţele Comisiei mixte românopolone pentru delimitarea frontierelor dintre cele două ţări, în perioada dintre 1921
şi 1935. La 26 ianuarie 1928, s-a convenit ca aceste localități ale Bucovinei istorice
să revină României41.
Aşadar, interesul bolşevicilor faţă de Bucovina, manifestat în primăvara
anului 1919, a fost legat de considerente militare strategice, în care un loc deosebit
îl aveau căile de comunicaţie, necesare pentru unirea, prin Galiţia şi Bucovina, a
forţelor comuniste ruse, ucrainene şi maghiare. După răsturnarea puterii sovietice
în Ungaria, interesul bolşevicilor faţă de Bucovina a dispărut pentru mai mulţi ani.
De căile ferate sunt legate şi chimbările teritoriale din iunie-iulie 1940.
La 23 august 1939, la Moscova, a fost semnat Pactul sovieto-german de
neagresiune42 şi Protocolul adiţional secret la el43. Protocolul adiţional secret de la
37 Виноградов В. Н., Ерещенко М. Д., Семенова Л. Е., Покивайлова Т. А., Бессарабия на
перекрестке Европейской дипломатии: Документы и материалы, Москва: Индрик, 1996,
с. 267–268.
38 Шевченко Ф. П., Михайлина П.В., Романець О. С., Нариси з історії Північної
Буковини, Київ: Наукова думка, 1980, c. 260.
39 Desăvârşirea unităţii naţional statale…, vol. 4, p. 310.
40 Центральний державний історичний архів у Львові, Фонд 581, Оп. 1, Спр. 93, арк.
8–11; ДАЧО, Фонд 6. Президіальне бюро міністра-делегата Буковини, Оп. 1, спр. 115, арк. 1–2;
Desăvârşirea unităţii naţional-statale..., vol. 5, p. 380.
41 Radu Economu, op. cit., p. 105.
42 СССР – Германия. 1939: Документы и материалы о советско-германских
отношениях с апреля по октябрь 1939 г. В 2-х т., т. 1, Vilnius, Изд-во Mokslas, 1989, с. 61–62.
43 Советско-германские документы 1939–1941 гг. Из Архива ЦК КПСС // Новая и
новейшая история, №. 1/1993, с. 89–90.
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23 august 1939, prin care era prevăzută delimitarea „sferelor de interese” între
U.R.S.S. şi Germania, care se găsea din punct de vedere juridic în contradicţie cu
suveranitatea şi independenţa unor terţe ţări – fapt care este considerat de istoricul
rus M. Semireaga drept tratat de alianţă44 –, a fost semnat în acel moment când
„Stalin a înţeles că a devenit arbitrul situaţiei”. După părerea cercetătorului francez
Stéphane Courtois, „fiecare dintre cele două tabere are o nevoie imperioasă de a se
alia cu el. Va face deci târgul cu cel care oferă mai mult”45.
Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial, includerea în componenţa
U.R.S.S. a teritoriilor Ucrainei de Vest şi ale Belorusiei de Vest, desfăşurarea
prielnică pentru Uniunea Sovietică a relaţiilor internaţionale în anii 1939–1940,
l-au adus pe Stalin la hotărârea de a realiza punctul trei al Protocolului adiţional
secret prin care erau delimitate „sferele de interese” între U.R.S.S. şi Germania.
La 23 iunie 1940, guvernul sovietic a înştiinţat oficial Berlinul despre
necesitatea realizării pretenţiilor teritoriale sovietice faţă de România. După cum
remarca în memoriile sale fostul consilier al Ambasadei germane în U.R.S.S., Gh.
Hilger, „guvernul sovietic, îngrijorat de succesele neaşteptate ale Germaniei în
Franţa, a hotărât sa-şi lărgească şi să-şi întărească poziţiile în ritm accelerat, ca să
obţină un folos maxim din rezultatul tratatelor încheiate cu Germania, în legătură
cu separarea intereselor mutuale”46. În prima variantă, revendicările se refereau la
întregul teritoriu al acestei provincii47, dar, după convorbirea lui Molotov cu
Schulenburg, din 25 iunie 1940, partea sovietică şi-a limitat pretenţiile doar la
partea de nord a Bucovinei cu oraşul Cernăuţi48.
La 26 iunie 1940, Molotov i-a remis lui Gh. Davidescu, ministrul României
la Moscova, o notă ultimativă, cu termen de 24 de ore, cerând Basarabia şi nordul
Bucovinei. Argumentând necesitatea modificărilor teritoriale, partea sovietică
folosea şi factorul etnic. Nu întâmplător, în cunoscuta notă înaintată României, se
vorbeşte, printre altele, despre transmiterea „către Uniunea Sovietică a acelei părţi
a Bucovinei, a cărei populaţie este legată în marea sa majoritate de Ucraina
Sovietică prin comunitatea sorţii istorice, cât şi prin comunitatea de limbă şi
compoziţie naţională”. Se mai specifica, în notă, că „un astfel de act ar fi cu atât
mai just, cu cât transmiterea părţii de nord a Bucovinei către U.R.S.S. ar putea
reprezenta, este drept că numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de
despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită U.R.S.S. şi populaţiei

44 Михаил Семиряга, Тайны сталинской дипломати. 1939–1941, Москва, Изд-во
Высшая школа, 1992, c. 43.
45 Stéphane Courtois, „Aldine”, supliment al ziarului „România liberă”, 29 martie 1996.
46
Густав Хильгер, 1939-й: свидетельства очевидца // Дипломатический ежегодник.
1989, Москва, Изд-во Международные отношения, 1990, с. 329.
47 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României (în continuare se va cita Arh. M.A.E.),
Fond 1920–1944/U.R.S.S. Telegrame Moscova 1939–1940, vol. 3, fila. 12.
48 СССР-Германия. 1939–1941. Документы и материалы о советско-германских
отношениях с сентября 1939 по июнь 1941 г. В 2-х т., т. 2, Vilnius, Изд-во Mokslas, 1989, с. 56, 63.
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Basarabiei prin dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia”49. Tot în calitate
de mijloc de despăgubire pentru faptul că „România a exploatat un timp destul de
îndelungat Basarabia”, era considerat şi tezaurul BNR, transportat la Moscova
pentru păstrare în timpul Primului Război Mondial, şi pe care sovieticii refuzau să-l
restituie României50.
Vom menţiona faptul că aceste acţiuni diplomatice se bazau pe nişte
pregătiri militare fundamentale. În scopul pregătirii şi efectuării operaţiunilor
militare, prin joncţiunea regiunii militare speciale Kiev şi a regiunii militare Odesa
ale armatei sovietice, a fost creat Frontul de Sud, a cărui conducere a fost
încredinţată generalului de armată Gh. Jukov.
Marele Stat Major al Armatei Roşii a elaborat două variante de acţiune a
trupelor sovietice. Prima variantă prevedea un plan de acţiuni pentru cazul în care
Guvernul României nu va accepta evacuarea din Basarabia şi Bucovina. În această
situaţie, urma să se execute o lovitură concentrată prin intermediul Armatei a 12-a
de-a lungul Prutului, în direcţia oraşului Iaşi, iar Armata a 9-a trebuia să declanşeze
ofensiva la sud de Chişinău, spre Huşi. Planul militar prevedea încercuirea trupelor
române în regiunea Bălţi – Iaşi. Varianta a doua prevedea acţiuni în cazul când
trupele române urmau să se retragă de bună voie la vest de Prut. Conform acestui
plan, misiunea trupelor sovietice consta în ieşirea foarte rapidă la Prut, pentru a lua
sub control retragerea trupelor române. Drept bază a acţiunilor, a fost adoptată
prima variantă51.
Către 26 iunie 1940, comandamentul Armatei Roşii a concentrat, în preajma
hotarului de est al României, 32 de divizii de infanterie, două divizii de infanterie
motorizată, şase divizii de cavalerie, 11 brigăzi de tancuri, trei brigăzi de desant
aerian, 16 regimente de artilerie din rezerva comandantului-şef, 14 regimente de
artilerie de corp şi patru divizioane separate de artilerie52. În direcţiile principale de
ofensivă, a fost asigurată o superioritate aproape triplă în forţă vie şi tehnică de
luptă53. În ceea ce privește numărul de trupe româneşti, la 15 iunie 1940, adică la
începutul operaţiunii militare sovietice, în direcţia estică a României erau dislocate
trei divizii de cavalerie şi 25 de divizii de infanterie, o brigadă moto-mecanizată,
49

Arh. M. A. E., Fond 1920–1944/ U.R.S.S., Telegrame Moscova 1939–1940, vol. 2, fil. 460–
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50 СССР-Германия. 1939–1941, т. 2, с. 63; Adrian Cioroianu, Cea mai frumoasă poveste.
Câteva adevăruri simple despre istoria românilor, Bucureşti, Editura Curtea Veche Publishing, 2013,
p. 58–59.
51 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia. Culegere de documente,
selecţie Ion Şişcanu, Vitalie Văratec, Chişinău, 1991, p. 26; 28 июня: Документы свидетельствуют,
Составитель Ион Шишкану, Михаил Черненко, în „Cugetul”, nr. 3, 1991, с. 18.
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O.S.P.R.M.), Fond 50, inv. 2, dosar 153, fila 74; Ioan Scurtu, Dumitru Almaş, Armand Goşu, Ion
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două brigăzi de vânători de munte, o divizie de cavalerie motorizată. Cele mai
multe dintre aceste unităţi militare erau desfăşurate nu în Basarabia, ci pe teritoriul
Vechiului Regat54.
De îndată ce intră în posesia ultimatumului sovietic, guvernul român s-a
adresat guvernelor Germaniei, Italiei, Turciei, Iugoslaviei şi Greciei, dorind să
cunoască poziţia guvernelor respective şi posibilitatea de a fi susţinut de ele55.
Negăsind o susţinere fermă din partea lor, România a fost nevoită să evacueze
teritoriile Basarabiei şi nordului Bucovinei, în conformitate cu notele ultimative
sovietice56.
În 28 iunie 1940, trupele Frontului de Sud au trecut Nistrul şi au pătruns pe
teritoriul Basarabiei şi nordului Bucovinei. Trupele române aveau ordin să se
retragă în mod organizat. În timpul retragerii trupelor române şi al înaintării
trupelor sovietice, au avut loc ciocniri militare, încălcări grave ale condiţiilor de
transmitere a teritoriilor, care au dus la pierderea multor vieţi omeneşti. Din cauza
organizării proaste a forţării Nistrului, au fost victime în rândul Armatei Roşii.
Au fost înregistrate cazuri când unele unităţi militare sovietice au făcut uz de
artilerie şi tancuri, provocând ciocniri în care şi-au găsit moartea mulţi soldaţi din
ambele părţi57.
Istoricul român Vitalie Văratec, referindu-se la câteva documente de arhivă
recent descoperite, susţine că, în conformitate cu opinia părţii germane, problema
Basarabiei, după negocierile din perioada august-septembrie 1939, urma să fie
soluţionată în modul următor: Uniunea Sovietică va înaita revendicările sale
referitor la Basarabia numai atunci când o ţară terţă (Ungaria, Bulgaria) va formula
pretenţii teritoriale faţă de România şi va începe realizarea lor. Independent,
U.R.S.S. nu-şi va asuma iniţiativa în această problemă. În iunie 1940, Molotov a
refuzat să accepte această interpretare (de către germani) a problemei Basarabiei,
menţionând că ea reprezintă doar un element separat şi nu o condiţie în general58.
Aşadar, în timpul negocierilor sovieto-germane din august 1939, Bucovina
nici nu a fost amintită. Potrivit opiniei lui Vitalie Văratec, prin ocuparea Galiţiei de
Est de către unităţile sovietice, segmentul frontierei sovieto-române s-a mărit
semnificativ. Trupele sovietice se aflau prezente atât în preajma Nistrului, cât şi pe
54 Anton Moraru, O „operaţie militară” necunoscută, în „Moldova Socialistă”, Chişinău,
10 iunie 1990.
55 Valeriu Fl. Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia. 1918–1940, Iaşi, Editura Junimea, 1991,
p. 153; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. 2, part. II, (noiembrie 1933 –
septembrie 1940), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 1 114–1 115.
56 Arh. M.A.E., Fond 1920–1944/U.R.S.S. Telegrame Moscova 1939–1940, vol. 2, fil. 467, 470.
57
Arh. M.A.E., Fond 71/U.R.S.S. 1920–1944, vol. 99/1940, fil. 44, 48, 64, 70, 136, 227–231;
Arhiva Ministerului Apărării Naţionale a României (în continuare se va cita Arh. M.Ap.N.), Fond
Armata 3, dosar 105, fila 117; Arh. O.S.P.R.M., Fond 50, inv. 2, dosar 55, fil. 30–31.
58 Vitalie Văratec, Problema Bucovinei în perioada dintre semnarea protocolului adiţional
secret sovieto-german (23 august 1939) şi nota ultimativă sovietică (26 iunie 1940), în „«Glasul
Bucovinei». Revistă trimestrială de istorie şi cultură”, Cernăuţi – Bucureşti, anul VII, nr. 1/2000, p. 27.
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linia Ceremușului. Vulnerabilitatea strategică a spaţiului bucovinean, în
eventualitatea unei ofensive sovietice din nord şi din est, nu a trecut neobservată de
către Kremlin. În cazul ocupării doar a Basarabiei, Bucovina se transforma într-o
zonă încercuită din mai multe părți de trupele sovietice. În plus, legătura directă
feroviară dintre Basarabia şi teritoriile poloneze recent ocupate, putea fi asigurată
numai prin Bucovina, fapt care avea să determine mai târziu soarta ţinutului.
Autorul presupune că ambiţiile imperialiste ale lui Stalin excludeau o altă soluție
decât ocuparea Bucovinei, simultan cu cea a Basarabiei. Perspectiva de a extinde
prezenţa trupelor sovietice în Bucovina reprezenta un obiectiv strategic, deoarece
U.R.S.S. dorea să-şi extindă armatele pe un alianiament cât mai înaintat în centrul
Europei59. Despre faptul că Uniunea Sovietică nu considera granițele Bucovinei ca
finale indică şi faptul că conducerea sovietică refuza să accepte principii comune
care ar asigura activitatea serviciilor de frontieră de pe ambele părţi, după modelul
care exista pe linia Nistrului, în Basarabia60.
Se poate presupune că, încă la semnarea Protocolului adiţional secret din
vara anului 1939, diplomaţia sovietică pornea de la intenţia de a lărgi teritoriul
U.R.S.S. spre vest, având în vedere vechile pământuri ale Imperiului Rus care i-au
fost luate la sfârşitul Primului Război Mondial61. Cu toate acestea, deja în vara
anului 1940, fiind sigură de inevitabilitatea unui război cu Germania, conducerea
U.R.S.S. se pregătea de el, inclusiv în varianta de ofensivă62. Dat fiind faptul că
petrolul este „sângele războiului”, conducerea sovietică planifica să efectueze
lovituri asupra României – principalul furnizor al acestei materii pentru Germania
–, lovituri ce ar fi dus la stagnarea maşinii de război germane63. Deci, după părerea
noastră, teritoriul Basarabiei îi era necesar Uniunii Sovietice ca un cap de pod
pentru declanşarea unei ofensive spre bazinele petrolifere ale României, ceea ce ar
fi adus o daună substanţială aprovizionarii Germaniei cu combustibil64.
Ibidem, în „Glasul Bucovinei”, anul VI, nr. 4/1999, p. 42–43.
Ibidem, în „Glasul Bucovinei”, anul VII, nr. 1/2000, p. 24.
61 Уильям Ширер, Взлет и падение третьего рейха. в 2-х т., Москва, Воениздат, 1991,
т. 2, с. 577.
62 Дмитрий Волкогонов, Эту версию уже опровергла история // Известия, 16 янв./1993;
Юрий Горьков, Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 г.? // Новая и
новейшая история, № 3/1993, с. 29–45; Готовил ли СССР превентивный удар?: Из архивов
Министерства Обороны СССР / Публ. Зюзина Е.И. // Военно-исторический журнал (în
continuare – ВИЖ), № 1/1992, с. 7–29; Валерий Данилов, Готовил ли Сталин нападение на
Германию? // Комсомольськая правда, 4 янв./1992; Киселев В., Упрямые факты начала войны
// ВИЖ, №. 2/1992, с. 15–19;
63 Виктор Суворов, Ледокол. Кто начал вторую мировую войну?: Нефантастическая
повесть-документ, Москва, Изд-во Дом „Новое время”, 1993, с. 150.
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În favoarea ipotezei referitoare la aplicarea loviturii principale – sau cel
puţin acordarea unui rol esenţial – în direcţia României în planurile strategice ale
Uniuni Sovietice, vorbeşte şi modul în care au fost dislocate unităţile Armatei
Roşii la frontierele de vest ale U.R.S.S., în iunie 1941, când conducerea sovietică a
început realizarea nemijlocită a pregătirilor pentru un conflict armat cu Germania.
Astfel, în primul eşalon strategic, căruia i-a revenit rolul unei „armate de
invazie”65, la frontierele României era desfăşurată Armata a 9-a – formată în 1940
anume pentru înfăptuirea operaţiunilor militare de alipire a Basarabiei la Uniunea
Sovietică66 – şi Armatele a 12-a67şi a 18-a68. În al doilea eşalon strategic, care era
considerat drept rezervă a Comandamentului general69, la frontiera cu România se
aflau Armatele a 19-a70 şi a 16-a71.
Astfel, s-a reliefat planul strategic al sovieticilor: cea mai puternică armată
din primul eşalon strategic, Armata a 9-a, era îndreptată împotriva României, iar
cea mai puternică armată din al doilea eşalon strategic, Armata a 19-a, desfăşurată
nemijlocit în spatele ei, tot împotriva României. Concomitent, corpurile aeropurtate
ale Armatei Roşii erau desfăşurate în aşa fel încât puteau fi folosite fără dislocare:
al 4-lea şi al 5-lea – împotriva Germaniei, al 3-lea – contra României, primul şi al
doilea atât împotriva României, cât şi împotriva Cehoslovaciei sau Austriei
(constituind un pericol esenţial pentru magistralele petroliere montane din
România)72.
În direcţia României se planifica să fie folosite şi Flotila de pe Dunăre73,
Corpul al 9-lea cu destinaţie specială74 şi brigăzile zonei antiaeriene de sud75. În
plus, despre faptul că direcţia românească în planurile de agresiune ale U.R.S.S. era
prioritară, vorbeşte şi faptul că, atunci când războiul a început nu aşa cum se
pregătea Stalin, de pe Frontul de sud-vest au fost transferate pe Frontul de vest
Doilea Război Mondial (1939–1940), în Ihor Burcut, Serghei Hakman, Itinerarii culturale. Suceava –
Hotin: Selecţie de articole, Asociaţia Centrul European de Resurse şi Consultanţă – Filiala Suceava,
Cluj-Napoca, Editura Qual Media, 2009, p. 34–48; Сергій Гакман, Бессарабія та Буковина між
миром і війною (Питання Буковини та Бессарабії в міжнародних відносинах, 1917–1940 рр.):
Монографія, Чернівці, Вид-во Зелена Буковина, 2009, с. 175–180.
65 Александр Егоров, Тактика и оперативное искусство РККА на новом этапе. Предисловие // ВИЖ, № 10/1963, c. 31.
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№ 6/1973, c. 24.
68 Готовил ли СССР превентивный удар?... // ВИЖ, № 1/1992, с. 28.
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Armatele a 16-a şi a 19-a76. Despre planificarea loviturii împotriva României
vorbeşte şi faptul că, deja la începutul războiului, acţionând după planurile
elaborate anterior, strategii sovietici îşi concentrau atenţia în direcţia sud-vest,
obţinând succes chiar în cele mai catastrofale direcţii de acţiune ale Armatei Roşii77.
În pofida datelor destul de convingătoare despre concentrarea trupelor
sovietice la frontiera cu România, ideea folosirii teritoriului Basarabiei în planurile
strategice ale U.R.S.S., în prima perioadă a celui de-al Doilea Război Mondial, în
calitate de cap de pod pentru lovitura asupra petrolului românesc, este, în prezent,
doar o ipoteză, asupra cărei istoricii ar trebui să depună încă un mare efort.
Luând în consideraţie ipoteza expusă mai sus, devine evidentă însemnătatea
pe care o avea pentru Uniunea Sovietică includerea în imperiu, concomitent cu
Basarabia, a nordului Bucovinei, deoarece U.R.S.S. obţinea o legătură feroviară
directă din Chişinău, prin Cernăuţi, spre Lvov78. Interesul U.R.S.S. faţă de această
magistrală poate fi găsit şi în faptul că, după intrarea armatelor sovietice în
Bucovina, a fost necesară doar o zi pentru restabilirea traficului feroviar Lvov –
Cernăuţi79. Într-o scrisoare către secretarul de stat Weitzeker, din 11 iulie 1940,
Schulenburg sublinia: „După cum se ştie, guvernul sovietic îşi justifică pretenţiile
prin faptul ca Bucovina este populată de ucraineni. Dar întrucât aceasta se referă
doar la partea de nord a teritoriului, Uniunea Sovietică s-a mulţumit, în cele din
urmă, numai cu această parte. Eu nu pot scăpa de senzaţia că inspiratorii şi autorii
cerinţelor de a ceda Bucovina de Nord au fost cercurile ucrainene de la Kremlin”.
După afirmaţia lui Schulenburg, în timpul negocierilor, Stalin a fost gata să facă
unele concesii în alte părţi ale frontierei cu Germania, totodată considerând ca
imposibil să facă aşa ceva în regiunile „unde locuiesc ucrainenii”. Potrivit opiniei
ambasadorului, o asemenea desfăşurare a evenimentelor a fost posibilă datorită
influenţei tânărului diplomat Pavlov, pe care Stalin îl numea „micul nostru
ucrainean”80. Considerăm că acest Pavlov nu a jucat un rol esenţial în soluționarea
problemei respective. Se poate presupune că motivul principal trebuie căutat în
importanţa pe care conducerea sovietică o atribuia capului de pod basarabean şi
asigurării lui cu comunicaţii. Poate nu chiar întâmplător, printre primele persoane
arestate imediat după intrarea Armatei Roşii în Cernăuţi erau funcţionarii căii
ferate româneşti81.
Юрий Горьков, op. cit., c. 39.
Vezi Serghei Hacman, Problema Basarabiei şi a Bucovinei în relaţiile sovieto-germane
(iunie 1940 – iulie 1941). Aspecte geopolitice şi geostrategice, în „Sargetia – Acta Musei Devensis”,
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78 Pactul Molotov-Ribbentrop..., p. 15.
79
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În ceea ce priveşte motivele modificărilor teritoriale în regiunea oraşului
Herţa şi împrejurimilor lui, dispunem de foarte puţine informaţii. O anumită
explicaţie se poate găsi în telegrama comandamentului Armatei a 3-a române, din
29 iunie 1940, expediată de colonelul Halunga. În ea se remarcau, în special,
următoarele: „Locotenentul trimis de colonelul Atanasiu (comandantul grupării
tactice de pe masivul păduros Herţa) să ia contactul cu elementele ruse, intrate în
Herţa, a comunicat că ruşii au declarat că ei au greşit că au mers până la Herţa”82.
Regele României, Carol al II-lea, remarca, în notele zilnice, că orice încercare de a
hotărî această problemă n-a avut succes: „Cum ne aşteptam, U.R.S.S. nici nu vrea
să vorbească despre Herţa”83. Cu părere de rău, în istoriografia sovietică – ca şi în
cele din noile state formate după destrămarea U.R.S.S. –, despre aceste evenimente
nici nu se aminteşte. În ceea ce priveşte presupunerea că aceste schimbări
teritoriale s-au făcut datorită unei erori, ea, după părerea noastră, nu este
convingătoare. Mult mai convingătoare pare a fi presupunerea făcută de
Gh. Davidescu în telegrama cifrată trimisă din Moscova Ministerului de Externe,
la 5 iulie 1940: „Se pare că linia de la Herţa este cerută de militarii sovietici ca
asigurare a liniei de cale ferată de la Suliţa”84. Posibil, comandamentul sovietic
avea intenţia de a înainta pe această linie şi mai departe. Un martor ocular relata:
„După ce la 29 iunie au «cucerit» astfel Herţa, [trupele sovietice – n. n.] au încercat
să-şi continuie drumul, dar, la 11 km distanţă de Herţa, la punctul denumit
«Stejarul», îi aşteapta colonelul Botă, comandantul Regimentului de artilerie din
Bacău, cu şoseaua minată şi cu obstacole antitanc. Românii nu mai aşteaptă şi trag
o salvă de avertisment cu unul dintre tunuri. Ruşii ridică un steag alb, deschid trapa
de la un tanc, iar un ofiţer întreabă nevinovat: «De ce trageţi?» Înţelegând că nu vor
mai putea înainta, se opresc, îşi cer scuze «c-au greşit» ajungând până aici, dar
aceasta nu i-a oprit ca, îndată ce au coborât, să bată chiar acolo ţăruşii de
frontieră”85.
Să nu uităm nici de faptul că conducerea sovietică a ales un moment foarte
prielnic pentru înaintarea revendicărilor teritoriale faţă de România: în Europa de
Est se desfăşurau acţiuni militare. Eventualii paşi ai Germaniei în favoarea
României fuseseră blocaţi de acorduri secrete. În aceste condiţii, un conflict armat
în sud-estul Europei era în primul rând în defavoarea Berlinului, datorită şi faptului
că România continua să rămână pentru el un important furnizor de produse agricole
şi agenţi energetici. Anume din această cauză, Germania s-a dovedit a fi atât de
îngăduitoare, consimţind să transmită către U.R.S.S., afară de Basarabia, şi partea
de nord a Bucovinei, deşi considera acest fapt drept o încălcare a acordurilor la
care ne-am referit. Germania chiar a consimţit să-şi exercite influenţa asupra
82

Arh. M.Ap.N., Fond Microfilme, Rola II.1.994, cadr. 409.
Ion Gherman, Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi ţinutului Herţa, Bucureşti, Editura
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României cu scopul ca aceasta să accepte condiţiile Uniunii Sovietice.
Referitor la factorul etnic, menţionăm că mai târziu el nu era, în genere, luat
în consideraţie de diplomaţia sovietică. G. Hilgher, consilier al Ambasadei
germane de la Moscova, scria în memoriile sale: „Includerea Bucovinei de Nord în
componenţa Uniunii Sovietice constituia o încălcare a acordurilor germanosovietice. Când ambasadorul i-a exprimat lui Molotov un protest împotriva acestui
act, acesta nu numai că a încercat să îndreptăţească pasul sovietic, dar şi a adăugat
că, în caz că guvernul sovietic va manifesta un interes faţă de includerea şi a
Bucovinei de Sud, el [guvernul sovietic, n. n. – S. H.] aşteaptă sprijin din partea
guvernului german”86. Deja după „alipire” – acest termen a fost folosit de două ori
de Veaceslav Molotov în raportul său la Sesiunea a VII-a a Sovietului Suprem al
U.R.S.S., pe data de 1 august 194087 – şi după adoptarea legii cu privire la
includerea părţii de nord a Bucovinei şi a judeţelor Hotin, Cetatea Albă şi Izmail
ale Basarabiei în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene88,
Moscova, contrar principiului etnic, a ridicat din nou chestiunea părţii de sud a
Bucovinei. Astfel, în timpul negocierilor cu Hitler, la 13 noiembrie 1940, Molotov
– căruia i-a revenit „onoarea dubioasă” de a fi singurul dintre conducătorii politici
sovietici care i-a strâns mâna lui Hitler89 – a declarat că, în noile împrejurări,
„Germania trebuie să înţeleagă cointeresarea ruşilor în Bucovina de Sud”. Führerul
a răspuns la aceasta că, „dacă chiar numai o parte din Bucovina va rămâne sub
stăpânirea Rusiei, apoi şi aceasta va fi o cedare considerabilă din partea Germaniei.
În corespundere cu înţelegerea orală, fostul teritoriu austriac trebuie să facă parte
din sfera de influenţă germană. În afară de aceasta, teritoriile care au intrat în zona
rusească au fost indicate cu numele, de exemplu, Basarabia. Referitor la Bucovina,
în acord nu există niciun cuvânt”90.
Raportul de forţe în estul Europei în această perioadă se deosebea de cel din
iunie 1940. Mai înainte de aceste evenimente, la 26 august, Hitler a dat ordin să fie
transferate din Occident în Polonia 10 divizii de infanterie şi două divizii de
tancuri. Trupele de tancuri, după ordinul lui Hitler, trebuiau să fie desfăşurate la
sud-estul Poloniei în aşa mod, ca să aibă posibilitatea de a interveni în caz de
necesitate pentru a apăra regiunile petrolifere române91. Deci, sudul Bucovinei
devine un măr al discordiei92 sau o fisură esenţială – după părerea lui Florin
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1991, p. 17.
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Constantiniu, prima fisură93 – în relaţiile dintre Stalin şi Hitler. Cum îşi amintea
mai târziu generalul Kurt von Tippelskirh, „în lumina evenimentelor ulterioare pare
neclar, aştepta oare Hitler de la această vizită o îmbunătăţire a relaţiilor rusogermane sau tratativele cu Molotov îi erau necesare mai mult pentru a-şi întări
propria părere despre necesitatea de a căuta, în 1941, un conflict cu Uniunea
Sovietică”94?
Pe parcursul soluţionării problemelor etno-teritoriale din prima jumătatea a
secolului al XX-lea, legate de Bucovina şi împrejurimile ei, s-a invocat, nu o
singură dată, necesitatea schimbărilor de frontiere. Argumentările părților erau
diferite, inclusiv erau încercări de a folosi principiul etnic. Mai ales acest argument
era folosit de partea sovietică în timpul negocierilor sovieto-germane, referindu-se
foarte insistent, deşi destul de stângaci, la problema ucraineană. În acest context, ar
trebui să ne amintim de fraza rostită de Stalin în momentul în care i-a înmânat lui
von Schulemburg textul comunicatului comun sovieto-german, după intrarea
trupelor sovietice în Polonia, în toamna anului 1939: „Dar să nu uitaţi că nici
romanii antici nu intrau în luptă goi, ci se apărau cu scuturile. Şi astăzi, rolul
acestor scuturi, care ne apără de opinia publică a popoarelor noastre, îl joacă
comunicatele alcătuite cu măiestrie”95.
Aşadar, în procesul soluţionării problemelor teritoriale destul de complicate
în sud-estul Europei – inclusiv ale Bucovinei –, părţile foloseau acest factor etnic
ca pe un „scut” pentru a se apăra de opinia publică. În spate lui, se găseau
interesele geopolitice, economice, geostrategice, un rol deosebit printre ele având
liniile de cale ferată şi alte comunicaţii.

93 Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop-Molotov,
Bucureşti, Editura Danubius, 1991, p. 104–105.
94 Курт фон Типпельскирх, op. cit., т. 2, 1943–1945, с. 118.
95 Густав Хильгер, op. cit., с. 318.

PROBLEMA UNOR VECHI TERITORII ROMÂNEŞTI
LA CONFERINŢELE DE PACE DE LA PARIS1
VASILE DIACON
Das Problem einiger alten rumänischen Gebieten
bei den Pariser Friedenskonferenzen
(Zusammenfassung)
Der Artikel Das Problem einiger alten rumänischen Gebieten bei den Pariser
Friedenskonferenzen stellt ein Problem der äusseren Politik und Diplomatie wieder
zur Debatte, ein Problem, das heutzutage in einer Zeit der Intensivierung der „political
correctness” noch aktuell ist. Die Darstellung der Situation des ehemaligen
Marmarosch (1919–1920, 1946–1947) und des Banats (1918–1919) wird aufgrund
einer riesigen Bibliographie gemacht. Der Verfasser nimmt in seiner veritablen
Fallstudie Rücksicht auf verschiedene Perspektiven: die geschichtliche und die
linguistische Perspektive, die „geographische Konfiguration” des Gebietes, die
ethnische Struktur beider Teilräume der alten rumänischen Welt, die „ökonomischen
Interessen”der Hauptbevölkerung, sowie ihre „kategorische Wünsche”, die aufgrund
des Selbstbestimmungsrechts der Völker ausgedrückt wurden.
„Die territoriellen Verluste Rumäniens – behauptet der Verfasser am Ende des
Beitrags – sind einigen komplexen, von der internationalen Konjunktur und der
Innenpolitik generierten Faktoren oder der unsachgemässen Unterstützung der
historischen Realitäten” zuzuschreiben. Heute könnte man all diesen auch „den Verrat
der nationalen Interessen” hinzufügen.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: das ehemalige Marmarosch, das Banat,
Selbstbestimmung, Aussenpolitik, Diplomatie, Politik der Grossmächte.

Studiul reprezintă dezvolarea unui material, Diplomaţia românească şi epopeea
Maramureşului istoric, publicat în volumul Stela Cheptea, Horia Dumitrescu (coordonatori), In
memoriam Gheorghe Buzatu (1939–2013), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2014, p. 366–380.
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După Primul Război Mondial, în urma tratativelor duse cu ocazia
Conferinţei de Pace de la Paris (18 ianuarie 1919 – 21 ianuarie 1920), au fost
încheiate mai multe tratate la care România a fost semnatară şi prin care aceasta a
redobândit o parte a teritoriilor sale, desăvârşindu-şi unitatea. Astfel, prin articolul
59 al Tratatului de la Saint-Germain, semnat la 10 septembrie 1919, „Austria
renunţă, în ceea ce o priveşte, în favoarea României, la toate drepturile şi titlurile
asupra părţii fostului ducat al Bucovinei cuprinse dincoace de fruntariile României,
astfel precum vor fi fixate ulterior de principalele puteri aliate şi asociate” 2, iar prin
articolul 1 al Tratatului de la Paris, din 28 octombrie 1920, Puterile Aliate
„recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei cuprins între
frontiera actuală a României, Marea Neagră, cursul Nistrului de la vărsare până în
punctul în care este întretăiat de vechea graniţă dintre Bucovina şi Basarabia şi
această veche graniţă”3. În ceea ce priveşte frontiera cu Bulgaria, prin Tratatul de la
Neuilly, semnat la 27 noiembrie 1919, aceasta era menţinută conform celei
existente în 1916.
Se ştie că, odată cu stabilirea frontierei dintre România şi Bulgaria, un număr
mare de români situaţi în sudul Dunării, care nu a fost un hotar între aceştia, a
rămas fără legături directe cu neamul din care se trăgea, fapt consemnat de învăţaţii
vremii. Astfel, A. F. Marsiglli, care a călătorit în anul 1696 pe Dunăre până la
Rusciuc, afirma în Danubius pannonico-mysicus, că Românii locuiesc ambele
maluri ale Dunării, începând cu intrarea între colinele muntelui Haemus şi Carpaţi,
iar D. Philippide, în Geografia României (1815), enumera, alături de aromânii din
Balcani, pe românii ce sunt împrăştiaţi la sud de Dunăre, în Bulgaria, Serbia, în
Macedonia, şi care „se numesc pe sine până azi români, în limba lor românească”4.
În anul 1822, E. Klein estima un număr de 200 000 de români care trăiau în
Bulgaria, iar G. Căliman, care a făcut o călătorie în anul 1864 până la Belgrad,
nota: „Lucru demn de însemnat că majoritatea din satele de lângă Dunăre şi
înăuntrul continentului (peninsulei), sunt de români... De la Belgrad până la
Negotin în Serbia şi apoi în Turcia (= Vidin), toate satele sunt de puri români până
la Vidin, de unde încep oardele tătare” 5.
Nicolae Bălcescu, în Scrisori către Ion Ghica, relata faptul că, străbătând
nordul Bulgariei, în timpul pribegiei din anul 1849, a întâlnit numai sate româneşti6
Apud N. Daşcovici, Interesele şi drepturile României în texte de drept internaţional public,
Iaşi, 1936, p. 22.
3
Viorica Moisuc, Basarabia, Bucovina, Transilvania. Unirea 1918, Departamentul
Informaţiilor Publice, Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, [f. l., f. a.], p. 595.
4
Apud N. A. Constantinescu, Chestiunea timoceană, Bucureşti, Editura Bucovina „I. E.
Torouţiu”, 1941, p. 22.
5
Ibidem, p. 23.
6
Referitor la această problemă, a se vedea Emanoil Bucuţa, Românii dintre Vidin şi Timoc,
Bucureşti, Tipografia Cartea Românească, 1923; Florea Florescu, Românii din Bulgaria, în „Buletinul
Societăţii Regale de Geografie”, Bucureşti, anul LXI, 1942, p. 125–143; N. A. Constantinescu,
Vechimea românilor timoceni, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice, 1943; Monica Budiş,
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Românii din sudul Dunării aveau să fie iremediabil pierduţi pentru România,
odată cu semnarea Tratatul de la Neuilly.
Frontiera cu Ungaria a fost stabilită prin Tratatul de la Trianon, din
4 iunie 1920, care a fost numit de către maghiari dictat.
Dacă, în ce priveşte teritoriile româneşti şi hotarele menţionate în tratatele
amintite mai sus, situaţia a fost benefică pentru România, nu acelaşi lucru se poate
spune despre Banat şi Maramureş.
Prin Tratatul de pace de la Saint Germain en Laye, din 10 septembrie 1919,
Banatul, cuprinzând aşa-zisul Banat Sârbesc, care înglobează Valea Timocului
(Craina Timocului)7 şi o parte din Voivodina, şi regiunea din stânga Dunării,
Banatul Timişean, cu o suprafaţă totală de 28 526 km2, a fost împărţit în trei: 9 276
km2 au fost cedaţi Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, 284 km2 au fost
atribuiţi Ungariei, iar restul de 18 966 km² a rămas României, cu toate că
reprezentanţii Antantei au asigurat România, înainte de a intra în război, că va
primi Banatul în întregul său. Nu s-a ţinut cont nici de faptul că delegaţii satelor şi
oraşelor bănăţene la Alba Iulia şi-au exprimat voinţa de a se uni cu Ţara Mamă8.
Ba, mai mult, a existat chiar ideea vehiculată în Conferinţa de Pace ca întreg
Banatul să fie cedat sârbilor.
Timişoara a cunoscut în anii războiului mari frământări politice 9, care au
culminat cu manifestaţia din 2 decembrie 1917, când peste 4 000 de oameni au ieşit
în stradă şi au cerut încheierea unei păci drepte, fără anexiuni şi recunoaşterea
Comunitatea românească de pe Valea Timocului bulgăresc, Bucureşti, Editura Militară, 2001; Emil
Ţîrcomnicu, Românii din nordul Bulgariei – considerente istorice, sociologice şi etnografice, în
„Philologica Jassyensia”, Iaşi, anul VI, nr. 2 (12), 2010, p. 255–265.
7
Timocul cuprinde şi o zonă distinctă, cu localităţi din regiunea Vidin, din Bulgaria, care, la
recensământul bulgăresc din 1924, număra 42 184 de români. În 2006, în cele 36 de sate din regiune,
mai trăiau circa 23 000 vorbitori de limba română. Vezi Anca Aldea, 35 de sate de români de „mâna
a doua”, în „Jurnalul naţional”, numărul din 2 noiembrie 2006. Referitor la această problematică, a se
vedea şi D. Drăghicesco, Les Roumains de Serbie, Paris, 1919; Tih. R. Georgevič, La vérité sur les
Roumains de Serbie, Paris 1919; G. Gravier, Les frontières historiques de Serbia, Paris, 1913; N. A.
Constantinescu, Chestiunea timoceană, Bucureşti, Bucovina „I. E. Torouţiu”, 1941; Societatea
Română de Statistică, Românii din Timoc, culegere de izvoare îngrijită de C. Constante şi
A. Golopenţia, Bucureşti, Tipografia Bucovina „I. E. Torouţiu”, vol. I, 1943, şi Imprimeria
Institutului Statistic, vol. II–III, 1944; Alexandre Davier, Emmanuel de Martonne şi România Mare,
în „Magazin istoric”, Bucureşti, anul XXXVI, nr. 8 (413), august 2001, p. 19; Gligor Popi, Românii
din Banatul Sârbesc, în „Magazin istoric”, anul XXXVII, nr. 8 (437), august 2003, p. 5–8.
8
Unicul articol al Legii pentru ratificarea unirii Transilvaniei cu România, adoptată la
29 decembrie 1918 şi publicată la 31 decembrie 1918, precizează: „Se ratifică, investindu-se cu putere
de lege Decretul-lege cu nr. 3631, din 11 decembrie 1918, publicat în „Monitorul oficial”, nr. 212, din
13 decembrie 1918, privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului
cu Vechiul Regat al României”. Vezi Ioan Scurtu (coordonator), Theodora Stănescu-Stanciu,
Georgiana Margareta Scurtu, România între anii 1918–1940. Documente şi materiale, Bucureşti,
Editura Universităţii Bucureşti, 2001.
9
Pentru întreaga problematică, vezi I. Munteanu, Situaţia Banatului la sfârşitul Primului
Război Mondial, în „Apulum”, Alba Iulia, vol. XXXV, 1998, p. 565 seq; I. Munteanu, Rodica
Munteanu, Timişoara. Monografie, Timişoara, Editura Mirton, 2002, p. 94 seq.
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dreptului naţiunilor la autodeterminare, iar la 31 octombrie are loc o mare
demonstraţie de stradă. În aceeaşi zi, în sala Casinei Militare, ofiţerii din
garnizoană şi fruntaşii politici locali s-au întrunit pentru a decide în legătură cu
situaţia politică a Banatului. Cu o zi înainte, Otto Roth, membru în conducerea
PSD din Ungaria, şi locotenent-colonelul Albert Bartha au participat la întrunirea
liderilor politici maghiari, la Budapesta. Întorşi în Timişoara, au avut convorbiri în
seara de 30 octombrie cu fruntaşii maghiarilor timişoreni şi decid ca la adunarea
populară organizată de social-democraţii locali pentru 31 octombrie să proclame
Republica Autonomă Bănăţeană10, în cadrul Ungariei şi să înfiinţeze Sfatul
Poporului din Banat, subordonat direct guvernului din Budapesta, ceea ce s-a şi
întâmplat, Otto Roth declarând că rămâne ataşat noului guvern maghiar condus de
contele Mihály Károly. Tot el a comunicat apoi această decizie celor prezenţi la
consfătuirea din Casina Militară. Răspunsul fruntaşilor români a fost ferm şi
prompt. Aurel Cosma declară imediat: „Noi, românii, nu putem primi propunerea
domnului dr. Otto Roth. Aspiraţiile neamului nostru ne îndeamnă să urmăm altă
cale. Vom constitui Consiliul nostru Naţional”11.
Ca urmare, ofiţerii români întemeiază Consiliul Militar Naţional Român,
avându-l ca preşedinte pe avocatul Aurel Cosma. Seara, are loc o întrunire publică
românească în Piaţa Libertăţii12, unde miile de oameni prezenţi ovaţionează
cuvintele rostite de Aurel Cosma: „De astăzi înainte s-au rupt pentru totdeauna
lanţurile robiei naţiunii române”13.
Consiliul Militar Naţional Român se impune încă din primele zile ca o
importantă forţă politică şi acţionează cu fermitate împotriva acelor grupuri politice
locale care încercau să împiedice realizarea voinţei de unitate naţională a populaţiei
româneşti. La şedinţele Consiliului Poporului, din 2 şi 3 noiembrie, Aurel Cosma a
declarat răspicat că Unirea cu Ţara nu mai poate întârzia.
La mijlocul lunii noiembrie, situaţia din Banat se complică. În baza art. I din
Convenţia Militară, semnată la Belgrad în 13 noiembrie 1918, armata maghiară
trebuia retrasă la nord de râul Mureş, până la confluenţa cu Tisa. Regiunea
evacuată de trupele maghiare trebuia ocupată de unităţile aliate, dar, pe acest temei,
unităţile militare sârbe intră în Banat şi ocupă, la 14 noiembrie 1918, Timişoara.
Deşi comandantul trupelor de ocupaţie promite locuitorilor că le va asigura
un tratament nediscriminatoriu, autorităţile militare sârbe au luat măsuri pentru a
limita sau chiar a bloca deplasarea delegaţilor Banatului la Adunarea Naţională din
1 Decembrie 1918. Ziarul „Românul” din Arad consemna în acele zile: „Bănăţenii,
aceşti inimoşi fii ai neamului românesc, au fost împiedicaţi în manifestarea demnă
Populaţia Republicii Bănăţene era de 1 582 133 de locuitori, dintre care 592 049 români,
387 545 germani, 284 329 sârbi, 242 152 unguri şi 76 058 minorităţi (slovaci, croaţi-caraşoveni, ruşi,
evrei).
11
Apud I. Munteanu, Rodica Munteanu, op. cit., p. 94.
12
„Nădejdea”, Timişoara, anul IX, nr. 683, din 26 septembrie 1927, p. 7.
13
„Unirea română”, Timişoara, anul II, nr. 385, din 26 septembrie 1932, p. 4.
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a sentimentelor româneşti [...] şi delegaţii care au venit au avut să lupte cu cele mai
mari greutăţi”14. Ziarul amintit făcea precizarea limpede în 30 noiembrie 1918:
„Primim veşti întristătoare din toate părţile Banatului. Autorităţile militare ne
creează dificultăţi, nu ne permit ca să ne validăm politiceşte chiar în clipa
hotărâtoare, când naţiunea română este decisă să facă la Alba Iulia pasul istoric de
a anunţa dezrobirea naţională”15.
La 2 decembrie 1918, au intrat în Timişoara trupele coloniale franceze
pentru a evita posibilele confruntări dintre cetăţenii oraşului şi trupele sârbeşti de
ocupaţie.
Încurajaţi de reprezentanţii Franţei, sârbii au declarat, la 20 februarie 1919,
întregul Banat ca parte integrantă a Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,
Consiliul Poporului (Sfatul) a fost dizolvat şi autorităţile sârbe au preluat întreaga
conducere asupra Banatului. Era o încercare a guvernului de la Belgrad de a pune
Conferinţa de Pace în „faţa faptului împlinit” şi de a decide încorporarea Banatului
istoric Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. O notă diplomatică franceză din
noiembrie 1918 precizează: „În Banat, sârbii creează faptul împlinit, ocupând
teritoriile revendicate de români în virtutea acordurilor internaţionale. Evident,
problema cere un arbitraj”16. La sfârşitul lunii februarie 1919, sosesc în Timişoara
subunităţi din Divizia 17 Franceză, care vor rămâne în oraş până în 8 mai 1919.
Totuşi, la 13 iunie 1919, se încheie un acord privind împărţirea Banatului, iar
la 18 iulie 1919 a sosit în Timişoara o delegaţie a Consiliului Dirigent, condusă de
Valeriu Branişte, pentru a stabili cu comandamentul francez şi cu cel sârbesc
detaliile retragerii trupelor respective la vest de linia convenţională de graniţă
stabilită de împuterniciţii Conferinţei de Pace. Unităţile militare sârbe părăsesc
Timişoara de abia în 27 iulie 1919, după ce recurg la rechiziţionarea unor
importante bunuri materiale, pentru a le transporta pe teritoriul Serbiei. Au ridicat
tot mobilierul de la Prefectură, de la Primărie şi de alte instituţii publice din oraş.
Au luat sumele de bani existente în casieriile unor întreprinderi şi instituţii, au
confiscat bunuri de la persoane private şi unităţi economice. O parte din mobilierul
şi bunurile materiale încărcate pe şlepurile aflate pe canalul Bega au fost recuperate
ulterior de autorităţile române. George Dobrin, instalat ca prefect al judeţului
Caraş-Severin, a ordonat ca, prin ecluza de la Topolovăţul Mare, apa din Canalul
Bega să fie deversată în Timiş, astfel că şlepurile încărcate s-au împotmolit la
Timişoara17. În 28 iulie 1919, avocatul Aurel Cosma, numit prefect al judeţului
Timiş-Torontal de către Consiliul Dirigent, însoţit de generalul francez De
Tournadre, s-a prezentat la Primărie şi apoi la Prefectură, decretând preluarea
puterii şi instalarea administraţiei româneşti.

„Românul”, Arad, anul VII, nr. 20, din 3 decembrie 1918, p. 1.
Ibidem, nr. 18, din 17/30 noiembrie 1918, p. 4.
16
Ibidem, p. 97.
17
Ibidem, p. 99.
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La 1 august 1919, soseşte în Timişoara prima unitate de jandarmi români, iar
la 3 august îşi fac intrarea solemnă în oraş unităţile Armatei Române.
În 10 august 1919, este organizată la Timişoara o mare adunare populară, la
care participă peste 40 000 de oameni din toate colţurile Banatului pentru a
revendica menţinerea integrităţii Banatului istoric şi încadrarea în Regatul
României. Rezoluţia adoptată la adunare reafirmă voinţa „de iure, pe vecie, a
întregului Banat cu Statul Român, sub sceptrul Dinastiei române” 18, revendică
respectarea Tratatului din 4 august 1916 încheiat de România cu Antanta şi
menţinerea Banatului istoric în graniţele sale naturale: Dunăre, Tisa, Mureş, ca
parte a României Mari.
În aceeaşi zi de 10 august 1919, germanii bănăţeni se întrunesc la Timişoara
într-un congres şi adoptă o moţiune prin care cer ca întreg Banatul să revină
României. O delegaţie, alcătuită din cinci persoane, s-a deplasat la Paris pentru a
prezenta Conferinţei de Pace poziţia şvabilor, potrivit căreia „numai de la Banatul
nedespărţit şi unitar sperăm binele naţiunilor din Banat”19, înaintând, în acest sens,
la 19 august 1919, un memoriu reprezentanţilor Antantei, la Paris. Aceştia nu au
ţinut, însă, cont de acest document, ci, dimpotrivă, au făcut presiuni asupra
României să cedeze vestul Banatului şi să încheie un tratat cu Serbia.
Românii din Serbia şi-au exprimat şi ei dorinţa de a fi alături de Ţara Mamă.
Astfel, Atanasie Popovici, preşedintele Comitetului Naţional al Românilor din
Serbia, a depus la Conferinţa de Pace de la Paris un memoriu, din care reţinem:
„Împotriva acestei politici de înăbuşire şi de sârbizare, românii din Serbia n-au
putut să opună decât o împotrivire îndârjită şi mută. N-au dat înapoi din niciun
punct de vedere. Dacă n-au mers cu împotrivirea până la răscoală, este că,
întotdeauna, au fost îndemnaţi să nu o facă de către fraţii lor din Regat, ori de câte
ori s-au dus la Bucureşti pentru a le cere sprijinul lor prietenesc, pe lângă
conducătorii din Belgrad. În două rânduri, la 1904 şi 1906, românii din judeţul
Pojarevaţ au trimis la Bucureşti un împuternicit cu un memoriu semnat de toţi
fruntaşii românilor din judeţ, prin care rugau guvernul român fierbinte să intervină
pe lângă cel sârb, spre a le îngădui dreptul de a avea şcoală şi biserică naţională. La
1913, locuitorii din judeţul Craina au făcut la Bucureşti o cerere asemănătoare.
Guvernul din Bucureşti, însă, cu inimă uşoară, n-a ţinut seama de dorinţele
întemeiate ale celor peste 300 000 de români din Serbia, numai pentru a păstra
prietenia ei.
De altfel, intoleranţa sârbească despre care noi am dat doar numai câteva
pilde, n-ar fi îngăduit nici o mişcare naţionalistă, religioasă, şcolară etc.
În Serbia sunt socotiţi ca trădători toţi aceia care [îi] scot la iveală pe românii
din Serbia. «Ei (românii) trebuie să fie nebăgaţi în seamă sau trecuţi sub tăcere.

18
19

Apud I. Munteanu, Rodica Munteanu, op. cit., p. 99.
„Banatul”, Timişoara, anul I, nr. 29, din 17 august 1919, p. 1–2.
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Căci tot ce ar putea să atragă privirile asupra lor ar putea să dea naştere unei
probleme româneşti în Serbia, care, după părerea multora, ar fi foarte primejdioasă».
Un guvern care nu îngăduie cea mai elementară libertate şcolară şi
bisericească supuşilor săi – români – este neîndoios că nu ar putea decât să înăbuşe
şi să împiedice, cu cea din urmă asprime, orice mişcare iredentă, orice împotrivire
mai dârză, care ar putea să aibă un răsunet în străinătate […].
Principiile wilsoniene20 care au fost primite de toată lumea şi mai ales de
poporul sârb – aceste principii în numele cărora iugoslavii, toţi – atâţia câţi sunt –
cer să fie alipiţi la regatul sârb –, trebuie să fie aduse la împlinire şi în ceea ce ne
priveşte.
Nu sârbii sunt aceia care ar putea să ne oprească de a cere acest lucru. De
aceea, noi cerem de la Conferinţa pentru Pace, pe temeiul principilor wilsoniene,
dreptul de a fi alipiţi la fraţii noştri liberi din Regat. Aceasta este pentru noi
singurul mijloc de a ne asigura libera noastră dezvoltare, ca şi aceea a culturii
noastre intelectuale, în limba noastră naţională şi singura noastră chezăşie că nu se
vor mai pune piedici libertăţii noastre şcolare, religioase şi politice. Noi vrem şi
cerem să ni se dea ceea ce s-a dat şi altor ramuri ale poporului iugoslav.
Noi locuim pe însăşi frontiera care desparte Serbia de România şi teritoriul
pe care îl ocupăm alcătuieşte un fel de ieşind în mijlocul teritoriilor româneşti.
Acest fapt îndreptăţeşte năzuinţele noastre şi dă o mare tărie dreptului nostru care
se trage din principiul wilsonian.
Noi ne-am vărsat sângele fără precupeţire pentru Serbia în cele două
războaie balcanice, de la 1914. Divizia românească din Timoc a fost citată printre
cele mai brave, în lupta disperată împotriva inamicului comun. La rândul său,
poporul sârb ne datorează libertatea şi neatârnarea, pe care le-am câştigat prin
sforţările comune, la care au luat parte fraţii noştri care au murit şi cei care au
supravieţuit: acei care au luptat în Serbia, în România ca şi în Austro-Ungaria. Ei,
prin grelele lor sacrificii, ne-au răscumpărat dreptul la libertate.
În acest război, a curs prea mult sânge şi prea multe milioane de oameni au
murit luptând împotriva împilării, pentru ca, odată pacea încheiată, să mai rămână,
fără pricini întemeiate, popoare sau părţi de popoare subjugate ca noi.
Dacă mai este dreptate la fel pentru toată lumea, noi, pe temeiul ei, cerem de
la Conferinţa pentru Pace să ni se facă dreptate şi avem convingerea că cererea
noastră nu poate fi înlăturată”21.

20
Este vorba despre reajustarea frontierelor în baza principiului autodeterminării
naţionalităţilor, unul dintre cele paisprezece puncte prezentate de Preşedintele SUA Woodrow Wilson
în sesiunea comună a Congresului din 8 ianuarie 1918, care au stat la baza dezbaterilor Conferinţei de
Pace de la Paris.
21
Atanasie Popovici, Memoriul românilor din Serbia, în volumul Societatea Română de
Statistică, Românii din Timoc, vol. III, culegere de izvoare îngrijită de C. Constante şi A. Golopenţia,
Bucureşti, Imprimeria Institutului Statistic, 1944, p. 117–118.
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Aspiraţia de revenire la integritatea şi unitatea Banatului istoric, dezmembrat
prin decizia Conferinţei de Pace, va fi mereu prezentă în acţiunile politice
postbelice ale bănăţenilor şi va genera un motiv de insatisfacţie şi nemulţumire în
rândul multor oameni politici şi de cultură din această provincie.
La 16 decembrie 1920, este organizată în Timişoara altă adunare populară,
cu participarea a zeci de mii de cetăţeni, români, germani, maghiari etc., care
condamnă vehement dezmembrarea Banatului istoric şi nedreptatea făcută
bănăţenilor la Conferinţa de Pace. Profesorul Brasay declară aici: „Să facem să se
audă hotărârea Banatului de a nu consimţi la ştirbirea sa. Aliaţii noştri şi, în special
Franţa, vor înţelege că e aici o mare greşeală de îndreptat şi că trebuie revăzută
chestiunea Banatului cum cer bănăţenii” 22.
În aceeaşi zi, şvabii bănăţeni adoptă şi trimit forurilor internaţionale o
rezoluţie prin care declară ferm poziţia faţă de viitorul Banatului: „Şvabii din Banat
cer ca integritatea Banatului să fie recunoscută şi, în consecinţă, părţile înstrăinate
să fie unite fără amânare cu Ţara Românească”23.
Ion I. C. Brătianu, în apărarea unităţii Banatului, a prezentat delegaţilor care
discutau această problemă memorii, în care arăta că românii din această provincie
sunt de două ori şi jumătate mai numeroşi decât sârbii, aceştia reprezentând doar
17% din totalul populaţiei. Aceasta şi faptul că provincia reprezenta o unitate
geografică distinctă, perfect unitară din punct de vedere economic, social şi
cultural, l-au determinat pe Ion I. C. Brătianu să manifeste o anume rigiditate şi să
nu discute nicio variantă a împărţirii Banatului. Cu toate acestea, reprezentanţii
învingătorilor au dispus desprinderea Banatului sârbesc, cuprinzând Voivodina şi
Valea Timocului, fapt consfinţit prin Tratatul de Pace de la Saint Germain en Laye.
În aceste tratative, sârbii au fost priviţi „cu un plus de simpatie de către
Aliaţi, pentru suferinţele îndurate în timpul conflictului şi pentru rezistenţa eroică
opusă, în vreme ce guvernului de la Bucureşti i se reproşa armistiţiul încheiat în
primăvara anului 1918 cu Puterile Centrale”24.
Spre satisfacţia lor, sârbii au ştiut să-şi apere bine interesele. În schimb, Ion
I.C. Brătianu s-a menţinut rigid pe poziţia de a nu ceda nicio palmă din pământul
Banatului, care, prin tratatul de alianţă, în baza căruia România a intrat în război,
urma să revină României în întregime, dar, la sfârşitul războiului, sârbii au ocupat
Banatul, argumentându-şi poziţia afirmând că nu pot renunţa la cei 225 000 de
conaţionali, în timp ce guvernul român îi invoca pe cei 400 000 de români (100 000
în Banat şi 300 000 în colţul de nord-vest al vechii Serbii)25.
Caius Bredniceanu (1879–1953), fost subsecretar de stat la Ministerul de
Externe şi expert cu probleme etnografice şi geografice în cadrul delegaţiei române
„Banatul românesc”, Timişoara, anul II, nr. 208, din 19 decembrie 1919, p. 1.
Apud Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, op. cit., p. 99.
24
Caius Bredniceanu, Despre Banat la Conferinţa de Pace de la Paris, în „Magazin istoric”,
Bucureşti, anul XXXIV, nr. 12 (417), decembrie 2001, p. 12.
25
Ibidem.
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în Comisia de stabilire a frontierei dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi
România, relata într-o scrisoare: „În faţa Comisiunei, Brătianu a susţinut, cu multă
dibăcie, teza integrităţii Banatului, cerând ca puterile semnatare ale Tratatului din
4/17 august 1916 să-şi onoreze semnătura, iar el este dispus să demilitarizeze o
zonă în faţa Belgradului, fixată prin Conferinţa Păcii. Am avut însă toţi cei prezenţi
impresia că teza lui Brătianu era pierdută, căci Tardieu 26 i-a pus întrebarea, la
sfârşit, că, în cazul că România va fi obligată să cedeze ceva în faţa Belgradului,
care ar fi pentru România un hotar convenabil faţă de sârbii din Banat?
Brătianu, enervat, şi-a adunat dosarele şi, ridicându-se în picioare, a replicat
într-un ton energic că el cere Banatul întreg, iar dacă se va lua ceva din Banat, el,
cu colaboratorii săi, nu va participa la trasarea unui hotar în Banat. Aliaţii să-l
traseze singuri, fără participarea României, şi, cu cât va fi mai nefavorabil
României, cu atât va fi mai bine, căci istoria îi va da dreptate.
Astfel, delegaţia română nu a luat parte la lucrările Comisiunei teritoriale
care s-a ocupat cu hotarul din Banat”27.
Brătianu s-a situat pe aceeaşi poziţie rigidă şi nu a trimis pe nimeni în
Comisie şi nici vreo schiţă cu vreun hotar, care ar fi putut sta la baza unor discuţii
şi ar fi lărgit substanţial suprafaţa acordată României.
După ce Emmanuel de Martonne 28 şi generalul Le Rond, prietenii României
în cadrul Comisiei, i-au sfătuit pe români să intre în negocieri cu sârbii, Caius
Bredniceanu a încercat să-l determine pe Brătianu să trimită pe cineva la negocieri,
dar premierul a refuzat categoric. Această poziţie rigidă a lui Brătianu a dus la
pierderi teritoriale însemnate din partea României.
Mai reţinem faptul că sârbii visau să preia Timişoara şi regiunea industrială
Reşiţa-Oraviţa, inclusiv satele caraşovene, chiar şi pe vremea lui Iosip Broz Tito29.
Cea de-a doua provincie pe care am pierdut-o, Maramureşul istoric, adică
ţinutul30 mărginit de Carpaţii Păduroşi, Munţii Rodnei, Lăpuşului, Oaşului şi
Bârjavei, care se întinde în Câmpia Tisei, trecând peste Teceu până la Craia (în
vecinătatea teritoriilor locuite de germanii colonizaţi acolo de către Regele Andrei
26
André Tardieu (1876–1945), preşedintele Comisiei de stabilire a frontierei dintre România
şi Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor.
27
Caius Bredniceanu, Despre Banat la Conferinţa de Pace de la Paris, în „Magazin istoric”,
Bucureşti, anul XXXIV, nr. 12 (417), decembrie 2001, p. 14.
28
Emmanuel de Martonne (1873–1955) scria, în 1921, cu multă simpatie: „Cuvântul România
nu este nou pe harta Europei, dar abia în 1919 i s-a aflat pentru prima oară semnificaţia” (Alexandre
Davier, op. cit., în „Magazin istoric”, Bucureşti, anul XXXVI, nr. 8 (413), august 2001, p. 22.
29
Caius Bredniceanu, op.cit., în „Magazin istoric”, Bucureşti, anul XXXIV, nr. 12 (417),
decembrie 2001, p. 16.
30
„Înconjurat de toate părţile de munţi înalţi şi greu de trecut, Maramurăşul este cel mai bine
hotărnicit de natură, din toate cele zece ţinuturi ce alcătuiesc frumoasa noastră Românie. […] [El ]
este ca o cetate înconjurată de ziduri măreţe numai cu o singură poartă spre apus, de la Hust şi Craia,
prin care Tisa îşi trimite undele ei cristaline spre câmpia cea bătătorită de noroade a Panoniei”
(Gh. Vornicu, Maramureşul, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f. a.).
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al III-lea), cuprinzând şi părţile superioare ale Bârjavei 31, a alcătuit o întinsă şi
veritabilă cetate naturală, unde, de o parte şi de alta a Tisei, începând cu izvoarele
acesteia şi pe toţi afluenţii săi, au trăit dacii liberi, care au întemeiat nenumărate
aşezări umane.
Numele ţinutului – Maramureş – a fost atestat pentru prima dată în anul
1199, când regele Emeric (1196–1204) al Ungariei relata că „atunci când ne-am
dus la vânătoare în Maramureş şi, în timpul vânătorii, calul nostru, alergând cu
iuţeală, a căzut cu noi şi s-a întâmplat ca piciorul nostru să rămână în scară,
comitele Laurenţiu, venind pe neaşteptate, ne-a scăpat pe noi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, de o moarte atât de ruşinoasă şi amară şi a fost rănit atât de rău de acel
cal, încât în cele din urmă a suferit pierderea unei mâini”32.
Prima menţiune a unei aşezări maramureşene, Visc, datează din 6 ianuarie
1272, când regele Ştefan al V-lea acorda o diplomă de înstăpânire vitejilor săi Micu
şi Stefan, fiii comitelui Marchelleus, din familia maghiară Hontpázmány Ujhélyi,
asupra cetăţii Visc. Această dată este considerată „prima pătrundere efectivă a
autorităţii regatului maghiar în Maramureş”33.
În anul 1299, Maramureşul este menţionat, pentru prima dată, ca ţară, „terra
Maramorus”34. În funcţie de limba documentelor (latină, greacă, slavă, poloneză,
maghiară), toponimul a înregistrat următoarele forme: Maramorisius, Maramurus,
Maramorus, Maramorosius, Maramoros, Marmaţia, Maramorisio, Máramaros,
Marmaţia, Maramoreş şi Maramorâş35.
În întinderea sa din 1454, Maramureşul avea 10 354 km2 şi aşa s-a conservat
până în anul 1920, când număra 157 de comune, organizate în zece plase
administrative, cu o populaţie de circa 400 000 de persoane36.
În acest an, Maramureşul din dreapta Tisei a fost cedat Cehoslovaciei,
România păstrând doar 3 381 de km2 din suprafaţa totală a provinciei.

31
Regiunea din Câmpia Tisei, până la Craia, a fost anexată Maramureşului în anul 1329, iar în
1385 a fost transformată în Comitat Feudal al Ungariei. În 1454, i-au mai fost ataşate cinci sate din
regiunea superioară a văii Bârjava (Vezi Ioan Mihalyi, Diplome Maramureşene din sec. XIV–XV,
Sighet, 1900, p. 2 , 4, 51, 219).
32
Apud Marian Nicolae Tomi, Maramureşul istoric în date, Cluj-Napoca, Editura Grinta,
2005, p. 12.
33
Ibidem, p. 15.
34
Ibidem.
35
Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, Tipografia ziarului „Universul”,
1940, p. 11.
36
În funcţie de utilitate, suprafaţa Maramureşului era împărţită în: 939 991 jugări de pădure,
303 251 jugări de fâneţe, 215 040 jugări de păşune, 186 086 jugări de teren arabil,
5 808 jugări de grădini cu pomi, 181 jugări cu vii, 181 jugări cu papură, 37 060 jugări neproductivi, în
total 1 689139 de jugări (Apud Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 16). Conform altor surse, în 1910,
comitatul Maramureş avea o suprafaţă de 9 716 km², iar populaţia era de 357 535 de locuitori, dintre
care: ruteni: 159 489 (44,60%), români: 84 510 (23,63%), germani: 59 552 (16,65%), maghiari:
52 964 (14,81%).
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Dureroasa epopee maramureşeană îşi are originile în uşurinţa cu care
diplomaţii români au acceptat pretenţiile Rusiei, cu ocazia încheierii Tratatului din
1916, care invocase faptul că în zonă trăia şi o populaţie de origine slavă, ale cărei
interese dorea să le protejeze.
Se ştie că odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, ca urmare a
atentatului de la Sarajevo şi atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria, şi, ulterior,
angajarea în conflict a coaliţiilor politico-militare existente la acea dată, românii
din teritoriile româneşti aflate sub ocupaţia Ungariei, Austriei şi Rusiei au fost puşi
la grea încercare, guvernul român aflându-se în situaţia de a adopta o decizie
politico-militară de uriaşă importanţă pentru destinele naţiunii.
Tineretul maramureşean a fost înrolat, la 2 august 1914, în regimentele 5, 12
şi 85 ale armatei ungare, la Sighet, Sătmar, Eger şi Balasagyarmat, pentru a lupta
pentru idealuri străine. Între 3 şi 6 octombrie 1914, ruşii au întrat în Maramureş,
iar, la puţin timp, provincia a fost ocupată de germani, frontul stabilindu-se, pentru
doi ani, de-a lungul Carpaţilor, pe linia Borşa, Vişeul de Sus, Poienile de sub
Munte şi Frasin.
După îndelungi tratative, România a decis să intre în război alături de
Antanta, semnând în acest sens, la 4/16 august 1916, la Bucureşti, două documente
de importanţă majoră pentru viitorul său şi anume: Tratatul de Alianţă între
România, pe de o parte, Marea Britanie, Franţa, Rusia şi Italia, pe de altă parte şi
Convenţia Militară între România, pe de o parte, Marea Britanie, Franţa, Rusia şi
Italia, pe de altă parte.
Cu această ocazie, România şi-a definit clar obiectivul de a elibera teritoriile
româneşti aflate sub ocupaţia Austro-Ungariei, fără a abandona Basarabia.
Conform articolului III din Tratatul de Alianţă, „Franţa, Marea Britanie, Italia şi
Rusia recunosc României dreptul de a anexa teritoriile monarhiei Austro-Ungariei
stipulate şi delimitate în articolul 4”, prevedere întărită în articolul 5 al aceluiaşi
document, unde se precizează, fără echivoc, că „Franţa, Marea Britanie, Italia şi
Rusia se angajează, de asemenea, ca la Tratatul de Pace, teritoriile monarhiei
Austro-Ungariei, stipulate în articolul 4, să fie anexate Coroanei României” 37.
Articolul IV al Tratatului trasa viitoarea frontieră a României pe latura nordvestică, după cum urmează: „Delimitările vor începe pe Prut la un punct al
frontierei actuale dintre România şi Rusia, aflat lângă Noua Suliţă şi va urca, pe
acest fluviu, până la frontiera Galiţiei la confluenţa Prutului cu Ceremuşul. Apoi va
urma frontiera Galiţiei şi Bucovinei şi aceea a Galiţiei şi Ungariei până la punctul
Stog, cota 1655. De aici va urma linia de separare a apelor Tisa şi Viso pentru a
atinge Tisa la satul Trebusa în amonte de locul unde ea se uneşte cu Viso. Din acest
punct va coborî pe talvegul Tisei până la 4 km în aval de confluenţa sa cu Someşul
lăsând satul Vasaros-Nemeny, României. Ea va continua apoi în direcţia sud-sud37
Basarabia. Bucovina. Transilvania, documente adnotate şi studiu introductiv de prof. univ.
dr. Viorica Moisiuc, Bucureşti, Departamentul Informaţiilor Publice, Redacţia Publicaţiilor pentru
Străinătate, 1996, p. 42, 43.

Vasile Diacon

vest până la un punct aflat la 6 km est de oraşul Debreţin. Din acest punct ea va
atinge Crişul la 3 km în aval de întâlnirea celor doi afluenţi (Crişul Alb şi Crişul
Repede). Ea va reîntâlni apoi Tisa în dreptul satului Algyo, la nord de Segedin
trecând la vest de satele Oroshaza şi de Bekessamson, iar după 3 km va face o
mică curbă. De la Algyo linia va coborî pe talvegul Tisei până la confluenţa ei cu
Dunărea şi, în sfârşit, va urma talvegul Dunării până la frontiera actuală a
României”38.
Mai reţinem şi faptul că articolul I al Convenţiei militare încheiate la aceeaşi
dată, se preciza: „Ca urmare a Tratatului de alianţă încheiat la 4/17 august, 1916
între România, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia, România se angajează,
mobilizând toate forţele sale terestre şi navale, să atace Austro-Ungaria cel mai
târziu la 15/28 august 1916 (opt zile după ofensiva de la Salonic). Operaţiunile
ofensive ale armatei române vor începe chiar în ziua declarării războiului” 39.
După intrarea României în război şi după lansarea unei declaraţii de
fidelitate faţă de domnia Sfintei Coroane Ungare, mulţi ostaşi maramureşeni au
dezertat şi s-au înrolat în detaşamentele de voluntari români.
Până la Marea Unire, Maramureşul avea frontieră cu Bucovina şi Galiţia, pe
latura estică şi nord-estică, iar la apus era delimitat de comitatele Bereg, Ugocea, la
sud-est de cele de Sătmar şi Someş, şi la sud de comitatul de Năsăud.
În vederea participării la Marea Adunare românească de la Alba Iulia, tot
Maramureşul istoric a intrat în febra pregătirilor, fiecare comună trimiţându-şi
delegaţii, în ziua de 22 noiembrie 1918, la Sighet, unde, sub ameninţarea
mitralierelor ungureşti, s-a ţinut o impunătoare adunare naţională, cu participarea a
peste 10 000 de intelectuali şi ţărani maramureşeni.
Adunarea a proclamat alegerea Comitetului Sfatului Naţional Român,
compus din 34 de intelectuali, în frunte cu dr. V. Chindriş ca preşedinte,
desemnându-i şi pe delegaţii care urmau să-i reprezinte la Marea Adunare de la
Alba Iulia. „La 29 noiembrie, delegaţii Maramureşului au plecat cu carele la Baia
Mare, iar de acolo, cu trenul, la Alba Iulia, unde au primit cu însufleţire hotărârile
istoricei adunări. Când însă bătrânul Pop Cice[o] şi-a terminat cuvântarea cu
strigătul «Trăiască România Mare de la Nistru şi până la Tisa[!]», maramureşenii
au protestat, strigând că ei n-au venit la Alba Iulia pentru a pune hotar la Tisa, ci au
venit ca să împingă hotarul până la graniţa Galiţiei, ca România să cuprindă între
hotarele ei şi Maramureşul românesc de peste Tisa. La aceasta, oratorul a dat
lămuriri maramureşenilor, declarând că cuvântul până la Tisa se referă numai la
ţinuturile dinspre Ungaria şi că ţinuturile româneşti dinspre Galiţia, deşi situate
dincolo de Tisa, vor aparţine României. Ca urmare, oratorul şi-a încheiat lămuririle
date cu strigătul: «Trăiască România Mare de la Nistru şi până dincolo de
Tisa!»”40.
38

Idem, p. 42.
Idem, p. 44.
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Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 201–202.
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În ziua de 1 decembrie, simultan cu Adunarea de la Alba Iulia, s-a ţinut o
mare adunare românească şi în capitala Maramureşului, care a proclamat unirea
fără condiţii a Maramureşului cu Regatul României. Tot atunci, s-a decis
înfiinţarea unui ziar românesc, intitulat „Sfatul”, ca organ oficial al Sfatului
Naţional Român din Maramureş. La 2 decembrie, s-a întrunit la Sighet Sinodul
Vicarial, care a hotărât pornirea unor acţiuni pentru înfiinţarea unei episcopii unite
cu sediul la Sighet. Hotărârea a fost însuşită cu unanimitate şi de către Comitetul
Sfatului Naţional, deoarece aceasta ar fi soluţionat în mare parte şi problema
reromânizării fraţilor noştri rutenizaţi în timpurile de vitregie, care, la acea dată,
aparţineau cu toţii Bisericii Unite. Totuşi, guvernul din 1930, urmărind numai
interese de partid, a fixat sediul Eparhiei Unite de Nord la Baia Mare, iar guvernul
din 1938 a înfiinţat la Sighet o episcopie ortodoxă misionară, prin care s-a
inaugurat pentru românii din Maramureş o eră de lupte sterile şi de neînţelegeri
confesionale41.
După adunarea de la Alba Iulia, mai exact, în preajma sărbătorilor
Crăciunului (care se ţinea pe stil vechi, nu era făcută reforma calendarului),
Maramureşul a fost ocupat de trupele ucrainene. Consiliul Dirigent a solicitat
intervenţia de îndată a armatei române, care, în ziua de 16 ianuarie, trece muntele
Gutâi şi, a doua zi, hoarda ucraineană a fost zdrobită în bătălia de la Cămara, de
lângă Sighet, începând curăţirea teritoriului românesc de bandele invadatoare.
Trupele maghiare şi secuieşti au ocupat, în acelaşi timp, partea de sud a
Maramureşului, putând fi alungate din ţinut abia în aprilie 1919 42.
La Conferinţa de Pace de la Paris, diplomaţii români au avut poziţii oscilante
în ceea ce priveşte atitudinea faţă de trasarea frontierei nordice a României,
implicit în problema Maramureşului istoric, ţinând cont, pe de o parte, de
stipulaţiile Tratatului din 1916, care prevedeau că graniţa nordică a României urma
să fie fixată pe talvegul Tisei, astfel încât doar o parte a Maramureşului să fie
integrat în teritoriul naţional românesc, iar, pe de altă parte, de necesitatea
revendicării Maramureşului în integralitatea sa.
În literatura de specialitate, s-a acreditat ideea conform căreia Ion I. C.
Brătianu, ca semnatar al tratatului şi ca şef al delegaţiei ce a reprezentat România
la Conferinţa de Pace, a respectat prevederile documentului semnat în 1916,
manifestând interes doar pentru partea sudică a comitatului Maramureş 43.
S-a susţinut că afirmaţia pe care Ion I. C. Brătianu a făcut-o în cadrul
Consiliului de Coroană, din 27 august 1916, că, în urma intrării în război, România
va ocupa teritoriul „până la Tisa, Banat, Crişana, partea slavă a Maramureşului şi
41
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Bucovina până la Prut”44, indică faptul că acceptarea Tisei ca frontieră a fost
determinată de prezenţa Rusiei în alianţă şi interesul acesteia pentru rutenii din zonă.
Constantin Diamandi, ministrul român acreditat în Rusia, susţine această
aserţiune, arătând că Rusia a manifestat o atitudine protectoare faţă de rutenii din
Maramureş pe tot parcursul desfăşurării negocierilor ce au precedat semnarea
Tratatului din 191645 şi, „în prima întrevedere cu Sazonov, acesta mi-a prezentat o
hartă minusculă dintr-un atlas din 1859, în care culoarea verde care marca
elementele slave din Bucovina, Maramureş şi Banat era preponderentă. În cursul
negocierilor, Sazonov nu părea dispus să cedeze niciuna din cele trei provincii: nici
Bucovina, nici Maramureş, nici Banat, deoarece acestea conţineau insule de
populaţie slavă”46.
De altfel, însuşi Ion I. C. Brătianu arată în dezbaterile de la Conferinţa de
Pace de la Paris, în Comisia pentru probleme româneşti şi iugoslave, că „frontiera
nordică a României a fost impusă în 1916 de dorinţa Rusiei de a avea acces la Tisa”47.
Debutul Conferinţei de Pace de la Paris a pus în faţa diplomaţilor români
decizia Marilor Puteri de dezavuare a tratatelor secrete, fapt ce îl determină pe Ion
I. C. Brătianu să susţină respectarea prevederilor Tratatului din 1916, insistând ca
Aliaţii să-şi îndeplinească promisiunile.
Ion I. C. Brătianu a prezentat, la 1 februarie 1919, revendicările teritoriale
complete ale statului român48. Frontiera nordică a României a fost formulată în
memoriul Le territoire revendiqué par les Roumains dans nord-ouest de la
Transylvanie proprement-dite, unde preconiza să rămână în teritoriul românesc
„părţile situate la sud de Tisa ale comitatelor Maramureş şi Ugocea, comitatele
Sălaj, Sătmar, Bihor şi Arad, [precum] şi partea de sud-est a comitatului Bichiş şi
comitatul Cenad”.
În revendicările României în faţa Conferinţei de Pace de la Paris, Ion I. C.
Brătianu a ţinut cont parţial de tratatul secret din 1916, deoarece, bazându-se pe
dreptul la autodeterminare şi invocând drepturile istorice şi etnice, a solicitat
Bucovina întreagă şi Basarabia, teritorii care nu făceau obiectul convenţiei politice
încheiate cu Aliaţii, ştiind că hotărârile de unire, adoptate în 1918, revendicau mult
mai mult teritoriu decât era prevăzut în tratatul din 1916, inclusiv maramureşenii
din dreapta Tisei au votat prin intermediul delegaţilor la Adunarea de la Alba Iulia
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includerea Maramureşului românesc de peste Tisa în componenţa României şi
stabilirea unei graniţe cu Galiţia.
Ca urmare, Consiliul Naţional Român din Maramureş a adresat lui Ion I. C.
Brătianu un memoriu privind evoluţia istorică a Maramureşului şi dorinţele
populaţiei din această zonă pentru a fi prezentate Conferinţei de Pace.
Maramureşenii cereau „corectura” frontierei Maramureşului cu Galiţia până la
Ceremuşul Negru, pentru „ca graniţa să corespundă stării de proprietate” 49, căci,
datorită neglijenţei autorităţilor maghiare, munţii Păpădia, Ciursa şi Prelucile, care
erau proprietatea românilor maramureşeni, au rămas încorporaţi Galiţiei.
În această situaţie, Ion I. C. Brătianu îşi schimbă poziţia şi depune eforturi
pentru alipirea întregului Maramureş la România şi, la 22 februarie 1919, în faţa
Comisiei teritoriale româno-iugoslave din cadrul Conferinţei de Pace de la Paris,
revendică gurile Tisei, respectiv colţul de nord al Maramureşului”50, cerere
dezbătută de comisie în şedinţa din 2 martie 1919, când delegaţia italiană a propus
ca acest spaţiu să revină României. Propunerea a fost respinsă de generalul
Le Rond, cu motivarea că „această chestiune a fost examinată în detaliu şi discutată
de Comisia Afacerilor Cehoslovace, care a fost unanimă în aprecierea că va fi
imposibil să fie lăsaţi 300 000 de ruteni în Ungaria, ca un stat independent, şi, de
aceea, aceştia trebuie uniţi cu unul din vecinii lor, polonezii, românii sau cehii.
Comisia a recunoscut că rutenii sunt foarte asemănători, din punct de vedere al
rasei şi religiei, doar cu cehii. S-a considerat că, în ciuda înrudirii etnice cu
polonezii, sunt separaţi de aceştia de Carpaţi şi, în orice caz, nu este de dorit ca
Polonia să se întindă până la Dunăre. Ideea atribuirii rutenilor, care sunt slavi şi
uniaţi, românilor care sunt latini şi ortodocşi, a fost respinsă de delegaţiile
americană, britanică şi franceză. Delegaţia italiană a înaintat argumentul pe care
contele Vanutelli Rey tocmai l-a susţinut, însă nu a putut convinge celelalte
delegaţii, care s-au pronunţat pentru unirea la Cehoslovacia a întregii Rutenii din
Ungaria”51.
Comisia româno-iugoslavă privind frontiera nordică a României şi-a însuşit
acest punct de vedere şi, ca urmare, Consiliul Suprem al Puterilor Aliate şi
Asociate a decis, în şedinţa din 7 august 1919, traseul frontierei românocehoslovace. Acesta era trasat după cum urmează: „Începând de la punctul situat
aproximativ 47°58’ nord şi 20°34’ est Greenwich (cota 1655) care este punctul de
joncţiune a celor trei frontiere ale României, Galiţiei şi Statului ehoslovac
(teritoriul rutean).
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O linie secundară orientată sensibil către vest-sud-vest prelungită printr-o
linie care să atingă Tisa la nord de confluenţa râului Vişeu, apoi urmând către vest
talvegul Tisei până la un punct situat la aproximativ 9 km vest de Apşa de Jos,
astfel încât să lase linia Sighetu-Marmaţiei – Borşa în întregime în teritoriul român,
dând statului cehoslovac (teritoriile rutene) facilităţi pentru a efectua un racord la
linia Hust – Apşa de Jos – Korosmezo, la nordul râului şi în întregime în teritoriul
cehoslovac
O linie: întâlnind şi mergând de-a lungul liniei de despărţire a apelor între
Tisa şi Tur (Avas – Hegyjeg) până la punctul situat la aproximativ 3 km la SV de
cota 805, urmând o creastă secundară în direcţia sud-vest şi curbându-se la vest,
astfel încât să taie calea ferată Satu Mare – Hust la aproximativ 3 km nord de staţia
Halmeu, urmând paralel şi la aproximativ 1 km la sud şoseaua Halmeu-Tisa –
Ujlak până când ea întâlneşte râul Batar, afluentul stâng al Tisei, urmând acest râu
până într-un punct imediat la est de Mogosliget, punct a cărui poziţie aproximativă
este 48°08’ şi 22°53’ est de Greenwich. Acest punct este punctul de joncţiune a
celor trei frontiere ale României, ale statului cehoslovac (teritoriul rutean) şi ale
Ungariei”52.
Până la data comunicării liniei de frontieră între România şi Cehoslovacia, la
Budapesta s-a instalat un guvern comunist şi Ungaria a declanşat, la 16/17 aprilie
1919, ofensiva armată, începând operaţiunea de ocupare militară a Slovaciei şi
Ruteniei, ceea ce a complicat şi mai mult situaţia politică în regiune.
Ofensiva armatei Ungariei a determinat replica armatei române. Operaţiunile
au vizat eliberarea teritoriului ocupat de către maghiari, armata română înaintând
şi, în scurt timp, a atins Huszt şi a eliberat Sătmarul, localităţi considerate a fi
limite etnografice. În acelaşi timp, Brătianu, care încheiase o înţelegere cu
premierul polonez vizând realizarea unei joncţiuni între armata română şi cea
poloneză, menită a împiedica orice legătură între ucraineni şi bolşevicii ruşi cu cei
din Ungaria, dorea să declanşeze operaţiuni militare de ocupare a Ruteniei şi a
sudului Galiţiei cu scopul de a o pune în aplicare53.
La 2 mai 1919, trupele române au atins Tisa pe tot frontul, iar trupele
cehoslovace se aflau în înaintare spre sud pentru a ocupa linia provizorie de
demarcaţie stabilită de Conferinţa de Pace, la 15 februarie 1919, între Ungaria şi
Cehoslovacia până la stabilirea definitivă a frontierei între cele două state.
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În aceeaşi dată de 2 mai 1919, în zona Muncaci-Csap, s-a realizat joncţiunea
între armata cehoslovacă şi trupele române, iar linia de demarcaţie între acestea,
propusă de mareşalul Foch şi comunicată cu câteva recomandări şi precizări de
către Conferinţa de Pace, la 7 mai 1919, era următoarea: „Cursul Tisei, din amonte
de Tokai şi până la cotul CSAP. Calea ferată CSAP – Sighetu-Marmaţiei, pasul
Jabloniţa, cu ocupaţie cehoslovacă exclusiv până la Sighetu-Marmaţiei, cu ocupaţie
română în Sighetu-Marmaţiei, după vechea graniţă a Austro-Ungariei. Indicaţie:
Cu ocuparea de către o armată sau alta a aproximativ 4 km din traseul liniei de
demarcaţie: la sud de calea ferată pentru cehi, la nord şi vest pentru români. În
secţiunea cuprinsă între Kiraly-Haza şi pasul Jabloniţa, calea ferată ar trebui să fie
întrebuinţată concomitent de români şi cehoslovaci, potrivit unui regim care să fie
fixat de cele două comandamente interesate.
Drept urmare, generalilor Pelle şi Graziani li se va recomanda, la Praga şi,
respectiv, la Bucureşti, adoptarea acestei sugestii.
V-aş rămâne îndatorat s-o sprijiniţi cu toată influenţa dumneavoastră.
Intervenţia noastră este motivată de prietenia faţă de cele două ţări interesate şi de
dorinţa vie de a contribui la îndepărtarea celei mai mici fricţiuni potenţiale dintre
ele. Soluţia preconizată trebuie să aibă, bineînţeles, un caracter provizoriu. Ea
porneşte de la consideraţii de ordin militar şi să aveţi grijă să specificaţi faptul că
ea nu poate influenţa în niciun fel deciziile care vor fi luate de Conferinţă în
privinţa atribuirii de teritorii situate de o parte şi de alta a liniei înfăţişate.
Se impune încheierea rapidă a acestui acord pentru că deja s-au produs
contestaţii între detaşamentele cehe şi româneşti la Csap şi Munkacs”54.
La 10 mai, a fost declanşată campania ungară împotriva cehoslovacilor, iar
la 20 mai armata maghiară a trecut la ofensivă pe tot frontul, obligând trupele
cehoslovace să se retragă. Situaţia creată a lăsat descoperit flancul drept al armatei
române, deschizând armatei maghiare drumul spre est, punând astfel în pericol
legătura dintre armata română şi cea poloneză. Dacă ungurii ar fi reuşit să înainteze
în spaţiul dintre munţii Maramureşului şi Tisa, în direcţia Csap – Tisza Uilak –
Hust, legătura dintre Transilvania şi Galiţia ar fi fost compromisă. Pentru a evita
acest pericol, Marele Cartier General a ordonat Comandamentului Trupelor din
Transilvania, la 7 iunie 1919, să ia măsurile necesare pentru a-i împiedica pe
maghiari să se stabilească între munţii Maramureşului şi Tisa. Între 19 şi 21 iunie
1919, trupele române au ocupat întregul sector între Korosmezo şi Csap şi au
introdus administraţia românească în întregul Maramureş. Ulterior, mareşalul
Prezan, împreună cu comandamentul cehoslovac, va stabili în vara anului 1919 o
linie de demarcaţie care ţinea seama de situaţia geografică, strategică şi economică
a ambelor ţări. Aceasta dădea Românei „întregul teritoriu locuit de români, cu
proprietăţile lor, şi o mică fâşie din teritoriu locuit de ruteni şi români”55.
Apud Cristina Ţineghe (editor), op. cit., p. 37.
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Alexandru Filipaşcu îi indică drept culpabili de situaţia în care s-a aflat
Maramureşul istoric pe diplomaţii Vechiului Regat, care, călăuziţi de lozinca „De
la Nistru pân’la Tisa”, nu ştiau că în Maramureşul de peste Tisa avem români şi
moşie istorică românească: „Cu ocazia încheierii tratatului secret din 17 august
1916, Ion I. C. Brătianu, preocupat numai de frontiera Banatului integral, a
abandonat problema frontierei Maramureşului. La stabilirea frontierelor României,
Conferinţa de Pace a luat de bază tratatul din 1916, care nu stabilea nimica privitor
la frontiera nordică a ţării. Greşeala aceasta au ştiut să o exploateze în favoarea lor
cehii, care, bucurându-se şi de o mare trecere în faţa Areopagului mondial, şi-au
împins frontierele până la hotarele Ardealului istoric. Raporturile dintre delegaţiile
cehă şi română nu erau prea bune, iar retragerea de la Conferinţă a lui Brătianu
(2 iulie) a provocat o tensiune latentă între guvernul român şi Consiliul Suprem. În
răstimp, trupele române salvează armata cehă de ofensiva distrugătoare a
bolşevicilor unguri şi, ca urmare, generalul Prezan, de acord cu comandantul ceh, a
fixat o linie demarcaţională care ţinea seama de situaţia geografică, strategică şi
economică a ambelor ţări, linie care ne dădea întregul Maramureş. Delegaţia
română, voind să utilizeze avantajele zonei Prezan, a aşteptat zadarnic instrucţii şi
împuternicire de la şeful guvernului pentru a trata în acest scop”56.
În momentul alipirii întregului Maramureş la România, oficialităţile române
nu aveau cunoştinţă de linia de frontieră ce urma să fie trasată între România şi
Cehoslovacia. Abia la 8 august 1919, i s-a comunicat României linia de demarcaţie
între statul român şi cel cehoslovac. Această linie de demarcaţie nefiind inclusă în
decursul anului 1919 în niciun tratat internaţional, „fapt ce i-a determinat pe
politicienii români să continue negocierile pentru obţinerea [unei] frontiere cât mai
avantajoase statului român şi după retragerea lui Ion I. C. Brătianu de la Conferinţa
de Pace şi demisia guvernului său”57.
La 2 iulie 1919, Ion I. C. Brătianu se retrage din delegaţia României şi între
guvernul român şi Consiliul Suprem a apărut o tensiune latentă.
După înlocuirea, la 12 septembrie 1919, a guvernului Ion I. C. Brătianu şi
venirea guvernului Văitoianu, conducerea delegaţiei a fost preluată de Alexandru
Vaida-Voevod, care a continuat tratativele pentru includerea întregului Maramureş
la România. Având în vedere faptul că, la sfârşitul lunii septembrie 1919, Consiliul
Suprem urma să ia din nou în deliberare frontiera României cu Ungaria, precum şi
cea din Maramureş, Alexandru Vaida-Voevod a înaintat un raport documentat
asupra frontierei Maramureşului, în care cerea toate comunele româneşti de peste
Tisa împreună cu hotarele lor (cele trei Apşe – de Sus, de Mijloc şi de Jos –, Peri,
Biserica Albă, Ocna şi altele), propunând o frontieră care începea la vest de Teceu
şi continua pe culmea munţilor spre nord, care ne-ar fi dat plasele Sighet, Tisa,
Taras şi jumătate din Teceu 58.
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 243.
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După primele alegeri generale parlamentare libere, care au avut loc în timpul
guvernării Văitoianu, în octombrie 1919, la care a participat şi populaţia întregului
Maramureş, în primul Parlament al României Întregite, rutenii au fost reprezentaţi
de către Gh. Bilaşcu, G. Iuga, V. Chindriş, V. Pop, T. Bocotei şi Orest Ilniczki, ca
deputaţi, iar ca senatori, de către Al. C. Anderco, Simion Balea, I. Boroş şi I. Pop
senior59. Deputatul Orest Ilniczki a declarat în şedinţa Adunării Deputaţilor, din
13 decembrie 1919, că poporul rutean din Maramureş doreşte să se păstreze linia
demarcaţională existentă în acel moment şi să fie integrat statului român. În
integralitatea sa, declaraţia este următoarea: „Suntem încredinţaţi din partea
alegătorilor noştri ruteni a exprima sentimentele de nemărginită mulţumire şi
loialitate Maiestăţii sale regelui Ferdinand (aplauze prelungite) şi toată recunoştinţa
Consiliului Diligent pentru respectarea atât de corectă a dreptului minorităţilor cu
ocaziunea alegerilor (aplauze).
Poporul rutean din Maramureş, de când există prima dată acum, la aceste
alegeri, şi-a putut manifesta liber voinţa sa şi a putut alege reprezentanţii săi (aplauze).
Avem toată încrederea că Parlamentul român va respecta totdeauna
principiile democratice şi va aduce legi bune şi folositoare pentru toţi cetăţenii care
ajung între graniţele României Mari (aplauze).
Poporul rutean din părţile Maramureşului doreşte şi cere să se ia toate
măsurile necesare pentru a fi anexat definitiv, conform liniei demarcaţionale de azi,
pentru totdeauna, la România Mare (aplauze prelungite şi repetate)” 60.
În urma acestor alegeri, la 30 septembrie 1919, guvernul Văitoianu a fost
înlocuit de guvernul Vaida, care a numit pe lângă delegaţia română, ca expert
pentru Maramureş, pe dr. G. Iuga. Acesta, în timpul şederii sale la Paris, a întocmit
mai multe memorii, documente şi hărţi, dovedind caracterul românesc al
Maramureşului de peste Tisa, precum şi drepturile istorice incontestabile pe care
România de facto le şi exercita.
Raporturile dintre cele două delegaţii s-au îndulcit, iar la Conferinţă s-a creat
României o atmosferă favorabilă, arată Alexandru Filipaşcu în lucrarea sa despre
istoria Maramureşului. Faptul era încurajator pentru România, deoarece, la
16 decembrie, Alexandru Vaida-Voevod declara în Cameră că speră să găsească
remediul pentru salvarea integrală a Maramureşului. După aceasta, încep tratative
între cele două delegaţii şi se fac intervenţii cu succes la bărbaţii de stat ai Aliaţilor.
Ca urmare, delegaţia cehă a acceptat punctul de vedere românesc, încât, la
15 martie 1920, şeful delegaţiei cehe încunoştinţa pe Alexandru Vaida-Voevod că
frontiera Maramureşului este pe cale de a fi rezolvată în scurtă vreme. După
acordul ce s-a stabilit între delegaţii, primeam întregul Maramureş, cu excepţia
plasei Dolha.
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Acordul urma să fie semnat la Londra, dar, când delegaţii români au
prezentat documentele spre semnare, delegaţia cehă a refuzat semnarea lor, sub
pretextul că, în urma demisiei guvernului Vaida, delegaţia română nu mai dispune
de împuternicirea legală pentru a putea să semneze acordul încheiat.
Schimbarea de guvern, în momentul culminant al stabilirii definitive a
frontierei nordice a României, a fost fatală Maramureşului istoric. Guvernul
Averescu, în loc să continue tratativele şi să ducă la bun sfârşit lucrările guvernului
Vaida, la finele lunii iulie 1920 a ordonat, cu o grabă nejustificată, retragerea
trupelor române dincoace de Tisa. Dispoziţia aceasta a fost considerată de cercurile
diplomatice internaţionale ca o renunţare de bună voie din partea României la
teritoriul Maramureşului de peste Tisa, care, în scurtă vreme, a şi fost ocupat de
trupele cehe. Astfel, „printr-o hotărâre grăbită, s-a aplicat Maramureşului istoric o
operaţie mortală, care nu ţinea seamă nici de configuraţia sa geografică, nici de
interesele sale economice şi nici de dorinţele categorice ale locuitorilor săi” 61.
La începutul anului 1920, Ungaria înaintează forumului păcii opt note
însoţite de anexe voluminoase, cu care îşi susţinea pretenţiile sale teritoriale, ţările
afectate fiind Cehoslovacia, România şi Regatul Sârbo-Croat-Sloven. Acestea au
răspuns şi au contracarat acţiunea maghiară62.
Simultan cu acţiunea diplomatică declanşată de către Ungaria, guvernul
Alexandru Vaida-Voevod antrenează noi negocieri cu delegaţii cehoslovaci, la
Londra, condiţionând încheierea unui acord mai strâns cu Cehoslovacia de
aplanarea diferendelor litigioase din Maramureş63.
Pe lângă delegaţia română la Conferinţa de Pace, ca expert pentru
Maramureş, a fost numit Grigore Iuga, deputat de Maramureş, care a redactat mai
multe memorii, documente şi hărţi, dovedind caracterul românesc al
Maramureşului de la nord de Tisa. În memoriul din 9 decembrie 1919, Grigore
Iuga arată pierderile pe care le-ar înregistra România în cazul în care frontiera nu sar menţine pe linia de demarcaţie de la acea dată64.
În cadrul acestor tratative, iniţial, cehii s-au arătat dispuşi să facă concesii
teritoriale în Maramureş, în schimbul unei alianţe militare. La 16 decembrie 1919,
Alexandru Vaida-Voevod declara în Camera Deputaţilor că „speră să găsească
remediul pentru salvarea integrală a Maramureşului” 65. Şi şeful delegaţiei cehe,
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 208.
Apud Cristina Ţineghe (editor), op. cit., p. 7; Viorica Moisuc (coord.), România şi
Conferinţa de Pace de la Paris (1918–1920). Triumful Principiului naţionalităţilor, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1983, p. 388; Lucian Leuştean, op. cit., p. 156; Desăvârşirea unităţii naţional-statale a
poporului român. Recunoaşterea ei internaţională. 1918. Documente interne şi externe, februarie
1920 – decembrie 1920, vol. VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p. 9–23, 32–51,
85–98, 98–106, 106–116, 480–485; 1920. Un act de justiţie. Documente, ediţie întocmită de
Corneliu-Mihail Lungu şi Ioana Grigorie, Bucureşti, 2001, p. 302–320.
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Osusky, îl informa la 15 martie 1920 pe şeful guvernului român că frontiera
Maramureşului este pe cale de a fi rezolvată în scurtă vreme. Conform acordului
stabilit între delegaţii, Maramureşul, cu excepţia plasei Dolha, revenea României,
tratatul urmând să fie semnat la Londra. Negocierile sunt însă întrerupte de
demiterea lui Alexandru Vaida-Voevod, iar partea cehă nemaivoind să amâne
evacuarea teritoriului atribuit prin deciziile luate în cadrul Conferinţei de Pace 66.
La 23 martie 1920 şi 1 aprilie 1920, reprezentantul Cehoslovaciei în
România reînnoia în numele guvernului său cererea de evacuare a teritoriului de la
nord de Tisa de către trupele române, care „nu trebuie să fie efectuată mai târziu
decât evacuarea teritoriului maghiar ocupat de trupele române” şi transmitea că,
„evacuarea teritoriului odată efectuată, Ministerul cehoslovac al Afacerilor Externe
se declară dispus să intre în tratative privind o rectificare a frontierelor” 67.
La 5 aprilie 1920, Consiliul de Miniştri a autorizat Ministerele de Externe şi
de Război să ia măsurile cuvenite pentru evacuarea teritoriului de la nord de Tisa,
care, conform prevederilor Tratatului de Pace cu Austria, revine Cehoslovaciei,
precum şi începerea tratativelor pentru obţinerea unei rectificări de graniţă68.
Urmare acestei hotărâri, la 5 mai 1920, are loc la Satu Mare întrunirea Comisiei
mixte româno-cehoslovace, care stabileşte modalitatea concretă de evacuare a
Maramureşului de la nord de Tisa 69, iar la 6 iunie 1920, la Uzhorod, aceeaşi
comisie constata stadiul derulării acţiunilor de evacuare.
Problematica Maramureşului va fi din nou integrată în sfera mai largă a
raporturilor diplomatice, aceasta regăsindu-se pe agenda discuţiilor ce au avut loc
la 19 august 1920, la Bucureşti, între Take Ionescu şi Eduard Benes, când s-a
convenit ca Cehoslovacia să asigure României „o frontieră mai bună la sud de
Tisa”70.
Pe baza acestei convenţii, negocierile se reiau în ianuarie 1921, la Sighetul
Marmaţiei, fiind finalizate în 4 mai 1921, când se încheie Protocolul privitor la
regularea unor amănunte ale frontierei între România şi Cehoslovacia 71.
Frontiera româno-cehoslovacă a fost definitiv fixată şi trasată pe teren de
către comisia internaţională instituită prin Tratatul de la Sèvres, articolul 2,
paragraful 672, care şi-a terminat lucrările printr-un Protocol final, încheiat la Brno,
în 19 iulie 1926, iar statutul frontierei româno-cehoslovace a fost adoptat la Satul
Mare, la 25–30 noiembrie 192973.
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Referindu-se la modul în care a fost reprezentată problema Maramureşului
istoric la Conferinţa de Pace de la Paris, Take Ionescu, într-o cuvântare ţinută în
şedinţa din 17 august 1920 a Senatului României, afirma: „Frontiera
Maramureşului este aceea pe care am pus-o noi în tratatul de alianţă de la 1916. În
această privinţă, Congresul de la Paris a primit întocmai frontiera din tratat, afară
de o bucată de la apus de Sighet şi ne-a mai privat astfel de două comune. Dar,
încolo, frontiera este absolut aceea din 1916. D-lor, de ce la 1916 s-a fixat aşa
frontiera? La 1916 s-a tratat şi cu Rusia şi în chestiunile rutene, evident că Rusia a
susţinut pe ruteni. De aceea tratatul de la 1916 nu ne da Bucovina întreagă, pe care
o avem astăzi şi tot de aceea şi frontiera din Maramureş nu s-a tras la nord de Tisa,
ci chiar pe Tisa.
Nu acuz pe nimeni, la 1916 era greu să fie altfel.
Vina noastră începe mai târziu. Greşeala României nu a fost la 1916, ci la
Paris în 1918 şi 1919.
Politica urmată de România, aceea de a nu ieşi niciun minut din litera
Tratatului de la 1916, era fatală în chestia Maramureşului.
Dacă România, la Paris, ar fi înţeles că nu era posibil să se pună numai pe
temeiul tratatului, mai ales din cauză că intrase în război şi America, şi America era
dominantă în conferinţă şi nu iscălise tratatul nostru; dacă România înţelegea
atunci când Italia, cu 40 milioane de locuitori, nu reuşea să îşi valorifice tratatul
lor, nu putea să se valorifice integral al nostru, mai ales că noi luam şi Basarabia,
care nu era cuprinsă în tratatul din 1916; dacă România, la Paris, ar fi avut
înţelepciunea să pună în subsidiar, cum se zice în drept, în a doua linie, alte
argumente decât ale tratatului, să discute frontierele noastre, punct cu punct şi pe
alte merite decât ale Tratatului din 1916, sunt sigur că ar fi obţinut pentru
Maramureş alte frontiere”74.
Analizând harta Maramureşului istoric, urmărindu-i văile (Bârjava, Neagu,
Hust, Săclânţa, Talabârjava, Taras, Ungului, Repedea, Rusului, Râului, Săpurca,
Tisa Neagră şi Tisa Albă) care despart munţii cu denumiri româneşti (Turbatu’,
Plosca, Cucu’, Tâmpa, Tătăruca, Oprişa, Carpenu’, Plaiu’, Păpădia, Bustu’,
Strânsu’, Neamţu’, Groapa, Pietrosu’, Muncelu’, Turcu’, Strungu’, Râpa, Gamba,
Călinu’, Guşatu’, Crainicu’, Tomnaticu’, Măgura, Şerbanu’, Paltinu’, Petriceaua,
Vinderelu’, Corbu’, Copilaşu’, Lutoasa, Prislopaşu’, Făgetu’, Băiţa, Păpădia,
Ciarcănu’, Geamănu’, Vârful Omului, Bălţatu’ şi multe altele) şi de-a lungul cărora
s-au înfiripat din cele mai vechi timpuri aşezări a căror toponomastică trimite la
acelaşi spaţiu lingvistic românesc (Rotunda, Crăiniceni, Horneţ, Săliştea, Boureni,
Deluşor, Făget, Izvoru’, Livada, Moşneni, Poiniţa, Prepeliţa, Răchita, Răstoaca,
Recea, Vălcele, Ariniş, Brustura, Crăsnişoara, Delureni, Strâmba, Domneşti, Şesu’,
Voineşti, Peri, Iapa, Slatina, Cărpiniş, Frasin, Lunca, Tăietura, Arşiţa, Ocna, Coliba
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etc.), se va putea constata, cu uşurinţă, spaţiul etnic căruia i-a aparţinut întotdeauna
respectivul teritoriu.
Ţinând seama de aportul Maramureşului în cultura românească, ştiind că
primul traducător al Apostolilor, Evangheliei şi Psaltirii a fost un român
maramureşean şi că, în secolul al XVII-lea, la Mănăstirea Peri75, a existat o
tipografie, unde au fost tipărite în limba română Molitvelnicul şi Evanghelia76,
găsim justificat apelul la rândurile publicate de către Al. Filipaşcu, drept concluzie
la epopeea maramureşeană: „Redus la o treime şi lipsit de legătură feroviară cu
Polonia şi cu restul ţării, Maramureşul a devenit un judeţ deficitar şi un colţ mort
din trupul viu al României. În vara anului 1921, s-a ţinut la Sighet Congresul
General al «Astrei», la care a participat elita intelectualităţii române din
Transilvania, precum şi reprezentanţii mai multor societăţi culturale din străinătate.
În faţa acestora, dr. V. Filipciuc a ţinut o conferinţă documentată despre situaţia
etnografică, economică şi culturală a întregului Maramureş, pe care a încheiat-o cu
următoarele declaraţii testamentare: «Noi, strănepoţii lui Dragoş şi Bogdan, nu
vom recunoaşte niciodată graniţa nedreaptă dinspre Cehoslovacia şi vom pretinde
mereu drepturile noastre strămoşeşti asupra patrimoniului românesc de peste Tisa,
unde avem fraţi români dintre cei mai buni, precum şi alţi fraţi care s-au slavizat
din vitregia timpurilor! Vom blestema mereu o graniţă care ne desparte de un
pământ sfânt, presărat cu altare româneşti, sub care zac oasele sfinte ale atâtor
strămoşi, cucernici egumeni şi vlădici, viteji voievozi, cneji şi magistri
maramureşeni»!”77
Mănăstirea Peri, zidită înainte de 1391 de către Sas Vodă, fiul lui Dragoş-Vodă, a fost
primul locaş românesc închinat. Voievodul Balc şi Drag, fiii lui Sas, o aşază, în 1391, sub ascultarea
Patriarhiei din Constantinopol. Patriarhul Antonie, la cererea celor doi, face din egumenul
stavropighiei Pahomie exarh al său. Jurisdicţia sa se întindea peste ţinuturile Avra, Bereg, Ugocea,
Sălaj, Ciceu, Unguraş şi Bistriţa. La Mănăstirea Peri, „în care lucrase o tipografie, tipărind cărţi”, sub
influenţa curentului husit, în jurul anului 1500 au fost traduse în limba română, Psaltirea Şcheiană,
Apostolul, Evanghelia şi părţi din Sfânta Scriptură. Vezi Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din
Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 170–173; Idem, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a
românilor din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, Editura Librăriei Arhidiecezane, 1935, passim; Const.
C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 149. Alexandru
Filipaşcu, în op. cit., p. 63, arată că, la 13 august 1381 [sic!], Patriarhul Antonie din Constantinopol a
emis un decret de canonizare a Exarhatulului de la Peri. Exarhul reprezenta Mitropolitul delegat de
Patriarhul din Constantinopol, cu o jurisdicţie quasi episcopală asupra Maramureşului, Sălajului,
Mediaşului, Ugocei, Bârjavei, Ciceului, Bolovăneţului şi Almaşului din Bihor. Vezi şi Radu Ilaş,
Mănăstirea Peri în destinul Maramureşului istoric, în „Mesager bucovinean”, Bucureşti, anul IV,
nr. 1–2 (13–14), ianuarie-iunie 2006, p. 14.
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După Conferinţa de Pace de la Paris, unii dintre vecinii noştri au început o
amplă campanie revizionistă. Prin urmare, la 16 decembrie 1934, Liga
Antirevizionistă din România organizează la Timişoara o mare adunare populară,
la care participă zeci de mii de locuitori din oraş şi din satele timişene, ocazie cu
care sunt combătute intenţiile revizioniste ale vecinilor.
În anul 1938, imediat după dezmembrarea Cehoslovaciei, românii din
dreapta Tisei au întreprins o energică acţiune în vederea revenirii la Ţara Mamă,
dar, în primăvara lui 1939, trupele maghiare ocupă întreaga regiune subcarpatică,
iar după Dictatul de la Viena, la 5 septembrie 1940, au pus stăpânire şi pe
Maramureşul din stânga Tisei. Teritoriul a fost eliberat în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, odată cu întregul Ardeal.
Un moment critic pentru soarta Maramureşului din stânga Tisei a existat şi
în anul 1945, când trei cetăţeni, şi anume Jacob Roitman, cunoscut sub numele de
Iosif Chişinevschi sau Kişinevski, László Luka, adică Vasile Luca, şi Hanna
Robinsohn (Rabinovici), nimeni alta decât Ana Pauker, ultimii doi fiind agenţi ai
NKVD, au făcut parte din „troica comunistă” care s-a deplasat la Sighetu
Marmaţiei pentru „a participa la alipirea întregului Maramureş la Ucraina
sovietică”78. Tentativa lor a eşuat, deoarece, la negocierile de la Paris pentru
tratatul de pace de după al Doilea Război Mondial, nu s-a pus în discuţie această
problemă. Doar Ungaria a revendicat o suprafaţă de 22 000 km2, care cuprindea
„un colţ din judeţul Maramureş, aproape întreg judeţul Satul Mare, inclusiv bazinul
minier de la Baia Mare, cea mai mare parte a judeţului Bihor, cu Oradea, Beiuş,
Salonta (linia trecea prin Ciucea şi pe creasta munţilor Bihorului), o bună parte din
judeţul Arad, inclusiv capitala lui, şi chiar o parte din judeţul Timiş”79. Pretenţiile
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au fost reduse, la 31 august 1946, la o fâşie de 4 000 km2, în care erau cuprinse
oraşele Satu Mare, Oradea şi Arad80.
Odată cu semnarea Tratatului de Pace de la Paris, s-a încheiat un nou capitol
din tragica odisee a Maramureşului, însă cea a Transilvaniei avea să înregistreze
momente de grea cumpănă cu ocazia negocierilor pentru Tratatul de Pace de la
Paris, din februarie 1947, când în România se aplica, cu un deosebit sârg,
armistiţiul din 12 septembrie 1944, adesea cu depăşirea prevederilor acestuia şi în
ciuda convingerilor regelui Mihai I, în „spiritul de camaraderie” care ar fi înfrăţit
trupele române şi armata rusă81.
Cu ocazia acestor tratative, un rol deosebit de important l-au avut negocierile
referitoare la regimul Transilvaniei de Nord în stabilirea frontierei de vest a
României. Ungaria, care avusese în stăpânire vremelnică 43 492 km2 din teritoriul
Transilvaniei, în urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, era încurajată de
delegaţia Statelor Unite, care favoriza pretenţiile maghiare la o parte a teritoriului
Ardealului, cuprinzând zona Satul Mare–Oradea. Astfel, Ungaria avea temeiuri să
spere a obţine satisfacere în rezolvarea problemelor legate de rectificarea frontierei
cu România, autonomia Transilvaniei şi garanţii de protecţie a minoritarilor
maghiari din România, şi, ca urmare, a solicitat o regiune din teritoriul Ardealului,
în suprafaţă de 9 000 de mile pătrate, cuprinzând oraşele Baia Mare, Careii Mari,
Oradea şi Arad.
Conform unui articol publicat în „New York Times”, din 8 mai 1946, doar
ministrul de Externe al SUA, Jammes F. Byrnes, a favorizat o hotărâre de a se ceda
respectiva suprafaţă de teren ungurilor, pe când ministrul de Externe al URSS,
Viaceslav Molotov, a susţinut să se dea toată Transilvania României, în graniţele
existente în anul 1938. Este necesar să subliniem inamiciţia cu care am fost trataţi
de către ministrul Byrnes, care „a formulat părerea sa că hotărârea de facto a lui
Stalin ar trebui să fie revizuită întrucâtva în favoarea Ungariei. Dl. Molotov a
propus, ca, dimpotrivă, toată Transilvania să fie lăsată României, adăugând că acest
teritoriu cuprindea întreaga provincie” 82.
Articolul 2 din Tratatul de Pace de la Paris, din 10 februarie 1947,
stipulează: „Hotărârile sentinţei de la Viena, din 30 august 1940, sunt declarate
nule şi neavenite. Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită prin articolul
de faţă, astfel cum exista la 1 ianuarie 1938”83.
Este de reţinut şi articolul apărut la 21 mai 1946 în publicaţia budapestană
„Uj Magayarorszag”, în care se precizează că, în atmosfera exaltată din ultimele
săptămâni, puţini unguri au ridicat vocea împotriva iluzionismului maghiar. „Un
popor care de veacuri umblă după himere nu se schimbă de azi pe mâine”,
precizează autorul acestuia, Andrei Marton, arătând că declaraţiile factorilor
80
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81

Vasile Diacon

răspunzători, ale politicienilor şi ziariştilor, au alimentat aceste himere. Se reţine
faptul că „nouă ne place să uităm că în războiul acesta suntem împovăraţi de
acuzarea că am persistat în lupta pentru cauza rea, până la sfârşit, în schimb
România a trecut de partea aliaţilor la timp potrivit, cu ajutorul conducătorilor ei
inteligenţi, cu mult înaintea noastră. Românii, într-adevăr, au luat parte cu depline
puteri armate în ultimul act al luptelor contra nazismului. Foarte bine: ungurii din
Ardeal nu pot fi preţul inteligenţei României, dar promisiunile făcute în toiul
bubuitului tunurilor foarte rar ţin seama de factorul etnic şi cine satisface norma lui
«carpe diem» de obicei obţine premiu […]. În afară de recompensarea României
pentru purtarea ei mai bună, este vorba şi de faptul că arbitrajul de la Viena a fost
făcut de cele două puteri fasciste, iar învingătorii trebuie, din punct de vedere
principal, să declare nulă orice reglementare teritorială de natură fascistă”84.
Poziţia exprimată de autorul acestui articol, corectă şi nepărtinitoare, este de
reţinut pentru orice alte discuţii referitoare la acest subiect.
Şi ziarul „Magyar Nemzet”, din 26 mai 1946, publică pe aceeaşi
problematică articolul Dramaticele cinci minute care au decis soarta Transilvaniei,
în care se arată că zona revendicată de către Ungaria cuprindea aproximativ
jumătate din teritoriul atribuit Ungariei prin arbitrajul de la Viena, înglobând Satul
Mare, Careii Mari, Oradea şi Salonta, unde trăiau circa 86 000 de români, care ar fi
trecut în Ungaria, iar în România ar fi rămas 105 000 de maghiari (cifrele fiind
calculate după recensământul din 1930).
Publicaţia engleză „Manchester Guardian”, în numărul său din 21 mai 1946,
arăta că guvernul maghiar, sub pretextul că statu quo-ul din 1938 ar pune două
milioane de unguri sub stăpânire străină, a cerut o fâşie de 9 000 mile pătrate, cu
oraşele Oradea Mare (Nagyvarad), Satu Mare şi Arad, unde populaţia „este sută la
sută” maghiară: „În cazul în care nu obţin o concesiune în acest sens, ei sugerează
ca, sub orice nou angajament de frontieră, să intre sub guvernarea ungară tot atât de
mulţi români câţi unguri sunt sub guvernarea românească. Această idee, mai
degrabă fantezistă, îşi are rădăcinile în îngrijorarea Ungariei relativ la tratamentul
minorităţilor. O minoritate românească substanţială în Ungaria ar fi privită ca o
asigurare împotriva răului tratament al ungurilor în România”85.
Mai reţinem că în polemica din presa engleză asupra hotărârii de la Paris a
intervenit Ion Raţiu, care a publicat în ziarul „Manchester Guardian”, din 28 mai
1946, un articol în care arată că Transilvania are un caracter românesc, din punct de
vedere etnic, aducând ca argumente date statistice oficiale.
Este indubitabil faptul că poziţia americană, la aceste tratative, nu ne-a fost
favorabilă.
Nici Marea Britanie nu a avut o atitudine prietenoasă faţă de România, deşi
acesta era angajată în război, începând cu 23 august 1944, împotriva Germaniei.
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Problema unor vechi teritorii româneşti la Conferinţele de Pace de la Paris

Lucrul aceasta s-a văzut cu ocazia înţelegerii dintre Winston Churchill, premierul
britanic, şi Stalin, încheiată în secret, la 9 octombrie 1944, cu ocazia Conferinţei de
la Moscova, când, la solicitarea lui Churchill, Europa de Sud-Est a fost împărţită în
sfere de influenţă între URSS şi Marea Britanie. Premierul britanic a scris pe o
bucată de hârtie procentele în care vedea interesele fiecărei părţi în ţările din
regiune: România – 90% pentru URSS şi 10% pentru Marea Britanie; Grecia –
10% şi, respectiv, 90%; Ungaria şi Iugoslavia, câte 50%, iar Bulgaria – 75% şi,
respectiv, 25%, după care i-a întins-o lui Stalin. Acesta a pus doar o bifă care a
pecetluit soarta a milioane de oameni. Românii, care nu aveau cunoştinţă de
această înţelegere, s-au organizat ca partizani, luptând împotriva comuniştilor şi
aşteptând zadarnic să le vină în ajutor americanii.
Consemnate sunt de istorie cuvintele lui Winston Churchill, care avea totuşi
o jenă provocată de gestul său şi se întreba retoric: „Oare nu este cinic să dispunem
în această manieră de soarta a milioane de oameni? Hai să ardem hârtia[!]” Stalin
i-a răspuns recomandându-i să o păstreze. Şi a păstrat-o, ajungând probă
irefutabilă asupra modului cum sunt tratate ţările mici de către marile puteri.
Prin Tratatul de Pace de la Paris, din 10 februarie 1947, au fost validate
prevederile Protocolului adiţional secret la Pactul de neagresiune între Germania şi
Uniunea Sovietică, cunoscut în literatura de specialitate ca Pactul RibbentropMolotov, semnat la 23 august 1939, în baza căruia ne-au fost răpite Basarabia şi
nordul Bucovinei, şi Tratatul de la Craiova, din 7 septembrie 1940, prin care, la
presiunea Germaniei, a fost cedat Cadrilaterul.
Un alt moment care a stârnit mare îngrijorare la nivelul conducerii
României, dar şi în rândul populaţiei, a fost publicarea la Moscova, în februarie
1964, a unui proiect de organizare economică a ţărilor comuniste din estul Europei,
intitulat Probleme ale dezvoltării economice a raioanelor dunărene din România,
Bulgaria şi URSS, semnat de economistul Emil Borisovici Valev86, plăsmuire
cunoscută sub numele de Planul Valev.
În această plănuită construcţie, ar fi trebuit să intre 12 000 km2 din sudul
Basarabiei şi al Ucrainei (URSS), 100 000 km2 din sud-estul României şi 38 000
km2 din nordul Bulgariei, înglobând 12 milioane de locuitori 87, şi se preconiza
înfiinţarea unui Complex Economic Interstatal al Dunării de Jos, ceea ce astăzi
numim, oarecum, integrare/cooperare economică transfrontalieră, în care
activităţile economice principale să fie cele din domeniul agricol, România
devenind, astfel, o ţară cu o economie preponderent agrară.
Dacă Bulgaria a acceptat proiectul fără nici o obiecţiune (autorul lui fiind, la
origine, bulgar), România lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a considerat „odiosul” plan
o tentativă de dezmembrare teritorială a ţării şi l-a contestat vehement, răspunsul
Articol publicat în „Viaţa economică”, Bucureşti, anul II, nr. 24 (43), 12 iunie 1964, p. 5–7.
Costin Murgescu, Concepţii potrivnice principiilor de bază ale relaţiilor dintre ţările
socialiste. Despre „complexul economic interstatal”, în general şi despre concretizarea lui
dunăreană, în special, în loc cit., p. 10.
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fiind dat de Costin Murgescu în articolul Concepţii potrivnice principiilor de bază
ale relaţiilor dintre ţările socialiste. Despre „complexul economic interstatal” în
general şi despre concretizarea lui dunăreană, în special88, iar Plenara CC al PMR,
din 15–22 aprilie 1964, a adoptat cunoscuta Declaraţie cu privire la poziţia
Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti
internaţionale, cunoscută şi sub numele de Declaraţia din aprilie, în care,
exprimându-şi poziţia faţă de disputa sovieto-chineză, a formulat principiile care
trebuiau să constituie fundamentul raporturilor dintre partidele comuniste:
egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, dreptul fiecărui partid de aşi rezolva problemele politice şi organizatorice, precizând: „Nu există şi nu poate
exista un partid «părinte» şi un «partid-fiu», partide «superioare» şi partide
«subordonate», dar există marea familie a partidelor comuniste şi muncitoreşti
egale în drepturi; nici un partid nu are şi nu poate avea un loc privilegiat, nu poate
impune altor partide linia şi părerile sale. Fiecare partid îşi aduce contribuţia la
dezvoltarea tezaurului comun al învăţăturii marxist-leniniste”89.
Documentul a constituit o declaraţie de independenţă faţă de Moscova,
disidenţa României remarcându-se, în mod evident, cu ocazia invaziei
Cehoslovaciei de către trupe ale Pactului de la Varşovia, în 21 august 1968.
Planul Valev nu a avut şansa de a fi pus în operă, deoarece, conform
regulilor CAER-ului, pentru aprobarea lui era necesară unanimitatea de voturi,
iar reacţia promptă a României a făcut să nu mai fie pus în discuţie, ştiut fiind
faptul că, începând cu anul 1962, România a avut o poziţie critică în CAER la
adresa propunerilor sovietice de integrare a economiilor ţărilor care făceau parte
din acest organism.
De altfel, planul a primit, în timp, un răspuns categoric prin amplul proces de
industrializare a României, ceea ce nu mai permitea catalogarea ţării ca fiind
preponderent agrară.
Pierderile teritoriale ale României s-au datorat unor factori complecşi,
generaţi de conjuncturile internaţionale, dar şi unor politici interne, ori nesusţinerii
corecte a unor realităţi istorice, cărora le-am putea adăuga şi înalta trădare a
intereselor naţionale.
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În loc cit., p. 6–12.
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BUCOVINENI ÎN VIAŢA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
A ROMÂNIEI POSTBELICE (IX)

VASILE I. SCHIPOR
Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen Leben Rumäniens
in der Nachkriegszeit (IX)
(Zusammenfassung)*
Die Flucht und das Schicksal der Bukowiner Flüchtlinge in Juni 1940, bzw.
März-April 1944 waren sogenannte „Tabu-Themen” in Rumänien vor den 1989er
Ereignissen. Indem es die Forschungen in dieser Hinsicht weiterführt, gehört das
dokumentarische Material Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen Leben
Rumäniens in der Nachkriegszeit (IX) zu den wenigen alleinstehenden Werken, die
diesen ergebnisreichen Forschungszweig gewählt haben.
Innerhalb der Beschäftigungen mit der Kulturgeschichte im allgemeinen, aber
auch mit der Literatur- und Sozialgeschichte insbesondere, ergänzt die unterliegende
Studie die bisherigen Kenntnisse durch die Forschung eines Bereiches der
gegenwärtigen Geschichte, den die Forscher langer Zeit vermieden haben und der als
Bestandteil des nationalen und europäischen kulturellen Patrimoniums verstanden wird.
In diesem Sinne und trotz vieler Schwierigkeiten (Zerstreuung der Bukowiner
im ganzen Gebiet Rumäniens, die Auswanderung mancher von ihnen in den Okzident,
die Unzuverlässigkeit einiger Quellen und der Mangel an Mitteln für Feld-, Archivund Bibliothekforschung, die Ablehnung oder sogar die Angst vieler Überlebenden,
ihre Memoiren zu schreiben, das schwache Interesse der Nachfolger an der
Familienforschung usw.) haben wir diese Studie verfasst, um sie zukünftig in einem
biobibliographischen Nachschlagewerk mit alphabetisch geordneten, einer breiten
Kathegorie von aus der Bukowina geflüchteten Bukowinern verschiedener
Nationalitäten und Konfessionen zugänglichen Daten einzubeziehen. All das ist ein
Beweis für die deutliche Präsenz der Bukowina in der kulturell-wissenschaftlichen
Entwicklung des Landes durch eine hervorragende schöpferische, heute wenig
bekannte und bewertete Tätigkeit.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Flucht, Vertreibung, Deportation,
Ribbentrop-Molotov Pakt, europäisches Drama für mehrere Generationen,
Kriegsopfer, politischer Schuld, ethnische Diskriminierung und Hass, tragische
Lebenserfahrungen, extreme Situationen, Authentizität und Ausdruckskraft, Trauma
*
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und soziale Marginalisierung, Erinnerungen an die Flucht, Bewusstseinsstrom,
Humanisierung einer tragischen Welt, Bedauern und Nostalgie der Vergangenheit,
Bewahrung des tragischen Gedächtnisses der Bukowiner, Genesung der moralischen
Reflektion in der Öffentlichkeit, wenig bekannte und bewertete schöpferische
Tätigkeit.

Refugiul şi destinul refugiaţilor bucovineni din iunie 1940 şi, respectiv,
martie–aprilie 1944, au reprezentat un teritoriu tabu în România înainte de
evenimentele din 1989. După evenimentele din 1989 aceste teme încep să fie
frecventate de către istorici în cadrul unor proiecte de sine stătătoare1.
Pentru bucovineni – ca şi pentru basarabeni – înţelegerile secrete dintre
Hitler şi Stalin, parafate în 1939, au avut urmări catastrofale, producând o tragedie
europeană pentru mai multe generaţii.
La fel ca toţi refugiaţii din toate locurile şi din toate timpurile, refugiaţii din
Bucovina sunt victime ale războiului. Evenimentele din 1940 şi 1944 au produs o
schimbare brutală a destinului lor. Ei îşi părăsesc casa şi locurile natale, fugind din
calea sovieticilor şi devenind „vinovaţi politic” pentru că au fugit de pe teritoriul
U.R.S.S. Statutul lor de refugiaţi este o vreme incert. Vina lor politică este deseori
mascată prin indicarea locului de origine: „originari din Bucovina, stabiliţi pe
teritoriul R.P.R. după 1 iunie 1940”; „transfugi sau fugiţi de pe teritoriul Uniunii
Sovietice”2. Locurile lor de rezidenţă sunt Banat, Gorj, Oltenia, Teleorman, Vâlcea,
Câmpulung Muscel, Piteşti, Braşov, Bucureşti, Deva, Sibiu, Cluj, Oradea, Iaşi,
Piatra Neamţ, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Solca,
Suceava, precum şi unele localităţi rurale din preajma acestora (Caţa, judeţul
Braşov; Iţcani, Costâna – Suceava; Dorneşti, Ţibeni – Rădăuţi, Prisaca Dornei,
Vama. Aici ei îşi reorganizează întreaga lor viaţă, depăşind nu de puţine ori trauma
anilor ’40 şi marginalizarea socială prin calităţile lor recunoscute: „hărnicie,
obişnuinţă de a face faţă greului, simţ al echilibrului, putere de adaptare, bună
organizare a gospodăriei după modelul «neamţului», solidaritate familială şi de grup”3.
Ca şi în cazul Aniţei Nandriş 4, credinţa în Dumnezeu, cultul familiei, grija
aparte pentru copii, mergând adeseori până la sacrificiul de sine şi dragostea de ţară
îi caracterizează pe refugiaţii bucovineni, ajutându-i să supravieţuiască în deceniile

1
Pentru întreaga problematică a temei, vezi un tablou mai amplu în Bucovineni în viaţa
cultural-ştiinţifică a României postbelice (I), în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul XVII,
nr. 2 (35), iulie-decembrie 2010, p. 367–374.
2
Conf. Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui
fratricid naţional, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia „Plural M”, Seria „Idei contemporane”, 2006,
p. 142–146.
3
Ibidem, p. 150.
4
Vezi Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991, 184 p. Cartea, „o capodoperă spontană şi naivă a deportării”, este premiată de
Academia Română în 1992 şi tradusă în mai multe limbi de circulaţie europeană.
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de după război şi să se afirme chiar în viaţa socială, economică, ştiinţifică,
literară şi culturală din România.
Pentru convingerile lor politice, unii dintre refugiaţii bucovineni sunt
arestaţi, condamnaţi şi închişi. Puţini reuşesc să plece în Occident, urmânduşi destinul pe drumurile anevoioase ale exilului.
Continuând preocupările menţionate mai sus (dar şi altele din
literatura istoriografică a problemei), lucrarea noastră aspiră să aducă un spor
de cunoaştere în istoria temei, prin explorarea unui teritoriu al istoriei
contemporane ocolit vreme îndelungată de către cercetători şi înţeles de noi
ca parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi european. Totodată,
facem precizarea că lucrarea noastră se află în intimitatea unor obiective cu
semnificaţie
aparte
în
Bucovina
de
astăzi:
– stimularea, formarea şi consolidarea unei conştiinţe noi, moderne
privitoare la valoarea patrimoniului propriu, ca parte integrantă a
patrimoniului
european;
– apropierea de orizonturi noi de înţelegere şi interpretare a faptelor ce
aparţin acestui teritoriu al istoriei noastre postbelice; – stimularea interesului
pentru cunoaşterea despovărată de clişee şi stereotipuri a istoriei noastre
recente;
– menţinerea vie a memoriei tragediei bucovinenilor din veacul trecut şi
„însănătoşirea reflecţiei morale” în spaţiul public din România de astăzi şi
din vecinăţile
Gândităsale.
astfel, în pofida multor dificultăţi (risipirea bucovinenilor pe
întregul teritoriu al României, migrarea unora dintre ei în Occident,
precaritatea surselor şi a resurselor destinate cercetării sistematice de teren,
arhivă şi bibliotecă, refuzul şi uneori chiar teama multor supravieţuitori de aşi scrie amintirile, inapetenţa urmaşilor pentru recuperarea memoriei familiei
etc.), lucrarea noastră aspiră să devină un dicţionar biobibliografic de interes,
cuprinzând fişiere deschise pentru o largă categorie de bucovineni, de
diverse naţionalităţi şi religii, refugiaţi din Bucovina şi ordonate alfabetic.
Toate acestea ilustrează, în primul rând, „prezenţa Bucovinei în evoluţia
cultural-ştiinţifică a ţării”, despre care scrie Traian Cantemir la începutul
anilor ’80 din veacul trecut, printr-o remarcabilă „activitate creatoare”, astăzi
insuficient cunoscută şi valorizată5.
*
Bojescu, Ciprian. Născut la 15 mai 1939 în satul Iodăneşti din judeţul
Storojineţ. Părinţii săi sunt Ioan Bojescu şi Florentina, născută tot Bojescu,
5
Traian Cantemir, Dimensiuni cultural-ştiinţifice bucovinene, Cuvânt-înainte la
volumul
I. Pînzaru, Petru Froicu, Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, vol. I. Suceava, Biblioteca
Judeţeană, 1982, p. 3–7.
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oameni „harnici, chivernisitori şi întreprinzători”, care „s-au ridicat trudind din
greu” la gospodăria/„cuibul fericirii” lor din Cotul lui Blându al localităţii de pe
Valea Superioară a Siretului. Tatăl, „născut într-o familie de plugari”, „bun
agricultor”, absolvent al Liceului „Regele Ferdinand I” din Storojineţ, este notar
comunal, „făcându-şi cinstit datoria” şi aşezând „munca şi chiverniseala” „la baza
propăşirii economice a familiei sale”.
Familia Bojescu se refugiază, la invazia sovietică de la sfârşitul lunii iunie
1940, trecând clandestin graniţa şi stabilindu-se la Măneuţi, judeţul Rădăuţi, unde
tatăl este secretar la primărie în perioada 1 decembrie 1940–1 decembrie 1941. Tot
acum, fug din calea sovieticilor doi dintre fraţii tatălui său: Pavel şi Gheorghe
Bojescu. După un an, familia revine la Iordăneşti. La Primăria Iordăneşti, tatăl
funcţionează acum ca secretar, contabil şi notar, făcându-şi „cu onoare datoria ca şi
înainte de război” (1 ianuarie 1942 – 27 martie 1944).
„Când a sunat ceasul dezrobirii – scrie în 2016 Ciprian Bojescu –, ne-am
întors la Iodăneşti din fostul judeţ Storojineţ. Tata a fost angajat secretar, apoi şi ca
notar la primăria din sat şi, în acea calitate, a participat cu elan la înfăptuirea
măsurilor care ţinteau la readucerea populaţiei locale [care] s-a aflat sub ocupaţia
bolşevică pe făgaşul renaşterii naţionale. Tot tatei i-a fost încredinţată şi întocmirea
listelor cu persoanele dispărute şi deportate în adâncul URSS-ului din raza comunei
Iordăneşti.
Restabilirea administraţiei româneşti în nordul Bucovinei a fost benefică sub
toate aspectele. În primul rând, s-a avut grijă ca populaţia să fie asigurată cu
produse alimentare şi cu mărfuri de larg consum. În acest scop, Primăria Iordăneşti
a făcut demersurile necesare în privinţa transportării din regiunile sudice ale
României şi din Basarabia a unor cantităţi de porumb. Evident, din unităţile
comerciale de pe teritoriul satului nu trebuia să lipsească gazul lampant, sarea,
zahărul, crupele, săpunul etc., iar toate acestea trebuiau vândute populaţiei la
preţuri convenabile, nu la preţuri de speculă”6.
În primăvara anului 1944, familia Bojescu apucă drumul lung al evacuării,
ajungând în comuna Voislova, din Banat. Aici, tatăl său funcţionează ca „notarrefugiat”, locuind cu ai săi la familia Solomon Solea, „un gospodar primitor şi un
bănăţean de mare omenie”. Tot aici, familia Bojescu se reîntâlneşte, pentru un scurt
timp, cu câteva din neamurile apropiate: Gheorghe şi Dionisie Bojescu (fraţii
mamei), Ilie Bojescu (bunicul dinspre mamă). La Voislova, familia sa trăieşte
atâta timp cât funcţionează în administraţia locală tatăl său (1 aprilie 1944 –
30 august 1945).
Revenind în Bucovina neocupată de sovietici, familia Bojescu se perindă
prin diverse localităţi: Călineşti-Enache (15 septembrie 1945 – 15 septembrie
1946), Todireşti (16 septembrie 1946 –15 martie 1948), Ungureni-Botoşani, din
6
Ciprian Bojescu, Preludiul celui de al doilea refugiu, în volumul Cu dragoste de pământ
românesc, Adjud, Editura Armonii culturale, 2016, p. 149.
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nou înfiinţata regiune Suceava (20 martie 1948 – 5 aprilie 1949), Arbore (25
aprilie 1949 – 30 iunie 1952), Solca (începând de la 1 noiembrie 1952, timp
de 42 de ani).
În comuna Călineşti-Enache se stabilesc doi dintre fraţii tatălui său: Toader
Bojescu, fost cantor bisericesc, şi Gheorghe Bojescu, „tâmplar şi măcelar de
meserie”. „Fraţii Toader şi Gheorghe Bojescu au cutreierat mai multe
localităţi din România în primii ani după refugiu – scrie Ciprian Bojescu în
2016 –, găsindu-şi cu greu de lucru şi un adăpost. [...] Pe urmă, familia
noastră s-a stabilit în Solca. Aici se întâlneau fraţii o dată sau de două ori pe
an, de Paşti ori de Crăciun, unchiul Pavel venind de la Bucureşti, iar unchii
Gheorghe şi Toader de la Călineşti. Se îmbrăţişau, se bucurau, se ospătau şi
vorbeau cu precădere despre rudele şi prietenii din Iodăneşti, despre toţi cei
dragi rămaşi dincolo de gardul de sârmă ghimpată, despre consătenii lor
aruncaţi în Gulagul sovietic, despre cei care au murit acolo şi despre cei care
au avut norocul să se întoarcă cu zile. Erau în corespondenţă cu rudele din
Iordăneşti şi de la ele primeau veştile pe care le comentau pe parcursul
întâlnirilor lor de la Solca”7.
Ciprian Bojescu îşi petrece copilăria în pribegie, cunoscând împreună
cu familia sa „calvarul refugiului”. La vârsta de şase ani, este dat la şcoala
din Călineşti-Enache, din comuna Dărmăneşti. Îşi continuă şcoala în
localităţile în care tatăl său funcţionează ca notar şi referent. În urma
absolvirii a şapte clase, este înscris la cursurile unei şcoli profesionale din
industria lemnului, cu durata de doi ani, la Vatra Dornei şi Gheorghieni
(1953–1955). După o perioadă de practică, îşi continuă studiile la Şcoala
Silvică din Câmpulung Moldovenesc (1956–1959), fiind repartizat apoi la
Ocolul Silvic Dorna Candreni. Începând cu 19 octombrie 1959, timp de
peste doi ani, îşi satisface stagiul militar la Tecuci, Piatra Neamţ, Buzău,
Bucureşti şi Tulcea, după care lucrează ca pădurar, şef de canton, la Ocolul
Silvic Vatra Dornei (1962–1964). În 1964, urmează cursurile Şcolii Tehnice
de Exploatare şi Transport Forestier din Câmpulung Moldovenesc. După
absolvire, este repartizat ca tehnician la Sectorul de Exploatare Coşna. În
1968, se căsătoreşte cu Ioana Alupei, „o fată harnică şi frumoasă, cu ochi
verzi”, din Ţara Dornelor, care îi va dărui doi băieţi: Paul şi Dumitru. Tot în
acest an, se transferă la Suceava, ca să fie mai aproape de părinţii în vârstă,
unde lucrează ca tehnician la I.T.A., Autobaza 1 Suceava (călători şi marfă),
timp de trei decenii, îndeplinind mai multe funcţii: tehnician de
aprovizionare, şef de coloană, tehnician la controlul auto.
În această perioadă, este şi preşedinte de sindicat pe întreprindere.
În 1968, Ciprian Bojescu revine la Iordăneşti, împreună cu tatăl său,
cu paşaport obţinut pe bază de chemare de la rudele apropiate. Amintirile
7

Ciprian Bojescu, Patru fraţi refugiaţi, în op. cit., p. 26–27.
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sale din acest moment al vieţii sunt încă vii: „La trecerea frontierei, pe la Vadul
Siretului, ruşii se uitau la noi dispreţuitor, neînţelegând ce căutam noi la ei, când
Ceauşescu tuna şi fulgera la radio d[upă] agresiunea armată a ţărilor Pactului de la
Varşovia asupra Cehoslovaciei, care făcea parte din acelaşi tratat, România fiind
unica ţară din tratat care n-a participat la invazie. [...]
În spatele casei unchiului Toader din Iordăneşti era şi mai este un tancodrom
[subteran] şi, mai ales, noaptea, când ieşeau tancurile, se cutremura tot pământul şi
casele dimprejur. Eram înspăimântaţi şi nu ştiam ce să facem, însă după câteva zile
s-au mai liniştit lucrurile şi am putut să circulăm prin împrejurimi, în oraşele
Storojineţ, Hliboca şi Cernăuţi. În cele două săptămâni cât am stat cu tata, m-am
dus pe la toate rudele noastre, cunoscând o mulţime de unchi, mătuşi şi verişori.
Tineretul era concentrat la graniţa cu Cehoslovacia, aşa că i-am cunoscut numai din
fotografii.
Din partea tatei, au fost opt fraţi şi din partea mamei şapte şi, ca o
curiozitate, atât tata, cât şi mama, din familie, aveau acelaşi nume, Bojescu. În
Registrul de stare civilă de la Primăria Iordăneşti era un număr de 83 de familii
Bojescu, 55 de familii Costinean, 25 de familii Lutic şi 16 familii Bostan. În
comuna noastră sunt două cimitire, cel vechi şi cel nou, chiar vizavi de frumoasa
biserică unde unchiul meu, Bojescu Toader, la reîntoarcere în comună, a deţinut
funcţia de dascăl. Cu ajutorul lui, am reuşit să găsim majoritatea mormintelor
rudelor noastre din ambele cimitire, punându-le la căpătâi câte o lumânare. În acest
sens, amintim de Bojescu Dochiţa, mătuşa, sora mamei, schingiuită şi împuşcată de
ruşi şi [de] Bojescu Aurel, verişor, trădat de informatorii din comună şi împuşcat.
Frumuseţea locurilor natale şi primirea [pe] care ne-au făcut-o rudele noastre
nu se poate uita niciodată”8.
„Nostalgic după oamenii din satul natal şi după dealurile din jurul
Iordăneştilor”, Ciprian Bojescu călătoreşte la Cernăuţi „să-şi revadă rudele,
prietenii, locurile, cu acelaşi dor care l-a măcinat permanent” în refugiu. Aici, îşi
face „o sumedenie de prieteni şi cunoştinţe” printre membrii Societăţii de Cultură
Românească „Mihai Eminescu”, fondată în 1989, precum şi în cadrul Societăţii
Culturale „Arboroasa”, al cărei membru activ devine, „prinzând dragoste de
întrunirile culturale, de minunatele programe artistice, cu portul popular, cu
obiceiurile noastre vechi”.
De-a lungul anilor, stimulat de preocupările românilor nord-bucovineni,
publică materiale diverse, preponderent cu caracter autobiografic, în câteva
periodice: „«Ţara Fagilor». Almanahul cultural-literar al românilor nordbucovineni”, îngrijit de Dumitru Covalciuc, „Plai românesc”, „Zorile Bucovinei”
(Cernăuţi), „Crai nou” (Suceava)9. Este autor al volumelor Rătăcind prin Bucovina.
8

Ciprian Bojescu, Bunicul din refugiu, în op. cit., p. 14–15.

Vezi şi fişierul biografic Bojescu Ciprian a lui Ion, în volumul Dumitru Covalciuc, Nicolae
Şapcă, Ciprian Bojescu, File din istoria satului Iordăneşti, Cernăuţi, Editura Zelena Bucovina, 2013,
p. 475–476.
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Pagini de jurnal, Suceava, f. ed., 2015, 264 p.10; Cu dragoste de pământ
românesc, Adjud, Editura Armonii culturale, 2016, 100 p. şi coautor al
lucrării File din istoria satului Iordăneşti, Cernăuţi, Editura Zelena
Bucovina, 2013, 600 p. (împreună cu Dumitru Covalciuc şi Nicolae Şapcă).
În scrierile sale, Ciprian Bojescu „ne dă o mulţime de informaţii despre
oamenii deosebiţi pe care i-a cunoscut şi care l-au marcat prin frumuseţea
interioară”, fiind „un mare sentimental, un om de o uriaşă bunătate
sufletească, un patriot în cel mai înalt sens al cuvântului” 11. Cărţile sale,
afirmă Dumitru Covalciuc, „sunt destinate, cu precădere, cititorilor care ştiu
ce înseamnă dorul de plaiurile natale călcate cu brutalitate de cizma
bolşevică”, autorul creând aici „o frescă sentimentală ce împodobeşte un
univers lăuntric dominat de sensibilitate” 12.
„O viaţă de om – mărturiseşte Ciprian Bojescu în 1999 –, am avut de
înfruntat necazuri pe care nu le-aş fi avut, poate, dacă părinţii mei n-ar fi
apucat, de răul bolşevicilor, calea spinoasă a refugiului 13. Aş fi trăit poate şi
azi în frumosul sat Iordăneşti, situat sus, la poalele Carpaţilor, pe ambele
maluri ale Siretului. Aş fi fost gospodar, în rând cu lumea şi cu neamurile şi
aş fi administrat averea agonisită prin osârdia părinţilor… Dar satul meu e
acum dincolo de gardul de sârmă ghimpată, iar averea părinţilor au risipit-o
bolşevicii. Şi poate e mai bine că am trăit cu dorul fierbinte de locurile pe
care m-am născut, decât să fi rămas acolo, pentru a fi ridicat împreună cu
părinţii şi dus la urşii polari ori în deşerturile aride ale Kazahstanului.
Oricum, bucuria îmi odrăsleşte în suflet atunci când, fie mai rar, fie mai des,
venind dinspre Suceava, mă opresc în pragul satului natal, de unde, după ce
îmi stăpânesc emoţiile, îmi îndrept paşii spre casele primitoare ale verişorilor
mei Ilie şi Vasile Bojescu. Casele lor sunt şi o părticică din căsuţa mea din
vis”14. Şi scrierile acestui dezrădăcinat bucovinean sunt expresia „dreptului
de a avea memorie istorică” pe care şi-l revendică, prin scris, după
10

Precedat de un Cuvânt despre un frate arborosean, p. 3–10, semnat de Dumitru
Covalciuc, şi urmat de un cuvânt de încheiere, Un om bogat, p. 175–176, de Alis Niculică,
bogat ilustrat cu 81 de pagini cu reproduceri după fotografii şi facsimile, volumul reprezintă,
în pofida structurii sale compozite, un mod de a salva şi administra memoria refugiului unei
familii din Bucovina de astăzi.
11
Gheorghe Vicol, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Cuvânt-înainte, în
volumul Cu dragoste de pământ românesc, p. 5–6.
12
Dumitru Covalciuc, Cuvânt despre un frate arborosean, în volumul Rătăcind prin
Bucovina. Pagini de jurnal, Suceava, f. ed., 2015, p. 10.
13
„De mic copil, am fost rupt de baştină, despărţit de rude şi pe drumurile refugiului
am îndurat destule, căci, pe unde ne stabileam temporar, uneori eram priviţi ca oameni de
mâna a doua, eram făcuţi venetici, aduşi de cele patru vânturi” (Ciprian Bojescu, Calvarul
refugiului, în „«Ţara Fagilor». Almanahul cultural-literar al românilor nord-bucovineni, VIII,
Cernăuţi – Târgu-Mureş, Societatea Culturală „Arboroasa” – Fundaţia Culturală „Vasile
Netea”, 1999, p. 146).
14
Ibidem, p. 148.
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evenimentele din 1989, bucovinenii care au trăit în România decenii în şir sub
povara tăcerii, marginalizaţi, mereu cu teamă şi prudenţă, „topindu-se de dorul
Bucovinei” lor mirabile.
Copaciuc-Şandru, Miroslava-Olga. Născută la 3/16 mai 1916 în
localitatea Berlinţi-Stârcea, din districtul Siret, în familia învăţătorilor Ioan şi
Elena-Olga Copaciuc. În 1920, părinţii săi sunt transferaţi la Berhomet pe
Siret, un sat mare de munte din judeţul Storojineţ, devenit orăşel în 1963. La
28 aprilie 1923, în familia lor vine pe lume şi Maria (Marusia). Aici, Slavca
îşi petrece copilăria şi adolescenţa, fiind influenţată de viaţa culturală intensă
întreţinută de Cabinetul de lectură „Ukrainska Besida”, înfiinţat de un grup
de gospodari „iubitori de neam şi carte ucraineană” (1898). La Berhomet pe
Siret, Miroslava-Olga Copaciuc urmează cursurile şcolii primare. Primele
trei clase de liceu le face la Siret, după care frecventează cursurile Şcolii
Normale de Fete din Cernăuţi, obţinând Diploma de capacitate pentru
învăţători în anul 1936.
Din 1936, tânăra absolventă funcţionează ca învăţătoare la Şcoala Generală
de 7 ani din Berhomet pe Siret. În 1940, după ocuparea părţii de nord a Bucovinei
de către sovietici, îl cunoaşte pe Hariton Borodai, transferat aici ca profesor de
istorie. Născut la 11 octombrie 1913 în satul Bairak din cunoscutul raion Dekanka,
gubernia Poltava, într-o familie numeroasă de ţărani cazaci, absolvent al
Institutului Pedagogic din Poltava, tânărul se îndrăgosteşte „la prima vedere” de
frumoasa învăţătoare bucovineancă. La scurt timp, cei doi se căsătoresc, iar la 11
octombrie 1941 în familia lor vin pe lume gemenii Ostap şi Andrei, botezaţi după
numele personajelor din romanul lui Gogol Taras Bulba (1835). Moartea lui
Andrei, cel mai mic dintre gemeni, prevesteşte încercările grele prin care tinerii vor
fi siliţi să treacă în curând.
La 5 iulie 1941, Armata Română intră în Berhomet pe Siret şi la scurtă
vreme autorităţile îi expulzează pe toţi cei veniţi în Bucovina din URSS, după 26
iunie 1940. Expulzat în primăvara anului 1942, Hariton Borodai se stabileşte în
oraşul Kameneţ-Podolski, aflat sub administraţie germană, lucrând ca redactor la
ziarul ucrainean „Podolyanen”, organ de presă al Comisariatului raional
(septembrie 1941 – martie 1944). În paginile acestui periodic, Hariton Borodai
publică articole pe teme literare, poezie şi proză (povestiri), semnând cu
pseudonimul Iarema Bairak şi militând, în cadrul Organizaţiei Naţionaliştilor
Ucraineni, la fel ca toţi membrii redacţiei, pentru înfiinţarea statului ucrainean. Tot
acum, citeşte asiduu din creaţia poeţilor săi preferaţi: Alexandr Puşkin, Mihail
Lermontov, Taras Şevcenko, Ivan Franko, George Byron. Corespondenţa în versuri
din această „perioadă poetică fecundă” ilustrează dragostea pentru familia sa din
Bucovina şi „speranţa într-un viitor mai bun” („Ne-a fost dat să trăim în vremuri
grele, iubită Slavca. Dar să fim mereu curajoşi şi să avem inima tânără. Fie ca şi
credinţa într-un viitor mai bun să ne încălzească sufletele, viitor ce va veni în mod
cert”). În primăvara anului 1943, Miroslava-Olga Borodai primeşte autorizaţia de
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a-şi vizita soţul împreună cu copilul. Timp de mai multe luni, tinerii trăiesc
„visul reunirii familiei”. Spre sfârşitul anului 1943, mama şi copilul se
reîntorc în Bucovina, la Berhomet pe Siret.
În martie 1944, Hariton Borodai reuşeşte să vină la Berhomet, de fapt,
în retragerea sa din calea sovieticilor. De aici, împreună cu familia Copaciuc
(mama-soacră şi cumnata, Marusia, studentă la Conservatorul din Cernăuţi),
familia Borodai se îmbarcă într-un vagon de marfă şi pleacă în refugiu,
îndreptându-se spre Oltenia, unde se afla deja în evacuare prof. dr. Vladimir
Copaciuc, fratele învăţătorului Ioan Copaciuc, decedat în 1943. La 9 aprilie
1944, pe peronul gării Şimian, din apropiere de Turnu Severin, tânărul Taras
Chisăliţă, originar din Storojineţ, student la Politehnica din Cernăuţi, devine
„eroul unei drame amoroase” ce a făcut senzaţie în presa vremii. Îndrăgostit
de Maria Copaciuc, dar neagreat de mama acesteia, într-o altercaţie, Taras
Chisăliţă le ucide pe amândouă „cu câteva gloanţe de revolver”. Hariton
Borodai încearcă să le apere pe femei, dar cade şi el răpus de glonţ.
După ce îşi înmormântează soţul, mama şi sora, Miroslava-Olga
Borodai, „răvăşită de durere, fără să întrevadă nicio speranţă, în plin refugiu,
copleşită de frica zilei de mâine”, îşi pune în gând să se arunce în Dunăre
împreună cu copilul, dar renunţă în cele din urmă „să-şi ducă gândul la
îndeplinire”. O readuce la realitate strigătul copilului, care încetase a mai
vorbi de la uciderea tatălui său. În închisoare, peste două luni, Taras Chisăliţă
„îşi pune capăt zilelor”, spânzurându-se cu „fâşii rupte dintr-un cearceaf”15.
15 Datele şi informaţiile referitoare la eveniment („triplă crimă pasională”), dar şi la
Hariton Borodai, multă vreme necunoscute publicului larg de la noi, se publică târziu, după
2006, de către fiul cel mare al doamnei. Vezi Ostap Borodai-Şandru, Scurtă poveste a unei
mari iubiri. Notă biografică: Hariton Borodai (11 X 1913 – 9 IV 1944), documentar ilustrat
cu reproduceri după mai multe fotografii şi postat pe Internet în 2011, sub titlul In memoriam
Miroslava şi
Hariton
Borodai:
august
2011,
la
adresa
ostap-borodaisandru.blogspot.com/2011_08_01_archive.html (accesată: 13 martie 2017). Documentarul
este datat: Tarcău, 20 mai 2006. De acelaşi autor, Schiţă de portret Miroslava-Olga Şandru.
In memoriam…, postat la adresa ostap-borodai-sandru.blogspot.com/2011/.../schitade-portretmiroslava-olga-sandro.html... (accesat: 16 martie 2017). Subintitulat Date biografice,
documentarul prezintă interes şi prin valorificarea corespondenţei de familie din perioada
interbelică (anii de formare intelectuală a tinerei Slavca, elevă la Şcoala Normală de Fete din
Cernăuţi). Pentru ilustrare, iată un fragment din scrisoarea adresată din Stârcea de către tatăl
său, învăţătorul Ioan Copaciuc, la 15 mai 1930: „De ziua ta de naştere, 16 mai a. c., îţi urez
din toată inima ca Dumnezeu să-ţi dăruiască sănătate, înţelepciune, dorinţă şi tenacitate în
muncă şi succese deosebite la învăţătură. Să ştii că ştiinţa şi înţelepciunea fac pereche cu
bunătatea şi sinceritatea inimii şi, împreună, reprezintă bunul cel mai de preţ pe care poate să-l
aibe un om. Ţine minte că tu eşti fiica marelui popor ucrainean, căruia noi toţi, în acelaşi timp
şi tu, trebuie să-i închinăm serviciile noastre, oricât de mici ar fi ele. Acum, la vârsta ta,
Slavca, datoria ta faţă de poporul tău este […] să depui toate eforturile ca să acumulezi cât
mai multă ştiinţă, înţelepciune, putere spirituală şi fizică, pe care, mai târziu, să le restitui
poporului ucrainean, căruia îi sunt necesari îndeosebi oameni inteligenţi, îndrăzneţi, sinceri,
sănătoşi şi devotaţi, capabili să dobândească o soartă mai bună atât lui cât şi sieşi. Acum a
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În perioada refugiului (1944–1947), Miroslava-Olga Borodai trăieşte o
vreme în Craiova, fiind ajutată de unchiul său, prof. dr. Vladimir Copaciuc,
refugiat aici, şi de familia farmacistului Darie Lagadin, naşii de cununie şi de
botez ai lui Ostap, stabiliţi cu refugiul în cătunul Tarniţa de lângă Baia de
Aramă, apoi se mută la Lugoj, întreţinându-şi familia din lecţii de chitară şi
croitorie.
În 1947, se întoarce în Bucovina, stabilindu-se în oraşul Siret, ascunzându-şi
însă căsătoria cu poetul Hariton Borodai, de frica sovieticilor. La cererea sa, este
numită învăţătoare în Climăuţi (1947–1951), după care funcţionează la Rogojeşti
(1951–1952), Cândeşti (1952–1956) şi Nisipitu (1956–1973). În 1947, se
recăsătoreşte cu învăţătorul Daniil Şandru, şi el refugiat, originar din Banila pe
Ceremuş. În familia lor, vine pe lume Bogdan Şandru (Climăuţi, 11 august 1948).
În comunităţile în care lucrează, învăţătorii Miroslava-Olga şi Daniil Şandru
„participă activ la viaţa culturală”, înfiinţând diverse formaţii artistice, susţin
conferinţe în cadrul SRSC, organizează expoziţii de artă populară, dedicându-se
educaţiei naţionale şi identitare a tinerelor generaţii, cărora le sădeşte în suflet
„dragostea faţă de neam şi limba ucraineană, dorinţa de păstrare a obiceiurilor
populare specifice, preţuirea folclorului şi a tezaurului etnografic local”.
Fascinată de frumuseţea artei populare, Miroslava-Olga Şandru se
afirmă încă din tinereţe ca „un culegător neobosit şi sârguincios” de folclor, fiind
preocupată, la început, de nunta huţulilor, apoi de întreaga lor cultură şi civilizaţie:
„Întreaga mea copilărie şi anii de adolescenţă – mărturiseşte ea târziu, după 1970 –
i-am petrecut în mijlocul munţilor, între huţuli. Acolo am cunoscut obiceiurile,
traiul lor, am reuşit să privesc în sufletul lor curat. De atunci am nutrit o simpatie
adâncă şi sinceră faţă de ei, am fost pasionată de cultura materială şi spirituală a
oamenilor de la munte. Timp de 40 de ani, am studiat viaţa cotidiană a huţulilor. În
această regiune eu îmi notam tot ce îmi părea frumos: cântece, colinde, legende,
proverbe, zicători. În mod special, adunam materiale despre nunta huţulă. Mă
convingeam din ce în ce mai mult că huţulii sunt un popor binevoitor, poetic şi
iubitor de viaţă, de la natură ingenios şi sensibil, cu o bogată imaginaţie de creaţie

sosit acea vreme când universul vieţii se cucereşte nu cu sabia, ci cu mintea, ştiinţa, cultura şi
prin progres”. Vezi Ostap, Borodai-Şandro, Cuvânt la deschiderea Muzeului Memorial „Miroslava şi
Daniel Şandro”, Nisipitul, 21 martie 2009, conf. ostap-borodai-sandru.blogspot.com/.../cuvant-ladeschiderea-muzeului-memorial.htm... (accesat: 18 martie 2017). Făcând publică „această tragică
poveste de dragoste”, în 2006, Ostap Borodai-Şandru mărturiseşte: „Cu mare greutate m-am decis să
o fac publică. Nici fiica mea Irina nu o cunoaşte. Argumentul hotărâtor care m-a determinat este
faptul că toate persoanele implicate în această tragică poveste de dragoste sunt de mult în lumea
umbrelor, iar în familia lui Taras Chisăliţă nu mai sunt urmaşi direcţi. Nu port pică nimănui. […]
Tuturor celor pomeniţi în rândurile de faţă şi trecuţi în lumea umbrelor, fie-le ţărâna uşoară şi ohihna
veşnică!”
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şi că toate acestea se reflectă în folclorul lui. Mă călăuzea mereu dorinţa ca
să nu se piardă comorile scumpe ale artei populare” 16.
În 1973, Miroslava-Olga Şandru se pensionează, stabilindu-se la Rădăuţi.
Acum publică două culegeri de folclor: Oi kovala zozulecika. Vai, mi-a cântat
drăguţul de cuc! (1974)17 şi Spivanociki moiy liubi. Cântecele mele dragi (1977),
amândouă apărute la Bucureşti, sub egida Editurii Kriterion.
De-a lungul a peste trei decenii, învăţătoarea Miroslava-Olga Şandru culege
peste 1 500 de modele de broderii vechi de la huţulii (huţanii) din Bucovina, fiind
preocupată constant de păstrarea artei lor populare autentice. Treptat, îşi alcătuieşte
o colecţie de artă populară decorativă, fiind interesată de sculptură şi gravură în
lemn, ouă încondeiate, ceramică, broderii, ţesături, îmbrăcăminte, podoabe pentru
femei. Colecţia sa atrage atenţia jurnaliştilor, studenţilor şi cercetătorilor,
colecţionarilor, devenind cunoscută pentru valoarea ei ştiinţifică şi artistică. În
articole, precum Oul încondeiat la huţulii din judeţul Suceava, Miroslava-Olga
Şandru se referă la tehnica încondeierii ouălor, analizează motivele ornamentale,
dovedind interes pentru păstrarea coloritului original, simbolistica limbajului artei
huţule şi cercetarea comparativă în etnografie şi folclor. Pentru valorificarea şi
popularizarea colecţiei sale, ea alcătuieşte un album cu modele de cusături
populare, pe care îl depune, la 11 ianuarie 1982, la Editura Kriterion din Bucureşti,
album rămas, din păcate, nepublicat timp de 23 de ani18.
16 Miroslava Şandro, Cusături huţule, Cluj-Napoca – Cernăuţi, Editura Kriterion–
Casa Editorial Bukrek, 2005, p. 13. Emoţionante sunt, totodată, gândurile de recunoştinţă
pentru mama sa, învăţătoarea Olga Copaciuc, care i-a insuflat dragostea pentru „minunatele
broderii huţule viu colorate”, „o comoară de nepreţuit”, inestimabile „opere de artă populară”:
„Trăind între huţuli mai bine de patru decenii, pentru că încă de mic copil am venit în munţi,
împreună cu părinţii care au lucrat acolo ca învăţători, am avut suficient timp să observ tot ce
mă fermeca. Pe lângă cântecele care m-au vrăjit de îndată ce le-am auzit şi înţeles, am început
să mă interesez de minunatele broderii huţule viu colorate. Dragostea pentru ele, încă din
frageda copilărie, mi-a insuflat-o mama, Olga Copaciuc. Ea întotdeauna, în timpul ei liber, nu
lăsa acul-minune din mână, făcea tigheluri mărunte, imprimând pe pânză modele de bază. Şi
astăzi păstrez ştergare, covoraşe, draperii brodate de scumpa mea mamă. Ele reprezintă pentru
mine o comoară de nepreţuit [...]. Broderiile huţule sunt opere de artă populară originale, care
se disting prin armonie deosebită, îmbinare perfectă a materialelor, a tehnicii de realizare, a
ornamentelor, a compoziţiilor şi a gamei de culori” (ibidem, p. 31, 43).
17
În limba ucraineană, zozúlia înseamnă „cuc”, iar formele zozúlenika, zozúlecika şi
zozúlika sunt diminutive, folosite pentru „cucuşor”, „cuculeţ”. În articolele pe care le cităm
mai jos, pentru volumul Oi kovala zozulecika este menţionată traducerea Vai mi-a cântat
cucul sau Vai cum mai cânta cucul. Noi îl traducem însă altfel: Vai, mi-a cântat drăguţul de
cuc!
18 Vezi, între altele. Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Iaşi–Suceava,
Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 448. Bogate în informaţii sunt
şi articolele de pe Wikipedia, https://ro.wikipedia.org/wiki/Miroslava_Şandru (accesat: 15
martie 2017) şi https://ro.wikipedia.org/wiki/Hariton_Borodai (accesat: 15 martie 2017).
Pentru cinstirea memoriei acestui renumit dascăl al şcolii din Bucovina, vezi şi articolul
Artemiziei Gheorghi din Brodina, Centenar Miroslava Şandro, publicat în „Crai nou”,
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Miroslava-Olga Şandru, „eminentă învăţătoare, harnică şi prestigioasă
culegătoare de folclor, autoare a unor culegeri de poezie populară ucraineană de
referinţă”, refugiată din Bucovina septentrională în 1944, se stinge din viaţă, la
25 martie 1983, de Buna Vestire, în Rădăuţi19, în plină activitate creatoare, fiind
înmormântată în Cimitirul Vechi de aici, alături de soţul său, Daniil Şandru. Fiul
său, Ostap Borodai-Şandru, face demersuri necontenite pentru publicarea lucrării
mamei sale, spre „a-i păstra astfel memoria şi a-i îndeplini testamentul de restituire
a modelelor semenilor săi”.
Dedicat memoriei părinţilor, Olga şi Ioan Copaciuc, care „au reuşit să-i
sădească din fragedă copilărie dragostea pentru arta populară”, „cartea sa de
suflet”, albumul Cusături huţule, Cluj-Napoca – Cernăuţi, Editura Kriterion – Casa
Editorială Bukrek, 2005, 104 p., cuprinde un studiu introductiv, semnat de prof. dr.
Raisa Zaharciuk-Ciuhai, Vrăjită de lumea frumosului, p. 7–29 şi materialul
Miroslavei Şandru Broderiile huţule din ţinutul bucovinean în România, p. 31–51,
datat 11 ianuarie 1982. Textul celor două valoroase materiale se publică în limbile
ucraineană, română şi engleză. Ilustraţia reproduce mărgele (gherdane), broderii cu
modele diverse, ouă încondeiate, ceramică de Kuty, obiecte din lemn decorate,
costume populare, fotografii. Un Glosar, realizat numai în limba engleză, explică
termeni de specialitate din lucrare, p. 52. Acestea sunt urmate de 50 de planşe cu
224 de modele de broderie, p. 53–103.
De format 30 x 24 cm, tipic albumelor de artă, lucrarea Miroslavei Şandru,
Cusături huţule, se tipăreşte în condiţii grafice dintre cele mai bune. Mai
menţionăm că directorii proiectului de editare şi tipărire sunt Gyula Szabo şi
Daryna Maksimeţ, iar apariţia cărţii a fost sprijinită de Ministerul Culturii şi
Cultelor din România şi Administraţia Regională Cernăuţi20. Apariţia lucrării, cel
dintâi album de cusături huţule din România, este „salutată de întreaga presă
ucraineană”: „Ukrainskiy Visnik”, „Naş holos”, „Verhovyna”.
La 21 martie 2009, în localul Şcolii din Nisipitu, renovat şi modernizat, se
deschide Muzeul Memorial „Miroslava şi Daniil Şandru”.

Suceava, s. n., 1 septembrie 2016 (www.crainou.ro/2016/09/01/centenarul-miroslava-sandro/,
accesat: 16 martie 2017).
19
Vezi Actul de deces nr. 63, din Registrul de stare civilă pentru acte de deces al Consiliului
Popular al oraşului Rădăuţi pe anul 1982–1983, vol. II. Alte menţiuni: numele de familie – Şandru
(nu Şandro), cetăţenia română, naţionalitatea română. Ultimul domiciliu consemnat: Rădăuţi, Strada
Lenin, Nr. 3 C. Cauza decesului: arterioscleroză generalizată. Totodată, mai reţinem un detaliu,
ilustrativ, în opinia noastră, pentru tema documentarului. Locul naşterii învăţătoarei Miroslava-Olga
Şandru este trecut aici astfel: „Stârcea – URSS”.
20 Dintre recenziile asupra lucrării, vezi şi Vasile I. Schipor, Miroslava Şandru, Cusături
huţule, Cluj-Napoca – Cernăuţi, Editura Kriterion – Casa Editorială Bukrek, 2005, 104 p., în „Analele
Bucovinei”, anul XIII, nr. 1 (26), [ianuarie-iunie], 2006, p. 376–377 (în sursele citate mai sus, se află
trecute numai referinţe semnate de autori ucraineni, din România (Rădăuţi, Bucureşti) şi din Ucraina
(Cernăuţi, Lvov).
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Albumul Cusături huţule, „cartea de aur a înţelepciunii huţulilor”, având „o
valoare etnografică deosebită şi o ţinută grafică de excepţie”, se tipăreşte într-o
ediţie nouă, revăzută: Suceava–Cernăuţi, Editura Lidana–Casa Editorială Bukrek,
2010, 160 p. Faţă de ediţia din 2005, această nouă ediţie, îmbunătăţită, cuprinde
pe lângă cele două studii: Raisa Zaharciuc-Ciuhai, Vrăjită de lumea frumosului,
p. 7–34; Miroslava Şandro, Broderiile huţule din Ţinutul bucovinean în România,
p. 35–55, o notă biografică, Schiţă de portret: Miroslava-Olga Şandro, p. 57–75,
semnată de Ostap Borodai-Şandru şi ilustrată cu 13 fotografii şi două facsimile, un
Glosar, realizat de asemenea numai în limba engleză, p. 76, cuprinzând explicarea
unor termeni de specialitate, precum şi 80 de planşe cu 654 de modele de broderie
cu motive florale şi geometrice, p. 77–127, 129–159. Ediţia din 2010 apare cu
sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor din România, al Uniunii Ucrainenilor din
România şi al Administraţiei Regionale Cernăuţi.
În colofonul de la pagina 160, sunt menţionate, în limbile ucraineană,
română şi engleză, toate contribuţiile la realizarea acestei elegante „ediţii literarartistice”. Directorii proiectului: Gyula Szabo, Dan Agheorghicesei, Daryna
Maksimeţ. Consultant: Iaroslava-Oresia Kolotylo, Liliana Agheorghicesei.
Redactor: Mykola Corsiuc. Prezentarea artistică: Serhi Maksimeţ, Raisa
Riazanova. Foto: Ostap Borodai-Şandro. Mai facem precizarea că şi albumul
reeditat în 2010 este foarte greu de găsit şi în marile biblioteci publice din
Bucovina. La Biblioteca Municipală „Tudor Flondor” din Rădăuţi, de exemplu,
lucrarea învăţătoarei refugiate Miroslava-Olga Şandru nu se găseşte nici astăzi. Am
găsit, în cele din urmă, un exemplar din această ediţie la Secţia „Limbi străine” de
la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava.
Afirmată, mai ales, prin publicarea „celui mai complet şi desăvârşit text al
cântecului despre Luchian Kobyliţa”, în 1971 (Olexa Romaneţ, în „Bukovynskyi
jurnal”, Cernăuţi, nr. 1, 1992), prin publicarea volumelor din 1974 şi 1977,
„primele culegeri de folclor ucrainean din România, care s-au bucurat de un succes
deosebit în ţară şi peste hotare” (Ostap Borodai-Şandro, Schiţă de portret:
Miroslava-Olga Şandro, 2010, p. 69) şi a albumului Cusături huţule (2005, 2010),
la centenarul naşterii sale, învăţătoarea refugiată din Bucovina Miroslava-Olga
Şandru se bucură de recunoaşterea contemporanilor, depăşind graniţele provinciei
(vezi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Iaşi – Suceava, 2004; Mycola
Bohaiciuc, Literatura şi arta Bucovinei în lume, Cernăuţi, 2005).
Mandiuc, Ilie. Născut la 1 noiembrie 1892 în localitatea Măzănăieşti,
din districtul Humorului. Este licenţiat al Facultăţii de Teologie a
Universităţii din Cernăuţi, absolvent al Seminarului Pedagogic. Profesor de
limba şi literatura română în învăţământul secundar din Bucovina
interbelică. În perioada 1919–1925 predă limba şi literatura română şi limba
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latină la Gimnaziul de Băieţi „Laţcu-Vodă” din Siret”21. Transferat la Cernăuţi,
funcţionează la Liceul Real Nr. 2, la Liceul Particular „Emanoil Grigorovitza” şi la
Şcoala Normală de Băieţi (1925–1944).
În perioada interbelică, este membru în comitetul de conducere al Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, membru activ al Societăţii
Scriitorilor Bucovineni şi al Cercului „Bucovina literară” (Cernăuţi, 1943–1944),
inspector şi referent pentru burse al Internatului de Băieţi Români din Cernăuţi.
Refugiat, la invazia sovietică din vara anului 1940.
În anii războiului, revenit la Cernăuţi, Ilie Mandiuc se afirmă şi ca publicist,
având un „rol important” în conducerea periodicului „Bucovina”, „ziar de afirmare
românească”, cu „o largă deschidere spre literatură” (Cernăuţi, 14 iulie 1941 –
martie 1944): „Era preocupat – afirmă D. Vatamaniuc – să descopere printre noi
elevi cu aplicaţii la scris şi să-i promoveze în paginile cotidianului cernăuţean. Lui
îi datorez debutul meu în literatură”22; „Orientarea spre creaţia literară, încă din anii
şcolarităţii mele cernăuţene [...] o datorez întru totul lui Ilie Mandiuc, profesorul
meu de română. Acest profesor era mai altfel decât toţi dascălii pe care i-am avut la
Cernăuţi. Profesor excelent la lecţiile de română, avea şi un rol important în
conducerea ziarului «Bucovina», care apărea la Cernăuţi din 14 iulie 1941. Înfiinţat
la numai câteva săptămâni de la revenirea la România a nordului Bucovinei, ocupat
de Uniunea Sovietică în 1940, acest ziar era mai mult decât o publicaţie politică. El
avea o largă deschidere spre literatură. Scotea şi un supliment, «Bucovina literară»,
cu începere din octombrie 1942. Cu timpul, acest supliment s-a transformat în
revistă separată – o revistă care apare şi astăzi, numai că nu în fosta capitală
istorică a Bucovinei, Cernăuţi, ci în actuala reşedinţă de judeţ, Suceava. În anii de
război, cele două publicaţii cernăuţene se susţineau prin colaborarea scriitorilor
bucovineni intraţi în literatură după Marea Unire din 1918 sau cu foarte puţin timp
înainte. Profesorul meu era încredinţat că evenimentele din 1940, care zguduiră
România din temelii, reclamau formarea unei noi generaţii de scriitori care să fie
mesageri ai dramei ţării. În această idee, a înfiinţat cu elevii din clasele superioare
un cerc literar, chiar dacă nimeni nu-i ceruse în mod explicit acest lucru.
O asemenea activitate nu figura nici în programa de învăţământ”23; „Acum când
21

Franz Pieszczoch, Din istoria Liceului „Laţcu-Vodă” Siret, Siret, f. ed., 2005, p. 27–28, 30.

22
Dimitrie Vatamaniuc, Constantin Hrehor, Convorbiri sub scara cu îngeri, Cuvânt-înainte
de acad. Eugen Simion, Iaşi, Editura Timpul, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii” (33), p. 115.
23
„După căderea comunismului, înaintea literaturii trecu, pentru mine, Bucovina, cu drama
ei”, interviu acordat lui Ştefan Hostiuc, în „Mesager bucovinean”, [serie nouă]/revistă de cultură
pentru bucovinenii de pretutindeni, tom aniversar: Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina – 150 [de] ani: Cernăuţi–Bucureşti–Londra–Rădăuţi, anul VII–XI, nr. 1–20 (25–44),
2009–2013, p. 88–94. D. Vatamaniuc este printre puţinii bucovineni care îl evocă pe profesorul Ilie
Mandiuc, după 1989, mai ales în interviurile sale, oferind celor interesaţi de istorie date şi informaţii
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mă întorc la caietele din epoca colaborării la «Bucovina» şi «Bucovina
literară», observ, cu spiritul critic de acum, că mare parte a poeziilor, unele
foarte lungi, sunt manifeste politice în versuri, în paralel cu editorialele
profesorului meu din ziarul «Bucovina», pentru care a avut de suferit în
regimul communist”24. Alte colaborări: „Bucovina literară”, supliment al
ziarului „Bucovina” (5 octombrie 1942–19 martie 1944), „Glasul
Bucovinei”.
Dintre articolele publicate în paginile periodicului „Bucovina literară”,
supliment al ziarului „Bucovina”, reţinem, în primul rând unele editoriale semnate
de către profesorul Ilie Mandiuc: Eminescu şi legea muncii (anul II, nr. 251, 11 mai
1942, p. 5); În amintirea lui Vasile Pârvan (anul II, nr. 302, 6 iulie 1942, p. 5);
Aniversarea Luceafărului (anul II, nr. 342, 16 august 1942); Misionarismul
naţional al mănăstirilor noastre (anul II, nr. 32,23 noiembrie 1942, p. 5);
Literatura de război după 1918 (anul III, nr. 35, 11 ianuarie 1943, p. 5);
Eminescu şi ruşii (anul III, nr. 37, 15 februarie 1943, p. 5); Rostul
scriitorilor în viaţa neamului (anul III, nr. 42, 21 martie 1943, p. 1);
Actualitatea lui Eminescu în muncă şi poezie (anul III, nr. 44, 4 aprilie 1943,
p. 1); O pagină de luptă din istoria presei bucovinene. Dr. Valeriu Branişte
şi
ziarul
„Patria”
(anul
III,
nr.
45,
11 aprilie 1943, p. 1); Nicolae Iorga şi Bucovina (anul III, nr. 56, 27 iunie
1943, p. 1 şi 3); Douăzeci de ani de la moartea istoricului Dimitrie Onciul
(anul III, nr. 66, 5 septembrie 1943, p. 1 şi 2); Încredere în creaţia autohtonă
(anul
III,
nr.
70,
3 octombrie 1943, p. 1); Istoricul şi luptătorul George I. Brătianu (anul III,
nr. 77, 21 noiembrie 1943, p. 1); Crăciunul – dovada romanităţii noastre
(anul III, nr. 82, 26 decembrie 1943, p. 1 şi 2); Eminescu şi Ardealul (anul
IV, nr. 90, , 20 februarie 1944, p. 1)25. Tot aici, publică proză scurtă: Duba
neagră (anul III, nr. 58, 11 iulie 1943, p. 6); La crucea din deal (anul III, nr.
59, 18 iulie 1943, p. 3); Dragoste adevărată (anul III, nr. 60, 25 iulie 1943,
p.
3);
Cei
doi
orfani
(anul
III,
nr.
67,
12 septembrie 1943, p. 3 şi 7); Vin apele, vin… (anul III, nr. 68, 19
septembrie 1943, p. 3); Sergentul Manea (anul III, nr. 69, 26 septembrie
1943, p. 3). Dintre articole: Nădejdile şi idealurile noastre (anul II, nr. 316,
20 iulie 1942, p. 8); Frământările neamului, izvor de artă românească (anul
folositoare şi pentru înţelegerea epocii şi a unor generaţii inconfundabile de intelectuali români
(generaţia Unirii din 1918, „generaţia războiului”), toate marcate dramatic de evenimentele
anilor ’40 din veacul trecut.
24
Ibidem, p. 124. În conducerea ziarului se află Ion Munteanu – director, Traian
Cantemir, George Drumur, Dragoş Luţa şi Ilie Mandiuc – redactori.
25
„Bucovina literară”, Cernăuţi, 1942–1944. Bibliografie, Triptic documentar şi
crestomaţie de Ion Filipciuc, Bibliografie de Alis Niculică, Câmpulung Moldovenesc,
[Fundaţia Culturală] Biblioteca „Mioriţa”, 2012, p. 170–171.
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III, nr. 64, 22 august 1943, p. 7); Viziunea epică la romancierul Liviu Rebreanu
(anul III, nr. 75, 7 noiembrie 1943, p. 1 şi 2); Mihail Sadoveanu, un mare cântăreţ
al trecutului (anul III, nr. 79, 5 decembrie 1943, p. 2); Eminescu şi Bucovina (anul
II, nr. 282, 15 iunie 1942, p. 5 şi 7); Eminescu şi Basarabia (anul III, nr. 43, 28
martie 1943, p. 3); Şcoala primară în gândirea lui Eminescu (anul III, nr. 46, 18
aprilie 1943, p. 3); Actualitatea lui Eminescu în şcoală şi educaţie (anul III, nr. 47,
25
aprilie
1943,
p. 3); Un geniu al muzicei româneşti. 60 de ani de la moartea lui Ciprian
Porumbescu (anul III, nr. 53, 6 iunie 1943, p. 3); Gheorghe Tofan (anul II, nr. 356,
31 august 1942, p. 5 şi 7); La mormântul lui Ion Grămadă (anul II, nr. 336,
10 august 1942, p. 5 şi 6); 50 de ani de la moartea ziaristului Pompiliu Pipoşiu,
comunicarea susţinută la Institutul „Cernăuţi” (anul III, nr. 38, 21 februarie 1943,
p. 3); Omagiu de închinare lui Octavian Goga (anul III, nr. 50, 16 mai 1943,
p. 2)26. Alte scrieri: Românitatea Bucovinei, Storojineţ, 1942; O pagină de glorie şi
zbucium din scrisul bucovinean: Mihai Teliman, conferinţă susţinută, în 1942, în
cadrul Universităţii Libere a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina şi tipărită la Cernăuţi, în 194327.
Rămâne în manuscris şi se publică postum28 Lupta mitropolitului Silvestru
Morariu pentru apărarea Bisericii Ortodoxe din Bucovina, cuvântare rostită, în
1935, cu ocazia comemorării a 40 de ani de la moartea „acestui mare şi înţelept
păstor al bisericii noastre”, „un document revelator, necesar întregirii portretului
ilustrului prelat”, actual prin mesajul său exprimat în final: „Scoală-te, Duh mare şi
geniu strălucit al Marelui Silvestru, inspiră sentimente de iubire de neam şi de lege
fiilor tăi credincioşi, întăreşte-i în unire şi solidaritate, depărtează de la ei spiritul
de ceartă, de ură, de gelozie, ca toţi, uniţi în cuget şi simţiri, să apere odoarele
scumpe ce le-ai lăsat pe teren bisericesc, politic şi cultural şi a căror înflorire şi
dezvoltare înseamnă dezvoltarea, progresul şi mărirea neamului românesc” 29.
Refugiat în primăvara anului 1944.
Profesorul bucovinean Ilie Mandiuc este arestat la 10 decembrie 1951,
judecat şi condamnat pe motive politice. Moare, la 27 noiembrie 1954, în
Penitenciarul Aiud30.
26

Ibidem, p. 204–2005, 214, 239, 242, 252, 256, 257.
Vezi şi Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina
(1862–2012). La 150 de ani, volumul II, Voluntariat bucovinean, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013,
p. 351.
28
Constantin Hrehor, Silvestru Morariu Andrievici. Efigia unui ales. Recuperarea unui
document, în „Glasul Bucovinei”, s. n., revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi – Bucureşti,
anul XIV, nr. 3 (55), iulie-septembrie 2007, p. 101–120.
29
Ibidem, p. 120.
30
Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi.
Dicţionar, vol. VI (M), lucrare revizuită de dr. Mihaela Andreiovici, Bucureşti, Editura Maşina de
scris, 2004, p. 46. Informaţiile privind destinul dramatic al profesorului refugiat Ilie Mandiuc sunt
încă puţine, din păcate. O cercetare specială ar trebui întreprinsă şi în acest sens. Studierea atentă a
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Platcu, Eusebiu. Născut la 11 iulie 1935 în Cernăuţi, în familia
preotului Dimitrie Platco (născut în 1908, preot din 1936), administrator
parohial la Şipotele Siretului, plasa Răstoacelor, prefectura Storojineţ 31 şi a
Domnicăi, născută Gherman, casnică. În vara anului 1940, familia sa se
refugiază mai întâi la Siret, după care se stabileşte la Cojasca, judeţul
Dâmboviţa, unde preotul Dimitrie Platco primeşte o parohie, în conformitate
cu dispoziţia de evacuare. Tatăl sau moare de tânăr, în 1943, la vârsta de 35
de ani. În perioada 1942–1946, Eusebiu Platcu urmează cursurile şcolii
primare la Cojasca. În 1946, mama sa, împreună cu cei doi copii, Eusebiu şi
Aurora, se stabileşte la Siret. Eusebiu urmează cursurile gimnaziale şi ale
întregii colecţii a ziarului „Bucovina”, precum şi a suplimentului acestuia „Bucovina literară”, în
pofida risipirii acestor periodice în fonduri aflate în biblioteci şi arhive de la Cernăuţi şi din
întreaga ţară, ne-ar oferi, între altele, suntem siguri, un bogat material pentru această analiză.
Iată un argument: „În 1942, bucovineanul Ilie Mandiuc, membru al Societătii pentru Cultura
si Literatura Română în Bucovina, scria: «Cine cutreieră satele Ostriţa, Mahala, CuciurulMare, Igeşti, Crasna, Tereblecea, Volcineţ, Horbova..., se cutremură adânc. Casele părăginite,
gospodăriile neîngrijite prin care cresc numai bălării sălbatice. Fruntaşi ai satului, cei mai buni
gospodari, oameni cu credinţă în Dumnezeu, oameni de adevărată cinste, de omenie, au fost
deportaţi cu întreaga familie fară nicio vină, pe simplul motiv că sunt români, cu dare de mână
şi gospodari bine înstăriţi»” (Ion Popescu, Consecinţele Pactului Ribbentrop-Molotov asupra
schimbării componenţei naţionale a Regiunii Cernăuţi în primul an de putere sovietică:
1940–1941, în lucrarea Ion Popescu, Constantin Ungureanu, Românii din Ucraina între trecut
şi viitor. Românii din Regiunea Cernăuţi (studiu etnodemografic şi sociolingvistic), I, ediţia a
II-a revăzută şi adăugită, Oradea, Editura Primus, 2009, p. 185).
31
Vezi „Anuarul Mitropoliei Bucovinei pe anul 1937”, Cernăuţi, Editura Consiliului
Eparhial Ortodox al Bucovinei–Tipografia „Mitropolitul Silvestru”, 1937, p. 69. Am respectat
aici forma numelui de familie a acestui preot bucovinean, aşa cum aceasta se află trecută în
sursa citată: Platco. Situaţia este întâlnită în antroponomastica de la noi din perioada
interbelică a veacului trecut şi din perioada regimului comunist (1948–1989). Galatiuc devine
Gălătescu, Greciuc > Grecu, Nichitovici > Nichiteanu, Hrehorciuc > Hrehor, Paulenco >
Paulencu, Sauciuc > Săveanu, Şandro > Şandru, Ţicalo >Ţical etc. Mai rar, însă, întâlnim şi
fenomenul invers: numele de familie Iţcuş, de exemplu, este abandonat în favoarea formei
ruteneşti/ucrainene Iţco. Exemplele reţinute de noi sunt excerptate din onomastica
bucovineană contemporană. Fenomenul este cunoscut şi în Basarabia/Republica Moldova. Un
exemplu este, credem noi, grăitor: Dicusară > Dicusarenco. În fruntea regiunii Cernăuţi, s-a
aflat o vreme, înainte de 1989, „nacialnicul” politruc Decusearov, evident, cu numele de
familie schimbat din Decuseară. O cercetare ştiinţifică a modificărilor pe care le suferă
numele de familie în secolul al XX-lea, în contextul onomasticii bucovinene şi în relaţie cu
evoluţia societăţii, ar putea aduce în viitor, în opinia noastră, lucruri interesante pentru
cunoaşterea istoriografică. Tot aici, ar trebui cercetate, exclusiv cu mijloacele cercetării
ştiinţifice, problemele mai vechi privitoare la rutenizarea numelor de familie din întreaga
Bucovină istorică (Ciupercă > Ciupercovici, Isopescu > Isopenco/Isopencu, Lupul >
Lupuleac, Onciul > Onciulenco, Poştaru > Poştariuc/Poştarencu, Sandul > Sanduleac, Teutu >
Teutuleac). Din bibliografia problemei, din păcate numai pentru teritoriul aflat în cadrul
graniţelor de stat actuale ale României, între altele, vezi şi Ana-Maria Prisacariu, Configuraţia
antroponimiei româneşti din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti), în AUI,
secţiunea III e, Lingvistică, tomul LVIII, 2012, In memoriam Vasile Arvinte,
p. 209–221, apud www.diacronia.ro/indexing/details/A1657/pdf (accesat: 1 mai 2017).
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Şcolii Normale de Băieţi de la Cernăuţi, aflate în refugiu aici şi devenite, după
reforma învăţământului din 1948, Şcoala Pedagogică Mixtă Siret. Este absolvent al
Secţiei române de aici, în promoţia din 1953, avându-l ca diriginte pe profesorul
Iacob Kamil32.
După absolvirea liceului, urmează cursurile Facultăţii de Filologie de
la Universitatea Bucureşti (1953–1957). Începând din 1957, Eusebiu Platcu
funcţionează ca profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic din
Pucioasa, unde este şi director adjunct, apoi la Şcoala Generală Nr. 4 „Elena
Donici”, din acelaşi oraş, în cadrul căreia îndeplineşte funcţia de director. O
vreme este inspector şcolar, apoi predă la Grupul Şcolar „Voievodul Mircea”
din Târgovişte. Aici, organizează în vara anului 1989 ample manifestări în
cadrul Centenarului Eminescu, la care participă Eugen Simion, Marin
Sorescu, Ştefan Cazimir, Mihai Zamfir, Vicu Mândra, D. Vatamaniuc, Adela
Popescu, George Muntean. După pensionare (1998), se stabileşte în
Vulcana-Băi33.
La 70 de ani, în 2005, „scrutând cu o rară ambiţie şi determinare tezaurul de
experienţă de viaţă, brusc, Eusebiu Platcu se hotărăşte să-şi edifice opere”,
„exemplu unic în literatura noastră modernă” (Ioan Viştea, 2010). În cinci ani, scrie
şi publică şase volume: În dos; Demierotica; Second erotic; Vârsta erotică
(romane); Aristarc şi alte măşti literare; Aristarc. Alte măşti literare (critică şi
istorie literară/fişiere critice); Ofrandă lui Priap (poeme în versuri). Având „o
singură profesiune de credinţă: valorile autentice ale spiritului”, „Eusebiu Platcu
este un scriitor/reproducător desăvârşit al sublimului, al frumuseţii concepute şi
percepute ca perfecţiune, al frumuseţii acceptate ca mod de viaţă, ca mod prin care
îşi caută desăvârşirea artistică” (Gabriel Enache, 2016). În această perioadă,
conduce Fundaţia Culturală „Dor de Bucovina”.
În decembrie 2012, împreună cu un grup de scriitori dâmboviţeni (Theodor
Adam, Chiru-Cătălin Cristea, Mircea Măgureanu-Vulcana şi Mihai Voiculescu”)
din Asociaţia „Târgoviştea literară”, începe să publice revista „Târgoviştea
literară”. Editorialul celui dintâi număr, Se naşte o revistă, semnat Eus Platcu,
precizează între altele: „«Târgoviştea literară» năzuişte să redeştepte mândria celor
ce simt româneşte. «Târgoviştea literară» se întrupează din dorinţa de a împărtăşi
celor care preţuiesc apa vie a tradiţiei decantările îndrăzneţe ale noilor generaţii.
«Târgoviştea literară» dialoghează cu cei care în ceasurile de lectură descoperă
neţărmurirea visării” (anul I, nr. 1, decembrie 2012). Periodicul apare sub
Conf. Franz Pieszczoch, Din istoricul Liceului „Laţcu-Vodă” Siret, Siret, f. ed., 2005,
p. 46. Aici, în tabelul promoţiei, la nr. 22, din cei 30 de elevi absolvenţi, numele său de familie este
trecut însă Platec. Platec Eusebiu. Între profesorii acestei şcoli se află şi Constantin Popescu, cu
încadrarea: limba română şi metodică, p. 44.
33
Ion Popescu-Sireteanu, Scriitorul Eusebiu Platcu şi Ne-a părăsit scriitorul Eusebiu Platcu
(1935–2016), în volumul Lecturi şi opinii, Iaşi, Editura Printis, 2017, p. 212–216, 217–218.
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auspiciile Consiliului Municipal Târgovişte, cum se precizează număr de
număr pe contrapagina de gardă, şi „promovează patrimoniul istoric,
cultural, literar-artistic al municipiului Târgovişte”. În peisajul „localismului
creator” de la noi, reînviat după evenimentele din 1989, periodicul este „o
altfel de publicaţie decât cele comune”, distingându-se prin „superioara
intelectualitate a textelor” (Ion Bălu, 2016) şi publicând poeme, proză,
cronici literare, cronici muzicale şi cronici plastice, evocări memorialistice,
studii ştiinţifice (teorie şi istorie literară, lingvistică, sociologie, psihologie),
interviuri, fragmente de jurnal, evocări, portrete, corespondenţă. Totodată,
revista se distinge şi prin felul în care „şi-a câştigat incredibil de repede un
profil propriu şi o prezenţă pregnantă în peisajul publicistic cultural
românesc” (Petre-Gheorghe Bârlea, 2016)34.
Născut în Bucovina „cea dăruită de zei cu toate darurile”, profesorul Eusebiu
Platcu „trăieşte constant cu imaginea locurilor natale în suflet”, publicând într-o
rubrică distinctă a periodicului „Târgovişea literară”, orfan de Bucovina, poeme în
versuri: „fată/ cu ochi albaştri/ sprintenă căprioară domnişoară/ şolduri drepte
catrinţă şi suman/ umeri feciorelnici în ie gleznă de cocor/ mirosul de nuc şi de
livadă/ mi s-a prins sufletul în zulufii tăi/ Bucovina/ are/ femei cu tulpina subţire/
voinici cu care te înfăţişezi la judecata dreptăţii/ de tine Bucovină mi-e dor/ durere
ce nu poate fi vindecată/ cu leacuri, cu descântece/ în numele tău/ dulce ca sânul
mamei/ spune-voi/ cele ce au fost dintru început/ să le cunoască fiii/ să le vestească
fiilor lor/ ca să nu fie/ neştiutori/ şi umiliţi/ să nu se stingă în deşertăciunea uitării/
zilele/ şi anii/ de prigonire/ din straja dimineţii/ buzele mele/ până în adânc de
noapte/ laudă îţi vor aduce/ din frunză/ din fluier/ din bucium/ cât va fi soarele
soare/ Regină a Fagilor/ între surorile regine/ crescută în cremene şi nevinovăţie/
Sfântă Bucovină/ ai în pază/ sufletul meu/ râvnit de moarte/ plâng neştiute
morminte/ intrate în ţărână sub semănături/ sub oţelul îngheţului/ în siberii
pustii”35.
Conştientizând dramatic că „s-a născut într-o ţară care nu mai există”,
bucovineanul refugiat Eusebiu Platcu scrie Poeme răstignite, „poeme-document”
ale unei sensibilităţi ultragiate de vicisitudinile istoriei românilor de la mijlocul
veacului trecut: „s-a furat/ o hartă cu/ munţi/ şipote izvoare pâraie râuri/ Păduri/ de
brad molid fag stejar carpen paltin/ tei ulm mesteacăn arţar arin pin/ poiene fâneţe
păşuni branişti huceaguri crânguri/ sate/ biserici şcoli dughene crâşme beciuri
Pentru o privire mai organizată asupra activităţii sale didactice şi cultural-literare,
vezi şi articolul Eusebiu Platcu, mare pedagog dâmboviţean, profesor pentru elevi, cărţi şi
reviste, preluat din „Limba şi literatura română”, nr. 29, din 2016, şi postat pe internet la data
de 6 iunie 2016, apud www.didactic.ro › Revista cadrelor didactice; accesat: 27 aprilie 2017.
La data accesării, articolul avea 152 de vizualizări.
35
„Târgoviştea literară”, anul V, nr. 1, ianuarie-martie 2016, p. 59. Vezi şi Ion Bălu,
Amintire „domnului Eus”, în „Târgoviştea literară”, revistă trimestrială, Vulcana-Băi, anul V,
nr. 2, aprilie-iunie 2016, p. 16.
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hrube pivniţe/ livezi prisăci podgorii pometuri/ heleşteie iazuri iezere/ izlazuri/
mori velniţe sladniţe [pive] de postav oloiniţe/ mănăstiri/ schituri sihăstrii/ domenii/
vămi/ mine/ zăcăminte/ case/ acareturi animale/ fabrici de cherestea de alcool de
săpun/ gatere/ depozite/ ateliere/ gări căi ferate/ oraşe/ imobile cazărmi lăcaşuri de
cult/ catedrală/ universitate/ bănci muzee cinematografe/ ctitorii odoare/ suflete
româneşti/ cântec descântec/ poveşti legende/ sărbători comori/ părinţi moşi
strămoşi/ neam de oameni harnici/ iubăreţi frumoşi/ nearţăgoşi/ iubitori de
Dumnezeu şi de Ţară/ sămânţă rară/ în veci n-o să piară”.
Poezia un pui de om eram este o litanie, amintind de psalmii captivităţii
babilonene. Expresie artistică a destinului unei generaţii strivite de „teroarea
istoriei”, aceasta ar putea fi reţinută de orice exigentă antologie a refugiului, a
deportării şi a risipirii Bucovinei/bucovinenilor în lumea largă: „în şipotul
izvoarelor/ la apa Siretului/ adusu-mi-am aminte ziua neagră a urgiei/ netrebnici
călcători de hotar lege bună învoire/ unitu-s-au cu făţarnicii cu gura plină de
vicleşug/ şi zămislit-au silnicia/ batjocoritu-ne-au mame şi surori/ ferecat-au în
obezi taţi şi fraţi/ pângărit-au sfinte lăcaşuri/ jefuit-au fără frică de Dumnezeu/
marginile strămoşeşti ale pământului/ cenuşă de scoarţă am mâncat/ şi fierea
băutură mi-a fost/ în ţara mea pasăre străină fără cuib sunt/ micşoratu-s-au toate
zilele/ subţiatu-s-au ca pânza de păianjen puterile/ şi în umbra morţii vieţuiesc/ cu
nădejde pentru dimineaţa deşteptării/ ca praful ce-l spulberă vântul/ s-or duce
prigonitorii pe pustii Siberii/ va cădea pe ei foc şi pucioasă/ la judecata morţilor de
la Fântâna Albă/ pământul părinţilor fiii îl vor săruta/ fi-va belşug de pâine de pomi
roditori şi pace îngerească/ până în vârful munţilor/ buzele mele/ din straja
dimineţii până în adânc de noapte/ jertfă de laudă aduce-vor/ cânta-voi din alăută
cu zece strune/ din timpane chimvale şi strune bine sunătoare/ din frunza bucium
fluier/ cât va fi soarele/ regină între surorile regine a fagilor/ în numele tău mai
dulce decât mierea/ spune-voi cele ce au fost dintru început/ să le cunoască fiii şi să
le vestească fiilor lor/ ca să nu fie neştiutori umiliţi şi să se stingă/ în deşertăciunea
uitării zilele şi anii de prigonire/ că lacrimile şi sângele mărturisesc până la cer/
suferinţa sufletului înecat în vâltoarea împilării/ nu i-ar mai răbda pământul”.
În acelaşi registru se înscrie şi poemul Ţara de Sus: „a zimbrului sombru şi
regal/ a fagilor a stejarilor seculari/ a brazilor izvoare sfinte de lumină/ a şipotelor
de lacrimi cristaline/ împodobită cu ctitoriile marilor/ domni/ boieri/ demnitari/ ţară
sfinţită de sudoarea sutelor de mii/ de braţe truditoare/ români/ nemţi/ evrei/
polonezi/ cehi/ slovaci/ ruteni/ lipoveni/ huţuli/ armeni/ ruşi/ ţară sfinţită cu sângele
lui Grigore Ghica-Vodă/ şi al miilor de victime/ ucise mişeleşte/ la Fântâna Albă/ şi
a sutelor de mii/ deportate în Siberia/ ţară leagăn al minţilor/ Hurmuzachi Flondor
Mandicevski Popovici Ursuleac/ Eminescu Pumnul Porumbescu Voronca Puşcariu/
Ţară de Sus/ râvnită/ trădată/ vândută/ răstignită/ de/ Răsărit şi Apus”.
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Poemul Înarmaţi aşează, ritualic, victimele revoltei ţăranilor de la Crasna36,
din primăvara anului 1944, într-un mai lung şir de martiri ai naţiunii noastre: „cu
pari şi răzlogi/ ţărani din Crasna/ Mitric Ion a lui Pamfil/ Ursache Grigore, poreclit
«Botuză»/ Popiuc Nicolai, poreclit «Piţilică»/ Constantin Bândiu/ Pleşca Ion a lui
Vasile/ Mitric Toader a lui Ioachim (Gaiţă)/ Mitric Istrate a lui Florea (Carol)/
Pleşca Vasile a lui Zaharie/ Iliuţ Victoria Nichitoaiei/ Mitric Auruţa/ Motrescu
Istrate a lui Gheorghe/ Tănase Osalciuc/ s-au înţeles între ei/ «să nu ne lăsăm
ridicaţi»/ şi au fost culcaţi/ de mitraliere/ de pistoale automate/ în gropi comune/ în
pustii îngheţate/ îngropaţi de vii/ omorâţi cu lovituri de hârleţ în cap/ peste care s-a
stins var/ stingea-s-ar rudă şi sămânţă/ de vrăjmaş mânat de setea/ diavolească de
sânge creştin// negru miez/ de neagră noapte/ moartea bate-n poartă/ pomeneşte
Doamne/ pe robul tău/ Grigore Ghica-Vodă/ domn vrednic/ între vrednici domni/
din vechime/ binefăcători de neam şi ţară/ ctitori de lăcaşuri sfinte/ n-a plecat
capul/ cu pieptul gol/ şi sfânta cruce în inimă/ a stat în faţa detrunchierii/ Arboroasei”37.
Sunt oştean fără patrie reprezintă conştiinţa îndurerată a unei generaţii
sacrificate jertfelnic: „părăsit şi uitat de ţară/ poem dramatic/ în două versuri/ .../
soldat român/ împuşcat/ fiindcă a luptat în Armata Română/ fie-i ţărâna uşoară/ şi/
Dumnezeu să ne ierte/ laşităţile şi/ ruşinea abdicării/ pe tronul pe care
Brâncoveanu/ l-a sfinţit cu sânge de martir”.
Pseudonime: Eus Platcu, Eus.
Profesorul, scriitorul şi publicistul Eusebiu Platcu, refugiat din Bucovina, se
stinge din viaţă la 28 martie 2016. La trecerea „apelor Ierihonului”, „ducând cu
sine imaginea unui «om ales»”, „orfan de Bucovina”, revista sa de suflet,
„Târgoviştea literară”, îi închină 25 de pagini din cele 104 ale tomului V, nr. 2,
aprilie–iunie 2016, bogat ilustrate cu fotografii din diverse perioade, semnate, între
alţii, de Magda Grigore, Eugen Simion, Ion Popescu-Sireteanu, Lelia Zamani, una
dintre fostele sale eleve, Mona Momescu, Gabriel Enache, Ion Bălu, Adrian-Dinu
Rachieru, Adela Popescu.
În nr. 1, din 2017, „Târgoviştea literară” publică un In memoriam, reunind
câteva texte din versurile sale. Dintre acestea, reproducem aici unul singur, aflat în
armonie cu mesajul intim, profund al documentarului nostru: zăbranice/ de sânge/
au cernit luminile cerului/ au fugit păsările/ s-au uscat râurile/ au gemut pădurile/
au secat lacrimile/ ochii plâng/ neştiute morminte/ la/ Fântâna Albă/ graiul scris cu
36
Conf. Ştefan Motrescu, Revolta de la Crasna, în „«Ţara Fagilor». Almanahul culturalliterar al românilor nord-bucovineni”, X, Cernăuţi – Târgu-Mureş, Societatea Culturală „Arboroasa”–
Fundaţia Culturală „Vasile Netea”, 2001, p. 115–119; Vasile Ilica, Revolta de la Crasna, martie–
aprilie 1944, în volumul Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei..., Oradea, Editura Imprimeriei de
Vest, 2003, p. 149–152; Laurenţiu Dragomir, Revolta de la Crasna, în volumul Crasna, un colţ de
eternitate românească din Bucovina. Monografie etnografică şi istorică, Cuvânt-înainte de prof. univ.
dr. Grigore C. Bostan, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Coralia, Colecţia „Bucovina”,
2004, p. 48–51.
37
Eus Platcu, Orfan de Bucovina, în „Târgoviştea literară”, anul II, nr. 3, iulieseptembrie 2013. Vezi şi tgvliterara.blogspot.com, accesat: 27 şi 28 aprilie 2017.
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şoapte săpate în piatră/ de voinici ca lespedea troiţelor înalte/ şi femei cu tulpina
subţire/ şolduri drepte umeri dulci/ crescută în cremenea credinţei/ cu întreg
stiharul de mărgăritare/ Sfântă Bucovină/ ai în pază/ mormânt rânduit/ de părinţi/
de moşi/ de strămoşi/ în unire/ fraţi surori nepoţi/ în poarta neagră a sorţii/ până ne
vom întoarce cu toţii/ fi-va belşug de roade/ şi pace îngerească/ în toate marginile
pământului/ hărăzit nouă/ de/ Bunul Dumnezeu” 38.
Creaţiile sale poetice consacrate Bucovinei aparţin unei adevărate
„pedagogii a memoriei”, distingându-se prin funcţia lor didactică („cele ce au fost
dintru început/ să le cunoască fiii/ să le vestească fiilor lor/ ca să nu fie/ neştiutori/
şi umiliţi/ să nu se stingă în deşertăciunea uitării”) şi frumuseţea limbii. Şi pentru
acest ales vlăstar pribeag, Bucovina este „o cumpănă orfană/ de o ciutură”, cum
scrie într-un poem haiku Mihai Prepeliţă, alt fiu ales, risipit jertfelnic în lumea
largă, originar din Bahrineşti39.
Tomiuc, Dimitrie V. Născut la 18 februarie 1929 în localitatea Crasna-Ilschi,
judeţul Storojineţ. Este cel mai mic copil din familia lui Vasile Tomiuc şi a Anei,
născută Iliuţ. Ceilalţi copii ai familiei Tomiuc sunt Ion, Nicolae, Gheorghe,
Victoriţa şi Ileana. Dimitrie rămâne, de mic copil, orfan de mamă.
Familia Tomiuc se refugiază în primăvara anului 1944 în Teleorman. După
război, revine în Bucovina, stabilindu-se la Rădăuţi, unde găseşte mai uşor o
locuinţă într-o casă rămasă de la germanii repatriaţi în toamna anului 1940. Tatăl
este aici funcţionar poştal, dar moare de tifos, în 1946, fiind înmormântat la Vicov.
Rămaşi orfani, copiii sunt preluaţi la orfelinat. Aici, Dimitrie continuă şcoala de
şapte clase. Fratele cel mai mare, Ion, ajunge la Solca. Gheorghe se stabileşte la
Câmpulung Moldovenesc, iar Nicolae la Botoşani. Timp de câţiva ani, Dimitrie
Tomiuc lucrează la Fabrica de Cherestea din Moldoviţa. În prima parte a anilor
’50, toţi trei fraţii Tomiuc urmează cursurile unei şcoli de partid, devenind activişti.
Ulterior, Dimitrie este încadrat ca secretar la Primăria din Breaza (1957).
O cunoaşte aici pe Victoria (născută în 1936), fiica cea mai mică a Mariei
Ungureanu, primar în Breaza, cea dintâi femeie primar din regiunea Suceava.
Căsătoria lor civilă are loc în 1955. Timp de cinci ani, Dimitrie Tomiuc este
director al Casei de Cultură din Câmpulung Moldovenesc. Aici, în 1958, se naşte
unicul lor copil, Liliana. În 1960, Dimitrie Tomiuc este transferat, tot ca secretar, la
Primăria Gemenea. Începând din februarie 1961, funcţionează la Primăria Vama,
pe acelaşi post, ieşind la pensie de aici în octombrie 1989.
Dimitrie Tomiuc păstrează de-a lungul timpului relaţii strânse cu locurile
natale. La început, obţine prin Crucea Roşie aprobarea de a revedea mormântul
mamei sale din Crasna. Ulterior, revine frecvent aici, aşezând pe mormântul mamei
sale o frumoasă cruce de piatră. Din perioada primilor 15 ani, petrecuţi acasă,
38
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păstrează două icoane, câteva litografii cu Ştefan cel Mare şi Mihai
Eminescu, o trăistuţă românească şi două opincuţe.
Pasionat colecţionar, Dimitrie Tomiuc îşi transformă casa din Vama într-un
„adevărat muzeu”, organizat pe colecţii, în care „te simţi copleşit de valorile care
întâmpină privirea”. Preocupat la început de numismatică şi filatelie, cu timpul, îşi
diversifică pasiunea, fiind atras „de tot ce era vechi şi deosebit”: „Am tot
felul de obiecte, mai noi sau mai vechi, dar toate rare. Nu contează dacă este
vorba de aur sau argint, important este ca lucrul respectiv să fie autentic. Am
multe lucruri care au aparţinut cândva unor oameni importanţi şi acum sunt
la mine”.
Prin „nenumărate sacrificii”, adună obiecte de valoare, autentice, rare:
farfurii tradiţionale „de zeci şi sute de ani” provenind „din toate ţările
Europei, ba chiar şi de pe alte continente” („Plin de mândrie, el ne-a arătat o
farfurie ebraică tradiţională, de cult, o farfurie rusească înflorată, una de
provenienţă engleză simbolizând ora ceaiului, farfurii poloneze, ungureşti,
deosebite unele de celelalte prin armonia culorilor şi a semnificaţiilor. Pe
lângă toate aceste porţelanuri scumpe şi fine adunate de peste hotare,
Dumitru Tomiuc păstrează cu grijă farfurii tradiţionale româneşti, începând
de la ceramica de Cucuteni, Colibaba, până la cea de astăzi”).
Alături de ceramică, adună „sute de căni, linguri şi linguroaie, vase de
stână tradiţionale, ibrice turceşti, samovare ruseşti”, ceasuri cu pendulă, între
care, „primele ceasuri româneşti apărute cu cadran de lemn înflorat”, toate
aflate în stare de funcţionare şi astăzi, monede, embleme, insigne, decoraţii
diverse („din minerit, vânătoare, Crucea Roşie, cosmonautică, film, sport,
turism, decoraţii din Primul şi din al Doilea Război Mondial pentru diferite
merite, navigaţie”), sigilii (între acestea, cel realizat, în 1881, la Bucureşti,
cu ocazia Expoziţiunii Române, simbolizând „răpirea Bucovinei de la ŢaraMamă”, Bucovina fiind reprezentată alegoric printr-un copil răpit de la sânul
mamei sale – o ţărancă îmbrăcată în costum tradiţional), cărţi vechi, doi
meteoriţi având „perfecţiunea oului de struţ”, rarităţi stranii („un pocal
realizat de un meşter popular dintr-un obuz nemţesc”, decorat cu „motive
antropomorfe şi zoomorfe”; „prima pălărie românească, prima tăbliţă de
lemn pe care scriau elevii la şcoală, o cheie de lemn de la primul lacăt
românesc”), litografii şi fotografii cu împăratul Franz Joseph, „vechi icoane
româneşti lucrate pe lemn”, o icoană în miniatură cu Maica Domnului şi
Pruncul Sfânt, cioplită în piatră de către un român, în deportarea sa din
Siberia, o cruce din bronz lucrată manual, „de o deosebită fineţe artistică”,
câteva zeci de tablouri înrămate. Pentru a-şi populariza valorile, Dimitrie V.
Tomiuc organizează expoziţii la şcoala din Vama şi la Suceava, dorind să fie
ajutat pentru înfiinţarea unui muzeu al comunei. În vara anului 2004,
organizează la Căminul Cultural din Vama o expoziţie dedicată lui Ştefan cel
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Mare şi Sfânt şi poetului Mihai Eminescu, expoziţie care se bucură de interes.
În comunitatea locală, Dimitrie V. Tomiuc este răsplătit cu Diploma
„Fruntaş în gospodărirea comunei” şi titlul de Cetăţean de Onoare al comunei
Vama, acordat „în semn de respect şi preţuire a meritelor deosebite”, prin HCL 27,
din 26 mai 200640.
Un interes special îl ocupă în preocupările sale şi cărţile consacrate
Bucovinei ocupate, aşa cum o dovedeşte, între altele, efortul pentru procurarea
lucrării lui Laurenţiu Dragomir, Crasna, un colţ de eternitate românească din
Bucovina. Monografie etnografică şi istorică, Cuvânt-înainte de prof. univ. dr.
Grigore C. Bostan, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Coralia,
Colecţia „Bucovina”, 2004, 234 p. Dăm în cele ce urmează textul răspunsului
nostru la cartea sa poştală din 3 martie 2005, spre a-l salva, între altele, de la
risipire:
Rădăuţi
3 martie 2005
Stimate domnule Dimitrie V. Tomiuc,
Am primit astăzi cartea poştală de la dumneavoastră şi vă mulţumesc, în
primul rând, pentru aprecieri şi urările transmise. În vremurile acestea de
înstrăinare şi de bogată zavistie, de nevoi multe şi parcă fără de leac, mă bucur că
ceea ce scriu cercetătorii mai ajunge în casele românilor, mai aproape de sufletul
lor pribeag.
Monografia satului Crasna din Bucovina ocupată am obţinut-o de la autor,
care o expediază prin colet poştal cu ramburs. Adresa autorului este: Dragomir
Laurenţiu, Strada Smaranda Brăescu, Nr. 15–19, bloc 10 G, scara 1, etajul 2,
apartamentul 9, sector 1, Bucureşti. Preţul cărţii este de 300 000 lei. Pe lângă
acesta, am mai plătit 50 000 lei taxe de expediere şi vreo 2 000 lei TVA pentru
trimiterea banilor. Cred că aceasta este modalitatea cea mai bună pentru a vă
procura şi dumneavoastră monografia. Îi voi comunica prin telefon autorului că în
40
Alina Ţibu, Meteoriţii de la Vama, în „Ziarul de Iaşi”, 16 noiembrie 1998, conf.
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Colecţia „Bucovina”, 2004, p. 195–196. Aici, referirile la primul refugiu al familiei Tomiuc, cel din
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Vama trăiesc 60 de crăsneni care au aflat de apariţia cărţii şi nutresc dorinţa
arzătoare de a o citi.
De la domnul Laurenţiu Dragomir ştiu că majoritatea crăsnenilor
refugiaţi după 1944 trăiesc în comuna Caţa din judeţul Braşov. N-am ştiut că
şi în partea de sud a Bucovinei s-au stabilit compact atâţia crăsneni. Acest
lucru vi-l datorez dumneavoastră.
Pe adresa dumneavoastră, vă voi trimite câteva exemplare din revista
„Analele Bucovinei”, în care s-au publicat unele materiale despre crăsneni de
seamă: Vasile Gherman Pop, George Macrin, Andronic Motrescu. De
asemenea, un articol despre Ilie Motrescu, poetul-martir de la Crasna, ucis de
sovietici în 1969. Acestea vor reprezenta o donaţie către comunitatea
crăsnenilor
La Timişoara,
din Vama.în 1999, s-a tipărit un volum din creaţia literară a lui Ilie
Motrescu, Hora vieţii. Sub îngrijirea Doamnei Eleonora Schipor, profesoară la
Şcoala Medie din Cupca, la Bucureşti s-a publicat în 2003 volumul Ilie
Motrescu – coborâtor din semeţia dacă. Însemnări, opinii şi amintiri despre
scriitor. Tot Eleonora Schipor a tipărit cartea Un fizician cu suflet de poet,
Cernăuţi, 2004, cuprinzând creaţiile profesorului Ştefan Motrescu, fratele lui
Ilie Motrescu, decedat în decembrie 2003. Pe lângă versuri, aici se publică
amintiri despre Revolta de la Crasna, în care sunt evocate faptele crăsnenilor
Popiuc Nicolai (Piţilică), Ion Pleşca, Mitric Toader (a lui Gaiţă) şi Mitric Ion
(a lui Pantel), împuşcaţi şi răniţi de ruşi la invazia din 1940. Drapelul, un alt
material de aici, rememorează faptele curajoase ale tinerilor Gheorghe
Grozavu şi Constantin Percic din 1986. Un album închinat familiei Motrescu
adună la sfârşitul cărţii 32 de fotografii.
Domnule Tomiuc, încă se mai publică unele lucruri despre Bucovina
ocupată. Nu ştiu însă până când. O facem tot mai greu, înfruntând o bogată
sărăcie, dar şi oprelişti dinspre stăpânire. Mie îmi este foarte greu să-mi
procur cărţi şi periodice (ziare, reviste), tipărite atât în ţară, cât şi la Cernăuţi
ori la Adâncata (Hliboca). Nimic nu circulă normal pe această temă
dureroasă pentru noi, bucovinenii. Strigăm parcă în pustiu. Nimeni nu aude,
nimeni nu face nimic pentru îndreptarea lucrurilor anapoda. „Septentrion
literar”, revista scriitorilor români din regiunea Cernăuţi, de exemplu, se
tipăreşte la Adâncata cu bani publici din România. Din cele 10 numere
apărute în 2004, n-am reuşit să-mi procur nici măcar unul singur, deşi lucrez
într-un institut de cercetare ştiinţifică al Academiei Române. Cum circulă?
Pe nimeni nu-l interesează acest lucru! Acesta să fie oare preţul „sacrificiului
istoric” mult trâmbiţat? Ce va mai urma? O altă noapte colhoznică, a uitării
depline?
În spiritul tradiţiei noastre vechi, care ne-a ţinut uniţi prin credinţă şi
virtuţi (omenie, adevăr, dreptate, binele comun etc.), trebuie, mai presus de
ticăloşirea vremurilor, să ne păstrăm românismul, cultivându-ne datinile şi
obiceiurile. Nu lăsaţi să se piardă povestea vieţii dumneavoastră, genealogia
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neamului, documentele de familie. Scrieţi, cum puteţi, cine sunteţi, cine v-au fost
părinţii, moşii, strămoşii. Cum trăiau crăsnenii altădată, cum trăiesc astăzi în
refugiu. Povestiţi în limba noastră frumoasă, ca la Crasna ori Ciudei (aici se mai
păstrează casa părinţilor mei), întâmplările mai însemnate ale vieţii. În revista
„Crasna”, pe care o tipăreşte la Bucureşti Laurenţiu Dragomir, puteţi publica şi
dumneavoastră articole pe temele de mai sus. S-ar mai putea face şi un album cu
fotografii şi text lămuritor: Crăsneni, în refugiu, la Vama, de exemplu.
Primiţi şi din partea mea aceleaşi bune gânduri şi urări.
Doamne, ajută!
Prof. Vasile I. Schipor
P. S. Aflu, între timp, de la Bucureşti, că domnul Laurenţiu Dragomir v-a şi
trimis câteva exemplare din monografie. E-n ordine. Lectură plăcută!
Refugiatul bucovinean Dimitrie V. Tomiuc, „un împătimit al trecului istoric”
şi al literaturii naţionale („am căutat să preţuiesc viaţa şi istoria aducând-o în casa
mea”), se stinge din viaţă la Vama, la 9 septembrie 2006. Visul său privind
înfiinţarea unui muzeu în Vama, reunind obiectele adunate cu pasiune şi sacrificii
timp de o viaţă, încă nu s-a împlinit. Memoria sa este păstrată şi cultivată însă cu
veneraţie de Liliana Corjin, fiica sa, înzestrată cu darul povestirii şi însufleţită de
gândul de a aşterne pe hârtie, după ce va ieşi la pensie, povestea neamul său
refugiat din Bucovina.

DESTINUL UNUI BUCOVINEAN
– PANTELIMON CHIRILĂ
(1899–1952) (I)
MARIAN OLARU
Das Schicksal eines Bukowiners
– Pantelimon Chirilă (1899–1952) (I)
(Zusammenfassung)
In der vorliegenden Studie wird das Leben und die Tätigkeit von Pantelimon
Chirilă präsentiert. Er war einer von den Leitern der Radautzer Organisation der
Nationalen Bauernpartei. Als Rechtsanwalt bildete er sich in der dem Anfang des 20.
Jahrhunderts spezifischen Stimmung aus. In Tereblestie, in der Bukowina geboren,
besuchte er die Kurse der dortigen Grundschule und bestand die Abiturprüfung am
„Aron Pumnul“-Lyzeum in Czernowitz. Dann besuchte Pantelimon Chirilă die Kurse
der Fakultät für Rechtswissenschaft an der Czernowitzer Universität und legte die
Abschlussprüfung 1926 ab. Zuerst arbeitete er als angehender Rechtsanwalt in Sereth,
dann als Mitglied der Radautzer Advokatenkammer beginnend mit dem Jahr 1931.
1950 wurde er verhaftet. Seit 1927 war er Mitglied der Nationalen Bauernpartei.
Zwischen 1928 und 1931 und nach den Wahlen von 1946 war er Abgeordneter der
Stadt Radautz. Pantelimon Chirilă war auch Mitglied der studentischen Gesellschaft
„Arboroasa“ und hatte eine rege Teilnahme an dem damaligen kulturell-nationalen
und gemeinschaftlichen Leben. Er hat die dramatische Ereignisse des zweiten
Weltkriegs tief erlebt, als ein Teil seiner Familie aus Tereblestie nach Kasachstan
deportiert wurde.
Schlüsselwörter und -audrücke: Familie, kulturell-nationales Leben, die
„Arboroasa“-Studentengesellschaft, die Nationale Bauernpartei, politisches Leben.

Ajunsă acum la margine de țară, după raptul teritorial sovietic din 1940,
reconfirmat de Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, localitatea Tereblecea este
situată pe terasa stângă a râului Siret și traversată de drumul european E 85 și de
șoseaua care face legătura cu Herța. Prima atestare documentară a localității este
cea din 11 martie 1446, din vremea lui Ștefan al II-lea Voievod. De-a lungul
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vremii, satul a avut diferite denumiri, însă prima menționare cu un nume apropiat
de cel actual este cea din 2 februarie 1508, din vremea lui Bgdan al III-lea, din care
aflăm că satul Teleblecinți pe Siret a fost dat Mănăstirii Neamțului de „sân”
Bârlici1. În documentele medievale ulterioare, satul apare sub denumirile de
Telebecințe, Telebeacinții, Tereplești, Tiriblești, Terebleci ș.a. Mai mulți istorici
sau pasionați de istoria Bucovinei s-au străduit să elucideze „enigma” numelui
de Tereblecea, între aceștia numărându-se Dimitrie Onciul, Teodor Bălan, Nicolai
Grămadă, F. A. Wikenhauser, I. Bogdan, Ion Poescu-Sireteanu, Franz Pieszczoch.
Așa cum rezultă din documentele vremii, populația localității era formată
din moldoveni și bejenari ardeleni, pe aceștia din urmă consemnându-i
consignațiile austriece, din 1778, cu nume ca: Zaharie, Bodnariu, Moisă, Dumitran,
Crețu, Gherman, Bârgăuan, Sasu, Negreanu, Bulbe, Potră, Nimigean ș.a.
În perioada interbelică, localitatea Tereblecea se împărțea în două:
Tereblecea Veche și Tereblecea Nouă. În Tereblecea Veche, trăiau la un loc mai
multe neamuri: români, polonezi, slovaci, ruși și ucraineni. Dintre aceștia, cei mai
numeroși erau românii, de aceea și administrația era românească. În Tereblecea
Nouă, cei mai numeroși erau nemții aduși de stăpânirea austriacă. În această
amestecătură de neamuri și religii ce dăinuia în Tereblecea, era o remarcabilă
înțelegere sau toleranță, în multe cazuri nemții fiind dați ca exemplu pentru spiritul
lor gospodăresc, pentru ordinea și disciplina de care dădeau dovadă. De aceea, unii
dintre cei care doreau să își educe copiii în acest fel, îi trimiteau să urmeze
grădinița nemțească.
În perioada interbelică, în sat erau mai multe biserici: românii aveau o
biserică ortodoxă, slovacii aveau una romano-catolică iar germanii aveau una
reformată.
1. Familia, copilăria şi școala
În amintirea vechilor rădăuțeni, mai stăruie numele familiei Chirilă, mai
ales datorită faptului că doi dintre ei, Pantelimon (Pintea) și Constantin (Costache),
au fost avocați cunoscuți în Rădăuți, în perioada interbelică și, până la sfârșitul
tragic, în Spitalul-închisoare Văcărești, în vara anul 1952, al lui Pantelimon
(Pintea) Chirilă. Tatăl lor era Visarion Chirilă din Tereblecea. Acesta era fiul lui
Constantin și al Mariei, născută Popescu, originar din Corovia, și s-a născut la
6 mai 1871. A fost botezat, la 12 mai 1871, de preotul Artemie Berariu din Ceahor,
nașă fiindu-i Paraschiva Voronca din Corovia, iar moașă Maria Antoni din Ceahor,
așa cum aflăm din certificatul de botez păstrat în arhiva familiei. Din cauza
situației materiale dificile, specifice unei familii numeroase cu patru sau cinci
1 Ion Crețu, Tereblecea: un sat de margine de țară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară
Clujeană, 2010, p. 24.
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copii, Visarion a hotărât să părăsească școala, după ce făcuse șase clase de
gimnaziu. Se pare că această hotărârea a luat-o în condițiile în care tatăl său murise
în război, ca militar în armata austriacă, și mama s-a recăsătorit cu unul Cuciureanu
din Ceahor. Așa a ajuns la Tereblecea, unde a cunoscut-o pe Natalia, fiica cea mai
mică a lui Ilie și a Anei Nimigean, cu care s-a căsătorit, când aceasta avea 15 sau
16 ani – după spusele d-nei Oltea Iliuț, nepoata lui Visarion Chirilă. Pe Nimigenii
din Tereblecea îi regăsim între cei care, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, venind
din Maramureș, s-au stabilit în Bucovina, devenind cu timpul una dintre familii
cele mai însemnate din Tereblecea, care apreciau că singurele modalități de
devenire în planul relațiilor sociale erau munca, buna rânduială și inteligența cultivată
prin școală.
Visarion Chirilă era fiu de învățător. Harnic și cu inițiativă, și-a durat,
împreună cu soția sa, o gospodărie care, fără a avea o suprafață prea mare de
pământ – 2,1 ha de pământ, conform Atestatului de pauperitate emis de primăria
din Tereblecea, la 26 septembrie 1935 –, le-a asigurat cele necesare existenței de zi
cu zi. În timpul Primul Război Mondial, Visarion Chirilă a fost mobilizat în armata
austriacă și, datorită calităților sale, a ajuns wachmaister2. Natalia (1882–1947) și
Visarion Chirilă au avut 15 copii născuți, dintre care au trăit: Pantelimon, zis
Pintea (5 decembrie 1899 – 18 august 1952), Dumitru (13 martie 1902 – 20 iulie
1974), Vasile (24 decembrie 1905 – 17 februarie 1982), Constantin (21 ianuarie
1912 – 12 iulie 1971), Valeria (1 iulie 1915 – 9 februarie 1995), Aurelian (11
decembrie 1917 – 25 ianuarie 1999), Filomela (9 ianuarie 1921 – februarie 1998) și
Oltea (18 august 1928 – 3 aprilie 2001). Visarion era un om integru, măsurat la
vorbă și bun gospodar, fapt pentru care oamenii din sat l-au ales, în perioada
interbelică, primar. Caracterizându-l pe Visarion Chirilă, doamna Oltea Iliuț
spunea: „Bunicul era un om aspru, dar corect. El spunea că pentru a răzbi în viață
trebuie să muncești și să înveți carte. Dar, dacă vrei să înveți carte, trebuie să fii
bun și să iei bursă, dacă nu «să te duci la Franz Hubik, să muncești. Să îți dea el de
mâncare!»”3. Franz Hubik era un neamț mai înstărit din Tereblecea, la care
mergeau cei mai nevoiași la lucru, pentru bani.
Pantelimon Chirilă a fost botezat la 11 decembrie 1899 de către Pantelimon
Nimigean – student în filosofie – şi Luise Marcali – soția „forestierului” Ludovic
Marcali din Tereblecea, iar Varvara Cigan, din același sat, i-a fost moașă4. Botezul
a fost oficiat de preotul-cooperator Lazăr Gheorghe.
Lumea satului în care și-a început drumul în viaţă Pantelimon Chirilă avea să
fie descrisă de Aurelian Chirilă în romanul Chemarea anilor mici, atunci când a
Wachmaister, germ., s.m. – sergent major.
Interviu de istorie orală cu d-na Oltea Iliuț, din 27 iulie 2016.
4 Cf. Certificatului de naștere și botez, nr. 91, eliberat la 18 februarie 1931 de către preotul
paroh Ioan Tipa, păstrat în arhiva d-nei Fulga Pușcaşu.
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ieșit pentru prima dată, cu căruța, împreună cu mama și doi dintre frații săi în lunca
Siretului: „Totul era nou pentru mine, cât și pentru mânji, cum eram cocoțat sus pe
valurile de pânză dintre ciubăr și zolniță, mi se părea că nu pot cuprinde totul
dintr-o privire, roată. Ochii nu-mi ajungeau să vadă și urechile să audă totul ce se
petrecea în acele clipe. Chiorându-mă cu insistență, când la stânga, când la dreapta,
întindeam gâtul mereu, de nu mai aveam astâmpăr […]. Când am trecut de băcănia
lui Bina (că eu până acolo am ajuns a cunoaște până atunci!), casele erau mai mari
pentru ochii mei și mai frumoase. Copacii mi se păreau mai mari, umbroși, ca niște
uriași cu brațele întinse peste drumul ce ne ducea departe, departe, undeva, [unde]
acel departe din poveștile celorlalți se chema Sirete. Acolo vom fi cândva, îndată,
la lunca noastră […]. Toate acestea erau noi pentru mine și, cu fiecare gospodărie
nemțească de care treceam, tot o nouă lume se năștea. Casele nemților mi se păreau
mari și neînchipuit de frumoase, cu ferestrele lor largi și pline de flori, cu
acoperișurile lor cu țiglă roșie, minuni ce creșteau în ochii copilului de atunci,
dându-i o și mai mare dorință de a vedea tot mai mult. Mi se păreau niște castele pe
care oamenii din povești le-ar putea locui. Ogrăzile mari și curate ca tabla de masă
se perindau prin fața ochilor mei, de mi se părea că visez; și am început să mă
simt străin pe acele locuri, apucându-mă deodată dorul de acasă”5.
Lumea lui Pantelimon Chirilă este cea a satului bucovinean, cu obiceiuri și
tradiții, așa cum aveau să fie descoperite de studiile sociologice ale lui Gusti, din
perioada interbelică, și care au inspirat operele unor importanți creatori din cultura
românească a vremii, pornind cu George Løwendal, Albert Kollmann și alții.
Despre copilăria lui Pantelimon Chirilă știm puține lucruri. Aflăm doar că a
urmat studiile școlii primare din sat. Aceasta a funcționat sub oblăduirea
Consistoriului Ortodox din Bucovina, fiind sub directa supraveghere a
Protopopiatului din Siret, din anul 1863, când școala era frecventată de doar 38 de
elevi, la o populație de 2 322 de locuitori. Cu timpul, numărul școlarilor a crescut,
la școala românească și la cea a nemților din Tereblecea fiind atrași și elevi din
satele învecinate, precum Stănești, Poeni, Sinăuți și Oprișeni6. După îndelungate
strădanii ale dascălilor, concretizate în memorii adresate Comitetului Ţării și
autorităților imperiale, în anul 1912, a fost deschisă o nouă școală în Tereblecea.
Era o construcție modernă la vremea aceea, din cărămidă și cu etaj, care înlătura
importantele neajunsuri de până atunci ale școlii vechi. Între cei care contribuiseră
la această reușită s-au aflat: Josef Wota (născut la Terblecea și redactor al revistei
„Bukowinaer Pädagogische Blätter”), primarul Serghei (Sârbu) Holovate, parohul
Teodor Polonic, învățătorul Gheorghe Brăteanu, învățătorul Ioan Ţîgară și
gospodarul Dumitru Crețu. După inaugurarea școlii celei noi, la Terbelecea au
5
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Aurelian Chirilă, Chemarea anilor mici, Suceava, Editura Cygnus, 2015, p. 171–172.
Ion Crețu, op. cit., p. 116–117.
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venit și alți dascăli, precum Maria Brăteanu, Teofila Dașchievici, Mihai
Dracinschi, Elena Ţâgară, Sidonia Schlotzer7. Între aceștia se afla, probabil, și
învățătorul Ioan Ţîgară, dirigintele clasei în care a învățat Pintea Chirilă. Școala
cea nouă a fost inaugurată după ce Pintea Chirilă terminase școala primară. A
urmat studiile secundare la Liceul III de Stat din Cernăuți (Stats Gymnasium),
începând cu anul școlar 1911–1912, pe care le-a întrerupt în timpul războiului
mondial. Din anul școlar 1918–1919, a fost elev la Liceul de Stat din Siret iar din
anul școlar 1919–1920 și până în anul școlar 1922–1923 a urmat, ca elev public,
cursurile Liceului „Aron Pumnul” din Cernăuți. Conform Certificatului de
maturitate, cu nr. 4, eliberat la 2 iulie 1923, de Liceul „Aron Pumnul”, Pantelimon
Chirilă a trecut examenul de maturitate fiind declarat, cu unanimitate de voturi,
„apt pentru frecventarea unei universități”. Certificatul de maturitate al lui
Pantelimon Chirilă a fost semnat de profesorul Emanoil Iliuţ, președintele comisiei
de examinare – care era și inspectorul-șef al regiunii XIV din Cernăuți a
Ministerului Instrucțiunii Publice –, G. Palamarescu, pentru directorul liceului, și
prof. Alexandru Buga, dirigintele clasei.
2. Studenția și activitatea cultural-națională
A urmat Facultatea de Drept a Universității din Cernăuți, într-o vreme în
care Bucovina și orașul Cernăuți se aflau în febra schimbărilor de după Marea
Unire din 1918. Era vremea împlinirilor marilor idealuri pe care le nutriseră cei mai
mulți dintre românii bucovineni până atunci, dar și cea a înfăptuirii deplinei uniri,
care presupunea, peste toate eforturile administrative și politice ale vremii, și
implicarea tineretului universitar cernăuțean. Întorși de pe front sau din refugiu, cu
un acut simț de dreptate și cu dorința unei schimbări a felului de viață, cu o nouă
atitudine față de patrie, națiune, muncă și cultură, tinerii bucovineni au formulat
dorința organizării lor. Aceste idei au găsit ecou printre intelectuali și tineri,
precum Sextil Pușcariu, Alexie Procopovici, Eugen Botezat, Alexandru Ieșan,
Traian Brăileanu, Vasile Gheorghiu, Valeriu Șesan, Maximilian Hacman8 ș.a.
Apelul către studențimea română de la Universitatea din Cernăuți, care exprima
această dorință, preciza: „Conduși de acest spirit, care singur are menirea de a pune
bază sănătoasă stărilor sociale de la noi, noi, tinerii, neînsuflețiți de niciun curent
din vremi trecute, apelăm la simțul de frăție al tuturor studenților români din
Universitatea din Cernăuți, ca să ne dea tributul lor de muncă la înjghebarea operei
celei mai ideale a timpurilor noastre, la opera fuzionării vechilor societăți existente
într-o singură grupare, în care forțele întregii studențimi române de la noi să se
7

Ibidem, p. 119.
Pantelimon Socaciu, Arboroasa: file din cronica vieții studențești cernăuțene, ediție
îngrijită de Marian Olaru, Rădăuți, Editura Septentrion, 2009, p. 97.
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poată valida în toate direcțiile”. Principiile generale pentru reorganizarea
studențimii erau emanciparea studențimii, ca factor de seamă în viața socială și
culturală de mâine, și studenții să primească o educație „sănătoasă, unitară și
multilaterală”9. În fruntea studențimii avea să se afle un Comitet Central Executiv
care conducea Cercul studențesc „Arboroasa” – denumire adoptată în amintirea
societății studențești desființate de austrieci, în anul 1878, în urma unui proces
politic prin care au fost judecați „arboresenii” Ciprian Porumbescu, Zaharie
Voronca, Orest Popescu, Constantin Morariu și Eugen Sireteanu.
În perioada cât a fost elev la Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți,
Pantelimon Chirilă s-a implicat activ în evenimentele din Cernăuți, de aceea îl
găsim într-o fotografie, ca elev, alături de studenți și învățători din Tereblecea
aflați în capitala Bucovinei. Atunci, tinerimea universitară bucovineană era
preocupată de înființarea Centrului studențesc unic „Arboroasa”, hotărâre luată la
23 martie 191910. La puțin timp după acest eveniment, respectiv, la 7 aprilie 1919,
la adunarea generală, ținută în localul Societății pentru Cultura și Literatura
Română în Bucovina, au fost votate statutele și a fost ales comitetul Centrului
studențesc „Arboroasa”, fapt salutat cu entuziasm, între alții, de Dimitre Onciul,
primul președinte al Societății Studențești „Junimea”: „Am primit cu deosebită
bucurie telegrama prin care îmi faceți cunoscută înființarea Centrului «Arboroasa»
al studenților de la Universitatea din Cernăuți. Primiți viile mulțumiri pentru
salutările frățești și sentimentele ce vă exprimați ca unui fost membru al vechii
«Arboroase», doborâtă de securea vrăjmașă și reînviată azi la noua viață, odată cu
răzbunarea crimei comise acum 144 de ani asupra «Arboroasei» descălicătorilor
Moldovei și a lui Ștefan cel Mare. Trăiască, crească, înflorească!”11. Dar tendințele
centrifuge aveau să apară la puțin timp. Unii dintre studenții care nu s-au înscris în
„Arboroasa” au dorit să reactiveze vechile societăți din Cernăuți: „Junimea”,
„Dacia”, „Bucovina”, „Academia Ortodoxă” și „Moldova”. Așa se explică apariția,
la 20 iulie 1920, unui comitet central ad-hoc al societăților studenților români din
Cernăuți, la care a aderat și „Arboroasa”, comitet care avea menirea de a organiza
studențimea română din capitala Bucovinei. Proiectata unire avea să fie amânată
pentru o dată ulterioară, prin acordul tuturor societăților studenților români din
Cernăuți și, de fapt, ea nu s-a realizat niciodată. În perioada următoare,
preocupările conducerilor societăților studențești au fost îndreptate spre extinderea
spațiilor căminelor pentru studenți, pentru creșterea numărului de burse pentru
satisfacerea nevoilor studenților săraci și înființarea de cantine. Toate aceste
dificile încercări au fost descrise Pantelimon Socaciu în Arboroasa: file din cronica
9

Ibidem, p. 98.
Ibidem, p. 99.
11 Ibidem, p. 100.
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vieții studențești cernăuțene sau de Arcadie Dugan-Opaiț în Albumul mare al
Societăților Academice „Arboroasa” și „Junimea”12.
În tumultul afirmărilor identitare, culturale și politice ale studenților români
din Cernăuți, îl găsim și pe Pantelimon Chirilă. De la 4 decembrie 1923 și până la
30 noiembrie 1924, ca vicepreședinte III, la Secțiunea cultivarea artei și, din 15
noiembrie 1925 și până la 12 decembrie 1926, terebleceanul a fost ales
vicepreședinte II la Secțiunea literar-artistică a Cercului studențesc „Arboroasa”.
El a fost implicat în momentele importante ale Serbării comemorative de la Putna,
organizată la 8 august 1926, de Cercul studențesc „Arboroasa”, în amintirea
primului congres al studenților români și a Serbării din 1871. Atunci se împlineau
55 de ani de la evenimentele comemorate și 422 de ani de la înveșnicirea
domnitorului Ștefan cel Mare. Cu dăruire și entuziasm, tinerii studenți au reușit să
implice sau să aducă la manifestări pe mulți dintre intelectualii din provincie și din
țară, de la Universitatea din Cernăuți, Mitropolia Bucovinei, Societatea Doamnele
Române, Comisia Monumentelor Istorice, pe unii dintre membrii Casei Regale a
României, reprezentanți ai Patriarhiei Române și de la universitățile din țară, de la
Societatea Scriitorilor, de la Fundația Principele „Mircea”, de la Garnizoana
Rădăuți etc. Cu această ocazie, a fost dezvelit bustul lui Mihai Eminescu din
incinta Mănăstirii Putna, sculptat de Oscar Han. Comitetul serbării (Tudosie
Popescu, Orest Marcu, frații Cilievici, Dumitru Cudla, George Cârsteanu, Nicodim
Ițcuș, Gheorghe Procopovici, Dumitru Șindilar, Ilie Vasilaș, Constantin
T. Popescu, Aurel Olaru, Vasile Cojocar, Filip Popescu, Gheorghe Teleagă,
Teoctist Galan, Artemisia Șindilar, Viorica Șindilar) a reușit desfășurarea, într-o
atmosferă însuflețitoare, a unui ambițios program care a cuprins: dezvelirea
bustului lui M. Eminescu, parastasul pentru pomenirea lui Ştefan cel Mare, masa
festivă în curtea Mănăstirii Putna și proiecții cinematografice. Între oficialități,
menționăm pe: A.S.R. Principesa Ileana, O. Goga – ministru de Interne, generalul
Ludovic Mircescu – ministru de Război, Vasile Goldiș – ministrul Artelor, Dori
Popovici – ministrul Bucovinei, Nechifor Crainic – secretar general al Artelor,
Pamfil Şeicaru – președintele Sindicatului Ziariștilor13 etc.
Autoritățile de la București, de la Cernăuți, cele județene și locale s-au
străduit să dea serbării de la Putna grandoarea cuvenită unui astfel de moment. Au
fost alături de studenți: Grigore Volcinschi – starețul Mănăstirii Putna, membru
onorar al vechii „Arboroase”, Comandor al Ordinului „Coroana României”, Edgar
Klaus – prefectul județului Rădăuți, Ion Pomohaci – pretorul Vicovelor, Leon
Abager – preot, parohul comunei Putna, Comandor al Ordinului „Coroana
Românei”, Petre Teleagă – primarul orașului Rădăuți, Ilarion Firescu – director
12 Arcadie Dugan-Opaiț, Albumul mare al Societăților Academice „Arboroasa” și Junimea”,
I, ediție îngrijită de Marian Olaru și Arcadie M. Bodale, Suceava, Editura Universității, 2015.
13 Pantelimon Socaciu, op. cit, p. 125.
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școlar la Putna, Dumitru Vișan – primarul comunei Putna14. În ziua comemorării,
când totul era împodobit cu steaguri, panglici, covoare, cetină de brad, cu focuri
aprinse pe dealuri și în sunetul buciumelor, vicepreședintele „Arboroasei”,
Pantelimon Socaciu îi întâmpină pe oaspeții sosiți cu trenul de la ora 11.
„Impresionează frumusețea costumelor naționale, ținuta demnă a arcașilor,
mulțimea călăreților, frăția dintre studenți, seninătatea mulțimii. Toate inimile bat
la fel”15 – scria Pantelimon Socaciu, și el participant la evenimente și membru de
seamă al „Arboroasei”.
La dezvelirea bustului lui Mihai Eminescu, din curtea Mănăstirii Putna, după
oficierea serviciului divin de către părintele Grigore Volcinschi – egumenul
mănăstirii, preoții Domițian Spânu, George Banilevici – paroh la Frătăuții Vechi,
Erast Hostiuc – catihet la Liceul din Storojineț, Mihai Boca – diacon la Cernăuți și
Modest Lucan – preot cooperator la Marginea, au ținut cuvântări Nechifor Crainic,
dr. Domițian Spânu – primul președinte al „Arboroasei” după reînființarea ei, prof.
dr. Maximilian Hacman – în numele Universității, Vasile Gheorghiu – în numele
Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Pamfil Șeicaru – în
numele Uniunii Ziariștilor, prof. Lungulescu – în numele Casei Școalelor, prof. dr.
Constantin Berariu – în numele scriitorilor bucovineni. La sfârșit, în numele
studenților cernăuțeni a luat cuvântul Pantelimon Chirilă16.
La aproape un secol de la evenimentele evocate și în lipsa unor documente
sau a unor mărturii orale, e dificil să conturezi mai în detaliu personalitatea celui
care a fost Pantelimon Chirilă. Oricum, în amintirea doamnei Oltea Iliuț, nepoata
de frate a lui Pantelimon Chirilă, stăruia amintirea că unchiul său era un talent
înnăscut, care s-a remarcat într-atât încât, se spunea în familie sau de către
cunoscuți, că ar fi putut urma cu brio o carieră în lumea teatrului, la fel ca și
Aurelian Chirilă. Evocând activitatea Cercului studențesc „Arboroasa”, Pantelimon
Socaciu, în capitolul Programe artistice, din lucrarea citată, arată faptul că reușita
programelor culturale depindea de calitatea repertoriului, în care, în mod deosebit,
alături de piesele corale, duete, solouri din creația unor compozitori celebri (Vidu,
Muzicescu, Porumbescu, D. Kiriac, Tudor Flondor, Mandicevschi, Vorobchievici,
Ivanovici, Beethoven, Strauss, Schubert, Smetana ș. a.), erau incluse comediile, cu
mare trecere atât la sate cât și la orașe. Piesele jucate de studenți, în calitatea lor de
actori amatori, erau semnate de Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Matei
Millo, Ion Luca Caragiale, D. D. Pătrășcanu, Victor Eftimiu, Victor Ion Popa,
Tudor Mușatescu, Zaharia Bârsan, George Ranetti, Brătescu-Voinești, Molière,
Cehov, Gogol etc. Între actorii amatori îi aflăm pe Pantelimon Chirilă, Ilie Vasilaș,
14

Ibidem, p. 128.
Ibidem.
16 O parte dintre cuvântările rostite cu ocazia dezvelirii bustului lui Mihai Eminescu pot fi
consutate la Pantelimon Socaciu, op. cit., p. 132–140.
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Vasile Negru, Mauriciu Catană, Virginia Siretean, Artemizia Şindilar, Lazăr
Cilievici, Livia Hreniuc, Constantin Gh. Popescu, Teodor Rusu, George Nimigean,
Marta Serfas, Alexanda Traciuc, Eleonora Dubău-Rusu, Felicia Bădeliță
(Ţigănescu), Nicolae Spânu, Filimon Cârdei ş.a. Referindu-se la Pantelimon
Chirilă, acesta scria: „În interpretarea rolurilor de comedie, un talent deosebit l-a
avut Pintea Chirilă. Interpretarea pe care avut-o Pantelimon Chirilă în rolul
țăranului baron din comedia Jeppe de munte putea să rivalizeze cu a unui artist
profesionist”17. În amintirile d-nei Oltea Iliuț a rămas ca deosebit un rol jucat de
unchiul său împreună cu cea care avea să fie d-na Cudla, în piesa Doctor fără voie,
de Molière. Din păcate, nu știm care au fost rolurile concrete ale celor doi
protagoniști amintiți.
Pantelimon Chirilă a absolvit Facultatea de Drept a Universității din
Cernăuți cu diplomă de licență, eliberată la 8 iulie 1926. A fost avocat stagiar,
probabil de la absolvire și până în anul 1931 – conform declarației proprii din
6 decembrie 1951, dată în fața unui ofițer, în Colonia de Muncă Nr. 2, Poarta Albă,
regiunea Constanța18. A devenit avocat definitiv la 27 martie 1931, după care
părăsește Siretul și se stabilește la Rădăuți.
3. Avocatul Pantelimon Chirilă și activitatea sa politică în calitate de
membru P.N.Ţ, până în anul 1944
Din documentele de arhivă pe care le-am consultat, aflăm că meritul pentru
înființarea mișcării politice țărăniste pe teritoriul județului Rădăuți revine lui
Ştefan Percec19. Acesta era de profesie învățător și, în anul 1914, l-a vizitat pe Ion
17

Ibidem, p. 175.
Declarația pe care a dat-o cu această ocazie, în fața ofițerului N. Ene, arată că l-a cunoscut
Isidor Țurcanovici, de prin 1929, când era avocat stagiar la Siret. Atunci, Isidor Țurcanovici era
profesor la Siret și soția sa Olga adminstra moșia Dubova, aflată în apropierea Siretului. Din aceeași
declarație aflăm că Isidor Țurcanovici a fost socialist și că, din 1929, s-a înscris la P.N.Ţ., conf. mss.
ACNSAS, aflat în posesia familiei, f. 223,
19 Conform datelor înscrise în dosarul I. 113 328 de la ACNSAS, f. 25, Ștefan Percec era fiul
lui Nicolae și al Varvarei Percec, s-a născut la 24 martie 1899, în comuna Crasna, județul Storojineț.
A avut cinci copii, soția sa a fost Constanța (casnică) și a locuit în Rădăuți, pe Strada Ștefan cel Mare,
Nr. 107, ulterior pe Strada Gheorghe Savin, Nr. 7. Şi-a satisfăcut serviciul militar în armata austroungară, contigentul 1910 (sau 1911!), cu gradul de soldat T.R. În 1914, a făcut o vizită la Câmpulung
Muscel, lui Ion Mihalache, fiind atras de curentul politic țărănist. În 1925, a luat ființă Organizația
Partidului Țărănesc în Rădăuți, al cărei vicepreședinte a fost ales Ștefan Percec. În 1929, în urma unei
reorganizări a P.N.Ţ., Organizația județeană Rădăuți, Ștefan Percec a fost ales președinte al acesteia.
A fost deputat P.N.Ţ. de Rădăuți, în legislatura 1928–1931, și senator de Rădăuți, din 1932 și până în
1933. S-a bucurat de un deosebit prestigiu în județul Rădăuți, fiind și un bun orator. În timpul
evenimentelor din martie-aprilie 1944, se refugiază la Lugoj și revine la Rădăuți, în 1945. A participat
la reorganizarea Organizației județene Rădăuți. În 1946, a fost ales președinte de onoare al P.N.Ţ.
Rădăuți și s-a implicat în mod deosebit în organizarea și susținerea campaniei electorale a acestui
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Mihalache, la Muscel, acolo unde a luat ființă curențul politic țărănist în jurul
publicației „Viața nouă”, susținută de un grup de învățători. După 1918, legăturile
lui Ştefan Percec cu Partidul Ţărnănesc au continuat și acesta a fost cel care i-a
susținut, prin intermediul învățătorilor, pe candidații țărăniști în alegerile din 1919.
Aflat într-o poziție bună în conducerea Asociației Învățătorilor, Ştefan Percec a
putut determina creșterea Partidului Țărănesc în județul Rădăuți, astfel încât
țărăniștii reprezentau majoritatea celor din conducerea Asociației Învățătorilor20.
Organizația județeană Rădăuți a P.N.Ţ. a luat ființă în anul 1925 și Ştefan Percec a
fost ales vicepreședinte al acesteia. În anul 1928, Ştefan Percec a fost ales deputat,
împreună cu Pantelimon Chirilă, și senator, în același județ, în anul 1932. În anul
1929, Ştefan Percec a fost ales președinte al acestei organizații, funcție pe care a
deținut-o până în anul 1938, iar Pantelimon Chirilă era secretar general al aceleiași
organizații în 1935.
Pe fundalul afirmării impetuoase a P.N.Ţ. ca o forță politică însemnată, cu o
importantă susținere populară, bănuim că Pantelimon Chirilă a intrat în rândurile
acestui partid, tocmai în momentele când acesta făcea importante presiuni asupra
factorilor de decizie din țară, pentru a se forma un guvern național-țărănist. Prima
organizație țărănistă pe teritoriul Bucovinei a fost înființată la 10 iunie 1922, la
Cernăuți, și îl avea în frunte pe Zaharia Zub. Pentru a marca acest început de drum
în Bucovina, la eveniment au fost prezenți, alături de Ion Mihalache, N. Lupu,
Virgil Madgearu, N. Costăchescu, I. Borcea21 ș.a. De aici rezultă o mai mare
implicare a lui Ion Mihalache, de la nivelul conducerii P.N.Ţ, în susținerea
național-țărănismului în Bucovina și suportul moral de care acesta s-a bucurat în
această provincie în perioada interbelică și după cel de al Doilea Război Mondial.
În anul 1927, elita politică a Românei a pierdut două personalități de seamă:
la 20 iulie pe regele Ferdinand și, la 24 noiembrie, pe Ion I. C. Brătianu. Dacă
suveranului i se reproșa faptul că fost o personalitate mai degrabă supusă voinței
reginei Maria și anturajului acesteia, lui Ion I. C. Brătianu, apreciat drept „regele
neîncoronat” al României, mai ales în urma crizei dinastice din 1925–1926, i se
reproșa că a condus în mod prea ferm P.N.L., guvernele liberale și țara, după
unirea din 1918. Aducerea la putere a guvernului condus de Vintilă Brătianu, la
24 noiembrie 1927, după moartea subită a lui Ion I. C Brătianu, a avut darul să
partid. Ștefan Percec a figurat pe locul al doilea pe lista de candidați ai P.N.Ţ. Rădăuți, la 19
noiembrie 1946, și a răspuns de secția electorală din Milișăuți în timpul acestor alegeri. În 1947, a
fost încadrat în Ordinul 50 000 al M.A.I. și a fost închis la Gherla, unde a rămas până la sfârșitul
anului. După revenirea din pușcărie, se retrage din viața politică. La 15 august 1952, a fost închis din
nou, conform Ordinului 490 cabinet, și trimis la C.M. (Colonia de muncă!) timp de opt luni.
20 Ibidem.
21 Apostol Stan, Ion Mihalache. Destinul unei vieți, București, Editura Saeculum I.O., 1999,
p. 113.
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tensioneze și mai mult climatul politic din țară22, P.N.Ţ. era hotărât mai mult ca
oricând să folosească orice prilej pentru a ajunge la putere, inclusiv prin readucerea
pe tronul României a lui Carol al II-lea. Liderii țărăniști – Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, Gr. Iunian, Virgil Madgearu – credeau că principele moștenitor Carol
era victima uneltirilor lui Ion I. C. Brătianu. De aceea, chiar și atunci când regele
Ferdinand s-a opus, Iuliu Maniu a continuat să aibă legături cu Carol pentru a
pregăti revenirea acestuia în țară, cu condiția să renunțe la Elena Lupescu23.
Regența regală era văzută de către P.N.Ţ. ca o instituție care nu-și putea îndeplini
atribuțiile constituționale, ba, mai mult, ea era un instrument în mâna liberalilor
pentru a menține ordina politică existentă. În această direcție, era elocventă
acțiunea lui Ion I. C. Brătianu, care, la 11 noiembrie 1927, a depus în Parlament un
proiect de lege pentru completarea legii Mârzescu, din 1924. Prin acesta se
incrimina actul de schimbare a ordinii monarhice, fapt care a dus la chemarea de
către Maniu la „rezistență cetățenească”.
Instaurarea guvernului Vintilă Brătianu era considerată de național-țărăniști
ca o uzurpare, realizată în folosul liberalilor și nu al țării, și fusese făcută, potrivit
liderilor național-țărăniști, prin mijloace „odioase”. În aceste condiții, Iuliu Maniu,
cu acordul lui Mihalache și Vaida-Voievod, a lansat o amplă campanie de
răsturnare a guvernului susținută de publicații precum „Dimineața”, „Adevărul”,
„Lupta”, „Curentul”, „Cuvântul”24 ș.a. Încă din primele zile ale lui ianuarie 1928,
au avut loc mai multe manifestații pentru a pune presiune pe regență, pentru ca
aceasta să fie determinată să înlăture de la putere guvernul instaurat „fraudulos”25.
Punctul culminant al acestor manifestări a fost atins la marea adunare de la 6 mai
1928, la Alba-Iulia, la care au participat peste 150 000 de oameni. Manifestări
ample au fost organizate la Craiova, Brăila și Cernăuți. Amploarea acestora l-a
impresionat și pe Iorga, speriat de „alura lor revoluționară” care „părea că
amenință să dărâme și să ia cu dânsa orice”, iar Maniu îi părea a fi un om de la
1848, care-i vedea pe liberali ca „prigonitori” ai națiunii române, întocmai ca
ungurii de dinainte de 191826. La Cernăuți, au avut loc mari manifestații țărăniste
la Casa Germană, la Sala de Gimnastică și la Casa Muncitorilor, manifestaţii la
care au luat parte peste 15 000 de bucovineni, evenimente prezentate în publicaţia
„Dreptatea”, din 29 februarie 1928. Între liderii țărăniști s-au aflat dr. Aurel
Dobrescu, Virgil Potârcă, Pompiliu Ionițescu, Policarp Bețianu, Constantin
22 Ioan Scurtu, Evoluția vieții politice în perioada noiembrie 1928 – noiembrie 1933, în
Istoria românilor, vol. VIII, România întregită (1918–1940). București, Editura Enciclopedică, 2003,
p. 264–269.
23 Apostol Stan, Iuliu Maniu – Naționalism și democrație. Biografia unui mare român,
București, Editura Saeculum I.O., 1997, p. 167.
24 Ibidem, p. 172.
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 173.
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Krakalia și Pilizu-Micșunești. Într-o atmosferă de deosebită însuflețire, au cuvântat
Ion Mihalache, Iuliu Maniu, Ștefan Ciceo-Pop și alți oameni politici din acel
moment, precum George Grigorovici și Iacob Pistiner – reprezentanți ai socialdemocraților bucovineni, aflați, împreună cu național-țărăniștii, împotriva
liberalilor și pentru aducerea unui nou guvern la cârma țării. Cu această ocazie, Ion
Mihalache afirma: „Nu vreau să înlătur dictatura albă pentru dictatura roșie.
Dictatura roșie n-o cunosc, dar de cea albă sunt sătul […]. Unii vor să guverneze cu
sila! Vor să ne facă binele cu sila! Eu nu-i pot înțelege cum vor să ne facă binele cu
sila! […] Suntem respectuoși față de dorința acestei țări. Poruncește țara să ne
conducă liberalii? Atunci să ne conducă! Dar dacă țara nu poruncește astfel?” În
același context, Ion Mihalache s-a pronunțat pentru „o politică cinstită și
civilizată”, țara să se „gospodărească singură” și minoritățile naționale „să simtă că
sunt fiii aceleași țări”27. Iuliu Maniu, la sfârșitul uneia dintre cele trei întruni,
afirma că „legile să le facă însăși voința populară – conform cu voința populară,
legile să se respecte și să se facă dreptate socială, fără de care nu poate exista un
popor civilizat”. Pentru a ne bucura de sprijin și cinste din partea lumii civilizate,
spunea Iuliu Maniu, trebuie să ocrotim ideile umaniste, să „facem posibilă
conviețuirea pașnică a popoarelor dintre granițele noastre, fără deosebire de
credință […], să avem o organizare solidă – administrativă, juridică și militară” și
cerea minorităților din țară și străinătate „să nu judece poporul românesc după
guvernarea de astăzi”28. George Grigorovici, aflat în acele momente în retragere
din viața politică, pentru că era scârbit de „nebuniile celor din extrema stângă” și
„de inconștiența burgheziei românești”, deplângea situația în care se afla țara și
pericolul la care era expusă aceasta. El afirma: „Sunt și azi la vechiul meu punct de
vedere: nu pe calea revoluției, ci prin evoluție trebuie să cucerim binele. Într-o țară
nepregătită, revoluția distruge. Ori noi nu voim să distrugem, înainte de a ști ce
punem în loc”29. Referindu-se la formarea P.N.Ţ., Grigorovici afirma că „Partidul
Național din Ardeal s-a unit în chip ideal cu cel Țărănesc din Regat. Din contopirea
lor s-a născut partidul care are menirea să deschidă calea. Astfel, toate zăgazurile
ce stau în calea evoluției vor fi înlăturate și vom feri țara de orice zguduire
revoluționară”. Totodată, George Grigorovici afirma că Hotărârea (Rezoluția Marii
Adunări Naționale, n.n. – M. O.) de la Alba-Iulia ar putea „servi în viitor ca bază a
unui guvern care să ducă țara la fericire”30.
În presa vremii, în logica evenimentelor ce „trebuiau” să ducă la răsturnarea
guvernului liberal, dar, mai ales, în „Dreptatea”, găsim numeroase articole critice la
adresa acestuia, articole care reflectă și situația din Bucovina. Între acestea,
27

Ibidem.
Întrunirea de la Cernăuți, în „Dreptatea”, Bucureşti, anul II, nr. 112, 1928, p. 1.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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amintim articolele care prezintă situația „dezastruoasă” de la Banca Rădăuților, în
al cărei comitet de conducere se aflau oamenii lui Ion Nistor, precum Vespasian
Reuț – preot paroh în Rădăuți, delegatul Arhidiecezei Bucovinei în Congresul
Central Bisericesc, și Ștefan Volcinschi – directorul Liceului de Fete din localitate,
acuzați de afaceri necurate cu credite neacoperite de garanțiile necesare și cu lemne
de la Fondul Religionar Ortodox, în fruntea căruia se afla un om „de al lor”31 –
referire la mitropolitul Nectarie Cotlarciuc, învestit în acesta înaltă demnitate
clericală la începutul lui noiembrie 1924. În numărul 253, din august 1928, al
ziarului „Dreptatea”, găsim un amplu rechizitoriu la adresa guvernului liberal și a
lui Ion Nistor, într-un articol semnat de Pompiliu Ionițescu, deputatul de Rădăuți.
Acesta aduce grave acuzații lui Ion Nistor și membrilor consiliului de administrație
al Societății „Anchauch”, care se pregăteau să încheie noi contracte, pe zece ani,
pentru exploatarea lemnului din parchetele Fondului Religionar Ortodox:
„«Anchauch» și Nistor își închipuie că mai sunt stăpânii Bucovinei, că pot face ce
vor, că pot profita oricât vor de avutul ei”. Autorul articolului arăta că aceste
lucruri nu se puteau repeta, pentru că „există o altă conștiință publică acum și că
jaful nu mai poate fi tolerat”32. În aceeași logică, se înscrie și articolul Jaful în
pădurile Fondului Religionar Ortodox din Bucovina, cu subtitlul Județul Rădăuți,
teren de operații al sindicatului de afaceri Chaim Mechel-Nistor et Comp. Din
acest articol aflăm despre Cahim Mechel că a fost servitor de hotel și a ajuns
furnizor al armatei austriece și apropiat al col. Fischer. Ajuns președinte al
comunității israelite din Rădăuți, Mechel a fost favorizat de liberali și a speculat
interesele Fondului Religionar Ortodox în favoarea Cooperativei „Codrul” din
Rădăuți. În conducerea Societății „Codrul” se aflau preotul Reuț, profesorul
Volcinschi și Braha, toți „corifei liberali” din consiliul de administrație al amintitei
societăți. Aceștia, sprijiniți de prefectul Băncescu, au înlesnit lui Chaim Mechel un
câștig de 3 000 000 lei prin cedarea a 30 000 m3 – „întrucât, din ordinul d-lui
Nistor și [a] I.P.S.S. Mitropolitul, s-au dat aceste lemne cu condițiunea expresă ca
(sic!) Cooperativa «Codrul» să dea acest material numai lui Chaim Mechel, cu un
câștig de numai 20 de lei”33, în caz contrar se contramanda această vânzare. În
același timp, au fost refuzate ofertele de la alte firme, cu 100 de lei câștig la metrul
cub. Lăudându-se cu protecția „mărimilor” vremii, Chaim Mechel avea în
desfășurare o altă afacere cu lemn, de 25 000 de m3, fiind, împreună cu Abraham
Usher, Marcus Singer și Mendel Bitter din Rădăuți, cu dosare de anchetă la
judecătorul de instrucție din Rădăuți, pentru „jafuri de sute de milioane din
Din matrapazlâcurile Băncii Rădăuților, în „Dreptatea”, anul II, nr. 238, 1928.
Pompiliu Ioanițescu, Liberalii și Fondul Religionar Bucovinean, în „Dreptatea”, anul II,
nr. 253, 1928.
33 Jaful în pădurile Fondului Religionar Ortodox din Bucovina, în „Dreptatea”, anul II,
nr. 263, 1928.
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pădurile Fondului”, la Ocolul Silvic Marginea34. Același Chaim Mechel, cu
„protecția” lui I. G. Duca și a lui Argetoianu, ar fi obținut monopolul distribuirii
sării de Cacica în județ.
Așa după cum rezultă din declarația lui Pantelimon Chirilă, dată la 8 ianuarie
1951, în ziua în care fusese arestat la București, acesta s-a înscris în organizația
județeană Rădăuți a P.N.Ţ. în anul 192735, pe vremea când și-a început activitatea
de avocat stagiar la Siret. În această perioadă, i-a cunoscut pe mulți dintre cei care
l-au găzduit la București, în anii 1947–1949, când se ascundea de forțele de
represiune ale regimului comunist din România. Între aceștia, pe Isidor
Ţurcanovici, profesor în Siret, de orientare socialistă, care, ulterior, a intrat în
P.N.Ţ., a cărui soție Olga conducea moșia Dubova, din apropierea acelui oraș.
În județul Rădăuți, organizația locală a P.N.Ţ., impulsionată fiind de
evenimentele din țară – între altele de comemorarea lui Ion Rațiu, la 19 august
1928, la Turda, Sibiu și Cluj –, s-a preocupat de organizarea unei adevărate
campanii de susținere a obiectivelor partidului la nivelul județului, în lunile iulie și
august ale aceluiași an. Aceasta s-a desfășurat sub forma unor întruniri locale la
care au fost aleși delegații pentru Marea Adunare Națională, ce urma să se
desfășoare în septembrie 1928, la București. Caracteristica generală a acestor
întruniri a fost aceea că „pretutindeni, atât plugarii cât și intelectualii, au dovedit o
deosebită simpatie și încredere în acțiunea Partidului Național-Țărănesc”36. Autorul
articolului, care semnează „Piforad”, relatează că peste tot participanții arătau că
„agenții” P.N.L. erau autoritățile locale, de aceea „e foarte natural deci ca în fața
unor astfel de împrejurări grele întreaga țărănime, toți comercianții și industriașii,
toți muncitorii și intelectualii orașelor […] să-și îndrepte nădejdea și încrederea lor
spre programul și viitorul Partidului Național Țărănesc”37. Întruniri ale naționalțărăniștilor au avut loc la Siret, Volcineț, Baineț, Vicovu de Sus, Bălcăuți,
Volovăț, Horodnic și Satu Mare. Cu această ocazie, s-a putut constata susținerea de
care se bucurau Iuliu Maniu și Ion Mihalache, precum și faptul că mulți liberali se
înscriau în P.N.Ţ. Manifestările amintite s-au încheiat cu moțiuni de încredere față
de conducerea partidului. Din varii motive, nu același succes l-au avut naționalțărăniștii la Seletin și Putila. De fapt, în ciuda valului general de simpatie
capitalizat de P.N.Ţ. în acele momente, acesta se confrunta cu numeroase
fenomene ce țineau de afluența takiștilor, averescanilor și a naționalilor, fapt ce
afecta, la nivelul conducerilor locale, activitatea politică a acestei formațiuni. Ba
chiar și la nivelul conducerii centrale erau evidente unele nemulțumiri, mai ales
34

Ibidem.
Declarația din 8 ianuarie 1951, f. 34, mss. în posesia familiei, din Arhiva CNSAS.
36 Campania national-țărănistă din jud[ețul] Rădăuți – Bucovina, în „Dreptatea”, anul II,
nr. 257, 1928.
37 Ibidem.
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cele ale „vechilor” țărăniști față de noii veniți, precum și cele legate de
„abandonarea” doctrinei țărăniste, neasumată deplin de cei nou intrați în P.N.Ţ38.
Acest fapt a generat numeroase frământări locale, care au afectat și activitatea
organizației județene din Rădăuți.
Guvernul condus de Iuliu Maniu a depus jurământul la 10 noiembrie, zi în
care a fost dizolvat Parlamentul și a fost anunțată organizarea unor noi alegeri
pentru Camera Deputaților (la 12 decembrie 1928) și Senat (15–19 decembrie
1928). Alegerile din 1928, considerate ca fiind cele mai democratice din întreaga
istorie a României39, au adus victoria așteptată a Partidului Național Țărănesc, care
a obținut 77,76 % din voturi și 348 de mandate de deputat în camera inferioară a
Parlamentului României. Pe locul următor, la distanță foarte mare, s-a aflat P.N.L.,
cu 6,55 % din voturi și 13 mandate, urmat de Partidul Maghiar cu același număr de
mandate, Partidul Țărănesc – Lupu cu 5 mandate și cartelul electoral format din
Partidul Poporului și Partidul Național cu 5 mandate40. Victoria țărăniștilor în
alegeri se explică, pe lângă valul de simpatie de care a beneficiat partidul, și prin
măsurile luate de Iuliu Maniu. Acesta a numit prefecți din rândurile liderilor
județeni ai P.N.Ţ., a înlocuit multe dintre consiliile locale cu organisme interimare,
formate din susținătorii P.N.Ţ. și, mai ales, a desființat cenzura și a limitat
amestecul administrațiilor locale în alegeri.
Victoria în alegeri a P.N.Ţ. a fost întâmpiantă cu entuziasm de mase și de
presa independentă sau apropiată P.N.Ţ. Opinia publică a primit cu satisfacție
„victoria democrației” și se afirma că alegerile respective marcau o „schimbare
epocală” ce avusese loc în România, care permitea „refacerea din temelii a vieții
noastre de stat”41. În multe localități din țară au avut loc mari manifestații de
bucurie, în unele localități locuitorii l-au înlăturat pe primar și i-au alungat pe
consilierii aleși (Spanțov, jud. Ilfov), au ocupat primăria (Pașcani), au venit în
capitala județului și au distrus registrele cu impozite (Trăznea, jud. Sălaj) sau au
spart geamurile unor case ale demnitarilor liberali (Rădăuți)42. Ţărăniştii victorioși
în alegeri sperau să înfătuiască un amplu program de reforme care să schimbe
substanțial modul în care era condusă țara, în comparație cu guvernările
precedente. Programatic, național-țărăniștii doreau descentralizarea țării, lărgirea
drepturilor civile și politice ale cetățenilor, chiar acordarea dreptului de vot pentru
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Keith Hitchins, România, 1866-1947, ediția a II-a, traducere de George G. Potra și Delia
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40 Apud Ioan Scurtu, Evoluția vieții politice în perioada noiembrie 1928 – noiembrie 1933, în
Istoria românilor, vol. VIII, România întregită (1918–1940), coord. Ioan Scurtu, dr. Petre Otu,
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41 Ibidem, p. 272.
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alegerile locale pentru femei, voiau o administrație mai eficientă43, drepturi și
libertăți mai largi pentru minoritățile naționale și un program economic mai
apropiat de aspirațiiile celor mulți, în mod special ale țărănimii, care susținuse
masiv venirea lor la putere, și încurajarea ințiativelor care valorificau potențialul
agricol al țării. Acest amplu program politic a fost urmat de o serie de legi cu
caracter reformator precum: Legea pentru reorganizarea administrativă, din 3
august 1929 (viu contestată de opoziție și considerată de unii istorici că a dus la
creșterea aparatului administrativ), legea pentru reorganizarea jandarmeriei din
martie 1929 – apreciată ca fiind una ce asigura o „mai bună pregătire profesională a
jandarmilor” și înlăturarea diletantismului44 –, Legea de reorganizare a poliției, din
iulie 1929 (care împărțea poliția pe categorii: administrativă, judiciară, siguranță)
și legile care prevedeau amnistia și grațierea unor infracțiuni cu caracter militar,
Legea pentru organizarea armatei, din mai 1930, ce a avut ca scop perfecționarea
pregătirii militare ce trebuia să fie în acord cu schimbările produse în arta militară
etc. În acest context, Ion Mihalache, care deținea portofoliul Agriculturii și
Domeniilor, numit de țărani ministrul „pământului și al dreptății țărănești”45, a fost
preocupat de împlinirea unui amplu program de măsuri legislative în acest
domeniu. Toate acestea au avut loc într-un climat economic și social puțin
favorabil, generat de criza economică internațională care a afectat și România –
fapt care a dus la grave conflicte sociale, precum greva de la Lupeni din 1929 –,
precum și disputele politice pentru aducerea lui Carol pe tronul României.
Politica economică a guvernelor P.N.Ţ., din perioada 1928–1931, avea la
bază teoria „porților deschise”. În spiritul acesteia, a fost obținut un împrumut
extern care a dus la stabilizarea monetară și înlăturarea inflației care afectase leul
după Primul Război Mondial, au fost reorganizate regiile autonome și s-au înființat
altele noi, a fost modificată legea minelor prin eliminarea restricțiilor impuse de
liberali, a fost adoptat un nou tarif vamal, au fost concesionate unele bunuri și
activități ale statului, fapt care a dus la institurea unui control străin asupra
finanțelor țării, iar „legea Mihalache” a dat posiblitatea vânzării pământurilor
obținute prin reforma agrară din anii 1918–1921, fapt care a dus la schimbarea
structurii proprietății agrare în România46.
Legea cu privire la descentralizarea administrativă, adoptată în anul 1929, a pus pus în
practică o parțială descentralizare. Cu mijloace financiare insuficiente și o birocrație complicată,
legea național-țărăniștilor nu a avut rezultatele scontate. În anul 1933, când au revenit la putere,
liberalii au adoptat propria lege, care a limitat sever autonomia locală, dreptul de decizie revenind
autorităților centrale, iar, după instaurarea regimului de autoritate al regelui Carol al II-lea, a întărit
procesul de centralizare. Pentru detalii, vezi Keith Hitchins, România, 1866–1947, ediția a II-a,
București, Humanitas, 1996, p. 377–378.
44 Ioan Scurtu, op.cit., p. 274.
45 Apostol Stan, op. cit., p. 139.
46 Ioan Scurtu, op.cit., p. 276.
43

Destinul unui bucovinean – Pantelimon Chirilă (1899–1952) (I)

Pe acest fundal, consemnăm, doar lapidar, faptul că revenirea principelui
Carol în țară și înfăptuirea restaurației a avut drept consecință directă fragmentarea
unora dintre partidele politice, inclusiv a P.N.Ţ. În interiorul acestuia s-au aflat
importanți lideri care vedeau în restaurație o șansă politică pe care doreau să o
valorifice în interes propriu, în ciuda pilduitoarei ținute politice a lui Iuliu Maniu.
Acest fapt a fost dovedit și în chestiunea revenirii în țară a Elenei Lupescu, în
august 1930. Atunci, președintele P.N.Ţ. s-a prezentat în audiență și i-a reproșat lui
Carol că nu-și respectase cuvântul față de Iuliu Maniu, dat în iunie 1930, în
chestiunea revenirii „Duduii” și a refacerii căsătoriei cu regina Elena. Toate acestea
și refuzul regelui de a-l demite pe Manoilescu, care o adusese pe Elena Lupescu în
țară, l-au determinat pe Maniu să-și prezinte demisia, neacceptată de Carol al
II-lea. Atunci, Iuliu Maniu a afirmat că regele era predispus „a domni absolutist”47.
Nu avem documente care să ne arate poziția lui Pantelimon Chirilă față de
chestiunile arătate mai sus, dar, ca deputat de Rădăuți, Pantelimon Chirilă exprima
în Parlamentul României crezul său poltitc și țelul venirii P.N.Ţ. la putere:
„Domnule Președinte, d-lor deputați, Partidul Național-Țărănesc a ajuns la cârma
țării prin încrederea poporului, poporul așteaptă de la guvernul acestui partid
îndreptarea tuturor relelor și tuturor nedreptăților săvârșite de guvernele anterioare.
Unul dintre aceste rele e stoarcerea țăranului de către băncile și bancherii liberali,
prin o nesuportabilă și criminală camătă”48. Pantelimon Chirilă considera că
reforma agrară din anii 1918–1921 nu își mai arăta roadele din cauza cametei și,
prin aceasta, situația țăranilor tindea să devină la fel de rea ca înainte de Primul
Război Mondial: „Până la venirea Partidului Național-Țărănesc la putere i s-au
oferit țăranului credite destul de mari și, împins pe de o parte de nevoia de a-și
procura, pentru lucrarea pământului, uneltele necesare, vite și sămânță. Iar pe de
altă parte în speranța că pământul bine lucrat îi va produce atât cât să poată face
față obligațiunilor cambiale, dar mai mult tentat fiind de promisiunea din toate
părțile că această camătă va scădea, țăranul s-a îndatorat, ajungând într-o situație
de nedescris. Aceasta a fost situația până în 1928.
Ce se întâmplă din toate acestea? Toate băncile, toți samsarii și toate
lichelele, a căror culoare politică este bine cunoscută, au început goana năprasnică
pentru încasarea acestor credite, storcându-l prin camătă, astăzi doresc să-l readucă
la starea în care a fost înainte de război. Nu numai că încasează 36 la sută chiar și
40 la sută, afară de comisioane și altele, dar acum ei cer achitarea întregii datorii
mărită cu procente la procente. [...] Astăzi starea e bine definită. Nici recolta
îmbelșugată care se întrevede, nici toate îmbunătățirile pe care guvernul le anunță,
nu pot schimba nădejdea țărănimii. Această stoarcere a țăranului are ca efect și o
47
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continuă scădere la încasarea impozitului. Oricâte legi de premiere și încurajare ați
face pentru agenții și perceptorii fiscali, ele nu vor avea niciun efect, pentru că de
la cel ce nu are nici Dumnezeu nu poate lua nimic, iar băncile și toți samsarii
liberali vor fi totdeauna mai harnici în a executa pe datornici decât statul pe
contribuabili. În fața acestei situații, care, dacă ar mai dăinui încă o vreme, atât
împroprietărirea cât și mica proprietate vor rămâne numai o amintire istorică”49. Pe
aceeași temă, deputatul Pantelimon Chirilă a mai intervenit în ședința Camerei la
20 februarie și la 11 mai 1931.
După anul 1931, activitatea lui Pantelimon Chirilă se desfășoară mai ales la
nivelul județului și al orașului Rădăuți, unde activitatea sa profesională i-a ocupat
majoritatea timpului. Că este așa, ne-o dovedește faptul că, la alegerile din 1932,
nu îl regăsim pe listele candidaților P.N.Ţ. După ce a îndeplinit cu succes cerințele
stagiaturii, aflăm că s-a stabilit la Rădăuți, pe Strada Colonel Gheorghiu, la familia
Dolinschi, unde a stat în gazdă, până la costruirea propriei locuințe. În această
perioadă, a cunoscut-o pe domnișoara Victoria Dumitrescu, din Oltenița, de
profesie învățătoare, cu care poartă o intensă corespondență. Scrisorile lui
Pantelimon Chirilă aflate în păstrarea fiicei lor, Fulga Pușcașu, acum domiciliată la
Brașov, ne oferă câteva informații despre perioada aceasta. În scrisoarea din 10
iunie 1935, Pantelimon Chirilă îi scrie lui Viky – cum o numeau cunoscuții pe
Victoria Dumitrescu, cea care avea să-i fie soție –, că alegerea în barou „a reușit
așa cum am vorbit”50, aceasta înseamnă că, urmându-și preocupările profesionale
firești, Pantelimon Chirilă a fost ales în Baroul Avocaților din Rădăuți. Din
corespondența din iunie și iulie 1935, rezultă că legăturile cu domnișoara Victoria
Dumitrescu mergeau spre căsătorie. „Oferte” în acest sens veneau de la doamna
Dolinschi51, care intermedia o legătură de acest gen pentru d-na Menczer.
Pantelimon Chirilă refuză o astfel de întâlnire, sub pretextul că era foarte obosit
după ce participase, la București, la o sesiune a Curții cu juri52, și că ar fi fost
nevoit să meargă la Tereblecea, la părinți. Mărturisirea aceasta a determinat reacția
de răspuns a domnișoarei Victoria Dumitrescu, care, probabil, i-a replicat în
legătură cu situația invocată mai sus. Dar aceasta prilejuiește o afirmație care-l
definește pe Pantelimon Chirilă: „Prin urmare, de ce atâta grijă, de ce [atâtea]
reproșuri. Trecutul s-a încheiat, prezentul își afirmă ținuta, iar viitorul ni-l
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Scrisoarea din 10.06.1935, mss. Toate scrisorile pe care le valorificăm în prezentul studiu
sunt scrise de Pantelimon Chirilă și adresate soției sale Victoria. Acestea se află în arhiva personală a
d-nei Fulga Pușcașu, fiica lor.
51 Din interviul de istorie orală luat doamnei Oltea Iliuț, la 9.08.2017, rezultă că în familia
Dolinschi erau trei fete: Irma, Vera și Milusia.
52 În perioda domniei lui Carol al II-lea, a fost adoptat modelul anglo-saxon de justiție, cel al
curții cu juri, care a funcționat pentru cazurile de omor, calomnie prin presă ș.a. Cf.
http://legeaz.net/dictionar-juridic/jurati-curtea-de-juri, accesat la 24.06.2017.
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făurim!”53 Din aceeași scrisoare, aflăm că mama sa, Victoria Chirilă, s-a aflat în
mai multe rânduri la Rădăuți și pe perioade mai lungi, pentru a-l ajuta în treburile
gospodăriei. În aceeași ordine de idei, din scrisoarea 21 iunie 1935, Pantelimon
Chirilă scria aceleiași destinatare: „Să vezi ce băiat de treabă m-am făcut de când
am venit de la București, n-am fost nici la cinema. Doamna Menczer îmi cere
adresa ta, ca să-ți ceară învoire ca să merg măcar la casino”54. Din aceste
informații, dincolo de chestiunile ce priveau previzibila căsătorie cu Victoria
Dumitrescu, desprindem ideea că elita rădăuțeană la vremea respectivă, din care
făcea parte Pantelimon Chirilă, frecventa cinemaul din localitate și casinoul. În
acest caz, este vorba de cazinoul din Vatra Dornei, care se afla cel mai aproape de
Rădăuți. La vremea respectivă, Vatra Dornei era, mai mult decât acum, locul de
loisir pentru elita bucovineană și din România, cu un prestigiu deosebit ce venea
încă din perioada stăpânirii austriece.
Din scrisoarea expediată la 1 iulie 1935 domnișoarei Victoria Dumitrescu,
aflăm că aceasta urma să se mute la Rădăuți și că Pantelimon Chirilă participa cu
regularitate la concursurile hipice ce se desfășurau la Hipodromul din Rădăuți.
Această pasiune l-a adus în fruntea unei asociații hipice, ca președinte, și la
achiziționarea unor cai de rasă55.
Activitatea politică a lui Pantelimon Cirilă, acum în calitatea de secretar
general al Organizației județene Rădăuți a P.N.Ţ., cum aflăm din scrisoarea citată
mai sus, îi lua destul timp și, cu toate acestea, implicarea sa era exemplară. Că este
așa, ne-o confirmă următoarele rânduri, din același document: „Am fost ieri la o
mare manifestare politică la Siret. Am fost primiți cu călăreți și muzică, pâine și
sare – apoi defilare. Am vorbit într-o grădină pe deal. Era aproape romantic.
Mi-am pus tot sufletul și toată energia în cuvântare. Am emoționat și însuflețit
mulțimea, dar am rămas și eu transpirat, ud peste și răgușit complet după asta.
Vorbesc acum mai mult prin semne. Se vede că nu mi-a priit aerul de afară și nici
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55 Herghelia din Rădăuți a luat ființă în anul 1792, când Centrul de remontă de la Vășcăuți a
fost mutat la Rădăuți, pe locul unde fusese sediul episcopei, lângă ctitoria lui Bogdan I. Dezvoltarea
ulterioară a Hergheliei din Rădăuți a însemnat constituirea a 15 secții, în care se aflau mii de capete
de cabaline, pentru a căror întrețiere au fost exploatate suprafețe întinse de teren arabil, fânețe, pășuni
naturale și păduri, Rădăuții fiind doar locul unde se afla sediul acestei intituții. Cu toate vicisitudinele
secolului al XX-lea, Herghelia din Rădăuți a continuat preocupările pentru creșterea cailor de rasă
până în zilele noastre, deși în perioada de după al Doilea Război Mondial situația generală a
României și modelul sovietic de economie au avut repercusiuni și asupra acesteia. O istorie a acestei
instituții a fost scrisă de Gheorghe Schipor, cu titlul Hergelia din Rădăuți sub două stăpâniri,
Suceava, Editura Cygnus, 2007.
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n-am putut să-mi dau seama de puterea vocii mele afară, așa că am strigat mult și
tare”56.
În vara anului 1935, s-a căsătorit cu Victoria Dumitrescu, fiica lui Ioan și a
Ecaterinei Dumitrescu, născută la 25 septembrie 1903, în Oltenița. Tatăl acesteia a
fost agricultor și mic comerciant („misit de cereale”), iar mama casnică. Aveau trei
hectare de pământ. Până la căsătorie, Victoria Dumitrescu a urmat școala primară
în localitatea natală. În anul 1915, a intrat la Şcoala Normală „Elena Doamna” din
București și a urmat cursurile acesteia până în anul 1916, când, datorită războiului,
a întrerupt școala. A reluat cursurile Școlii Normale în anul 1917 și le-a absolvit în
anul 1922. A funcționat la Oltenița ca învățătoare timp de cinci ani. Apoi, timp de
doi ani, a fost învățătoare la Predeal, până în anul 1929, după care a fost transferată
la Școala de Aplicație a Școlii Normale din Cluj. Pentru un an de zile, a fost numită
învățătoare gr. I, la Școla Primară din Mediaș, județul Târnava Mare. Din 1931 și
până în 1932, a revenit la Cluj, după care a fost transferată la București, până în
anul 1935, când s-a căsătorit cu avocatul Pintea Chirilă57 și a funcționat ca
învățătoare la Rădăuți, la Școala Primară de Băieți Nr. 1 și la Școala Primară de
Fete Nr. 3, până în 1940. A fost detașată și la Școala Primară Dornești, între 15
ianuarie și 13 octombrie 1941.
La 29 iulie 1936, Pantelimon Chirilă a cumpărat o bucată de pământ de la
Constantin și Maria Marchedan, proprietarii a câte o jumătate din corpul tabular
cadastral fascicola nr. 7 453, a comunei Rădăuți, unde avea să își ridice o casă, în
anii 1938–1939, pe care familia lui Pantelimon Chirilă a fost nevoită să o
părăsească în august 1948, sub amenințarea reprezentantului P.M.R. Rădăuți și
care superviza „predrea-primirea”. Din procesul-verbal de inventariere a casei
construite de familia lui Pantelimon Chirilă, rezultă că, la data evacuării forțate,
aceasta încă nu avea terminate finisajul interior și toate dependințele. Ulterior, prin
Decretul 92, din 1950, casa a fost naționalizată de statul comunist, ca fiind „casa
unui exploatator”.
În paralel cu construirea casei, Pantelimon Chirilă era preocupat de sporirea
veniturilor familiei. Pentru aceasta, a adăugat dependințe gospodăriei, a cumpărat
caii cu care participa la concursurile hipice ale vremii, cultiva, împreună cu fratele
soției sale, cereale la Dornești. Cât timp soția sa era la București, în lunile de vară
ale anilor 1938–1940, pentru a participa la conferințe şi la cursuri legate de
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Scrisoarea din 1.07.2017, mss.
În familia lui Ion Dumitrescu și a Ecaterinei s-au născut nouă copii, dar au rămas în viață
doar patru: Georghe Dumitrescu, de profesie contabil la ferma de stat din Izvin, județul TimișTorontal, care avea 55 de ani la data declarației Victoriei – sora sa, Elisabeta care era casnică și
divorțată, de 64 de ani, în 1950, și care locuia la Botoșani, și Maria Ivașcu, văduvă, de 57 de ani,
mama lui Alexandrina Brașoveanu. Cf. declarației Victoriei Dumitrescu-Chirilă, din 28 decembrie
1950, dată în fața locotenentului major de Securitate Radu Dumitru, mss din Arhiva CNSAS aflat în
posesia familiei, f. 109.
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profesia de învățătoare sau în vreo stațiune balneo-climaterică pentru tratament (la
Bazna), Pintea – cum era cunoscut în urbea Rădăuțiului Pantelimon Chirilă –, se
ocupa de toate treburile casei. Pentru a ilustra cele de mai dinainte, iată un
fragment din scrisoarea datată 23 iunie 1938, în care, cu un soi de autoironie, scria:
„Distrează-te Chirilă, dar stai cu casa, fă gospodărie, ține-te de avocatură, fă
agricultură, udă pomii, strânge flori de tei, caută de hrana servitorului (care se
numea Larion, n. n. – M. O.), dar distrează-te, frate! Ei, așa îndemn înțeleg și eu –
mărinimia e mărinimie – și cine mai zice că femeile sunt altfel?” În același
document, o anunța pe d-na Victoria Chirilă că se pregătea de participarea la un
concurs hipic, unde era organizator, că avea multe premii și puțini competitori. Tot
de acolo aflăm că la concursul amintit urma să se facă și o „repriză a ofițerilor, cu
obstacole”58. În următoarea scrisoare, cea din 29 iunie 1938, Pantelimon Chirilă îi
scria soției că „alergările au decurs în mod norocos, fără stâlceli, fără căderi,
rămânând decepționat numai Larionescu59, care, prin surprindere, a adus și el trei
gloabe, atât de slabe și atât de urâte, că și coada le era prea grea, nu încă [şi] călăreț
și fugă. Bineînțeles că a rămas în fruntea cozii și n-a putut lua nici măcar un
premiu de încurajare”60. În același timp, echipa lui Pantelimon Chirilă a luat mai
multe premii. Inginerul Ion Larionescu a împărtășit alături de Pantelimon Chirilă
aceleași idealuri politce și au fost împreună în Organizația P.N.Ţ. Rădăuți, în
timpul evenimentelor politice legate de alegerile din 19 noiembrie 1946 și după
aceea, până ce partidul lor a fost scos în afara legii, după înscenarea de la Tămădău.
În condițiile triste ale declanșării celui de al Doilea Război Mondial,
Pantelimon Chirilă încă se bucura împreună cu familia sa, acum cu două fete
(Fulga și Sanda), de ultimele zile de pace. La 15 mai 1940, îi scria soției, care se
afla la București: „Luna aceasta să fie a ta – ai teatru, concerte, conferințe, nu te
gândi decât cu drag acasă, dar fără nicio grijă. Câtă vreme n-am ordin de chemare,
nu e nimic. Deci, fii liniștită și vezi-ți de tine și de al tău. Ce zici cu războiul ăsta?
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Ion Larionescu – s-a născut în anul 1885, la Rădăuți, a urmat cursurile Şcolii Medii de
Agricultură din Cernăuţi (1900–1905), cele ale Şcolii de Război din Viena (1905–1907), ale
Academiei Agricole din Viena în anul 1910 şi Institutul de Herghelie şi Echitaţie „Bruc Holciu” din
Viena (1912). A fost avansat la gradul de căpitan în armata austro-ungară în anul 1917. A intervenit
pe lângă Consiliul Național Român din Viena pentru repatrierea Hergheliei Rădăuți, evacuată în
1914, fapt care a făcut ca, în 1919, să fie delegat de Consiliul Național Român din Viena să reprezinte
interesele Bucovinei privind repatrierea cabalinelor de la Hergehlia Rădăuți, aflate pe teritoriul
Austriei. A reușit să repatrieze la Rădăuți un număr de aproximativ 150 de cai de rasă, posibil în două
transporturi. A fost director al Hergheliei din Rădăuți (13 august 1919 – 17 aprilie 1924), apoi
redactor la „Gazeta agricultorilor” din judeţul Rădăuţi, preşedinte al Sindicatului pentru Prăsila de Cai
din Rădăuţi (1922–1936) și a deţinut şi funcţia preşedinte al Camerei Agricole Rădăuţi, începând cu
anul 1929. În perioada interbelică și după război, s-a remarcat ca membru al P.N.Ţ. – gruparea Lupu
și al grupării Anton Alexandrescu, cf. Gheorghe Schipor, op.cit., p. 145–156.
60 Scrisoarea din 29.06.1938, mss.
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Şti[u] Bucureștii mai mult ca noi?”. În condițiile disoluției regimului carlist, întrun moment de căutare a unor noi aliați politici pentru Carol al II-lea, Pantelimon
Chirilă îi scria soției: „După vreo doi ani și jumătate am vorbit astăzi într-o adunare
politică. Mi se părea că nu voi mai fi în stare să pot totul exterioriza, așa cum aș fi
voit. Dar a mers de minune. Să știi că am lucrat două zile, vineri și sâmbătă, cu
Vișan61 și ceilalți secretari, la întocmirea tuturor organelor de conducere. Eu am
rămas cu secretariatul pe județ, la agricultură”62. Se întâmplau toate acestea într-o
perioadă de relativă relaxare a regimului politic, atunci când Carol al II-lea își căuta
noi aliați, timp în care, pentru două luni, în urma unor repetate stăruințe ale lui
Carol al II-lea, Ion Mihalache acceptase să fie numit consilier regal, funcție pe care
a deținut-o până la 26 iunie 194063.
La 23 mai 1940, la o zi după cădrea Parisului, care era ocupat de trupele
celui de al III-lea Reich, Pantelimon Chirilă îi scria soției: „Pe aici [este] o
nervozitate de nedescris. Amărăciune, nesiguranță și apatie în sufletul fiecăruia”.
Din aceeași scrisoare aflăm și că Pantelimon Chirilă urma să reducă „rația la
mânze” şi că „o parte de herghelie se evacuează”64. În ultima misivă a lui
Pantelimon către Victoria Chirilă, de dinainte de război, acesta arăta că încă nu
fusese mobilizat65 și, deși evenimentele politice și militare din Europa erau grave,
natura și viața își urmau cursul: „E atâta soare afară și atâta miros de pământ, iarbă
și adevărată primăvară, încât nervii se deschid complet, sufletele se liniștesc, iar
rațiunea judecă cu mai mult optimism și îndepărtează posibilitatea unui război. Și
eu sunt pradă acestei zile frumoase cu întregul ei cortegiu de efecte binefăcătoare”.
Ilie Vișan (2.09.1896 – 11.08.1977) s-a născut la Putna și a făcut studiile primare în satul
natal, apoi a urmat Gimnaziul Superior Greco-Oriental din Suceava, a susținut examenul de
maturitate la Viena, în 1916. A participat la Primul Război Mondial și, după 1918, a urmat Facultatea
de Litere și Filosofie a Universității din Iași (1919–1923). A fost profesor la Liceul de Fete din
Rădăuți, în 1923 şi 1924, și la Liceul de Băieți, din 1924. A fost îndrumătorul elevilor care au
publicat revista „Muguri”. Între anii 1937 şi 1938, respectiv 1945 şi 1947, a fost direactorul Liceului
„Eudoxiu Hurmuzachi”. Între anii 1939 şi 1940 a îndeplinit funcția de inspector al regiunii școlare
Cernăuți (1940–1944). A funcționat ca profesor la Școala Zootehnică din Rădăuți, între 1948 și 1952.
A fost unul dintre liderii locali ai P.N.Ţ. și a îndeplinit funcția de prefect al județului Rădăuți, între
1928 şi 1931 și 1932 şi 1933. Ilie Vișan a fost arestat de către comuniști și închis în anii 1948 și
1952–1954. A tradus în limba română lucrarea lui Franz Wiszniowski, Radautzer die deutscheste
Stadt des Buchenlandes, Weibligen, 1966. În anul 1934 a publicat, la București, lucrarea Județul
Rădăuți în imagini. A fost unul dintre contributorii importanți pentru ridicarea Palatului Cultural din
Cernăuți și pentru aceasta a fost declarat membru pe viață al Societății pentru Cultura și Literatura
Română în Bucovina. Apud, Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în
Bucovina (1862–2012). La 150 de ani, vol. II, Voluntariat bucovinean, Rădăuți, Editura Septentrion,
2013, p. 637.
62 Idem, scrisoarea din 19.05.1940, mss.
63 Apostol Stan, op.cit., p. 255.
64 Scrisoarea din 23.05.1940, mss.
65 Idem, scrisoarea din 25 mai 1940, mss.
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În perioada 1937–1944, Pantelimon Chirilă a trăit dramatic schimbările
determinate de regimurile totalitare care s-au perindat la putere în România și în
Europa. Dar instaurarea regimului sovietic în partea de nord a Bucovinei, în urma
ultimatumului din 26 iunie 1940, avea să afecteze în mod tragic viața întregii
familii Chirilă din Tereblecea și a tuturor locuitorilor din partea ocupată a
Bucovinei. O parte a familiei lui Visarion Chirilă a rămas în Tereblecea, la intrarea
trupelor sovietice în Bucovina, în ziua de Sfinții Apostoli Petru și Pavel a anului
1940. Pantelimon și Constantin Chirilă se aflau la Rădăuți – după cum ne
mărturisea d-na Oltea Iliuț – și tatăl său, Dumitru, era la Siret, unde se dusese să
predea arhiva primăriei. Cum granița dintre URSS și România, în zona Tereblecea
și Siret, nu era definitiv stabilită și mai puțin securizată de către sovietici, mulți
bucovineni – surprinși de evenimente în partea ocupată a fostei Bucovinei – au
reușit să treacă în teritoriul neocupat al României, iar doi dintre cei patru copii ai
lui Dumitru Chirilă au trecut, în iulie 1940, granița în România. Este voba de Oltea
și Pintilei Chirilă (nume pe care îl purta se datorează faptului că unchiul său,
Pantelimon Chirilă, îi fusese naș de botez). Ceilalți doi, Lola și Aurel, împreună cu
mama lor, Chirilă Veronica, au rămas în sat și au fost deportați în Kazastan, la
Oktiubinsk, în iunie 1941, cu câteva zile înainte de declanșarea războiului împtriva
URSS. Acolo aveau să moară mama d-nei Iliuț și sora sa, Lola.
Începând cu 1 aprilie 1941 şi până la 14 noiembrie 1944, când a fost
desconcentrat ultima dată, avocatul Pantelimon Chirilă a fost concentrat sau
moblizat în zece rânduri, la C. 4 T. din Rădăuți, ultima dată ca translator, conform
Ordinului de zi nr. 29 041/1944. Din foaia de drum eliberată la desconcentrare, la
14 noiembrie 1944, sergentul TR Pantelimon Chirilă se deplasa la Sâmbăta de Jos,
județul Făgăraș, unde era evacuată întreaga familie.
În timpul celui de al Doilea Război Mondial, puține sunt informațiile despre
familia Chirilă din Rădăuți. O primă informație e aceea că fratele lui Pantelimon
Chirilă, avocatul Constantin Chirilă (zis Costache) a îndeplinit funcția de
viceprimar al orașului Rădăuți. Cea de a doua infomație e aceea că numele lui
Pantelimon Chirilă a fost invocat de către unul dintre evreii deportați în
Transnistria. Informația apare la Dragoș Olaru, arhivist la Arhivele Statului din
Regiunea Cernăuți, care valorifică datele din 300 de scrisori și bilețele ale celor
deportați, cuprinse în două dosare intitulate Postul de jandarmi de la gara
feroviară Cernăuți, Fond 1 061. Cel mai des invocați în scrisorile menționate sunt
Twers Alpern, avocat originar din Rădăuți, angajat al Firmei de export-import
„Heinz Hellms” din Bucureşti, care s-a aflat la Moghilev în a doua jumătate a lunii
decembrie 1941, și Ion Larionescu, fost director al Hergheliei din Rădăuți, care s-a
aflat și el la Moghilev, în diverse împrejurări, când a încercat să-i ajute pe evreii
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deportați66. Numele lui Pantelimon Chirilă este invocat în scrisoarea lui Brauch
Hait, care îl ruga pe „binefăcătorul Margules” să îl ajute a recupera bunuri și bani
de la plutonierul de jandarmi Haralambie Vasilco, căruia îi dăduse „în păstrare”
1 000 de dolari, 500 000 de lei și mărfuri de manufacutură de 250 000 de lei. Nu
știm dacă semnatarul scrisorii a reintrat în posesia bunurilor și banilor și nici dacă
Pantelimon Chirilă a reușit să-i ofere ajutorul solicitat de semnatarul scrisorii67.

66
67

Dragoș Olaru, Scrisori din Transnistria, pdf, accesat online la 27.06.2017.
Ibidem, Documentul nr. 9.

FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ

ION G. SBIERA (1836–1916) – DESCHIZĂTOR DE
DRUMURI ÎN CULEGEREA FOLCLORULUI
ROMÂNESC DIN BUCOVINA
ELENA PASCANIUC
Ion G. Sbiera (1836–1916) – bahnbrechender
Folkloresammler in der Bukowina
(Zusammenfassung)*
Das Sammeln der rumänischen Folklore in der Bukowina hatte als Vorbild die
Volksgutsammlung der Brüder Schott (1845, Stuttgart) und als Ausgangsgspunkt
Aron Pumnuls Anregungen, die er seinen Schülern am Czernowitzer Obergymnasium
in diesem Sinne gab. Unter diesen Schülern der Periode 1849–1857, befand sich auch
der junge Ion G. Sbiera. Der Einfluss des Siebenbürgischen Lehrers und Gelehrten
war für die Laufbahn, die Gewissens- und Charakterbildung des jungen Gymnasiasten
entscheidend. Später ist er zum ersten Aufseher der Bibliothek von A. Pumnul
geworden. In seinen Erinnerungen schreibt Sbiera Folgendes: „Meine immer häufiger
und inniger, mit diesem grossen und tüchtigen Lehrer geführten Gespräche…
überzeugten mich, auf den Weg und die Richtung zu folgen, in der ich mich später ein
Leben lang bewegte”. Allerdings wird Ion G. Sbiera dem Gelehrten Pumnul als
Lehrer am Obergymnasium folgen.
Ion G. Sbiera sammelte schon in seinen Gymnasiumsjahren (1885–1856)
Märchen und war der erste rumänische Märchensammler in der Bukowina. Seine
Beschäftigungen in diesem Bereich waren sehr nah dem Jahr 1852, als Staufe seine
Märchensammlung zusammenstellte.
In der Geschichte des Folkloresammelns sind Sbiera und Staufe die ersten
autochtonen Intelektuellen, die die Bedeutung der Märchen als „Kindheitsformen” der
Nationalliteratur erkannt und diese so weit wie möglich ausgewertet haben.
Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen und immer wieder ergänzt und
verbessert, ist Sbieras Märchensammlung spät, erst 1886 erschienen.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Ion G. Sbiera, Folklorist, der erste
rumänische Märchensammler in der Bukowina.

*

Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Acum 130 de ani, în august 1886, Ion G. Sbiera, profesor universitar în
Cernăuţi şi membru fondator al Academiei Române, tipărea prima colecţie zonală
de Poveşti poporale româneşti1 din Bucovina.
La jumătatea secolului al XIX-lea, Ludwig Adolf Staufe, Ion G. Sbiera şi
S. Fl. Marian au fost primii intelectuali ai Bucovinei care şi-au dat seama de
importanţa literaturii populare ca „formă a copilăriei” literaturii naţionale, s-au
ocupat de culegerea textelor folclorice şi de tipărirea lor, realizată, uneori, cu mari
eforturi financiare. Contribuţiile lor de pionierat la cunoaşterea „basmologiei”
Bucovinei şi a poporului român au fost, vreme îndelungată, accesibile unui public
restrâns, din cauza greutăţilor cu care se confrunta cultura românească în provincia
aflată sub dominaţie străină, a întârzierii publicării materialelor folclorice culese şi
a dificultăţilor de difuzare în spaţiul românesc.
Cronologic, culegerea şi alcătuirea unei colecţii de naraţiuni populare
româneşti din Bucovina au început în anii 1850–1852, avându-l ca autor pe Ludwig
Adolf Simiginowicz-Staufe2. Cu origini germane şi ucrainene, crescut în Cernăuţi
într-un mediu poliglot, el a tradus în limba maternă (germana) poveştile culese.
Iniţiativa lui Staufe a avut ca model colecţia de basme a fraţilor Grimm,
„modelele luminoase”, dar şi pe cea a fraţilor Ignaz Vinzenz şi Joseph Zingerle,
culegători de basme din Innsbruck, Austria. Reuşitele lor l-au impresionat pe
tânărul cernăuţean, care se pregătea atunci să devină învăţător, determinându-l să
culeagă, iniţial, basme germane din Bucovina. Foarte repede, constatând că
„basmele care trăiesc în mijlocul lor [al germanilor, n. n. – E. P.] sunt încă
proprietatea ţinututilor germane, anume ale celor din Württemberg şi Baden, şi se
găsesc repovestite, cu câteva variaţii, în numeroase cărţi germane de poveşti, am
renunţat la proiectul meu şi m-am orientat, cu atât mai zelos, spre culegerea de
naraţiuni populare româneşti. Culegătorii acestora sunt foarte rari; activitatea în
acest domeniu, care oricum e foarte puţin însemnată, aparţine exclusiv străinilor.
Ceea ce pledează în suficientă măsură pentru faptul că tezaurul de basme al
poporului român oferă o legiune (sic!) de subiecte originale şi că niciun culegător

1 Poveşti poporale româneşti. Din popor luate şi poporului date de d-rul Ion al lui G. Sbiera,
Cernăuţ[i], Editura proprie, Tipografia arhiepiscopală, 1886, 324 p.
2 Ludwig Adolf Simiginowicz (28 mai 1832, Suceava – 19 mai 1897, Cernăuţi), învăţător,
scriitor, publicist, traducător, etnograf, „amintit în multe dicţionare în calitate de scriitor, traducător şi
jurnalist preţuit sau hulit. Dar ca folclorist şi etnograf al Bucovinei, pe-atunci tânăra provincie
ereditară a Coroanei habsburgice, el este încă insuficient cercetat” (Helga Stein, Introducere. Despre
colecţia Ludwig Adolf Staufe şi contextul ei istoric, în volumul: Ludwig Adolf Staufe, Basme
populare din Bucovina. Transcrierea textelor în limba germană şi Introducere de Helga Stein;
traducere din limba germană, Cuvânt introductiv şi note de Viorica Nişcov, Bucureşti, Editura
Saeculum I. O., 2010, p. 23). Scriitorul şi-a semnat lucrările cu pseudonimul Staufe. Alte informaţii şi
la Stefăniţa-Mihaela Ungureanu, Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe. 180 de ani de la naştere, în
„Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul XX, nr. 2 (41), [iulie-decembrie] 2013, p. 369–374.
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nu e lăsat să plece cu traista goală din ţinuturile româneşti”3. La sfârşitul anului
1852, Staufe avea încheiat manuscrisul Basme populare româneşti, care conţine 48
de naraţiuni populare româneşti, în traducere germană, fără indicaţii referitoare la
provenienţa lor.
De-a lungul timpului, manuscrisul lui Staufe nu a rămas total necunoscut
specialiştilor, din cuprinsul lui zece poveşti fiind tipărite în publicaţia „Zeitschrift
für Deutsche Mythologie und Sittenkunde” din Göttingen, în anii 1853 şi 1855, iar
două în 1899, în periodicul berlinez „«Zeitschrift des Vereins für Volkskunde».
Neue Folge der Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft”4.
Manuscrisul a fost redescoperit în Colecţia de manuscrise şi tipărituri vechi din
Biblioteca Naţională Austriacă din Viena de cercetătoarea Helga Stein. Împreună
cu Viorica Nişcov, reputată cercetătoare a basmului românesc, cele două doamne
au realizat prima publicare, în traducere integrală, a manuscrisului, „în cadrul unei
ediţii concepute ca instrument de lucru”, apărută în anul 2010.
Publicarea colecţiei Staufe, la aproape 160 de ani de la alcătuirea ei, a
condus la sublinierea afirmaţiei că Ion G. Sbiera este primul culegător român de
basme din Bucovina.
În perioada 1849–1857, Ion G. Sbiera se număra între elevii Gimnaziului
Superior din Cernăuţi, care îl aveau ca profesor pe Aron Pumnul. Influenţa
cărturarului transilvănean a fost hotărâtoare asupra carierei, a formării conştiinţei şi
a caracterului tânărului gimnazist Ion G. Sbiera, care devine şi primul custode al
bibliotecii întemeiate de Aron Pumnul pentru învăţăceii români din Cernăuţi. El va
mărturisi mai târziu: „Înrâurinţa lui culturală asupra mea a fost determinantă şi
decisivă. Convenirile mele din ce în ce mai dese şi mai intime cu acest mare şi
iscusit învăţător au lăsat urme neşterse în sufletul meu şi, pe nesimţite, m-au făcut
să apuc calea şi direcţia în care m-am mişcat în toată viaţa mea ulterioară” 5.
Profesorul Aron Pumnul îşi învăţa elevii să acorde preţuire folclorului şi
celor care îl culegeau. Receptiv la valorile culturale naţionale, tânărul gimnazist
Sbiera dedică vacanţa de vară a anului şcolar 1855–1856 culegerii creaţiei
populare, în special a prozei. Ulterior, îşi pune problema tipăririi materialului
folcloric şi, animat de dorinţa de a realiza o culegere care să cuprindă, pe specii,
„repertoriul tuturor românilor”, publică, în 1858, apelul Cătră iubitorii scripturei
naciuneşti şi sporitorii binelui obştesc, cu speranţa că „sporitorii binelui obştesc”
se vor grăbi să-l sprijine în efortul său: „Până acum, se află o adunătură cam
însemnată de poveşti, cântece, cinelituri [cimilituri], vorbe vechi sau zicale şi basne
3 Ludwig Adolf Staufe, Basme populare din Bucovina. Transcrierea textelor în limba germană
şi Introducere de Helga Stein; Traducere din limba germană, Cuvânt introductiv şi note de Viorica
Nişcov, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2010, p. 57–58.
4 Ibidem, p. 22–23.
5 Ion G. Sbiera, Familia Sbiera, după tradiţiune şi istorie şi Amintiri din viaţa autorului,
Cernăuţ[i], Tipografia universitară R. Eckhardt, 1899, p. 106 (în continuare, se va cita: Familia
Sbiera...).
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sau fabule, şi pentru ca s-o îndeplinesc, rog toţi iubitorii acestora şi sporitorii
binelui obştesc ca să binevoiască şi să-mi întindă [o] mână de ajutor, ca să poată
cuprinde această adunătură (sic!) atari odoare nu numai dintr-un ţinut sau dintr-o
ţară, ci din toate pe unde se mai află picior de român”6.
Dezamăgit în aşteptările sale, Sbiera va nota mai târziu, cu un comentariu
amar: „Îndrumat de neuitatul meu profesor, Aron Pumnul, îmi formasem
convingerea că cel mai potrivit mijloc pentru paralizarea efectelor rele ale culturii
cosmopolite străine ar fi cunoştinţa, cât mai de-amănuntul, a literaturii poporane
orale şi răspândirea ei prin tipar între toate păturile sociale ale poporului. Tot pe
această literatură o priveam ca pe temelia cea mai solidă pe care s-ar putea
dezvolta, în sens curat naţional, şi literatura scrisă a păturilor culte. Împins de
aceste convingeri, am căutat în aceşti doi ani de studii universitare să-mi prepar
pentru tipar mica mea colecţiune de poveşti, de cântece, de descântece şi de
şimilituri (sic!). Ca să o pot mări, cât cu putinţă mai tare, am publicat, prin «Gazeta
Transilvaniei», un apel către publicul românesc, ca să binevoiască a-mi pune la
dispoziţie tot ce au şi ce ştiu în privinţa aceasta. Ce încumetare din partea mea, a
unui pitic între uriaşi, a unui sărac între bogătaşi, a unui nime[ni] între mărimi
valoroase! Nimic mai firesc decât ca apelul meu să fie trecut cu vederea, afară de
un singur românaş din Ardeal care-mi trimise mai multe şimilituri. Pentru mine,
însă, această încercare neizbutită a fost o puternică zguduitură, o deziluzie amară”7.
În perioada 1857–1861, Ion G. Sbiera alege să urmeze studiile universitare la
Viena. După absolvirea lor, cu o licenţă în drept, Ion G. Sbiera a revenit în
Cernăuţi. S-a integrat în atmosfera politico-socială şi culturală din capitala
Bucovinei, a iniţiat acţiuni de stimulare a vieţii culturale româneşti, devenind unul
dintre fondatorii Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina (1865)
şi membru fondator al Academiei Române (1867). I-a urmat lui Aron Pumnul la
catedra Gimnaziului Superior din Cernăuţi, fiind profesor între anii 1866 şi 1871.
A fost redactor al primei reviste literare româneşti din Bucovina (1866–1869) şi
profesor universitar (1881–1906). În tot acest timp, a revenit de repetate ori asupra
culegerii sale de literatură populară, cu speranţa că o va putea tipări.
Până la data tipăririi colecţiei de poveşti, însă, Ion G. Sbiera a publicat
câteva materiale de folclor în periodicul „Foaia Societăţii pentru Literatura şi
Cultura Română în Bucovina”8, al cărei redactor a fost în perioada iulie-august
1866 – decembrie 1869.
6 Ion G. Sbiera, Cătră iubitorii scripturei năciuneşti şi sporitorii binelui obştesc!, în „Foaia
pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov, anul XXI, nr. 32, 1858, p. 208–209.
7 Ion G. Sbiera, Familia Sbiera..., p. 131–132.
8 Periodicului literar cernăuţean i-au fost dedicate două studii monografice: Pavel
Ţugui, „Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina” (1865–1869), în
„Analele Universităţii din Craiova”, Seria Istorie. Geografie. Filologie, anul I, 1972, p. 185–195,
(republicat în volumul: Pavel Ţugui, Bucovina. Istorie şi cultură, Bucureşti, Editura Albatros, 2002,
p. 121–132); Dan-Constantin Mărgineanu, „Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura română în
Bucovina” (1865–1869), ediţie revizuită, Suceava, Editura ,,George Tofan”, 2009, 126 p.

Ion G. Sbiera (1836–1916) – deschizător de drumuri în culegerea folclorului românesc

Revista înscria în programul ei cultivarea literaturii naţionale, a limbii „vii” a
poporului, promovarea talentelor autentice, o critică nepărtinitoare, desfăşurarea
unei ample acţiuni de culturalizare. Necesitatea culturalizării Bucovinei era
resimţită acut de tinerii intelectuali, având în vedere cadrul general în care s-a
dezvoltat/desfăşurat viaţa culturală şi literară a provinciei de la 1775, momentul
anexării, până la autonomia din 1861.
În paginile „Foii Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în
Bucovina”, folclorul este reprezentat prin câteva culegeri de „cântece poporale”,
ghicitori, tradiţii şi legende, doine, care apar abia spre sfârşitul anului 1865 (nici
mai târziu textele populare nu vor fi mai numeroase), prin lucrări teoretice şi
descrierea a două obiceiuri populare. Sumarul revistei pe anul 1865 cuprinde două
studii de folclor şi, sub titlul Câteva cântece poporale culese în Bucovina9, două
cântece de dor, culese de Vasile Bumbac.
Semnat de I. G. Sbiera şi publicat în primul număr al „Foii Societăţii”10,
amplul studiu Despre însemnânţa refrenului „O! Lere Doamne” din colindele
române, despre timpul ivirii şi despre însemnătatea lor11, propunea noi semnificaţii
ale expresiei-refren a colindei. Cel de-al doilea studiu, Despre cântecul popular12,
este semnat „Un amatoriu şi culegătoriu de cântece poporale române”. Studiul este
unul dintre puţinele, la acea dată, în care se analizează apariţia cântecului popular,
caracterul naţional şi valoarea lui de document istoric, structura, particularităţile
frazei melodice a cântecului popular românesc. Autorul13 lui nota că specificul
naţional al creaţiei orale este determinat de istorie: „Nu numai temperamentul,
moravurile şi datinile înrâurează asupra cântecului poporal, ci mai ales istoria unui
popor lasă întipăririle cele mai puternice”14. La final, autorul propunea clasificarea
în cinci grupe a cântecului popular: „1) cântecul istorico-epic; 2) doinele sau
cântecele de dor; 3) cântece de natură erotică; 4) cântece ocazionale (colindele,
cântecele la culesul viilor şi al grâului, la clacă, la nuntă şi la înmormântare – aşanumitele bocete); 5) cântece de joc, adică horele”15, o clasificare ce vine în
completarea celor întreprinse de C. Negruzzi, în articolul Cântece populare a
9 În „Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina”, Cernăuţi, anul I,
nr. 11, 1865, p. 268–270 (în continuare, se va cita: „Foaia Societăţii”).
10 Primul număr al periodicului „Foaia Societăţii” a apărut ca număr triplu: nr. 1–3, Cernăuţi,
1 martie 1865.
11 Ibidem, p. 25–40. Într-o notă, redacţia făcea menţiunea: „Acest tractat menit pentru
adunarea generală a Societăţii din 11/23 ian. şi nevenind la rândul său, ca şi altele, din cauza
prelungitelor dezbateri, îl publicăm aici”.
12 Idem, anul I, nr. 4, 1865, p. 115–120.
13 Mircea Fotea avansa ipoteza că autorul studiului Despre cântecul popular ar putea fi
Isidor Vorobchievici, profesor de muzică corală la Cernăuţi. Acesta este şi autorul primului Manual
de armonie muzicală, apărut la Cernăuţi în anul 1869 şi tipărit cu sprijinul Societăţii pentru Literatura
şi Cultura Română în Bucovina. Cf. Mircea Fotea, Simeon Florea Marian, folclorist şi etnograf,
Bucureşti, Editura Minerva, [1987], nota 47, p. 192.
14 Despre cântecul popular, în „Foaia Societăţii”, anul I, nr. 4, 1865, p. 116.
15 Ibidem, p. 118–119.

Elena Pascaniuc

Moldaviei (1840) şi de V. Alecsandri, în Cuvântul introductiv la culegerea sa de
poezii, din 1852–1853.
Tot aici, redacţia îşi afirma intenţia „de a reproduce, din timp în timp, în
coloanele acestei foi unele cântece cu melodia lor, pentru ca astfel să se păstreze şi
cuvântul şi tonul, şi să treacă şi la generaţiunile viitoare”16. Cântece populare
însoţite de partitura muzicală n-au fost tipărite niciodată în revistă, dar, sub
semnătura lui Isidor Vorobchievici, au apărut, în 1868 şi 1869, cinci „compuneri
muzicale”, iar Ştefan Nosievici a publicat şi el două „compoziţiuni” pe versuri
culte.
Periodicul cernăuţean publică, în toate cele 12 numere ale anului 1866,
numai două grupaje17 de „cântece poporale” culese de Ion G. Sbiera. Devenit
redactor al „Foii Societăţii pentru Literatura şi Cultura română în Bucovina” în
august 1866, Sbiera mai publică aici18 doar 13 „cântece poporale”, în 1867, deşi
avea o bogată culegere de literatură populară la acea dată, el adunând mai ales
poveşti, dar şi lirică populară, încă din anul 1855. Explicaţia o găsim în faptul că,
în privinţa valorificării folclorului, orientarea „Foii Societăţii”, a fost impusă de
Gheorghe Hurmuzachi. Acesta şi-a exprimat ferm punctul de vedere privind
tipărirea textelor folclorice, în nota publicată la Cinelituri române poporale din
Bucovina19. Menţionând că cimiliturile publicate sunt doar un „extras ca probă
dintr-un manuscris ce cuprinde Cinelituri, prejudeţe, descântece, vrăjitorii şi alte
superstiţiuni de ale poporului român, adunate de Ion B[umbac]”, Gheorghe
Hurmuzachi îi recomandă culegătorului, „precum şi altor scriitori juni, de care am
aflat că ar fi pregătind tot asemenea culegeri pentru tipar”, să se apropie de aceste
specii folclorice cu „cea mai severă critică şi cea mai conştiincioasă luare aminte la
bunul simţ, la cerinţele raţiunii şi la privirile estetice”20. Adept al ideilor iluministe,
Gheorghe Hurmuzachi crede că publicarea descântecelor şi a superstiţiilor, „fără
remedii, explicări, povăţuiri”, este periculoasă pentru „oamenii neculţi”, aşa că a
selectat piesele folclorice, conform criteriilor enunţate.
Mai târziu, în Amintirile sale, Sbiera notează, în subcapitolul Piedici la
publicarea unei colecţiuni de poesie poporană: „Prin «Foaia» aceasta, credeam
că-mi voi realiza unul din visurile mele cele mai plăcute, conceput şi nutrit încă de
pe timpul studiilor mele universitare, acela, adică, de a-mi vedea, treptat, publicată
colecţiunea de poveşti, cântece, cimilituri şi descântece poporane. De îndată ce
luasei redigerea foii, am şi început, mai întâi, cu publicarea cântecelor. Am
împărtăşit preşedintelui Societăţii noastre literare şi culturale, espertului şi
16

Ibidem, p. 120.
În „Foaia Societăţii”, anul II, nr. 8–11, 1 august – 1 noiembrie 186, p. 263–266; nr. 12,
1 decembrie 1866, p. 280–287.
18 Cântece poporale, în „Foaia Societăţii”, anul III, nr. 5– 6, 1 iunie 1867, p. 138–140; Poesii
poporale, în „Foaia Societăţii”, anul III, nr. 9–11, 1 septembrie – 1 noiembrie 1867, p. 274–280.
19 În „Foaia Societăţii”, anul III, nr. 4, 1 aprilie 1867, p. 94–96.
20 Ibidem, p. 96.
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merituosului bărbat Giorgiu Hurmuzachi, intenţiunea mea; am avut cu el mai
adeseori discuţiuni temeinice şi animate asupra realizării ei; cu toate acestea, n-am
putut căpăta aprobarea domniei-sale, fiindcă nu ne înţelegeam nici în privinţa
formei în care să se publice, nici ce să nu se publice”21. De aceea, culegerile de
folclor ale lui Ion G. Sbiera văd lumina tiparului târziu, abia în anul 1886 îi apare
volumul Poveşti poporale româneşti. Din popor luate şi poporului date, la
Cernăuţi, în editura proprie.
Apariţia culegerii de poveşti a profesorului Sbiera a fost posibilă la trei
decenii de la adunarea textelor. În Precuvântare, autorul antologiei prezintă
„traseul” dificultăţilor legate de publicarea târzie a poveştilor faţă de momentul
culegerii, traseu presărat cu tentative eşuate şi reveniri succesive asupra
materialului epic22.
Culegerea a fost realizată în perioada 1855–1856, după dictat, de „studenţii
gimnazişti” Ion al lui G[heorghe] Sbiera şi Niculai Sbiera (fraţi din Horodnicul de
Jos)şi Porfiriu Popescul (din Ciudei). Tinerii bucovineni au avut informatori din
patru sate: Horodnicul de Jos, Ciudei, Cireş şi Opaiţeni.
Volumul cuprinde mai ales basme fantastice şi nuvelistice, pentru care
culegătorii indică, sporadic, locul de provenienţă. Din totalul de 54 de texte,
25 sunt basme propriu-zise (fantastice), 13 – basme despre animale, 12 – snoave,
iar patru sunt legende. Colecţia mai conţine cinci descrieri ale unor personaje
fantastice (zmei, balauri, strâgă, strigoi, moroi şi tricolici) şi 160 de cimilituri.
Includerea celor din urmă în volumul de poveşti este motivată de Ion G. Sbiera prin
faptul că în cotidianul rural, la clacă sau şezători – prilejuri sincretice de
manifestare folclorică –, pentru a alunga somnul, „poveştile şi porogăniile sunt
nedespărţite de şimilituri, de aceea am crezut că n-oi greşi, dacă [v]oi pune în
cărticica aceasta şi câteva şimilituri poporale la urmă, ca să fie o carte deplin
poporală şi să oglindească o părticică din viaţa şi petrecerile spirituale ale
poporului”23.

21

I. G. Sbiera, Familia Sbiera..., p. 198.
Ion G. Sbiera se afla, atunci, la a treia încercare de tipărire a cărţii, iar exclamaţia din
Precuvântare exprimă satisfacţia împlinirii unei vechi dorinţe: „În fine, public şi eu acest volum de
poveşti poporale româneşti! Ele au fost adunate în anul 1855 şi 1856, încă ca student gimnazial. În
anul 1858 şi 1859, când petreceam la studii mai [î]nalte în Viena, le-am fost redactat pentru tipar.
Voiam să le public atunci, dar... au rămas. În anul 1869 şi 1870, le-am prescris din nou, tot cu scopul
ca să le tipăresc, dar... şi atunci n-am izbutit. În anul curent, 1886, le-am supus din nou unei reviziuni
şi acum le dau în lumea largă, mai ales acelora de la care sunt culese. Aş fi prea mulţumit dacă aş fi
su[r]prins în ele modul cugetării şi al e[x]presiunii poporului! Cel puţin, eu mi-am dat toată silinţa...”.
Ibidem, p. III.
23 Ibidem, p. IV.
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Poveşti poporale româneşti – coperta.

Materialul folcloric este repovestit. Culegătorul precizează că „persoanele şi
întâmplările sunt totdeauna aceleaşi, precum le spunea povestitorul, dar descrierea
lor n-a putut rămâne tot aceeaşi, una pentru că pe timpul când s-au cules încă nu
era vorba de stenografie pe la noi, şi alta, pentru că atunci am căutat să reproduc
numai esenţa lucrului, nu şi forma schimbătoare în care mi se înfăţişa de diferiţii
povestitori”24. În ciuda cvasi-absenţei informaţiilor privind informatorii, locul şi
timpul culegerii, precum şi a unor scăderi stilistice, evidenţiate de cercetătorii
contemporani, „antologia îşi impune valoarea prin oferta inedită de repertoriu epic

24

Ibidem.
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bucovinean”25. Chiar şi pentru neajunsurile amintite, unul dintre exegeţii mai vechi
ai activităţii folcloristice a cărturarului bucovinean face observaţia că „la data
publicării basmelor, în 1886, Sbiera avea destule modele, nu însă şi la data
culegerii”, realitate care explică „omisiunile lui în domeniul notării informatorului,
a locului şi datei culegerii”26.
Considerată până astăzi „una dintre cele mai consistente culegeri de basme
din Moldova de Sus”27, colecţiei lui Sbiera i-a fost recunoscută valoarea ştiinţifică,
impusă de prezenţa variantelor: „Sbiera a înţeles, totuşi, rostul variantelor şi ca
atare nu le-a sacrificat ca alţii, ci le-a făcut loc după importanţa deosebirilor. Când
acestea erau prea mari, el le-a publicat în întregime, una după cealaltă, ca cititorul
să le poată cuprinde mai uşor.... Publicarea cu atâta întârziere nu a dus la
încetăţenirea acestui procedeu, care va fi trecut cu vederea până pe la începutul
secolului nostru (al XX-lea, n. n. – E. P.). El sporeşte substanţial valoarea ştiinţifică
a colecţiei, alcătuită de altfel sub auspicii sănătoase”28. Analizând colecţia de
poveşti a cărturarului bucovinean, unul dintre cei mai autoritari specialişti ai
folclorului românesc, Ovidiu Bîrlea, mai remarca, în chiar titlul cărţii – Poveşti
poporale româneşti –, ecoul conştiinţei unităţii naţionale care-l anima pe Ion G.
Sbiera, amintind de apelul publicat de acesta în periodicul „Foaia pentru minte,
inimă şi literatură” din Braşov, în decembrie 1858.
Piesele de rezistenţă ale colecţiei lui Sbiera rămân basmele fantastice. Dintre
acestea, câteva constituie primele consemnări de variante pentru un anumit tip în
circulaţie în spaţiul românesc. Toate prezintă particularităţi de limbă, prezenţa
expresiilor dialectale, a anumitor motive, prezenţa formulelor finale ori, de regulă,
absenţa celor iniţiale.
Basmul Petrea Piperiul, Voinicul Florilor şi Ciuda Lumii, de exemplu,
pentru care Adolf Schullerus menţionează patru variante răspândite pe întreg
teritoriul românesc, este prima consemnare în folclorul românesc a tipului AT 327
B. Incluzându-l în corpusul29 de texte comentate, Viorica Nişcov subliniază, între
calităţile acestuia, şi prezenţa unor motive rare în basm: întâlnirea cu zmeii, urmată
de amânarea tactică a pedepsirii lor; curgerea necruţătoare a timpului este vizibilă,
pentru scurt timp, în îmbătrânirea împărătesei şi în decăderea curţii ei, ascunsă,
aproape de finalul basmului, „în dudău şi mărăcini”; realizarea poetică
„semnificativă” a unor episoade narative (moşia Voinicului Florilor era apărată la
25 A[rmand] G[uţă], Epica în proză, în volumul: Etnologie românească. Folcloristică şi
etnomuzicologie, II. Metodologie. Arhive. Instrumente de lucru. Partea a 2-a (coord. Sabina Ispas şi
Nicoleta Coatu), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 53.
26 Nicolae Both, Activitatea de folclorist a lui I. G. Sbiera, în „Revista de etnografie şi
folclor”, Bucureşti, tomul XII, nr. 1, 1967, p. 36.
27 Viorica Nişcov, A fost de unde n-a fost. Basmul popular românesc. Excurs critic şi texte
comentate, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 17–18.
28 Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, Cuvânt-înainte de acad. Sabina Ispas, ediţie
îngrijită şi bibliografie de dr. Carmen Banţa, Craiova, Editura Aius, 2010, p. 166–167.
29 Viorica Nişcov, op. cit., p. 140.
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hotar de mişcarea neîncetată a săbiilor şi suliţelor, care „juca[u]... de sine totuna,
ne-ncetat, din pământ până cât vedea-i cu ochii în sus, încât nu era cu putinţă să
între cineva la Voinicul Florilor că, de-ar fi cutezat, apoi ar fi rămas bucăţele pe loc”).
În încheierea unor basme (Petre Făt-Frumos şi zânele, Fata Ciudei, Vântul,
Bruma şi Gerul, Voinicul Florilor, Ion Săracul, Iapa cea de trei zile de lungă, Cei
doi băieţi părăsiţi), povestitorul recurge la formulele finale pe care Ovidiu Bîrlea le
consideră specifice basmelor fantastice din Moldova de Nord: „Iar eu m-am
încălecat pe un pai de săcară şi v-am spus o poveste-n iast-sară! Plătiţi-mi-o!
Ascultătorii răspund: «– Plătească-ţi-o Dumnezeu cu bine, iar nu cu rău!»” sau
„– Să ţi-o răsplătească Dumnezeu cu bine, cu pace şi cu sănătate!”
Snoava Tâlharul cel vestit este prima variantă românească publicată
(combinată şi cu alte tipuri) din cele 25 de variante atestate în spaţiul românesc,
pentru tipul ATU 1 525 A, tip ilustrat la A. Schullerus doar prin opt variante, între
care încă o variantă din Bucovina, Hoţul iscusit (colecţia Staufe).
În povestea Petrea Voinicul şi Ileana Cosânţana, motivul „mama trădătoare”
(AT 590) îl înlocuieşte pe cel al „surorii viclene”, prezent în povestea-variantă
Omorâtorul zmeilor, din colecţia Staufe. În aceeaşi poveste, însă, culeasă de Staufe
înainte de 1852, există un episod – dracul orbit de personajul care-şi spune „Eu
singur” – identic cu o năzdrăvănie de-a lui Păcală/Pepelea, protagonistul din
basmul Pepelea (colecţia Sbiera). Erou predilect al snoavelor româneşti, unde
„întruchipează isteţimea populară”, Pepelea din basmul bucovinean „se purta cu
fraţii săi tot pe dos şi nu mai făcea nimică ca oamenii; pentru aceea îl şi ţinea[u]
toţi de prost”.
Valoarea de căpetenie a colecţiei „e cea documentară, oferind cercetătorilor
o parte din repertoriul bucovinean, cu variante bine rotunjite”30.
Al doilea volum de literatură populară, tipărit de Ion G. Sbiera în anul 1888,
cuprinde, sub titlul Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi31, texte lirice rituale.
Culegerea lor a avut loc în perioada 1861–1871 şi se datorează, în parte, elevilor de
la Gimnaziul din Cernăuţi, cărora profesorul Sbiera îşi făcuse obiceiul să le dea
„peste sărbătorile Crăciunului şi ale Paştilor, ca teme de casă din limba
românească, de regulă, culegerea acestui fel de cântece, precum şi descrierea
datinilor poporale de pe la diferite ocaziuni”32. Tot în Precuvântare, profesorul
bucovinean menţionează că, din „colecţiunea destul de însemnată” de literatură
populară pe care a avut-o la un moment dat, „descompletată foarte mult în decursul
timpului, prin pierdere”, publică „bucăţile [care] reprezintă aproape tot ce şi cum
se întrebuinţează de românii din Bucovina la numitele serbări”: 16 colinde de
Crăciun; şase colinde de Anul Nou; 18 cântece de stea; o colindă de Bobotează şi
30

Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 168.
Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi. Din popor luate şi poporului date de dr. Ion al lui
G. Sbiera. Cu patru stampe (Naşterea, Trei magi, Botezul, Învierea), Cernăuţ[i], Editura Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 1888, VIII + 112 p.
32 Ibidem, p. III.
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una de Paşti (cu o variantă) – la data publicării, trecute deja în repertoriul pasiv;
11 colocării (urări la nunţi, cu patru variante).

Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi – coperta.

Textele lirice se numără printre primele culegeri de acest tip, acoperind „o
arie cu o mare bogăţie şi varietate de datini şi tradiţii specifice”, investigată sumar
înainte de Ion G. Sbiera. Din păcate, amestecul de „producţii rituale populare şi
mai cu seamă semipopulare”33, ca şi lipsa oricăror date privind informatorii şi
contextul performării, fac să scadă valoarea broşurii, în care, totuşi, etnografii şi
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Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 168.
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sociologii ar putea găsi informaţii documentare referitoare la stadiile evoluţiei unor
obiceiuri rituale.
În anul 1971, când a apărut volumul I. G. Sbiera, Poveşti şi poezii populare
româneşti34, editorul Pavel Ţugui preciza că realizarea lui are la bază „textele
tipărite sub directa supraveghere a autorului, respectându-se forma, vocabularul şi
toate notele iniţiale”35. Îngrijitorul ediţiei sublinia că, astfel, sunt adunate „pentru
întâia oară într-un singur volum, culegerile folclorice, în proză şi în versuri, ale lui
I. G. Sbiera”, dar nu se face nicio menţiune referitoare la cele nouă texte în proză36
din ediţia princeps a poveştilor (1886), omise în ediţia din 1971. În schimb, se
include în volum basmul Babele şi moşnegii scăpăţi de omor37, apărut iniţial în
„Junimea literară”.
Având în vedere data publicării acestei ediţii şi conţinutul – „neortodox”
pentru ideologia vremii – al celor nouă poveşti (poveşti superstiţioase; poveşti în
care apar ipostaze folclorizate ale sfinţilor creştini sau reprezentări mitologice:
Muma Pădurii, Marţolea, Sânta Vineri, Zilele Sfinte, ielele, moroii, tricolicii;
poveşti care amintesc de credinţe şi practici populare magice), putem presupune că
renunţarea la retipărirea lor a fost dictată de cenzura ideologică a timpului. La fel,
din volumul de colinde sunt preluate doar colindele de Anul Nou şi câteva texte,
fragmentate, din urările la nunţi, editorul explicând în Prefaţă că pe acestea
„cititorul de azi” le „apreciază cu deosebire”38. Colindele religioase cuprinse în
capitolele: Colinde de Crăciun, Cântece de stea şi Colinde de Paşti n-au mai intrat
în atenţia editorului.
O reeditare39 parţială (doar 24 de texte) a ediţiei din 1971 a poveştilor
româneşti culese de Ion G. Sbiera şi cei doi colaboratori ai lui, în Bucovina
secolului al XIX-lea, s-a mai realizat în anul 2010, în seria Basmele românilor,
volumul VII fiind rezervat colecţiei Sbiera.
Eminent cărturar al timpului său, academicianul bucovinean Ion G. Sbiera
poate fi un model pentru „munca, energia şi curajul cu care a făurit câteva lucrări
ce fac cinste culturii româneşti”40, dacă ne gândim şi la editarea Codicelui
Voroneţean, o ediţie academică închinată unui monument de limbă veche
românească, care a apărut în acelaşi an cu volumul de Poveşti poporale româneşti.
34 I. G. Sbiera, Poveşti şi poezii populare româneşti, Ediţie îngrijită şi prefaţă de Pavel Ţugui,
Bucureşti, Editura Minerva, 1971, 530 p.
35 Ibidem, p. LV.
36 Acestea sunt, în ordine: Fierarul şi Isus Hristos; Ţiganul cu trei suflete; Ţiganul Păcală;
Sfânta Vinere şi fata sărmană; Sânta Vinere şi fata nepăţită; Strigoiul şi fata; Strîga. Strigoiul;
Moroiul, Tricoliciul.
37 I. G. Sbiera, Babele şi moşnegii scăpaţi de omor (Povestire auzită în Crasna şi Vicovu de
Sus) în „Junimea literară”, anul III, nr. 1, 1906, p. 16–20.
38 Pavel Ţugui, op. cit., p. XLIX.
39 I. G. Sbiera, Basmele românilor, volumul VII, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2010,
234 p.
40 Pavel Ţugui, op. cit., p. LIV.
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Poveşti şi poezii populare româneşti – coperta.

Basmele românilor – coperta.

Culegerea de folclor a constituit doar o etapă de început a activităţii
intelectuale, sociale, culturale şi ştiinţifice în care s-a implicat profesorul Ion G.
Sbiera, dar preţuirea arătată literaturii populare şi publicarea volumelor de poveşti
şi cântece rituale din Bucovina, l-au inclus între folcloriştii a căror „activitate se
impune cercetătorului de specialitate”41. Astfel, folcloristului Ion G. Sbiera i-au
fost recunoscute: meritul de a fi publicat prima colecţie bună de basme bucovinene;
atenţia acordată variantelor aceluiaşi motiv; valoarea operelor „lucrate în baza unui
material scos dintr-o bogăţie rară de izvoare”42; faptul că a depăşit maniera
romantică de culegere a folclorului, respectând autenticitatea, ţinând la păstrarea
fidelă a conţinutului şi formei populare43; abordarea şi analizarea, „cu mult simţ al
realităţii şi chiar cu competenţă”, a unor probleme teoretice de folclor literar
41

Nicolae Both, op. cit., p. 27.
Al. Procopovici, Doi dascăli bucovineni, în „Luceafărul”, XV, 1920, p. 56.
43 Nicolae Both, op. cit., p. 30.
42

Elena Pascaniuc

(realizează o clasificare pe specii a literaturii populare în proză: porogănii, snoave,
poveşti, cimilituri, proverbe şi zicători, iar pentru poezie reproduce clasificarea lui
Alecsandri, care „este una din[tre] clasificările cele mai complete şi mai apropiate
de realitate, depăşind multe din încercările cunoscute la acea dată”44.
La data apariţiei, colecţia Sbiera umplea un gol în folcloristica românească.
Culegătorul reproduce poveştile respectând vorbirea populară, textele conservând
expresii şi forme gramaticale populare dispărute azi din uz, ceea ce face din
colecţia sa un document de limbă populară valoros şi astăzi pentru studierea
particularităţilor graiului vorbit la mijlocul secolului al XIX-lea în satele
bucovinene.

44

Ibidem, p. 32.
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ANTON MANZ VON MARIENSEE (1757–1830),
ÎNTEMEIETOR AL MINERITULUI MODERN
ÎN BUCOVINA
OVIDIU BÂTĂ
Anton Manz von Mariensee (1757–1830),
Begründer des modernen Bergbauwesens in der Bukowina
(Zusammenfassung)
Der Montanindustrieller Anton Manz von Mariensee, der als Begründer des
modernen Bergbauwesens in der Bukowina betrachtet ist, kam in die Provinz im
Jahre 1796 und kaufte gegen eine Summe von 24 000 fl. die Lager, Grubenbetriebe
und Eisenhämmer in Jakobeny, die früher der lokalen, 1782 gegründeten und 1795 in
finanzielle Schwierigkeiten geratenen Gewerkschaft zur Ausbeutung mineralischer
Bodenschätze gehörten. Anton Manz begann seine Tätigkeit im Bereich der
Erzgewinnung und -verarbeitung, indem er in verschiedenen Gebieten der Bukowina
Schürfungen machen, neue Bergwerke errichten, Hochöfen und Eisenhämmer bauen
liess. Er brachte ganze Familien von Bergleuten aus der Zips, liess ihnen Häusern
bauen und gründete neue Ansiedlungen in dem Norden der Bukowina (Mariensee,
Luisenthal, Eisenau, Freudenthal, Russ pe Boul u.a.). In den Eisenwerken von
Jakobeny, Pozoritta, Eisenau wurden Stangen- und Bandeisen, Kupferplatten,
Zeugwaren u. a. erzeugt. Im Sinne des aufgeklärten Josephinismus handelnd,
versuchte er einige soziale Probleme seiner Arbeiter zu lösen und zwar bot er den
Bergleuten und ihren Nachfolgern Renten und andere finanzielle Mittel an. Er wurde
mit hohen österreichischen Orden ausgezeichnet. Sein Rücktritt aus der öffentlichen
Tätigkeit geschah 1827, als er seinem Neffen, Vinzenz Manz von Mariensee (1800–
1865) durch Testament sein ganzes Vermögen überliess.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Anton Manz von Mariensee,
Montanindustrieller, Bergbau, Erzverhüttung, Ansiedlung, Zips, Jakobeny, Krlibaba,
Pozoritta, Eisenau, Eisenwerke, aufgeklärter Josephinismus.

Anton Manz von Mariensee, considerat pionier şi fondator al ramurii
mineritului modern în Bucovina, este cel căruia i se datorează şi înfiinţarea de
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIV, 2 (49), p. – , Rădăuţi – Bucureşti, 2017

Ovidiu Bâtă

colonii germane în sudul Bucovinei, colonii în care s-au stabilit mineri germani din
Zips şi Boemia.
Tatăl său, Franz Anton Manz – născut în 1726, în Olmütz, Moravia –, a fost
soldat austriac, apoi ofiţer în Regimentul de Infanterie Königsegger. Şi-a încheiat
cariera militară în grad de căpitan la Depozitul de echipamente din Cremona, Italia.
La 14 iunie 1786, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de serviciu credincios în cadrul
armatei imperiale, i s-a conferit titlul nobiliar austriac „von Mariensee”1.
Franz Anton Manz a fost căsătorit cu Anna de Vorinic, din căsătorie
rezultând un fiu, născut la Mantua (Lombardia) – oraş în care era încartiruit
Regimentul Königsegger –, la 22 februarie 1757, botezat Anton, cel care mai târziu
avea să devină marele industriaş minier.
Despre tinereţea lui Anton Manz nu există multe informaţii. Se pare că a
urmat cursurile Academiei Miniere (Berg-Akademie) din Schemnitz (Banská
Štiavnica), unde a dobândit o pregătire temeinică, apoi experienţă practică în
exploatarea minereurilor în Steiermark (Stiria), fapt care ar explica excelentele sale
cunoştinţe în domeniul minier de mai târziu.

ANTON RITTER MANTZ VON MARIENSEE
Cavaler al Ordinului Imperial „Leopold”,
proprietar de mine şi uzine metalurgice în Bucovina
Sursa: www.bildarchivaustria.at

1 Erich Prokopowitsch, Zum 130. Todestag des Gewerken Anton Manz von Mariensee, în
„Der Südostdeutsche”, München, 11. Jahrgang, Nr. 18, September 1960, p. 5.
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Anton Manz von Mariensee a venit în Bucovina în anul 1796 (respectiv
acum 221 de ani), când, cu sprijinul autorităţilor habsburgice, a achiziţionat, la
20 iulie 1796, în schimbul sumei de 24 000 de guldeni/florini2, dreptul de
exploatare a minereurilor din sudul Bucovinei, respectiv terenurile şi exploatările
miniere, precum şi instalaţiile metalurgice din Iacobeni, adică un cuptor („Lisbet”)
primitiv de topit fierul şi două ateliere de prelucrare a fontei3. Aceste bunuri au
aparţinut Societăţii de Exploatare înfiinţate în anul 1782, prin asocierea unor
„notabilităţi” ale provinciei – civili şi militari, funcţionari de stat, oameni avuţi etc.
–, cu scopul de a exploata zăcămintele puse în evidenţă de Comisia de Explorare
Geologică a Bucovinei (K. k. Schurfcommission zur geologischen Durchforschung
der Bukowina), comisie constituită de Administraţia militară a provinciei în anul
1779. Administrată de persoane necalificate, Societatea a întâmpinat greutăţi în
exploatare, a intrat în colaps financiar şi s-a desfiinţat, în anul 1795.
Anton Manz a adus şi colonizat, la Iacobeni şi în împrejurimi, 40 de familii
de mineri şi muncitori metalurgişti din comitatul Scepus (Zips), din Ungaria de
Nord, pentru care a construit case, a reuşit să reorganizeze şi să reconstruiască
vechile instalaţiile din temelii – cu sprijin financiar de la sora sa, Franziska von
Eyb, a construit, în 1802, un nou furnal, „Margareta”, două afânătoare de minereu,
patru ateliere de prelucrare a fontei4 –, aşa încât întreprinderea să devină o afacere
profitabilă. Pe lângă instalaţiile industriale, Anton Manz a construit, în Iacobeni,
locuinţe pentru mineri, un magazin de alimente (Magazinul Alb), o clădire a
Administraţiei minelor, o turnătorie, ulterior şi o uzină hidroelectrică.
Pentru întreprinderile sale din Iacobeni şi, ulterior, Pojorâta, Anton Manz
avea nevoie de minereu de fier pe care intenţiona să-l exploateze din Maramureş şi
din Bucovina, în principal. În atenţia lui erau domeniile Borşa, Moina şi zona
Bretila din Maramureş; zona Rusaia, din Transilvania; Domeniul Rădăuţi
(Cârlibaba, Iedu); moşia Arşiţa, în Iacobeni, la Şerba şi Tolova; Domeniul
Câmpulung – satele Fundu Moldovei, Colacu, Valea Stânei, Dadu, Orata, Sadova,
Măgura, Vama, Paltin; zona Iacobeni – satul Vatra Dornei (Dealu Negru), satul
Şaru Dornei, Pietrele Arse, Tarniţa; moşia Iablonow din satul Mişin, districtul
Kolomea, Galiţia5. În Kolomea a fost proprietar de mine de cărbune (1820).
Pentru fabrica din Cârlibaba intenţiona să caute argint, plumb şi cupru pe
Domeniul Borşa, pe Domeniul Rădăuţi (în Iedu-Cârlibaba), pe moşia Humor (în
2 Theodor Naske, Manganerz-Bergbau in der Bukowina, în „Stahl und Eisen. Zeitschrift für
das deutsche Eisenhüttenwesen“, Düsseldorf, 28. Jahrgang, Nr. 16, 15. April 1908, p. 543.
3 Oskar Hadbawnik, Die Zipser in der Bukowina. Anfang, Aufbau und Ende ihres
buchenländischen Bergbaues in den Nordkarpaten, Augsburg, Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen (Bukowina) e. V., 1992, p. 60.
4 Ibidem, p. 61.
5 Die Reisetagebücher des österreichischen Kaisers Franz I. in die Bukowina (1817 und
1823) în Rudolf Wagner, Vom Moldauwappen zum Doppeladler: ausgewählte Beiträge zur
Geschichte der Bukowina. Festgabe zu seinem 80. Geburgstag, Hrsg. i. A. Von Paula Tiefenthaler
und Adolf Armbruster, Augsburg, Hofmann Verlag GmbH, 1991, p. 489.

Ovidiu Bâtă

Tarniţa, satul Ostra). În atelierele de la Pojorâta urma să se topească argintul şi
plumbul de la Mariensee-Cârlibaba şi de la Borşa, iar fierul urma să fie topit şi
prelucrat o parte la Borşa, o parte la Iacobeni6.
În anul 1797, comisarul minier (Bergkommissar) Johann Méheş von Viski –
angajat al lui Anton Manz, ulterior director al întreprinderilor (Werksdirektor) –,
a descoperit, pe versantul sud-estic al Muntelui Fluturica, de la Cârlibaba, un
zăcământ de galenă argentiferă. Manz a adus şi aici 22 de familii de mineri – dintre
cele 40 de familii aduse iniţial la Iacobeni – din Zips (Gründenerland) şi a pus
bazele coloniei miniere Mariensee-Cârlibaba (1797).

Cârlibaba-Mariensee, Muntele Fluturica
Sursa: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. 20. Bukowina, Wien 1889, p. 43.

După confirmarea existenţei în zonă a diferitor zăcăminte minerale, Anton
Manz şi-a extins activitatea minieră. Începând din anul 1800, a concesionat terenuri
şi a deschis mine pentru exploatarea minereului de fier la Colacu, Rusaia
(magnetit), Gărgălău, Valea Stânei (limonit), Şaru Dornei (mangan), Pârâul Cailor,
Pojorâta şi Eisenau, a început exploatarea galenei argentifere de la CârlibabaMariensee, a cuprului de la Colacu.
În scopul întemeierii de colonii noi, Anton Manz a obţinut, din partea
Direcţiei Bunurilor Statului, terenurile de la Poiana Izvoru Hurghiş (pe Valea
Moldovei) şi Muntele Runcul Fusa (pe Valea Moldoviţei)7.
În anul 1805, Johann von Méheş (k. k. Schürfkommissär) a reuşit să
descopere pe Dealu Negru, mai jos de Fundu Moldovei, un zăcământ de pirită
cupriferă compactă – numit Sf. Treime (Dreifaltigkeit) –, cantonat în şisturi
6
7

Ibidem.
Oskar Hadbawnik, op. cit., p. 62.
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cloritoase, cu o grosime de 1,5–2 m, care se întindea până la Cârlibaba, în Valea
Bistriţei Aurii. Pentru exploatarea acestui zăcământ, au fost aduşi colonişti minieri
şi au fost înfiinţate coloniile Pojorâta (1805) şi Luisenthal (1805–1806)8. În
Pojorâta, s-a construit un furnal, împreună cu instalaţiile necesare, pentru ca
minereul de cupru să fie prăjit şi topit la faţa locului.
În anii 1807 şi 1808, Anton Manz a construit, în Eisenau-Prisaca Dornei,
şase ciocane de forjă pentru prelucrat fierul, în anul 1809 două ciocane în
Ruşii/Rus pe Boul, instalaţii pentru care aduce muncitori calificaţi din Zips9.
Atelierele de la Ruşii pe Boul, Freudenthal şi Eisenau au fost alimentate cu fier
brut – transportat cu căruţele peste Pasul Mestecăniş – de la fierăria din Iacobeni,
din care se făceau bare, şine şi plăci de fier.
În anul 1814, Anton Manz a construit, în Iacobeni, un al teilea furnal,
„Josef”, după acelaşi model primitiv ca cel din 1782 – „Lisbet” –, precum şi un
atelier mare cu două ciocane, în timp ce, în aceeaşi perioadă, în vest, furnalele de
acelaşi tip erau scoase din uz.
Nevoia crescută de energie trebuia acoperită cu lemnul pădurilor din jur,
astfel că, tot în această perioadă, Manz a construit drumuri, iar la Bila şi Şesuri, pe
cursul superior al Bistriţei Aurii, două ecluze, trimiţând lemnul necesar cuptoarelor
de topire, cu plutele, până la Iacobeni10. Fabrica de la Iacobeni avea produse cu
„cea mai bună trecere sau vânzare în Moldova”11 şi formase deja un „milioner”
(vezi Anexa).
La nivelul anului 1816, producţia industrială a întreprinderilor Manz consta
din: 59 888 ctr. (ctr./Ztr.=50 kg) fier (obţinut din minereu de fier şi din magnetit);
9 484 ctr. plumb şi minereu de plumb; 1 533 ctr. minereu granular; 7 968 ctr. fontă
brută; 1 109 ctr. fontă tuci; 5 188 ctr. bare de fier; 4 629 de lopeţi; 4 444 de sape
pentru porumb; 231 ctr. unelte agricole; 71 000 de cuie mari; 171 000 de cuie mici;
1 050 ctr. plumb moale; 1 068 ctr. litargă/oxid de plumb roşu; 1 100 Mark
(Mark=0,281 kg) de argint fin; 804 ctr. diferite tipuri de cărbune. Toată această
producţie se ridica la valoarea de 437 740 de florini12.
În anul 1817, în întreprinderile lui Manz lucrau 440 de muncitori, respectiv:
231 în fabrica din Iacobeni, 126 în fabrica din Cârlibaba, 67 în fabrica din Eisenau,
11 în fierăria din Moldoviţa, 15 în minele din Borşa13.
În anul 1820, zăcământul de la Dealu Negru a fost secţionat de o falie,
produsă probabil în urma unei alunecări de teren, fapt care a pus la îndoială
rentabilitatea viitoare a afacerii şi, astfel, i s-a dat posibilitatea lui Anton Manz să
8

Colonia a primit numele de Luisental în onoarea prinţesei Marie-Louise de Habsburg, fiica
lui Francisc I, viitoarea soţie a lui Napoleon I.
9 Oskar Hadbawnik, op. cit., p. 62.
10 Ibidem, p. 67.
11 Dumitru Vitcu, Precursori ai modernizării societăţii româneşti: Carol Mihalic de Hodocin,
Iaşi, Editura Junimea, 2015, p. 131.
12 Die Reisetagebücher des österreichischen Kaisers Franz I...., p. 489–490.
13 Ibidem, p. 490.
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cumpere de la stat întregul ansamblu de mine şi ateliere, în baza Hotărârii imperiale
din 20 aprilie 1820, în schimbul sumei de 27 000 de guldeni14.
Cu ajutorul directorului Johann von Méheş, Anton Manz a reuşit să
redeschidă zăcământul şi să extindă lucrările de exploatare, aşa încât producţia de
cupru pur a crescut de la 600 la 2 400 de chintale. Această mină i-a adus lui Anton
Manz, precum şi succesorului său, Vinzenz Manz, până în anul 1854, un profit
mediu brut anual de 50 000 de guldeni15.
Anton Manz şi-a concentrat atenţia apoi asupra uzinei de la Iacobeni şi a
folosit profitul obţinut la Cârlibaba şi, ulterior, la Pojorâta, la extinderea acestei
uzine, mărind-o şi construind locuinţe pentru funcţionari. În cele din urmă, în anul
1823, a început construcţia unui palat, în stil clasic, pe care el îl numea „Palatulreşedinţă” – sein Wohn-Palee – şi cu care, potrivit declaraţiilor sale, urma să-şi
încheie activitatea de constructor în Bucovina16.
La 4 aprilie 1821, Anton Manz a cumpărat de la stat mina de cupru de la
Pojorâta – cu galeriile Peta şi Runcu – şi Luisenthal şi a deschis patru galerii noi –
Ana, Rudolf, Amalia şi Cristi Himmelfahrt. Astfel, prin extinderea activităţii de
minerit, Manz le-a oferit angajaţilor săi un venit şi un trai sigur.
Întreprinderile miniere Manz au atins punctul maxim de dezvoltare
economică în deceniul al treilea al secolului al XIX-lea.
Grija faţă de situaţia socială a muncitorilor şi angajaţilor firmei sale, în
spiritul iosefinismului, l-a determinat să sprijine construcţia, în apropierea
atelierelor, de locuinţe, magazine, şcoli primare cu predare în limba germană
pentru copiii minerilor, o capelă pentru minerii catolici şi evanghelici, la Cârlibaba,
să asigure pensii şi ajutoare băneşti familiilor celor decedaţi, respectiv văduvelor şi
orfanilor celor care au lucrat în folosul său.
În prima călătorie a împăratului Franz I (1792–1835) prin Bucovina –
călătorie făcută între 1 şi 14 august 1817 –, acesta a trecut, în 12 august, şi prin
colonia de la Eisenau-Prisaca Dornei. În jurnalul de călătorie, se consemna: „În
bazinul Vama, care se întinde într-o vale îngustă, [se vede], la stânga, noul sat
înfiinţat de Manz, cu case din lemn, construite în conformitate cu reglementările în
vigoare şi locuite, în întregime, de către ţipseri. Există, de asemenea, o clădire
mare, lungă, turnătoria lui Manz, dotată foarte frumos cu cinci ciocane cu burduf.
Aici el face, din fierul de la Iacobeni, bare, şine de fier etc. Camera roţii
adăposteşte o moară de apă. Deoarece râul Moldova nu îngheaţă, el lucrează fierul
aici şi îl vinde în Bucovina şi Galiţia, dar nu atât de mult, conform declaraţiilor lui,
încât să se lipsească de fierul importat. Turnătorii mai multe pot fi construite. Într-o
casă cu un singur nivel este o cameră-şcoală, în care aproape treizeci de copii de

14

Oskar Hadbawnik, op. cit., p. 63.
Ibidem.
16 Ibidem.
15
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ambele sexe sunt învăţaţi să citească şi să scrie”17. Turnătoria de la Eisenau a rămas
principala sursă de venit a coloniştilor de aci până în anul 1870.

Fierăria din Prisaca Dornei-Eisenau
Sursa: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. 20. Bukowina, Wien 1889, p. 513.

O mare onoare i s-a făcut lui Anton Manz când, în timpul aceleiaşi călătorii,
împăratul Franz I a vizitat Iacobenii şi împrejurimile şi a poposit, ca oaspete, în
casa acestuia, timp de două zile. Împăratul a vizitat în detaliu întreprinderea şi chiar
a intrat în minele de la Iacobeni şi a relatat amănunţit, în jurnalul de călătorie,
această vizită, a lăudat priceperea lui Anton Manz, precum şi capacitatea sa
organizatorică. Impresionat de realizările lui Anton Manz în Bucovina, împăratul
i-a înmânat acestuia, la despărţire, Crucea de argint a Ordinului Imperial Leopoldin
(das Ritterkreuz des Leopoldordens), ceea ce, pentru un reprezentant al vieţii
economice de atunci, era o înaltă distincţie18.
În anul 1827, la vârsta de 70 de ani, Anton Manz s-a retras din afacere,
într-un moment când aceasta era foarte înfloritoare, şi i-a predat-o, în schimbul
unei rente viagere, nepotului său, Vinzenz Manz von Mariensee (1800–1865), fiul
fratelui său cu acelaşi nume – Vincenz Manz von Mariensee, ofiţer, decedat la
25 octombrie 1827, în Transilvania –, pe care îl considera moştenitor al unei averi
menite să-i ajute pe toţi cei din jur.
Anton Manz s-a retras la Viena, în Seilerstätte. Verile şi le petrecea în
renumita Staţiune Balneară Bad Ischl, din Salzkemmergut – localitate care i-a
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Die Reisetagebücher des österreichischen Kaisers Franz I. in die Bukowina, p. 480.
Hof- und Staats-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, I. Theil, Wien, aus der k.
k. Hof- und Staats-Aerial-Druckerey, 1826, p. 35; Erich Procopowitsch, op. cit., p. 5.
18

Ovidiu Bâtă

acordat titlul de „cetăţean de onoare”19 –, unde cumpărase, de la Franz Anton Graf
Kolowrat, castelul Wolfsbüchl/Wolfshügel (azi Hrovat).
Şi-a dat obştescul sfârşit – se pare din cauza unui „atac nervos”
(Nervenschlag)20 – la 28 august 1830, în Bad Ischl, fiind înmormântat în cimitirul
de aici, la 30 august 1830.
Nepotul şi moştenitorul său, Vinzenz Manz, i-a ridicat un monument funerar,
realizat din marmură de Adneth, de peste doi metri înălţime, care se mai păstrează
şi astăzi pe peretele sudic al Capelei Sebastian21.

Monumentul funerar al lui Anton Manz von Mariensee
din cimitirul Staţiunii Balneare Bad Ischl, Salzkemmergut.
Sursa: https://anton-manz.zurerinnerung.at

Pe piatra funerară, flancată de două coloane stilizate, a fost inscripţionat
epitaful: „Anton Manz von Mariensee, cavaler al Ordinului Imperial «Leopold»,
fondator al uzinelor şi minelor din Bucovina, decedat la 28 august 1830, în anul al
73-lea al folositoarei sale vieţi. Acest monument funerar a fost ridicat în semn de
veşnică recunoştinţă de nepotul Vinzenz Manz von Mariensee”.
19

Erich Prokopowitsch, op. cit., p. 5.
Ibidem.
21 Cf. https://anton-manz.zurerinnerung.at (accesat: 10.07.2017).
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Epitaful de pe piatra funerară
Sursa: https://anton-manz.zurerinnerung.at

Conform testamentului, datat Viena, 10 decembrie 1827 – testament ale
cărui proceduri succesorale au fost efectuate de către Guvernul Landului Austriei
Superioare, cu sediul la Linz22 –, averea sa – despre care el spunea că „a fost
dobândită prin hărnicie şi pricepere, pe căile cele mai legale şi cu bună-credinţă
faţă de fiecare”23 – a fost moştenită de nepotul său, Vinzenz Manz von Mariensee,
care urma să preia, ca moştenire universală, toate uzinele, minele şi celelalte bunuri
imobile, aceasta deoarece Anton Manz fusese căsătorit cu Josepha Edlen von
Ebenau, cu care nu avusese copii şi de care se despărţise ulterior.
Testamentul său avea şi o serie de dispoziţii, prin care numeroase rude şi
apropiaţi primeau sume considerabile de bani. Nu i-a uitat nici pe foştii săi
colaboratori credincioşi din Bucovina. Astfel, copiilor directorului minelor, Johann
von Méhes – decedat în 1827, la vârsta de 65 de ani –, le-a lăsat 20 000 de florini,
iar supraveghetorului uzinei din Iacobeni, Seeling, suma de 4 000 de florini şi a
dispus ca fiul acestuia să studieze la Academia Minieră din Schemnitz, pe cheltuiala
fabricii.
De mare importanţă era punctul 14 din testament: „Fiecare funcţionar al
uzinei şi al minelor mele, care în ultima lună octombrie [a anului] 1827 se mai afla
în serviciul meu, precum şi funcţionarii pensionaţi de mine, femeile şi copiii
22
23

Erich Prokopowitsch, op. cit., p. 5.
Ibidem.
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acestora vor primi valoarea lunară a salariilor şi pensiilor lor. De asemenea, fiecare
persoană care, în octombrie 1827, se afla în serviciul meu – miner, muncitor,
fierar, zidar, tâmplar, turnător şi alţii asemenea –, precum şi toţi angajaţii de la
Administraţia din Iacobeni şi arendaşii, cei care fac aprovizionarea, văduvele şi
copiii lor vor primi câte o alocaţie lunară sau ajutor lunar”24.
Aceste dispoziţii testamentare demonstrează legătura profundă dintre Anton
Manz şi angajaţii de la uzinele sale din Bucovina şi urmaşii acestora. Încă din
timpul vieţii, minerii ţipseri îl numeau – aşa cum se constată din vechi scrisori şi
petiţii –, pe bună dreptate, „tatăl care le asigura pâinea cea de toate zilele”25.
Reiese, din acest fragment al testamentului, şi receptivitatea industriaşului
Anton Manz faţă de nevoile şi statutul social al colaboratorilor săi, aspect care îl
făcea să fie unic în rândul patronilor din acea vreme.

ANEXA
III. Contribuţii la cunoaşterea minelor din statele ereditare c. c.
1. Minele şi uzinele metalurgice de la Iacobeni şi Mariensee,
de pe lângă mina de argint din Cârlibaba, în Bucovina
Uzina siderurgică de la Iacobeni, de lângă Bistriţa Aurie, produce în prezent,
împreună cu atelierul metalurgic de la Vama, aflat la 6 mile distanţă
[o milă austriacă = 7,585936 km; 45,5 km, n. n. – O. B.], cu ajutorul a două
furnale, şapte cuptoare, un atelier de laminat tablă şi două ateliere de fabricare a
uneltelor, plus un atelier de fabricat cuie, anual până la 10 000 cent. fier brut,
4 500–5 000 cent. bare de fier, 100–150 cent. tablă, 180–200 cent. unelte – precum:
lopeţi, sape pentru vie, belciuge, zăvoare, cârlige, ciocane pentru cariere de piatră,
pene pentru crăpat pietre, greble, obiecte metalice pentru mori, unelte pentru
sticlărit şi arderea potasei, fierăstraie, nicovale, ciocane etc. – şi peste un milion
de cuie.
Fierul produs aici este foarte căutat pentru ductilitatea şi tăria lui, iar
obiectele făcute din acest fier sunt trimise până la Bucureşti şi Iaşi. Cele 17 mine de
fier ce aparţin uzinei siderurgice amintite (14 dintre ele se află pe domeniile
Câmpulung şi Ilişeşti în Bucovina, două în Comitatul Maramureşului şi una în
Transilvania) sunt atât de bogate în fier, încât producţia anuală, eliminând
dificultăţile inerente, a crescut exponenţial şi ar putea aproviziona din belşug
întreaga Galiţie cu acest important produs.
24
25

Ibidem.
Ibidem.
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Mina de plumb, care conţine şi argint, de la Mariensee (lângă Cârlibaba)
furnizează anual 650–800 mărci de Ag fin [o marcă vieneză = 0,281 kg, n. n. –
O. B.], 700–900 cent. plumb şi 150–200 cent. oxid de plumb (pudră). Argintul
obţinut se trimite la Karlsburg [Alba Iulia], în Transilvania, la monetăria imperială.
Întregul personal de funcţionari de la uzina metalurgică şi de la mina de
plumb constă din 19 angajaţi. Personalul complet de lucru, inclusiv tăietorii de
lemne, căruţaşii, plutaşii etc. se ridică la 800–1 000 de persoane.
Direcţiunea uzinei mai are în subordine un medic, un învăţător, un profesor
de muzică şi o moaşă.
Sursa: „Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat“, Wien, Nr. 41., Mittwoch, den
20. May 1812, p. 245–246.

OPINII

HEGHEMONIA INTELECTUALĂ – ŞI SEXTIL
PUŞCARIU –
ÎN UNIREA BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂNIEI (I)
ION FILIPCIUC
Die intelektuelle Hegemonie – und Sextil Puşcariu – in der Vereinigung
der Bukowina mit dem Königreich Rumänien
(Zusammenfassung)
Der Beitrag Die intelektuelle Hegemonie – und Sextil Puşcariu – in der
Vereinigung der Bukowina mit dem Königreich Rumänien behandelt die Problematik
„einer glücklichen Zeit aus der Geschichte der Bukowina”, zwischen Oktober und
November 1918, durch die Auswertung von damaligen Dokumenten: offizielle Akten,
Korrespondenz, Presseartikeln, Tagebüchern, Memoirs. Es sind noch die genaue
Chronologie der Ereignisse und die kontextuelle Darstellung ohne Vernachlässigung
der Fakten oder der Menthalitäten zu erwähnen, die manchmal diakronisch präsentiert
werden, sowie die Vorliebe für die historiographische Forschung ohne Stereotypen
und Klischees.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Hegemonie, Dokumente, Wiedergabe der
Wahrheit, Zensur, Chronologie, Konjunktur- und wissenschaftliche Forschung.

Cine încearcă să descopere un nerv raţional în ţesătura evenimentelor care au
pornit şi închegat Unirea Bucovinei cu Regatul România, se va uimi că din capătul
unei bune organizări se ajunge într-o devălmăşie excelent ilustrată de acel „neant
valah” drag lui Emil Cioran.
Faptele, spusa şi scrisa din acel răstimp fast din istoria Bucovinei, se pot
reconstitui lesne din documentele vremii – scrisori, jurnale, memorii, acte oficiale,
articole şi notiţe din presă –, cu toate că şi în cazul unor mărturii obiective, precum
cele rămase de la Sextil Puşcariu, întâmpinăm oarece impedimente: reaşezarea
faptelor şi impresiilor după chiar un sfert de veac, valorificând notaţii disparate cu
diferenţe mari de timp între consumarea faptului şi notaţia diaristului şi editarea
paginilor din Memorii, ediţie de Magdalena Vulpe, prefaţă de Ion Bulei, note de Ion
Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Bulei şi Magdalena Vulpe, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, cu nenumărate
croşete operate de cenzura socialistă.
Altfel spus, ca să apreciem în hotarele adevărului contribuţia de căpetenie a
cărturarului Sextil Puşcariu în procesul social-politic al Unirii Bucovinei cu
Regatul României ar trebui să avem netrunchiate măcar memoriile savantului.
Am preluat sintagma „heghemonia intelectuală”, cu pronunţia primordială,
dintr-un articol aflat în ziarul „Glasul Bucovinei”, din 1918, din simplu motiv că
substantivul pătrunde în limba română din greacă iar în Bucovina s-a păstrat prin
„heghemonia” limbii germane, fapt care ar justifica şi formula pleonastică, etimonul
grecesc estompându-şi semnificaţia din antichitate.
Lazăr Şăineanu dă termenul „egemonie f. 1. supremaţia unui oraş sau a unei
ţări, în Grecia antică; 2. supremaţia unui popor considerat asupra celorlalte: Prusia
avea egemonia în imperiul german înainte de războiul mondial”1 fără a face vreo
trimitere la etimologie, deşi explicaţia a fost tradusă aproximativ după Le
Dictionnaire d’aujourd’hui toujours à jour, Tours, Maison Mame, [1946?]:
„hégémonie n. f. (g. hégémonia) Suprématie qui appartenait à une ville dans les
fédération de l’antiquité grecque: l’hégémonie de la Grèce appartenait primitivement
à Sparte, Athènes la lui disputa. II Suprématie d’un Etat sur un autre”. Mai aproape
de zilele noastre, „hégémonie n. f. (gr. hégémonia) Suprématie, pouvoir
prépondérant, dominateur, d’un Etat, d’un groupe social sur l’autre.” (Le Petit
Larousse en couleurs, Paris, 1995.)
Dicţionarul limbii române moderne, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1958, aduce un spor semnificativ, sub aspect ideologic: „Hegemonie s. f. Faptul de a
avea rol de conducere; supremaţie, dominaţie, rol conducător (al unei clase faţă de alta
sau al unui stat faţă de alte state) ◊ Hegemonia proletariatului – conducerea de către
proletariat a maselor muncitoare în lupta revoluţionară pentru înfăptuirea revoluţiei
burghezo-democratice, pentru zdrobirea burgheziei şi pentru construirea socialismului
şi a comunismului. (var.: heghemonie s. f.) – fr. hégémonie (‹gr.›).”
În fapt, cuvintele greceşti ήγεμονια şi ήγεμονικόν aveau o supremaţie filosofică
pe care o putem aprecia dintr-un fragment invocat de Sextus Empiricus din scrisa
stoicilor: „Se spune că adevăratul se deosebeşte de adevăr în trei privinţe: în esenţă,
compoziţie şi potenţă. Mai întâi în esenţă, deoarece adevăratul este un incorporal,
căci el este o judecată logică şi expresie, pe când adevărul este un corp, căci este
ştiinţa tuturor lucrurilor adevărate pe care le declară, iar ştiinţa este raţiunea
conducătoare având o anumită dispoziţie, aşa cum pumnul este mâna având o
anumită dispoziţie, iar raţiunea conducătoare este corp. Căci după ei [stoicii] este
suflu. Acestea diferă şi în compunere, întrucât adevăratul este ceva simplu, ca spre
exemplu «eu conversez», pe când adevărul se compune din cunoaşterea multor
1

Dicţionarul universal al limbei române de…, revăzut şi adăugit la ediţia a V-a, Craiova,
Editura „Scrisul românesc”, fost Samitca, 1929.
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lucruri adevărate. În potenţă, deoarece adevărul aparţine ştiinţei pe când adevăratul
nu în toate privinţele. De aceea se spune că adevărul există numai la înţelept, pe când
adevăratul se poate găsi şi la cel prost. Căci este cu putinţă ca prostul să spună ceva
adevărat”2.
În note, traducătorul precizează că termenul grecesc ήγεμονικόν, folosit de
stoici, a fost tradus în româneşte prin „raţiunea conducătoare” şi prin „partea
conducătoare”, pentru că ήγεμονικόν înseamnă „partea raţională conducătoare a
sufletului omenesc” sau „aspectul raţional conducător din suflet”, deoarece stoicii
concepeau sufletul fără părţi deosebite, πνεϋμα, doar cu o anumită dispoziţie (πώ
έχον) şi tensiune (τόνοζ), ceea ce ar însemna formă adecvată şi forţă necesară unei
anumite funcţii.
Cu asemenea flamură conducătoare, ne vom aventura în cumpănirea
evenimentelor ce ne îndeamnă să revedem cum s-a înfăptuit Unirea Bucovinei cu
Regatul România, ştiut fiind faptul că începutul a fost provocat de… o mână de
cărturari.
Să urmăm, aşadar, făgaşul evenimentelor:
Sâmbătă, 14/27 iunie – în casa prof. Alexe Procopovici din Cernăuţi, prof.
Sextil Puşcariu, Eugen Herzog şi Ion Nistor petrec la o partidă de tarok, până în zorii
zilei de duminică.
Alexe Procopovici, născut în ziua de miercuri, 26 martie 1884, în familia
profesoarei Vica şi a preotului Ioan Procopovici din Cernăuţi, urmând Gimnaziul de
Stat din capitala Bucovinei, unde trece bacalaureatul în vara anului 1902 şi-şi
continuă studiile la Facultatea de Filosofie de la Universitatea din Cernăuţi,
încununate cu un doctorat în filosofie. Va activa ca profesor (1906–1919) la
Gimnaziul Superior de Stat III, membru activ (1902–1905) şi emeritat (din 1907) al
Societăţii Academice „Junimea” din Bucovina, autor al studiilor Societatea
Academică „Junimea”, în vol. Românii din Bucovina, Cernăuţi, 1906; Despre
nazalizare şi rotacism, Bucureşti, 1908; În contra utracvismului, Cernăuţi, 1913;
Cazania lui Coresi, 1914; În jurul Constituantei, în „Glasul Bucovinei”, anul I,
nr. 4, vineri, 1 noiembrie 1918, p. 49–50.
Sextil Puşcariu, născut în ziua de vineri, 4 ianuarie 1877, la Braşov, cu studii
liceale în limba română şi germană în oraşul natal, examen de bacalaureat în 1895,
cursuri universitare la Facultatea de Filologie Romanică din Leipzig (1895–1900),
specializare la Paris (1899–1900), doctor în litere la Universitatea din Leipzig (1898)
şi docent la Universitatea din Viena (1904), membru corespondent al Academiei
Române, profesor de filologie română (din 1906) şi decan al Facultăţii de Filosofie la
Universitatea din Cernăuţi.
2 Sextus Empiricus, Despre adevăr şi adevărat, în cartea Schiţe Pyrrhoniene. Opere filosofice,
vol. I, traducere şi introducere de prof. dr. Aram M. Frenkian, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R.,
1965, p. 79.
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Eugen Herzog, născut miercuri, 14 aprilie 1875, în Viena, unde urmează liceul
şi cursurile universitare de germanistică, romanistică şi filosofie, profesor de liceu în
Praga şi Viena, profesor universitar în Praga şi Cracovia – cu doctorat în ştiinţe
umaniste, în 1897, profesor docent în 1900, la Universitatea din Viena –, iar din
1912, profesor titular la Catedra de filologie romanică de la Universitatea din
Cernăuţi, membru corespondent, din 29 mai 1914, al Academiei Române, publicând,
în colaborare cu Sextil Puşcariu, Lehrbuch der rumänischen Spache (2 vol., 1919–
1920) şi cu Vasile Gherasim, Glosar dialectal mărginean.
Ion I. Nistor, născut în ziua de joi, 17 august 1876, în familia ţăranilor Ilie a lui
Gheorghe Nistor şi Maria, în satul Bivolărie, comuna Vicovu de Sus, judeţul
Rădăuţi, şcoala primară în sat şi studii secundare la gimnaziul german K. K. StaatsGymansium din Rădăuţi (1889–1897), unde obţine certificatul de maturitate
(Maturitats Prüfung), după care urmează Facultatea de Filosofie de la Universitatea
din Cernăuţi (semestrul de iarnă 1897 – până la 31 iulie 1901), profesor suplinitor
pentru istorie şi geografie la Liceul de Stat din Cernăuţi (1901–1904), la liceul
similar din Suceava (1 septembrie 1904 – 31 august 1907), apoi la Liceul Real din
Cernăuţi (1907–1912), unde editează revista „Junimea literară” (1904–1910, cu
debut istoriografic prin articolul Moldova înainte de întemeierea principatului, anul
I, nr. 1, p. 23–24), cu doctorat în istorie la Universitatea din Viena (Die moldauischen
Ansprüche auf Pokutien / Pretenţiile moldoveneşti asupra Pocuţiei), teză susţinută la
22 martie 1909 şi publicată în „Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums”,
Czernowitz, XVI, 1909), membru corespondent al Academiei Române (18 mai
1911), profesor docent „venia legendi” pentru istoria est-europeană în Evul Mediu şi
modernă la Universitatea din Viena (din 3 iulie 1911, ţinând cursuri până în 1912),
profesor agregat la Catedra de istoria Europei de Sud-Est la Universitatea din
Cernăuţi (din 14 august 1912).
Şi să observăm ce poate face o mână de cărturari – între care trei membri
corespondenţi ai Academiei Române – cuprinşi de acel suflu hegemonicon menit să
îndrume poporul către un ideal bântuind sute de ani peste „o margine primejduită de
ţară românească”.
Duminică, 15/28 iunie 1914 – Arhiducele Francisc Ferdinand, moştenitorul
coroanei austro-ungare, şi soţia lui, Sofia Chotek, prinţesă de Hohenberg, sunt
asasinaţi la Sarayevo, Serbia, de către Gavrilo Princip, un tânăr bosniac în vârstă de
19 ani. La Cernăuţi, vestea ajunge către seară şi, peste noapte, pe turnul Primăriei
din capitala Ducatului Bucovina a fost arborat steagul imperial în bernă; toate
instituţiile publice au steaguri negre iar la bisericile din satele bucovinene se trag
clopotele…
Marţi, 15/28 iulie – Austro-Ungaria declară război Serbiei şi se ordonă
mobilizarea generală iar în curs de 24 de ore, locotenentul Sextil Puşcariu ajunge în
cazarma Regimentului Artilerie de Câmp Nr. 34, din Braşovul Vechi.
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Joi, 24 iulie/6 august – dimineaţa, din ordinul maiorului Eduard Ficher,
comandantul Jandarmeriei din Ducatul Bucovina, la frontiera din Răchitna, 40 km
depărtare de Cernăuţi, pornesc ostilităţile dintre austrieci şi ruşi; Rusia declară război
Imperiului Austro-Ungar.
Miercuri, 30 iulie/12 august – Regimentul Artilerie de Câmp Nr. 34 din
Braşovul Vechi primeşte ordine de plecare, părăseşte cazarma şi se îmbarcă în
vagoanele din gara Braşov.
Spre sfârşit de august 1914, prof. Ion Nistor tipăreşte necrologul:
†Archiducele Francisc Ferdinand
Moştenitorul tronului Împărăţiei noastre, Archiducele Francisc Ferdinand,
împreună cu ilustra sa soţie, ducesa de Hohenberg, au căzut victimă unui complot
odios, pus la cale de sârbi. O mână sacrilegă a descărcat arma în mod mişelesc asupra
iubitului, respectatului şi veneratului clirenom al tronului habsburgic chiar în momentul
când archiducele, în deplina vigoare a vieţei, plecase în Bosnia spre a-şi îndeplini acolo
îndatoririle grele şi pline de răspundere, pe cari i le impunea chemarea sa de inspector
suprem al întregei puteri armate a Monarhiei. O mână afurisită de asasin descre[i]erat a
curmat firul vieţei archiducelui moştenitor în clipa când el se găsea la postul său de
comandant suprem al manevrelor din Bosnia şi Herţegovina. Moartea aceasta tragică a
zguduit adânc sufletul nobil al bătrânului şi greu încercatului nostru împărat, ea a cernit
adânc sufletele celor 50 de milioane de supuşi credincioşi, cari adorau în archiducele
moştenitor pe viitorul lor scutitor. , domn şi împărat
Atentatul de la Sarajevo a zguduit puternic întreaga lume civilizată, care privea
cu respect şi cu încredere la moştenitorul Monarhiei Austro-Ungare.
Românii din Bucovina şi din Transilvania legau de înalta persoană a decedatului
moştenitor cele mai frumoase speranţe. Ei adorau în el pe protectorul şi binevoitorul
lor. Ei vedeau în el pe întemeietorul unei Austrie Mari cu supremaţia culturii germane
sub înaltul scut al casei domnitoare a Habsburgilor, în care sperau să găsească şi ei un
scut în lupta uriaşă contra slavismului semicivilizat al stepelor ruseşti şi a[l] expoziturii
acestuia din munţii sârbeşti. Soarta însă a voit altfel. Cu ochii plini de lacrimi, ne
plecăm cu evlavie genunchiul înaintea sicriilor, cari s-au scoborît spre vecinică odihnă
în gropniţa de la Artstetten. De acolo, rădicându-ne privirile cătră adânc veneratul şi
greu încercatul nostru monarh, un singur gând ne însufleţeşte pe toţi: Doamne sfinte,
dă-i putere să supoarte şi această crâncenă lovitură întru fericirea Monarhiei şi a
credincioaselor sale popoare! 3
I. Nistor

3

„Şcoala”, Cernăuţi, anul V, nr. 6, 7 şi 8, iunie, iulie şi august 1914, p. 1.
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La care necrolog, Nicolae Coman [Cotos], în cartea Martiriul Bucovinei, ar
avea tot dreptul să apostrofeze: „A te manifesta, chiar astăzi, în Bucovina, în favorul
austriacilor, al duşmanilor şi împilatorilor noştri, este fără îndoială cea mai mare
crimă naţională ce poate s-o comită un bucovinean”4.
Duminică-luni, 17–18/30–31 august – Guvernatorul Bucovinei, Rudolf Meran,
şi autorităţile austriece de la Cernăuţi, din pricina ofensivei trupelor ruseşti, se refugiază
la Vatra Dornei; între românii care doresc să ajungă la Viena se află şi prof. Ion Nistor,
însă contele Meran îi propune să treacă în România şi-i eliberează un paşaport pentru
această direcţie.
Miercuri, 20 august/2 septembrie – în zorii zilei, austriecii aruncă în aer podul de
peste Prut, fapt care n-a oprit trupele ruseşti să aducă în mai multe puncte pontoane, să
treacă râul şi să ocupe oraşul Cernăuţi; primarul Weisselberger îi întâmpină pe
cuceritori cu pâine şi sare, dar este înlocuit cu preotul român Gheorghe Şandru;
mitropolitul Vladimir de Repta este îndemnat să oficieze un Te-Deum în Biserica
„Sf. Parascheva” din Cernăuţi şi să pomenească numele ţarului Nicolae al II-lea; peste
câteva zile, cătanele ţarului împlântă stâlpi de graniţă cu înscrisul „Nova Rosia” pe
malul drept al râului Siret.
Duminică, 1/13 septembrie – „Publicaţiune. În resboaiele din urmă, purtate în
ţară cu duşmanul, s-au ivit earăş[i] cazuri sigure de trădare faţă de trupele militare.
Populaţiunea se face la aceasta lucrătoare de seamă cu obiecţiunea că comandanţii
militari au ordin strict să împuşte imediat pe loc pe oricare i-ar face numai chiar
suspiciune de trădare sau altă purtare duşmănoasă statului. Gura Humorului, la
13 septembrie 1914. De la comanda supremă, Meran m. p. No 272 / d. Praesident”.
Vineri, 5/18 septembrie – „Publicaţiune. Guvernul i. r. al ţării Ducatului
Bucovinei. La emisul comandei militare din Lemberg, în Munkacs, să aduce la
cunoştinţa tuturoră că de acum până mai departe nu este voe, la niciun caz, a trage
clopotele bisericeşti, a lumina ferestrele, a umbla pe stradă după 7 oare sară, a mâna
vite pe dealuri la păşune şi a aprinde focuri libere. Cei ce nu vor ţinea de ordinaţiunea
aceasta vor fi aspru pedepsiţi. Vatra Dornei, în 18 septembrie 1914. Preşedintele i. r. al
ţării, Meran, m. p. no 370 / D”.
Sâmbătă, 27 septembrie/10 octombrie – moare Regelui Carol I al României.
Duminică, 28 septembrie/11 octombrie – încoronarea regelui Ferdinand I,
nepotul şi succesorul lui Carol I, pe tronul Regatului România.
Sâmbătă, 18/31 octombrie – austriecii pornesc o contraofensivă şi recuperează
oraşul Cernăuţi de sub ocupaţia rusească, iar triumviratul bucovinean, alcătuit din
Eduard Fischer, Aurel Onciul şi Nicolai Wassilko, organizează corpuri de voluntari
legionari, români şi ucraineni, pentru a sprijini jandarmeria la menţinerea ordinii şi
apărarea vechii frontiere instituite în vremea împărătesei Mariei Terezia.
4

Dr. Nicolae Coman, Martiriul Bucovinei 1914–1915, Bucureşti, Editura Librăriei „Pavel
Suru”, 1915, p. 276.
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Duminică, 9/22 noiembrie – adunare ţărănească la Suceava, comandată de
maiorul Eduard Fischer, spre a vota moţiunea în care i se cerea regelui României să nu
pornească război împotriva Austro-Ungariei: „Măria Ta! ştim din părinţi că cea mai
mare primejdie pentru întregul neam românesc este muscalul. Împotriva lui ne poate
apăra sigur numai Austria puternică. De aceea, noi, ţăranii români din Bucovina, am
fost şi rămânem pururi credincioşi împărăţiei şi tot de aceea ne-am aşteptat ca, în
războiul crunt de astăzi, oastea românească, apărând neamul nostru, va lupta alături
de oştirile împărăteşti.
Spre marea noastră măhnire, auzim că, la Bucureşti, se asmuţă împotriva
Austriei şi se cere ca oastea românească să intre în împărăţie. Întâmplându-se una ca
aceasta, feciorii noştri înşiraţi în oştirile împărăteşti, credincioşi jurământului lor
ostăşesc, ar trebui să se împotrivească şi să verse sânge românesc. Ne înfiorăm
gândind la o astfel de grozăvenie. De aceea, noi, ţăranii români din Bucovina, venim
prea plecaţi la Măria Ta cu umilită rugăminte: «Nu vărsa sânge românesc şi drept
aceea nu intra în împărăţie, ci, mai vârtos, porunceşte oştirilor Măriei Tale să lupte
alăturea de oştirile împărăteşti [!]»”5.
Marţi-joi, 13/26–15/28 ianuarie 1915 – mareşalul Kolmar von der Golz Paşa
(ofiţer superior german în slujba Turciei) se întâlneşte cu regele Ferdinand şi
principalii oameni politici din România spre a-i determina să intre în război de partea
Puterilor Centrale.
Luni, 19 ianuarie/1 februarie – Iancu Flondor întocmeşte un Memoriu privitor
la fruntariile Bucovinei, pe care îl expediază din Storojineţ ministrului prezident al
Guvernului Regatului România, la Bucureşti, text din care reţinem doar trei pasaje:
„O întâmplare fericită m-a pus în măsură să pot afla la timp că s-a format în
zilele din urmă la Cernăuţi un comitet rutean, care e pe cale să compună un memoriu
privitor la starea etnică actuală a populaţiunei bucovinene, cu scop de a-l înainta
guvernului rus, insistând ca, la o eventuală apropiată schimbare a hartei europene, să
fie considerată partea Bucovinei, situată între râurile Prut şi Sirete, ca locuită în
majoritate covârşitoare de ruteni şi, prin urmare, încorporată Imperiului Rus. În vederea
acestei tendinţe periculoase, a cărei realizare ar avea drept urmare o simţitoare ciuntire
a Bucovinei româneşti, mă cred dator să pun celor în drept la dispoziţie materialul
necesar pentru a respinge acest atentat îndreptat contra neamului nostru. […]
Trei premise mai importante vor determina stabilirea fruntariilor noi ale
Bucovinei:
a) Principiul naţionalităţilor, fiind pus – cu sau fără drept – ca şi cauza
războiului european.
«După statistica oficială austriacă din anul 1910, care numai în favorul
elementului român nu e compusă, rezultă că partea Bucovinei – care ne interesează în
5 „Foaia Poporului”, Câmpulung, nr. 38, noiembrie 1914, p. 1; Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei, 28
noemvrie 1918, studiu şi documente de…, Bucureşti, „Cartea românească”, 1928, p. 18–19; Ion I. Nistor,
Istoria Românilor, vol. II, ediţie îngrijită de dr. Florin Rotaru, Bucureşti, Editura Biblioteca, 2003, p. 364.
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special –, anume de la ţărmul drept al Prutului, respectiv Ceremuşului, spre apus,
până la hotarele Ungariei şi Transilvaniei, are o suprafaţă de 911 543 [de] hectare şi e
locuită de: români – 263 254; ruteni – 183 418; prin urmare, o majoritate a românilor
faţă de ruteni de 79 634, care, fără «munţii ruteni», sporeşte la 160 635.
Admit că partea de vest a Bucovinei – ţărmul drept al Ceremuşului – e locuită
de populaţiune compactă ruteană; totuşi, suntem îndreptăţiţi să pretindem şi partea
aceasta a ţării ca şi compensaţiune pentru populaţiunea română aflătoare pe ţărmul
stâng al Prutului, în număr de 10 635 [de] suflete».
b) Chestia apărării pentru viitor a principiului menţionat.
«Fruntaria Prutului, ca linie de apărare eficace a Bucovinei de Sud, se prezintă
– după mine – ca o conditio sine qua non. Ţărmul stâng al râului numit e în tot
parcursul lui şes lin, în multe locuri chiar expus inundării, pe când malul drept,
începând aproape de fruntaria actuală a României, până la localitatea Zeleneu, ne
arată o înălţime relativă de două până la cinci sute de metri, dominând astfel
pretutindene cu desăvârşire ţărmul stâng în distanţe de şapte până la douăzeci
kilometri. Liniile căilor ferate Nouă Suliţa – Cernăuţi, respectiv Cernăuţi –
Nepolocăuţi – Vaşcăuţi sunt, pentru duşman, în asemenea împrejurări, absolut
impracticabile; aceeaşi imposibilitate privitor la şosele în valea menţionată. Cota 539
în apropierea Cernăuţilor, muntele Ţeţina, cu o înălţime absolută de peste 800 [de]
metri (în vremi trecute cetate), e situată aproape în centrul liniei de apărare. Panta
muntelui spre sud e absolut sigură contra focului artileriei duşmane şi, prin urmare,
foarte potrivită pentru depozite de muniţiuni, armamente şi rezerve».
c) Asigurarea prosperităţii economice a formaţiunilor noi.
«Prosperitatea economică a unui popor e strâns legată de bogăţia solului
(subsolului) a regiunii locuită de el. În Bucovina nu videm deocamdată în
considerare subsolul: Iacobeni şi Eisenau, puţin fier (producţiunea foarte anevoioasă
şi nerentabilă), apoi salinele din Cacica (monopol).
Industria se mărgineşte numai la velniţe, mori şi fasonarea lemnului de
construcţie. Rămâne deci să ne ocupăm numai de solul cel productiv.
Regiunea cea mai fertilă e situată pe ţărmul stâng al Prutului, progresând, în
calitatea ei, spre Nistru. Ea e de comparat cu nordul Moldovei, plus că – fiind în
cultură intensivă – cu mult mai productivă. Partea aceasta a ţării va rămânea probabil
– cu regrete – afară de calculul nostru.
Sudul Bucovinei, adică începând de la ţărmul drept al Prutului, e în cea mai
mare parte muntos (aproape 90%), crescut cu păduri, alocurea raţional cultivate.
Pământul arabil e situat în cea mai mare parte între Prut şi Sirete, apoi în întinderi
mai mici pe ambele părţi ale cursului inferior al Siretelui şi Sucevei. Restul ţării, care
nu e crescut cu păduri, se întrebuinţează ca fânaţe şi izlazuri. Pomete şi vii se află în
apropierea ţărmului Prutului, puţine şi pe cursul inferior al Sucevei. O deosebită
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apreciere merită prăsila vitelor; ea e în toate ramurile ei foarte dezvoltată în calitate şi
cantitate de o superioritate remarcabilă»”6.
Sâmbătă, 2 ianuarie – marţi, 9 februarie 1916 – oraşul Suceava este ocupat de
trupele ruse: „Când ruşii au ocupat Suceava, la 2 ianuarie st. n. 1915, au găsit, cu toate
că până atunci se făcuseră nenumărate transporturi de întemniţaţi, de la Suceava în
apusul Monarhiei, încă un rest de 407 ţărani. Aceşti nenorociţi mulţumiau în genunchi
cazacilor, cari i-au eliberat, şi plecau pe ger, desculţi şi cu capul gol, în hainele de vară
în cari fuseseră arestaţi încă în vara trecută”7.
Luni, 2/15 februarie – trupele ruseşti ocupă pentru a treia oară oraşul
Cernăuţi, sub considerentul că face parte din Nova Rossia, ca un „punct strategic
pentru operaţiile lor militare. Oraşul le plăcea foarte mult, declarând că nici ţarul
nu are o reşedinţă mai mândră ca Palatul Mitropolitan”8.
Sâmbătă-marţi, 23–26 mai/5–8 iunie – între concesiile pe care Ministerul de
Externe al Austro-Ungariei le discuta la Viena, în perspectiva atragerii României de
partea Puterilor Centrale, una era şi retrocedarea întregii Bucovine.
Luni, 14/28 iunie – se întemeiază Comitetul Refugiaţilor Bucovineni (Ion
Nistor, George Tofan, Ion Grămadă şi Iorgu Toma) şi Asociaţia Bucovineană, pentru
a face „o vie propagandă pentru orientarea opiniei publice româneşti în vederea
susţinerii idealului naţional, în sensul grabnicei reuniri a Bucovinei cu România”9.
Duminică, 14/27 august – Sf. Marie Mare, Naşterea Maicii Domnului –
România declară război Austro-Ungariei, cu obiectivul „înfăptuirea unităţii sale
naţionale” şi justificarea: „Războiul, la care ia parte aproape întreaga Europă, pune în
discuţie cele mai grave probleme privind dezvoltarea naţională şi însăşi existenţa
statelor; România, mânată de a contribui la grăbirea sfârşitului conflictului şi sub
imperiul necesităţii de a salvgarda interesele sale de neam, se vede silită a intra în
linie alături de cei care îi pot asigura realizarea unităţii naţionale. Pentru aceste
motive, ea se consideră începând din acest moment în stare de război cu AustroUngaria”10.
Luni, 15/28 august – armata română trece Carpaţii în Transilvania iar
Germania rupe relaţiile diplomatice cu România. În calendarul aflat de istoricul
6 Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosar 2, f. 150–156; publicat de
Constantin Ungureanu, Memoriul lui Iancu Flondor, din anul 1915, despre hotarele Bucovinei, în
„Analele Bucovinei”, Bucureşti – Rădăuţi, anul X, nr. 2, 2003, p. 493–498 (comentariu), p. 499–505
(text), p. 506–507 (tabela statistică), p. 508 (rezumat în limba germană). Şerban I. Flondor dă următoarea
notă: „Acest memoriu a fost făcut în dublu exemplar, din care unul a fost înaintat prin intermediul d-lui
deputat dr. Ioan Mavrocordat [Dăngeni] domnului I. I. C. Brătianu – Bucureşti în februarie 1915, iar
exemplarul de faţă a fost păstrat în casa familiei Mavrocordat şi mi-a fost restituit în decembrie 1939.
Exemplarele memoriului sunt scrise cu mâna proprie a tatălui meu, Iancu Flondor, iar tabelele anexe de
mâna mamei mele, Elena Flondor”.
7 Dr. Nicolae Coman, op. cit., p. 168.
8 Ion I. Nistor, Istoria românilor, ed. cit., p. 369.
9 Cf. „Neamul românesc”, Bucureşti, anul X, nr. 43, 25 octombrie 1915, p. 5.
10 Stelian Neagoe, Marea Unire a românilor în izvoare narative, Bucureşti, Editura „Eminescu”,
1984, p. 222–224.
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Gheorghe I. Brătianu, sublocotenent în armata română, în casa unui gospodar din
satul Rădăşeni, lângă Fălticeni, ţăranul avea înscrisă cu creion bont însemnătatea
zilei: „Azi a fatat vaca”. După intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei,
Sextil Puşcariu, întâlnindu-se cu prietenul său Marius Sturza, medic militar în Arad,
îi adresează urarea: „La revedere, la Cluj, unde eu voi fi rector şi tu profesor
universitar!”11
Miercuri-joi, 16–17/29–30 noiembrie – „Bătălia pentru Bucureşti”, pe Neajlov
şi Argeş, de unde armata română, comandată de generalul Constantin Prezan, este
nevoită să se retragă, lăsând capitala României la discreţia inamicului.
Duminică, 20 noiembrie/3 decembrie – guvernul român, condus de Ion I. C.
Brătianu, părăseşte Bucureştii şi pleacă la Iaşi.
Miercuri, 23 noiembrie/6 decembrie – ca un cadou pentru ziua de naştere a
feld-mareşalului Arthur von Mackensen, născut la 6 decembrie 1849, în Haus
Leipnitz, armatele germano-austro-ungare ocupă capitala României şi oraşul
Ploieşti.
Vineri, 25 noiembrie/? decembrie – în sesiunea Academiei Române din
Bucureşti, istoricul Ion Bogdan declară: „Am durerea de a deschide şedinţa noastră
de astăzi sub ocupaţie străină. De şaizeci de ani, umilinţele şi pierderile ce însoţesc
totdeauna o asemenea operaţie au fost cruţate ţării noastre. Ne-a fost dat nouă să le
suferim iarăşi; le vom suferi cu resignaţiune şi cu demnitate”12.
Miercuri, 14/27 decembrie – la Iaşi, este semnat protocolul între
împuterniciţii guvernelor român şi rus pentru transportarea la Moscova a tezaurului
Băncii Naţionale a României: lingouri şi obiecte de aur în valoare de 314 580 456
de lei aur; bijuterii regale 7 000 000 de lei aur, cu semnarea unui document de
primire în ziua de 16/28 decembrie 1916, la Moscova, unde tezaurul românesc
rămâne depozitat în Palatul Armurilor din Kremlin, precum o veritabilă
anticipată… captură de război. Şi concluzia, rostită ulterior de Edgard Quinet:
„Prietenia Rusiei a fost mai păguboasă pentru români decât ostilitatea celorlalte
popoare la un loc”13.
Luni, 13/26 martie 1917 – cancelarul Germaniei, Bethmann-Hollweg, şi
ministrul de externe al Austro-Ungariei, contele Ottokar Czernin, semnează
Documentul de la Viena, prin care, în cazul victoriei Puterilor Centrale, teritoriul
Regatului România i se va atribui Austro-Ungariei.
Joi, 23 martie/5 aprilie – proclamaţia regelui Ferdinand I al României promite
pământ ţăranilor şi drepturi cetăţeneşti tuturor claselor sociale.
Vineri, 24 martie/6 aprilie – Congresul Naţional Panucrainean (în frunte cu
M. Hruszenski, V. Vinicenco, A. Sulghin şi S. Petliura) de la Kiev proclamă
11

Sextil Puşcariu, op. cit., p. 34–35.
După Al. Zub, Istorie şi istorici…, ed. cit., p. 101.
13 Paul Morand, Bucarest, fragment, traducere de Emanoil Marcu, în „Hyperion”, Botoşani,
anul XXXII, nr. 4–5–6, 2014, p. 125.
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autonomia naţională a Ucrainei, incluzând în acest nou stat întreaga Bucovină şi
nordul Basarabiei.
Miercuri, 25 octombrie/7 noiembrie 1917 – Marea Revoluţie Socialistă din
Octombrie, organizată de V. I. Lenin, trimis din Elveţia, de către germani, într-un
vagon sigilat, cu această misiune în Rusia şi consecinţa bulversării istoriei
întregului secol al XX-lea.
Joi, 26 octombrie/8 noiembrie – Congresul al II-lea General al Sovietelor de
deputaţi ai muncitorilor şi soldaţilor din Rusia adoptă Decretul asupra păcii, ceea ce va
duce la dizolvarea armatei ruse de pe toate fronturile.
Joi, 2/15 noiembrie – guvernul sovietic adoptă Declaraţia drepturilor
popoarelor din Rusia, proclamând egalitatea şi suveranitatea popoarelor dezrobite
din Rusia, dreptul la autodeterminare până la separarea şi formarea de state
independente, abrogarea tuturor privilegiilor şi restricţiilor naţionale şi religioase
etc.14
La Chişinău, Partidul Naţional Moldovenesc reuşeşte să aleagă, prin vot obştesc,
un Sfat al Ţării – cu 105 români, 15 ucraineni, 14 evrei, şapte ruşi, doi găgăuzi, doi
bulgari, doi germani şi câte un armean, polon şi grec – care proclamă: „Basarabia,
sprijinindu-se pe trecutul său politic, se declară de azi înainte Republică Democratică
Moldovenească, ce va intra în alcătuirea republicii federative democratice ruseşti, ca
părtaş cu aceleaşi drepturi”.
Sâmbătă, 9/22 decembrie 1917 – guvernul român încheie, la Focşani, un
armistiţiu cu Puterile Centrale, fără a cere acordul Franţei, Angliei şi Italiei, ceea ce
însemna încălcarea Tratatului de Alianţă din august 1916.
Vineri, 22 decembrie 1917/4 ianuarie 1918 – Sextil Puşcariu, întors de pe
frontul din Italia, ajunge lângă Sibiu şi primeşte concediu exact în ziua în care
împlineşte 41 de ani.
Marţi, 26 decembrie 1917/8 ianuarie 1918 – preşedintele S.U.A., Thomas
Woodrow Wilson, emite programul de pace în cele 14 puncte, proclamând principiul
autodeterminării: „Popoarelor Austro-Ungariei, al căror loc între naţiuni vrem să-l ştim
apărat şi asigurat, să li se dea o dezvoltarea autonomă”.
Sâmbătă, 27 ianuarie/9 februarie – se încheie Tratatul de Pace dintre AustroUngaria şi Ucraina, la Brest-Litovsk, numit, în condiţiile în care a fost făcut, „pacea
pâinii” – brotfrieden –, întrucât cancelarul austriac Ottokar Czernin recunoaşte
independenţa Ucrainei în schimbul unui milion de tone de grâu şi alte alimente pentru
populaţia vieneză înfometată; clauza secretă a tratatului prevedea ca guvernul austriac
să emită, până în 15 iulie 1918, un proiect de lege prin care despărţea Galiţia de Vest de
Galiţia de Est (cu populaţie majoritar ucraineană), pentru unirea acesteia într-o ţară de
coroană cu Bucovina.
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Contractul secret austro-ucrain:
„În cursul pertractărilor, reprezentanţii Monarhiei Austro-Ungare au căzut de
acord cu acei ai Republicii Populare Ucraine, că ambele stat sunt pătrunse de bine
simţita dorinţă de a trăi în prietenie adevărată şi în relaţiile cele mai bune. Această
tendinţă trebuie întărită şi aprofundată îndată ce minorităţile reciproce, ce se află în
ambele state, vor primi deplina garanţie pentru dezvoltarea lor naţională şi culturală.
Ministrul de Externe c. şi r. ia cu satisfacţie la cunoştinţă că Republica Populară
Ucraină a luat dispoziţiuni cari garantează cercurilor populaţiunei polone, germane
şi ovreeşti, drepturile lor cetăţeneşti, pe de altă parte, reprezentanţii Republicei
Populare Ucraine iau la cunoştinţă că guvernul austriac, în sensul intenţiunilor
exprimate în mesaj, cu ocazia suirei pe tron a împăratului Carol, e înţeles să lărgească
instituţiunile constituţionale prezente în acea direcţie, ca ele să oferă poporului ucrain
în Austria o garanţie şi mai mare pentru dezvoltarea sa materială şi culturală.
În acest sens, ia guvernul austriac asupra sa îndatorirea ca să realizeze, până în
15 iulie a. c., un proiect de lege prin care să se despartă teritoriile Galiţiei de Est, ale
căror populaţiune este în majoritate ucraină, de la Galiţia de până acum şi să le
împreune cu Bucovina într-o ţară a coroanei. Datorinţa guvernului austriac e de a
exopera pentru acest proiect valoarea de lege. Până atunci, va avea grijă din răsputeri să
lucreze spre realizarea acestui scop. Ambele părţi sunt de acord că această convenţiune
este o parte integrantă a contractului de pace din Brest şi că neîmplinirea vreunei
hotărâri a întregului contract din partea unuia sau altuia va avea drept consecinţă
anularea întregei convenţiuni”15.
Comentariul redacţiei româneşti: „Acest document ne dezleagă de orice
consideraţiuni faţă de cei ce voiau să ne vândă şi, nu mai puţin, faţă de cei aplicaţi să ne
cumpere, ca pe o marfă, alcătuind tratate secrete la întâia conferinţă de pace care se
spunea că se face cu uşile deschise”.
Consecinţele acestui document sunt însă mult mai profunde:
1. Imperiul Austriac a primit în dar de la Imperiul Otoman un colţ din pământul
Moldovei şi s-a angajat să păstreze statu quo-ul poporului din acest teritoriu;
2. Împăraţii Austriei primesc, la 12 oct. 1777, jurământul populaţiei româneşti
din Bucovina şi prin acest act îşi asumă ocrotirea vieţii şi averii supuşilor din acest
ţinut;
3. Bărbaţii tineri din Bucovina sunt recrutaţi în oastea împărătească, jură
credinţă sub drapelul împărătesc şi îşi jertfesc viaţa pentru împărăţie, care este
obligată să acorde despăgubiri morale şi materiale urmaşilor celor răniţi sau căzuţi
pe câmpul de luptă;
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4. Contractul secret de la Brest-Litovsk este un târg mârşav, în urma căruia
urmaşii celor care au prestat jurământul de la 12 octombrie 1777 sunt dezlegaţi de jure
şi îndreptăţiţi să ceară protecţie din partea altei autorităţi statale.
Aceste puncte ar fi trebuit formulate mai concis şi înscrise în Moţiunea
Constituantei din ziua de duminică, 27 octombrie 1918.
Luni, 12/25 martie – Sextil Puşcariu primeşte încă un concediu de două
săptămâni la Innsbruck, pe care îl prelungeşte până la sfârşit de aprilie; la Viena,
află că, în curând, se deschide Universitatea din Cernăuţi iar profesorii vor fi lăsaţi
la vatră; bateria în care era încadrat Sextil Puşcariu, aflată în întregire, se mută la
Porumbacu de Jos, în apropiere de Braşov.
Marţi, 27 martie/9 aprilie – după-amiază, Sfatul Ţării de la Chişinău se
întruneşte în Casa Gimnaziului pentru a discuta unirea; la ora 16, miniştrii români
pornesc spre locul de întrunire al Sfatului Ţării, dar sunt opriţi de un delegat al
guvernului local cu „dorinţa Sfatului de a amâna încă o zi votarea unirii, deoarece
sunt multe greutăţi de învins pentru a asigura o majoritate compactă a unirii”;
Al. Marghiloman îşi continuă însă drumul, delegaţia română este primită de guvernul
local şi de biroul Sfatului Ţării, iar prim-ministrul României ţine o „înălţătoare
cuvântare, în care darul vorbei se luase la întrecere cu sufletul marelui patriot”,
arătând „marele interes ce are Basarabia de a se uni iarăşi cu România”, asigurând
integritatea Basarabiei şi sfătuind deputaţii „să voteze unirea fără nicio întârziere”.
După care miniştrii români se retrag la Cartierul Corpului de Armată şi aşteaptă
rezultatul votului. Anunţul că „Unirea a fost votată” soseşte după aproape trei ore:
86 de voturi pentru unire, 36 de abţineri şi 3 contra, verdictul săvârşindu-se prin
proclamaţia Sfatului Republicii Democratice Moldoveneşti „în puterea dreptului
istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna Basarabia se uneşte cu mamăsa, România”16.
Miercuri, 10/24 iulie – Sextil Puşcariu este lăsat la vatră şi ajunge în oraşul
Cernăuţi, pentru ca, la 18 august, să noteze: „Iată-mă iară în Cernăuţi. De mai bine
de şase săptămâni, umblând în haine civile, locuind în casa mea. […] Câte nu s-au
întâmplat în aste şase săptămâni!”
Duminică, 1/13 octombrie – „Evenimentele se urmează într-un vârtej nebun.
Răspunsul lui Wilson a sosit. Cere ca Germania oficială, care i-a primit principiile
ca bază a discuţiei, să declare dacă vorbeşte sau nu în numele întregului popor
german – cu alte cuvinte, cere ca, printr-un act constituţional, să se ia din mâna
Kaiserului dreptul de a dispune asupra războiului şi asupra păcii. Pe AustroUngaria nici n-o învredniceşte cu un răspuns, considerând-o ca un stat vasal al
Germaniei. […] Austria e o casă de nebuni, în care toţi şi-au pierdut capul, nimeni
nu mai crede într-o soluţionare a situaţiei încurcate şi cei de la cârmă încearcă să
16
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oprească sfârşitul bolnavului, prescriindu-i apă distilată. Din Ungaria nu prea avem
veşti. Se pare că şi acolo a ajuns cuţitul la os. […] În astfel de împrejurări, nu se
poate ca numai noi, românii, să rămânem neactivi, aşteptând să ne cadă mură-n
gură doritul viitor. […]
Dar aici în Bucovina a sosit momentul ca să ne manifestăm.
Alecu Procopovici m-a întrebat, cam enervat: «Nu începem?»
– Acum da, vom începe! i-am răspuns.
M-am dus la Max Hacman, cu care vorbisem mai demult: – Eşti gata pentru
orice se va întâmpla? – «Gata!»
L-am întâlnit pe Vasile Bodnărescu, pe stradă. Începând să-i vorbesc, mi-a
răspuns: «Ieri am oprit pe stradă pe doi dintre deputaţii noştri şi le-am spus verde:
dacă nu începeţi d-voastră acţiunea pe care toată lumea o aşteaptă, o voi începe eu!»
Doctorului I. Bodea i-am spus: «Mâne seară vom ţine la tine o adunare în
cerc intim.» – «Vă aştept.»
La această adunare, care se va ţine diseară, am mai chemat pe profesorii
Şt. Saghin şi V. Gheorghiu, pe doctorul Oct. Gheorghian, pe V. Marcu, pe
Iacubovici-Boldur, preşedintele tribunalului, pe C. Homiuca, pe protopopul Şandru
şi pe profesorul Vitencu”17.
Astfel, s-au adunat o mână de bărbaţi: Sextil Puşcariu, Alecu Procopovici,
Max Hacman, Vasile Bodnărescu, Isidor Bodea, Ştefan Saghin, Oct. Gheorghian,
V. Marcu, Iacubovici-Boldur, C. Homiuca, Şandru – preotul, Vitencu, Radu Sbiera
şi Dionisie Bejan.
„Duminică, în 13 octombrie, ne-am adunat la doctorul Bodea. Am hotărât să
tipărim imediat o revistă politică, care să apară de trei ori pe săptămână şi căreia
Vasile Bodnărescu i-a pus numele «Glasul Bucovinei». Cu redactarea ei au fost
însărcinaţi Alecu Procopovici, Radu Sbiera, V. Bodnărescu, M. Hacman şi eu. S-a
decis să fie rugat bătrânul consilier Bejan, preşedintele celor mai multe societăţi
româneşti, să primească a figura ca redactor al foi (El a primit imediat, fără să-i
pese de urmările grele ce putea să le aibă acest pas şi îndemnat numai de marea sa
dragoste de neam.). Am citit proclamaţia ce era să se publice în fruntea foii şi pe
care aveam s-o iscălim toţi, ca s-o acoperim cu numele nostru şi să ne asumăm
toată răspunderea. Penibil a fost momentul când unul din cei prezenţi s-a rugat ca
numele lui să nu fie tipărit; având el o chestie pendentă la guvern, ar dori să
participe deocamdată numai cu sufletul între noi.
O scurtă discuţie s-a încins numai în jurul unuia din alineatele acestei
proclamaţii. Era de ajuns să declarăm că voim ca să putem dispune singuri de
soarta noastră sau trebuia să fim mai expliciţi prin adaosul «în cadrul românismului
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întreg»? După frumoasele cuvinte ale unuia dintre noi, s-a primit unanim să tipărim
şi aceste cuvinte, cari anunţau Unirea.
Acelaşi entuziast, a doua zi, împreună cu altul, au cerut să-şi şteargă
iscălitura, căci peste noapte s-au răzgândit şi au găsit amândoi că nu e «conzult» să
apărem cu un astfel de program revoluţionar. «Domnilor, le-am răspuns, noi am
plecat cu trenul-fulger spre o ţintă de la care nu ne vom abate. D-voastră aţi scos
capul pe fereastră ca să vedeţi pe unde trecem şi vântul v-a luat pălăria. Acum vreţi
să trageţi frâna de alarmă, pentru ca de dragul pălăriei să oprim trenul? Să creadă
lumea că locomotiva noastră are un defect? Mai bine coborâţi binişor la prima
staţie, întoarceţi-vă şi lăsaţi-ne pe noi să mergem înainte!»18
Totuşi, Aurel Onciul se hotărî să facă un început şi convocă la o adunare
intimă pe câteva dintre căpeteniile vieţii politice. Au căzut de acord să prepare o
mare adunare naţională. La a doua şedinţă, ţinută marţi, în 15 octombrie, în casa
baronului A. Hurmuzachi, am fost chemat şi eu. Erau de faţă, afară de Onciul şi
Hurmuzachi, Niculiţă Popovici, Nicu Flondor, Aurel Ţurcan şi Ipolit Tarnavschi.
Onciul a venit cu textul manifestului care trebuia primit în adunarea
proiectată: în el se spunea că se vor ceda rutenilor părţile de nord ale Prutului, iar
restul Bucovinei se va uni cu Regatul Român subt coroana Habsburgilor (Textul
acestui manifest a şi fost publicat în «Foaia poporului», nr. 40, din 1918, care
apărea deodată cu întâiul număr al «Glasului Bucovinei».). A urmat o discuţie
înflăcărată, în cursul căreia Onciul voia să-şi impună părerea lui, iar cei mai mulţi
dintre cei prezenţi căutau să împace intransigenţa lui cu intransigenţa mea, care
refuza orice înţelegere. Ca argument hotărâtor aduse Onciul numărul cel din urmă
din «Neue Freie Presse», în care se spunea că ardelenii făcuseră, prin rostul lui
Mihali, declaraţia că vor să rămână supuşi credincioşi ai coroanei ungare: «Dacă
milioane de ardeleni, cu înţelepţii lor conducători politici, au făcut o astfel de
declaraţie, însemnează că noi, o mână de oameni, nu putem avea altă ţinută şi nu ne
putem declara rupţi de monarhia căreia i-am jurat credinţă». […]
La un moment dat, Onciul îmi spuse între patru ochi: «Nu uita că eşti căpitan
în armata austriacă şi că generalul Fischer are puteri discreţionare în Bucovina.
O vorbă din partea mea şi mâne ai apucat drumul trădătorilor de patrie!» I-am
răspuns: «Sunt gata să port toate consecinţele. Dar una s-o ştii: nu va trece un ceas
după ce Fischer va fi pus mâna pe mine şi dumneata nu vei mai fi între cei vii!»
Tratativele au fost rupte.
Ajuns acasă, am spus Leonorei: «Stau înaintea pasului hotărâtor. Urmările
lui sunt incalculabile. Să-l fac sau să mă opresc cât mai e vreme?» După o pauză
grea, am primit răspunsul: «Dacă patru ani de zile a trebuit să fii în orice moment
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gata să-ţi dai viaţa pentru o cauză care nu era a noastră, acum, când e în joc viitorul
neamului tău, nu poţi şovăi»”19.
În acest prag, „heghemonia intelectuală” stă în cumpănă, intuind că este
nevoie de un spor de putere şi raţiune de alt suflu...
Marţi, 2/15 octombrie – are loc în casa lui Alexandru Hurmuzachi, preşedinte al
Dietei Bucovinei şi deputat în Parlamentul de la Viena, întâlnirea unor intelectuali –
Sextil Puşcariu, Niculiţă Popovici, Nicu Flondor, Aurel Ţurcanu, Ipolit Tarnavschi şi
Aurel Onciul –, care discută Manifestul Partidului Democrat Român, publicat de Aurel
Onciul în ziarul „Foaia Poporului”, în care preconiza împărţirea Bucovinei istorice
între români şi ucraineni. Cum dezbaterile nu au condus la o soluţie realistă, s-a hotărât
ca, în acest demers politic, să fie invitat boierul Iancu Flondor, care stătea retras la
moşia sa din Storojineţ.
Miercuri, 3/16 octombrie – proclamarea Republicii Italia; Iancu Flondor
răspunde la invitaţia grupării cernăuţene şi se întoarce în capitala Bucovinei, susţinând
drepturile istorice ale poporului român din această provincie. Prin această hotărâre,
la heghemonia intelectuală se alătură heghemonul politic, despre care Sextil Puşcariu
avea să afirme, într-un sfârşit: „În Bucovina, acest om providenţial a fost Iancu
Flondor. Fără revoluţie, el ar fi trăit probabil retras la moşia sa, dezgustat de
politica pe care o făceau alţi români cu care pornise în tinereţe o acţiune de
regenerare a vieţii politice. Fără Iancu Flondor, revoluţia din Bucovina sunt
convins că n-ar fi reuşit”20.
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TENDINŢE EDITORIALE ÎN DOMENIUL
ETNO-ANTROPOLOGIEI DIN FRANŢA ULTIMULUI
DECENIU (ESEU BIBLIOGRAFIC).
II.A. CERCETĂRI DIACRONICE CIRCUMSCRISE
SPAŢIULUI FRANŢUZESC
MARCEL LUTIC
Herausgeberische Tendenzen im Bereich der Ethnoanthropologie
im Frankreich des letzten Jahrzehnts (bibliographisches Essay).
II.a. Diakronische, dem französischen Raum angeschlossene Forschungen
(Zusammenfassung)
Unser Beitrag beabsichtigt, eine kurzgefasste diakronische Analyse der Werke
zu machen, die im Bereich der französischen Anthropologie im Laufe des letzten
Jahrzehnts herausgegeben wurden. Die Analyse betrifft nur den eigenen ethnischen
Raum. Unser Vorgehen hat oft Aspekte hevorgehoben, die sich mehr der klassischen
Auffassung über die Ethnologie nähern. Trotzdem stellen wir fest, dass es sich gehört,
auch eine exklusive oder überaus anthropologische Behandlung besonders für Themen
vorzunehmen, die zeitlich unserer gegenwärtigen Epoche nahe sind. Aber diesen
Gesichtspunkt werden wir in einem anderen Teil unseres Beitrags präsentieren. Die
hauptsächlichen Informationsquellen fanden wir im Internet. Die neu erschienenen
Arbeiten, die wir kurz dargestellt haben, sind nicht gleichwertig und sind in drei
grossen Kategorien geteilt: wissenschaftliche Werke, die von Forschern und
Fachleuten verfasst wurden, dann die popularisierenden Arbeiten, die am
zahlreichsten sind, und diejenigen Arbeiten, die sich zwischen den beiden schon
erwähnten Kategorien befinden, d. h. sie enthalten mehr Information und viele Bilder
hoher Qualität.
Ein umfangreiches und oft überraschendes Bild des ehemaligen Frankreich
zeichnet sich in den vielen Büchern ab, die von drei kleinen Verlagshäusern
herausgegeben wurden: Éditions CPE (Communication Presse Éditions), Neva
Éditions und Éditions Jean-Cyrille Godefroy. Seit Jahrzehnten befassen sich diese
Verlagshäuser mit der regelmässigen Veröffentlichung der Publikationen aus dem
Bereich der klassischen Ethnologie. Die grossen Verlagshäuser, wie z. B.
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Marcel Lutic
L’Harmattan oder Armand Colin bevorzugen mit der Anthropologie verbundene
Bücher und Fachzeitschriften herauszugeben. Ein besonderes Genre
wissenschaftlicher Arbeiten, und zwar die ausgezeichneten, in der „Encyclopédies
Bonneton” - Schriftenreihe des Christine Bonneton Éditions - Verlags erschienenen
Alben-Monographien, werden separat dargestellt, weil sie wahre Modelle in diesem
Sinne sind.
Unser Beitrag bezieht sich auf die Neuerscheinungen zwischen 2015 und
2017. Sie werden nach den grossen historischen Perioden gruppiert, die manchmal
auch in Untertiteln erwähnt sind: Vorgeschichte und Altertum (hier ist eine
interessante Verflechtung von Forschungsmethoden zu bemerken, die sowohl der
Archäeologie, als auch der alten Geschichte spezifisch sind), das Mittelalter (viele
Arbeiten beweisen eine langfristige Beschäftigung mit der dargestellten Thematik),
die Renaissance und die Moderne (vielleicht nicht zufällig beginnen die
Lebensbedürfnisse des Menschen, sich in dieser Zeit in Vergnügungen zu
verwandeln, wie uns einige neue Bücher erinnern möchten), die Zeit vor und nach der
Französischen Revolution (als eine nach gewissen Regeln gestaltete Welt zugrunde
ging und eine andere, oft blutige sich aufzubauen begann) und schliesslich die
Gegenwart (die Zeit um den Ersten Weltkrieg bis heute, die wieder einen deutlichen
Abbruch von der traditionellen Zivilisation zeigt).
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Ethnologie, Anthropologie, Bücher,
Tendenzen, Diakronie, Traditionen, Frankreich.

În prima parte a lucrării noastre, am creionat contextul şi motivaţiile acestei
concise cercetări, am prezentat sursele de informare, am identificat temele şi
tematicile principale ce ar putea fi publicate în numerele viitoare ale revistei, iar,
spre final, am arătat cum, de câteva decenii bune, se încearcă (re)definirea
domeniului cercetării, inserând şi un scurt istoric al etnologiei franceze1.
Potrivit planului de principiu expus în primul material publicat, urma să
prezentăm acum o analiză a tendinţelor editoriale circumscrisă doar spaţiului
franţuzesc. „Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg” – ne avertizează
un cunoscut proverb românesc, care s-a adeverit pe jumătate şi de data aceasta,
căci, după… tescuirea surselor de informare avute la dispoziţie, s-a dovedit că este
practic imposibilă această prezentare doar într-un singur material, rezultând în final
nu mai puţin de 3 (trei) materiale separate. În acest context, am ales să prezentăm
acum o analiză diacronică numai a lucrărilor editate în ultimul deceniu (o analiză
sincronică, derulată în jurul principalelor subdomenii ale culturii şi civilizaţiei
tradiţionale, precum şi periodicele, împreună cu muzeologia şi noua etnologie,
urmând a fi analizate în materiale separate).
Pe lângă puţinele cărţi din modesta noastră bibliotecă de specialitate, sursele
de informare principale sunt, evident, din mediul electronic. Nu le-am mai pomenit
decât arareori la aparatul critic, deoarece majoritatea dintre ele sunt de (re)găsit la
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subsolul primei părţi a materialului publicat anul trecut2. Desigur, inserarea
numelui autorului sau a unui cuvânt-cheie din titlu ne ajută să aflăm cu exactitate şi
cu rapiditate toate coordonatele circumscrise respectivei lucrări. Aşadar, în
circumstanţele date, departe de biblioteci de specialitate, doar paginile web ale
principalelor edituri franceze puteau fi utilizatate din plin la documentare. La note,
am reţinut întotdeauna numele editurii, numele localităţii fiind trecut doar prima
dată; motivul este simplu: fiind un eseu bibliografic, există riscul real al
supraîncărcării excesive a aparatului critic, în acesată situaţie preferând să
adăugăm, uneori, numărul total de pagini al lucrării, socotindu-l un indicator
mai adecvat, din punct de vedere cantitativ, al apariţiei editoriale respective.
Apariţiile editoriale pe care le vom prezenta fugar sunt, desigur, inegale ca
valoare, putând fi grupate în trei mari categorii: lucrările savante, opera
cercetătorilor şi specialiştilor, destinate evident avizaţilor, unui segment de nişă;
a doua, cea mai bogată cantitativ, o formează lucrările de popularizare, de regulă,
cu text puţin şi numeroase ilustraţii; ultima categorie se situează undeva la mijloc
între cele două, cu mai multă informaţie, dar şi cu multe imagini de bună calitate, şi
care se adresează unui public oarecum familiarizat cu temele abordate.
Adesea, a fost greu de disociat între lucrările ştiinţifice şi cele destinate
popularizării, căci există un segment de apariţii editoriale care cu greu poate fi
încadrat ferm într-o parte sau alta. Poate de aceea, în cadrul materialului nostru cele
două-trei categorii sunt adesea amestecate, căci chiar aceasta este situaţia pe terenul
etno-antropologiei franţuzeşti actuale. Nu avem nicidecum pretenţia de a fi fost
exhaustivi în demersul nostru bibliografic, fapt cvasi-imposibil, având în vedere
abundenţa de preocupări, de titluri, de edituri, precum şi situaţia specială în care ne
aflăm noi aici, în Franţa…
Evocăm, în treacăt, o particularitate a etno-antropologiei franceze din
ultimele decenii, anume aceea a ilustrării multor lucrări cu imagini de pe cărţi
poştale, considerată de etnologi o comoară extrem de importantă, sau cu rarele
fotografii de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul veacului al XX-lea3.
Socotim că este o idee folositoare şi pentru etnologia românească, desigur, în
măsura în care arhivele noastre sau colecţiile personale deţin astfel de documente
iconice, ilustrarea cărţilor cu imagini având darul de a apropia şi încânta pe cei care
2

Ibidem.
Christian Malaurie, La carte postale, une oeuvre. Ethnographie d’une collection, Paris,
L’Harmattan, 2003, 254 p.; Yves Le Fur, Christine Barthe, Quentin Bajac, D’un regard l’autre, ParisArles, Coédition Musée du Quai Branly-Actes Sud, 2006, 192 p.; Gaston Bouzanquet, Carle Naudot,
Objectifs croisés sur la Camargue, Arles, Actes Sud, 2010, 160 p.; Daniel Bénard, Bruno Guignard,
La carte postale. Des origines aux années 1920, Tours, Alan Sutton, 2010, 192 p.; Luis Eduardo
Robinson Achutti, L’homme sur la photo. Manuel de photoethnographie, L’Harmattan, 2011, 144 p.;
James Eveillard, Insolites images d’une France disparue, Rennes, Ouest France, 2013; Thierry
Chardonnet, La carte-photo. Histoire d’un art populaire, Tours, Alan Sutton, 2015, 160 p.; Métiers
d’antan à travers la carte postale ancienne, Paris, Hervé Chopin, 2016.
3
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le răsfoiesc întâia oară şi de a-i apropia sau familiariza mult mai direct cu
trecutul…
***
Un tablou cuprinzător şi, adesea, surprinzător despre Franţa de altădată, se
conturează din multele, foarte multele cărţi editate la Éditions CPE
(Communication Presse Éditions)4, autodefinită ca „une maison d’édition ancrée
dans les terroirs de France”, sub generice extrem de sugestive şi de emoţionante: Il
était une fois…, Souvenirs du vieux temps en…, Les petites histoires de la vieille…,
Les histoires extraordinaires de mon grand-père…, Tradition orale…; foarte multe
alte titluri de acelaşi gen, în special de popularizare, regăsim la Neva Éditions5. De
asemenea, Éditions Jean-Cyrille Godefroy are două colecţii remarcabile dedicate
prezentării, cu precădere, a meşteşugurilor (Outils et métiers şi Tradition et
symboles), o sub-colecţie, dacă o putem numi aşa, din cadrul colecţiei Outils et
métiers, Les gagne-misère fiind „consacrée à l’ancien artisanat. Chaque volume
évoque de quatorze à vingt métiers différents, de vielles façons ou des besognes
saisonnières, des gestes pratiquement disparus aujourd’hui. Ces ouvrages ont été
couronnés par l’Académie française”6.
Am pomenit doar trei mici case editoriale, deoarece adesea acestea sunt cele
mai preocupate de editarea cu regularite, de multe decenii, a publicaţiilor din
domeniul etnologiei clasice, cele mari, precum L’Harmattan sau Armand Colin de
la Paris, alegând să publice – după cum am constat deja şi după cum, probabil, vom
mai constata în numerele viitoare ale acestui material! – numeroase cărţi şi să
editeze multe reviste de specialitate, cu precădere în cheie antropologică.
Amintim separat un gen special de lucrări ştiinţifice, anume remarcabilele
monografii-albume publicate în seria „Encyclopédies Bonneton” de la Christine
Bonneton Éditions din capitala Franţei7, acolo unde, pe zeci sau chiar sute de
pagini, alături de istorie şi artă, limbă şi literatură, mediul natural, economie şi
societate, cei mai buni cercetători şi specialişti francezi din regiunea respectivă sau
din alte părţi ale Franţei tratează, într-o manieră strict ştiinţifică, cultura şi
civilizaţia arhaică specifică acelei arii geografice. În această serie monumentală,
fiecare volum având nu mai puţin de 320 de pagini, în ultimul deceniu au fost
radiografiate sistematic următoarele departamente sau regiuni ale Franţei:

4

Cu sediul în orăşelul Romorantin-Lanthenay, sub-prefectură a departamentului Loir-et-Cher
din regiunea Centru (http://cpe-editions.com/accesat la 27.II.2017).
5
Situată în mica comună Magland (în 2009 avea o populaţie de circa 3.000 de locuitori) din
departamentul Haute-Savoie (http://www.neva-editions.fr/accesat la 2.III.2017).
6
https://www.editionsjcgodefroy.fr/ (accesat la 12.III.2017).
7
http://www.editions-bonneton.com (accesat la 21.XII.2016).
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Champagne-Ardenne8, Auvergne9, Aveyron10, Bretagne11, Corsica12, Dauphiné13,
Creuse14, Mayenne15, Var16, Dordogne Périgord17, Loire18, Haute-Savoie19,
Lorraine20, Corréze21, Côtes-d'Armor22 şi Lot23. Le-am prezentat aici pentru că sunt
foarte greu de încadrat altor categorii de lucrări, oricine doreşte să afle informaţii
pertinente despre o anume zonă a Franţei trebuind să-şi înceapă periplul cu aceste
monografii.
Desigur, şi alte edituri propun un gen apropiat de lucrări, focusat, în mare
parte, doar pe viaţa tradiţională – adesea sub genericul „La vie d’autrefois”24 –, însă
8

Christiane et Roland Choiselle, Patrick Demouy, Alain Devos, Claude Duménil, Michel
Tamine, Renée et Roger Tébib, Champagne-Ardenne, 2004.
9
Pierre Charbonnier, Pierre Bonnaud, Pierre-François Aleil, Roger Gardes, Eric Bordessoule,
Caroline Roux, Auvergne, 2005.
10
Christian-Pierre Bedel, Jacques Jarriot, Christian Bernard, Robert Taussat, Bernard
Molinié, Françoise Jarrige, Jean Delmas, Philippe Gruat, Roger Béteille, Aveyron, 2005.
11
François de Beaulieu, Nicolas Bernard, Claude Bourel, Marc Gontard, Yves Le Berre, Jean
Le Dû, Yves-Henri Nouailhat, Fanch Postic, Jean-François Simon, Bretagne, 2006.
12
Marie-José Dalbera-Stefanaggi, Pierre Claude Giansily, Joseph Martinetti, Geneviève
Moracchini-Mazel, Michel-Edouard Nigaglioni, Jean-Marc Olivesi, François Piazza, Francis
Pomponi, Georges Ravis-Giordani, Corse, 2006.
13
Régis Picavet, Robert Bornecque, Guy Tosatto, Alain Boucharlat, Claude Martel, Gaston
Tuaillon, Jean-Claude Bouvier, Jean Serroy, René Bourgeois, Jean Billet, Claude Dautrey, Hubert
Arnaud, Dauphiné, 2006.
14
Gérard Gouyet, Philippe Loy, Daniel Dayen, Michèle Giffault, Catherine Wachs-Genest,
Michel Manville, Maurice Robert, Jean-Pierre Baldit, Jean-François Vignaud, Nicole Billot, Paul
Busuttil, Creuse, 2007.
15
J. Surcouf, C. Denoix-Pinchart, C. J. Launay, J.-Y. Le Moing, J. Pelatan, Mayenne, 2008.
16
Dominique Legenne, Ada Acovitsióti-Hameau, Philippe Blanchet, Tony Marmottans, Jean
Nicod, Franck Auriac, Var, 2008.
17
Serge Maury, Michel Combet, Thierry Boisvert, Michel Chadeuil, Yan Laborie, Jean Roux,
Bernard Lesgargues et Michel Genty, Dordogne Périgord, 2009.
18
Bruno Martin, Robert Bouiller, Louis Challet, Loire en Rhône-Alpes, 2009.
19
Catherine Hermann, Mickaël Meynet, Marie-Thérèse Hermann, Marc Bron, Rémi Mogenet,
Pierre Préau, Eric Pajeot, Denis Jordan, Claude Barbier, Haute-Savoie, 2010.
20
Jean-Pierre Legendre, Isabelle Bardiès-Fronty, Michel Parisse, Henri Claude, Jean-Claude
Bonnefont, Maurice Noël, Claire Prévot, Jean Lanher, Alain Cullière, André Markiewicz, Gilles
Drogue, Claude Seyer, Lorraine, 2010.
21
Jean Boutier, Michel Cassan, François Delooz, Martine Chavent, Miquèla Stenta, Michel
Peyramaure, Eric Rouvellac, Corréze, 2011.
22
Claude Bourel, Francis Favereau, Daniel Giraudon, Odile Guérin, Bernard Lasbleiz, Fanch
Le Péru, Jean Ollivro, Yannick Pelletier, Côtes-d’Armor, 2012.
23
Jean Gascó, Florent Hautefeuille, Valérie Rousset, Martine Bergues, Jacqueline et Gaston
Bazalgues, Jean Guy Astruc, Jean-Claude Coustou, Jean-Pierre Jacob, Pierre Sourzat, Nathalie
Sarthe, Lot, 2012.
24
Christian Madec, Limousin d’autrefois, Saint-Paul, Lucien Souny, 1993–2005; Charlie
Galibert, La Corse. Une île et le monde, Paris, PUF, 2004, 246 p.; Jean-François Ratonnat, Sophie
Ratonnat, La vie d’autrefois en Corrèze, Bordeaux, Sud-Ouest, 2004, 192 p.; Max et Denise Déjean,
L’Ariège d’autrefois. Photothèque du Musée pyrénéen de Niaux, Alan Sutton, 2005, 176 p.; Frantz-
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de departe monografiile-album de la Christine Bonneton Éditions sunt adevărate
modele în materie, inclusiv pentru cercetarea academică de pretutindeni.
***
Preistorie şi antichitate. În unele cărţi ale etnologilor francezi, arheologia şi
istoria veche fac casă bună atunci când tema vizează trecutul îndepărtat al
Hexagonului. În acest mod, facem cunoştinţă cu agricultura în neolitic25, cu celebra
peşteră de la Lascaux şi credinţele ancestrale care îşi relevă universul iconic pe
pereţii acesteia26. Apoi, ne este prezentat vechiul popor galic27, o seamă de alte
cărţi fiind destinate cunoaşterii diferitelor aspecte ale străvechii civilizaţii galice,
respectiv galo-romane: bătrânii28 şi femeile29, vinul şi uleiul30, produse esenţiale ale
înaintaşilor francezilor, statut păstrat până astăzi, blestemul şi farmecele31,
agricultura32, viile şi vinul33.
Alte lucrări prezintă ţăranii şi aşezările Franţei încă din preistorie34, religiile
primitive – cu accent pe relaţia dintre zeiţa pământului şi sămânţă35 –, zeii celţilor36
Emmanuel Petiteau, Autrefois en Vallée d’Aure, Alan Sutton, 2005, 224 p.; Jean Michel Le Corfec,
La vie d'autrefois en Charente, Sud-Ouest, 2008; Alain Mingaud, Richesses de nos campagnes.
Creuse, Lucien Souny, 2008; Régis Granier, La vie d’autrefois dans le Cantal, Sud-Ouest, 2009;
Yannick Pelletier, La vie d’autrefois dans les Côtes d’Armor, Sud-Ouest, 2009; Marie-France
Chauvirey, La vie d’autrefois dans le Pays Basque, Sud-Ouest, 2011; Agnès Claverie, La vie
d’autrefois sur le bassin d’Arcachon, Sud-Ouest, 2011; Eadem, La vie d’autrefois à Bordeaux et en
Gironde, Sud-Ouest, 2012; Jean Michel Le Corfec, La vie d’autrefois dans l’Entre-deux-Mers, SudOuest, 2012; Gérard Lenclud, En Corse. Une société en mosaïque, Paris, La Maison des Sciences de
l’Homme, 2012, 270 p.; Laurence et Patrice Lagorce, Notre Corréze, tome I. Travailler la terre, Alan
Sutton, 2014; Ibidem, tome II. La societé rurale, Alan Sutton, 2014.
25
Lucie Martin, Premiers paysans des Alpes. Alimentation végétale et agriculture au
néolithique, Presses Universitaires de Rennes, 2014, 158 p.
26
Marc Bruet, Lascaux. Quand émergent les dieux, L'Harmattan, 2015, 292 p.; Stéphane
Petrognani, De Chauvet à Lascaux. L’art des cavernes, reflet de sociétés préhistoriques en mutation,
Actes Sud, 2013, 256 p.
27
Stephan Fichtl, Les peuples gaulois (IIIe-Ier siècles av. J.-C.), Paris, Errance, 2004, 256 p.
(nouvelle édition la Actes Sud, 2012).
28
Bernard Rémy, Nicolas Mathieu, Les vieux en Gaule romaine, Actes Sud, 2015, 208 p.
29
Nicolas Mathieu, Bernard Rémy, Les femmes en Gaule romaine, Actes Sud, 2009, 240 p.
30
Jean-Pierre Brun, Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine, Actes Sud, 2005, 272 p.
31
Michaël Martin, Sois maudit ! Malédictions et envoûtements dans l’Antiquité, Actes Sud,
2010, 192 p.
32
Histoire de l’agriculture gauloise, gallo-romaine et médiévale (500 av. J.C. – 1000 apr.
J.C.) (collectif), Actes Sud, 2006, 224 p.
33
Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au XIXe siècle, Paris,
CNRS, 2010.
34
Daniel Bernard, Paysans et villageois de France. Histoire et ethnographie, Alan Sutton,
2009, 144 p. – Combinant les méthodes apprises de l’histoire classique et celles empruntées à
l’ethnologie, Daniel Bernard évoque les campagnes entre la Préhistoire, où apparaissent les premières
traces de sédentarisation et d’agriculture, et le XXIe siècle, où elles se peuplent de néoruraux qui
reconquièrent un environnement délaissé par les paysans.
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sau prevestesc întoarcerea celţilor37, urmele acestora fiind încă vizibile în
toponimia38 sau poveştile din Bretagne39. Apariţii editoriale recente aduc noi
informaţii despre sticla antică din sudul actualei Franţe40, despre Tarasque,
dragonul domolit cândva, spre mijlocul veacului I al erei creştine, de către Sfânta
Marta în apropierea Avignon-ului41, în timp ce o alta prezintă sfinţii creştini
legionari din Alpii de Sud42, un subiect important şi puţin cunoscut inclusiv pentru
istoria veche a creştinismului european. În acelaşi context istoric, facem cunoştinţă
cu unii dintre migratorii asiatici care au ajuns până în Galia, în acest mod fiind
aduşi în faţa cititorilor alanii şi sarmaţii43.
Demne de amintit sunt şi acele lucrări care tratează o tematică precisă de-a
lungul întregii istorii, adesea încă din preistorie sau protoistorie, în toată Franţa sau
într-o zonă mai restrânsă a acesteia. Trecem în revistă doar câteva. Astfel, sunt
surprinse: relaţia indisolubilă dintre peisaj şi apă, vreme de şapte milenii, în sudul

35
Alain Testart, La déesse et le grain. Trois essais sur les religions néolithiques, Actes Sud,
2010, 166 p.
36
Claude Sterckx, Mythes et dieux celtes. Essais et etudes, L’Harmattan, 2010, 212 p.
37
Isabelle Papieau, Le retour de la celtitude. De Brocéliande aux fées stars, L’Harmattan,
2014, 184 p.
38
Jean-Marie Ploneis, Noms de lieux celtiques de bretagne et d’ailleurs, L’Harmattan, 2013,
178 p.
39
Dominique Camus, Les plus beaux contes de Bretagne, tome 1, Spézet, Coop Breizh, 2014,
236 p.; tome 2, 2015, 220 p. – Parmi les centaines de contes qui furent collectés par les folkloristes
qui les entendirent lors des veillées d’antan, ce recueil présente ceux qui sont les plus révélateurs de la
diversité, de l’inventivité et du caractère intemporel de la création du peuple de Bretagne.
40
Danièle Foy, Les verres antiques d’Arles. La collection du Musée Départemental d’Arles
Antique (catalogue). Préface: Alain Charron, Coédition Actes Sus-Musée Départemental d’Arles
Antique, 2010, 528 p.
41
Dominique Amann, La Tarasque. Un dragon en Provence, Marseille, Gaussen, 2011, 112
p. – La Tarasque, archétype de tous les dragons français, est l’objet de l’une des plus anciennes
traditions provençales. Pour les spécialistes en dragonologie, elle appartient à la famille des dragons
médiévaux issus à la fois de l’antiquité gréco-romaine et de l’Apocalypse; Claude Roux, Gilbert
Chalençon, La course de la Tarasque, Saint-Rémy-de-Provence, Equinoxe, 2015, 400 p. Cu mult
folos, mai ales pentru înţelegerea fenomenului la nivel mondial, se poate consulta o altă lucrare
recentă: Patrick Absalon, Frédérik Canard, Les dragons. Des monstres au pays des hommes
(Gallimard, 2006, 128 p.), dar şi un studiu, dintr-un volum colectiv, al lui Laurent-Sébastien Fournier,
La Tarasque métamorphosée, apărut în volumul Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une
nouvelle catégorie. Édité par Chiara Bortolotto avec Annick Arnaud, Sylvie Grenet, La Maison des
Sciences de l’Homme, 2011, p. 149–166; http://www.benoitreveur.info/article-le-retour-de-latarasque (accesat la 12.V.2017). Lucrarea de referinţă pentru acest subiect rămâne cea a lui Louis
Dumont, La Tarasque. Essai de description d’un fait local d’un point de vue ethnographique,
Gallimard, première parution en 1951 (nouvelle édition en 1987, 272 p. + 26 p. hors texte).
42
Cyril Isnart, Saints légionnaires des Alpes du Sud. Essai d’ethnologie d'une sainteté locale,
La Maison des Sciences de l’Homme, 2008, 182 p.
43
Iaroslav Lebedynsky, Sur les traces des alains et sarmates en Gaule. Du Caucase à la
Gaule (IVe – Ve siècle), L’Harmattan, 2011, 228 p.
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Normandiei44; cea dintre peisaj şi oameni în Berry45 sau cea dintre tehnica de
altădată şi societate în bazinul Mediteranei46; sunt prezentate detaliat istoria vinului
franţuzesc47, istoria ţesăturilor48, a pielii49 şi a cuţitelor50, cea a toporului51, a
fierului forjat din ultimul mileniu52, a culorilor pe durata a cinci milenii53, albastrul
având un rol aparte pentru francezi54, alimentaţia copiilor55, istoria salutului56,
istoria şi semnificaţiile semnului crucii57 sau practicile populare de vindecare58.

44
Paysages et gestion de l’eau. Sept millénaires d’histoire de vallées et de plaines littorales en
Basse-Normandie, Laurent Lespez (ed.), Presses Universitaires de Caen, 2012, 336 p.
45
Nicolas Poirier, Un espace rural à la loupe. Paysage, peuplement et territoires en Berry, de
la préhistoire à nos jours, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2010, 232 p.
46
Techniques et sociétés en Méditerranée. Jean-Pierre Brun, Philippe Jockey (dir.), Aix-enProvence, Maisonneuve & Larose-MMSH, 2001, 853 p. – Ce livre offre une réflexion générale sur
l’histoire des techniques dans le monde méditerranéen antique, médiéval et moderne. Il a pour
ambition la compréhension de la relation homme-objet, réinscrite dans le temps de l’histoire et dans le
champ ethnologique.
47
Éric Birlouez, Histoire du vin en France, Ouest-France, 2015, 128 p. – L’ouvrage retrace
l’histoire de la vigne et du vin sur notre territoire, depuis l’introduction des premiers ceps par des
colons grecs dans la région de Marseille jusqu’à l’aube du XIXe siècle. Histoire „chronologique” de
la vigne et du vin en France, enrichie des dimensions culturelle, sociale, politique, symbolique et
religieuse du vin, et l’art et la manière de le consommer aux différentes époques.
48
Alexandra Fau, Histoire des tissus en France, Ouest-France, 2015, 128 p.
49
Marine Clabaut, Techniques et métiers du cuir au Moyen Age, Fontaine, Émotion Primitive,
2010, 284 p.
50
Gérard Lecoeur, Les couteaux de nos anciens, Émotion Primitive, 2012, 242 p.
51
Jean-Luc Dron, Au fil de la hache. Histoire millénaire d’un outil en Normandie, OREP,
2015, 80 p.
52
André Mercuzot, Fer forgé. Histoire, pratique, objets et chefs-d’oeuvre (catalogue), Paris,
Jean-Cyrille Godefroy, 2007, 280 p. – Retrace l’évolution des procédés et techniques sur plus de
1.000 ans. Le fer, matière vivante née dans les feux des ferrons gallo-romains et des maîtres de forge,
façonné sur l’enclume des forgerons, taillandiers et autres serruriers, porte nos racines civilisatrices.
53
Philippe Ball, Histoire vivante des couleurs. 5.000 ans de peinture racontés par les
pigments, Vanves, Hazan, 2010, 560 p.
54
Michel Pastoureau, Bleu. Histoire d’une couleur, Paris, Du Seuil, 2000, 418 p.; reeditată în
2014, la Points.
55
Denise Bloch, Biberons et bouillies. Un autre regard sur l’alimentation des tout-petits,
Nancy, Association d’Idees, 2010, 112 p. – Une histoire en images de l’alimentation du petit-enfant,
de l’Antiquité au XXIe siècle, à travers l’évolution des objets de l’allaitement et des bouillies:
biberons, cornes d’allaitement, petits pots, tasses à bouillie, assiettes, accessoires, documents
publicitaires...
56
Dominique Weber, Hobbes et histoire du salut. Ce que le Christ fait à Léviathan, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, 2008, 372 p.
57
Pierre Erny, Le signe de la croix. Histoire, ethnologie et symbolique d’un geste ,,oral”,
L’Harmattan, 2007, 180 p.
58
Pharmacopoles et apothicaires. Les ,,pharmaciens” de l’Antiquité au Grand Siècle. Sous la
direction de Franck Collard et Evelyne Samama, L’Harmattan, 2006, 196 p.

Tendinţe editoriale în domeniul etnoantropologiei din Franţa ultimului deceniu (II.a.)

Apoi, este analizată în cheie antropologică idolatria59, pescuitul şi pescarii de
pe ţărmul Mediteranei60, iar într-una preponderent etnologică, morile cu apă, cele
acţionate de animale sau de vânt, în acelaşi spaţiu, dar şi în Europa61, istoria
ursului62, relaţia tensionată dintre om şi lup de-a lungul a două milenii63; alte lucrări
urmăresc istoria socială şi culturală a… porcului, sub semnătura cunoscutului
Michel Pastoureau64 sau repertoriază modelele de încălţăminte din antichitate până
astăzi65.
Evul Mediu. Prin numeroase alte apariţii editoriale, suntem deja în spiritul
perioadei medievale, multe dintre aceste lucrări neîncadrându-se deloc – sau prea
puţin – în periodizările clasice ale istoricilor. În acest orizont temporal, se situează
impozantul dicţionar-antologie din 2008, care prezintă meşteşugurile pe durata a
câteva sute de ani66, lucrările privitoare la clopotele medievale67 şi la încuietorile de
patrimoniu din secolele VIII–XIII68, la structura acoperişurilor medievale69 şi la cea
a vechilor şeminee, pe elementele metalice ale acestora regăsindu-se o mulţime de
imagini sugestive privitoare la viaţa vechilor francezi (fapt bine redat prin formatul
de album al lucrărilor respective)70. De asemenea, sunt radiografiate sistematic
59

L'idole dans l'imaginaire occidental. Etudes réunies et présentées par Ralph Dekoninck et
Myriam Watthee-Delmotte, L’Harmattan, 2005, 396 p.
60
Pêches méditerranéennes. Origines et mutations. Protohistoire-XXIe siècle. Daniel Faget,
Myriam Sternberg (dir.), Aix-en-Provence, Karthala-MMSH, 2015, 244 p.
61
Archéologie des moulins hydrauliques, à traction animale et à vent, des origines à l’époque
médiévale et moderne en Europe et dans le monde méditerranéeen (2 volumes). Édité par Luc
Jaccottey et Gilles Rollier, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016, 884 p.
62
Michel Pastoureau, L’ours. Histoire d’un roi déchu, Du Seuil, 2007, 418 p. (reeditată în
2013 la Points); Olivier De Marliave, Histoire de l’ours dans les Pyrénées, Sud-Ouest, 2008, 272 p.
63
Jean-Marc Moriceau, L’homme contre le loup. Une guerre de deux mille ans, Fayard, 2011,
488 p.
64
Michel Pastoureau, Le cochon. Histoire d’un cousin mal aimé, Gallimard, 2009, 160 p. –
C'est cette histoire sociale et culturelle du cochon que retrace Michel Pastoureau, des forêts gauloises
à l’élevage industriel, en passant par ces temps forts de la vie des campagnes que sont la Tue-cochon
et la fête de la Saint-Cochon. Et il nous rappelle que le cochon est l'animal biologiquement le plus
proche de l'homme.
65
John Peacock, Chaussures. Un répertoire des modèles de l’Antiquité à nos jours, Paris, De
La Martiniere, 2005, 168 p.
66
Dictionnaire illustré et anthologie des métiers du Moyen Âge à 1914 (collectif), JeanCyrille Godefroy, 2008, 676 p.
67
Thierry Gonon, Les cloches en France au Moyen Âge. Archéologie d’un instrument
singulier, Errance, 2010, 200 p.
68
Mathieu Linlaud, Serrures médiévales VIIIe – XIIIe siècle, Presses Universitaires de
Rennes, 2014, 344 p.
69
Plafonds en bois. Du Moyen Âge au XVIIème siècle. Sous la direction de Marie-Agnès
Ferault, Paris, Du Patrimoine, 2014, 296 p.
70
Martine Diot, Cheminées. Étude de structures du Moyen Âge au XVIIIème siècle, Du
Patrimoine, 2007, 300 p. – Une documentation photographique et dessinée sur les divers aspects
techniques de la construction ancienne et plus particulièrement du second œuvre; Philippe Palasi,
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unele practici agricole specifice spaţiului francez medieval71, creşterea
animalelor72, bestiarul medieval73, modul în care genealogia, prin intermediul
registrelor parohiale, poate ajuta etnologia74, reprezentarea invizibilului75 şi
nebunia pe care, la modul propriu, o putea declanşa dragostea, fenomen studiat atât
în Orient, cât şi în Occident76, apoi viaţa cotidiană în Evul Mediu77, dar şi
rânduielile specifice cimitirelor medievale78 sau legătura, azi puţin cunoscută,
dintre naşterea Crăciunului, ca sărbătoare, şi cultul Sfântului Nicolae79.
O altă serie de lucrări descrie vitraliile pe o durată lungă – nu mai puţin de
16 secole80 –, dar şi pe perioade mai scurte, începând cu secolele XII–XIII şi până
la sfârşitul epocii moderne sau pe anumite centre meşteşugăreşti81, legătura directă
Plaques de cheminées héraldiques (catalogue). Preface: Michel Pastoureau, Montreuil, Gourcuff
Gradenigo, 2014, 320 p. – Un catalogue de 683 plaques de cheminée et modèles en bois, du XVIe au
XXe siècles, tous ornés d’armes, fruit de la visite de plus de 400 demeures et collections publiques.
71
Pierre Morlon et François Sigaut, La troublante histoire de la jachère. Pratiques des
cultivateurs, concepts de lettrés et enjeux sociaux, Versailles-Dijon, Quae-Educagri, 2008, 328 p.
72
Jean-Marc Moriceau, Histoire et géographie de l’élevage français, du Moyen Âge à la
Révolution, Fayard, 2005, 478 p.
73
Michel Pastoureau, Bestiaires du Moyen Âge, Du Seuil, 2011, 236 p.
74
Paul Delsalle, Histoires de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen Âge
à nos jours. Démographie et généalogie, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2009, 300 p.;
Marie-Odile Mergnac, Ancêtres paysans. Statuts, documents d’archives et parcours de vie, Paris,
Archives § Culture, 2014.
75
La représentation de l’invisible au Moyen Âge. Jean-Charles Herbin (ed.), Presses
Universitaires de Valenciennes, 2004, 192 p.
76
Les fous d'amours au Moyen Âge. Orient-Occident. Claire Kappler, Suzanne ThiolierMejean (editrices), L'Harmattan, 2008, 450 p.
77
Jean Verdon, La vie quotidienne au Moyen Âge, Paris, Perrin, 2015, 384 p. – Entre ,,Naître”
et ,,Mourir”, les vingt-deux chapitres de ce livre scandent l’existence des hommes et des femmes du
Moyen Age, depuis les invasions barbares jusqu’à la Renaissance; L’ancienne France au quotidien.
La vie et les choses de la vie sous l’Ancien Régime. Michel Figeac (dir.), Paris, Armand Colin, 2014,
590 p.
78
Le regroupement des morts. Genèse et diversité archéologique. Coordination éditoriale de
Dominique Castex, Patrice Courtaud, Henri Duday, Françoise Le Mort, Anne-Marie Tillier, La
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2012, 304 p.; Déplacer les morts. Voyages,
funérailles, manipulations, exhumations et réinhumations de corps au Moyen Âge. Coordination
éditoriale de Delphine Boyer-Gardner et Mathieu Vivas, La Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine, 2015, 150 p.
79
Catherine Guyon, Catherine Vincent, Véronique Gazeau, En Orient et en Occident. Le culte
de saint Nicolas en Europe: Xe – XXIe siècle, Paris, Cerf, 2015, 512 p.
80
Vitrail Ve – XXIe siècle. Sous la direction de Véronique David, Michel Herold, Du
Patrimoine, 2014, 592 p.
81
Françoise Gatouillat, Michel Hérold, Les vitraux d’Auvergne et du Limousin. Corpus
Vitrearum, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 352 p. – Începutul acestor vitralii este datat în
veacul al XII-lea; Danielle Minois, Les vitraux de Troyes: XIIe – XVIIe siècle, Langres, Dominique
Guéniot, 2013, 160 p.; Karine Boulanger, Les vitraux de la cathédrale d’Angers. Preface: Claudine
Lautier, vol. 3, Paris, CTHS, 2010, 546 p. – Le lecteur rencontre ainsi les maîtres anonymes des XIIe
et XIIIe siècles, André Robin au XVe siècle, à qui l’on doit les fabuleuses roses du transept. Cette
vitrerie, méconnue jusqu’à aujourd’hui, se révèle à nous comme l’un des ensembles majeurs de la
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dintre vechii masoni82 şi construcţii83, istoria unui gen meşteşugăresc foarte gustat
de către francezi, anume „émaux peints de Limoges”84, istoria ceramicii din
Provence, începând cu veacul al X-lea şi până în secolul trecut85, modul în care sau creat iazurile în Languedoc-ul mediteranean86 sau felul original în care un porc
rătăcit pe străzile Parisului, în anul 1131, a putut produce, potrivit aceluiaşi Michel
Pastoureau, un „événement fondateur”, cu ecouri în istoria Franţei până astăzi87.
Aflăm, din alte pasionante lucrări, mijloacele prin care, de-a lungul secolelor
trecute, agricultura tradiţională franceză a făcut faţă schimbărilor şi modernizării88,
cum se foloseau, din veacul al XIII-lea încoace, vechile unităţi de măsură ale
metalelor preţioase89, modalităţile prin care… sfântul iepure sălbatic Guinefort a
tămăduit mulţi copii suferinzi90, tehnicile specifice de construcţie fiind studiate pe
peinture sur verre en France; Benoît Manaute, La manufacture de vitrail et mosaïque d’art
Mauméjean. Flambe! Illumine! Embrase! Bordeaux, Le Festin, 2015, 288 p. – L’histoire illustrée de
la manufacture Mauméjean au Pays basque, qui participa à l’ornementation de plus de 5.000 édifices
chrétiens européens et américains aux XIXe et XXe siècles.
82
Provine din cuvântul maçon; la modul propriu, zidar: „Celui qui construit avec des briques
ou des pierres liées avec du mortier” (http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/MACON, accesat la
22.IV.2017).
83
Irène Mainguy, Symbolique des outils et glorification du métier, 2ème édition, Jean-Cyrille
Godefroy, 2012, 284 p.; Jean-François Blondel, Des tailleurs de pierre aux Francs-Maçons. Mythe
ou réalité ? Jean-Cyrille Godefroy, 2013, 224 p. – Comment est-on passé des constructeurs du Moyen
Âge, dont la vocation était de bâtir des édifices civils ou religieux, à la Franc-Maçonnerie, société
d’hommes qui se réunissent pour travailler en commun dans le but de bâtir leur Temple Intérieur? Il
montre que c’est la Renaissance et l’influence d’une philosophie nouvelle sur l’architecture et l’art de
bâtir, mêlée d’humanisme et de redécouverte de l’antique, qui sont à l’origine des courants de pensée
qui ont convergé un jour pour créer la Franc-Maçonnerie.
84
Isabelle Biron, Émaux sur métal du IXe au XIXe siècle. Histoire, technique et matériaux,
Dijon, Faton, 2015, 480 p.
85
Henri Amouric, Lucy Vallauri, Jean-Louis Vayssettes, Terres de feu, de lumière et de
songes... Dans le Midi français Xe – XXe siècles (catalogue), Nîmes, Champ Social, 2009, 408 p.
86
Jean-Loup Abbé, À la conquête des étangs. L’aménagement de l’espace en Languedoc
méditerranéen (XIIe – XVe siècle), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, 332 p.
87
Michel Pastoureau, Le roi tué par un cochon. Une mort infâme aux origines des emblèmes
de la France? Du Seuil, 2015, 256 p.
88
Jean-Marc Moriceau, Terres mouvantes. Les campagnes françaises du féodalisme à la
mondialisation (XIIe – XIXe siècle), Fayard, 2002, 446 p. – Le livre este une grande fresque de la
société agraire du XIIe au XIXe siècle. Le thème central est de questionner le paradigme qui s’était
imposé avec les travaux de Marc Bloch d’un monde paysan farouchement attaché à ses usages, à ses
coutumes et à ses manières de vivre, éléments qui faisaient que l’on pensait le monde rural comme
radicalement différent, statique, par rapport à celui qui venait grossir les villes. Jean-Marc Moriceau
met en évidence, bien avant les bouleversements du second XXe siècle, les étonnantes capacités
d’adaptation et de progression d’un monde rural qui a su allier identité et flexibilité.
89
Yves Markezana, Les poinçons français d’or, d’argent et de platine de 1275 à nos jours,
Dourdan, Vial, 2005, 240 p.
90
Jean-Claude Schmitt, Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIIIe siècle,
nouvelle édition augmentée, Paris, Flammarion, 2004, 282 p. (1re édition en 1979).
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durata a câteva sute de ani91, în timp ce postăvăria din Normandia a fost cercetată,
sistematic, din veacul al XIII-lea până în secolul trecut92.
Renaşterea şi epoca modernă. Poate nu întâmplător, în această epocă istorică
nevoile vitale ale omului încep să se metamorfozeze în plăceri, relaţia dintre
acestea două fiind întoarsă pe toate faţetele într-o apariţie colectivă de acum
doi ani93, o altă lucrare, din acelaşi an, continuarea celei dintâi, studiind exclusiv
expansiunea plăcerii în epoca modernă94. Încă o dată, ni se reaminteşte de celebrele
„émaux peints de Limoges”, acum cercetate în veacurile lor de glorie (XV–
XVIII)95, precum şi meseriaşii care le realizau cu atâta migală şi pricepere96. În alte
lucrări, sunt studiate pe larg minele şi prelucrarea fierului în Corsica97, legăturile pe
care le avea clerul catolic cu agricultura în perioada secolelor XV–XIX98, viile şi
vinurile dintr-o zonă anume a Franţei99, creşterea animalelor şi marii proprietari din
veacurile XV–XVIII100 sau credinţele ancestrale în demoni ai pădurilor şi munţilor,
din veacul al XVI-lea101.
Hubert Cabart de la Universitatea din Nancy percepe începuturile sticlăriei
din secolul al XVI-lea, în principal, prin prisma cercetărilor arheologice efectuate
în estul Franţei102, Audrey Gay-Mazuel prezintă diverse tehnici de realizare a

91

Christelle Inizan, Plâtres. Sols et couvrements intérieurs du XIIIe au XIXe siècle, Du
Patrimoine, 2017, 368 p.
92
La draperie en Normandie du XIIIe au XXe siècle. Édité par Alain Becchia, Presses
Universitaires de Rouen et du Havre, 2004, 544 p.
93
De la satisfaction des besoins vitaux aux plaisirs des sens, aux délices de l’esprit et aux
égarements de l’âme (1450–1750). Sous la direction de Jean-Claude Colbus et Brigitte Hébert,
L’Harmattan, 2015, 278 p.
94
Approches critiques du plaisir (1450–1750). Sous la direction de Jean-Claude Colbus et
Brigitte Hébert, L’Harmattan, 2015, 254 p.
95
Monique Blanc, Émaux peints de Limoges (XVe – XVIIIe siècle). La collection du Musée
des Arts Décoratifs (catalogue), Paris, Les Arts Decoratifs-UCAD, 2011, 224 p.
96
Maryvonne Beyssi-Cassan, Le métier d’émailleur à Limoges XVI – XVIIe siècle, Presses
Universitaires de Limoges, 2006, 490 p.
97
Pierre Comiti, Mines et métallurgie du fer en Corse du XVème au XVIIIème siècle, Ajaccio,
Alain Piazzola, 2011, 286 p.
98
Du ciel à la terre. Clergé et agriculture (XVIe – XIXe siècle). Florent Quellier et Georges
Provost (eds.), Presses Universitaires de Rennes, 2008, 366 p.
99
Stéphanie Lachaud, Le Sauternais moderne. Histoire de la vigne, du vin et des vignerons,
des années 1650 à la fin du XVIIIe siècle, Bordeaux, Fédération Historique du Sud-Ouest, 2012, 502 p.
100
Jean-Marc Moriceau, L’élevage sous l’Ancien Régime (XVIème – XVIIIème siècles),
Sedes, 2011 – Sous l’Ancien Régime, le cheptel était un marqueur social. L’utilisation des animaux
signalait la hiérarchie sociale au village; Idem, Les grands fermiers (XVème – XVIIème siècle), Paris,
Hachette, 2017, 480 p.
101
Jean-Claude Diedler, Les démons des forêts et des montagnes. Les débordements de
l’imaginaire dans l’espace européen au XVIe siècle, L’Harmattan, 2014, 250 p.
102
Hubert Cabart, La verrerie archéologique. Dieulouard et l’est de la France aux XVIe et
XVIIe siècles, Presses Universitaires de Nancy, 2012, 308 p. – Un ouvrage qui se révélera
particulièrement utile aux archéologues et aux conservateurs du patrimoine, mais aussi à tous ceux
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ceramicii tradiţionale, în context european, începând cu acelaşi veac103, Louis
Blanc prezintă fierul forjat din această epocă104, Clément David studiază, pe baze
documentare, igiena buco-dentară a secolelor XVII–XIX105, în timp ce Éric Fabre
ne delectează cu istoria lânii din Provence de la sfârşitul veacului al XVII-lea şi
până mai deunăzi, în deceniile secolului trecut106.
Mai există şi alte lucrări de certă factură etno-antropologică, ce privesc
secolul al XVII-lea sau care îşi află începuturile tematice acum. Dintre acestea,
amintim: pe cea privitoare la istoria tăcută a Franţei din veacurile XVII-XX, istorie
văzută prin ochii unui englez îndrăgostit de Hexagon107; o alta, care ne tâlcuieşte
povestea cimpoiului cu… oglindă din Limousin108; pe aceea care descrie multiplele
faţete ale unui triunghi insolit, acela format din vacă, lapte şi societate109, dar şi pe
cele care ne descriu o instituţie veche dedicată exclusiv păstrării şi transmiterii
meşteşugurilor, care se pare că avea legături şi cu masoneria110 sau pe cea dedicată
exclusiv relaţiei dintre artizani şi savanţii Evului Mediu111.

qu’intéresse la culture matérielle et plus particulièrement les arts de la table XVIe – XVIIe siècle dans
une région marquée par une forte tradition verrière.
103
Audrey Gay-Mazuel, Le biscuit et la glaçure. Collection du Musée de la Céramique de
Rouen, Paris, Skira Flammarion, 2012, 240 p. – Une introduction à l’art de la céramique européenne
du XVIe au XXe siècle.
104
Louis Blanc, Le fer forgé en France (XVIè et XVIIe siècles), Dourdan, Vial, 2008, 98 p.;
Idem, Le fer forgé en France. La régence, Vial, 2008, 98 p.
105
Clément David, Hygiène bucco-dentaire du XVIIe au XIXe siècle en France. Préface:
Xavier Riaud, L’Harmattan, 2010, 152 p.
106
Éric Fabre, Laine et drap en Haut Verdon. Une Haute Provence textile (fin XVIIe – milieu
XXe siècle). Préface: Jean-Michel Minovez, L’Harmattan, 2015, 266 p.
107
Graham Robb, Une histoire buissonnière de la France, Flammarion, 2011, 576 p. –
Plonger au coeur de la France d'avant la centralisation, encore sauvage et indomptée, il découvrira un
pays dont il ne soupçonnait pas l'existence.
108
Eric Montbel, Cornemuses à miroirs du Limousin (XVIIe-XXe siècles). Essai
d'anthropologie musicale historique (Dvd inclus), L'Harmattan, 2013, 610 p.
109
Pierre-Olivier Fanica, Le lait, la vache et le citadin. Du XVIIe au XXe siècle, Quæ, 2008,
490 p.
110
Nicolas Adell-Gombert, Des hommes de devoir. Les compagnons du Tour de France
(XVIIIe – XXe siècles), Maison des Sciences de L'Homme, 2008, 284 p.; Laurent Bastard, Images
des Compagnons du Tour de France, Jean-Cyrille Godefroy, 2010, 288 p. – Lucrarea vizează secolele
XIX–XX; François Icher, Les Compagnons ou l’amour de la belle ouvrage, 2ème édition, Paris,
Gallimard, 2012, 144 p. – Les Compagnons du Tour de France constituent la plus ancienne
association ouvrière en activité. Issus des corporations de l’Ancien Régime, les Compagnons ont mis
en place des institutions qui semblent défier le temps.
111
Robert Halleux, Le savoir de la main. Savants et artisans dans l'Europe pré-industrielle,
Armand Colin, 2009, 190 p. – Ce livre entreprend de montrer comment les connaissances des artisans
ont fécondé la pensée scientifique, comment la révolution scientifique du XVIIe siècle est largement
tributaire des techniciens.
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Creşterea vacilor pe durata precisă a numai 150 de ani (1700–1850) este
tema unei alte lucrări112, legătura străveche dintre oameni şi oi într-un ţinut
mlăştinos al Franţei fiind redată, în chip emoţionant, de către Bernard Heude113. De
asemenea, aflăm amănunte deosebite despre prelucrarea lemnului înainte de
mecanizare114, cât şi despre istoria faianţei, din secolul al XVIII-lea până spre
veacul trecut115, francezii având o mare preţuire pentru acest meşteşug, la fel cum
au şi pentru porţelanul de bună calitate116. Alte apariţii editoriale ne familiarizează
cu percepţia spaţiului şi a transportului în epocile modernă şi contemporană117, cu
meserii mai deosebite – numite „de artă şi societate” – din Dijon-ul secolului al
XVIII-lea118 sau ne înfăţişează ţăranii dintr-o zonă anume a Franţei şi modul în care
aceştia încearcă să facă faţă schimbărilor propuse de o modernitate agresivă119.
O dinastie de… lăcătuşi, ce-şi are începuturile în veacul al XVIII-lea, este
prezentată într-un context istoric foarte bine documentat120. În aceeaşi manieră,
aflăm istoria unor tapiţerii celebre121, a câtorva familii de lyonezi cultivatori de
112

Florian Reynaud, L’élevage bovin. De l’agronome au paysan (1700–1850). Préface : JeanMarc Moriceau, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 344 p.
113
Bernard Heude, La Sologne. Des moutons, des landes et des hommes, du XVIIIe siècle au
Second Empire, Presses Universitaires de Rennes, 2012, 360 p.
114
Louis Chiorino, De l’arbre à l’ouvrage. Le travail du bois avant la mécanisation,
L’Argentière-la-Bessée, Du Fournel, 2006, 110 p.
115
Jean Rosen, La faïence de Nevers (1585–1900), 4 tomes, Faton, 2009–2011 (tome 1.
Histoire et techniques, 240 p.; tome 2. L'âge d'or du XVII ème, 400 p.; tome 3. Le XVIIIe siècle: l'ère
des manufactures, 315 p.; tome 4. Le XIXe siècle: alliances, déclin et renouveau, 315 p.); Bernard
Jules Verlingue, Histoire de la faïence de Quimper, Ouest-France, 2011, 128 p. (începutul faianţei la
Quimper este atestat documentar în 1699); Jean-Louis Vayssettes, Lucy Vallauri, Montpellier. Terre
de faïences. Potiers et faïenciers entre Moyen Âge et XVIIIe siècle, Milan, Silvana Editoriale, 2012,
552 p.; Les faïences de Moustiers du XVIIe au XIXe siècle au musée d'Arbaud d'Aix-en-Provence et
au musée de Moustiers, Lyon, Fage, 2013, 240 p.; La faience et le terre vernissée d'Auvillar
(catalogue), Paris, PUF, 2015, 210 p.; Michèle Cécile Gillard, Faïence de Gien: 1821–1900, Paris,
Massin, 2008, 94 p.
116
Antoinette Fay-Hallé, Christine Lahaussois, Porcelaine française du XVIIIe siècle.
Histoire, motifs et marques, Massin, 2011, 192 p.; Thomas Hirat, Un âge d’or de la porcelaine de
Limoges. L’épopée Alluaud, Limoges, Les Ardents, 2016. – Entre livre d’histoire et livre d’art, cet
ouvrage passionnant révèle au lecteur des aspects méconnus de l’origine de la porcelaine de Limoges.
L’épopée Alluaud, l’une des plus célèbres familles de porcelainiers, façonne au début du XIXe siècle
le paysage industriel…
117
Marc Desportes, Paysages en mouvement. Perception de l’espace et transports (XVIIIe –
e
XX siècle), Gallimard, 2005.
118
Sylvie Dubois, Métiers d’art et société au XVIIIe siècle. L’exemple de Dijon, Editions
Universitaires de Dijon, 2011, 260 p.
119
Daniel Paul, Paysans du Bourbonnais. Une société rurale face au changement (1750–
1880), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006, 486 p.
120
Jean Dominique Bourzat, Une dynastie de serruriers à la cour de Versailles. Les Gamain,
L’Harmattan, 2016, 128 p.
121
Robert Guinot, La tapisserie d’Aubusson et de Felletin, Lucien Souny, 2009; Aubusson,
tapisserie des Lumières. Splendeurs de la Manufacture Royale, fournisseur de l’Europe du XVIIIe
siècle, Gent-Belge, Snoeck Publishers, 2013, 336 p.
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mătase122 şi a cânepii din Sarthe123, dar şi informaţii despre soarta tristă a copiilor
abandonaţi în spitalele din Montpellier, în acelaşi secol al XVIII-lea124. Alte apariţii
editoriale ne familiarizează cu tâmplăria şi mobilierul din veacul al XVIII-lea125, cu
vechile cereale, mai precis cu un amestec anume de cereale126, în timp ce Steven
L. Kaplan, un cunoscut specialist al alimentaţiei tradiţionale, ne aminteşte că
pâinea a avut şi un rol… politic important127.
Înainte şi după Revoluţia Franceză. O lume clădită pe anume rânduieli se
năruia şi o alta, adesea năclăită în sânge, începe să se făurească în Franţa la
sfârşitul veacului al XVIII-lea, proces care se continuă, cu mici întreruperi – altfel
nu ar fi apărut cunoscuta sintagmă Belle Epoque –, până astăzi. Înfăţişăm doar
câteva dintre lucrările care surprind bine această stare de lucruri, cu repercusiuni,
mai devreme sau mai târziu, asupra întregii lumi. Una dintre acestea ne înfăţişează
viaţa cotidiană dinaintea Revoluţiei Franceze şi până în anul 1970128, lucrare din
care încă răzbate vocea Franţei profund tradiţionale129 care îşi trăia agonia, tristă
ironie a sorţii, în plină Belle Epoque.
Aceleaşi ecouri ale unei lumi care se pierde sunt vizibile şi în alte două
apariţii editoriale, care ne prezintă ţăranii francezi într-o perioadă istorică strict
delimitată cronologic (1870–1970)130, autorii – doi buni cunoscători ai realităţilor
122

Jean-Pierre Planchon, Tassinari & Chatel. La soie au fil du temps, Saint-Remy-en-l'Eau,
Monelle Hayot, 2011, 450 p. – Cet ouvrage plonge le lecteur dans plus de 3 siècles de tissage de
soieries lyonnaises d’exception. La manufacture Tassinari et Chatel est le fruit d’une lignée quasi
dynastique.
123
Le chanvre en Sarthe (collectif), Alan Sutton, 2012, 128 p. – Les Sarthois entretiennent
avec la plante une relation curieuse où se mêlent à la fois passion et déception. Ils conservent le
souvenir de la prospérité qui féconda leur pays durant les deux siècles passés, de ces temps bénis où
le chanvre apparaissait comme emblématique du dynamisme sarthois.
124
Emilie Saurel, Naissance et abandon d'enfants dans le diocèse de Montpellier. Pratiques et
coutumes du XVIIe au XIXe siècle. Préface: Thierry Lavabre-Bertrand, L'Harmattan, 2012, 136 p.
125
Bernard Deloche, Jean-Yves Mornand, L’ébénisterie provinciale en France au XVIIIème
siècle et Abraham Nicolas Couleru, Faton, 2011, 248 p.
126
Christiane Meyer, Delphine ou le blé méteil. Chronique paysanne du XVIIIe siècle, Alan
Sutton, 2001, 192 p.
127
Steven L. Kaplan, Jean-Philippe de Tonnac, La France et son pain. Histoire d’une passion,
Paris, Albin Michel, 2010, 500 p. – Le rôle politique du pain au XVIIIe siècle.
128
Jean-Michel Lecat, Michel Toulet, Paysans de France. Deux siècles d’histoire de nos
campagnes (1770–1970). Préface: Denis Tillinac, Flammarion, 2009, 314 p. – Jean-Michel Lecat et
Michel Toulet dresse avec verve le tableau de deux siècles de vie paysanne, le tout illustré d’une
collection prodigieuse d’illustrations en partie inédites.
129
Jac Remise, Hier la France, Monelle Hayot, 2015, 150 p., 158 illustration couleurs et noir
& blanc. – Ce livre introduit le lecteur au coeur de la France profonde de la fin du XIX e siècle et du
début du XXe.
130
Jean-Marc Moriceau, Philippe Madeline, Les paysans (1870–1970). Récits et témoignages
de la France agricole, Les Arenes, 2013, 384 p.; Philippe Madeline, Jean-Marc Moriceau, Paroles de
paysans. Récits, témoignages et archives de la France agricole (1870–1970), Les Arenes, 2012, 100
p. (reeditată la J’ai Lu, Paris, 2014, 128 p.) – Retrouvés dans les greniers des familles paysannes; une
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arhaice, Jean-Marc Moriceau şi Philippe Madeline –, susţinând că „entre 1870 et
1970, les paysans ont vécu une révolution sans précédent. En quatre générations
tout a changé. En 1900, près d'un Français sur deux travaillait dans les champs.
Aujourd'hui, les agriculteurs sont moins de 500 000, mais ils nourrissent
65 millions d'habitants et exportent dans le monde entier”131.
Totuşi, urme ale vieţii tradiţionale continuă să existe în satele franţuzeşti şi
ele sunt bine surprinse în lucrările dedicate costumului popular normand132,
etnomuzicologiei franceze133 şi vaselor de pescuit de la întrepătrunderea veacurilor
XIX–XX134, lucrări ample şi extrem de bine documentate. Relaţia strânsă dintre
arhitectură şi etnografie, încă destul de evidentă în secolul al XIX-lea, este
surprinsă şi bine redată de către arhitectul Emmanuel Amougou135, iar modul în
care se transmit cunoştiinţele în domeniul meseriilor tradiţionale este descris, cu
lux de amănunte, de Françoise Clavairolle136, ambele lucrări fiind scrise într-o
pronunţată cheie antropologică.
Tot în cheie antropologică, sunt analizate antichitatea modernă a celei de-a
III-a Republici franceze (1870–1940), o carte care arată deschis orientarea spre
valori păgâne a societăţii franceze137, hoţia din secolul al XIX-lea şi până în zilele
noastre138, dar şi fascinaţia exercitată asupra francezilor de muzica străină139,
centaine de documents sont reproduits à l’identique. L’histoire de nos parents et de nos grands parents
à redécouvrir comme on ouvre une boîte à trésor. Ces archives vivantes sont nos racines.
131
Jean-Marc Moriceau, Philippe Madeline, Les paysans…, passim.
132
Coiffes et des costumes des pays normands, Ouest-France, 2008, 128 p. – Au XIXe siècle,
les costumes, ont évolué sous diverses influences, et des particularismes, provinciaux ou locaux, sont
apparus, induisant ainsi la notion de ,,costumes régionaux”. De ,,régionaux”, ils sont devenus
,,folkloriques”, et leur représentation s’est figée.
133
L’ethnomusicologie de la France. De l’ancienne civilisation ,,paysanne” à la globalisation.
Actes du Colloque de Nice (16–18 novembre 2006). Luc Charles-Dominique et Yves Defrance (dir.),
L’Harmattan, 2008, 496 p.; Brice Gérard, Histoire de l’ethnomusicologie en France (1929–1961),
L’Harmattan, 2015, 372 p.
134
Roger Vallat, Bateaux de pêche à la Belle Epoque, Alan Sutton, 2010.
135
Emmanuel Amougou, Architecture et ethnographie au XIXe siècle. Lectures des
Conférences de la Société Centrale des Architectes Français, L’Harmattan, 2008, 188 p.
136
Françoise Clavairolle, Le magnan et l’arbre d’or. Regards anthropologiques sur la
dynamique des savoirs et de la production. Cévennes (1800–1960), Maison des Sciences de
l’Homme, 2003, 320 p.
137
Donald Wright, L’Antiquité moderne, L'Harmattan, 2012, 274 p. – Ce livre étudie le regard
que l’homme de la Belle Epoque porte sur l’Antiquité. Il analyse la modernité de la Troisième
République et ce que celle-ci doit à une interprétation systématique et scientifique des apports grecs et
romains. Au travers des textes littéraires et scientifiques ainsi que de nombreux documents ensevelis
puis retrouvés dans les archives françaises, ce livre est une étude sociologique d'une époque moderne
par excellence qui se veut ,,classique”.
138
Au Voleur! Images et réprésentations du vol dans la France contemporaine (XIX e – XXe
siècle). Directeurs éditoriaux: Frédéric Chauvaud, Arnaud-Dominique Houte, Publications de la
Sorbonne, 2014, 324 p. – Car le vol dérange l’ordre social: comme l’écrit Michelle Perrot, le XIX e
siècle est animé d’une véritable ,,obsession propriétaire” qui ne se relâche guère avant les années
1960. Le fait est connu, mais il reste trop souvent vu de loin.
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reflexe şi acestea ale noului mod de viaţă care prinde din ce în ce mai bine contur
în Hexagon. În acelaşi context, desfătările acestor veacuri, rezultantă firească a
ceea ce şi-a dorit lumea nouă de după Revoluţia Franceză, sunt prezentate pe larg
într-o altă apariţie editorială140. Totuşi, în mediul rural sărbătorile mari ale
calendarului popular, în primul rând Crăciunul, a cărui istorie este mereu povestită
cu mare plăcere141, sunt ţinute cu stricteţe după vechile rânduieli; desigur, e vremea
când apar cadourile aşa cum le ştim noi astăzi, o incursiune, bine documentată, în
cadrul mecanismelor care au făcut posibilă alterarea uneia dintre paradigmele
esenţiale ale Crăciunului, fiind de un real folos celor interesaţi142. În acest context,
e bine să ne reamintim istoria calendarului, în acest sens ajutându-ne mult o mai
veche şi temeinică lucrare143.
O scurtă anchetă etnografică ne arată ce mai însemna să fii lutier la începutul
veacului trecut în Munţii Vosgi144, iar o monografie impunătoare ne prezintă, cu
lux de amănunte, viaţa de artizan sticlar a lui Maurice Marinot145. În acelaşi
registru… artizanal, aflăm că, de câteva secole încoace, lumea nouă, reprezentată
în acest caz de promotorii industriei sticlei, a dus o luptă înverşunată împotriva
pădurilor Franţei146, luptă demnă de o cauză mai bună.
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Fascinantes étrangetés. La découverte de l'altérite musicale en Europe au XIX e siècle.
Actes du Colloque de la Côte-Saint-André (24–27 août 2011). Textes réunis par Luc CharlesDominique, Yves Defrance et Danièle Pistone, L’Harmattan, 2014, 414 p.
140
Georges D’Avenel, Le nivellement des jouissances. Préface: Thierry Paquot, L’Harmattan,
2006, 334 p. – Le Vicomte d'Avenel (1855–1939), infatigable explorateur des arcanes de la modernité
fouine dans les comptes des ménagères, comme dans ceux des artistes ou des patrons et nous révèle –
chiffres à l’appui – les manières de consommer de nos ancêtres. Ce faisant, il contribue à une histoire
passionnante de la vie quotidienne sur une longue durée. Il allie une insatiable investigation historique
à une plume humaniste pour décrire les „bienfaits” du progrès, cet agent du „nivellement des
jouissances”.
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Laurence Catinot-Crost, Noël en France. Histoire et traditions, Alan Sutton, 2015.
142
Martyne Perrot, Le cadeau de Noël. Histoire d’une invention, Paris, Autrement, 2013,
170 p.
143
Jacqueline de Bourgoing, Le calendrier. Maître du temps? Gallimard, 2000, 144 p.
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Hélène Claudot-Hawad, Véronique Ginouvès, Être luthier au début du XXème siècle, Aixen-Provence, Publications de L’Université de Provence, 2013, 36 p. – Enquête ethnologique sur les
luthiers de Mirecourt (Vosges, Lorraine).
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Félix Marcilhac, Maurice Marinot, artisan verrier. Catalogue raisonné de l’oeuvre de
verre (1882–1960), Paris, De L’amateur, 2013, 760 p.
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Jérôme Buridant, Espaces forestiers et industrie verrière XVIIe-XIXe siècle. Préface: YvesMarie Bercé. Avant-propos: Andrée Corvol, 2005, 426 p. – Le laonnois est marqué par l’installation
de la Manufacture Royale des Glaces en 1692 à Saint-Gobain. Vers 1770 cet établissement est celui
qui consomme le plus de bois en France. Les forêts laonnoises sont devenues des forêts d’industrie.
Le bois est un produit éminemment stratégique et les espaces forestiers font l’objet d’âpres rivalités.
Propriétaires et forestiers s’allient pour orienter la production en fonction des débouchés, quitte à
évincer les populations locales de l’accès au bois. L’industrie triomphe dans cette lutte pour la
ressource.
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Desigur, în tot acest context, viaţa rurală franceză a suferit transformări
majore, cu tot ce presupunea existenţa cotidiană. Spre exemplu, creşterea oilor147,
alimentaţia148 şi ale sale tacâmuri149 sau cultul morţilor din Alsacia, care, în circa
un veac, ajunge să fie dat cu totul uitării150. În schimb, veacul al XIX-lea
reinventează Carnavalul cu scopuri specifice noii lumi 151, un semn şi acesta al
părăsirii vechilor rânduieli, al creştinismului şi al întoarcerii cu faţa către principii
şi idei cu totul discutabile.
Spre zilele noastre. Începutul veacului al XX-lea marchează încă o ruptură
clară de civilizaţia tradiţională în care trăiseră generaţii întregi de francezi, deşi,
paradoxal, adesea se face trimitere la deceniile de dinaintea Primului Război
Mondial, folosindu-se sintagma „timpuri bune”152. Probabil nu întâmplător, această
ruptură a fost iarăşi una sângeroasă, tranşeele Marelui Război – aşa fiind numit în
epocă, pentru că lumea nu mai cunoscuse până atunci un astfel de măcel colectiv! –
înghiţind practic vechea lume, aici plămădindu-se, la un loc cu bucătăria de
campanie specifică153 şi cu artizanatul tranşeelor154, lumea aşa-zis modernă.
Din alte lucrări aflăm despre o pasiune puţin sau aproape necunoscută a lui
Pablo Picasso, anume ceramica155, dar şi de unde vine un nume pe care noi îl
folosim adesea doar la figurat, e vorba de troglodit156 – la modul propriu, nu
însemna altceva decât omul care locuieşte în caverne sau peşteri –, câteva zeci de
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Passion de bergers. Le mérinos d’Arles. La mémoire d’un long métissage. Sous la
direction de Patrick Fabre et Guillaume Lebaudy. Préface: René Tramier, Saint-Martin-de-Crau, La
Maison de la Transhumance ,,Le Mérinos d’Arles”, 2010, 352 p.
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Mireille Piarotas, Pierre Charreton, Le populaire à table. Le boire et le manger aux XIXe et
XXe siècles, Université de Saint-Etienne, 2005, 424 p.; http://viepaysanneautrefois.free.fr/ (accesat la
7.VI.2017).
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Jacques Attali, Le couvert et la coutellerie de table française du XIXe siècle, Faton, 2007,
400 p.
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Frédéric Thébault, Le patrimoine funéraire en Alsace (1804–1939). Du culte des morts à
l’oubli, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, 398 p.
151
Felipe Ferreira, L’invention du carnaval au XIXe siècle. Paris, Nice, Rio de Janeiro.
Préface de Paul Claval. Tarduit du portugais (Brésil) par Patricia C. Ramos Reuillard et Pascal
Reuillard, L’Harmattan, 2014, 278 p.
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Cum apare, spre exemplu, în titlul lucrării Jeaninei Berducat, Au bon temps des paysans
limousins au début du XXe siècle, Romorantin, CPE, 2010.
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Silvano Serventi, Alimentation en France pendant la Grande Guerre. La cuisine des
tranchées, Sud-Ouest, 2014, 192 p. – Une approche originale de la Première Guerre mondiale, par un
historien spécialiste des usages alimentaires: que mangeait-on dans les tranchées? Au cantonnement?
Et à l’arrière? La Première Guerre mondiale a bouleversé les usages alimentaires des Français.
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Jean-François Saint-Bastien, Chansons des tranchées, Alan Sutton, 2016, 192 p.; Patrice
Warin, Artisanat de tranchée, tome II. De la Grande Guerre, Louviers, YSEC, 2005, 256 p.
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Picasso céramiste et la Méditerranée. Bruno Gaudichon et Joséphine Matamoros (sous la
direction de), Gallimard, 2013, 224 p.
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Din vgr. troglodytes, d. trógle, peşteră, şi dýno, mă înfund, pătrund –
https://dexonline.ro/definitie/troglodit (accesat la 8.VI.2017).
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mii de oameni fiind… troglodiţi în Franţa începutului veacului trecut157. Un alt
subiect cu o clară tentă istorică – consecinţă directă a războiului franco-algerian din
perioada 1954–1962 – este acela care ne prezintă, în cheie etno-antropologică,
peripeţiile legate de integrarea „picioarelor negre” în zonele de sud ale Franţei158.
Două lucrări, circumscrise temporal aceluiaşi secol XX, sunt dedicate feroneriei159
şi dulgherilor160 de pe ample spaţii geografice, o întreprindere ştiinţifică care nu
este, să recunoaştem, la îndemâna oricui.
***
Scurta noastră analiză diacronică privitoare la etnoantropologia Franţei
ultimului deceniu, circumscrisă propriului spaţiu etnic, relevă adesea aspecte mult
mai apropiate de viziunea clasică asupra etnologiei. Totuşi, constatăm că se
resimte, mai ales pentru teme şi subiecte apropiate temporal de epoca noastră, o
abordare exclusiv sau excesiv antropologică, această faţetă urmând a fi prezentată
într-o altă secţiune a materialului nostru. Dacă Domnul va îngădui, în continuarea
acestui material ne vom concentra… survolul bibliografic tot asupra cărţilor editate
în ultimul deceniu, însă vom schimba genul analizei, acesta urmând a fi unul
preponderent sincronic.

157

Marc Nagel, Hervé Hughes, Les troglodytes en Val de Loire, Ouest-France, 2009, 128 p. –
Une découverte des habitations et refuges souterrains du Val de Loire. On évalue à quelque 25.000 le
nombre d’habitants de maisons troglodytiques en France au début du XXe siècle.
158
René Domergue, L’intégration des pieds-noirs dans les villages du Midi, L’Harmattan,
2006, 236 p. (Ce livre a obtenu la „distinction Livre Algérianiste 2007 – Prix sociologie” du Prix
algérianiste „Jean Pommier”) – 1962. Pour les français d’Algérie, c’est l’exode. Ces „Pieds-Noirs”
s’installent en nombre dans le Midi. Pour les „gens d’ici”, ce sont des „estrangers” au même titre que
les immigrés italiens ou espagnols. Les incompréhensions entre Pieds-Noirs et gens d’ici ont été
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Karin Blanc, Ferronnerie en Europe au XXème siècle, Monelle Hayot, 2015, 704 p.
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Georges Pelloux, Nous étions menuisiers. 1918–2009: 91 années d'artisanat, Paris, Du
Panthéon, 2012, 208 p.
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DUMITRU V. IRIMIA
Die Verordnung der Bukowiner Verwaltung aus dem Jahre 1782:
An alle Äbte und Kirchenvertreter der Bukowina
(Zusammenfassung)
Der Beitrag Die Verordnung der Bukowiner Verwaltung aus dem Jahre 1782:
An alle Äbte und Kirchenvertreter der Bukowina präsentiert eine Urkunde, die in der
Bezirksabteilung der Nationalarchive Suczawa aufbewahrt ist. Die Urkunde ist
wichtig, weil sie uns hilft, die Art und Weise zu verstehen, in der die Äbte sich auf
den Grundbesitz und auf die neuen, nach 1775 ernannten Behörden bezogen. Nach
dem einleitenden Kommentar wird der Text der Urkunde zum ersten Mal
veröffentlicht. Dieses Dokument ist nicht nur für die historiographische Forschung,
sondern auch für die Geschichte der rumänischen Sprache der damaligen Bukowina
bedeutend.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowiner Distrikt, Militärverwaltung,
Verordnung, Konsistorium, Grundbesitzer, Jurisdiktion, Kommissäre, Gesetze,
Kanons, Kirchenrecht, Landessitte, Reform, einheitliche Verwaltungsorganisierung.

În bogatul fond de documente privitor la începuturile stăpânirii austriece în
Bucovina, păstrat în copie la Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, se
află şi un manuscris ce ne ajută să înţelegem frământările existente în societatea
bucovineană a vremurilor menţionate, dar, mai ales, felul în care se raportau la
proprietate, pe de o parte, egumenii mănăstirilor, iar, pe de cealaltă parte, noile
autorităţi.



Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIV, 2 (49), p. – , Rădăuţi – Bucureşti, 2017

Dumitru V. Irimia

De asemenea, actul se regăseşte prezentat, în rezumat, cu numărul 1395, în
colecţia Din tezaurul documentar sucevean 1393–1849, întocmită de Vasile Gh.
Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu şi Sevastiţa Irimescu şi publicată în
19831. Din conţinut, ne dăm seama că, în urma rapoartelor Comisiei de verificare
a averilor mănăstireşti, şi aceasta este ceea ce ne interesează, în mod special,
administraţia militară nu era pe deplin mulţumită de situaţia în care se găseau
aşezămintele monahale bucovinene.
Ceva mai devreme de anul 1782, se întrunise, la Suceava, Comisia aulică de
delimitare a proprietăţilor, compusă din căpitanul Ion Calmuţchi, Alexandru Ilschi,
colonelul Metzger, căpitanul Pitzelli, locotenetul auditor Harsani, scriitorul de
tribunal Erggelet, precum şi din Petru Aron de Bistra, din Tansilvania, translator
oficial pentru limba română2. Aceştia primesc sarcina de a cerceta actele de
posesiune ale celor ce stăpâneau pământul în Bucovina. Activitatea debutează la
10 decembrie 1781, în primă fază constatându-se că documentele sunt redactate în
slavonă, în mare parte, astfel că a fost cooptat şi mazilul Simeon Teutul. Călătorind
mult în afara ţării, el avea să fie înlocuit, la 15 decembrie 1781, cu locotenentul
Zopeisky. După stabilirea metodologiei de lucru, la 9 martie 1782, comisia deja
verifica Episcopia de Rădăuţi. Inspecţiile se desfăşoară anevoios, astfel că, la
1 septembrie 1784, generalul Enzenberg solicită să se facă cunoscut tuturor
proprietarilor de pământ ordinul imperial ce reglementa hotarele stăpânirilor
funciare în Bucovina şi acordă „un termen de un an, şase săptămâni şi trei zile
pentru a se prezenta cu acte doveditoare necesare fixării definitive a hotarelor
pământurilor lor”, precizând că „orice revendicare ulterioară nu va mai fi luată în
considerare”3. Colectivul menţionat mai sus şi-a continuat munca până în anul 1787.
Sub pretexul informării şi ajutorului, guvernul galiţian, prin Decretul
nr. 5 373, din 21 august 1781, comunică episcopului Dosoftei Herescu voinţa
împăratului ca, „în scopul reglementării preoţimii, să se înfiinţeze un consistoriu
sub supravegherea şi conducerea episcopului din Rădăuţi, cu adăugirea unui
egumen şi [a] doi asistenţi mireni”4.
Propunerea pentru înfiinţarea unui consistoriu se potrivea intenţiilor
împăratului Iosif al II-lea5. Din planurile ce se preconizau pentru terioriului anexat
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Direcţiunea Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, Din tezaurul
documentar sucevean. Catalog de documente, 1393–1849, Bucureşti, 1983, p. 461–462. În continuare
se va cita: DTDS.
2
Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I (1774–1862). De la administraţia militară la
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 194.
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DTDS, p. 477–478, Doc. 1 445.
4
M. Calinescu, Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777–1886, I. Band, 1887,
Czernowitz, p. 4.
5
Înfiinţarea acestui organism de natură protestantă a fost cerută de împăratul Iosif al II- lea
încă din 18 august 1781. Componenţa acestui „Consistorium” dorit de împărat consta dintr-un cleric
(monah) şi doi mireni, care, mai târziu, a fost acceptată în statutul lui Andrei Şaguna şi mult dorită de
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de către Imperiul Habsburgic, rezulta ideea că jurisdicţia mitropolitului din Iaşi
trebuia să înceteze, iar întemeierea unei episcopii separate a Bucovinei, precum şi
organizarea unui consistoriu episcopal, erau iminente, întrucât „constituiau
temeiurile începutului tuturor reformelor care trebuiau să fie făcute în această nouă
provincie”6.
Cu greu, s-a înfiinţat acest „consistoriu” şi, aşa cum citim în conţinutul
documentului despre care facem vorbire, a început să lucreze chiar a doua zi după
instalarea episcopului Bucovinei la Cernăuţi7.
Din protocolul încheiat cu această ocazie, aflăm că în şedinţa proaspătului
organism bisericesc, ţinută la Cernăuţi, în 3 februarie 1782, sub preşedinţia
arhiereului Dosoftei şi a generalului Enzenberg, se hotărăşte instituirea unei
comisii formată din Meletie, vicar general-arhimandrit, Antonie, fost egumen al
Mănăstirii Putna, şi un Gherasim, despre care nu ştim multe, cu misiunea „să ia în
evidenţă veniturile, proprietăţile şi toate cheltuielile fiecărei mănăstiri. Totodată,
comisia urma să reglementeze felul de viaţă al călugărilor şi al preoţilor, ca şi
veniturile şi cheltuielile lor”8. Comitetul avea să primească instrucţiunile necesare
şi un ordin către egumeni, începându-şi activitatea în ziua de 27 februarie 17829.
Neavând deplină încredere în membrii monahi, la sugestia generalului Enzenberg,
vor mai fi cooptaţi: boierul Vasile Balş, Enachi Codrescu, secretarul Vasile
Herescu şi Alexandru Ilschi.
După ce au vizitat, în parte, mănăstirile, apropiindu-se sărbătoarea Paştilor,
comisia şi-a întrerupt activitatea. Se va întâlni din nou, la 8 aprilie 1782, în
Rădăuţi, când se pune în discuţie atitudinea egumenilor faţă de comisari şi faţă de
episcop. Este foarte probabil ca acum să se fi luat şi hotărârea de a fi trimisă
ordonanţa („publicaţia”) emisă de administraţia districtului Bucovinei, Cătră toţi
egumenii şi cătră toată partea bisăricească din Bucovina.
Autorii lucrării Din tezaurul documentar sucevean 1393–1849 sunt de părere
că publicaţia a fost „datată după instalarea lui Dosoftei ca episcop al Bucovinei, la
30 ian./10 febr.1782, cu reşedinţa în Cernăuţi”10. Din analiza conţinutului şi având
în vedere faptul că Decretul Consiliului c. r. de Război, din 3 august 1782,
aminteşte de un raport din 17 iulie 1782, prin care se comunica la Viena despre
„cercetarea stării şi a veniturilor mănăstireşti, făcută de episcopul Rădăuţ[ilor] după

masonii bucovineni. Este meritul episcopului Dosoftei de a fi obţinut ca în componenţa Consistoriului
bucovinean să intre şase clerici (episcopul, vicarul, doi monahi şi doi preoţi de mir) şi 3 mireni.
6
Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică. De la anexare la Congresul de la Viena, Iaşi,
Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, 1998, p. 109.
7
Dr. Gh. Arghiropol, Administraţia eparhială din Bucovina între 1775 şi 1918, extras din
„Candela”, 1947.
8
Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 112.
9
Isidor de Onciul, Fondul Religionariu Gr.-Or. al Bucovinei. Substratul, formarea,
desvoltarea şi starea lui de faţă, reproducere separată din „Candela”, 1889–1891, Cernăuţi, 1891, p. 84.
10
DTDS., p. 462.
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instalarea şi crearea consistoriului”, credem că publicaţia a fost elaborată şi
expediată în teritoriu între 8 aprilie şi 17 iulie 1782.
Documentul, scris în limba română, cu grafie chirilică, are patru pagini, iar
pe prima, pe care o reproducem în facsimilul anexat documentului transliterat, în
colţul drept superior, s-a scris cu creionul, anul „1781”. Evident, documentul nu
poate să fie din acest an, întrucât instalarea lui Dosoftei la Cernăuţi ca „exempt
episcop”, despre care se face vorbire în act, a avut loc la 10 februarie 1782.
Posibil că la şedinţa Consistoriului, din 8 aprilie 1782, să se fi relatat
dificultăţile întâmpinate din partea reprezentanţilor mănăstireşti, care-i acceptaseră
cu anevoie pe comisari, ba chiar cu duşmănie. Aşa se explică faptul că, la 4 iunie
1782, membrii comisiei cereau imperios episcopului Dosoftei să trimită spre
cercetarea mănăstirilor atât pe Vasile Balş, cunoscut ca om de bază al autorităţilor
austriece, cât şi pe postelnicul Enache Codrescu.
Autorul apelului Cătră toţi egumenii şi cătră toată partea bisăricească din
Bucovina caută să aducă aminte egumenilor, în special, că sunt datori cu ascultare
episcopului Dosoftei şi că ei sunt doar administratori ai averilor mănăstireşti,
nicidecum proprietari. De aceea trebuie „toată putincioasa silinţă să pue spre
adăogire[a] veniturilor a mănăstirii şi a bisericii, mai vârtos după canoanele cinului
călugăresc şi n-ari cea mai mică dreptate preţ de o para să poprească pentru sine,
ori unul ca acela să socoteşte ca un fur de cele svinte” şi „nimene, nici măcar cu o
vorbă, să nu îndrăznească a să împotrivi, ci, mai vârtos, trebuie să fie cătră
Consistorium cu toată supunere[a], ascultare[a] şi luare[a] aminte, ca nu cumva să
să împotrivească cât de puţin ceva, căci prin aceasta vor jigni poroncile împărăteşti
şi unii ca aciea să vor aduce la supunere şi înţelegire cu giudecata lumească”. De
asemenea, le cere acestora „să se supue pravililor şi poruncilor mai marelui său, ca
unul ce i-au făgăduit lui Dumnezău supunere, curăţenie şi sărăcie şi, după urmare,
unul ca acesta lucrează împotriva credincioasălor lui datorii, când mănăstirile ce
sunt încredinţate lui pentru slujba lui Dumnezău şi moşiile ce sunt afierosite la
aceiaş[i] sfântă slujbă, caută să facă ale sale şi să tragă dintr-însele folos pentru
sine, fiindcă [în]calcă făgăduinţa ce au făcut de sărăcie”.
Faptul că se face trimitere la prescripţiile „pravilelor” dezvăluie că
documentul a fost conceput de un cleric ce deţinea cunoştinţe de drept bisericesc,
fiind doar trimis în numele administraţiei militare, notându-se: „de la administraţie
Bucovinii deştrict, publicaţie”, deoarece aceasta era interesată ca lucrările comisiei
să se desfăşoare în deplină linişte. De altfel, generalul Enzenberg avea nevoie de
colaborare permanentă şi amiabilă cu arhiereul Dosoftei, întrucât, legal, numai
acesta putea să-i disciplineze pe monahii răzvrătiţi, aşa cum a fost cazul cu
egumenul Macarie de la Mănăstirea „Sânt Ilie”11.

11

DTDS, p. 455, Doc. 1 368, 1 369 şi 1 370.
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Ceea ce nu se ştia încă, dar va afla curând şi episcopul Bucovinei, era că
lucrarea de inventariere a averilor mănăstirilor urma să fie un prim pas din planul
autorităţilor de organizare administrativă unitară a proprietăţilor mănăstireşti.
Mai liniştit îşi îndeplinea misiunea Comisia aulică de delimitare a
proprietăţilor, care verifica şi documentele de proprietate prezentate de mănăstiri,
deoarece se luase de bună informaţia lansată de generalul Splény că, „dacă s-ar
ordona la cel mai înalt nivel să se dovedească legalitatea posesiunii diferitelor
moşii, multe dintre ele ar reveni fiscului. Aceasta s-ar întâmpla mai ales clerului,
care a ştiut să-şi atragă sub diferite pretexte, al carităţii, al pedepselor spirituale, al
unor danii pentru slujbe şi liturghii, atât din partea principelui, cât şi a unor
particulari, numeroase moşii, îndeosebi la munte. După părerea mea, în cazul
clerului mănăstiresc toate veniturile pe care le-au obţinut după prima lor înfiinţare
ar trebui să fie considerate corect drept fiscale”12.
Chiar dacă situaţii, în care proprietarul să nu-şi poată dovedi posesiunea, cu
acte, nu au existat, decretul Consiliului Aulic de Război, din 3 august 1782,
stabilea liniile directoare pentru realizarea planurilor împăratului Iosif al II-lea şi în
Bucovina, rolul publicaţiilor, asemenea celei redate mai jos, fiind de a câştiga
încrederea locuitorilor noii provincii a imperiului.
De la administraţie Bucovinii deştrict, publica ie. C tre to i egumenii şi
c tr toat partea bis riceasc din Bucovina
De multă vreme şi din destul este cunoscut prin publicaţiile ce s-au dat în
toată Bucovina nu numai tuturor svintelor mănăstiri şi preoţilor mireni ce şi tuturor
lăcuitorilor din Bucovina mult folositoarele, înaltele poronci a împărăteştii măriri,
adecă că toată parte[a] bisericească ce să află în Bucovina, di[m]preună cu Schitul
cel Mare din Galiţiea, este cu totul scoasă din toată stăpânire[a] călugăriască de
afară, atât de preosvinţie[a] sa mitropolitul, cum şi de patriarhul13, şi cum că numai
preosvinţie[a] sa episcopul de Rădăuţi, ca un eczemt14 episcop a toată Bucovina,
12

Gabriel Splény von Mihaldy, Descrierea districtului bucovinean, în volumul Bucovina în
primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bilingvă îngrijită, cu
introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici, prefaţă de D. Vatamaniuc,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 103–104.
13
Se face referire la Decretul nr. 3753, din 13 iunie 1871: „După ce s-a dat publicităţii înalta
hotărâre, prin care legătura dintre preoţimea greco-neunită a Bucovinei şi Mitropolitul din Iaşi a fost
ridicată (desfiinţată), iar jurisdicţia a fost trecută asupra episcopului din Rădăuţi, urmează de la sine
că atribuţiunile şi însărcinările spirituale, pe care le dăduse Mitropolitul din Iaşi vicarului general
pentru părţile de dincoace, trebuie să înceteze complet. Ca urmare, nici acela nici acesta nu mai pot
exercita aici niciun fel de jurisdicţie”. Vezi textul în limba germană şi în M. Calinescu, Normalien…,
Cernăuţi, 1887, vol. I, p. 4.
14
Neatârnat, independent: „Şi fiindcă scoposul pre[a] înălţatei împărăteştei măriri ieste ca să
se păzească de-a purure şi nestrămutat sfintile legi a fieşticărora beserici; drept aceasta, pre[a] înălţata
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iaste a lor cap şi poroncitoriu şi numai preosvinţiei sale sunt datori a da toată
ascultare[a] şi supunere[a].
Pentru aceasta, spre întărire, au poroncit a sa împărătească mărire şi s-au
făcut instalaţie15preosvinţiei sale episcopului Dosoftei de egzemt episcop a toată
Bucovina înainte tuturor egumeni şi gheneral-vicarius, cum şi protopopilor, în
scurt, la toată parte[a] bisericească din Bucovina, fără osăbire, şi li s-au dat poroncă
ca să fie numitului egzemt episcop cu toată supunere[a] şi ascultare[a]. Lângă
aceasta, au binevoit a sa împărătească mărire pentru înflorire[a] şi buna cuviinţă a
credinţei greceşti şi pentru îndreptare[a] norodului spre faptele cele bune şi s-au
poroncit de s-au făcut un Conzistorium, alcătuit de obrază alese, atât din parte[a]
bisăricească, cum şi politicească, care, a doua zi după instalaţie, s-au aşăzat şi care
Conzistorium stă supt poroncile şi rânduelile egzemtului episcop, deci nu mai
rămâne nicio îndoială că trebue să fie cunoscut la toată parte[a] bisăricească cu cătă
supunere şi ascultare părinţi[i] egumeni trebue să fie la poroncile preosviinţiei sale
egzemt episcop şi a Consistorium[ului] ce este supt povăţuire[a] preosvinţiei sale şi
cum că poroncile preosvinţiei sale egzemt episcop trebuie să fie lor svinte.
Aceste să face de ştire despre parte[a] administraţie[i] din poronca
împărăteştii măriri.
Cu ce[a] mai mare mirare a noastră, însă, să arată că unii din egumeni nu să
arată cu poruncita şi căzuta lor supunere cătră preosvinţie[a] sa, care cu totul
împotriva poroncii împărăteştii măriri şi lângă aceasta să arată ca cum egumenii
cred că, cu mănăstirile ce sunt încredinţate lor, pot să rânduească după plăcere şi
voinţa lor.
Un egumen a unii mănăstiri nu este alta fără numai un credincios purtători de
grijă averilor şi veniturilor a mănăstirii şi easte datori toată putincioasa silinţă să
pue spre adăogire[a] veniturilor a mănăstirii şi a bisericii, mai vârtos după
canoanele cinului călugăresc16 şi n-ari cea mai mică dreptate preţ de o para să
poprească pentru sine, ori unul ca acela să socoteşte ca un fur de cele svinte17.
Conzistorium este orânduit prin preosvinţie[a] sa egzemt episcop, după
înaltele poronci, a căuta şi a cerceta stare[a] avutului şi sămile mănăstirilor şi cu
după poroncile împărăteştii măriri vă aduc aminte că nimene, nici măcar cu o
împărătească mărire[a] sa cunoscând şi încredinţându-se din dreptate şi nepregitata silinţă a însuşi
archierii sale episcopului Rădăuţ[ilor] kirio-kir Dosoftei ce o are, atât spre a se ţine pre deplin păzită
sfânta lege a besericii greceşti, cum şi pentru binele cel folositor obştii; au poruncit înălţimea sa cătră
administraţia Bucovinii, la 12 septembrie a anului 1781, ca să se aşeze pe arhierie[a] sa Episcopul
Dosoftei exemt, adecă neînconjurat, singur episcop la tot districtul Bucovinii. Care după pre[a] înalta
poruncă, iată acum întru auzul tuturor punem şi aşezăm prin instalaţia aceasta exemtul Episcop
tuturor, atât cinului călugăresc de pre la toate mănăstirile, cât şi părţii duhofniceşti a mirului”.
15
Instalarea oficială s-a făcut la 10 februarie 1782, episcopul Dosoftei semnând „cu o formulă
de jurământ”: „Dosotheus exemptus episcopus Bucoviniensis”. Cf. Ion Nistor, Istoria Bucovinei,
ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 33.
16
Can.12 al Sinodului VII Ecumenic.
17
Cf. Can. 73 apostolic; can.10 Sin. I şi II ecumenic; can. 11 al Sf. Teofil al Alexandriei.
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vorbă, să nu îndrăznească a să împotrivi, ci mai vârtos trebuie să fie cătră
Consistorium cu toată supunere[a], ascultare[a] şi luare[a] aminte, ca nu cumva să
să împotrivească cât de puţin ceva, căci prin aceasta vor jigni poroncile împărăteşti
şi unii ca aciea să vor aduce la supunere şi înţelegire cu giudecata lumească.
Să arată cu mirare[a] noastră că unii din egumeni[i] de la mănăstiri au
îndatorit mănăstire[a], alţii iarăşi că n-au cruţat nimică la iconomii, iar alţii că şi
biserica şi celelalte zidiri din mănăstiri la cel mai rău hal le-au ţănut şi le au lângă
aceste[a], că arată ca unii şi cheltueala de parteculari a lor trebuinţă, care este lucru
vrednic de râs, încarcă şi cer de la mănăstiri18. Acest[e]a toate slujesc de jalnice
dovezi, cum că egumenii veniturile mănăstirilor le socotesc ca nişte a lor moşii şi
averi, dar aceasta este o mincinoasă socoteal[ă] şi împotriva regulilor cinului lor
celui călugăresc, nu mai puţine să arată că unile mănăstiri avute nu au nici călugări
şi dintr-această pricină de multe ori rămâne biserica lui Dumnezău fără de slujbă,
din care din destul să cunoaşte că egumenii au făcut aceasta ca să scape de
cheltueala trebuinţilor bisericeşti şi să fac[ă] loruş[i] bani19.
Pentru toate aceste[a], rămân fără de cuvânt de răspundere şi de îndreptare şi
vrednici de pedeaps[ă]. Egumenul de Homor, ca unu[l] în public împotrivitoriu
înaltelor împărăteşti poronci, au îndrăznit pe unul ce au fost trimis de Conzistorium
cătră dânsul pentru pricini de cercetare a veniturilor mănăstirii de l-au suduit şi l-au
şi bătut. Această obraznică a lui faptă rămâne vinovat cei mai mari pedepsi şi
bunătăţii preosvinţiei sale iaste a să socoti că nu l-au lepădat îndată din egumenie şi
să-l şi pedepsască, care este la voe[a] şi putere[a] preosvinţiei sale.20
Cu puţine vorbe vor să însămneze care sunt datoriile cinului călugăresc după
canoanele bisericeşti.
Datorie[a] unui călugăr este orb să se supue pravililor şi poruncilor mai
marelui său, ca unul ce i-au făgăduit lui Dumnezău supunere, curăţenie şi sărăcie
şi, după urmare, unul ca acesta lucrează împotriva credincioasălor lui datorii, când
mănăstirile ce sunt încredinţate lui pentru slujba lui Dumnezău şi moşiile ce sunt
afierosite la aceiaş[i] sfântă slujbă caută să facă ale sale şi să tragă dintr-însele folos
pentru sine, fiindcă [în]calcă făgăduinţa ce au făcut de sărăcie.
Să închei vederat că niciun egumen sau alt călugăr nu poate să aibă al său
nimică21 şi toat[e] rămân şi sunt a bisericii lui Dumnezău de obştiea şi a mănăstirii,
iar cei ce urmează într-alt chip fac împotriva poroncilor bisericeşti.

18
Se referă la situaţia de la Mănăstirea „Sânt Ilie”, unde egumenul Macarie declara că
mănăstirea îi este datoare cu 22 625 lei. Vezi şi: DTDS, Doc. 1 368; 1 369 şi 1 370, p. 455.
19
Este cazul Mănăstirii Ilişeşti.
20
Este vorba despre Antonie Grigorievici, cel care semna la 13 noiembrie 1782, împreună cu
ceilalţi egumeni din Bucovina, hotărârea de a trimite la împăratul o delegaţie pentru a cere „aşezări cu
privileghii pentru mănăstiri după rânduiala canoanelor bisericii noastre şi după obiceiul pământului”.
Vezi. DTDS, p. 461, doc. 1 392.
21
Se referă la can. 6, Sin. I–II.
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Egzemtului şi săngur episcop de toată Bucovina, cuprinzăndu-să şi Schitul
cel Mare din Galiţia22, de multe ori i s-au adus aminte de înaltele poronci
împărăteşti şi într-aceeaş[i] vreme şi unuia ca unui interimal administrator ca, fără
mai multă îndoeală şi prelungire, mai vârtos mănăstirile să să pue la bună şi căzută
orăndueală şi să-i depărteze de [la] tot aleşverişul lumesc şi să-i aducă la rănduiala
şi regula cinului celui drept călugăresc, pentru aceasta cu de iznoavă fac de ştire
tuturor egumenilor şi călugări[lor] de pe la mănăstiri cum că preosvinţii sale
egzemt episcop, pentru împlinire[a] acestor înalte sfinte şi obştii folositoare
poronci, s-au dat toată deplina putere şi voe. Fiindcă a sa împărătească mărire pune
toată credinţa în preosvinţie[a] sa, fiind încredinţat de sfânta dreptate şi spre
înflorire[a] credinţei greceşti şi a faptelor bune râvna preosvinţiei sale episcopului,
drept aceasta, despre parte[a] administraţiei de iznoavă să face de ştire sfinţiei sale
gheneral-vicarius arhimandrit, egumenilor, călugărilor, protopopilor, preoţilor şi la
toată parte[a] bisericească poruncita împărăteştii măriri, ca la toate ci li va poronci
de cătră preosvinţie[a] sa şi de către Consistorium, ce va fi grijit cu poroncile
preosvinţii sale, să fie plecaţi şi supuşi şi ascultători, după cum să cade cinului
călugăresc a da ascultare orb şi fără cuvânt de răspuns, mai vârtos că pentru acestea
cari caută numai folosul bisericii şi a faptelor celor bune, numai preosvinţia sa are
să de[a] samă înainte lui Dumnezău şi [a] împăratului. [lipseşte un cuvânt?]
Sfârşit.
Se face de ştire tuturor mănăstirilor că administraţia nu va primi niciun feliu
de jalobă de la mănăstiri, măcar pentru moşii sau pentru orice altă pricină, când
jaloba nu va fi cu ştire[a] şi cu deosebită carte a preosvinţiei sale întovărăşită.

22
Oficial, Schitul Mare din Galiţia a fost supus episcopiei Bucovinei prin ordinul
Comandamentului general din Liov, la 6 aprilie 1785.
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Ordonanţa Către toţi egumenii şi cătră toată partea bisăricească din Bucovina,
Cernăuţi, 1782, p. 1

O CARTE DESPRE BUCOVINA DE LA MIJLOCUL
SECOLULUI AL XIX-LEA, EDITATĂ ÎN RUSIA
DINU POŞTARENCU
Ein in Russland, Mitte des 19. Jahrhunderts heraugegebenes Buch
über die Bukowina
(Zusammenfassung)*
Der Verfasser präsentiert das Buch Einige historisch-geographischen
Informationen über die Bukowina, das 1875 von Gr. Kupceanko in russischer Sprache
in Kiev verfasst wurde. Dieses Buch, das in Russland herausgegeben wurde, enthält
geographische, statistische, historische und ethnographische Angaben über die
Bukowina. Der Autor der vorliegenden Studie möchte die geschichtlichen Fehler
nicht beurteilen, weil der Verfasser des Buches ein anderes Kenntnisniveau der
Geschichte der Bukowina hatte und seine Informationen aus den der damaligen
Fachliteratur entnommen wurden.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Buch über die Bukowina, statistische,
historische und ethnographische Informationen, Kiev, Russland.

Cartea pe care ne-am propus s-o prezentăm este redactată în limba rusă şi
se intitulează Н к
ы и
ик а ич ки
ия
Б к и
[Unele informa ii istorico-geografice despre Bucovina]. Alcătuită de Gr.
Kupceanko, cartea a văzut lumina tiparului în anul 1875, la Kiev. Textul acesteia
este structurat într-o serie de sec iuni de propor ii mici.
În cuvântul introductiv, scris în august 1873, la Viena, autorul a men ionat
că a strâns date geografice, statistice, istorice şi etnografice referitoare la „Ducatul
Bucovina din Austria şi [la] popula ia rusă a acestuia”1, conformându-se
*

Traducere: Ştefăni a-Mihaela Ungureanu.
Н к
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ик а ич ки
Кие , и
а ия М. П. Ф и а, 1875, p. 3.
1

Analele Bucovinei, XXIV, 2 (49), p. –
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, Rădău i – Bucureşti, 2017

а и Г. К

а

,

Dinu Poştarencu

programului de activitate al Sec iei pentru zona de sud-vest a Societă ii Imperiale
de Geografie din Rusia. Datele, după cum a mai consemnat autorul, i-au fost puse
la dispozi ie de Ivan A. Glebovi ki, dr. Karl Vexler, Mihail V. Kupceanko, Isidor S.
Prodan, Nikolai A. Kuşniruk, Fiodor Strabel ş.a. Gr. Kupceanko a enumerat şi
sursele din care a extras informa ii: 1. Harta generală a Ducatului Bucovina,
editată în anul 1859 de către Camera de Comer din Cernău i; 2. Lucrarea intitulată
Informaţii naţionale despre Bucovina, editată de către Direc ia Cultelor; 3. Studiul
lui Isidor Martânovici, Informaţii istorice despre Moldova şi Bucovina;
4. Antichită ile lui P. I. Şafarik; 5. Lucrarea semnată de Karl Ritter von Schmedes,
Privire generală geografico-statistică asupra Galiţiei şi Bucovinei; 6. Scrierea lui
F. A. Wickenhauser; 7. Lucrarea profesorului A. St. de Simaşkovici; 8. Scrierea lui
A. S. Petruşevici; 9. Lucrarea Bucovina în Regatul Galiţiei, semnată de
Teofil Bendella.
La început, Gr. Kupceanko prezintă cititorului date despre originea
denumirii Bucovina (conform surselor consultate de către acesta, acest toponim
provine de la cuvântul slav buk – ,,fag”), aşezarea geografică a provinciei şi
hotarele acesteia.
În continuare, sunt prezentate informa ii referitoare la popula ia Bucovinei,
fără ca acestea să fie datate. Provincia avea 511 964 de locuitori, grupa i astfel sub
aspect etnic: ruşi – mai mult de 200 000; români – circa 180 000; evrei – 47 772;
germani – 32 000; unguri – 18 158; polonezi – 4 700; armeni – 4 400; velicoruşi –
2 938. Urmau, într-un număr neînsemnat, cehii, slovacii, iganii şi alte etnii.
Autorul precizează perioadele când aceste etnii au imigrat în Bucovina şi
localită ile în care erau stabilite. Ruşii (adică ucrainenii) locuiau în partea de nord
şi nord-est a Bucovinei, iar românii în partea de sud şi sud-est.
Din pu inele date de ordin istoric incluse în paginile căr ii reproducem
următorul pasaj: „Până în 1769, Bucovina a fost subordonată Moldovei, apoi a
căzut sub stăpânirea Turciei. Rusia a luat-o de la turci şi a cedat-o Austriei, în
virtutea tratatului încheiat, la 1 octombrie 1774, între Rusia, Austria şi Turcia,
ini ial temporar, iar la 2 iunie 1777 – definitiv”2.
Nu este cazul să ne pronun ăm în privin a erorilor istorice, întrucât acesta
s-a dovedit a fi nivelul de cunoaştere a istoriei Bucovinei de către autor, care a
preluat informa iile din lucrările consultate.
Specificând că, sub raport administrativ-teritorial, Bucovina este împăr ită
în opt căpitănii jude ene, autorul a numit pe rând căpităniile şi unele aşezări din
cadrul lor, descriindu-le foarte succint.
Urmează informa ii cu caracter geografic, privitoare la relief, apele
curgătoare, calitatea solului, climă, creşterea animalelor domestice, apicultură,
minereuri, speciile regnului animal, regnul vegetal, industrie, meşteşuguri şi
comer .
2

Ibidem, p. 9.

O carte despre Bucovina de la mijlocul secolului al XIX-lea, editată în Rusia

Totodată, Gr. Kupceanko a dezvoltat şi subiectul Istoria poporului rus
bucovinean, din care cităm: „ ara situată între râurile Dunărea, Nistru şi mun ii
Carpa i – şi anume: Bucovina, Basarabia, Moldova, Transilvania, partea muntoasă
a Ungariei, Valahia şi Banat – în antichitate era populată în exclusivitate de triburi
slave şi era cunoscută cu numele de Dacia. Ea reprezenta una dintre cele mai bune
provincii romane”3. Şi, mai departe: „Diverse popoare, strămutându-se aici din
Asia, s-au amestecat cu slavii şi romanii. Din amestecul lor cu locuitorii coloniilor
romane au provenit popoare noi. În modul acesta, în secolul al VII-lea, de la
romani, go i şi traci, care atunci se aflau în Dacia, îşi trag originea românii”. Tot în
secolul respectiv, „o mare parte a slavilor s-a mutat în Moesia şi Tracia, iar o altă
parte a rămas în Ungaria, Bucovina, Moldova, Semigradia şi Valahia, unde
constituiau cu românii un tot întreg”.
Pentru a confirma afirma ia că până în secolul al XVII-lea limba
slavo-rusă, întrebuin ată de români în biserică şi la curtea domnească, a fost
limbă oficială, Gr. Kupceanko a publicat textul integral al unui hrisov întocmit
în limba slavă, în august 7117 (1601), de către cancelaria domnului Moldovei,
Ieremia Movilă, prin care era autorizată vânzarea unei jumătă i a satului Tărăşeni,
din inutul Suceava. Hrisovul se afla în posesia moşierului satului Tărăşeni,
Stefanovici.
În plus, autorul a oferit eventualilor cititori detalii despre Episcopia
Bucovinei, institu iile de învă ământ, institu iile şi societă ile care sus ineau
artele şi ştiin ele, institu iile şi societă ile filantropice, institu iile economice şi
societatea de geografie, bănci, fabrici, biserici şi mănăstiri. Gr. Kupceanko publică
şi lista localită ilor din fiecare căpitănie.
În sumarul lucrării se regăsesc şi subiectele: Obiceiurile, ghicitorile,
proverbele şi superstiţiile poporului rus bucovinean şi Când în Bucovina a fost
introdus boierescul. De asemenea, în anexă, este prezentată harta Bucovinei.

3

Ibidem, p. 30.

UN MANUSCRIS INEDIT
AL ACADEMICIANULUI SIMION FLOREA MARIAN
DESPRE CÂTEVA VECHI MONUMENTE
DIN SUCEAVA
AURA BR D

AN, ION MAREŞ

Ein unveröffentlichtes Manuskript
des Akademikers Simion Florea Marian
über einige alte Denkmäler aus Suczawa
(Zusammenfassung)
Die Manuskriptenreihe der Simion Florea Marian-Sammlung aus Suczawa
enthält eine grosse Anzahl von Originaldokumenten (Blättern, Heften,
Taschenbüchern, Zetteln) in verschiedenen Ausarbeitungsphasen, mit Anmerkungen
oder kurze Notizen Simion Florea Marians.
Es befinden sich hier auch mehrere Hefte mit historischen Daten, von denen
wir zwecks der Veröffentlichung einen wichtigen, noch unbekannten Text gewählt
haben, der geschrieben, datiert und unterschrieben wurde, als der Verfasser 21 Jahre
alt war. Die Bedeutung der historischen Manuskripte Simion Florea Marians ist
unbestreitbar. Im Laufe seines Lebens hat er eine gründliche Tätigkeit im Bereich der
Geschichte ausgeübt, mit der er schon lange vor seiner Wahl als Mitglied der
Rumänischen Akademie angefangen hat.
Die historischen Manuskripte aus dieser Sammlung beweisen, dass Marian
sich mit dem Studium der Geschichte der Bukowina sehr früh, als er Gymnasiast war,
befasste. Obwohl sehr jung, war die Ernsthaftigkeit beeindrückend, mit der er sehr
wertvolle Informationen über die Stadt Suczawa systematisch und oft kritisch ordnete,
ausarbeitete, korrigierte und abschrieb.
Simion Florea Marians Beschreibungen sind wertvolle Beweise über die Lage
der Stadt Suczawa Mitte des 19. Jahrhunderts, umso mehr als viele von den damaligen
Gebäuden nicht mehr existieren, weil sie in der kommunistischen Periode
niedergerissen wurden.



Traducere: Ştef ni a-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIV, 2 (49), p. – , R d u i – Bucureşti, 2017

Aura Br d an, Ion Mareş
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, Simion Florea Marian,
memorialistischer Dokumentenbestand, Manuskripte, historische Denkmäler aus
Suczawa, Mitte des 19. Jahrhunderts.

În colec ia de manuscrise1 de la Fondul Memorial-Documentar „Simion
Florea Marian” din Suceava se afl mai multe caiete cu date istorice, dintre care am
selectat pentru tipar un important text2 inedit, scris, datat şi semnat de autor, la
vârsta de 21 de ani. Importan a manuscriselor istorice r mase de la Simion Florea
Marian este de net g duit, acesta desf şurând de-a lungul vie ii o activitate
temeinic în acest domeniu, început cu mult înainte de a fi ales membru activ al
Academiei Române (nu la Sec iunea de Folclor, dup cum mul i cred înc şi ast zi,
ci la Sec iunea Istoric ).
Manuscrisele istorice din colec ie dovedesc faptul c Marian s-a preocupat
mult de studierea istoriei Bucovinei începând din perioada gimnaziului,
impresionant fiind seriozitatea cu care, deşi foarte tân r, ordona, redacta, corecta
şi transcria – cu acurate e, dar şi cu puternice accente critice – informa ii deosebit
de pre ioase referitoare la oraşul Suceava: „Suceava, odinioar fosta capital a
întregii Moldavie, num ra cu fal la 100 de biserici gr. or., acuma îns , cu p rere
de r u, num r numai vreo câteva, şi dintr-acele sunt unele parte cu totul ruinate,
altele parte în starea cea mai trist . Mai poşidea [poseda, n. n. – A. B., I. M.]
Suceava înc dou cet i m re e: una spre r s rit de oraş, iar alta spre apus, carile
sunt acuma ruine. C l torii şi vizitatorii stau uimi i şi privesc r m şi ile ruinilor
atât a[le] besericilor, cât şi a[le] cet ilor, recugetând ş-întrebând: cum au fost şi
cum de sunt aşa? M re e au fost acestea, îns trist este când singuri urmaşii
str bunilor îşi bat joc şi r sipesc ceea ce str bunii cu munc şi cu sudoare le-antimeiat, şi cu sânge s-au luptat de a le ap ra de n v lirea str inilor. Str bunii
noştri, precum ne-ncredin am noi din istorie, nu ni le-au l sat nou astfeli, precum
sunt acuma, neci [h]oardele barbare nu le-au d râmat, ci cauza d râm rii a fost însuşi
cet enii”3.
Descrierile f cute de Simion Florea Marian sunt m rturii valoroase
referitoare la starea oraşului Suceava pe la mijlocul secolului al XIX-lea, cu atât
mai mult cu cât ast zi multe dintre cl dirile de atunci nu mai exist , fiind d râmate
în perioada comunist . Autorul manuscrisului nu numai c a consemnat toate
detaliile ca un veritabil reporter, dar a şi analizat critic situa ia: „Tradiciunea
vorbal ne spune cum c cetatea spre r s rit a avut şepte turnuri; şi aceasta a fost de

1
Colec ia cuprinde un num r mare de documente originale (file, caiete, carnete, fişe), cu
texte aflate în diverse stadii de redactare, mai mult sau mai pu in finisate ori doar cu însemn ri sau
scurte note ale lui Simion Florea Marian.
2
Suceava la 17/29 noemvrie 1868, manuscris inedit, nr. inv. 752, în „Arhiva Bucovinei”,
vol. I, fascicula 8, compus din 3 file mari (6 p.), datat de autor 1869, olograf, cerneal neagr .
3
Ms citat, fila 1, Colec ia de manuscrise, Fondul memorial-documentar Simion Florea
Marian din Suceava.
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bun sam dup str mutarea reşedin ei la Iaşi; c ci astfeli n-ar fi fost nime în stare
dintre vechii or şeni a nara cum au aflat-o moşii lor, şi acuma se mai observ pe
p re ii altariului capelei nesce sfin i zugr vi i, lâng carii se afl şi unele litere.
Primind cet enii acest scump şi nepre uiver [nepre uit, n. n. – A. B., I. M.] odor,
l-au tratat cu neb gare de sam , iar str inii, sciind a atrage din el foloase, l-a[u]
luat din mâna lor prin înşel ciune şi furtuşag, f cându-şi din el comodit i şi
acareturi pompoase, precum: Casa comunal . Ba chiar au devenit monumentele
cele sfinte obiect de bajocur , f când din ele f g deie crâşme, precum este Otelul
de Bucovina, unde fu mai întâi numai un bordei, Otelul Langer, murii în jurul
Poştii4; scobiturile colacii de la gura pivni ii cet ii se afl acuma la pivni a Hruba
lui Graft, furate pe timpul când c utau amploia ii de la comun ca s afle bani; prin
c utare, r sipir ei foarte mult şi din murii cet ii şi, cu frânturile cele mai m runte,
s-a prunduit stradele oraşului, nu de-un veac, ci de doi ani. Ba, nu numai aceasta, ci
chiar şi ast zi vedem şireaguri de tr suri suindu-se pe vârvul acestor ruine,
d rmându-le şi mai tare de cum sunt, luând pietrile cele mari şi ducându-le spre
zidirea unui pod în drumul ce duce din oraş spre satul Bosanci, iar f rm turile
spre prunduirea acestui drum”5.
În continuare, prezent m in extenso manuscrisul inedit al lui Simion Florea
Marian, transcris cu p strarea particularit ilor lingvistice specifice epocii sale.
Notele şi comentariile de la subsol ne apar in.
Suceava la 17/29 noemvrie 1868
Suceava, odinioar fosta capital a întregii Moldavie, num ra cu fal la
100 de biserici gr. or.6, acuma îns cu p rere de r u num r numai vreo câteva7,
şi dintr-acele sunt unele parte cu totul ruinate, altele parte în starea cea mai trist .

4

Murii = zidurile.
Ms. citat, p. 2.
6
Domnul Moldovei Dimitrie Cantemir (1710–1711) menționa c la Suceava „se num rau aici
40 de biserici de piatr , mai multe de lemn, 16 mii de case particulare care îns toate s-au n ruit, dup
plecarea de acolo a scaunului domnesc” (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, tradus de
Gheorghe Adamescu, Bucureşti, Editura „Cartea Româneasc ”, 1942, p. 51). Noi am reușit s
inventariem 31 de l cașuri de cult din perioada medieval a orașului Suceava (Ion Mareș, Biserica
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Suceava, Editura „Karl A. Romstorfer”, 2014, p. 22–24).
7
În Suceava mai sunt șapte vechi biserici ortodoxe: Sfântul Gheorghe (Mir uți) (vezi Ion
Mareș, Biserica „Sfântul Gheorghe” (Mirăuți) din Suceava – prima catedrală mitropolitană a
Moldovei, Editura Universit ții din Suceava, 2009), Adormirea Maicii Domnului din Ițcanii Vechi,
Sfântul Gheorghe (M n stirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”), Sfântul Dumitru, Sfântul
Nicolae (vezi, Ion Mareș, Biserica „Sfântul Nicolae” din Suceava, Suceava, Editura „Karl A.
Romstorfer”, 2011), Nașterea Sfântului Ioan Botez torul (Coconilor) (vezi, Ion Mareș, Biserica
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Suceava, Editura „Karl A. Romstorfer”, 2014) și Învierea
Domnului.
5
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Mai poşidea [poseda, n. n. – A. B., I. M.] Suceava înc dou cet i m re e:
una spre r s rit de oraş, iar alta spre apus, carile sunt acuma ruine8.
C l torii şi vizitatorii stau uimi i şi privesc r m şi ile ruinilor atât a[le]
besericilor, cât şi a[le] cet ilor, recugetând ş-întrebând: cum au fost şi cum de sunt
aşa? M re e au fost acestea, îns trist este când singuri urmaşii str bunilor îşi bat
joc şi r sipesc ceea ce str bunii, cu munc şi cu sudoare, le-a-ntimeiat şi cu sânge
s-au luptat de a le ap ra de n v lirea str inilor.
Str bunii noştri, precum ne-ncredin am noi din istorie, nu ni le-au l sat nou
astfeli, precum sunt acuma, neci [h]oardele barbare nu le-au d rmat, ci cauza
d râm rii a fost însuşi cet enii.
Tradiciunea vorbal ne spune cum c cetatea spre r s rit a avut şepte turnuri;
şi aceasta a fost de bun sam dup str mutarea reşedin ei la Iaşi; c ci astfeli n-ar fi
fost nime în stare dintre vechii or şeni a nara cum au aflat-o moşii lor, şi acuma se
mai observ pe p re ii altariului capelei nesce sfin i zugr vi i, lâng carii se afl şi
unele litere9.
Primind cet enii acest scump şi nepre uiver odor, l-au tratat cu neb gare de
sam , iar str inii, sciind a atrage din el foloase, l-a[u] luat din mâna lor prin
înşel ciune şi furtuşag, f cându-şi din el comodit i şi acareturi pompoase, precum
Casa comunal .
Ba chiar au devenit monumentele cele sfinte obiect de bajocur , f când din
ele f g deie (crâşme), precum este Otelul de Bucovina10, unde fu mai întâi numai
un bordei, Otelul Langer11, murii în jurul Poştii 12; scobiturile (colacii) de la gura
pivni ii cet ii se afl acuma la pivni a Hruba lui Graft, furate pe timpul când
c utau amploia ii de la comun ca s afle bani; prin c utare, r sipir ei foarte mult
şi din murii cet ii şi cu frânturile cele mai m runte s-a prunduit stradele oraşului,

8

Cetatea de Scaun și Cetatea Șcheia, fort rețe ridicate de domnul Petru I (1375–1392).
Paraclisul Cet ții de Scaun a fost restaurat recent, în anii 2014–2015. Cu acest prilej, au fost
observate câteva fragmente de fresc reprezentând câ iva sfinți, pictați în zona ferestrei altarului. Dar,
din neglijenț sau chiar din rea-voinț , fresca nu a fost consolidat și restaurat aşa cum s-ar fi
cuvenit, în prezent nemaifiind vizibil . Potrivit istoricului Ștefan S. Gorovei, hramul paraclisului
Cet ții de Scaun a fost În lțarea Domnului (Ispasul) și aici a fost un clopot din vremea domnului
Ștefan cel Mare; inscripția de pe clopot a fost copiat în secolul al XIX-lea, documentul p strându-se
la Arhivele Statului din Iași (cf. Ștefan S. Gorovei, Prefacere sau contrafacere? Despre autenticitatea
unui izvor istoric, comunicare la Sesiunea „Art și civilizație medieval ”, Muzeul Bucovinei,
Suceava, 2015). Clopotul a ajuns, dup p r sirea Cet ții de Scaun, la M n stirea „Sfântul Ioan cel
Nou” din Suceava. În prezent, clopotele de la aceast m n stire au fost coborâte din clopotnița aflat
în restaurare și așezate în curte, lâng paraclisul mitropolitului Anastasie Crimca (Crimcovici).
Clopotele p streaz inscripții din secolele XIX și XX. Nu se mai p streaz îns clopotul de la
Paraclisul „În lțarea Domnului” de la Cetatea de Scaun, ceea ce duce la presupunerea c a fost topit
în secolul al XIX-lea, pentru a fi turnat altul.
10
Demolat, împreun cu alte cl diri, în perioada comunist .
11
Supranota.
12
Adic zidurile din jurul Poştei Vechi, austriece, cl dire care se p streaz şi ast zi.
9
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nu de-un veac, ci de doi ani. Ba, nu numai aceasta, ci chiar şi ast zi vedem
şireaguri de tr suri suindu-se pe vârvul acestor ruine, d rmându-le şi mai tare de
cum sunt, luând pietrile cele mari şi ducându-le spre zidirea unui pod în drumul ce
duce din oraş13 spre satul Bosanci, iar f rm turile spre prunduirea acestui drum.
Şi oare ce e cauza acestei r sâpe? poate c n-ar avea petrii şi prund de unde
aduce spre prunduirea acestui drum? nu! c ci râul Suceava nu este departe, ci cauza
este a amploia ilor str ini locali, c rora pu in le pas de orice odoare şi monuminte
rumâne şi, al doile[a], e cauza cet enilor în[şi]şi, pentru c aceştia îs neutrali la
toate, neb g tori de sam , neîngrijitori de odoarele str bunilor lor încredin ate ca la
nesce rumâni, str nepo ii întimiitorilor acestora.
Iar despre cetatea cea despre apus neci nu e de vorbit, c ci numai de abia i
se v d urmele aşa, c mul i din cet eni neci nu ştiu unde este locul ei14.
Ce se atinge de beserici, am amintit mai sus c num rul lor a fost la 100;
unele din acestea devenir parte prada armenilor, împreun cu moşiile lor, în a
c ror mâni se afl şi ast zi, precum: Beserica de la Zamca15; despre aceasta ne d
dovad zugr viturile din altariul schitişorului spre apus de beseric , cu o
înscripciune: ИC: Xр: [Is. Hr.] şi altele tot rumânesce, cu zugr virea chipului
Maicii Domnului etc.
R m şi ele catapitesmei, ce se afl şi acuma în clopotni a acestei beserici,
asvârlite şi-acoperite cu paingeni şi cu tot feliul de necur enii, Turnul roşu
împreun cu beserica16 de lâng dânsul, în marginea oraşului spre apus, alt
beseric mai în mijlocul oraşului17 etc., parte devenir ele prada veneticilor,
precum Beserica de acu greac -unit , carea e edificat de Elena, Doamna lui Petru

13

Pod construit în timpul st pânirii austriece peste pârâul Cacaina, aflat pe drumul de la
ieșirea din Suceava spre Bosanci, în apropiere de Uzina Electric .
14
Cetatea de apus (Șcheia) se afl la circa 2,5 km nord-vest de Suceava și la circa 800 m nord
de M n stirea Zamca, pe marginea Dealului Șeptilici. A fost construit de domnul Petru I (1375–
1391) și dezafectat în timpul domnului Alexandru cel Bun (1400–1432) (vezi Gh. Diaconu și
N. Constantinescu, Cetatea Șcheia. Monografie arheologică, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1960). În prezent, se mai p streaz câteva ruine de la un turn. Propunerea noastr f cut autorit ilor
pentru restaurarea și punerea în valoare a acestui monument istoric a r mas f r nici un rezultat, din
p cate.
15
M n stirea Zamca, cu Biserica „Sfântul Auxentie”, fost m n stire de c lug ri, fost
reședinț a episcopului armean, ridicat înainte de anul 1551 de c tre Agopșa (vezi Grigore Foit,
Monumente de cultură armeană medievală ale Sucevei, în „«Suceava». Anuarul Muzeului jude ean”,
XI–XII, 1984–1985, p. 69 și urm.).
16
Biserica „Sfântul Simion” și „Turnul Roşu” au fost construite de armeanul Donig în anul
1513 (vezi Grigore Foit, op. cit.).
17
Biserica „Sfânta Cruce” a fost construit în anul 1521 de Cristea Hanco (vezi Grigore Foit,
op. cit.) și Paraclisul „Sfântul Ioan Botez torul”, lipit de Biserica „Sfânta Cruce”, care a fost ridicat
din pietrele de la fosta Biseric armean „Sfânta Treime”, pr bușit la sfârșitul secolului al XVIII-lea
(vezi Ion Mareș, The Holy Trinity Armenian church disppeared from Suceava, în „«Suceava».
Anuarul Muzeului Bucovinei”, XXXVIII, Editura Universit ii din Suceava, 2011, p. 67–76).
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Rareş, având hramul Învierii18, şi despre carea ne-încredin m c-a fost grecor s ritean de pe înscripciunea [de] deasupra uşei dinafar , carea sun :

pe rumânesce:„Cu bun voirea Tat lui, ajutoriul Fiului şi cu plinirea Sf. Duh, s-a
început beserica aceasta în numele învierii lui Crest. A f cut şi a sevârşit Elena,
Doamna lui Petru-Voevod, fiica împ ratului Ion Despotul, pentru sufletul
Domnului s u, Petru-Voevod, şi pentru sine. În anul 7059 [1541], luna iuliu 15
zile” .
Mai an, f cându-se repara ii la aceast beseric , v ruindu-se şi dr ni indu-se,
voir ctitorii şi al i inşi de religiunea greco-unit a asvârli aceast înscripciune [de]
deasupra uşei besericei şi s o-nlocuiasc cu tencuial , ca s nu mai scie rumânii c
aceasta este munca str bunilor lor, ci, dup câteva zeci de ani, s zic c este f cut
de ruşi, îns Domnul nu-i iert a face aşa ceva, c ci p rintele gr. unit. [al] acestei
beserici, Cludni chi, ce muri în acest an, îi opri de la aceast fapt , şi înscripciunea
r mase nev t mat .
Sunt or şeni şi acuma carii tr iesc şi spun c s-a aflat în gr dina lui Falachi
Sîrgi19 ruinele unei beserici, carile cu porunca poli iei fur transportate şi
întrebuin ate spre edificarea unei cazarme, unde se afl acu Beserica RomanoCatolic , dar acea cazarm nu s-a s vârşit, ci, ruinându-se, nu se sci spre ce scop
s se fi întrebuin at tot materialul acesta, au spre edificarea Besericei Rom[ano]Catol[ice], ori spre edificarea altor edifice.

18

Biserica „Învierea Domnului” a fost o vreme l caș de cult pentru comunitatea rutean , apoi
pentru garnizoana militar a orașului Suceava și, ulterior, prin st ruința mitropolitului Visarion Puiu
și a istoricului N. Iorga, a revenit la starea inițial , fiind restaurat și redevenind biseric ortodox de
parohie (vezi Dumitru Irimia, Monografia Bisericii „Învierea Domnului” din Suceava, Bucureşti,
Editura Ilex, 2008).
19
Falachi Sîrgi (men ionat Sîrgy Talaky) de inea în oraşul Suceava mai multe propriet i
(nr. 299, 310, 316, 319, 337, 357, 495, 781), dup cum reiese din registrul manuscris, în limba
german , scris cu litere gotice, întocmit în 1833 de administra ia austriac a oraşului Suceava,
intitulat: Grentzbeshreibung der Stadt Suczawa (Konigs Stadt), partea a II-a: Grundparzellen
Protokoll der Gemeinde Sutschawa / Protocolul parcelelor de bază ale oraşului Suceava (oraş regal)
(nr. inv. 2 327, p. 166, pozi ia 568, Muzeul Bucovinei, Fondul Documente istorice).
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În gr dina lui Mitulski20 înc s-a aflat o beseric p r sit , a c rei rep r tur
s-ar fi putut prea lesne face, spre servi ul sf. rug ciuni d[umne]zeesci, îns baronul
Nicolai Capri, arman, dete porunc s o r sipeasc , edificând alte acareturi, dar
cum de-a devinit acest baron nestorican21 la aceasta, s r sâpeasc edificiile sacre
ale rumânilor, f cându-şi sie[şi] acomodit i, prin a cui încuviin are, nu m pot
pricepe.
Tot şireaguri de tr suri ale acestui baron, dup cum istorisesc or şenii, se
suiau pe culmele cet ii despre r s rit, r sâpind ruinele ei şi aducând pietrile cele
mai mari, mul ime de petrii artificios s pate, în oraş, cu carile edific Otelul
Langer.
Alt beseric şi-un interim s-a aflat în gr dina lui Bilinschi22, unde şi acuma
se afl nesce petrii de monumente, cu înscripciuni, carile stau aruncate şi neb gate
de nimene în sam .
O beseric s-a aflat în gr dina dlui Antonovici23, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”24, despre carea mul i istorisesc şi din a c rei interim şi acuma se
afl o piatr de mormânt, cu înscripciune latin , supt talpa şurei sale.
Astfel de beserici s-au aflat în mai multe locuri, dup cum ne-am încredin at,
c ci, s pându-s pivni e prin oraş, se afl oase de oameni, un adev r cum c lâng
fiecarea beseric au fost şi interime, şi aceasta conchidem de acolo, c ci despre
câte beserici am amintit pân acuma, lâng toate observ m interime.
Durere îns c nu le mai afl m urma, ce se va fi f cut din ele nu scim, numai
aceasta ne p trunde la inim c vedem o mul ime de petrii de morminte, cu
inscripciuni în limba veche slavoan , întrebuin ate ca trepte la casa dereg toriei
districtuale, la comun , şi cine mai scie pe unde sunt vârâte, pe la boierii
nestoricani etc. etc. etc.
Cet enii rumâni nu se înteresaz de aceste monuminte pre iose, amploia ilor
venetici pu in le pas c se calc şi se rod de repe ite c lc ri ale poporului!
Fosta Catedral veche a domnitorilor Sucevii, acuma numit „Mir u i”, se
afl în starea cea mai miser şi-njositoare, atât în[ ]untru, cât şi pe dinafar 25.
20

În registrul citat, este men ionat, la casa cu nr. 202, un proprietar numit Mikulsky, care
de inea şi proprietatea cu nr. 213 (cf. nr. inv. 2 327, p. 149, pozi ia 202; nr. inv. 2 327, conf. Muzeul
Bucovinei, Fondul Documente istorice).
21
Cu referire la titlurile nobiliare ale unor armeni, cump rate, nu moştenite.
22
Nu am g sit date despre acest locuitor al Sucevei (n. n.).
23
Antonovici (scris Antonovitz Dumitraş) de inea propriet ile cu nr. 699, 573, 574 (cf. nr.
inv. 2 327, loc. cit., p. 117, pozi ia 25).
24
Biserica a fost d râmat de chirurgul districtual Tiberius Gutter în anul 1792, cu piatra
rezultat ridicându-și casa și dependințele din Suceava. Absida altarului acestei biserici a fost
descoperit în anul 1992 (la 300 de ani) de c tre arheologul Ion Mareș, într-una din camerele de la
parterul actualului Muzeu de Științele Naturii din Suceava, cl dire aflat atunci în renovare (vezi Ion
Mareş, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (Adormirea Precistei sau Uspenia) – un locaş de cult
dispărut din oraşul Suceava, în „«Suceava». Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, XXXIV–
XXXVI, Editura Universit ii din Suceava, 2007–2009, p. 213–224).
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Aceast catedral , edificat de…26 într-o form bizantinic şi m rea , fu
odinioar cump rat de-un boier, spre a-şi întrebuin a materialul dintr-însa, spre
transportarea şi formarea altor acareturi, îns , neputând f rma zidul ei, cât e de tare,
a d ruit-o strâns parohienilor Sfântului Dimitrie27, îns aceştia au l sat-o
descoperit şi deschis pân la anul 1854, în carele timp fu cea mai mare
necur enie într-însa, aşa încât unii o asem nau cu un grajdi.
La anul 1854, a acoperit-o Fondul Militar, ca magazin spre p strarea
fruptelor, care, dup dep rtarea acestora, a dat-o parohienii „Sf. Dumitrie” jidovilor
în posesie, carii f cur din ea un magazin spre p strarea fruptelor sale. Ba într-o
vreme, cutezar aceştia a vârî şi bu i de naft în ea şi alte obiecte de asemenea,
carile le-au scos pârgarii cu puterea.
Aceast Catedral se afl şi acuma întreag , zidul ei este în starea cea mai
bun şi foarte tare, încât poate esista şi de-acuma mii de ani, numai îi lipsesce o
rep r tur foarte neînsemnat , cum am zice: un acoper mînt mai potrivit unui
locaş, ca acesta, a[l] lui Dumnezeu; îmbr c mintea din nuntru şi clopote, dup
carea repara ie ar fi unica beseric în feliul s u în Bucovina, c ci, dup cum a zis
Hlafka, aceast Catedral are miniatura Sf. Sofii din Constantinopole, numai pu in
mai mic decât aceea.
Neinteresându-se nimene de ea, precum nu s-a înteresat şi pân acuma, s-a
preface curând şi-aceasta, precum cele mai sus amintite, şi-altele, devenind prada
str inilor. Atunci ar fi foarte p cat şi comp timitori când românii înşişi nu s-ar
înteresa de odoarele str bunilor, carii cu cea mai mare ardoare şi dragoste c utau
din puteri a l sa urmaşilor suveniri ca acestea.
Iat str inii ce fac! ei sap jur împrejurul acestui sânt locaş lut pentru
c r mizi şi pentru oale, aşa încât, dintr-o parte, ajunse o râp , pân lâng un corn
de-al Catedralei, al ii îndr snesc de a rumpe din cornurile ei pietrii cu gips spre
şm l uirea oalelor. În jurul ei se afl necur enia cea mai mare.
Astfeli de necur enii nu se afl numai aci, la acest locaş, c -i p r sit, ci
chiar şi la acele locaşuri sacre, unde se ine şi ast zi sânta liturghie, precum la
„Sântul Dimitrie”28 şi la „Sântul Nicolai”29, c puii cei de n pârc şi f r de lege ai
jidovilor, chiar şi în timp de liturghie, ciocnesc cu nucile la tioc, cu bumbii în
p re i, asvârl cu pietrii peste şi pe acoperemântul acestor sânte beserici, âp ,

25
Referitor la acest monument istoric, vezi Ion Mareş, Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi),
prima catedrală mitropolitană a Moldovei, Suceava, Editura Universit ii din Suceava, 2009.
26
În text, autorul a l sat spa iu liber, nefiind sigur pe informa ie, tot aşa cum, dup aproape un
secol şi jum tate, nici cercet torii de ast zi n-au aflat cine „a edificat” acest monument.
27
Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava.
28
Referitor la acest monument istoric, vezi Vasile M. Demciuc, Justinian-Remus A. Cojocar,
Biserica „Sfântul Dumitru”, Suceava, un monument de artă creştină moldavă, Suceava, Editura
Arhiepiscopiei Sucevei şi R d u ilor, 2009.
29
Referitor la acest monument istoric, vezi Ion Mareş, Biserica „Sfântul Nicolae” din
Suceava, Suceava, Editura „Karl A. Romstorfer”, 2011.
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alearg etc. etc. Amploia ii str ini şi poli ia nu se îngrijesc de aceasta, ca s fac
ordine pe lâng aceste beserici m car în timp de liturghie. Nu! c ci cei de la poli ie
sunt chiorâ i de jidani, ei caut numai ca s se umple de avu ie de la bie ii români,
dar , ca s le fac ceva dreptate acestor din urm , nice nu e vorb .
Astfeli de ordine domnesce în Suceava, astfeli se înteresaz amploia ii,
astfeli se înteresaz şi or şenii. Amploaia ilor pu in le pas , c ci ei ast zi se afl
aici, îns mâne poimâne se afl în alt loc. Ei caut numai spre a-şi ajunge scopul şi
a se umplea de materialism, în fine, critic şi nu le place ara, f cându-şi obraz, iar
or şenii se pedepsesc însuşi, c ci vedem c nu numai c sunt lipsi i de odoarele
str bunilor, ci chiar şi de c su ile p rin ilor, fiind dep rta i din oraş pe de laturi,
aflându-se numai pe nesce râpi, aşa zis, în bordeu e. Jidovii îns şi-au f cut cur i în
mijlocul oraşului, crâşme, în carile, ceste de pe urm , jupesc pe mul i pân la piele.
Or şenii nu au putut recugeta mai nainte, c dac or încuviin a str inilor edificarea
acestor oteluri şi crâşme din pietrile besericilor sf[inte] şi din ruinele cet ii, vor
servi lor spre stric ciune, iar nu spre folos. Nu! aceasta ei n-au cugetat-o, pentru
c românul cuget totdeuna pe urm !
Simeon Fl. Mariean, stud. VII. cl. [1]869.
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Simion Florea Marian în anul 1868
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SENATORI BUCOVINENI ÎN PARLAMENTUL
ROMÂNIEI ÎNTREGITE. GEORGE GRIGOROVICI
(LEGISLATURA 1920–1922) (I)
RODICA IA ENCU
Bukowiner Senatoren im Parlament Grossrumäniens.
George Grigorovici (Legislatur 1920–1922) (I)
(Zusammenfassung)*
Nach den Wahlen im Mai 1920 wurde die Bevölkerung der Bukowina von 16
Abgeordneten und 10 Senatoren vertreten. Diese nahmen an Debatten von
Gesetzentwürfen teil, leiteten neue Gesetzentwürfe ein, erörteten sich über die
Vereinigung und Verwaltung der Bukowina und präsentierten politische Erklärungen
und Mitteilungen über die Tätigkeit der Regierung. George Grigorovici kandidierte
auf den Listen des Wahlbezirks Czernowitz-Stadt für die beiden Häusern, vereinigte
auf sich die Mehrheit der Stimmen und entschied sich für den Senatorenmandat. In
der Legislatur 1920–1922 hatte George Grigorovici folgende Beiträge: Anwort auf die
Interpellation A. C. Cuzas über die sozialistische Doktrin, Betrachtungen zum
Antwortentwurf des Senats auf die Botschaft des Throns (Senatssitzung vom 2. Juli
1920); Mitteilung über die Rede des Justizministers Matei Cantacuzino über die
Sozialistische Partei (Senatssitzung vom 8. Juli 1920); Mitteilung über den
Gesetzentwurf zur Einrichtung der Gemeinschaftsweiden (Senatssitzung vom 17. Juli
1920); Mitteilung über den Gesetzentwurf zur Genehmigung des am 10. September
1919 mit Österreich abgeschlossenen Friedensvertrags und des Minderheitenvertrags
vom 9. Dezember 1919 (Senatssitzung vom 29. Juli 1920); Mitteilung über die
Durchführung der Agrarreform (Senatssitzung vom 25. März 1921); Mitteilung über
den Gesetzentwurf zur Gründung der Vermietstellen (Senatssitzung vom 6. April
1921); Mitteilung über den Gesetz für die Einschränkung der Landstreicherei und
Betelei und für den Kinderschutz (Senatssitzung vom 13. April 1921); Mitteilung über
den Gesetzentwurf für die Gewerkschaften (Senatssitzung vom 18. April 1921);
Mitteilung über den Gesetzentwurf für den progressiven Steuerrecht und das Gesetz
für die Durchsetzung einer Gebühr für die Einfuhr deutscher Waren (Senatssitzung
*

Traducere: Ştefăni a-Mihaela Ungureanu.
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vom 22. April 1921). Als Vertreter der Sozial-Demokratischen Partei in der Bukowina
hat George Grigorovici die Politik der Regierung nicht nur kritisiert, sondern auch
Lösungen für die Probleme vorgeschlagen, die in der neuen Etappe der Bildung des
neuen vereinigten rumänischen Staates erschienen. Seine parlamentarische Reden
hatten als Gewichtspunkt die Durchführung tiefergreifender demokratischen und
sozial-ökonomischen Umwälzungen.
Im zweiten Teil dieser dokumentarischen Studie werden wir die Rede über die
Tätigkeit der Regierung präsentieren, die George Grigorovici im Namen der SozialDemokratischen Partei in der Senatssitzung vom 8. Dezember 1921 hielt.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, parlamentarische Wahlen,
George Grigorovici, parlamentarische Tätigkeit.

Personalitate marcantă a mişcării social-democrate din România, a cărei
activitate s-a desfăşurat de la începutul veacului al XX-lea şi până la stingerea din
via ă, la închisoarea Văcăreşti, în 18 iulie 1950, Gheorghe Grigorovici (cunoscut sub
numele de George Grigorovici) a fost, cum mărturisea fiul acestuia, acad. Radu
Grigorovici, ,,o figură politică frapantă”, care ,,vedea drept inte tactice ale mişcărilor
politice muncitoreşti din acea epocă: realizarea evolu ionară a democra iei şi
prosperită ii, precum şi formarea de state na ionale suverane, după care să se
purceadă abia spre intele strategice ale societă ii socialiste şi cooperării paşnice
interna ionale”1. Activitatea în cadrul Partidului Social-Democrat din Bucovina şi
apoi în rândurile Partidului Social-Democrat din România Întregită demonstrează
faptul că George Grigorovici a avut un rol important în afirmarea şi consolidarea
social-democra iei şi orientarea acestei mişcări spre problemele fundamentale ale
societă ii româneşti. Astfel, reforme precum desfiin area privilegiilor, reforma agrară,
dreptul de organizare a sindicatelor, protec ia minorilor şi a femeilor, învă ământ
gratuit, pensii de bătrâne e, ajutorul de boală, impozitul progresiv pe venit, votul
universal, asigurările sociale, ziua de lucru cu program de opt ore au fost ini iate sau
promovate de către George Grigorovici.
Născut în anul 1871, în familia învă ătorului Vasile Grigorovici şi a
Alexandrei, George Grigorovici a urmat Gimnaziul Superior de Stat din Rădău i
(1885–1892), apoi, la Universitatea din Viena, Facultatea de Medicină (1892–1901).
A fost deputat social-democrat al corpului al doilea al districtului electoral urban
Cernău i, în Camera Deputa ilor a Consiliului Imperial din Viena (1907–1918). Din
anul 1896, a intrat în rândul mişcării social-democrate din Austro-Ungaria, care era,
în acea vreme, în plină afirmare în ările Europei Apusene şi nu numai, ajungând
liderul social-democra ilor bucovineni. A fost preşedintele Asocia iei politice
,,Vorwärts” (Cernău i), secretar al Partidului Social-Democrat din Bucovina (1905),
redactor al gazetei socialiste ,,Volkspresse” (Cernău i, 1897–1913), a făcut parte din
conducerea revistelor ,,Viitorul social” (Bucureşti) şi ,,Vremea nouă” (Iaşi), a editat,
1

Acad. Radu Grigorovici, Alexandrina Cernov, Dialoguri cu bucovinenii, în ,,«Glasul
Bucovinei». Revistă trimestrială de istorie şi cultură”, Cernău i – Bucureşti, anul III, nr. 2 (10), [aprilieiunie] 1996, p. 4.
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la Cernău i, ziarul ,,Lupta” (1906–1911), organ al Partidului Social-Democrat, primul
periodic socialist bucovinean redactat în limba română. A publicat în presa socialistă
numeroase articole cu con inut politic, precum şi lucrările Socialismul în Senat
(Cernău i, 1920) şi Constituţia sovietică şi Constituţia democratică (1922). Din anul
1921, a fost preşedintele Comitetului executiv al Federa iei Partidelor Socialiste din
România, iar în perioada 1936–1938 a fost preşedintele Partidului Social-Democrat
din România. Regele Carol al II-lea l-a numit, în anul 1939, subsecretar de stat la
Ministerul Muncii. A fost arestat în anul 1949, împreună cu al i lideri socialişti şi a
decedat, în anul 1950, în închisoarea de la Văcăreşti2.
Implicat în mişcarea social-democrată, care a apărut în Bucovina în contextul
evolu iilor politice şi social-economice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, precum şi sub influen a ideilor din Germania şi
Austro-Ungaria, concretizate prin fondarea, în august 1896, a Partidului SocialDemocrat (adoptând principiul organizării pe na ionalită i, în anul 1905 s-a constituit,
la Cernău i, un for central de conducere a mişcării social-democrate, iar în iulie 1906
s-au pus bazele Partidului Social-Democrat Român), George Grigorovici devine
,,conducătorul recunoscut şi stimat” al social-democra ilor din provincie3. Ob inerea
de drepturi şi libertă i democratice, precum şi lupta pentru revenirea Bucovinei la
Regatul României, în baza drepturilor istorice ale ării şi în conformitate cu voin a
na iunii române de a trăi într-un stat unitar, liber şi independent au fost ideile pentru
care au militat organiza iile social-democrate din provincie până în anul 1918.
Ca deputat social-democrat al corpului al doilea al districtului electoral urban
Cernău i în Camera Deputa ilor a Consiliului Imperial din Viena (1907–1918),
George Grigorovici a adus în dezbatere diferite probleme sociale şi politice cu care se
confrunta societatea bucovineană şi a sprijinit revendicările muncitorilor şi ăranilor.
De asemenea, trebuie amintit şi rolul lui George Grigorovici în întărirea colaborării
între mişcarea social-democrată din Bucovina şi cea din România şi Transilvania. În
privin a unită ii na ionale a românilor, mişcarea social-democrată din Bucovina, spre
deosebire de alte partide social-democrate din cadrul Monarhiei Austro-Ungare, a
militat pentru desăvârşirea acesteia. ,,Noi, românii din Bucovina, social-democra i
cum ne numim, declara George Grigorovici, avem doctrină na ională, nu una
na ionalistă; doctrina na ionalistă este doctrina şoviniştilor, pe când doctrina
na ională reprezintă interesele păturilor largi ale poporului, ale maselor, ale
2
Minerva. Enciclopedie română cu peste 1 000 clişee în text, 100 hărţi simple, 10 hărţi în colori
şi 50 planşe artistice, Cluj, Editura Comitetului de Redac ie al Enciclopediei Române ,,Minerva”, 1929,
p. 505; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi – Suceava, Princeps Edit – Biblioteca Bucovinei
„I. G. Sbiera”, 2004, p. 456; Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina
Habsburgică (1848–1918), Iaşi, Editura Junimea, 2004, p. 425; ,,Monitorul oficial”, nr. 73, 18 mai
1921, p. 1558–1559. Pentru detalii privind istoria social-democra iei, vezi Petru Rusşindilar, George
Grigorovici şi social-democraţia în Bucovina, Bucureşti, Editura Funda iei ,,Constantin-Titel Petrescu”,
1998; Nicolae Jurca, Istoria social-democraţiei din România, Bucureşti, Editura Ştiin ifică, 1994.
3
Petru Rusşindilar, op. cit., p. 33; Nicolae Jurca, op. cit., p. 59.

Rodica Ia encu

muncitorilor, ale func ionarilor, ale tuturor celor care trăiesc din muncă şi nu din
exploatarea altora”4.
Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, Partidul Social-Democrat din
Bucovina a avut ca principală preocupare propaganda împotriva războiului şi
păstrarea neutralită ii. Încă din anul 1913, George Grigorovici aprecia că ,,cea mai
justă pozi ie pentru România” este neutralitatea: ,,Suntem megieşi cu două state
rapace: Rusia şi Austro-Ungaria; amândouă ne-au prădat, unul ne-a luat Bucovina,
celălalt Basarabia, astfel că nu avem niciun interes să sprijinim nici pe unul, nici pe
celălalt; prin urmare, bine este să rămânem neutri, căci aşa vom putea adăuga teritorii
şi de la unul şi de la altul”5. Încă de la începutul războiului, social-democratul
bucovinean s-a îngrijit de răni ii din spitalele din Moravia, iar în perioada 1916–
1918, împreună cu Iacob Pistiner, a activat în cadrul Comitetului de ajutorare a
refugia ilor din Bucovina, acordând o aten ie deosebită ,,muncitorilor şi studen ilor
români care, odată cu intrarea României în război, nu erau bine văzu i de guvernul
austriac”6. De asemenea, în Parlamentul austriac, a propus reglementarea legală a
ajutorului acordat de către stat pentru refugia i. George Grigorovici a luat atitudine şi
fa ă de semnarea Tratatului de Pace la Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918)7, dintre
România, pe de o parte, şi Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi
Turcia), pe de altă parte, declarându-se ,,contra oricăror anexări de teritorii
româneşti, pentru că prin aceasta s-ar semăna numai ură între popoare şi s-ar
primejdui buna în elegere şi prietenie în viitor”8. De asemenea, în Parlamentul din
Viena, George Grigorovici, alături de al i deputa i români (Constantin IsopescuGrecul, Alexandru Hurmuzachi, Teofil Simionovici, Gheorghe Sârbu, Aurel Onciul),
a luat atitudine fa ă de planurile secrete de împăr ire a Bucovinei şi a solicitat
rezolvarea problemelor na ionalită ilor din Austro-Ungaria, accentuând asupra
faptului că ,,problema românească din Austro-Ungaria are durerea ei proprie”, care
trebuie solu ionată cât mai repede, deoarece ,,nu se poate ca peste 300 000 de români
4

,,Vremea nouă”, nr. 59, 18 iulie 1920. Apud Petru Rusşindilar, op. cit., p. 73.
Petru Rusşindilar, op. cit., p. 80.
6
Ibidem, p. 81.
7
Tratatul (Pacea) de la Bucureşti, încheiat la 24 aprilie/7 mai 1918, între România şi Puterile
Centrale, vine ca un acord final al armisti iului de la Focşani (26 noiembrie/9 decembrie 1917) şi al
Păcii preliminare de la Buftea (20 februarie/5 martie 1918), semnate ca urmare a situa iei create de
Revolu ia rusă. România trebuia să retrocedeze Bulgariei sudul Dobrogei (Cadrilaterul) şi o parte a
nordului Dobrogei. Restul teritoriului dobrogean, deşi rămânea în proprietatea statului român, urma să
fie controlat de către Germania şi Bulgaria. Controlul asupra trecătorilor din Mun ii Carpa i urma să fie
cedat Austro-Ungariei. S-au impus demobilizarea armatei române, monopolul german asupra comer ului
cu cereale româneşti, asupra exploatării şi prelucrării lemnului şi a exploatării petrolului pe o perioadă
de 90 de ani, controlul german asupra naviga iei pe Dunăre, trecerea şantierelor navale româneşti în
proprietatea statului german etc. Tratatul nu a fost ratificat de Parlamentul român sau promulgat de
regele Ferdinand. Acesta a fost în vigoare timp de şase luni, iar din octombrie 1918, odată cu prăbuşirea
Puterilor Centrale, dispozi iile acestui tratat au fost anulate de către guvernul Marghiloman.
Cf. Georgeta Smeu, Dicţionar de istoria românilor, Bucureşti, Editura Trei, p. 262.
8
Petru Rusşindilar, op. cit., p. 84.
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din Bucovina şi patru milioane de români din Transilvania să trăiască despăr i i, deşi
geografic formează un corp comun”9.
Trebuie men ionată, în acest context, şi contribu ia social-democra ilor
bucovineni la făurirea României Întregite. Spre sfârşitul anului 1918, George
Grigorovici vedea, ,,ca inte tactice ale social-democra iei, formarea de state
na ionale suverane, pe ruinele vechii Austro-Ungarii”10. În lupta pentru unitatea
na ional-politică a românilor s-au succedat câteva evenimente la care a participat şi
George Grigorovici: constituirea Consiliului Na ional Român din Austria
(17 octombrie 1918); consfătuirea reprezentan ilor din Bucovina şi Transilvania,
desfăşurată la Viena, la 21 octombrie 1918, unde s-a luat hotărârea unirii tuturor
românilor într-un stat na ional; discursul sus inut în Parlamentul vienez, la
22 octombrie 1918, în legătură cu viitorul Bucovinei şi revenirea acesteia la Regatul
României, apreciat de opinia publică românească pentru ,,franche e”, ,,fondarea pe
motive istorice şi economice”, accentuarea ,,valorilor curat omeneşti, conştiin a de
neam care tinde spre unirea etnică”11; adunarea politică din 27 octombrie 1918, care
s-a proclamat în Constituantă şi a ales Consiliul Na ional Român, format din 50 de
membri, din care făcea parte şi George Grigorovici, membru şi al Comitetului
Executiv (în guvernul Bucovinei, George Grigorovici a fost propus să preia
Ministerul Afacerilor Sociale şi ale Alimentării Publice, al cărui titular a fost, în cele
din urmă, Vasile Marcu12). Exprimând adeziunea social-democra ilor la hotărârea
de unire a ,,Bucovinei integrale cu celelalte ări româneşti într-un stat na ional
independent”, George Grigorovici afirmă: ,,Depinde de noi şi nu de guvernul de la
Viena care va fi viitorul na iunii române şi al ării noastre. Cu cât mai curând şi mai
bine ne vom constitui, cu atât mai mari drepturi ne vom asigura”13.
Referindu-se la contribu ia mişcării social-democrate la făurirea României
Mari, George Grigorovici afirma, în Şedin a Senatului din 22 aprilie 1921: ,,D-lor,
nouă, social-democra ilor bucovineni români, şi mie, în special, nu-mi poate face
nimeni reproş că nu am fi avut o inută demnă în timpul războiului na iunilor, demnă
în sensul acesta, că nu ne-am pus de partea nimănui şi că am stat numai de partea
intereselor noastre. Discursul meu ultim din Parlamentul austriac spune tot ce ar
putea să spună un român, un democrat şi un reprezentant al socialismului. Noi am
trebuit să privim prăbuşirea vechii «puşcării a popoarelor», adică a Austriei, ca un
progres mare, ca un act revolu ionar, care schimbă fa a Europei şi care ne duce spre
un viitor mai bun”14.
9

Ibidem, p. 87–88.
Ibidem, p. 85.
11
,,Vremea nouă”, nr. 21, 3 noiembrie 1918. Apud Petru Rusşindilar, op. cit., p. 94.
12
Radu Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Editura Funda iei Culturale Române,
1994, p. 151.
13
Petru Rusşindilar, op. cit., p. 102.
14
Dezbaterile Constituantei – Senatul, ,,Monitorul oficial” (în continuare se va cita D.S., M.O.),
nr. 72, 15 mai 1921, p. 1 495–1 498.
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George Grigorovici şi-a continuat activitatea şi după anul 1918 în cadrul
mişcării social-democrate. Aceasta s-a reorganizat şi a devenit, în anii 1918–1920, o
importantă for ă politică, deşi unificarea organiza iilor social-democrate regionale
(Partidul Socialist din Vechiul Regat, Partidul Social-Democrat din Transilvania şi
Banat şi Partidul Social-Democrat din Bucovina), ini iativă asumată de Partidul
Socialist imediat după unire, nu s-a realizat.
For a politică a mişcării social-democrate şi capacitatea acesteia de a pătrunde
în mase au fost probate de rezultatele alegerilor parlamentare din anii 1919 şi 1920.
Deşi socialiştii militaseră pentru organizarea de alegeri libere, pe baza sufragiului
universal, Congresul extraordinar al partidelor socialiste din Vechiul Regat,
Bucovina, Ardeal şi Banat, întrunit în octombrie 1919 la Bucureşti, a hotărât
neparticiparea la alegerile de la sfârşitul anului 1919 (invocând men inerea stării de
asediu, a cenzurii, prezen a la conducerea ării a unui guvern de militari) şi retragerea
candidaturilor propuse. Conform acestor hotărâri, Partidul Social-Democrat din
Bucovina a publicat un comunicat, la 31 octombrie 1919, prin care informa că îşi
retrage toate candidaturile – era vorba despre Rudolf Gaidosch, George Grigorovici
şi Iacob Pistiner, candida i pentru circumscrip ia Cernău i-oraş. ,,Nu luăm parte la
alegeri pentru a putea lupta pentru alegeri bune, libere şi democratice”, afirma
George Grigorovici15.
Reevaluând deciziile adoptate la congresul din octombrie 1919, socialdemocra ii au participat la următoarele alegeri parlamentare, din mai 1920, ob inând,
la nivelul întregii ări, 21 de mandate de deputa i şi trei de senatori16. Dintre aceştia,
cinci (patru deputa i şi un senator) au fost aleşi în Bucovina – George Grigorovici
(care a candidat pentru ambele Camere), Iacob Pistiner, Rudolf Gaidosch, Constantin
Krakalia şi Ion Heşca. George Grigorovici a candidat pentru Senat în circumscrip ia
electorală Cernău i–oraş, alături de Mayer Ebner, Constantin Hostiuc şi Friedrich
Billig (în cursa electorală s-au înscris şi al i candida i, care s-au retras: Benno
Straucher, Alfred Kohlruss şi Nathan Tropper). Biroul Electoral Central, aplicând
principiul majorită ii absolute, l-a proclamat senator pe reprezentantul Partidului
Social-Democrat, George Grigorovici (3 336 de voturi)17. Această candidatură a fost
validată în Parlament, în condi iile în care s-a constatat că alegerea s-a desfăşurat
conform regulilor în vigoare şi că la dosar nu a existat nicio contesta ie. George
Grigorovici a candidat şi pentru Adunarea Deputa ilor, pe listele electorale ale
circumscrip iei Cernău i-oraş (ob inând 6 728 de voturi), însă a optat pentru mandatul
de senator18.
La alegerile din mai 1920 din Bucovina, au participat, alături de Partidul
Social-Democrat din Bucovina, şi Partidul Democrat al Unirii, candida i ai
15

Petru Rusşindilar, op. cit., p. 121.
Ibidem, p. 127.
17
M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1436.
18
Dezbaterile Adunării Deputa ilor, ,,Monitorul oficial” (în continuare se va cita D.A.D., M.O.),
nr. 5, 27 iunie 1920, p. 47–49.
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na ionalită ilor minoritare şi candida i independen i, popula ia provinciei fiind
reprezentată de 16 deputa i şi 10 senatori, dintre care unul de drept (mitropolitul
Bucovinei) şi nouă aleşi (opt prin vot universal şi unul din partea Universită ii din
Cernău i).
În fa a Parlamentului şi a noului guvern Alexandru Averescu, o coali ie între
Partidul Poporului şi Partidul Democrat, se ridicau probleme de mare importan ă.
Acum au fost ratificate decretele-lege privitoare la reforma agrară (1921), tratatele de
pace semnate cu Austria, Germania şi Ungaria (29 iulie – 14 august 1920), au fost
realizate reforma financiară şi unificarea monetară, a fost votată Legea privind
sindicatele profesionale. În plan extern, s-a constituit Mica În elegere (1920) –
organiza ie politică defensivă (din care făceau parte Republica Cehoslovacă, Regatul
Sârbo-Croato-Sloven şi România) şi a fost semnată Conven ia de alian ă defensivă cu
Polonia (3 martie 1921).
În legislatura 1920–1922, George Grigorovici a sus inut interpelări,
comunicări, declara ii despre doctrina socialistă (ca răspuns la interpelarea lui A. C.
Cuza) şi proiectul de răspuns al Senatului la Mesajul Tronului (şedin a Senatului din
2 iulie 1920); discursul ministrului Justi iei, Matei Cantacuzino, referitor la Partidul
Socialist (şedin a Senatului din 8 iulie 1920); înfăptuirea reformei agrare (şedin a
Senatului din 8 decembrie 1921). De asemenea, George Grigorovici a sus inut o
declara ie, în numele Partidului Social-Democrat, despre activitatea guvernului
(şedin a Senatului din 8 decembrie 1921) şi a participat la dezbaterea unor proiecte
de lege aduse în discu ie în această legislatură parlamentară.
Una dintre priorită ile guvernului Alexandru Averescu a fost ratificarea
tratatelor de pace încheiate cu Germania, Austria, Bulgaria şi Ungaria. Astfel, în
Parlamentul României au fost depuse proiectele de lege privitoare la ratificarea
acestor tratate, la dezbaterea cărora au participat şi senatorii bucovineni. George
Grigorovici a participat, în şedin a Senatului din 29 iulie 1920, la dezbaterile
referitoare la Proiectul de lege privitor la aprobarea Tratatului de Pace cu Austria,
încheiat la Saint Germain, la 10 septembrie 1919, şi a Tratatului asupra minorită ilor
(Paris, 9 decembrie 1919)19. Conform dispozi iilor art. 59, Austria a renun at în
favoarea României ,,la toate drepturile şi titlurile asupra păr ii fostului ducat al
Bucovinei, cuprinsă dincoace de fruntariile României, astfel precum vor fi fixate
ulterior de principalele Puteri Aliate şi Asociate”. Referitor la România, se prevedea
(art. 60) că aceasta va încheia un tratat cu principalele Puteri Aliate şi Asociate care
să cuprindă dispozi ii necesare pentru ,,a ocroti” interesele locuitorilor ,,ce se
19
La 1 mai 1919, s-a înfiin at, în cadrul Conferin ei de Pace de la Paris Comisia statelor noi şi a
minorită ilor, care a elaborat aşa-numitele tratate ale minorită ilor. Primul a fost semnat de Marile Puteri
cu Polonia (28 iunie 1919) şi va constitui model şi pentru tratatele semnate ulterior (Republica
Cehoslovacă, Grecia şi Polonia l-au semnat la 10 septembrie 1919, odată cu Tratatul de Pace cu
Austria). Cf. Gheorghe Iancu, Problema minorităţilor etnice din România reflectată în documente ale
Societăţii Naţiunilor (1919–1930); accesat online (7 martie 2017) la adresa http://www.historycluj.ro/Istorie/cercet/Iancu/Problema%20minoritatilor(art).htm.
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deosebesc prin rasă, limbă sau religie de majoritatea popula iei”. În calitate de
,,succesor” al Monarhiei Austro-Ungare, România, aşa cum prevedea art. 61, urma să
preia sarcinile financiare ale acesteia pentru teritoriul intrat sub suveranitatea sa (500
milioane coroane aur, din care România urma să plătească 230 milioane franci drept
,,cotă de eliberare”). Clauzele referitoare la minorită ile na ionale şi cele de natură
economică (dreptul marilor puteri de a ,,ocroti libertatea tranzitului şi a aplica un
regim echitabil comer ului celorlalte na iuni”) încălcau independen a na ională şi
creau posibilitatea de amestec în treburile interne ale României. De aceea, delega ia
română, condusă de Ion I. C. Brătianu, a făcut propuneri de modificare a unor
articole. Acestea nu au fost acceptate, însă s-a ob inut înlăturarea Preambulului şi a
articolelor 10 şi 11 din Tratatul privind minorităţile, după care România, în urma
notei ultimative din 15 noiembrie 1919, a semnat Tratatul, la 10 decembrie 191920.
Pornind de la ideea că ,,în Bucovina, chestiunea cetă enească este cea mai dureroasă
şi cea mai delicată, care de abia astăzi este rezolvată prin votarea acestui Tratat de
Pace”, George Grigorovici ine să sublinieze faptul că ,,tratatul acesta nu ne poate fi
simpatic, întrucât el este alcătuit şi ne este impus de clasele stăpânitoare ale marilor
state. […] El nu este alcătuit şi nu ne este impus din partea popoarelor aliate. Suntem
încă departe de situa ia aceasta. Interesul claselor capitaliste a cerut ca să ne fie
impus un astfel de tratat. De aceea noi, socialiştii, ne întrebăm: ce ar fi fost dacă
tratatul de fa ă ar fi fost făcut de reprezentan i ai popoarelor, unde diploma ia secretă
nu ar fi avut niciun rol? Desigur că atunci am fi avut cu totul alt tratat! Noi, însă,
mergem şi mai departe şi ne întrebăm: războiul acesta ar fi putut fi evitat pentru noi,
românii, sau nu? Bine am făcut că am intrat în acest război? […] Dacă Austria, în
mod fatal, se descompunea în urma acestui război, atunci ce interes mai aveam noi să
intrăm în război, când se împlinea visul nostru desăvârşit şi fără interven ia noastră
armată? Rămânând în neutralitate, situa ia noastră astăzi ar fi fost strălucită din toate
punctele de vedere. Am fi fost mai tari ca oricare alt stat, căci am fi rămas boga i şi
cu întreaga noastră organiza ie de stat neatinsă. […] Noi credem acum că dacă nu am
fi intrat în războiul acesta grozav, care ne-a costat atât de mari jertfe, tot am fi
realizat unitatea tuturor românilor, dar fără incalculabile jertfe, pe care le-am făcut şi
fără acest Tratat de Pace”. Pe de altă parte, ,,nenorocitul articol 59 din acest Tratat
vorbeşte foarte clar că hotarele Bucovinei vor fi fixate de principalele Puteri Aliate şi
Asociate, aşa încât nu există hotare definitive ale Bucovinei şi noi nu ştim care parte
a Bucovinei este definitiv a noastră. Zic aceasta fiindcă şi d-l ministru a amintit odată
ce urmează de acum înainte, să căutăm să facem ca Bucovina întreagă să fie a
noastră”. Cu toate acestea, senatorul îşi exprimă inten ia de a vota ratificarea lui
,,pentru motivul că scurtează, în sfârşit, această situa ie insuportabilă în care ne
aflăm, această situa ie care ne desparte de pacea completă”. În această comunicare,
George Grigorovici aprecia şi faptul că ,,ideea înfiin ării Societă ii Na iunilor a fost
20
Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea, Documente privind istoria României între
anii 1818–1944, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, p. 23–24.
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ideea cea mai sănătoasă, fiindcă discu ia se va face acolo şi nu într-alt loc, iar cu cât
curentul va fi mai democratic, cu atât va fi mai bine pentru noi”21.
Pe lângă prezentarea proiectelor de legi referitoare la ratificarea tratatelor
de pace, în această legislatură parlamentară au fost supuse dezbaterii şi alte proiecte
de legi. La discutarea unora dintre acestea a participat şi George Grigorovici. Este
vorba despre: Proiectul de lege pentru înfiin area păşunilor comunale (şedin a
Senatului din 17 iulie 1920); Proiectul de lege pentru înfiin area oficiilor de
închiriere (şedin a Senatului din 6 aprilie 1921); Legea pentru înfrânarea
vagabondajului şi a cerşetoriei şi pentru protec ia copiilor (şedin a Senatului din
13 aprilie 1921); Proiectul de lege asupra sindicatelor profesionale (şedin ele
Senatului din 18 aprilie 1921 şi 16 mai 1921); Proiectul de lege pentru reforma
contribu iilor directe şi Legea pentru impunerea unor taxe asupra mărfurilor germane
importate în România (şedin a Senatului din 22 aprilie 1921).
Ne oprim asupra dezbaterilor pe marginea Proiectului de lege pentru
impunerea unor taxe asupra mărfurilor germane importate în România22, în cadrul
cărora George Grigorovici a prezentat punctul de vedere referitor la stabilirea unor
raporturi comerciale cu alte state. În acest context senatorul şi-a expus părerile
referitoare la cei care refuzau legăturile comerciale cu Germania, generând
,,protestări unanime”, discursul fiind considerat ,,insultător pentru sentimentul nostru
na ional”: ,,Noi trebuie să căutăm mărfurile acolo unde sunt mai ieftine, unde sunt
convenabile, de unde ne vin mai degrabă în ară. Şi trebuie să căutăm legături cu
21

D.S., M.O., nr. 27, 10 august 1920, p. 443–450.
Aceasta a fot reglementată prin Legea pentru impunerea unor taxe asupra mărfurilor
germane importate în România, prezentată în şedin a Senatului din 22 aprilie 1921. Art. 1 al acestei legi
prevedea că ,,mărfurile de orice natură provenind din Germania vor fi supuse, la intrarea lor în România,
la o preluare din valoarea lor, fără ca această preluare să poată depăşi 50% din valoarea mărfurilor. Tot
astfel vor fi izbite mărfurile venind din alte ări, după ce au fost produse sau manufacturiate în
Germania, fie pe de-a-ntregul, fie par ial, dacă partea reprezentând produc ia sau fabrica ia germană este
mai mare de 75% din valoarea totală. Se pot cere certificate de origine pentru a se dovedi că mărfurile
importate nu intră sub aplicarea acestui articol. Mărfurile expediate în tranzit, direct sub supravegherea
vamală, cu sau fără transbordare, sunt scutite de această preluare”. În expunerea de motive, ministrul
Afacerilor Străine, Take Ionescu, prezintă argumentele pentru care a fost propusă această lege: ,,În
conferin a de la Londra s-a decis, fa ă de îndărătnicia Germaniei, să se ia de către Puterile Aliate, care au
despăgubiri de reclamat, unele sanc iuni, cu rezerva de a le completa prin altele, când [acestea] nu ar fi
suficiente. Între aceste sanc iuni este şi aceea care a dat naştere acestui proiect de lege. S-a hotărât ca
statele aliate să preia în contul despăgubirilor până la 50% din valoarea mărfurilor germane sau în cea
mai mare parte germane, care s-ar importa în ările aliate. Guvernul român, întrebat de guvernele aliate,
a declarat de la început adeziunea sa la hotărârile de la Londra. În acest scop, am alcătuit alăturatul
proiect de lege, care este aproape identic cu cel votat de Parlamentul belgian în unanimitate, de
Parlamentul englez şi acum dinaintea Parlamentului francez. Proiectul de lege nu face altceva decât să
pună în formule legale hotărârea luată în conferin a de la Londra. Desigur că acest proiect de lege poate
să creeze oarecare greută i comer ului nostru, dar necesitatea de a face ca despăgubirile să nu rămână
literă moartă trece deasupra tuturor considera iilor. Este de sperat ca până în ceasul din urmă, Germania
va în elege că este, mai ales, în interesul ei de a executa tratatul pe care l-a iscălit şi, astfel, regimul din
acest proiect de lege va fi un regim provizoriu”. Cf. D.S., M.O., nr. 72, 15 mai 1921, p. 1 492–1 494.
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acele popoare care să aibă nevoie de un schimb de mărfuri cu noi. Războiul este
război, dar războiul este, totdeodată, şi o nebunie şi după război vine şi cumin enia,
ra iunea care ne dictează să ne căutăm legături economice strânse, tocmai cu ările
acelea de care suntem lega i prin Dunăre. Dacă avem noi obliga ii morale, avem o
obliga ie: să nu ne legăm de o ară care ne-a împins la nenorociri, căci războiul acesta
a fost pentru noi o nenorocire, inta na ională se putea ajunge şi altfel […]. Eu, ca
democrat, respect numai masele muncitoare ale na iunii şi pentru oligarhie nu mai am
niciun respect. Şi, dacă zic «Trăiască Fran a şi na iunea franceză!», înseamnă că
în eleg oricând na iunea muncitorească franceză. N-am în eles să spun «Trăiască
Germania asupritoare!», ci «Trăiască na iunea germană revolu ionară!», care a învins
oligarhia germană. […] Cred, dar, că în elege i cu to ii că eu nu pot avea inten ia ca
să jignesc sentimentul nostru na ional [pe] care îl avem. Îmi pare foarte rău că a i
în eles rău cuvintele mele. […] Nu trebuie să rupem brusc legăturile care ne leagă
economiceşte de ara germană. Chiar dacă noi nu am iubit-o, suntem datori
interesului nostru să stăm în strânse legături economice cu poporul acesta”23.
Comunicările senatorului George Grigorovici pe teme legate de unificarea şi
administrarea Bucovinei au adus în discu ie problemele cu care se confrunta
provincia în domeniul învă ământului, în cel al căilor de comunica ie (cu referiri la
activitatea Direc iei regionalei C.F.R. Cernău i şi a Comisiei de unificare a C.F.R),
al func ionarilor publici (în legătură cu salarizarea şi încadrarea acestora) şi al
înfăptuirii reformei agrare în Bucovina.
Ne-au re inut aten ia observa iile făcute de social-democratul George
Grigorovici cu privire la problemele care se ridicau în fa a societă ii româneşti, cu
prilejul formulării unui răspuns la interpelarea lui A. C. Cuza, în şedin a Senatului
din 2 iulie 1920: ,,Noi, românii din Bucovina, social-democra i, cum ne numim,
avem doctrină na ională, nu una na ionalistă; doctrina na ionalistă este doctrina
şoviniştilor, pe când doctrina na ională reprezintă interesul păturilor largi ale
poporului, ale maselor, ale muncitorilor, ale func ionarilor, ale tuturor celor care
trăiesc din muncă şi nu din exploatarea altora. [...] Aşadar, o revolu ie am spune noi –
lucru atât de înspăimântător – făcută de păturile acestea largi ale poporului, de
majoritatea covârşitoare a unui popor, care poate să fie şi foarte lentă, însă şi foarte
intensivă, ar face fericirea unui stat, când ar veni de la păturile acestea largi, căci ar
fi na ională, a na iei”. Desfăşurarea alegerilor în Bucovina, descentralizarea
administrativă, socializarea întreprinderilor mari, schimbarea Constitu iei,
solu ionarea problemei minorită ilor na ionale şi a celei bisericeşti, în spiritul
toleran ei, aprobarea cererii, sus inută de către deputatul Constantin Krakalia, de
organizare a unui plebiscit în nordul Bucovinei (,,formă modernă de
autodeterminare”), unificarea legisla iei electorale, elaborarea legilor financiare
(,,impozite moderne, adică impozite progresive pe averi şi venituri”), unificarea
monetară, solu ionarea problemei func ionarilor publici (,,operă de regenerare de care
23
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avem deosebită lipsă şi ve i câştiga în acest fel sufleteşte şi ările alipite mai
degrabă”), ,,iertarea păcatelor născute din război”, prin elaborarea legii amnistiei –
toate acestea sunt alte teme asupra cărora senatorul bucovinean s-a oprit. ,,Vă rugăm
încă o dată, concluziona George Grigorovici la finalul pledoariei sale, nu uita i de
amnistie, nu uita i de împăcarea cu Rusia, de demobilizare, de ridicarea stării de
asediu, unifica i func ionarii printr-un regulament, aşa după cum l-am avut noi în
Austria. Dacă nu se vor întoarce deputa ii majorită ii, aleşi în Bucovina, cu aceste
puncte împlinite, între care şi valuta, reforma agrară şi unificarea func ionarilor,
atunci să şti i că pe viitor nu vă ve i mai întoarce în Parlament. Cred că nu v-am dat
sfaturi rele. Doresc să înaintăm. Niciun pas înapoi, ci tot înainte, altfel ne găseşte
democra ia socială europeană, care mâine, poimâine o să învingă, ca vrăjmaş, iar nu
ca prieten – lucru pe care nu-l doresc poporului român”24.
Sugestive au fost luările de cuvânt ale lui George Grigorovici şi în problema
înfăptuirii reformei agrare, ,,o chestiune care [...] reprezintă interesul na ional al
întregii societă i în care trăim”. Programul socialiştilor români prevedea ca ,,întregul
pământ să fie dat în folosin a ărănimii, iar proprietarilor mari să li se plătească o
rentă pe via ă, alta nimic. Eu nu sunt amic al rentei doar pentru acei boieri care ar
avea altă profesiune decât cultivarea pământului. Mai potrivit ar fi dacă renta aceasta
s-ar da în pământ, lăsându-li-se boierilor expropria i o moşioară, care ar putea să
îndestuleze toate trebuin ele lor de oameni muncitori. Căci va veni timpul când
ăranul va avea aceleaşi trebuin e cum le are boierul şi trebuie să înceteze odată
mentalitatea aceea nenorocită că boierul crede că el pe veci trebuie să consume mai
mult decât ăranul. Echilibrul acesta de consuma ie, acesta este totul, el înseamnă
progresul social. [...] Nu da i boierilor mai mult decât încasa i de la ărani şi renun a i
la nefastele idei de a încărca cu dări pe săteni şi orăşeni, numai pentru a îmbogă i
clasa boierească. Dacă ve i asculta de sfatul meu, poate că ve i merge spre o Românie
Mare împăcată, dacă nu, ve i merge spre o nenorocire mare na ională, care nicicând
nu va fi iertată”25.
Opiniile senatorului Grigorovici pe aceste teme legate de modalită ile de
unificare şi administrare a provinciei, de măsurile care au fost aplicate în Bucovina
în problema func ionarilor publici, a minorită ilor na ionale, a bisericii sau a
desfăşurării alegerilor au generat dispute de idei în rândul parlamentarilor
bucovineni. Men ionăm, în acest context, răspunsul lui Ion Nistor, care a inut să
precizeze că George Grigorovici ,,ar trebui să fie mai precaut în afirma iile sale şi
libertă ile pe care le reclamă pentru partidul d-sale să le îngăduie şi pentru
convingerile noastre politice”26.
De asemenea, dezbaterile pe marginea formulării răspunsului Senatului la
Mesajul Tronului sau cele referitoare la activitatea guvernului au fost un bun prilej
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pentru parlamentarii bucovineni de a-şi preciza concep iile politice, de a aduce în
discu ie problemele încă nerezolvate şi de a oferi solu ii pentru înfăptuirea procesului
de unificare. George Grigorovici amintea de ,,situa ia nenorocită” cu care se
confrunta provincia: ,,Este o chestiune foarte importantă de a se şti cum ar trebui şi
cât ar trebui guvernul să se amestece în administra ia acestor provincii. [...] În
Bucovina este următoarea situa ie: toate cele rele din Austria s-au sanc ionat şi
păstrat şi toate cele rele din România au fost introduse şi la noi. [...] Aceasta nu poate
dăinui, d-lor. Noi cerem păr ile bune ale Constitu iei româneşti şi aceste păr i bune
ale Constitu iei româneşti sunt libertă ile cetă enilor şi toleran a model care există
la români. [...] De aceea, d-lor, trebuie să sfârşim cu situa ia nenorocită de astăzi.
Trebuie să ştim unde stăm, unde suntem şi încotro mergem”27.
În legislatura parlamentară 1920–1922, senatorii bucovineni au participat la
dezbaterea unor proiecte de lege, au ini iat proiecte de lege, au sus inut comunicări
despre situa ia existentă în Bucovina, au prezentat declara ii politice şi comunicări
referitoare la activitatea guvernului şi la răspunsul Senatului la Mesajul Tronului,
context în care au avut loc dispute de idei pe teme legate de modalită ile de unificare
şi administrare a provinciei. Ca reprezentant al Partidului Social-Democrat din
Bucovina, George Grigorovici a sus inut, în această legislatură, interpelări,
comunicări, declara ii pe marginea acestor teme aduse în dezbatere în Parlament,
criticând politica guvernului, dar oferind şi solu ii la problemele ce se ridicau în noua
etapă istorică deschisă de făurirea statului unitar român. Interven iile sale
parlamentare au urmărit înfăptuirea unor profunde transformări democratice şi socialeconomice.
În partea a doua a acestui documentar, vom prezenta declara ia sus inută de
către George Grigorovici, în numele Partidului Social-Democrat, în şedin a Senatului
din 8 decembrie 1921, despre activitatea guvernului.
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Vasile I. Schipor, Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (1811–1918).
Contribu ia lor la prop şirea cultural-na ional , Cuvânt-înainte de
dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, cercetător științific gr. I, Institutul de Istorie
„A. D. Xenopol” Iași al Academiei Române, Iaşi, Editura Universită ii
„Al. I. Cuza”, Seria ,,Documenta”, 2016, 794 p.
Lucrarea lui Vasile I. Schipor cu titlul de mai sus abordează o tematică pe cât de fecundă,
pe atât de dificil de cuprins, pentru că ea se referă la o experien ă istorică şi culturală de peste 250 de
ani şi, cu toate acestea, apreciază autorul, calendarele şi almanahurile de pe teritoriul românesc au
fost „insuficient cercetate”. Aflată la întâlnirea dintre mai multe domenii de cercetare – istoria presei
şi a tiparului, istorie literară, istoria mentalită ilor, etnografie şi folclor –, lucrarea aceasta este în
acelaşi timp şi o mărturie a felului în care cercetătorul contemporan în elege să valorifice în mod
exemplar resursele documentare, ştiințifice şi de motiva ie pe care le are la dispozi ie, într-o vreme în
care reflexul unora dintre contemporani se îndreaptă spre facil şi evanescent.
Ampla sinteză realizată de Vasile I. Schipor începe cu capitolul Introducere, în care autorul
face o prezentare a importan ei cercetării temei, plecând de la predecesorii săi în preocuparea pentru
studierea acestor tipuri de publica ii care au un scop practic şi de luminare a poporului, cu texte
dintre cele mai diverse care pornesc de la religie şi ajung până la literatură, istorie, procupări practice
şi cunoştin e dintre cele mai felurite depre natură, oameni, obiceiuri, via ă economică, cultrală şi
şcolară etc. Parcurgând o impresionantă bibliografie, autorul aduce în atenția cititorului opiniile
avizate ale unor nume de atoritate în cultura română, precum: N. Iorga, Sextil Pușcariu, Mihail
Sadoveanu, Dimitrie Onciul, Ion Bianu, Elena Dunăreanu, Georgeta şi Nicolin Răduică, Elisabeta
Faiciuc, Mircea Tomescu ș. a. La acestea se adaugă contribuțiile unor bucovineni ca: Ion Nistor,
Liviu Marian, C. Login, G. Muntean, Claudiu Isopescu și Erich Prokopowitsch. Din lectura
Introducerii aflăm că au fost inventariate, până acum, 869 de calendare în Muntenia, 710 în
Transilvania, 217 în Moldova, 102 în Bucovina, 45 în Banat, 44 în Oltenia şi 108 peste hotare. După
limba în care au fost scrise textele, în română – 40 %, adică 1716, 14 bilingve și trilingve, 476 în
limbi străine (germană, maghiară, greacă, armeană, bulgară, latină etc).
Primul capitol este intitulat Calendare și almanahuri în spațiul românesc și cuprinde șase
subcapitole. Din subcapitolul I.1., Calendarul și almanahul în spațiul românesc pân în 1918,
reținem că, deși au apărut în lumea europeană în secolul al XV-lea, la noi primele calendare și
almanahuri au fost tipărite la Brașov, respectiv în anii 1731, 1733 și 1737. Primul dintre cele
menționate a apărut „cu osteneala lui Petcu Șoanul”, fapt care marchează începutul presei româneşti.
În Moldova, primul calendar apare în 1785, la Iaşi şi a fost editat de fra ii Mihail şi Policarp
Strilbițchi. În Muntenia, primul calendar a apărut în 1794 şi a fost retipărit în 1795. În Bucovina,
Vasile intilă, care era învățător şi dascăl în Tereblecea, tipăreşte, la Cernău i, în 1811, primul
calendar românesc, care, prin eforturile sale, „redeschide drumul scrisului românesc” până în 1824
(p. 40).
Funcția socială, culturală şi de emancipare națională este prezentată în subcapitolul I.1.
Calendarul și almanahul în spțiul românesc pân la 1918. În partea a doua acestuia este abordată
problematica legată de Stimularea gustului pentru lectur , difuzarea literaturii naționale și
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consolidarea conștiinței unit ții culturale a românilor de pretutindeni, în care se arată că, timp de
aproape un secol, rostul principal al calendarelor şi almanahurilor a fost acela de răspândire a
literaturii naționale în spațiul tuturor provinciilor istorice româneşti (p. 52). Această subunitate a
capitolului cuprinde şi o prezentare, în ordine cronologică, a periodicelor româneşti (albume,
almanahuri, anuare şi calendare), începând cu Albumul literar editat de Societatea studen ilor
universitari „Unirea” din București, din 1886 şi 1889 şi se încheie cu „Calendarul Bibliotecii
folclorice” din Craiova, 1910–1913.
Subcapitolul I.3. are titlul Mirajul modernit ții şi asumarea unui program clar: „a înt ri în
popor conștiința na ional , a cultiva sentimentele morale și a înmul i cunoștin ele utile”. În
subcapitolul I.4. autorul descoperă în calendare şi almanahuri Pledoaria pentru via a practic ,
educa ia poporului şi emanciparea rii, iar în subcapitolul I.5. este prezentat Un calendar de la Iaşi
– m rturie a aspira iilor societ ii româneşti din Principate la mijlocul secolului al XIX-lea şi de
emancipare a limbii române. Studiu de caz: „Calendar pentru români pe anul 1849 care se cuprinde
din 365 de zile”, întocmit pe clima Țărilor Românești şi împodobit cu stampe, Anul VIII, Iași,
Tipografia: Institutul „Albinei”, 1849, XVIII, +63+6 p., urmat de profilurile bibliografice ale lui
Gh. Asachi, Carol Mihalic de Hodocin – colaboratorul lui Asachi. În subcapitolul I.6. găsim
O str lucit expresie a conștiin ei unit ii culturale a românilor din toate provinciile noastre
istorice. Studiu de caz – „Alamanhul Societ ii Academice Social-Literare «România Jun »”, I,
Viena, Editura Societ ii „România Jun ”, 1883, 216 p. Din cuprins menționăm textele semnate de
Carmen Sylva, Vasile Alecsandri, P. S. Aurelian, I. Creangă, M. Eminescu, N. Gane, Iacob
Negruzzi, Ioan S. Nenițescu, I. Popescu, I. Sbiera, Ioan Slavici, N. Teclu, Iosif Vulcan, A. D.
Xenopol ş. a.
Capitolul al II-lea poartă titlul Calendare și almanahuri din Bucovina (1811–1918), din care
reținem subcapitolul II.1. Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina. Origine, influen e şi
evolu ie, din care aflăm că primele proiecte în acest domeniu datează de la începutul secolului al
XIX-lea şi ele marchează începutul presei în Bucovina, respectiv în anul 1803, când Ioan Bilievici
din Suceava cere aprobare pentru tipărirea unei gazete „pentru intelighen ia moldovenească”. Apoi,
în 1815, Teodor Racoce, tălmaci la Lemberg pentru limba română, cere aprobare pentru a redacta un
ziar politic cu titlul „Gazetă moldovenească”, în 1820 T. Racoce publică „Crestomanticul românesc”
– o primă încercare de revistă românească și la 1848 apare „Bucovina - gazetă pentru politică, religie
şi literatură” a fraților Alexandru şi Gheorghe Hurmuzachi, cu 60 de numere, pentru ca după 1865 şi
până la 1918 să se producă o adevărată explozie a publicisticii din Bucovina, ceea ce a însemnat
apariția calendarelor şi almanahurilor care au jucat un rol important în viaţa fiecărei etnii.
În același timp, la Viena se tipărea „Calendariu la anul de la nașterea lui Hristos 1794”,
alcătuit de Paul Iorgovici pentru folosul „norodului sloveno-sîrbesc și rumânesc” (p. 219), cu scriere
chirilică; la Mihalcea, Matei Marcovici din însărcinarea lui Iordache Tabora, „prescrie un calendariu
pe 112 ani, tipărit în târgul Iașului”, care este, în opina lui Vasile I. Schipor, un „moment important
în istoria calendarului românesc în Bucovina, care îi devansează cu 13 ani începuturile, chiar dacă nu
avem de-a face aici cu un manuscris”, pe care nu-l menționează „Niciunul dintre cercetătorii
calendaristicii (presei) românești din Bucovina” (p. 221–222). Este prezentat apoi cazul lui Vasile
intilă – „eșitul cleric” din Tereblecea, care a alcătuit, în 1841, un „Calendariu pentru Bucovina”, cu
grafie chirilică etc. Ultimul prezentat este „Calendarul poporului din 1915, care aparea sub egida
Societății «Școala română»”.
În partea a doua a subcapitolului este analizat Rolul cultural al calendarelor şi al
almanahurilor din Bucovina de pân la Unire, în care se prezintă calendarele româneşti care au venit
de la românii din celelalte „țări”, precum Transilvania, Moldova, Muntenia, fiind apoi realizate în
Bucovina. Vasile I. Schipor prezintă pe larg contribuția lui Iacov Putneanul la modernizarea
societății vremii prin scrierea şi traducerea unor texte cu caracter liturgic, dar şi a unor căr i laice de
învă ătură, pentru că „Bolind cu iniima” pentru neamul său, într-un veac cu „multă plângere”, acesta
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insista în epocă pentru obligativitatea școlilor publice de şase ani şi tipărea primul abecedar
românesc, „Bucvarul”, în 1755, reeditat cu unele completări în 1771, la Viena.
În aceeași măsură de importante sunt prezentările pe care le face Vasile I. Schipor pentru
„Calendariu pe anul ordinariu 1875, editat de Societatea pentru cultura și literatura română în
Bucovina la 1875” – cu texte de Vasile Bumbac, „Calendariul... redigeat de Societatea «Academia
Ortodoxă» pentru literatură, retorică, şi musică bisericească în Seminariul archidiecesan din
Cernăuți”, 1888, „Călindariul poporului bucovinean pe anul 1909. Redigeat şi edat de Eugen
Nesciuc” etc.
Din subcapitolul II.3., intitulat Interesul pentru folclor în paginile calendarelor româneşti
din Bucovina de pân la 1918, re inem aprecierea autorului: „Calendarele şi almanahurile românești
din Bucovina de până la 1918 manifestă interes pentru folclor, publicând o diversitate de materiale,
de creații, uneori inedite, până la articole şi studii de interes şi astăzi pentru cercetarea ştiinţfică.
Multe dintre textele publicate în paginile calendarelor şi almanahurilor româneşti din Bucovina
circulă şi într-un spațiu mai larg, contribuind la răspândirea valorilor naționale şi, totodată, la crearea
şi consolidarea unității sufleteşti şi culturale a românilor de pretutindeni” (p. 301). În subcapitolul
II.4. aflăm despre Contribu ia scriitorilor din celelalte provincii româneşti, prezen i în paginile
calendarelor bucovinene, la promovarea identit ii naționale. Se accentuează idea formulată de Dan
Mănucă, conform căreia „Descoperirea epicului este determinată de pătrunderea masivă a spiritului
epocii în structura calendarului. În acest răstimp se accentuează [...] unitatea culturală a tuturor
românilor”, „se formează o spiritualitate unificatoare, cu forță de atracție, de nivelare” (p. 302). Ca
urmare, în calendare și almanahuri sunt prezenți autori de o deosebită rezonanță în spațiul cultural
românesc, precum: C. Negruzzi, I. Creangă, I. Slavici, Al Vlahuță, B. Delavrancea, I. Al. BrătescuVoinești, I. A. Basarabescu, I. Agârbiceanu, M. Sadoveanu ş. a. În același timp, poezia este pe larg
prezentată în diversele almanahuri sau calendare, cu versuri semnate de: V. Alecsandri, Matilda Poni,
Duiliu Zamfirescu, Mihai Eminescu, Z. Bârsan, A. C. Cuza, N. Rădulescu-Niger, Ovidiu Hulea. La
aceștia se adaugă alți autori mai puțin cunoscuți azi, precum: Petru Ghoergheasa, Vasile Pop, Ion
Pop-Reteganul, Marin Stroescu, Grigore Teodosiu, George Tutoveanu etc.
În subcapitolul II.5. găsim o analiză deosebit de importantă a unui fenomen cultural, cu
valoare de convergență pentru spațiul românesc, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea, anume: „Pentru o lectur s n toas şi statornic la poporul nostru”.
Cabinetele de lectur . De aici aflăm, între altele, că acestea au funcționat în temeiul Legii de
asociere din 15 septembrie 1867, cele mai multe „întruniri” de lectură (sau de „cetire”) s-au
constituit după 1890, după model german. Din prezentarea făcută de Vasile I. Schipor găsim
elemente importante ale aceastei forme de „sociabilitate” care era prezentă şi în Bucovina, ca şi în
alte spa ii ale Europei, despre care datele existente până acum sunt încă incerte. Cu toate acestea, ne
reține atenția faptul că prof. univ. dr. M. Iacobescu a identificat 63 de cabinete de lectură în
Bucovina (deși în „Deșteptarea”, anul VI, nr. 5, din 1/13 ianuarie 1898, au fost identificate 70 de
astfel de cabinete de lectură românești) şi a publicat Statutul Cabinetului „Întrunirea de cetire” din
Cireş, jude ul Storojine , în păr ile sale esen iale reprodus de Vasile I. Schipor, în lucrarea pe care o
prezentăm (p. 324–325). Despre o centrală a cabinetelor de lectură (p. 355–360), pentru creşterea
eficien ei acestor cabinete – proiect susținut de prof. Vasile Grecu – sau despre o Ligă a românilor
bucovineni, înființată în anul 1909 – care avea scopul întăririi spiritului na ional – aflăm informa ii
în subcapitolul II.6. Dorul de a-şi cultiva spiritul cu ştiin a româneasc ”. Pentru o central a
cabinetelor noastre de lectur . Tot aici, este prezentată, ca exemplu de bună practică, înființarea, în
1910, a Consiliului cultural din Ducatul Bucovinei pentru sprijinirea dezvoltării culturale şi a
înso irilor economice din ară, cu sediul la Cernău i (p. 362–371). Acesta avea în fruntea sa
personalități ale vremii ca: Alexandru Hurmuzachi – președinte, Anton Lukasiewicz – mare
proprietar, dr. Ioan Volcinschi ş. a.
Odată cu „naşterea” omului modern, adică după anul 1848, femeia şi formarea „tinerelor
mlădi e” ale na iunii se găseşte în preocuparea alcătuitorilor de calendare şi almanahuri românești,
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fapt analizat în subcapitolul II.7. Instrucțiunea femeilor. „Sfânta dorin de a forma şi anima şi
sufletul tinerelor ml di e ale na iunii. Problematica acestui subcapitol este complexă şi priveşte
chestiunile de cultivare a limbii române şi impunera grafiei latine, cunoaşterea istoriei na ionale,
propăşirea neamului prin umarea școlii de către „tinerele mlădi e”, ,,deprinderea virtu ilor şi sporirea
binelui public”, învățarea continuă şi – ceea ce Vasile I. Schipor numeşte „societatea deschisă” din
acea vreme (p. 373) –, educa ia elitelor şi mai ales a „coconi elor bucovinene”, manifestarea
spiritului critic şi a eticii în via ă, cultivarea dragostei de neam şi patrie, portul costumului național,
înfiin area unor societă i cultrale şi filantropice etc. Între inițiatoarele sau sprijinitoarele acestei vaste
opere de ridicare cultural-morală, găsim pe: Olga Grigorcea, Ştefania Hurmuzachi, Aglaia Isopescul,
Alma Volcinschi, Natalia Hurmuzachi, Eufrosina Petrino-Armis, Eugenia-Olga Morariu, Elisaveta
Bejan, Aglaia Cosovici, Elena Popovici-Logotheti, Elena Volcinschi etc.
Finalul acestui capitol (II.8.) este intitulat Calendarul şi ziarul românesc din Bucovina la
mijlocul secolului al XIX-lea şi prezintă „Calendar pentru Bucovina pe anul 1848 de la nașterea
Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, carele este an bisect de 366 de zile”, tipărit la
Cernău i de Ioan Eckhardt, în 1847, a calendarului pentru 1849 şi 1850 (p. 407–438).
Capitolul al III-lea este intitulat Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (1811–
1918). Prosopografii şi prezintă nouă calendare româneşti editate între anii 1841 și 1915. Capitolul
este însoțit de reproduceri din calendarele şi almanahurile analizate, care se regăsesc în paginile
cuprinse de la 497 şi până la 556.
Penultimul capitol – IV. Redactorii şi colaboratorii calendarelor şi ai almanahurilor
româneşti din Bucovina (pân în 1918) – cuprinde fişele biografice ale unora dintre cei ce au trudit
la apariția acestor publica ii. Între aceștia îi regăsim pe: Mihai Strilbilțchi, Vasile intilă, Teodor
Racoce, Porfiriu Dimitrovici, Teoctist Baljevici, Samoil Morariu-Andrievici, Iraclie GolembiowskiPorumbescu, Mihai-Miron Călinescu, Ion G. Sbiera, Isidor Vorobchievici, Vasile Bumbac, Ion
I. Bumbac, Simion Florea-Marian, Teodor Ştefanelli, Emilian Voiu chi, Ioan Ieremievici-Dubău,
Zaharia Voronca, Calistrat Coca, Constantin Morariu, Dimitrie Dan, Averchie Macovei, Emanuil
Grigorovitza, Vasile Calmuțchi, Isidor Ieşan(u), Vichentie Simigano(v)schi, Eugen Neşciuc, Vasile
Balintescu, Filimon Taniac ș. a.
Finalul capitolului este ilustrativ pentru proiectul de cercetare științfică la care s-a anagajat
autorul, care poate fi caracterizat drept complex şi complet, dovadă fiind subcapitolul IV.6., care este
intitulat Colaboratoare din România în paginile calendarelor şi almanahurilor româneşti din
Bucovina, 1886–1918. Aici regăsim date biografice importante despre: Elena Niculiță-Voronca,
Matilda Cugler-Poni, Cornelia din Moldova (Kernbach-Tatuşescu), Elena Didina Odorica Sevastos,
Alexandrina Mihăescu, Adela Xenopol, Carmen Sylva, Sofia Nădejde, Elena Farago.
Lucrarea se încheie cu o secțiune intitulată Calendarul şi almanahul românesc din Bucovina
dup 1918. O privire general şi necesarele Concluzii.
Volumul semnat de Vasile I. Schipor este completat de o suită importantă de imagini cu
reproduceri după ilustratele care au circulat în perioada analizată, care prezintă lumea românească
şi Bucovina sub cele mai diverse aspecte: de la vestimentație şi arhitectură, la chipul unor
personalită i ale epocii.
Ca orice lucrare ştiin ifică de inută, volumul cuprinde o Bibliografie, Abrevieri şi Indice de
nume.
Lucrarea aceasta este apreciată de domnul dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, CS I la Institutul „A. D.
Xenopol” din Iași, prefa atorul volumului şi coordonatorul tezei de doctorat care formează substanța
acesteia, ca fiind una ce se adresează atât specialiştilor, cât şi iubitorilor de istorie, se impune prin
rigoare, cantitatea impresionantă de informații şi utilitatea ştiin ifică deosebită pentru în elegerea
caracteristicilor civiliza iei Bucovinei istorice din perioada ei cea mai fertilă, respectiv dintre
anii 1811 şi 1918.
Marian Olaru
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Grigore Crigan, Cartea zoriştilor, Cernău i, Editura Misto, 2016, 488 p.
Grigore Crigan, născut la 15 mai 1941 în localitatea Tărăsău i, din jude ul Hotin, este
fiul lui Gheorghe şi al Zinoviei, născută Munteanu, ărani. Studiază la Şcoala de opt ani din
Tărăsău i (1948–1956), la Şcoala Medie Generală Nr. 2 din Noua Suli ă (1956–1958) şi,
ulterior, la Facultatea de Filologie Romano-Germanică, sec ia limba şi literatura română, a
Universită ii de Stat din Cernău i, al cărei licen iat este (1963). În perioada 1963–2004,
func ionează ca ziarist la „Bucovina sovietică” (1963–1967) şi la „Zorile Bucovinei (de la 1
aprilie 1967), în redac ia cărora este corespondent, şef de sec ie şi redactor-şef, traducător.
De-a lungul timpului, colaborează şi la alte periodice, mai cu seamă din Bucovina:
„Bucovina literară” (Suceava), „Convorbiri literare” (Iaşi), „Glasul Bucovinei”, „Septentrion
literar”, „« ara Fagilor». Almanahul cultural-literar al românilor nord-bucovineni”,
„Concordia”, „Libertatea cuvântului” (Cernău i), precum şi la mai multe periodice din
Chişinău (unde vede lumina tiparului, de exemplu, între altele, nuvela istorică Vornicul
Miron, în „Nistru”, 1990, la un sfert de veac după redactare: 1964). Debutează cu poezie şi
proză scurtă în paginile gazetei „Zorile Bucovinei”.
Înzestrat cu „un dar natural de a povesti şi de a construi un text” (Mihai Cimpoi,
2014), cultivând „o proză de reconstituire bazată pe documente” şi „un realism de factură
lirică” (Grigore C. Bostan, 2000), Grigore Crigan, „omul cu sufletul ca un curcubeu” (S.
Gociu, 2001), fascinat de „labirintul dedalic al dragostei” (Mihai Cimpoi, 2014), este autor al
volumelor: Casa cea nou , nuvele şi povestiri, Cernău i, 2002 (răsplătit cu Premiul Societă ii
Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 2003); Cea mai curat lacrim a noastr , volum de
articole, interviuri şi tablete consacrate lui Mihai Eminescu, Cernău i, 2010 (pentru care
primeşte Premiul „Teiul de argint” al Editurii Geea, Botoşani, 2010); De ce ne iubesc
femeile?, Cernău i, 2014; Cu sufletul pe buze, dialog/interviu cu Vasile Tărâ eanu, Cernău i,
2015. În perioada 1979–1990, traduce din limbile rusă şi ucraineană, singur şi în colaborare,
povestiri, nuvele şi romane, tipărite în volum, din crea ia lui M. Gorki (Chişinău, 1979), P.
Panci (Chişinău, 1979), C. Guseinov (Chişinău, 1980), M. Şumilo şi R. Fedoriv (Chişinău,
1985), V. Stefanik, O. Honcear (Chişinău, 1986), Dniprova Ceayka (Liudmyla Vasylevska)
(Chişinău, 1986), I. Zbana ki, A. Miaskivski şi Hrihir Tiutiunîk (Chişinău, 1989), V.
Solouhin (Chişinău, 1990).
Grigore Crigan este membru al Uniunii Na ionale a Scriitorilor din Ucraina, membru
al Uniunii Scriitorilor din România şi membru al Societă ii pentru Cultura Românească
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernău i.
Dintre referin ele critice asupra crea iei sale (cronologic): Grigore C. Bostan, Lora
Bostan, Pagini de literatur român Bucovina, regiunea Cern u i, 1775–2000 (compendiu şi
antologie), Cernău i, Editura „Alexandru cel Bun”, Colec ia „Bucovina literară”, 2000, p.
441 (cu ilustrare, Vornicul Miron, nuvelă istorică, p. 441–451); Emil Satco, Enciclopedia
Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004,
p. 293; Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Român în Bucovina
(1862–2012) la 150 de ani, volumul II, Voluntariat bucovinean, Rădău i, Editura
Septentrion, 2013, p. 163; Ştefan Broască, Grigore Crigan sau singur tatea prozatorului, în
volumul Cartea zoriştilor, Cernău i, Editura Misto, 2016, p. 218–225; Zenovie Cârlugea,
Eminescu – „cea mai curat lacrim a noastr ”, Târgu Jiu, Portalul „Măiastra”, 2017 (conf.
https://zenoviecarlugea1950.wordpress.com/autori-si-opere/grigore-crigan-cernauti; accesat:
2 iulie 2017).
Dintre căr ile sale, la începutul acestui an, ajunge la noi, cu dificultate, ca orice „bun
simbolic” tipărit de către românii din regiunea Cernău i, „o carte unică în felul ei despre
litera ii unui cotidian de limba română («Zorile Bucovinei» […]), confrunta i cu
vicisitudinile istoriei de-a lungul a 75 de ani (1941–2016)”, cum citim, într-o scurtă notă de
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prezentare, aşezată pe contrapagina de titlu a lucrării din urmă: Cartea zoriştilor, Cernău i, Editura
Misto, 2016, 488 p.
Întreprinderea, să recunoaştem, dintre cele temerare, realizată la împlinirea a trei sferturi de
veac de la fondarea periodicului cernău ean, este precedată de un motto sugestiv (p. 3), preluat din
doi autori: „Trăim înlăuntrul memoriei şi prin ea, iar via a noastră spirituală nu este de fapt decât
efortul pe care îl facem pentru ca amintirile noastre să dăinuie la nesfârşit şi să se preschimbe în
speran ă, pentru ca trecutul nostru să devină viitor” (Miguel de Unamuno); „Înainte de a purcede la o
«sângeroasă» selec ie, cei de aici, din jumătatea pierdută, au dreptul de a fi recupera i şi făcu i
cunoscu i, intrând aşadar într-un metabolism cultural normal care, neapărat, va cerne, într-un «timp
secund», fără milă, valorile” (Adrian-Dinu Rachieru).
Două texte ne introduc, ca „discursuri de escortă”, în problematica volumului. Cel dintâi,
„Zorile Bucovinei” în oglinda retrovizoare a timpului, p. 4–7, este semnat de Ştefan Broască, din
1975, corespondent, ulterior şef de sec ie al periodicului (până în 1997), şi sugerează nevoia unei
„analize pertinente, cuprinzătoare şi în adâncime a problemei în cauză”, pornind de la o „întrebare
interesantă”: „A reprezentat «Zorile Bucovinei» un fenomen socio-cultural şi na ional” de-a lungul
existen ei sale de 75 de ani?
„Ceea ce ne propune Grigore Crigan prin masiva carte a zoriştilor – precizează Ştefan
Broască – este în primul rând o privire din interior, adică din birourile redac iei, în viziunea celor
care au ostenit, unii mai mult iar al ii mai pu in, deasupra acum îngălbenitelor file de ziar” (p. 4).
Autorul căr ii ce reuneşte „profiluri, portrete, schi e şi memorii” – adaugă Ştefan Broască – nu este
un simplu „alcătuitor, antologator sau glosator”. „Monumentalul şi obositorul travaliu al domniei
sale” rezidă din felul în „care a abordat fiecare personaj în parte cu multă aten ie şi sensibilitate,
blajin şi prea mult grijuliu”, „în elegător şi iertător de la înăl imea unei vârste venerabile şi generoase
la care se află şi din care peste patru decenii [le]-a consacrat acestei publica ii, fiind întru totul cel
mai îndreptă it să realizeze o asemenea întreprindere complexă şi anevoioasă” (p. 4).
Apelul la „concursul împricina ilor zorişti” pentru „elaborarea propriilor portrete”, din ra iuni
de documentare, dar şi „pentru a evita supărările, geloziile şi resentimentele de tot felul, care,
inevitabil, pot să apară”, lasă spa iu de manifestare unei posibile „tente de subiectivism, involuntar
sau inten ionat”, care să conducă discursul „la o idealizare ingenuă şi firească”, produsă natural
(„mai mult nevoită în asemenea condi ii”) şi nu urmărită „premeditat şi cu bună ştiin ă”. „Pentru o
apreciere corectă a acestora – precizează Ştefan Broască – urmează de avut în vedere un singur lucru
cert: autorul şi-a pus scopul să ne ofere nu atât şi nici exclusiv portretele lor umane, psihologice şi
morale, cu luminile şi tenebrele lor, ci doar să ne prezinte înainte de toate un singur aspect al
personalită ilor respective – cel de ziarişti, publicişti, poe i sau litera i, adică de creatori, şi, poate, nu
în aceeaşi măsură, cel de activişti civici, militan i pentru năzuin ele neamului şi patrio i” (p. 5).
Precizând câteva repere din istoria publica iei (15 februarie 1941 – înfiin area ziarului
„Adevărul bolşevic”, ce devine, la sfârşitul anului 1944, „Bucovina sovietică”, iar de la 1 aprilie
1967, „Zorile Bucovinei”, dată la care încetează a mai fi o versiune a ziarului de limbă ucraineană
„Radianska Bukovina”), Ştefan Broască schi ează un succint istoric al periodicului, cu trimiteri la
genera ii de jurnalişti, etape din activitatea acestui „organ de presă oficial al partidului şi al puterii
sovietice”, „constrângeri ideologice”, „tendin a nedisimulată”, după 1980, „de a înviora” gazeta cu
„articole scrise cu suflet” („adică schi e candide despre oameni simpli, reportaje lirice, pagini
literare, rubrici satirice, umor, poezii scrise de către cititori etc.”), „descătuşarea” ziariştilor în
ultimul deceniu al veacului trecut: „Totuşi, copaia propagandistică fiind prea mare, de multe ori
pruncul se pierdea cu totul în apa tulbure de albie a diferitelor materiale de agita ie, de istorie trucată
a inutului, de îndrumări pentru activiştii de partid şi interminabile relatări de la diferite evenimente
şi întruniri oficiale. Însă gazeta era îndrăgită şi aşteptată de oamenii noşti anume pentru cele dintâi,
trecându-se cu vederea peste «umplutura» [...] ideologică” (p. 6–7); „Cu adevărat s-au descătuşat
zoriştii mai târziu, în «perestroikă» şi în primul deceniu după dezmembrarea URSS-ului, devenind
instantaneu for a principală şi motorul continuu al redeşteptării na ionale – lupta pentru alfabetul
latin şi introducerea lui ini ial în practica ziarului, iar apoi şi în şcolile româneşti din regiune,
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revalorificarea trecutului glorios al poporului nostru, evocarea masacrelor de la Lunca şi
Fântâna Albă, deportările, foametea, reliefarea bogă iilor culturale, reactualizarea
personalită ilor noastre de seamă din toate domeniile, care erau aproape necunoscute pentru
genera iile postbelice, sus inerea bisericii şi a religiei ş.a.m.d. Ziariştii de la «Zorile
Bucovinei» se aflau mereu în vârtejul tuturor evenimentelor culturale şi patriotice,
oglindindu-le pe larg şi cu pasiune în paginile ziarului, fiind totodată şi membri activi ai
societă ilor culturale care s-au creat” (p. 7).
Observa iile publicistului Ştefan Broască ce privesc „diminuarea” ulterioară a
efervescen ei na ional-culturale şi civice”, „temperarea” entuziasmului public şi concluzia sa
privind rostul periodicului „Zorile Bucovinei” sunt consemnate, în final. O analiză corectă,
cinstită a fenomenului şi întreprinsă sub toate aspectele – crede autorul –, rămâne în sarcina
viitorului („când se vor mai aşeza apele şi se vor limpezi cugetele”): „Spre regret, treptat,
această efervescen ă na ional-culturală şi civică s-a diminuat, entuziasmul public s-a mai
temperat, dezamăgirea punând stăpânire tot mai mult pe românii noştri, ceea ce, în ultimă
instan ă, nu a putut să nu afecteze şi pozi ia şi con inutul ziarului. Cauzele şi factorii ce-au
determinat o asemenea situa ie urmează încă să fie analizate şi va trebui să curgă încă multă
apă pe Prut până acestea vor putea fi dezvăluite corect, cinstit şi sub toate aspectele, fiindcă
au existat şi mai există încă destule păreri, orgolii şi frustrări personale, [pe] care ar fi bine să
le lăsăm deocamdată îl plata Domnului, până când se vor mai aşeza apele şi se vor limpezi
cugetele. Concluzia noastră este că acest fenomen al «Zorilor Bucovinei» a existat [în mod]
real şi palpabil, cel pu in pe durata unui deceniu şi jumătate sau chiar două, cu bune şi cu
rele, cu realizări şi scăpări, cu victorii şi înfrângeri, iar ultimul lucru pe care îl pot face acum
zoriştii de altădată este să conştientizeze faptul că au putut face şi mai mult” (p. 7).
În cel de al doilea text, Argumente, p. 8–9, Grigore Crigan face câteva precizări
folositoare privind lucrarea sa, concepută ini ial altfel, autorul „inten ionând să parcurgă
istoria ziarului [...] de la origini până în prezent” (p. 8). În acest sens, începând de prin 2002–
2007, publică în „Zorile Bucovinei” o rubrică aparte, Zoriştii, în care tipăreşte „o serie de
schi e-eseuri” despre foştii şi actualii angaja i ai ziarului: „Era ceva nemaiîntâlnit în presa
sovietică şi cea de mai târziu, când «eroii» articolelor puteau fi doar activişti de partid şi de
stat, reprezentan ii clasei muncitoare (strungari, sudori, constructori, tractorişti, mulgătoare
etc.), într-o măsură mai mică intelectualii, dar nicidecum ziariştii. Această tradi ie a fost
încălcată. Până în vremea de fa ă au şi văzut lumina tiparului aproape 20 de asemenea schi eeseuri şi profiluri, începând cu cele despre primii redactori-şefi şi terminând cu redactorii
literari, traducătorii, corectorii, dactilografele. Articolele despre aceştia din urmă autorul şi
le-a intitulat Anonimii, deoarece pentru prima oară se dezvăluiau numele acelora care nu
semnau materialele, dar care, în condi ii anevoioase, câte şase zile pe săptămână, adesea şi în
orele de noapte, cu metode de muncă semiprimitive, contribuiau la scoaterea cotidianului
nostru”
(p. 8).
Tot de aici, aflăm că în cei 75 de ani de activitate, la cotidianul „Zorile Bucovinei” au
lucrat „mai bine de 150 de persoane”, „circa 30 de litera i, inclusiv 13 membri ai uniunilor
scriitoriceşti, doi viitori membri de onoare ai Academiei Române” (Grigore C. Bostan şi
Vasile Tărâ eanu) şi „un nume glorios al liricii europene”, Paul Celan, care func ionează o
vreme ca traducător şi redactor literar în redac ia versiunii româneşti a ziarului ucrainean
„Radianska Bukovina” (toamna anului 1944–aprilie 1945). Confruntându-se cu probleme
dificile, privind documentarea şi recesiunea financiară, Grigore Crigan „s-a văzut nevoit să
se limiteze la includerea în carte doar a zoriştilor-litera i”.
Evocarea celor 30 de zorişti se face în mod cronologic, iar „pentru a exclude pe cât e
posibil în asemenea cazuri notele de subiectivism”, profilurile sunt înso ite mereu de excerpte
din „referin ele critice şi aprecierile privitoare” la autori, aceastea apar inând „altor scriitori
din România, Republica Moldova şi, desigur, din septentrionul bucovinean” (p. 9). Din
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aceleaşi ra iuni, autorul apelează la „sursele locale”, provenind din interiorul redac iei, considerate
„cele mai veridice şi mai vrednice de încredere”, precum şi la „surse externe”, realizând-se astfel „o
apropiere maximă de opinia unei colectivită i”.
Precizarea pe care o face, în final, Grigore Crigan priveşte „destinul tragic” al scrisului
românesc din Bucovina ocupată: „Din cele peste 400 de pagini ale căr ii, cititorul va putea lesne
observa ce destin tragic a trebuit să înfrunte scrisul românesc din septentrionul bucovinean pentru ca
să revină la matricea sa, aruncând pun i mirifice peste Sahara/Arctica spirituală, creată aici de
regimul totalitar după «eliberarea» din anul 1944” (p. 9). Invocarea unui fragment din prezentarea
căr ii lui Ştefan Hostiuc, Scriitori români din nordul Bucovinei, vol. I, Bucureşti, Editura Institutului
Cultural Român, 2005 (vezi coperta a IV-a), are menirea de a (re)aduce în actualitate un „adevăr
copleşitor”: „Scos din institu ii după cel de al Doilea Război Mondial, amenin at cu ghilotina
stalinistă în perioada războiului rece, condamnat la dispari ie lentă în perioada destinderii,
nerecunoscut de oficialită i în identitatea sa legitimă şi interzis în formula sa firească timp de aproape
jumătate de secol, prigonit de poli ia politică şi confruntat cu mancurtizarea, inut în izolare, ba chiar
orientat, cu cinică metodă, împotriva propriilor tradi ii şi a legăturii vital necesare cu matricea
culturală care i-a dat fiin ă, scrisul românesc din nordul Bucovinei a izbutit să se salveze şi să se
afirme, la limita imposibilului, printr-un instinct al supravie uirii” (p. 9).
Pentru aceeaşi problematică, cu referire la subiectul recenziei noastre, trebuie men ionat din
această lucrare de referin ă subcapitolul Treptele redres rii, din care cităm spre folosul unui spor de
în elegere, mai ales pentru genera iile de astăzi din România: „Înstrăinată şi inută mai bine de
jumătate de secol într-o stare de dublă izolare [...], partea nordică a Bucovinei se trezi, după invazia
sovietică, văduvită de orice organism cultural românesc. I s-au luat, dintr-un foc, toate publica iile
literare, oferindu-i-se în schimb o variantă tradusă din ucraineană a gazetei de partid «Radianska
Bukovina. Bucovina sovietică», înlocuită, abia în a doua jumătate a deceniului al şaptelea, cu ziarul
de limbă română «Zorile Bucovinei», şi el organ al regionalei de partid. Scopul noilor autorită i a
fost dintru început să nu admită, darămite să mai şi stimuleze, crearea la Cernău i a institu iei
culturale româneşti, în special a celei literare. Aceasta din urmă a fost inută sub interdic ie decenii în
şir. Nu se dorea înfiin area niciunei institu ii care să permită reapari ia în via a publică din nordul
Bucovinei a «intelighen iei» autohtone, a breslei scriitorilor de limbă română” (p. 12–13).
Partea propriu-zisă a căr ii cuprinde două sec iuni: Ei au muncit la ziar, p. 10–476, şi Ei au
debutat în „Zorile Bucovinei”, p. 477–485.
În cea dintâi, ce acoperă 466 de pagini, sunt prezenta i 30 de „zorişti”. Aici, Grigore Crigan
adoptă un format ce preia fişierul/articolul biobibliografic din structura clasică a dic ionarelor de
profil şi selec ia crea iilor reprezentative din profilul unei antologii (versuri, proză). Frecvent, pentru
un spor ilustrativ, sunt inserate evocări, amintiri, interviuri etc. Tot aici, sunt reproduse Aprecieri,
pentru care se dau sursele (nu toate, cu datele complete). Numele celor evoca i sunt înso ite de
sintagme ce definesc particularită i ale discursului, un crez artistic, o apreciere, câteva versuri
memorabile, toate aflate în armonie cu destinul scrisului românesc, al creatorului artistic şi al
neamului nostru înstrăinat: 1) Horia Deleanu – „splendida noutate a continuit ii”, p. 10–12; 2)
Paul Celan. Dimensiunea cern u ean , româneasc a unui „trist poet de limb teuton ”, p. 13–28
(sunt reproduse aici „poemele româneşti” ale lui Paul Celan: Reg sire, p. 21; Cântec de dragoste, p.
21; Azi noapte, p. 21–22; Poem pentru umbra Marianei, p. 22; Revelion, p. 22; [Orbi i de salturi
uriaşe], p. 23; Triste e, p. 23–24; [Iarba ochilor t i, iarb amar ], p. 24. De asemenea, şapte poeme
în proză, între care [A doua zi urmând s înceap deport rile], p. 24; 3) Vasile Levi chi –
„intelectualul des vârşit format la şcoala literaturii române”, p. 29–47 (Dintre poeziile re inute:
Refugiu urban: „Muzele mele/ s-au instalat la bloc./ Am totul aici pe loc:/ inspira ie, griji, decep ii,
vise,/ uniform rânduite, fără surprize./ Îmi sunt vecine/ suprapusele multe destine,/ aparte, la cinci
nivele,/ aici, sus, undeva e şi-al meu/ printre ele./ Nun i, bucurii, despăr iri.../ Pere ii sub iri./ Mă
inspir din toate,/ avid de realitate,/ la masa de scris mă-nfăşor/ în vuietul străzilor triumfător./ De
răgazul jertfit nălucii,/ nălucii–/ au cine-o afla? Cine-o şti?/ Intersec ia sub ferestrele mele/ e-o cruce/
pe care s-a stins pironit/ trupul firav al liniştii” (p. 40); Obârşie: „Plai natal cu brazi şi fagi,/ Leagăn
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cântecelor dragi,/ Spune-i gândului meu, spune-i,/ Oare cin’ mi-au fost străbunii?/ Şerbi
străinelor ogoare,/ Lotri dârji la drumul mare,/ Lefegii cu ochii crun i/ Ori ciobani doinind
prin mun i?/ Prisăcari cu vorba moale/ Ori haiduci purtând pistoale?/ Buciumaşi pe la
domnie/ Ori străini dintr-o solie?/ Cântăre i din fluier poate/ Ori pe rând au fost de toate?//
Cine-au fost? Că am în mine/ Şi furtuni, şi zări senine,/ Gestul lin de mângâiere,/ Fulgerarea
de hangere,/ Pacea mun ilor adâncă,/ Ascu iş tăios de stâncă,/ Limpezimi şi tulburare/ Ca
Siretul la izvoare,/ Setea dragostei arzândă,/ Ochi înverşuna i la pândă,/ Suflet cald ca cerul
vara,/ Blând cum e zefirul seara,/ Crivă , alteori, de ghea ă,/ În stihia lui semea ă.../ Spune-mi,
baştina mea, spune/ Pătimiri din vremi străbune,/ Ziua de azi şi ce-o să vină/ S-o fac tor ă de
lumină,/ Cugetul să mi-l pătrund/ Şi-al pornirilor străfund,/ Doar mi-o lumina odată/ Firea
încă-ntunecată”, p. 42–43); 4) Valerian Kune ki. Îl primeam cu dragoste în casele noastre, în
inimile noastre, p. 48–51; 5) Ilie Ştefureac. Un ziarist boem cu suflet de poet, p. 52–58
(Dintre cele cinci poezii, transcriem aici Norilor: „Nouri – gânduri călătoare/ Pe sub stele, pe
sub soare, –/ Dincotro veni i voi oare?/ Nouri – vis şi pribegie/ Prin poieni şi prin câmpie –/
Să-mi spune i, vă rog, şi mie:/ Pe sub zările albastre,/ Duşi de vânturile aspre,/ Mai văzut-a i
pe-nserate/ ări atât de minunate/ Cum e Bucovina noastră?/ Sau grădini înfloritoare,/ Holde
grele pe ogoare/ Şi ciorchini-mărgăritare;/ Chiote şi veselie,/ Râs de fată la chindie/ Şi păuni
la pălărie?/ Diminea a sub fereastră/ Dezmierdând privirea noastră,/ Ne salută-o mândră
glastră?/ Nori – sărut uşor de fată,/ A i văzut în lumea toată/ Altă glie mai bogată?...”, p. 56–
57); 6) Ilie Olari: „Trebuie s p str m cu orice pre prim vara din suflet...”, p. 59–78); 7)
Ion Chilaru: „Acest popor/ care-a purtat/ oceanele de lacrimi/ ascunse în privire...”, p. 79–
94 (Din poeziile reunite sub titlul Fiilor României Noi, transcriem un text: „Acest popor/
Carea- purtat/ Pe umeri fulgere/ De piatră/ Şi-n suflet/ Chip frumos/ De vatră,/ Cum a putut/
Să fie oare/ Atâta timp/ Lipsit de soare!/ Acest popor/ Care-a purtat/ Oceanele de lacrimi/
Ascunse în privire/ Şi strigătele celor duşi/ Spre-a trece/ Puntea nemuririi,/ Să lumineze cerul/
Şi pământul/ Cu boabele/ De stele împreună,/ Căci au făcut/ Cu suflet legământul/ Şi l-au
păstrat întotdeanua./ Cum a putut să se împace/ Cu cei care-au închis/ Ca-n nişte carapace/ În
pieptul şi-n/ Privirea lor înşelătoare/ Tot ce inea de adevăr/ Şi germinare,/ De dragoste,/ De
cântec/ Şi-năl are/ Spre-o altă zi/ Mai omenească,/ Mai senină/ Pe plaiul Miori ei,/ Plai de
dor/ Şi-al doinei –/ Cânt frumos/ Şi-năl ător”, p. 91–92); 8) Ion Cre u – un fiu destoinic al
Tereblecei şi al întregii Bucovine, p. 95–111; 9) Vasile Hlopin (Izvoran-Cern u eanul): „Am
avut şi eu un tat .../ tras de bolşevici pe roat ...”, p. 112–119 (Dintre textele acestui condeier
care cultivă „o lirică de dragoste bântuită de nostalgii”, re inem: „Sunt şi ei români ca mine,
în acelaşi port,/ cu aceleaşi obiceiuri şi colinzi spre cer,/ nefiind doar una-n vorbă, pusă sub
un ort/ de străini veni i să taie orice semincer.// Bucovina-ndurerată satele-şi mângâie,/
aducând în orice casă zisa din străbuni,/ neaoşă şi-mbujorată, fără de momâie/ cuibărită-n
casa noastră cu visări-minciuni.// Sunt şi ei români ca mine chiar şi când e joc,/ un Arcan şi o
B tut , până şi un Brâu,/ fac din dansul lor furtună, fulgere şi foc,/ cânt de codru, mers de
ape, val în lan de grâu.// Bucovina-nsângerată rana-şi oblojeşte/ pe un pat de iarbă verde şi
porniri de cânt/ cu feciori şi fete mândre, vorbă de poveste,/ care fi-vor împreună, fără cer cu
vânt.// Sunt şi ei români ca mine, chiar de le-au luat/ drumurile înspre ară, spre meleag
curat...”, Sunt şi ei români ca mine, p. 113; „Prin pădurea mea de fag/ păsări poartă cruci pe
fa ă/ pentru tot ce-mi e mai drag/ în siberii reci, de ghea ă”, Prin p durea mea de fag, p. 113.
Un text în proză, Câte cea din via a unui român bucovinean, este o depozi ie cutremurătoare
despre „binefacerile” „marelui satan”, „trebăluind de zor prin împără ia Moscovei”, în primii
ani de după ultimul război şi despre destinul dramatic al lui Procopie Hlopina, tatăl său,
victimă a regimului totalitar sovietic, p. 115–118); 10) Ion Gheorghi : „De la marginea unei
amintiri simple şi frumoase...”, p. 120–135 (Dintre crea iile acestui condeier laborios, care „a
contribuit substan ial” la transpunerea integrală a lui Taras Şevcenko în limba română,
asasinat la 28 noiembrie 1991, re inem câteva versuri dintre cele selectate de Crigore Crigan:
„Şi iată că vei trece pe-aici tu, fiul meu,/ şi tu, fiul fiului meu, şi to i fiii fiilor mei;/ târziu va
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fi şi to i ve i veni să vede i unde eu mi-am trăit/ via a, unde-am visat brazda, furtuna, pădurea şi
zorile.// Ve i privi fermeca i, ve i privi sărutul meu şi via a,/ şi pământul pe unde-am iubit şi-am
călcat, şi timpul/ ce mi-a furat iubirea mea ultimă şi s-a desfăcut/ în mine ca un răsărit prevestitor deun alt început.// Păduri şi ape, şi stânci se vor clăti/ în claritatea plecării mele care, asemeni luminii,/
orbeşte!/ Şi voi to i vă ve i întreba cu mintea,/ cu sufletul şi cu ce va mai rămâne în voi: cine
suntem?// Ci somnul nu-mi tulbura i. Întreba i vântul şi ploaia,/ şi suferin ele brazdei, pădurea-mi
întreba i şi pământul/ iubirii. Întreba i urmele paşilor mei şi izvorul/ ce nu doarme sub stâncă. Cine
suntem? Piatră, piatră, piatră...”, Testament, p. 134); 11) Mircea Lutic – un cioplitor direct în piatr
şi marmur , un t ietor în diamant”, p. 136–158 (Din crea ia – „vibrant letopise de veritabilă
românitate” – acestui „bărbat cu sim ire românească, dintre cei mai cultiva i ai neamului nostru”,
cum scrie Grigore Crigan (p. 158), transcriem Desfidul metafizicii: „În acest veac ce poartă-n sine
hăul,/ Malefic fruct al marilor blesteme,/ Se bat în coadă binele şi răul,/ Horeşte nefârtatul în miteme/
Iar moartea îşi agită zurgălăul.// Esen a se exprimă prin extreme./ Pe globul bântuit de nemăsură/
Libertinismul bariere n-are./ În spa iul public, cu nepregetare,/ Balauri roşii varsă foc pe gură...//
Desfidul metafizicii înghite/ Vlăstarele plăpânde-ale credin ei/ Şi umblă pe coline rătăcite,/ De cer
uitate, umbrele fiin ei”, p. 153–154); 12) Grigore C. Bostan: „Am p storit cuvinte în Carpa i/ şi
mul i nerozi credeau c -s doar p stor...”, p. 159–186 („Verbul său ocrotitor, dar şi prezen a lui
tutelară a crescut genera ia de poe i, apărătoare de verb, dar şi de valori na ionale într-un Cernău i în
care e tot mai greu să fii, dar, mai ales, să rămâi român” (Nicolae Dabija, m.o. al Academiei
Române). Multe dintre poeziile semnate de Grigore C. Bostan, şi el membru de onoare al Academiei
Române, sunt memorabile. Între acestea, Şi totuşi: „Şi totuşi mi se pare că voi fi/ cât pietrele-n
Carpa ii noştri tineri./ Un stol de ani s-a dus pe lâng-o zi/ şi parcă n-am ajuns nici până vineri./ Vor
zice unii: «Prea pu in ne-a dat»./ Vor zice al ii: «Prea se osteneşte»./ Iar dincolo, pe-amurgul sfâşiat/
dansează spini şi noaptea se-ndeseşte./ A mai rămas un cer de aer greu/ să-l cură esc prin lacrimi şi
plămâni/ şi să mai spăl de fum un curcubeu,/ apoi un secol să mă spăl pe mâini?/ Cuvintele pe buze
mi-s amare/ şi poartă iz de codru vestejit.../ Mai fuge ca un şarpe o cărare/ peste sfârşit de secol
obosit./ Şi totuşi mi se pare că voi fi/ cât pietrele-n Carpa ii noştri tineri./ Peste păduri s-a stins numai
o zi/ şi parcă n-am ajuns nici până vineri”, p. 183–184); 13) Dumitru Apetri – cititor harnic,
împ timit, cercet torul a scotocit acribios arhivele...”, p. 187–195); 14) Dragoş Cebotarenco. Avea
o inteligen rafinat şi un penel exersat în atelierele unor maeştri de la Chişin u, p. 196–201; 15)
Ion îbuleac: „De nu ajungi la noi/, o, Doamne, în soroc,/ orgiile şi r ul vor n v li-n altar...”, p.
202–214; 16) Grigore Crigan, „Are un dar natural de a povesti şi de a construi un text”, p. 215–244
(„Grigore Crigan are un dar natural de a povesti şi de a construi un text, amintindu-ne că la origini
textul înseamnă esătură. [...] În termeni mai savan i, postmoderni: de ine ştiin a textualizării. [...]
Narând, coborându-ne în el, Grigore Crigan ne face martorii întregii esături factologice a întâmplării
şi situa iei epice, având chiar obsesia amănuntului. Caută, cu o anumită înverşunare programatică, să
ne pună în fa a ochilor întreaga re ea a detaliilor. Plăcerea detalierii, a prezentării cu încetinitorul
(procedeu cinematografic), se transmite şi personajelor antrenate în trama epică” (acad. Mihai
Cimpoi, p. 242); „Grigore Crigan contribuie cu tenacitate la afirmarea genului epic în spa iul
septentrional al literelor româneşti, demonstrând [...] un talent adevărat, mistuit neîncetat de frumosul
şi dulcele cuvânt românesc” (Dumitru Mintencu, p. 244); 17) Ilie Motrescu: „Sub muntele acesta
Ştefan doarme,/ sub muntele acesta neamul meu/ r sare-ntre P mânt şi Dumnezeu”, p. 245–257
(Dintre textele reproduse din lirica poetului-martir de la Crasna, un pribeag strigându-şi „iubirea
rătăcită pe sub soare”, asasinat la 26 iulie 1969, reproducem: Hora vie ii: „Aici ne întâlnim/ În
preajmă şi-napoi/ sunt timpurile duse/ şi vremile de-apoi./ Iar noi, feciori şi mame,/ prieteni şi
duşmani,/ întindem hora vie ii/ pe-un ărmure de ani./ Ne revedem în grabă,/ din goana veşniciei/ şi
ne iubim sau batem/ o urmă să rămâie./ Puterea vie ii fierbe/ în clocot spumegând!/ Deodatăîntoarcem ochii/ şi vrerile-n pământ./ Ne ducem.../ – Cale bună, bărbatule voinic!/ – Din darurile
voastre n-am moştenit nimic./ – Să ne-auzim de bine, flăcăule frumos!/ – Vă mul umesc de moarte,
petrece i sănătoşi”, p. 253; Rug ciune: „Rogu-mă, Sfinte Părinte,/ ruga mea cea mai fierbinte/ să tenduri a-mi da şi mie/ o făclie din tărie/ pentru vremea ce-o să-mi vie./ Rogu-mă, Sfin ia Ta,/ să mă
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miluieşti cu-o stea/ să-mi ardă să pot vedea/ când voi fi a mă pleca/ peste nefiin a mea./ Când
va fi a mă sfin i/ fără tine într-o zi,/ când va fi ca să cobor/ treptele din viitor,/ să alunec,/ să
mă-ntunec…”, p. 254); 18) Ilie Gavanos: „M -nfr esc cu omul/ ce-şi face via a lupt …”, p.
258–270 (În preajma Stejarului lui Ştefan cel Mare, „acest Patriarh vegetal din Codrii
Cosminului”, Ilie Gavanos ne (re)aminteşte „vorba poetului” într-un nou timp al distrugerii
cu sălbăticie a pădurilor noastre, „ultima mare pădure din Europa”: „Semin ie a Cosminului/
Adună- i trecutul şi ine-te vie/ În ciuda acestui cumplit braconaj”: „Preaîn eleptul, Patriarhul
vegetal,/ Ne îndeamnă cu ramuri şi tulpină,/ Să stăm ca el – seme şi vertical –/ Să reclădim
cea vatră de lumină.// Cu el ne-om mântui, prea poate,/ Şi-om trece văi, şi-om fi în alte stări;/
Prin frunza lui, prin frunză preacurată,/ Coboară, Doamne, jinduite scări!...// Dar până ce mai
trece-i rădăcina/ Către altare şi temelii de mănăstiri,/ Din harul şi puterea lui blajină,/ Prin
zămisliri de muguri, pornească mari zidiri!// Aprindă-se făclii şi lumânare,/ Şi capătul acelor
rădăcini/ Înal ă-se cântări de catedrale,/ Coboare har şi nesfârşit senin.// Să mai venim
încoace, să venim/ Cu sufletul la sfintele hotare,/ Din tainic freamăt să agonisim/ Tării
împărtăşite la altare.// Să trecem peste ochi şi peste fa ă/ Cu răscoliri pornite din lăstare./ Ne
iartă, Doamne, exodul în verdea ă/ Şi lasă-ne-o ca loc de închinare.// Mai ine-n via ă,
Doamne, acest copac,/ Şi mână-i sevele din rădăcini spre muguri,/ Ca să putem veni la el, din
veac în veac,/ Precum albinele, spre fagure şi struguri”, p. 270); 19) Gheorghe Gorda: „Ani
de zile m-am culcat şi m-am sculat cu gândul s trudesc la un asemenea ziar”, p. 271–284;
20) Vasile T râ eanu: „Cum s -mpart, Doamne, Moldova/ şi pe dulcea Bucovin ,/ l sând
crengile deoparte/ de str buna lor tulpin ?”, p. 285–313 (Dintre textele antologice ale
poetului Vasile Tărâ eanu, publicist şi membru de onoare al Academiei Române, transcriem
textul Spovedanie: „Doamne, nu pot să împart/ Trupu-acesta în trei ări/ că e mult prea mic şi
slab/ pentru asemenea încercări// cum să împart, Doamne, strămoşii/ şi copiii ce îi am/ cum să
împart o ară-n trei/ şi în două acelaşi neam?// cum să împart, Doamne, Moldova/ şi prea
dulcea Bucovină/ lăsând crengile deoparte/ de străbuna lor tulpină?// cum să împart pe
Ştefan-Vodă/ ca pe-un lan tivit cu maci/ când e unic ca şi mun ii/ în străbunii noştri daci?//
cum să împart pe Eminescu/ ca pe-un râu ce curge lin/ când e unic ca izvorul/ ce se dăruie din
plin?// iartă-mă, deci, Doamne Sfinte,/ că nu pot să mă împăr esc/ cum ai împăr i o pâine/ cu
acei ce-o jinduiesc// şi-apoi nici nu vreau, Stăpâne,/ să mă-mpart în două păr i/ răstignit pot fi
chiar mâine/ numai nu pe două hăr i// numai nu pe două hăr i!”, p. 299–300); 21) Dumitru
Covalciuc – „dotat cu sclipirea geniului literar, bun cunosc tor al istoriei neamului, obligat
s tr iasc sub pinten str in…”, p. 314–337 (George Muntean remarcă „profunda legătură a
textelor [lui Dumitru Covalciuc] cu întregul spa iu na ional, arhitectura de imagini,
implicându-se organic în cea românească de ansamblu pe care o diversifică [şi faptul că]
limba [acestora] este de o rară expresivitate şi vigoare, cu rare şi încântătoare forme dialectale
mai noi” (p. 337). Dintre textele în versuri, re inute în acest volum, transcriem un fragment
din Rug pentru mama (1970): „Aşterne-mi pe vatră covorul cu cerbi,/ S-adun în jirebii
topitele-mi ierbi./ Strânge cu rouă busuiocul în caier,/ Să număr cocorii de tihnă şi vaier./
Numără, mamă, co ii de ani,/ Ca s-alerg prin pădurea de copaci năzdrăvani./ Duhul copilăriei
nechează la prag,/ Dă-i jăraticul pătimirii, i-am fost cel mai drag./ Alungă-mi triste ea şi,
falnică, du-mă/ Să mă rog lângă tine la icoane de humă./ Dă-mi straie de pânză, albe odăjdii,/
Să mă ferească văzduhul de boli şi primejdii./ Scaldă-mă-n mintă şi lapte matern,/ Să crească
din mine copacul etern./ Descântă în taină urma fugarului/ Şi sărută-mă până la răsăritul
soarelui./ Mătură-mi urma cu stânga-ndărăt,/ Să fugă pătimirea de la mine hăt./ Arată-mă
fra ilor, le spune că sunt/ O ploaie de vise-ntre cer şi pământ”, p. 332–333); 22) Simion
Gociu: „S nu tr dez cuvântul,/ s nu-l uit niciodat ...”, p. 338–355; 23) Pavel Pelin – „un
zâmbet printre lacrimi sau, mai bine zis, lacrimi printre zâmbete...”, p. 356–357; 24) Ştefan
Broasc : „Aveam conştiin a c f ceam ceva pentru cultura noastr ...”, p. 368–395
(„Tabletele lui Ştefan Broască – scrie Valentin Borda, Târgu-Mureş, 1999 – sunt semnale
rostite (strigate) metaforic într-un timp revolut al terorismului sovietic (Matern , Pledoarie în
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ap rarea greierului, Zimbrul a murit). Ele sunt, totodată, glose în spirit arghezian sau al lui
Gheorghe Tomozei, pe marginea atâtor fapte, întâmplări şi evenimente recente. Sunt, adesea, eseuri
cu tentă filosofică: Ochiul cosmic, Nem rginire, La rmul viselor, Strigoii. Toate mărturisind un
cert suflu poematic şi ştiin a mânuirii unui limbaj de o acurate e aparte, cu rostiri axiomatice”, p.
393); 25) Ilie Tudor Zegrea. „Este cea mai împlinit voce liric a Bucovinei de dincolo şi unul dintre
talentele autentice pe care provinciile de peste grani e le-au d ruit literaturii române”, p. 396–416
(„Se sub iază ghea a la Poluri, bătrâne, ghea a –/ această bibliotecă a memoriei melancolicului nostru
Pământ,/ cu vie ile şi legile împăra ilor osificate, trase la fa ă,/ cu tăbli a lui Mendeleev tăbăcită de
ploaie şi vânt./ Se sub iază memoria lumii (probabil există motive!),/ în înăl imile cerului câte o stea
cu plâns amarnic/ iese din scutecele norilor şi se lipeşte de mine ca o sugativă./ Unde eşti, mamă, să
mă faci din nou mic, cât mai mic?// [...]// Cineva cotrobăieşte prin Univers, sparge sertare:/ războaie,
calendarele Maya, găuri negre comprimând Galaxia,/ iar mai jos – Piramidele Singurătă ii – pietrele
noastre unghiulare,/ construc ii apărute odată cu Dumnezeu şi cu Poezia...” (Piramidele Singur t ii,
p. 407); „Timpul şi memoria lui laşă,/ Aburind oglinzi, ne-ar fi complici/ Când visăm şi pe pământ
se-ngroaşă/ Pielea nop ii rece ca un brici.// Norii trec pe-un deal şi-şi zic ninsoare,/ Pe un şes
bălteşte-un ochi de fum,/ Bradu-şi duce scorbura-n spinare/ Sprijinit de-o margine de drum.//
Secături cu stagiu din noroaie/ Scot pe limbă zei analfabe i,/ Legi şi mese-n tribunal se-ndoaie/
Scărpinate zilnic de mistre i.// Şi prin toată turma de baladă/ Trece-un grohăit satisfăcut/ Când
albeşte-o rană-n vârf de spadă./ Rana celui încă nenăscut...” (Via a în fragmente, p. 410–411); 26)
Teodor Neborac: „Via a s -mi fie un zvâcnet, o fr mântare, o c utare de drum”, p. 417–423 („Mi-i
dor de o căsu ă ărănească,/ La mijloc ori la margine de sat,/ Căci vine încă dorul să-mi hrănească/
Un cântec de la vatră necântat./ Un cântec despre glia mea străbună,/ Cu slove tâlcuite, bătrâneşti,/
esute iscusit cu fir de lună/ Pe canavaua vechilor poveşti./ Mi-i drag să văd în prag de sărbătoare/
Lumini aprinse în adânc de nop i,/ Şi cum lucrează-n casă mic şi mare,/ De la bunică până la nepo i./
C-apoi această muncă înnoptată,/ Ce-i moştenită încă din bătrâni,/ Să se prefacă-n dragoste curată/
Şi-n călduroasă strângere de mâni” (Dor, p. 418); 27) Tudor Andrieş – un maestru al cuvântului
potrivit la locul potrivit, p. 424–435; 28) Maria Toac : „Apropierea de Eminescu îi face pe români
mai puternici, mai rezisten i în fa a încerc rilor de moarte...”, p. 436–461; 29) Vasile Bâcu: „Uitând
de ast zi limba mamei,/ de ast zi ne s p m mormânt”, p. 462–472 (Din crea ia sa poetică, un text,
Înstr ina ilor de limba matern , ar trebui citit „în cheia” românilor înstrăina i din regiunea Cernău i:
„Ni-i, frate, limba ca o pâine –/ Muncită în sudoare grea,/ De ce cu-atâta uşurin ă/ Şi nepăsare calci
pe ea?.../ Ea ni-i comoara cea mai scumpă/ Şi pentru via a de apoi,/ De ce să-i oferim uitarea?/ Doar,
frate, n-am muncit-o noi!.../ Strămoşii, frate, au purtat-o/ Prin ani, la bine şi la greu,/ Au să neajungă-a lor blesteme/ Şi ne va bate Dumnezeu!/ Au să ne uite strănepo ii/ De parcă n-am fost pe
pământ,/ Uitând de astăzi limba mamei,/ De astăzi ne săpăm mormânt./ Ni-i, frate, limba ca o pâine/
Muncită în sudoare grea,/ Hai s-o gustăm şi azi, şi mâine/ Prin rugăciunea mea şi-a ta...”, p. 466); 30)
Gheorghe Ungureanu: „Era de-ajuns s -mi arunci/ o pic tur de singur tate...”, p. 473–476. Toate
textele sec iunii sunt înso ite de fotografia „zoriştilor-litera i” prezenta i aici.
Cea de a doua sec iune a căr ii, Ei au debutat în „Zorile Bucovinei”, prezintă, de asemenea în
ordine cronologică, 16 chipuri de tineri, înso ite, în general, de texte succinte: Ion îbuleac, Grigore
Crigan, Ilie Gavanos (p. 477), Elena Mari a (p. 478, cu fişier biobibliografic), Simion Gociu, Teodor
Neboreac, Grigore Petrescu-Rotaru (p. 479), Ştefan Hostiuc (p. 480, cu fişier biobibliografic),
Arcadie Suceveanu (p. 481, cu fişier biobibliografic), Nicolae Spătaru, Vitalie Zâgrea (p. 482,
amândoi cu prezentări mai ample), Dumitru Mintencu (p. 483, cu fişier biobibliografic), Gheorghe
Ungureanu, Grigore Gherman (p. 484, cel de al doilea, cu o prezentare mai cuprinzătoare), Marin
Gherman, Constantin Dascaliuc (p. 485).
O pagină color este închinată celor care au sprijinit proiectul de tipărire a lucrării,
Recunoştin sponsorilor (p. 486).
Apărută în condi ii grafice îngrijite, legată, având o copertă realizată inspirat, lucrarea lui
Grigore Crigan Cartea zoriştilor reprezintă, nu numai la Cernău i, ci şi într-un spa iu mai larg, un
fericit eveniment editorial al anului şi, totodată, un mod remarcabil de gestionare şi valorizare a
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memoriei unei „institu ii culturale”, dedicate, timp de mai multe decenii, cu generoasă
dăruire, salvării şi emancipării scrisului românesc din Bucovina septentrională, apropiindu-se,
în multe privin e, de inuta şi rigorile unui „instrument de lucru” folositor unor largi categorii
de utilizatori.
Vasile

I.

Schipor

,,Glasul Bucovinei”. Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernău i – Bucureşti,
anul XXIII, nr. 2–3 (90–91), 2016, 170 p.
Revista ,,Glasul Bucovinei” cuprinde, în acest număr dublu, studii şi articole grupate în
următoarele rubrici: Bucovina – procese istorice şi sociale; In memoriam; Teorie, critic şi istorie
literar ; Meridian Czernowitz – 2016; Proz ; Itinerare artistice; C r i. Reviste. Conferin e; Arhiva
Bucovinei.
Colaborator constant al revistei, Marin Gherman îşi continuă preocupările legate de
monitorizarea presei – Quo vadis, Ucraina? Monitorizarea presei (1 ianuarie – 15 august 2016),
într-o perioadă când aceasta ,,a jucat un rol activ în promovarea ideii de integrare europeană a
Ucrainei, a încercat să contribuie la purificarea elitei politice, la combaterea corup iei, demonstrând,
în acelaşi timp, o slabă cunoaştere a realită ii regionale” (p. 9). Principalele subiecte abordate în
cadrul discu iilor din spa iul media au fost: schimbarea guvernului Ia eniuk cu guvernul Groisman,
amânarea adoptării regimului fără vize UE pentru ucraineni, războaiele informa ionale şi comerciale
dintre Rusia şi Ucraina, atentatele teroriste din Fran a, puciul eşuat din Turica, declara iile lui Donald
Tramp făcute în preajma alegerilor preziden iale din S.U.A. ş.a. De asemenea, în presă au fost
discutate subiecte despre via a comunită ii româneşti din Regiunea Cernău i: inaugurarea unei
grădini e româneşti în oraşul Cernău i, lichidarea a trei şcoli cu limba română de predare din raoinul
Noua Suli ă şi transformarea lor în filiale ale unei şcoli ucraineano-române. Autorul analizează
aceste subiecte de presă detaliat (,,Transparency International” despre corup ia din Ucraina;
Guvernul a murit. Tr iasc guvernul!; Oameni politici, capital social; Brexit şi Ucraina; Dinte
pentru dinte, embargou pentru embargou; Problema înv mântului în limba român din Regiunea
Cern u i), în încercarea de a răspunde la întrebarea: care va fi viitorul Ucrainei în noile condi ii
geopolitice şi socio-culturale, având în vedere ,,duplicitatea evidentă a factorilor de adoptare a
deciziilor, atât la nivel na ional, cât şi cel local. Sunt o sumedenie de întrebări fără răspuns, scoase în
eviden ă în spa iul mass-media” (p. 10).
În cadrul rubricii Bucovina –procese istorice şi sociale este inclus şi studiul semnat de
Constantin Ungureanu, Şcolile primare româneşti din nordul Bucovinei la începutul secolului al XXlea. Autorul tratează acest subiect pornind de la Dezvoltarea înv mântului primar din Bucovina în
perioada 1869–1914; Elevii de la şcolile primare, dup limba matern şi confesiune; Şcolile primare
din districtele Cern u i, Storojine şi Siret; Na ionalizarea înv mântului primar; Şcolile
particulare româneşti; Înv mântul primar din oraşul Cern u i; Şcolile româneşti din nordul
Bucovinei la începutul secolului XX. În nordul Bucovinei, în ajunul declanşării Primului Război
Mondial, func ionau 70 de şcoli româneşti (frecventate de 12 358 de elevi, dintre care 95,6% erau
români) şi 10 şcoli mixte, unde par ial se studia şi în limba română (cu 3 236 de elevi, dintre care
47% erau români). Autorul prezintă, în Anexă, şi Statistica şcolilor primare româneşti din nordul
Bucovinei în anul 1913 (districtul Cernău i-urban, districtul Cernău i-rural, districtul Siret, districtul
Storojine , şcoli particulare).
Mărturii (culese de autor sau preluate din presă) despre evenimentele petrecute în noaptea de
13 spre 14 iunie 1941, când mii de persoane din actuala Regiune Cernău i au fost deportate în
Siberia, Kazahstan şi la Polul Nord sunt adunate de Sergiu Bărbu ă sub titlul Deport rile staliniste –
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crim împotriva umanit ii (m rturii). Autorul prezintă amintirile Zinaidei Cocostârc, Porfirei
Ivanov, Liubei Harabagiu, Nataliei Lungu Savca, precum şi cele ale lui Andrei Ra ă şi Constantin
Popciuc (din raionul Noua Suli ă, de unde, conform unor statistici, au fost deportate 1 967 de
persoane, majoritatea români – 1 352) despre calvarul deportării. Re inem din mărturia lui Andrei
Ra ă: ,,În noaptea unei zile de iunie 1941, la uşa noastră au bătut cu înverşunare sovietici înarma i
până în din i, ordonându-i tatălui meu, Vasile, ca peste zece minute să fim cu to ii în căru ă. Am fost
duşi la gara feroviară din Noua Suli ă şi îmbarca i în vagoane de vite. Printre cei ridica i se aflau
multe familii din satul nostru [...]. Erau sute de suflete îngrămădite într-o cutie de metal. Drumul a
urmat până în Siberia. Prin gările mai mari scoteau mor ii din vagoane şi-i lăsau, numai Dumnezeu
ştie pe seama cui. Cei care mai erau încă vii se aflau în mâinile şi sub paza NKVD, care avea grijă ca
nimeni să nu scape din ghearele mor ii. Deci, drumul din nordul Basarabiei şi până în Siberia, pe
bună dreptate, a fost udat cu lacrimi şi presărat cu cadavre” (p. 51–52).
Rubrica In memoriam este dedicată scriitorului Vitali Kolodiy (membru al Uniunii Na ionale
a Scriitorilor din Ucraina, laureat al unor premii literare, distins cu medalia ,,Întru gloria
Cernău iului”), a cărui personalitate este evocată de Ilie Luceac – ,,Îngerul pe o lespede de piatr ”
sau aureola solitar a crea iei. Scrierile lui Vitali Kolodiy – poet, prozator, dramaturg, traducător (a
realizat şi traduceri din poe ii români; men ionăm traducerea poemului Luceaf rul, de Mihai
Eminescu), publicist şi critic literar – au fost adunate în şase volume, ,,de o înaltă inută artistică”, de
poezie, proză şi dramaturgie. La finalul evocării, Ilie Luceac prezintă, în traducere proprie, câteva
dintre poeziile acestui ,,creator autentic, cu o distinsă conştiin ă estetică şi o înaltă cultură a scrisului”
(cum afirma Mircea Lutic, unul dintre traducătorii poeziei sale).
Adrian Dinu Rachieru semnează, la rubrica Teorie, critic şi istorie literar , materialul Radu
Mareş şi ,,drogul scrisului”. Prozator şi ziarist, Radu Mareş (1941–2016), ,,spirit fin, trăind
cultural”, ,,ne propune, dincolo de «adevărul textual», imaginea unui scriitor care rămâne şi pentru
care confesia âşneşte nu eliberând prea-plinul sufletesc ori propunând o experien ă exemplară, ci
descoperind [...] solu ia de a fi în literatură: pe cont propriu. Fără a fi un nedreptă it, cum pretind
unii, deşi ignorat de N. Manolescu şi Alex Ştefănescu (în Istoriile lor), el ne va obliga să-l
«redescoperim»” (p. 66).
Despre lucrarea semnată de Dorin Popescu (Noica. B t lia continu , Bucureşti, Ideea
Europeană, 2013) scrie Ilie Luceac – Constantin Noica: un miracol şi un exemplu paideic în cultura
româneasc (m rturiile unui discipol exemplar). Autorul apreciază faptul că această lucrare
,,reuşeşte să pună într-o lumină nouă opera lui Constantin Noica, prezentând un cercetător literar cu o
serioasă şi temeinică pregătire profesională. Scrisă cu nerv, în cunoştin ă de cauză, cartea va fi
receptată mai curând în mediile universitare şi ştiin ifice, unde interesul pentru opera lui Noica,
Eliade, Cioran, Ioan Petru Culianu, Vulcănescu creşte şi dă la iveală studii substan iale şi aprecieri
valabile în domeniul culturii româneşti” (p. 76).
Un subiect interesant, legat de prezen a în bandele desenate, în desenele animate şi jocurile
pentru calculator a modelelor clasice ale literaturii pentru copii, este abordat de Aliona Ticinina,
Interpret ri actuale ale literaturii pentru copii: bande desenate, desene animate şi jocuri pentru
calculator (traducere din limba ucraineană de Marin Gherman). Autoarea ajunge la concluzia că
,,operele literare devin actuale cu ajutorul intertextului, interpretării, transformării, adaptării
modelelor clasice la normele culturii în masă prin intermediul modificării fabulei literare. Apar noi
componente semantice şi sunt reduse la minimum gradele tropologige ale textului. Aşadar,
aşteptările copiilor consumatori de informa ii cibernetice sunt satisfăcute. Coeficientul corelării
dintre literatura pentru copii şi noile forme culturologice arată că nivelul virtual domină asupra celui
clasic” (p. 83).
În sumarul nr. 2–3 al revistei ,,Glasul Bucovinei” sunt cuprinse şi crea iile poetice ale
Mirunei Vlada (din volumul Bosnia. Partaj) şi Domnicăi Drumea (autoarea căr ii Vocea), care se
regăsesc la rubrica Meridian Czernowitz – 2016. Ion Muscalu, autor de romane istorice inspirate din
via a şi domnia voievozilor Moldovei, semnează materialul Poiana cu schit (rubrica Proz ).
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Crea ii ale Dariei Sarah Muscalu (Magia penelului), aşezate sub titlurile Reminiscen e
cern u ene şi Galerie de portrete, înso ite de o scurtă prezentare biografică a autoarei, sunt expuse la
rubrica Itinerarii artistice.
C r i. Reviste. Conferin e este rubrica în cadrul căreia semnează: Doina Cernica, Colocviul
de la Putna 2016. O privire caleidoscopic ; Marin Gherman, Clujul ia pulsul regiunii – azi: cultura;
Alexandrina Cernov, Imaginea lui Mihai Eminescu în interpretarea lui Mite Kremnitz (Mite
Kremnitz, Amintiri fugare despre Mihai Eminescu, Edi ie bilingvă, traducere, prefa ă şi note de
Horst Fassel, Editura Muzeelor Literare, Iaşi, 2014, 97 p.).
Arhiva Bucovinei prezintă fragmentul al VII-lea din vol. II al manuscrisului dactilografiat
Povestea Bucovinei, autor Filip opa.
Rodica Ia encu

,,Glasul Bucovinei”. Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernău i – Bucureşti,
anul XXIII, nr. 4 (92), 2016, 110 p.
Numărul 4/2016 al revistei ,,Glasul Bucovinei” este dedicat evocării personalită ii
academicianului Vladimir Trebici (1916–1999), la 100 de ani de la naştere. În sumarul publica iei se
regăsesc, mai ales, amintiri ale contemporanilor despre activitatea ,,ilustrului savant, demograf,
sociolog, istoric”.
Câteva idei legate de personalitatea acad. Vladimir Trebici şi colaboarea acestuia la revista
,,Glasul Bucovinei” sunt prezentate de acad. Alexandrina Cernov în Argument. Vladimir Trebici
(Trebiş) (1916–1999), 100 de ani de la naştere.
În acest număr este publicat un material inedit – comunicarea sus inută de acad. Radu
Grigorovici şi acad. Vladimir Trebici la conferin a interna ională Evolu ia gândirii sociale în
Bucovina (organizată în anul 1993, la Cernău i), intitulată Vom k. k. I. Staatgymnasium in Czernowitz
zum Liceul ,,Aron Pumnul”, în care autorii, foşti elevi ai acestei importante institu ii de învă ământ,
au prezentat ,,un capitol din istoria culturală a Bucovinei, cu referiri la evolu ia modelelor culturale şi
a mentalită ilor” (p. 11). De asemenea, în sumarul revistei se regăsesc două prezentări ale acad.
Vladimir Trebici (înregistrări radiofonice transcrise) dedicate istoricului Ion Nistor şi poetului Traian
Chelariu: Vladimir Trebici despre Ion Nistor – imprim ri oferite de Vladimir Trebici; Vladimir
Trebici despre Traian Chelariu – imprim ri oferite de Vladimir Trebici.
Opt materiale (incluse în cadrul rubricii Vladimir Trebici – evoc ri) sunt dedicate evocării
personalită ii acad. Vladimir Trebici (date biografice, activitatea profesională, participarea la
evenimentele culturale organizate în Bucovina, rela iile cu românii din Regiunea Cernău i, amintiri
legate de întâlnirile cu magistrul): Ilie Luceac, Academicianul Vladimir Trebici în amintirea
bucovinenilor; Mircea Irimescu, Vladimir Trebici. Coresponden din 1989; Vasile Ghe ău, Vladimir
Trebici – aşa cum l-am cunoscut; Ion Constantin, Vladimir Trebici – savant de factur european ;
Ştefan Purici, Academicianul Vladimir Trebici – omul profund al Bucovinei; Lucia Olaru-Nenati,
Memento Vladimir Trebici; Vasile I. Schipor, Academicianul Vladimir Trebici (1916–1999); Maria
Stănescu, Amintiri despre academicianul Vladimir Trebici.
Din fişierul biografic realizat de către Vasile I. Schipor, precum şi din prezentarea lui Ion
Constantin, re inem că Vladimir Trebici, născut în anul 1916, în Horecea-Mănăstirii, suburbie a
Cernău ilor, urmează Şcoala primară la Cernău i, apoi Liceul ,,Aron Pumnul”, Facultatea de Litere şi
Filosofie şi cea de Drept la Universitatea din Cernău i. Este absolvent şi al Seminarului Pedagogic
Universitar din Cernău i. A fost profesor la Liceul Militar ,,Ştefan cel Mare” din Cernău i (1939),
membru al societă ii studen eşti ,,Bucovina”. După izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial, a
participat, în anul 1942, la opera iunile militare de pe Frontul de Răsărit. În perioada 1943–1946 a
fost prizonier la Armavir, regiunea Krasnodar din U.R.S.S. Din anul 1946 se stabileşte la Bucureşti,
unde lucrează la Institutul Central de Statistică, Institutul de Cercetări Economice al Academiei
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R.P.R., Direc ia Generală de Statistică. Este profesor la Facultatea de Drept a Universită ii Bucureşti,
la Academia de Studii Economice şi la Institutul Politehnic din Bucureşti. În anul 1995 fondează
Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române. Din anul 1971 este doctor în filosofie
(Universitatea Bucureşti). Este membru al unor asocia ii na ionale şi interna ionale de profil,
preşedinte de onoare al Societă ii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, membru în
colegiul de redac ie al periodicelor ,,Analele Bucovinei” şi ,,Glasul Bucovinei”. Din anul 1990 este
membru corespondent al Academiei Române, iar din anul 1992, membru titular. Este autorul a circa
600 de lucrări (manuale, cursuri, căr i, dic ionare, enciclopedii, studii şi articole) despre demografie,
statistică, sociologie, economie, cibernetică, istoria ştiin ei, publicate în perioada 1948–1998.
Lucrările acad. Vladimir Trebici ,,contribuie, cum afirmă Ion Constantin, la o mai bună cunoaştere a
tematicii ştiin ei demografice, la o mai bună în elegere a politicii demografice, a principalelor
institu ii, publica ii cu profil demografic, precum şi a personalită ilor din domeniu” (p. 67). Două
lucrări aflate în manuscris, Întrunirile academice ,,Bucovina” şi ,,Moldova” (în colaborare cu Dragoş
Rusu) şi Însemn ri din memorie văd lumina tiparului postum, fiind publicate în revista ,,Glasul
Bucovinei”. Alte două lucrări, Istoria popula iei României şi Istoria Bucovinei, au rămas
neterminate. După evenimentele din anul 1989, acad. Vladimir Trebici, ,,omul profund al Bucovinei”
cum îl numeşte Ştefan Purici, ,,participă activ, cum afirmă Vasile I. Schipor, la via a ştiin ifică din
Bucovina, contribuind, prin comunicările sale, alături de acad. Radu Grigorovici, la renaşterea
cercetării ştiin ifice de aici. [...] Crezul său de via ă, mărturisit în 1996, se află în armonie cu valorile
modelului cultural, în spiritul căruia s-a format: «Am muncit sistematic, cu dragoste, pe tărâmul
meu... Mi-am dat silin a să aplic principiile în elegerii, toleran ei, sub semnul iubirii universale, aşa
cum o propovăduia Sfântul Apostol Pavel. În via ă, de cel mai mare ajutor mi-a fost credin a, pe care
nu am părăsit-o şi de la a cărei învă ătură nu m-am abătut»” (p. 80–81).
Coresponden a purtată de acad. Vladimir Trebici, invitat la Gălăneşti, la Centenarul
Eminescu, cu Mircea Irimescu, preşedintele Societă ii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina (1990–2013), în perioada iulie–decembrie 1989, oferă informa ii importante despre
desfăşurarea unor activită i na ional-culturale (pregătirea evenimentelor dedicate zilei de 28
noiembrie) şi activitatea diasporei bucovinene din capitala României aflată încă sub regimul
comunist.
Din relatările privitoare la întâlnirile personale cu acad. Vladimir Trebici, reuniunile cu
bucovinenii, cele referitoare la memoriile sale (relatări semnate de Ilie Luceac, Ştefan Purici, Lucia
Olaru-Nenati), precum şi din evocările celor cu care a colaborat (Vasile Ghe ău şi Maria Stănescu)
re inem câteva aprecieri: ,,A rămas doar amintirea vie a unei personalită i care a făcut parte
indispensabilă din istoria zbuciumată a Bucovinei interbelice. Şi opera sa tipărită. Despre biblioteca
şi arhiva sa nu s-a putut da de urmă, cel pu in până acum. Printre căr ile sale, profesorul a rămas şi el
o personalitate emblematică a unei istorii nescrise a Bucovinei, întrucât, odată cu plecarea sa,
Vladimir Trebici a luat cu sine proiectata şi mult râvnita Istorie a Bucovinei, lipsindu-ne astfel de
unele pagini din via a Cernău ilor şi ale Bucovinei în general, pe care nu le vom mai cunoaşte
niciodată” (Ilie Luceac, p. 41); ,,Am cunoscut marile repere umane ale demografiei interna ionale din
ultimele decenii ale secolului trecut şi îndrăznesc să afirm că dacă ar fi trăit şi muncit într-o ară
democrată, cu acces nelimitat la informa ie şi tratat pe măsura valorii şi poten ialului său, Vladimir
Trebici ar fi fost unul din marii demografi ai lumii” (Vasile Ghe ău, p. 59); ,,Cercetător profund, cu
un larg orizont şi cu un ascu it spirit critic, un om cu o viziune proprie asupra lumii, asupra istoriei,
asupra societă ii” (Ştefan Purici, p. 71); ,,Aşadar, portretul reconstituit, fie şi sumar, al
academicianului Vladimir Trebici adună laolaltă un buchet de calită i excep ionale, precum: valoare
profesională şi ştiin ifică fără reproş, cultură bogată şi bine asimilată, caracter, generozitate, elocin ă
excep ională, talent literar, conştiin ă na ională şi civică, caracter integru, memorie, educa ie
impecabilă, omenie, obiectivitate, hărnicie, sim al datoriei, prestan ă şi conduită artistocratică pe
care nu te-ai aştepta să o găseşti la un fecior de ăran, dacă nu ai fi văzut tabloul lui Löwendal,
intitulat Lordul şi care înfă işează unul dintre numeroasele chipuri de ărani bucovineni pe care
maestrul i-a pictat cu atâta dragoste şi devo iune” (Lucia Olaru-Nenati, p. 75).
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În sumarul acestui număr al publica iei ,,Glasul Bucovinei” se regăsesc, la rubricile In
memoriam şi Bucovina – procese istorice şi sociale materialele semnate de Constantin Flondor,
Domnul Paul (evocarea pictorului Paul Gherasim, 1925–2016); Aurelian Lavric, Conflictul din
Ucraina (2014 – prezent) şi cel din Republica Moldova (1992): asem n ri şi deosebiri (autorul
constată că există asemănări între aceste două conflicte, legate de cauze şi actorii implica i – în
ambele cazuri este vorba despre implicarea Federa iei Ruse; deosebirile se referă la durata
desfăşurării ,,fazei fierbin i” a conflictului şi respectarea – în cazul Republicii Moldova sau
nerespectarea – în cazul Ucrainei, a Dreptului Interna ional Umanitar).
Lucrarea semnată de Ilie Luceac, Eudoxiu (Doxaki) Hurmuzaki (1812–1874) este recenzată
de către Constantin Burac, sub titlul O monografie mult aşteptat . Marin Gherman prezintă proiectul
interna ional Memoria vizibil . Monumente, memoriale şi locuri ale memoriei în Republica Moldova
şi Ucraina – o şcoală de toamnă organizată de Moldova Institut din Leipzig, în colaborare cu
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universită ii de Stat din Moldova, Universitatea Na ională ,,Iuri
Fedkovyci” din Cernău i şi Centrul Media BucPress, la care au participat istorici, politologi,
jurnalişti şi sociologi din Germania, Georgia, Ucraina şi Republica Moldova (Deport rile românilor
din Regiunea Cern u i şi masacrul de la Fântâna Alb în aten ia istoricilor din Germania, Georgia,
Ucraina şi Moldova). Ambele materiale apar în cadrul rubricii C r i. Reviste. Conferin e.
Rodica Ia encu

CRONIC

COLOCVIUL ŞTIINŢIFIC
„DOCUMENTA BUCOVINAE HISTORICA”,
CERNĂUŢI, 27 MAI 2017
OVIDIU BÂT
Das wissenschaftliche Kolloquium Documenta Bucovinae Historica,
Czernowitz, den 27. Mai 2017
(Zusammenfassung)
Am 27. Mai 2017 fand das wissenschaftliche Kolloquium Documenta
Bucovinae Historica in Czernowitz statt. Es war die zweite wissenschaftliche
Veranstaltung, die das Bukowina-Institut Radautz und das Rumänische Kulturzentrum
Czernowitz zusammen organisierten. Der Zweck des Treffens war die Auswertung der
wissenschaftlichen Ergebnisse im Bereich der Geschichte und Kultur der Bukowina,
die Vorstellung neuer Bücher und Publikationen des Bukowina-Instituts Radautz und
die Förderung des interkulturellen Dialogs zwischen den Geschichtsforscher und
-liebenden aus dem nördlichen und südlichen Teil der ehemaligen Bukowiner Provinz.
Es wurden sehr interessante Beiträge präsentiert und Gespräche mit Forschern,
Universitätsprofessoren, Lehrern, Leitern der kulturellen Vereine und Gesellschaften
aus der Region Czernowitz geführt.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: „Bukowina”-Institut der Rumänischen
Akademie Radautz, „Eudoxiu Hurmuzachi”- Rumänisches Kulturzentrum Czernowitz,
wissenschaftliches Kolloquium, historiographische Debatte.

În baza relațiilor de colaborare dintre Institutul „Bucovina” al Academiei
Române şi Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cern uți, anul
acesta s-a desf șurat cea de a doua manifestare științific realizat în comun de cele
dou instituții partenere, având drept scop valorificarea cecet rilor ştiințifice din
domeniul istoriei și culturii bucovinene, prezentarea celor mai noi publicații ale
cercet torilor de la Institutului „Bucovina” şi dezvoltarea diagolului cultural între
pasionații de istorie din partea de nord şi de sud a Bucovinei.


Traducere: Ştef niţa-Mihaela Ungureanu.
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Ovidiu Bât

La colocviu au participat cercet tori, universitari, profesori din înv ț mântul
preuniversitar şi conduc tori ai asociațiilor şi societ ților culturale din regiunea
Cern uți. Lucr rile colocviului au fost deschise de Vasile T râțeanu, m. o. al
Academiei Române, președinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”
şi CS II dr. Marian Olaru, director interimar al Institutului „Bucovina” al Academiei
Române.
Au fost susținute referate-impuls de c tre CS Elena Pascaniuc, cu comunicarea
Dimitrie Dan (1865–1927), m. c. al Academiei Române, la 160 de la naștere; CS III
dr. Rodica Iațencu, cu tema Proiectul Institutului „Bucovina” de editare a
documentelor privind istoria Bucovinei. Discursuri parlamentare; CS III dr. Vasile I.
Schipor, cu comunicarea Miroslava-Olga Șandru la centenarul nașterii sale. Câteva
note pentru un studiu de caz; CS drd. Ștef nița-Mihaela Ungureanu, Lotte Berg
(1907–1981), traduc toare şi autoare de c rți pentru copii; CS II dr. Marian Olaru,
cu comunicarea Tehnici de supraviețuire în comunism. Studiu de caz: Pantelimon
Chiril şi CS III dr. Ovidiu Bât , cu tema Monumente austriece din Bucovina
secolului al XIX-lea.
A doua parte a colocviului a cuprins o dezbatere tematic intitulat Izvoarele
istoiei Bucovinei între inedit și edit.
Partea a III-a a colocviului a cuprins Semnalul editorial, c rți şi periodice noi
referitoare la Bucovina, în cadrul c reia au fost prezentate: „F t-Frumos” (Suceava,
1926 – Cern uți 1934, București, 1940, Cern uți, 1941 – Râmnicu Vâlcea, 1944).
Bibliografie, studiu introductiv și not asupra ediției de dr. Vasile I. Schipor, indice
de nume și album de dr. Alis Niculic , Suceava, Editura Accent Print, MMXVI, 300
p. (Elena Cristuș); Bucovineni în Parlamentul României Întregite, vol. II.1.,
Adunarea Deputaților, legislatura 1920–1922, ediție îngrijit , studiu introductiv,
note şi comentarii de Rodica Iațencu şi Marian Olaru, indice de nume de Rodica
Iațencu, București, Editura Academiei Române, Colecția „Enciclopedia Bucovinei
în studii şi monografii” (42), Seria „Documente” (2), 2016, 342 p. (Schipor I. Vasile)
şi Vasile I. Schipor, Calendare și almanahuri românești din Bucovina (1811–1918)
Contribuția lor la prop șirea cultural-național a românilor bucovineni,
Cuvânt-înainte de Mihai-Ștefan Ceaușu, CS I, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
al Academiei Române, Iași, Editura Universit ții „ Al. I. Cuza”, Seria „Documenta”,
2016, 794 p. (Marian Olaru). În cadrul aceleiași secțiuni au fost prezentate
periodicele „Analele Bucovinei”, R d uți – București, anul XXIII, nr. 1 (46), 2016
(Ștef nița-Mihaela Ungureanu) şi nr. 2 (47) 2016 (Elena Pascaniuc).
Inițiator şi responsabil de proiect: CS II dr. Marian Olaru.
Partenerul media pentru realizarea acestei manifest ri a fost Euromedia
Bucovina (Cern uți).

ANIVERS RI

BIBLIOTECA INSTITUTULUI „BUCOVINA”
LA ÎMPLINIREA A DOUĂZECI DE ANI
DE ACTIVITATE
RALUCA-IRINA MUSC
20 Jahre Tätigkeit der Bibliothek des „Bukowina“-Instituts
(Zusammenfassung)
Der Beitrag 20 Jahre Tätigkeit der Bibliothek des „Bukowina“-Instituts bringt
die Problematik des wichtigsten Infrastrukturelements der Architektur der Radautzer
akademischen Institution (Geschichte, Organisierung, Dienste, Beschäftigung mit der
strukturellen Modernisierung) erneut hervor.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bibliothek, Erbgut, Dokumentenfonds,
Bücherbestand und -erwerb, Spende, Fernleihe, Austausch, Verbesserung der
Sichtbarkeit, strukturelle Modernisierung.

De la înfiin area Centrului de Studii ,,Bucovina”, în septembrie 1992,
devenit ulterior Institutul ,,Bucovina” al Academiei Române, în anul 2007, au
existat preocup ri de formare a unei biblioteci proprii de cercetare ştiin ific . În
primii ani de activitate, institu ia are, pentru studiul curent al cercet torilor, circa
50 de c r i împrumutate de la biblioteca Liceului Teoretic ,,Eudoxiu Hurmuzachi”,
la care se adaug şi alte lucr ri, c r i şi periodice, provenite din dona ii.
Biblioteca institu iei ia fiin , de facto, la 25 octombrie 1996, dup ce, la
12 mai 1995, Ministerul Înv mântului aprob trecerea Fondului documentar
german din cadrul Liceului Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi” la Centrul pentru
Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române – Filiala Iaşi1.
Acest fond constituie vechea bibliotec a colegiului, inaugurat în anul 1876,
prin dona ia lui Ernst Rudolf Neubauer. El pune bazele bibliotecii profesorilor


Traducere: Ştef ni a-Mihaela Ungureanu.
Cf. Adresei nr. 9 804, din 18 mai 1995, a Ministerului Înv mântului c tre Academia
Român – Filiala Iaşi, semnat de Romulus Gh. Pop, secretar de stat. Adresa a fost înregistrat cu
nr. 1 859, din 1 iunie 1995, la Filiala Iaşi, şi cu nr. 51, din 8 iunie 1995, la Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei.
1
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(Lehrerbibliothek) din cadrul Gimnaziului Superior de Stat din R d u i, actualul
Colegiu Na ional „Eudoxiu Hurmuzachi”, prin donarea a 250 de c r i şi periodice.
Odat cu deschiderea claselor româneşti paralele, în cadrul gimnaziului,
Leonida Bodn rescu (1872–1945), prin dona ia sa important , a pus bazele
bibliotecii Sec iei româno-germane, în anul 1910.
Dup modelul bibliotecii germane, pe lâng biblioteca profesorilor, care în
anul 1914 era format dintr-un fond de 728 de unit i de bibliotec , func iona şi
biblioteca elevilor, cu un fond de 505 unit i de bibliotec şi, în plus, o bibliotec a
elevilor s raci.
Potrivit Procesului-verbal de predare-primire, nr. 83, din 25 octombrie
1996, Fondul documentar german al Liceului Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi”
transferat la Centrul de Studii „Bucovina” al Academiei Române – Filiala Iaşi
cuprinde 8 146 de unit i de bibliotec , cele mai multe fiind c r i, dar şi periodice,
toate men ionate în bloc, f r a fi înregistrate separat. În acest Fond se reg sesc:
– periodice germane: ,,Revista austriac de folclor” (Viena, Praga); ,,Revista
austriac de botanic ” (Viena); ,,Revista Societ ii austriece de Meteorologie”
(Viena); ,,Foi pedagogice bucovinene” (Cern u i); ,,Bukovina. Ziar na ional şi
oficial” (Cern u i); ,,Anuarul Muzeului Bucovinei” (Cern u i); ,,Ziarul de
Cern u i”; ,,Raport anual privind progresele cercet rii în domeniul istoriei antice”
(Berlin); ,,Anuarul Goethe” (Frankfurt); ,,Foi stenografice din Tirol” (Innsbruck);
,,Anuarul Institutului Austriac de Arheologie din Viena”; ,,Revist s pt mâmal de
filologie clasic ” (Berlin). Facem precizarea c niciun periodic nu se g seşte în
edi ie complet , cu excep ia a dou ziare ap rute la Cern u i: ,,Gazeta Bucovinei”
(1848–1850) şi ,,Bukowina” (1862–1868). Cele mai multe exemplare sunt cele din
seria ,,Revistei de etnografie austriac ”, iar în cazul celorlalte, se p streaz doar
exemplare sporadice. Aproape toate sunt publicate la Viena, pân la 1918, iar cele
privind strict Bucovina, la Cern u i;
– periodice româneşti: „Almanahul Societ ii academice social-literare
«România Jun »” (Viena); „Almanach jubilar «Academia Ortodox »”(Cern u i);
„Almanach literar pe anul 1905” (Cern u i); „Candela” (Cern u i); „Rândunica”
(Iaşi); „Convorbiri literare” (Iaşi, Bucureşti); „Revista ilustrat ” (Reteag); „Via a
româneasc ” (Iaşi); „Sem n torul”; „Luceaf rul” (Sibiu); „Ramuri. Drum drept”
(Craiova, Bucureşti); „Patria” (Cern u i); „Via a nou ” (Cern u i); „Foaia
poporului” (Cern u i); „Gazeta poporului” (Cern u i); „Vremea nou ” (Cern u i);
„Junimea literar ” (Cern u i); „Buciumul” (Câmpulung Moldovenesc); „Însemn ri
literare” (Iaşi); „Datina” (Turnu Severin); „Transilvania” (Sibiu); „ ara de Jos”
(Bucureşti); „Flac ra” (Bucureşti); „Floarea soarelui” (Bucureşti); „Universul
literar” (Bucureşti); „Dacoromania” (Cluj); „Buletinul Societ ii Regale Române
de Geografie” (Bucureşti); „Revista filologic ” (Cern u i); „Salonul literar”
(Arad); „Însemn ri ieşene”; „Floare de gând” (Suceava);
– carte veche şi rar : Johan Minelli, Christian Juncker, Publii Virgilii
Maronis Eclogae, Georgica et Aeneidos libri XII, editio quinta, (Comentarii ale lui
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Johan Minelli şi M. Christian Juncker despre operele poetului latin Publius
Vergilius Maro: Eneida şi Georgicele), Leipzig, 1731; Dictionnaire d'anecdotes,
de traits singuliers et caracteristiques, historiettes, bons mots, naïvetes, sailles,
reparties ingenieuses (Dic ionar de anecdote, tr s turi singulare şi caracteristici,
povestiri, glume, naivit i, proiec ii r spândite ingenios), Paris, 1756; Le
Dictionaire Imperial, dans lequel les quatre langues principales de l’Europe
(Dic ionarul imperial al celor patru limbi principale din Europa – italiana,
franceza, germane şi latina), publié par Jean Veneroni et Charles Placardi, Cologne
et Francfort, 1766; Catavasier, la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos (în limba
slavon ), Episcopia Râmnicului, 1769; Kleine lyrische Gedichte von C. F. Weisse,
Wien, 1793 (Mici poezii lirice de Christian Felix Weisse);
– enciclopedii: Mayer's Conversations Lexikon, 1–21, Leipzig und Wien,
1893–1901; Brockhaus Konversations Lexikon, 1–17, Leipzig, Berlin und Wien,
1893–1904; Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie,
Leipzig, 1884–1890; Deutsch-Lateinnisches Lexicon, I–II, Stuttgart, 1843–1844;
Ritter’s geographisch-statistisches Lexikon, Leipzig, 1847; Werker und Welte's
Kirchenlexikon, Freiburg, 1903; Herders Konversations Lexikon, Freiburg, 1907;
Lexikon der Pädagogik, Freiburg, 1913; Lexikon der lateinischen Wortformen,
Leipzig, 1890; Friedrich Lubkers Reallexikon des classischen Altertums, Leipzig,
Berlin, 1914; Gemeindelexicon der Bukowina, Wien, 1907; Polnaja en iklopedija
ruskogo seliskogo hozjaistva, I–XI, Sankt-Petersburg, 1900–1907; Die
österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Wien, 1886–1902;
Minerva. Enciclopedie român , Cluj, 1929;
– carte de interes ştiin ific: Theoktist Blazewicz, Theoretisch-practische
Grammatik der dacoromanischen das ist: der moldauischen oder wallachischen
Sprache (Gramatic teoretico-practic a limbii valahe), Lemberg & Czernowitz,
1844; Franz Herbich, Flora der Bukowina, Leipzig, 1859; Johann Winckler, Die
periodische Presse Öesterreichs (Presa periodic a Austriei), Wien, 1875; Julius
Platter, Der Wucher in der Bukovina (C m t ria în Bucovina), Jena, 1878;
Friedrich Muller, Allgemeine Ethnographie (Etnografie general ), Wien, 1879;
Eugen Brote, Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn (Chestiunea
româneasc în Transilvania şi Ungaria), Berlin, 1895; Anton Norst, Alma mater
Francisco-Josephina, Czernowitz, 1900; Emanuil Grigorovitza, Românii în
monumentele literare germane medievale, Bucureşti, 1901; Dimitrie Dan, Cronica
Episcopiei de R d u i, Viena, 1912; Mihail G. Boiagi, Gramatica român sau
macedo-român , Bucureşti, 1915; Tudor Pamfile, Mitologie româneasc ,
I. Duşmani şi prieteni ai omului, II. Comorile, Bucureşti, Leipzig, Viena, 1916;
Albert Dauzat, La philosophie du langage, Paris, 1920; Gheorghe Oprescu, Arta
r neasc la români, Bucureşti, 1922; G. T. Niculescu-Varone, Jocuri româneşti
necunoscute, Bucureşti, 1930; S. Reli, Originea şi evolu ia costumului preo esc la
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români, Cern u i, 1936; Teodor B lan, Documente bucovinene, I, IV, Cern u i,
1933, 1938;
– carte cu dedica ie: Radu I. Sbiera, Die Prosodischen Functionen
inlautender muta cum liquida bei Vergil (Func iile prozodice în versurile lui
Vergiliu), Czernowitz, 1898 („Für die Bibliothek des k.k. Ober-Gymnasiums in
Radautz, Czernowitz, 2 sept. 1898”, dedica ie a autorului); Constantin Berariu, Ale
m rii şi iubirii valuri (Hero şi Leandru), Cern u i, 1904 (dedica ie c tre Leonida
Bodn rescu); Ioan Ciocârlan, Traiul nostru, Budapesta, 1906 (dedica ie c tre Ion
Calinderu, preşedinte al Academiei Române: „Celei mai curate inimi şi celui mai
de pre suflet cu care s f leşte România, în semn de înalt stim şi nem surat
respect”); Constantin Morariu, Ciprian Porumbescu dup 25 de ani de la moartea
lui, Suceava, 1908 („Prea bunului şi iubitului meu frate şi amic Eugen Neşciuc, în
semn de fr easc dragoste”); Atanasie Gherman, Sfaturi prieteneşti pentru ranul
român, ed. a II-a, Cern u i, 1910 („Spre amintire de la autor, fostului s u coleg şi
prieten bun de azi Leonida Bodn rescu, 9 iulie 1910”); Vasile Loichi , Ceva
despre mişcarea noastr literar în Regat, I, Caransebeş, 1913 („Domnului
Director Leonida Bodn rescul, în semn de colegial stim , 22 decembrie 1913”).
Dintre lucr rile acestei valoroase biblioteci academice, unele fiind rarit i în
Bucovina şi chiar în România‚ men ion m dou : Lyrische Antologie (Antologie
liric ), edi ie îngrijit de Friedrich Matthisson, vol. I–XX, 1804–1808, care
reprezint un „proiect izvorât […] din iubirea pentru arta poetic ”. Din colec ia
noastr lipseşte volumul XIV, iar volumul XVII se afl în dublet. În volumele I–
XVIII sunt antologa i 187 de autori, fiecare având şi un fişier biografic. Volumele
XIX–XX cuprind o addenda la volumele anterioare şi un indice alfabetic al
poeziilor antologate, prezentând interes pentru istoria literar . Cea de a doua
lucrare apar ie botanistului şi medicului militar Franz Herbich (1791–1865) şi se
intituleaz Flora der Bukowina, care apare sub egida Editurii ,,F. Volckmar” din
Leipzig şi este imprimat la Tipografia A. Edelmann din aceeaşi localitate, în 1859.
Autorul prezint în lucrarea sa 484 de specii ale florei din Bucovina, sunt
men ionate localit ile din Bucovina unde au fost observate plantele, precum şi
lunile de recoltare pentru ierborizarea acestora.
Un num r de 16 c r i şi dou periodice, dintre cele ajunse la noi, sunt
considerate c r i rare.
Din anul 1995/1996, aceast veche bibliotec din Bucovina a devenit o
bibliotec de cercetare academic . Astfel, lucrarea lui Franz Herbich a fost
semnalat la R d u i de c tre cercet torul Vasile I. Schipor, care a publicat, în
,,Analele Bucovinei”, anul XIV, nr. 2, [iulie-decembrie] 2007, p. 427–434, studiul
Cercet torul austriac Franz Herbich (1791–1865) şi contribu iile sale la
cunoaşterea florei din Bucovina. Periodicele de limb german din fosta
Lehrerbibliothek a Gimnaziului Superior de Stat din R d u i au fost prezentate de
c tre Ştef ni a-Mihaela Ungureanu, care a realizat o clasificare pe domenii a
acestora: ziare; reviste şi anuare (statistic , rapoarte anuale, d ri de seam ;
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înv mânt; pedagogie, didactic şi metodica pred rii; literatur –
beletristic ; filologie clasic ; etnografie şi folclor; istorie; arheologie;
geografie, geologie, astronomie; botanic , biologie, anatomie; ştiin ele
naturii; matematic , fizic , chimie; altele; nout i editoriale). Manualele de
limb german din biblioteca şcolar a Gimnaziului Superior de Stat au
constituit obiectul unui articol cu titlul Evolu ia înv mântului la R d u i.
Manuale şcolare în biblioteca Gimnaziului de Stat cezaro-cr iesc, semnat de
Ştef ni a-Mihaela Ungureanu, publicat în ,,Analele Bucovinei”, anul IX, nr.
1, [ianuarie-iunie] 2002, p. 41–48.
Fondul general de carte şi periodice al Institutului ,,Bucovina” se
îmbog eşte şi prin transfer, schimb interbibliotecar, dona ii şi achizi ie (achizi ie
de pe pia a liber a c r ii într-o perioad mai veche, 1996–2000; achizi ie de carte
nou ). De-a lungul anilor, în organizarea acestuia s-au constituit mai multe fonduri:
Fondul documentar „Eudoxiu Hurmuzachi” (reunind periodice germane, periodice
româneşti, enciclopedii şi dic ionare, carte veche şi rar , carte de interes ştiin ific,
carte cu dedica ie provenind de la fosta Bibliotec a profesorilor/Lehrerbibliothek a
Liceului de Stat „Eudoxiu Hurmuzachi”); Fondul documentar „Societatea pentru
Cultura şi Literatura Român în Bucovina”; Fondul documentar „Doctor Claudius
von Teutul”; Fondul documentar „Dragoş Luchian”; Fondul documentar „Dr.
Valerian G in ”; Fondul documentar „Prof. Eugen Pohon u – Dr. Radu Gheorghe”;
Fondul documentar „Johann Reinhold Irimi”; Fondul documentar „Dr. Epifanie E.
Coz rescu”; Fondul documentar „Voitec-Dordea”; Fond documentar „Dr. Ortfried
Kotzian”; Fondul documentar ,,Prof. Elisabeta Bejenaru”; Fondul documentar
,,Prof. Brânduşa Paulencu-Cepuc” ş.a.
Prin dona ie, de-a lungul celor dou decenii, se constituie un alt fond
valoros, de interes pentru cercetarea ştiin ific privind Bucovina: Fondul de
manuscrise:
– Clement Antonovici, Graiul din Bucovina – încercare de monografie
dialectal , Suceava, 1987–1989, 226 p. + hart ; – Epifanie Coz rescu,
Album. Vederi şi fotografii din Cern u i, Roman, 1968, 20 planşe 35,5 ×
25,5 cm (album tipizat, legat, coperta din carton cu muşama); – Emilian
Drehu (coordonator), Florile şi fructele timpului la Baine . Cronic ,
[Bac u], 1989, 229 p. (manuscris dactilografiat); – Dimitrie G l tescu,
Drumuri pe z pad . Consemn ri, Bucureşti, 1986–1988, 248 p. (manuscris
dactilografiat, legat, de format 21,5 × 28,5 cm); – Filon Lauric, Amintirile
mele [Albumul întrunirilor academice studen eşti „Bucovina” şi „Moldova”],
Woodstock-Illinois, 1999, 84 p. (album provenit din S.U.A., legat, cu o
floare de iris mov pe coperta I, de format mai pu in obişnuit: 0,30 × 32,3
cm); – Mircea Pahomi, Documente sucevene (volume legate, de format 21 ×
30 cm): 1) M n stirea Moldovi a, secolele XV–XIII, Bucureşti, 1980
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(manuscris dactilografiat, cuprinde 294 de documente); 2) M n stirea Homor,
secolele XV–XIX, Bucureşti, 1981 (manuscris dactilografiat, cuprinde 183 de
documente); 3) M n stirea Dragomirna, secolele XV–XVIII, Bucureşti, 1981
(manuscris dactilografiat, cuprinde 160 de documente); 4) M n stirea Vorone ,
secolele XV–XVIII, Bucureşti, 1982 (manuscris dactilografiat, cuprinde 170 de
documente); 5) M n stirea Solca, Biserica Arbore, Biserica Miliş u i şi Ocolul
B deu i, Biserica B lineşti-Gr meşti, Bucureşti, 1984 (manuscris dactilografiat,
cuprinde 186 de documente); 6) M n stirea Putna, secolele XV–XIX, Bucureşti,
1987 (manuscris dactilografiat, cuprinde 583 de documente); Mircea Pahomi,
Monumente istorice-bisericeşti din Bucovina. Oraşul Suceava şi târgul Siret,
secolele XIV–XVIII, Bucureşti, 1994, 234 p. (manuscris dactilografiat); – Dragoş
Rusu, Constantin Botezat (coord.), Liceul de Stat Siret. Pagini documentare, vol.
I–IV, Siret, 1987 (manuscris dactilografiat, legat, de format 21,5 × 28,5 cm: I.
Istoricul Liceului, XVIII + 252 p.; II. Memorialistica (1), IV + 256 p.; III.
Memorialistica (2), 213 p.; IVa. Documente de epoc , II + 46 p.; IV.b. Supliment,
77 p.); – Filip opa, Povestea Bucovinei, vol. I–IV, Bucureşti, 1982–1986, 190 p. +
197 p. + 206 p. + 36 p. + XVI + 264 p. (manuscris litografiat, legat, cu carton
plasticat).
Un fond aparte în cadrul acestei biblioteci de cercetare s-a constituit în anul
2003. Din depozitul de la Ateneul „Mihai Eminescu” din G l neşti al Bibliotecii
Filialei Iaşi a Academiei Române, au fost transferate 15 colec ii de periodice şi
682 de c r i, toate referitoare la perioada comunist .
Fondul de carte al bibliotecii Institutului ,,Bucovina” s-a îmbog it şi prin
lucr rile elaborate în cadrul colec iei ,,Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii”, înfiin at în anul 1996. Seria lucr rilor acestei colec ii a fost deschis
cu o lucrare de toponimie minor privind localit ile din Bucovina, dup care au
fost editate lucr ri ce prezint primele descrieri ale Bucovinei, într-o edi ie
bilingv , germano-român . În cei 21 de ani de când a fost fondat aceast colec ie,
au ap rut 44 de lucr ri: sinteze, monografii, colec ii de documente, edi ii noi ale
unor contribu ii valoroase privind Bucovina istoric . Începând cu anul 2015, s-au
înfiin at câteva serii noi: Documente, Studii monografice şi Instrumente de lucru.
În cadrul bibliotecii Institutului ,,Bucovina” a fost alc tuit şi un fond documentar
cuprinzând copii digitalizate dup lucr ri fundamentale: colec ii de documente,
dic ionare şi periodice de interes pentru cercetarea ştiin ific , instrumente de lucru
în cercetarea curent – toate acestea constituie Biblioteca virtual a Institutului
„Bucovina”.
La sfârşitul anului 2016, fondul de carte al bibliotecii Institutului „Bucovina”
al Academiei Române cuprinde 15 310 unit i, dintre care 12 724 de c r i şi
2 586 de periodice.
La împlinirea a 20 de ani de la înfiin area bibliotecii de cercetare a
Institutului ,,Bucovina”, ne-am fixat câteva obiective care in de formarea
profesional continu , gestionarea fondului de carte, îmbun t irea serviciilor de
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bibliotec , vizibilitatea acesteia în mediul academic din România, implicarea în
activitatea de cercetare, prin abordarea unor teme care s atrag aten ia celor
interesa i asupra fondului de carte existent la R d u i (carte veche, dona iile
profesorilor E. R. Neubauer şi Leonida Bodn rescu, periodice româneşti şi
germane, manuale şcolare, enciclopedii, c r i şi periodice epurate în perioada
stalinist sau cele disp rute).
Dup 1996, fac referire la istoricul şi patrimoniul acestei biblioteci de
cercetare ştiin ific din Bucovina: – Vasile I. Schipor, Biblioteci în tranzi ie, în
„«Biblioteca». Revist de bibliologie şi ştiin a inform rii”, serie nou , Bucureşti,
anul X, nr. 3, martie, 1999, p. 87–89 şi nr. 4, aprilie 1999, p. 117–119; – Vasile
I. Schipor: Destinul unei biblioteci din Bucovina [Biblioteca Centrului de Studii
„Bucovina” al Academiei Române], în „Analele Bucovinei”, anul VI, nr. 1 (12)
[ianuarie-iunie] 1999, p. 39–46; – Ştef ni a-Mihaela Ungureanu, Evolu ia
înv mântului la R d u i. Manuale şcolare în biblioteca Gimnaziului de Stat
cezaro-cr iesc, în ,,Analele Bucovinei”, anul IX, nr. 1, [ianuarie-iunie] 2002,
p. 41–48; – Vasile I. Schipor, Biblioteca Centrului de Studii „Bucovina”, în
„«Scriptum». Buletin trimestrial de informare profesional ”, Biblioteca Bucovinei
„I. G. Sbiera” Suceava, anul XII, nr. 1–2, 2006, p. 8–11; – Vasile I. Schipor,
Biblioteca Centrului de Studii „Bucovina”. Destinul unei biblioteci din ara de
Sus a Moldovei, în volumul Bucovina istoric . Studii şi documente, Cuvânt-înainte
de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura
Academiei Române, Colec ia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii”
(22), 2007, p. 139–154; – Vasile I. Schipor, R d u i, 1872–1938. Biblioteca în
via a oraşului modern din Bucovina, în „Anuarul Muzeului Literaturii Române”,
anul I, Iaşi, Editura Alfa, 2008, p. 165–185.

IN MEMORIAM

VASILE ANDRU
(22 MAI 1942, BAHRINEŞTI – 21 OCTOMBRIE 2016,
BUCUREŞTI)
Vasile Andru
(22. Mai 1942, Bahrinestie – 21. Oktober 2016, Bukarest)
(Zusammenfassung)
Der Beitrag Vasile Andru (22. Mai 1942, Bahrinestie – 21. Oktober 2016,
Bukarest) präsentiert in seinem biobibliographischen Format die literarische Tätigkeit
eines repräsentativen zeitgenössischen, aus der Bukowina stammenden Schriftstellers.
Es werden die „Entstehungszeiten” seiner Schriften, die veröffentlichten Werke
(Kurzprosa, Romane, kritischen und lehrreichen Essays, sein Tagebuch), die
Besonderheiten der epischen Formel, der imaginäre Topos, die Offenheit den neuen
Erfahrungen der Modernität gegenüber, das besondere Interesse für die Interferenzen
zwischen Prosa und der „Wissenschaft der menschlichen Optimierung”
hervorgehoben. In diesem Rahmen werden mehrere Auszüge aus Interviews mit dem
Autor eingefügt, die für die Vielfalt der Probleme kennzeichnend sind, die unser
Schicksal in der Welt betreffen.
Schlüsselwörter und -ausdrücke: die Bukowina, der Geburtsort/das
Ortsgefühl, der Archetyp des Hauses, heraldisches Zeichen, Toleranz, Weltbürger,
dem Sakralen näher leben, heilige Inspiration, „Schicksalstherapie”, Wissenschaft des
Glücklich sein.

Vasile Andru, pe numele său adevărat Vasile Andrucovici, se naşte la 22 mai
1942, în satul Bahrineşti, regiunea Cernău i, în familia ăranilor Teodor
Andrucovici şi Ecaterina, născută Păun. În acest an, familia Andrucovici părăseşte
satul Bahrineşti, aflat sub ocupa ie sovietică încă din vara anului 1941, trece
clandestin frontiera şi se stabileşte în satul Muşeni a, din apropiere. Bunicii săi din
Bahrineşti, Constantin şi Eudochia, sunt deporta i în 1941 în Siberia. Aici moare, în
1951, bunica Eudochia, numai bunicul Constantin întorcându-se ulterior acasă.
Printre cei 134 de ărani din Bahrineşti, deporta i în Kazahstan, în noaptea de
12 spre 13 iunie 1941 (32 de familii), unde îşi găsesc sfârşitul, în mod tragic, 94 de
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consăteni, se află al i trei ărani din neamul său: Andrucovici Domnica,
Andrucovici Mihai şi Andrucovici Ştefan1.
În refugiu, copilul urmează şcoala elementară la şcolile
din Muşeni a şi Baine (1949–1956), după care
frecventează Şcoala Medie Mixtă din Siret (1956–1958)
şi Liceul de Băie i „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădău i
(1958–1960). În perioada 1960–1965, urmează cursurile
Facultă ii de Filologie, Sec ia franceză-română, de la
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. După absolvirea
facultă ii, func ionează ca profesor de limba franceză la
Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava (1965–1967), apoi
este asistent universitar la Institutul Pedagogic de 3 ani
Suceava (1967–1973) şi, sporadic, la Universitatea din
Craiova (1973–1975).
În 1975, părăseşte cariera universitară şi se consacră scrisului, practicii
sapien iale şi cercetării procedeului filocalic oratio mentis, devenind membru al
grupului de practican i Yoga, interzis în România, în 1982. Începând din ultimii ani
ai acestui deceniu, este redactor principal la „Via a românească” (1978–2005). În
1987, inaugurează seria conferin elor-atelier de practică isihastă şi de optimizare
umană. Face stagii de documentare antropologică la Roma, cu burse acordate de
guvernul italian, unde cercetează Biblioteca Vaticanului (1980 şi 1989) şi la Paris,
cu o bursă acordată de Funda ia „Pour une entraide intellectuelle européene” (1990,
1991). Beneficiind de o Bursă „Sivananda”, întreprinde călătorii de studii în India
(1992, 1996). Aici, Centrul „Sivananda” din Trivandrum îi conferă titlul de master
în filosofia Vedanta.
Vasile Andru participă, peste hotare, la simpozioane de istoria religiilor:
Paris, Salonic, Mount Abu, Kottayam, Loano, călătoreşte la Muntele Athos (1997,
1998, 2004) şi în Tibet.
În 1990, fondează Grupul de Optimizare Umană, iar în 1994 întemeiază
Centrul Na ional de Practică Isihastă, având şase filiale în ară. Expunerile din
cadrul conferin elor-atelier şi cenaclurilor, organizate aici, sunt publicate în volum
(1994). În 1990, Vasile Andru devine redactor-şef al revistei „Arhetip”, din care
apar 11 numere, şi unul dintre principalii membri ai Grupului Yoga pentru
Restaurare Umană (GYPRU). Tot acum, ine cursuri, la Sala Dalles, de tehnici de
stimulare mentală în cadrul Universită ii Cultural-Ştiin ifice, precum şi în cadrul
Cercului de practică isihastă oratio mentis de la Casa de Cultură a Studen ilor din
Bucureşti. La sfârşitul anului 1991, părăseşte revista „Arhetip” şi fondează,
1
Lista familiilor deportate din Bahrineşti, raionul Hliboca, în Kazahstan, în iunie 1941, este
întocmită de ziaristul Ştefan Broască şi publicată în ziarul „Plai românesc”, Cernău i, nr. 10–12, din
2000. Ulterior este republicată de Vasile Ilica în volumul Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei
(Fântâna Albă, Suceveni, Lunca, Crasna, Igeşti…), Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 2003,
p. 427–427.
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împreună cu Radu Ştefan şi yoghinul Mario-Sorin Vasilescu, Editura Axis mundi şi
publica ia omonimă, din care apare un singur număr.
În perioada 1993–1994, predă cursul Tehnici de creativitate la Facultatea de
Ziaristică Bucureşti şi este invitat să conferen ieze în Italia (la Padova şi Ischia), în
Spania (Barcelona), Australia (Melbourne şi Sydney) şi SUA (New York).
Ca adept al pelerinajelor ini iatice, consemnate în pagini de jurnal, Vasile
Andru călătoreşte, începând din 1998, în Noua Zeelandă, unde îşi stabileşte o
„reziden ă permanentă” (Wellington, 1999). Aici este interesat de tradi ia ini iatică
maori şi de practicile terapeutice polineziene. Revenit în România, face parte din
Juriul interna ional „Balkanika”, militând pentru promovarea culturii est-europene.
În 2001, Vasile Andru este delegat la Congresul interna ional PEN al
scriitorilor, de la Tokyio. După congres, face călătorii culturale în Kyoto, Fukuoka
şi Nagasaki. Din 2007, devine redactor al revistei „Lumină lină. Gracious Light”
(New York).
Vasile Andru debutează literar, în 1967, cu schi a Colindul dificil, ce îi apare
în „Suceava”, suplimentul literar al periodicului „Zori noi”. După această dată,
publică proză scurtă în „România literară”, fiind remarcat de S. Damian2. Debutul
editorial al scriitorului bucovinean se produce cu volumul Iutlanda posibilă, proză
scurtă (Bucureşti, 1970), ce inaugurează „o serie masivă” de căr i: proză scurtă,
romane, eseuri teoretico-programatice şi sapien iale, „memoriale ale unor voiaje
reale sau spirituale”, toate eviden iindu-l ca pe un „autor inclasabil”, rezistând
„tipologizării sau opera iilor de afiliere comparativă la formule, genera ii sau
coterii literare”. Scrierile sale din perioada de început „lasă impresia de stabilitate
neliniştită, întemeiată pe un dinamism subteran”. În crea iile sale în proză din
această perioadă, „eclectice ca gen, ca formulă epică şi ca topografie imaginară”,
exegeza observă „o rezisten ă subterană tenace fa ă de re etele în uz ale scrisului”.
Scrierile sale sunt, astfel, „consecin e ale unei elaborări meticuloase, programate la
rece”, „lucrate migălos, urmând un canon muzical anumit (cântul gregorian), în
care monodia alternează calculat cu contrapunctul”: Mireasa vine cu seara, proză
scurtă (Bucureşti, 1973), Mirele, roman (Bucureşti, 1975), Arheologia dorin elor,
proză scurtă (Bucureşti, 1977), Noaptea împăratului, roman (Bucureşti, 1979,
tradus, în anul 1980, în patru limbi).
Scrierile din deceniul următor marchează „o turnantă vizibilă”. Un volum de
proză scurtă, câteva romane şi un volum programmatic de eseuri ilustrează
„apetitul pentru elaborările teoretice” al scriitorului, care îl plasează „în sfera de
gravita ie a promo iei optzeciste”, autorul declarându-se „fascinat de avangarde”,
de „neomodernismele postbelice”. În unele dintre acestea, este vizibilă „insisten a
autorului” asupra interferen ei dintre proză şi „ştiin ele optimizării umane”,
formulă care îi apar ine: O zi spre sfârşitul secolului, roman (Bucureşti, 1983),

2

S. Damian, Fals tratat despre psihologia succesului, Bucureşti, 1972, p. 74–81.
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Turnul, roman (Bucureşti, 1985), Progresia Diana, roman (Bucureşti, 1987), Via ă
şi semn, eseuri sapien iale (Bucureşti, 1989).
După 1990, în scrierile lui Vasile Andru devine prioritară explorarea
structurilor mentalului colectiv: Muntele Calvarului, roman (Bucureşti, 1991), Un
univers cu o singură ieşire, proză scurtă (Bucureşti, 1997), Păsările cerului, roman
(Bucureşti, 1999; tradus în cinci limbi şi răsplătit cu Premiul interna ional
Balkanika, Istanbul, 2000), Cel mai îndepărtat paradis, proză scurtă (Cluj-Napoca,
2001), Opera ie pe creier sau Eros şi Thanatos, proză (Bucureşti, 2003), Grădinile
ascunse, roman (Piteşti, 2006). În Muntele Calvarului, roman cu mai multe
versiuni, scris în 1987 şi 1988, căpitanul Victor Muşat este partizanul Gavril
Vatamaniuc din mun ii Bucovinei. Mărturisirea lui de aici, făcută în numele unei
genera ii de luptători, este cutremurătoare şi trebuie re inută pentru admirabila-i
capacitate de în elegere a istoriei: „Eram singuri. Mâna de fier a lui Stalin încercuia
mun ii. Eram prea singuri […]. Nu ştiam că înfruntăm două imperii, credeam cu
luptăm cu o minoritate comunistă, instalată samavolnic. În to i mun ii se aflau
grupuri de rebeli. Dar ele n-au ştiut să se unifice. Nu au devenit un front. A lipsit
atunci un lider. Nimeni din noi n-a fost atât de mare sau atât de priceput ca să
devină simbol. Eram dezbina i şi uşor de înfrânt. […] Noi am inut sus ultimul
tricolor fără pată. […] Nu ne dădeam seama că un întreg popor intra în temni ă. Era
pentru prima dată în istoria modernă când un întreg popor intra în temni ă, iar

şefii săi deveneau temniceri şi tor ionari”3.

„Scăpat de sub supravegherea criticii – afirmă Alex Ştefănescu –, prozatorul
a alunecat spre cu totul altceva, s-a transformat într-un fel de în elept-pedagogcălugăr, propovăduind nici mai mult, nici mai pu in decât ameliorarea speciei
umane. Tehnicile de ameliorare recomandate virtualilor prozeli i sunt un amestec
pitoresc şi suspect de practici creştine şi yoga, în conformitate cu o modă a
transcedentalului, parapsihologiei, zodiacurilor, bioenergiei, indianismului etc., etc.
[…] Vasile Andru ia foarte în serios acest senza ional psihologic. Întreprinde
călătorii de studii în India, ine, în România, lec ii de «terapie a destinului»,
realizabilă printr-un «cumul de soartă bună», scrie căr i de ini iere în «ştiin a»
reciclării sufletului omenesc”4.
Psihocibernetica îi oferă prozatorului sugestii pentru repertoriul său de
„sintagme cu ecou abisal”, între care un rol important îl de ine „iluminarea”. Noua
vârstă a scrisului lui Vasile Andru este „escortată” de un volum programatic,
Memoria textului, eseuri critice (Bucureşti, 1992), în care autorul pledează pentru
echivalarea crea iei cu produc ia unor „reac ii necesar-modelatoare” ale spe ei.
3

Vasile Andru, Muntele Calvarului, Bucureşti, Editura Militară, 1991, p. 98–100, 290. Vezi
şi Vasile I. Schipor, Gavril Vatamaniuc – un model de curaj şi demnitate în mişcarea de rezisten ă
antisovietică şi anticomunistă din Bucovina, în „Analele Bucovinei”, Rădău i – Bucureşti, anul XX,
nr. 2 (41), [iulie-decembrie] 2013, p. 639–656.
4
Alex Ştefănescu, Vasile Andru, în volumul Istoria literaturii române contemporane, 1941–
2000, Bucureşti, Editura Maşina de scris, 2005, p. 1056–1057.
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În ultimele decenii, Vasile Andru publică mai multe volume de eseuri
sapien iale: India văzută şi nevăzută (Bucureşti, 1993; reeditată, cu o traducere în
engleză), Terapia destinului (Iaşi, 1994; cartea cu cele mai multe reeditări şi cu o
traducere în franceză), Misticii din Carpa i (Chişinău, 1998), Psihoterapie isihastă
(Chişinău, 2000), Istorie şi taină la Sf. Munte Athos (Bucureşti, 2001), Yaatra.
Jurnal în India (Bucureşti, 2002), Isihasmul sau meşteşugul liniştirii (Chişinău,
2002), Exorcismele (Piteşti, 2004), Via ă şi veac (2004), În elepciune indiană,
antologie (Piteşti, 2005), Surâd, deci exist… (Suceava, 2008), Farmece, legări,
dezlegări (Suceava, 2009), În căutarea Raiului promis (2009), Întâlniri cu maeştri
şi vizionari. Călătorii ini iatice (Piteşti, 2011)5.
Antum, crea ia sa este reunită în câteva antologii, dintre care cea dintâi este
de autor: Vasile Andru, Proză, eseuri, interviuri, studiu introductiv, antologie şi
selec ia reperelor critice de Constantin Blănaru, Chişinău–Rădău i, Editura
Hyperion–RO Basarabia-Bucovina Press, 1995, 400 p.; Experimentul literar
românesc postbelic (Piteşti, 1998); Competi ia continuă. Genera ia ’80 în texte
teoretice (1999).
Vasile Andru este ales, în 1990, şeful Sec iei de proză a Asocia iei
Scriitorilor Bucureşti (trei mandate) şi în Comitetul Uniunii Scriitorilor din
România (două mandate).
Pseudonime: Vasile Andru, V. Alinescu.
Scriitorul Vasile Andru, originar din Bucovina ocupată, „prozator
remarcabil” (Valeriu Cristea, 1987), „un partizan al prozei autoreferen iale” (Eugen
Simion, 1987), care „cultivă un sentiment al misterului existen ei, însă nu în forme
spectaculoase […], ci la nivelul sugestiei” (Alex Ştefănescu, 1979), „un textualist
moderat” (Ion Apetroaie, 1994), moare la 21 octombrie 2016, la Bucucureşti.
Vasile Andru, prozator remarcabil, eseist şi publicist, este autorul unor
confesiuni memorabile ce privesc, între altele, destinul nostru în lume, confesiuni
risipite cu generozitate în interviurile acordate, de fiecare dată, la revenirea acasă.
Sub semnul acestora, din care reproducem, în finalul articolului nostru câteva
fragmente, să-l pomenin ritualic şi acum, în preajma Rusaliilor şi a solsti iului de
vară, (re)citindu-l, în special, în momentele cu încărcătură magică ale anului:
„Rădău i[i] mi-a[u] dat sentimentul locului care este casa mea dintotdeauna. Eşti
cetă ean al lumii, dar vii dintr-o casă. Şi casa armonioasă î i determină capacitatea
de armonie pentru toată via a. Satele din jurul Rădău i[lor] îmi inspiră rudenie de
sânge şi o nemărginită căldură. Ele sunt arhetipul casei. M-am mirat de acest
amestec de căldură şi solemnitate, al cărui secret numai Bucovina îl ştie; căci, de
regulă, căldura dizolvă solemnitatea, numai în Bucovina ele subzistă împreună.

5

M[onica] S[piridon], Andru Vasile, în Eugen Simion (coordonator general), Dic ionarul
general al literaturii române, vol. I (A–B), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004,
p. 170–171.
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Sunt daruri pentru soartă. […] Toate acestea mi-au rămas ca un semn heraldic“6;
„Sunt un ascet al scrisului. Iar scrisul este o asceză bucuroasă, care nu te smulge
din lume, nu- i cere să laşi lumea şi să mergi la pustie, ci î i restituie întreit lumea.
Ca om, sunt dintre cei care s-au născut cu gena mul umirii. Precum un filosof din
vechime, aş zice: «Mul umesc Domnului că m-am născut latin şi nu barbar,
răbdător şi nu anxios, cu toleran ă la frustrare şi nu intolerant»”; „În India, am
descoperit o lume trăind mai aproape de sacru. Aşa cum răzeşii lui Sadoveanu, sau
oamenii din ara Vrancei, sau cei din satul Toderi a trăiesc mai aproape de sacru.
M-a fermecat normalitatea Indiei: la indieni am găsit două lucruri excelente: nervii
şi transporturile. Mai ales nervii, foarte buni! Şti i, indienii nu înjură niciodată. Şi
au o ştiin ă a fericirii, bazată nu pe posesiune, ci pe linişte”; „Mă simt ca acasă pe
planetă. Am senza ia de sat natal în cele mai îndepărtate locuri: în Ischia italiană,
sau în Kerala indiană (unde oamenii, dravidienii, chiar seamănă caracterial cu
românii: au o blânde e inteligentă, românească. Tot sat natal am sim it în
Dharamsala (zis Micul Tibet) şi în Aotearoa polineziană. Şi, totuşi, am mereu o
bucurie intensă când mă reîntorc în Bucureşti: «Ca şi cum soarele aici l-aş fi
îngropat!»”7; „După război, am revenit în Bucovina; ne-am stabilit în Muşeni a,
care este o bucată din Bahrineştiul sfârtecat de grani a pusă de Stalin. Grani a taie
în două chiar şi un ogor al familiei noastre”; „În unele ore bilan iere, am senza ia că
sunt un personaj tragic [...]. Când spun că uneori mă simt un personaj tragic, nu mă
gândesc la nişte proiecte nerealizate, la nişte iluzii părăsite, ci la răni simple,
sângerări afective. Ştiu, conştiin a tragică vine din absen a iluminării. Adică: pentru
a supravie ui unei traume, unui dezastru afectiv, trebuie să ai o iluminare. Să ieşi
din condi ia umană, de tot sau pe durate lungi...”8
De-a lungul anilor, fac referire la via a şi activitatea lui Vasile Andru, între
al ii: Dim. Păcurariu (coordonator), Dic ionar de literatură română. Scriitori,
reviste, curente, Bucureşti, Editura Univers, 1979, p. 21; Emil Satco, Ioan Pînzar,
Dic ionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”,
1993, p. 11; Ion Apetroaie, Vasile Andru – textualist moderat, în volumul Ion
Popescu-Sireteanu (coordonator), Siretul, vatră de istorie şi cultură românească,
Iaşi, Editura Omnia, 1994, p. 429–435; Constantin Blănaru, Vasile Andru – un
scriitor la sfârşit de mileniu, în volumul Vasile Andru, Proză, eseuri, interviuri,
Chişinău–Rădău i, Editura Hyperion–Ro Basarabia-Bucovina Press, Colec ia
„Antologia scriitorilor bucovineni”, 1995, p. 5–32; Emil Satco, Enciclopedia
6

Apud Vasile I. Schipor, Districtul/jude ul bucovinean Rădău i. O cronologie de istorie a
culturii, în volumul Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din ara Fagilor, Cuvânt-înainte de
D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colec ia
„Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (26), 2009, p. 245–246.
7
Cine este Vasile Andru, texte îngrijite de Violeta Cristea, în „Jurnalul na ional”, Bucureşti,
22 mai 2006. Apud www.vasileandru.ro/; accesat: 21 octombrie 2016, 15 iunie 2017.
8
Geografia sacră şi profană a vie ii. De la Bahrineşti la „grădinile ascunse”, interviu
acordat, la Suceava, lui Leonard Gavriliu, 30 mai 2007. Apud www.vasileandru.ro/; accesat:
21 octombrie 2016, 15 iunie 2017.

Vasile Andru (22 mai 1942, Bahrineşti – 21 octombrie 2016, Bucureşti)

Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G.
Sbiera”, 2004, p. 44; M[onica] S[piridon], Andru Vasile, în Eugen Simion
(coordonator general), Dic ionarul general al literaturii române, vol. I (A–B),
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 170–171; Alex Ştefănescu,
Istoria literaturii române contemporane, 1941–2000, Bucureşti, Editura Maşina de
scris, 2005, p. 1055–1057; Aurel Sasu, Dic ionarul biografic al literaturii române
DBLR, I (A–L), Piteşti, Editura Paralela 45, Colec ia „Marile dic ionare Paralela
45”, 2006, p. 47; Iulia Mihăileanu [Iulia Brânză], Vasile Andru, de la scriitor la
isihast itinerant. Eseu monografic, în volumul Marian Olaru (coordonator),
Colegiul Na ional „Eudoxiu Hurmuzachi”, 1872–2012, I, Contribu ii la istoria
învă ământului rădău ean, Suceava, Editura Cygnus, 2013, p. 87–144; Clara
Mărgineanu, Vasile Andru, un reper al salvării prin arta românească de a trăi,
articol postat, la 18 mai 2013, pe site-ul: jurnalul.ro/.../vasile-andru-un-reper-alsalvarii-prin-arta-romaneasca-de-a-trai-643270... (accesat: 21 octombrie 2016,
14 iunie 2017); Vasile Andru, crispedia.ro/vasile-andru (accesat: 14 iunie 2017)/;
Vasile Andru (22 mai 1942 – 21 octombrie 2016), Wikipedia, enciclopedie liberă:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Andru (accesat: 14 iunie 2017).

Vasile I. Schipor

Vasile Andru la Institutul „Bucovina“, Rădău i, 14 mai 2010

MARIN GHERASIM (1937–2017)
Marin Gherasim (1937–2017)
(Zusammenfassung)
Marin Gherasim war ein bekannter, in der Bukowina geborener Maler,
Bildhauer, Essayst, Kunsthistoriker, Universitätsprofessor, Künstler und
Intelektueller. Seine Bilder stellte er allein oder mit anderen Malern im Land und im
Ausland aus. Er war mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, war Mitglied des Vereins
der Bildenden Künstler aus Rumänien (1966) und der Gesellschaft für Rumänische
Kultur und Literatur in der Bukowina (seit 1990). Es wurde ihm den Orden „Stern von
Rumänien” zweimal verliehen: (2000, Ordensklasse: Offizier und 2008, Ordenklasse:
Kommandeur).
Schlüsselwörter- und ausdrücke: Marin Gherasim, Bukowina, Maler,
Bildhauer, Essayst, Historiker, Universitätsprofessor, Ausstellungen, Preise,
Auszeichungen.

Motto: „În anii când la noi se distrugeau biserici, până în 1989, eu le construiam
simbolic în picturile mele. Tema construcţiei şi deconstrucţiei, a reconstrucţiei, a devenit cu
timpul tema centrală a picturii mele. În multe dintre imaginile mele recente coexistă
emblema, efigia, arheul constructiv al Absidei şi agresiunea asupra ei. Geometria şi energia
gestului alert, legea şi accidentul, aspiraţia spre permanent, spre durabil şi lucrarea timpului
cu urmele ce le lasă în toate, raţionalitatea şi calmul edificării (lumea este bine zidită!),
entropia universală (ca şi violenţele istoriei), sunt temele mele de meditaţie de multă vreme.
Pictura este un gest de mărturisire”. (M. Gherasim).

La începutul ultimei primăveri (27 martie 2017), la Bucureşti, a încetat din
viaţă pictorul, sculptorul, eseistul, istoricul de artă şi profesorul universitar Marin
Gherasim, artist şi intelectual de seamă al ţării şi al Bucovinei.
S-a născut la Rădăuţi, la 16 decembrie, 1937, în familia preotului cărturar
Orest Gherasim (1908–1971), paroh la Biserica „Sf. Nicolae”, considerată printre
cele mai vechi din Moldova istorică. Unchiul său, Vasile Gherasim (1893–1933), a
fost profesor de istoria filosofiei la Universitatea Cernăuţi, poet şi istoric literar.
Fraţii Gherasim erau descendenţii unei lungi serii de generaţii de ţărani gospodari
din Marginea, jud. Suceava.



Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Urmează cursurile secundare în localitatea natală (Şcoala Medie Nr.1, fostul
Liceu „E. Hurmuzachi”, 1951–1954), unde are şansa de a beneficia de serviciile
unui corp didactic de certă valoare intelectuală şi morală. A absolvit Institutul de
Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucureşti (1962, clasa prof. Octavian
Angheluţă), iar în perioada studiilor universitare a frecventat atelierul pictorului
Catul Bogdan.
Asistent (1963–1983), apoi profesor (din 1990) la Universitatea de Arte din
Bucureşti. Cercetător la Institutul de Istorie a Artelor al Academiei Române (1984–
1990).
Are parte de un debut artistic remarcat şi apreciat (Bucureşti, 1963).
Expoziţii personale de pictură în ţară (Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Bacău,
Bistriţa, Arad, Galaţi, Rădăuţi) şi în străinătate (Viena, Londra, Lisabona, NewYork). Expoziţii de grup la Bucureşti, Praga, Stuttgart, Torino, Londra, Toulon,
Veneţia, Roma, Haga, Salonic, Sczeczin, Cagnes-sur-Mer).
În anul 1981, la Bucureşti, împreună cu Horia Bernea, Florin Ciubotaru,
Sorin Dumitrescu, Horea Mihai, Vasile Gorduz, Napolean Tiron, Bata Marianov,
Doru Covrig, fondează „Gruparea 9+1”, alături de care va participa la manifestări
specifice comune.
Participant la numeroase expoziţii tematice organizate în România şi în
străinătate („Arta şi oraşul”, „Permanenţe ale artei româneşti”, „Expresionismul ca
atitudine”, „Artă şi energie”. „Scrierea”, „Geometrie şi sensibilitate”, „Locul, fapta
şi metafora”, „Vatra”, Filocalia”, Orient-Occident”, „Studiu”, „Arta românească
contemporană”, „Starea crucii”, „Arta din Est”, „Bizanţ după Bizanţ”, „Sacrul în
artă”, „Arta concretă”, „Secretul maeştrilor”). Ca sculptor, a realizat monumentul
de for public „Timp”, din Constanţa (1972).
Premiul Uniunii Artiştilor Plastici (1977, 2002), Premiul „I. Andreescu” al
Academiei Române (1986), premiul revistei „Arta” (1986), Marele premiu al
Primăriei Capitalei la Salonul de Pictură şi Sculptură al municipiului Bucureşti
(1995), Premiul pentru pictură la Salonul Municipal Bucureşti (2001), Marele
premiu la Bienala Internaţională de Artă de la Arad (2007), Premiul „Caravaggio”

Marin Gherasim (1937–2017)

(Roma, 1981), Marele Premiu la Trienala de la Sofia (1988), Marele Premiu al
Ministerului Culturii din Republica Moldova (1993 şi 2005), Premiul Uniunii
Artiştilor Plastici din Republica Moldova (2010). Medalia de argint pentru pictură
la salonul de la Grand Palais, Paris, 2006.
Însuşi artistul consideră că opera sa cuprinde ciclurile Accente expresioniste
(1964–1967), Tendinţe suprarealiste (1967–1969), Proteic (1969–1970), Urban
(1971–1973), Drumul, Porţile, Absidele, Memoria absidei, Reconstrucţia absidei
(1973–2006). Creaţia sa în pictură este prezentată în lucrările: Mihai Ispir, Album
Marin Gherasim, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989; Marin Gherasim, Bucureşti,
Editura Institutului Cultural Român, 2007 (album de autor) şi în cataloagele
expoziţiilor la care a participat.
A scris şi tipărit cărţile: A patra dimensiune, Piteşti, 2006; Marin Gherasim.
Album de autor, Bucureşti, 2007; Marin Gherasim – Pictură, Bacău, 2009;
Geometria magmei: jurnal de pictor, Piteşti, 2012; Marin Gherasim – Zidirea,
Bucureşti, 2013; Grafica românească 2014 (Catalog), Bucureşti, 2014 (coautor).
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (din 1966; în ultima
perioadă a vieţii sale, preşedinte de onoare) şi al Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina (din 1990). Decorat cu Ordinul „Steaua României”,
în grad de ofiţer (2000) şi în grad de mare comandor (2008).
Modest, fără ifose şi fără emfaza la care, poate, l-ar fi îndreptăţit opera,
Marin Gherasim nu a uitat niciodată Bucovina, de care se simţea legat organic şi
care i-a marcat toată existenţa. A ajutat pe cei tineri, a răspuns oricărei chemări a
oamenilor acestor locuri, a promovat valorile acestui pământ, a împărtăşit durerea
rapturilor sovietice din 1940 şi 1944.
Pe lângă opera sa artistică de mare valoare şi lucrările scrise, care dovedesc
un destin de excepţie, o conştiinţă civică şi un spirit critic exemplare, Marin
Gherasim ne lasă şi amintirea unui om cumsecade, cu o gândire profundă,
binevoitor, cumpătat.
Dumnezeu să-l odihnească în lumea drepţilor!

Mircea Irimescu
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and Dean of Faculty. He obtained his Doctor degree in History in 1995, with a thesis on Romanian
national movement in Bukovina (1775–1861). He teaches contemporary history of the Romanians
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culture in Bukovina (music, theatre, press). Author and co-author of several books, such as: “Junimea
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scriitorilor bucovineni (with Ștefan Alexandru Băișanu and Carmen Veronica Steiciuc) (Suceava,
2012); “Bucovina literară” (Cernăuți, 1942–1944). Bibliografie (Câmpulung-Moldovenesc, 2012);
“Revista Bucovinei” (București, 1916; Cernăuți 1942 – Timișoara, 1945). Bibliografie (with Vasile
I. Schipor) (Suceava, 2015); “Făt-Frumos”(Suceava, 1926 – Cernăuți, 1934 – București, 1940 –
Cernăuți, 1941 – Râmnicu Vâlcea, 1944). Bibliografie (with Vasile I. Schipor) (Suceava, 2016).
Author of over 20 studies published in scientific magazines, such as “Analele Bucovinei”, “Codrul
Cosminului”, “Țara Fagilor”, “Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”, “Crai Nou”,
“Scriptum”.
Marian Olaru – scientific researcher at the “Bucovina“ Institute of the Romanian Academy.
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vielsprachigen Umfeld: das Beispiel Orawitza (1996); 250 Jahre deutsches Staatstheater in
Temeswar. 50 Jahre Deutsches Staatstheater (2003); Pannonien vermessen. Ungarnbilder in der
deutschen Literatur von Ekkehard IV. bis Siegfried Lenz (2004); Bühnen-Welten vom 18.–20.
Jahrhundert. Deutsches Theater in den Provinzen des heutigen Rumäniens (2007).
Karina Stempel-Garncarczyk – born in 1976, a graduate of Polish Studies and Sociology at
The University of Silesia in Katowice, a Ph.D. student at The Institute of Slavic Studies, Polish
Academy of Sciences, Warsaw. Her expertise is sociolinguistics research regarding the Polish
minority in Romanian Bukovina. From 2001 to 2003 she worked as a Polish teacher in Moara
(Romania). Currently participating in a grant Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja
zanikającego dziedzictwa narodowego – 2015–2018 (“The Polish language in Carpathian Bukovina.
Recording the disappearance of national heritage” 2015–2018), NPRH, Project No 16H15033483,
project manager Prof. Helena Krasowska, affiliation IS PAS. She published articles such as: Niektóre

aspekty relacji “Ja – inny” z perspektywy postmodernizmu (Selected aspected of “I – the other”
relation from postmodernism perspective) [in:] “Pisma Humanistyczne. Zeszyty naukowe forum
studenckich kół naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu ląskiego”, Katowice, 2001;
Wybrane problemy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w rodowisku rumuńskojęzycznym.
System wokaliczny/Probleme logopedice selectate în învă area limbiii polone ca limbă străină în
mediul vorbitorilor de limbă română (Selected problems of teaching Polish as a foreign language in
the Romanian speaking environment. Vocalic system) [in:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i
kulturowe/Legături istorice şi culturale polono-române, red. S. Iachimovschi, E. WieruszewskaCalistru, Związek Polaków w Rumunii/Uniunea Polonezilor din România, Suceava 2013; “Kim
jeste my?”. Uwagi o języku polskich mieszkańców Bulaju oraz ich “mazurskiej”
autoidentyfikacji /„Cine suntem?” Observa ii despre limba locuitor polonezi din Bulai şi despre
autoidentificarea lor „mazuriană” (“Who are we?” Remarks on the language of Polish inhabitants of
Bulai and their “Masurian” autoidentifying) [in:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko/Polonia
şi România. Împreună – alături – aproape, pod red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk i E.
Wieruszewskiej-Calistru, Suceava, 2015. She is an editor of prose and poetry and the author of the
volume Rok Drewnianego Konia (“The Year of the Wooden Horse”), Wrocław 2015.
Gheorghe Moldoveanu – graduate of the Faculty of Philology of the “Al. I. Cuza“
University of Jassy (Romanian Language and Literature). Until 1974 he worked as a teacher of
Romanian language and literature at the Pedagogical Institute in Gala i, was also high school teacher
and manager. Ph.D. in Philology in November 1980, at the University of Bucharest, with the thesis
Toponimia din bazinul Milcovului, jude ul Vrancea (coordinated by acad. I. Coteanu). Between 1991
and 1992 he was associate professor (lecturer) of the “Ştefan cel Mare“ University of Suceava, where
in 1992 he became appointed lecturer for Romanian contemporary language (phonetics, phonology,
orthography, lexicology) and dialectology. He also taught history of the Romanian language,
Romanian toponymy, Romanian anthroponomy, evolution of the Romanian orthography. His
continued his teaching career until 2015, the year of his retirement. At the invitation of the Romanian
Academy he participated to conferences with the papers Bucovina: onomastică şi istorie (May, 2001)
and Aron Pumnul, contribu ii la dezvoltarea limbii şi culturii româneşti în Bucovina (November,
2006), both published by the Romanian Academy. For his activity in Gala i he was awarded the
Golden Medal by the University of Suceava. He is an author of more than 200 studies and articles, as
well as of the following books: Nume de locuri din Valea Milcovului, Focşani, 1996; Limbaje, etnie,
cultură, Suceava, 1997 (together with Niculina Iacob); Limba română în Bucovina. Statutul sociocultural şi politic, Iaşi, 1998; Crâmpeie de limba română, Suceava, 1999; Ortografia limbii române.
Privire istorică, Suceava, 2000; Istoria limbii române, 1st part, Latina, Suceava, 2001; Principii de
scriere românească, Iaşi, 2006 (together with Niculina Iacob); Aron Pumnul – contribu ii la
dezvoltarea limbii şi culturii româneşti din Bucovina, Bucureşti, 2007; Din şcoală…, Focşani, 2011;
A fi na ional sau a nu fi, Iaşi, 2013; Dic ionarul limbajului poetic al lui Octavian Goga, Bucureşti,
2013 (awarded with the “Bogdan Petriceicu Haşdeu“ Prize of the Romanian Academy, 2005); Izvorul
Tămăduirii, Iaşi, 2014; Domoleni, Iaşi, 2015; Ani de liceu, in the volume Amintiri despre ,,Unirea“,
(coordinated by Cornel Noană and Romulus Buză elu), Focşani, 2016.
Serghei Hakman – Deputy Director, Chief of Research Department of Chernivtsi Regional
Centre for Retraining and Professional Development of State Authority, Local Government, State
Enterprises, Institutions and Organization Employees, Scientific expert of the project “Bukovyna as a
contact zone” (Scientific NGO “Quadrivium”, The Centre for European Studies of „Alexandru Ioan
Cuza” University of Iasi, The Center for Governance and Culture in Europe, University of St.
Gallen). Publications and Sociology Research: over 140 scientific works in history of international
relations, Ukrainian-Romanian relations, cross-border cooperation and a migration policy, including
refugee problems. Co-author of sociology research papers. Publications: Regional experience of
realization of European Neighbourhood and Partnership Instrument: ”Upper Prut” Euroregion // Rolul
Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextual crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea „Siret-

Prut-Nistru”, Iaşi, 2012; Armonizarea rela iilor interetnice ca factor necesar pentru dezvoltarea
Euroregiunii „Prutul de Sus” // Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextual crizei
mondiale. Exemplu: Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, Iaşi, 2013; Influen a factorilor geopolitici şi
etnici în soarta Bucovinei în timpul conflagraţiilor mondiale şi a reglementărilor postbelice // În
amintirea unui istoric român Nicolae Ciachir, Bucureşti, 2016; Confruntarea ruso-ucraineană şi
particularită ile războiului asimetric, in „Geopolitica”. Revista de geografie politică, geopolitică şi
geostrategie (2016), Problema Basarabiei în contextul rela iilor sovietico-române şi a eforturilor
pentru formarea unui sistem de securitate europeană (1920–1938) // Românii şi popoarele balcanice.
Confluen e istorico-geografice, Bucureşti, 2017.
Vasile Diacon – born on the 25th of September 1951 in Stulpicani, Suceava county, graduated
from the Faculty of Philology, department for Romanian and Italian Languages (1974) and from the
Law School (1982) at the ”Al. I. Cuza” University of Iaşi, Ph.D. in History (2009). Vasile Diacon
wrote numerous scientific studies and articles, published in ”Ateneu” (Bacău), ”Convorbiri literare”
(Iaşi), ”Cronica” (Iaşi), ”Limba română” (Bucureşti), ”Opinia” (Iaşi), ”Pagini bucovinene” (monthly
supplement of the ”Convorbiri literare” - magazine), ”Revista română” (Iaşi), ”Sfatul ării”
(Chişinău), ”Suceava. Anuarul Muzeului Jude ean”. Published volumes: Cronicile Suhei Bucovinene,
vol. I–II, Iaşi, ”Tipo Moldova” Publishing House, 2005; Reîntregirea. Basarabia, Bucovina şi Insula
Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului României, Foreword by Gh. Buzatu, Iaşi, 2006, 428 p.; Berea
la Români. Pagini de istorie, vol. I–II, Iaşi, ”Tipo Moldova” Publishing House, 2009, 291 + 336 p. +
24 pictures; Un moment din istoria limbii române literare: Eufrosin Poteca, Iaşi, ”Tipo Moldova”
Publishing House, 2009, 249 p.; Istorie şi cultură românească. Pagini regăsite, Iaşi, ”Tipo Moldova”
Publishing House, 2009, 199 p.; Sub semnul lui Clio, Iaşi, ”Tipo Moldova” Publishing House, 2009,
265 p.; Ştefan Cuciureanu, Opere, vol. I–IV, revised edition, argumentation, introduction and notes
over the edition by Vasile Diacon, Iaşi, ”Tipo Moldova” Publishing House, in the ”Opera omnia”
Collection, 2011, 412 + 547 + 262 + 257 p.; Stulpicanii şi împrejurimile la 525 de ani de atestare
documentară, Iaşi, 2013. His scientific and journalistic activity, remarcable through its diversity and
consistency and open to the many-sided perspective of the monographical research was recognized
and honoured in 2008 and 2011, when he was awarded in Suceava by Bukovina’s Cultural
Foundation with the Prize for History.
Vasile I. Schipor – born on the 3rd of January 1953 in Dorneşti/Suceava; graduate of the
Faculty of Philology of the “Al. I. Cuza“ University of Iaşi (1976). Ph.D. in History (2016). He is
scientific researcher III dr. of the “Bukovina“ Institute of the Romanian Academy, editor-in-chief of
“Analele Bucovinei“ [Yearbooks of Bukovina] (since its foundation in 1994). He is also working as a
scientific secretary of the “Bukovina“ Institute (since 1995). Scientific contributions partially reunited
in the edited volume Bucovina istorică. Studii şi documente, Foreword by D. Vatamaniuc, honorary
member of the Romanian Academy (2007). Studies and documentary articles in collective volumes:
Aristide Zub (coordinator), Forme de rezisten ă anticomunistă în zona Siretului Superior. Documente,
mărturii, evocări, consecin e (2015); Bucovina în universul toponimiei central-europene, in „Analele
Bucovinei”, 1 (46), 2016; Bucovineni în via a cultural-artistică a României postbelice (VII), in
„Analele Bucovinei”, 2 (47) 2016; Plonina (Połonina) – un vechi toponim astăzi aproape uitat, in
„Analele Bucovinei”, 2 (47) 2016; Uniunea Polonezilor „Dom Polski” din România la împlinirea a
25 de ani de la (re)activare, „Analele Bucovinei”, 2 (47) 2016; Academicianul Vladimir Trebici
(1916–1999), in „Glasul Bucovinei”, Cernău i, 4, 2016; Iacov Putneanul (1719–1778) şi contribu ia
sa la modernizarea societă ii din „veacul [...] cu multă plângere” în care a trăit, in „Revista de
istorie a Moldovei”, Chişinău, 2 (106) 2016. Author and co-author of the following books: “Revista
Bucovinei“, Bucureşti, 1916; Cernău i–Timişoara, 1942–1945. Bibliografie, Studiu introductiv şi
notă asupra edi iei: dr. Vasile I. Schipor, Bibliography, name index and photo album: dr. Alis E.
Niculică, Suceava, “George Tofan“ Publishing House, MMXV, 156 p. ISBN 978-606-625-170-9;
“Făt-Frumos“ (Suceava, 1926–Cernău i, 1934–Bucureşti, 1940–Cernău i, 1941–Râmnicu Vâlcea,

1944). Bibliografie, introductory studyandnotes: dr. Vasile I. Schipor, Bibliography, name
indexandphoto album: dr. Alis Niculică, Suceava, Editura Accent Print, MMXVI, 2016, 300 p.
Studies published in periodicals, such as: D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, la a 95-a
aniversare a naşterii sale, in “Analele Bucovinei“, XXII, 2, 2015; Bucovineni în via a culturalştiin ifică a României postbelice (VI), in ibidem, XXII, 1, 2015; Profesorul Anghel Popa (1946–
2014), in ibidem, XXII, 2, 2015; Bucovina în universul toponimiei central-europene, in ibidem,
XXIII, 1, 2016; Bucovineni în via a cultural-artisitcă a României postbelice (VII), in ibidem, XXIII,
2, 2016; Plonina (Połonina) – un vechi toponim astăzi aproape uitat, in ibidem, XXIII, 2, 2016.
Author of the book Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (1811–1918). Contribu ia lor la
propăşirea cultural-na ională a românilor bucovineni, Foreword by Mihai-Ştefan Ceauşu, Iaşi,
Publishing House of the“Alexandru Ioan Cuza“ University, „Documenta“ Collection, 2016, 791 p.;
„Făt-Frumos” (Suceava, 1926–Cernău i, 1934 – Bucureşti, 1940 – Cernău i, 1941 – Râmnicu
Vâlcea, 1944). Bibliografie (with Alis Niculică); Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina
(1811–1918). Contribu ia lor la propăşirea cultural-na ională a românilor bucovineni (Iași, 2016).
Awarded (together with the editorial team of the “Analele Bucovinei“) with the Prize for
scientific publication (2006) and the Prize for scholarly editions (2010) of Bukovina’s Cultural
Foundation. Awarded with the Special Prize of Bukovina’s Cultural Foundation for promoting the
culture and civilisation values of Bukovina (2014).
Elena Pascaniuc – scientific researcher at the Bukovina Institute of the Romanian Academy
in Radauti, graduate of the Faculty of Letters of the “Al. I. Cuza“ University of Iasi. Research
interests: folk culture, folklore, personalities from Bukovina and their role in the Romanian and
European culture. Participation to scientific conferences organized by: Bukovina Institute – Rădău i,
“Bukovina“ Museum, the Faculty of History and Geography of “Ştefan cel Mare“ University, the
Regional Department for Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava. Latest published
articles, studies or books: Societatea muzicală “Armonia“ (1881–1944), in Ştefan Purici, Dumitru
Vitcu (coordinators), Crezul istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, 2013;
Valorificarea culturii populare în Bucovina, între 1850 şi 1900 (I), in “Analele Bucovinei“, XX, 1,
2013; Valorificarea culturii populare în Bucovina, între 1850 şi 1900 (II), in ibidem, XX, 2, 2013;
Petru Rezuş la centenarul naşterii sale (1913–2013), in ibidem, XXI, 1, 2014; Valorificarea culturii
populare din Bucovina. Personalită i. Dimitrie Dan (IV), in ibidem, XXI, 2, 2014; Bucovina şi
bucovinenii în scrierile academicianului Dimitrie Dan. Oameni, mentalită i culturi, in ibidem, XXII,
1, 2015; Simion Florea Marian – reper în valorificarea culturii tradi ionale, in ibidem, XXII, 2,
2015; Dragoş Cusiac (11 noiembrie 1936 – 1 august 2014), in ibidem, XXII, 1, 2015; Vasile S.
Cârdei, Folclor medical. Descântece de deochi (I), in ibidem, XXIII, 1, 2016; Vasile S. Cârdei,
Descântece ,,de spariet” (II), in ibidem, XXIII, 2, 2016.
Ovidiu Bâtă – engineer geologist, scientific researcher III at the “Bucovina“ Institute of
Romanian Academy. He obtained the academic title of Doctor in the field of Geology in 2006 at the
“Al. I. Cuza“ University of Iaşi, with the thesis Palynostratigraphical Study of the Metamorphic
Formations from Putna Basin (Bistri a Mountains). Fields of interest: geology, the exploatation of the
mineral resources, the environmental protection. Participation to scientific conferences organized by:
Bukovina Institute – Rădău i, “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. Latest published articles, studies or books: Arthur Loebel, Geschichtliche
Entwicklung des Eisenbades Dorna [Evolu ia istorică a băilor feroase Dorna], Bilingual edition by
Ovidiu Bâtă, Ştefăni a-Mihalea Ungureanu, 2012; Evolu ia legisla iei silvice în Bucovina (IV). Legile
ării din 2 iulie 1897, in „Analele Bucovinei“, XX, 1, 2013; Hutele Bucovinei. 200 de ani de la
înfiin area primei fabrici de sticlă din Bucovina – Crasna-Althütte, in ibidem, XX, 2, 2013; Serviciul
silvic al Administra iei politice a Bucovinei. Inspectorul de păduri, in ibidem, XXI, 1, 2014;
Exploatarea aurului aluvionar pe Bistri a Aurie, in ibidem, XXI, 2, 2014; 200 de ani de la moartea
naturalistului Balthasar Hacquet (1839/40–1815), in ibidem, XXII, 1, 2015; Academicianul Liviu

Ionesi (1925–2006). 90 de ani de la naştere, in ibidem, XXII, 2, 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“, Suceava, XXVI, No. 6 752, 21st
of January 2015; Piscicultura şi pescuitul în Bucovina, in “Analele Bucovinei“, XXIII, 1, 2016; Iosif
Lepşi (1895–1966) – cercetător al spa iului geografic românesc, in ibidem, XXIII, 2, 2016.
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
“Miorita”. He contributed to several literary publications with prose, lyrics, essays, studies about
Mihai Eminescu, about the folk ballad “Miori a”. Editor of “Bucovina literară” (1990–2000).
Published books (selected): Înspre alt Eminescu (1999), Drumul împărătesc al poetului (1999),
Miori a străbate lumea sau 123 de traduceri ale colindei şi baladei, semnate de… (2001), Miori a şi
alte semne poetice (2002), Simptomuri politice în boala lui Eminescu (2007, 2nd edition 2009), Semne
şi minuni în tradi ia românească (2009). Editions: G. Coşbuc. Elementele literaturii populare (1986),
Vasile Posteucă, Catapeteasmă bucovineană (2000); Folclor stăneştean. În meoria lui Vasile
Posteucă (with Ion Cre u and Ion Posteucă, 2003), Ioan Bile chi-Albescu, Amintiri din col de veacuri
(2012), Eminescu în Bucovina (2012), Ioan Bile chi-Albescu, Traian Roşu, Câmpulungul în zorile Unirii
(2015).
Marcel Lutic – born in the Slobozia village (Cordăreni – Botoşani). Graduate of the History
Faculty of the “Alexandru Ioan Cuza”-University of Iaşi (1993). Since 1993 working at the
Ethnographic Museum of Moldavia in Iaşi, since 2001 – editor-in-chief of “Anuarul Muzeului
Etnografic al Moldovei”; since 2008 – expert of the Ministry of Culture (in the field of occupations
and crafts). He published over 100 studies and articles (especially in the fields of ethnography,
museology and genealogy) in: “Magazin istoric”, “Arhiva Genealogică”, “Revista Muzeelor”,
“Buletin Ştiin ific” (Chişinău), “Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «Constantin Brăiloiu»”,
“Anuarul Muzeului Literaturii Române”, “Revista Română”, but mostly in “Anuarul Muzeului
Etnografic al Moldovei”. Another few hundreds of articles have appeared in the magazine „Arta de a
trăi” (Iaşi), in the written press of Iaşi and Chişinău, or have been broadcasted on national radio/TV
stations. Editor of Eugen D. Neculau’s manuscript Sate pe Jijia de Sus (four volumes: I. Aşezările,
2003; II. Boierii, 2005; III. Răzeşii, 2010; IV. Documentele, 2012). Author of the book Timpul sacru.
Sărbătorile de altădată (first edition, Iaşi, 2006, second edition, 2009). Author of many catalogues
and brochures for exhibitions and museum activities, which support the craftsmen for the Moldavian
Region (Iaşi, Roman, Piatra Neam , Botoşani, Paşcani, Bacău, Târgu Frumos and Dorohoi). Member
of several well-known institutions and professional associations of genealogy, heraldry and
sigillography from Romania and the Republic of Moldavia.
Dumitru V. Irimia – graduate of the “Mitropolit Dosoftei”- Seminary in Suceava and of the
“Justinian Patriarhul” - Faculty of Orthodox Theology of the University of Bucharest (2005). Master
in Theology (2007), specialized in „History and Tradition”. He studied social assistance at the same
university, at the Faculty of Sociology and Social Assistance. Between 1999 and 2002 he was cantor
of the Holy Resurrection Church in Suceava and between 2002 and 2006 he worked as a scientific
researcher for „Orthodoxy Herald”, the periodical magazine of the Romanian Patriarchate. Since
2007: social assistant of the Deanery of Suceava. Since May, 2010 priest and since 2013, December,
1st parish priest of the Holy Resurrection Church in Suceava. During this period the monument church
was restored and the social-cultural settlement of the parish was built. He is author of the Holy
Resurrection Church Monograph (Bucharest, 2008) and editor (together with Dumitru Valenciuc) of
the volume: Ştefan Slevoacă, Gânduri pentru intelectuali (Suceava, 2014). He also published over 60
articles, reports and news in various magazines and newspapers: “Orthodoxy Herald”, “Revista
Română” (Iaşi), “Candela” (Suceava), „In memoriam” (Suceava), “Crai Nou” (Suceava).

Dinu Poştarencu – Ph.D. in History, coordinating scientific researcher at the Historical
Institute of the Academy of Sciences of Moldavia. Published studies and books: Din istoria Tighinei
(Chişinău, 1992); O istorie a Basarabiei în date şi documente (Chişinău, 1998); Poşta Moldovei. File
de istorie (Chişinău, 2000); Contribu ii la istoria modernă a Basarabiei (Chişinău, vol. I, 2005, vol.
II, 2009); Varni a. Itinerar istoric (Chişinău, 2005); Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus (Chişinău,
2006); Destinul românilor basarabeni sub domina ia aristă (Chişinău, 2012); Vertiujeni, un sat din
Valea Nistrului (Chişinău, 2013); Zguri a. Trecut şi prezent (Chişinău, 2015).
Aura Brădăţan – graduate of the Faculty of Letters al the “Al. I. Cuza” University; museum
curator at the “Simion Florea Marian” Memorial House (since 1990), head of department of
Memorial Funds and Documentation, Bukovina Museum (since 1993), Ph.D. in history (2011). Main
research area: human science. Expert attested by the Ministry of Culture and Cults in the areas of:
Museology (1997), Archaeological and historical documentary funds, Romanian prints of the 19 th
century (2007) and Memoirs, documents, old books (2008); secretary of the editorial office of
“Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei”; member of the “Simion Florea Marian” Cultural Society, of
the Society for Culture and Romanian Literature in Bukovina. Over 100 published studies and
articles, such an: Casa memorială “Simion Florea Marian” (2007); Poesii poporale din Bucovina.
Balade române culese şi corese de S. Fl. Marian (2007); Dragoş Vitencu. Scrisori de la Dumnezeu,
edi ie princeps (2011); Fondul memorial-documentar “Simion Florea Marian”. Istoric. Contribu ia
la cultura română (2013); winner of the Romanian Academy Award Simion Florea Marian în
domeniul etnografiei şi folclorului (2010) and of the Bukovina Cultural Foundation Award for
heritage and for scholarly edition (2013).
Ion Mareş – graduate of the Faculty of History and Philosophy of the „Al. I. Cuza”University of Iaşi (1982), Ph.D. in history (2002) with the thesis Metalurgia aramei în neo-eneoliticul
României. Histoy teacher and school principal (1982-1990); archaeologist, manager (1997–2001),
general manager (2001–2002) and deputy director (since 2008 till present) at the Bukovina Museum
in Suceava. He is author and co-author of over 100 studies, articles, archaeological reports and notes,
published in scientific magazines. His research fields are the ancient history and the history of the old
churches of Suceava. Published works: Biserica „Sfântul Gheorghe” (Mirău i) – prima catedrală
mitropolitană a Moldovei, Râmnicu Vâlcea, 2009; Biserica „Sfântul Nicolae” din Suceava, Suceava,
2011; Metalurgia aramei în civiliza iile Precucuteni şi Cucuteni, Suceava, 2013; Biserica „Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul” din Suceava, Suceava, 2014.
Rodica Iaţencu – scientific researcher III at the “Bucovina“ Institute of the Romanian
Academy. Doctor in the field of History since 2004. Domains of interest: Romanian history (interwar
period), cultural history of Bucovina, the history of the communist regime in Romania. She took in
charge (Scientific Secretary, Book editor, Name Index) 10 volumes dedicated to the history of
Bucovina and 13 numbers of the scientific journal of the “Bucovina“ Institute – “Analele Bucovinei“.
Participation to scientific conferences organized by: Bukovina Institute – Rădău i, “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 EuroAtlantic and European integration of Romania. The case of Romanian communities in Ukraine
(1945–2007), approved by M.E.C., No. 1 298/2005; theme: Considerations on the evolution of
cultural life of the Romanian community from Ukraine, 1990–2007. Latest published articles, studies
or books: Contribu ia academicianului Radu Grigorovici la cunoaşterea istoriei Bucovinei – un
model de cercetare ştiin ifică interdisciplinară, in vol. Ştefan Purici, Dumitru Vitcu (coord.), Crezul
istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, Iaşi, Editura Junimea, 2013;
Bucovineni în Parlamentul României Mari. Senatul, sesiunea 1919–1920, in “Analele Bucovinei“,
XXI, 1, 2014 (with Marian Olaru); Revista “Glasul Bucovinei“ la 20 de ani de la apari ie, in ibidem,
XXI, 2, 2014; Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Adunarea Deputa ilor, sesiunea 1920–
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