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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 Dokumentenfonds 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 constructiv, urmărind exclusiv promovarea valorilor de patrimoniu, naţional şi european, ale Bucovinei 
istorice şi emanciparea discursului istoriografic al periodicului.
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EDITORIAL

ERICH  BECK  ŞI  BIBLIOGRAFIA  BUCOVINEI

MARIAN  OLARU

Erich Beck und die Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina

(Zusammenfassung)*

Mit diesem Artikel beabsichtigt der Verfasser, die Arbeit Erich Becks an der 
Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina – ein Werk, das von einigen 
gegenwärtigen Historikern als „grundsätzlich”, „einmalig” und „monumental” 
bezeichnet wurde – zu würdigen.

  Die Bukowina – eine am Ostrand des ehemaligen österreichisch-ungarischen 
Kaiserstaates liegende Provinz – ist als Thema in 53 636 Titeln (Studien, 
Monographien, Dokumentensammlungen, Aufzeichnungen, Erinnerungen, 
Überlegungen usw.) zu finden. Diese haben einen verschiedenen historischen Wert 
und wurden im Laufe von mehr als eine Jahrhundertshälfte von Erich Beck 
gesammelt. In seinem Vorgehen wurde er von Fachleuten, Freunden, Bekannten, 
Studenten und Professoren aus dem rumänischen und ukrainischen Teil der 
ehemaligen Bukowina, sowie von sich im Exil befindenden Bukowinern oder deren 
Nachkömmlingen unterstützt.

Infolge seines hervorragenden Beitrags hat die „Ştefan cel Mare”-Universität 
Suczawa Erich Beck die Ehrendoktorwürde 2003 verliehen.

Schlüsselwörter und -ausdrücke: Erich Beck, Bibliographie der Bukowina, 
Landeskunde, Forschung, Studien, Artikel, Monographien, Würdigung.

 Considerat de mulți dintre bucovinenii preocupați de istorie și cultură  drept 
„patriarhul bibliografiei bucovinene”1, Erich Beck  (1929–2015) a fost unul dintre 
cernăuţenii care au împărtășit drama provinciei natale și a contemporanilor lor, 
născuți pe aceste ținuturi ale Țării Fagilor. La vârsta de 11 ani, a fost nevoit să 
părăsească Cernăuțiul natal, plecând în „Vaterland”,  în ceea ce este cunoscută în 
istorie a fi operațiunea „Heim ins Reich”. Acesta era o înțelegere între Germania 

* Traducerea rezumatului în limba germană: Ștefănița-Mihaela Ungureanu.
1 Mihai Iacobescu, Erich Beck și Bucovina, în „Codrul Cosminului”, Suceava, serie nouă, nr. 

12 (22), 2006, p. 276.



Marian Olaru

lui Hitler și Uniunea Sovietică a lui Stalin, ca urmare a pactului de neagresiune din 
23 august 1944, când partea de nord a Bucovinei, alături de Basarabia, au fost 
ocupate de trupele sovietice, iar germanii bucovineni din nordul și sudul provinciei 
au fost chemați în „patrie”, în toamna anului 1940. Până atunci, Erich Beck, care 
era fiul unor funcționari (mama, Emilia, lucra la Căile Ferate Române iar tata, 
Adalbert, lucra la Finanțe), frecventase  Școala primară mixtă germano-polonă din 
Cernăuți, între anii 1936 şi 1940 și Gimnaziul German din Cernăuți. O vreme, 
împreună cu familia sa, Erich Beck a cunoscut soarta repatriaților germani, trecând 
prin lagărele/taberele de repatriaţi de la Wartha și Kalisch, din Silezia. În  1941, se 
stabileşte, împreună cu familia, în localitatea Hohensalza, în Wartheland. A urmat 
gimnaziul între anii 1941 și 1945, fiind înscris direct în anul al II-lea, pentru că 
anul I îl urmase la Cernăuți. 

Vicisitudinile războiului au făcut ca familia Beck să se refugieze mai întâi la 
Leipzig și apoi în landul Bayern, pentru a fugi din calea trupelor sovietice. În anul 
1947, se așază la Stuttgart–Büssenau, alături de alți câțiva germani bucovineni, 
care formau o adevărată colonie. A absolvit cursurile liceului în 1949, la Stuttgart 
și a participat, ca muncitor, la reconstrucția Universității Tehnice din Stuttgart. A 
dorit să urmeze studiile universitare în domeniul chimiei la Stuttgart, dar renunță în 
anul 1951, din motive de sănătate. Apoi, a studiat la Școala Superioară de Științe 
Economice (la Apowi), în Wilhelmshaven–Rüstersiel și la Școlile Superioare 
Tehnice din Stuttgart și Tübingen. Între 1957 și 1994, a desfășurat o intensă 
activitate în domeniul economic, fiind șef de birou la o societate de asigurări 
economice, director de vânzări și director economic la o întreprindere de 
construcții de lemn. La vârsta maturității, a fost coproprietar al unei întreprinderi 
de îmbrăcăminte. Ultima parte a vieții şi-a petrecut-o la Rickenbach-Hutten, unde 
s-a stabilit din 1994. 

În paralel cu activitatea sa profesională, Erich Beck s-a preocupat de istoria 
și cultura ținutului său natal – Bucovina. De timpuriu, a început să scrie despre 
Bucovina și bucovineni. De-a lungul anilor, a publicat mai multe studii şi articole: 
Das Deutschtum des Buchenlandes. Die Volkgruppe und ihre Wirtschaft im Spiegel 
der Geschichte [Germanii din Bucovina. Grupele etnice şi economia lor în oglinda 
istoriei], în anul 1951; Siedlung und Wirtschaft der Buchenlanddeutschen: 
Gedanken zu einer Wirtschaftsgeschichte der deutschen Siedler in der Bukowina 
[Coloniile şi viaţa economică a germanilor bucovineni: proiect pentru o istorie 
economică a coloniştilor germani din Bucovina], în anul 1960; Eine Statistik der 
Buchenlanddeutschen Volksgruppe aus dem Jahre 1940 [O statistică a grupului 
etnic al germanilor bucovineni din anul 1940], în anul 1961; Literarische Sensation 
aus dem Irrenhaus in Czernowitz: Erinnerungen an den “Fall Oiehowicz” 
[Apariţie literară de senzaţie la ospiciul din Cernăuţi: amintiri despre „Cazul 
Oiehowicz”], în anul 1962. Volumul Bukowina – Land zwischen Orient und 
Okzident (Ein Bildband) [Bucovina – ţinut între Orient şi Occident] a apărut în anul 
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1963, la Editura Pannonia din Freilassing. În volumul Buchenland: Hundertfünfzig 
Jahre Deutschtum in der Bukowina [Ţara Fagilor: 150 de ani de germanitate în 
Bucovina], apărut în anul 1961, publică studiile: Die Buchenlanddeutschen in 
Zahlen [Germanii bucovineni în cifre], Das Zunft-  und  Genossenschaftswesen in 
der Bukowina: Das Genossenschaftwesen [Corporaţiile şi sistemul cooperatist în 
Bucovina: sistemul corporatist] şi Zur Wirtschaftsgeschichte der Deutschen in der 
Bukowina [Despre istoria economică a germanilor în Bucovina].

Unele articole i-au fost tipărite în volume apărute în România: Deutsche 
Sprache und Literatur in der Bukowina. Eine Bibliographie [Limba şi literatura 
germană în Bucovina. O  bibliografie]2, Deutsche Sprache und Literatur in der 
Bukowina: eine Bibliographie der Sekundärliteratur. Teil 2: 1981–1985 (mit 
Nachträgen) [Limba şi literatura germană în Bucovina: o bibliografie a literaturii 
secundare]3.

Toate aceste lucrări, studii și articole ale lui Erich Beck, conturează o  
personalitate complexă4, preocupată de varii domenii ale istoriei și culturii 
Bucovinei. Așa se explică și legăturile strânse pe care învățatul german le-a 
cultivat, de-a lungul vremii, cu bucovinenii din Bucovina istorică sau cu cei 
răspândiți în lume, precum cei din  Israel, SUA, Germania, Ucraina etc. În 
România a avut strânse legături cu Teodor Balan, cu Taras-George Seghedin, Emil 
Satco, cu universitari de la Iași și Suceava, cu cercetători de la Institutul 
„Bucovina” al Academiei Române, care au colaborat la realizarea lucrărilor 
bibliografice dedicate Bucovinei.  

Apreciată ca monumentală, bibliografia Bucovinei scrisă de Erich Beck este 
considerată de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, în laudatio – discursul ținut cu 
ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în 22 noiembrie 2003 –, unică prin proporțiile ei, o realizare 
riguroasă,  care „reprezintă un monolit tot atât de durabil ca şi piatra Carpaţilor”5. 
Cert este că, până la Erich Beck, au fost puține preocupări pentru realizarea unui 
astfel de demers științific. Este demn de reținut că, la începutul secolului al 

2 Andrei Corbea / Octavian Nicolae (Hrsg.), Interferenţe culturale româno-germane, vol. IV, 
Iaşi, f. ed., Seria „Contribuţii ieşene de germanistică”, 1986, p. 189–220.

3 Andrei Corbea / Michael Astner (Hrsg.), Kulturlandschaft Bukowina. Studien zur 
deutschprachigen Literatur des Buchenlandes nach 1918, vol. V, Iaşi, Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, Seria „Contribuţii ieşene de  germanistică / Jassyer Beiträge zur 
Germanistik”, 1990, p. 243–260.

4 Despre rezultatele cercetărilor lui E. Beck, la momentul respectiv, a scris şi Kurt Rein, în 
articolul Bibliographie zur Deutschen Sprache und Literatur in der Bukowina [Bibliografia 
limbii şi literaturii germane din Bucovina], publicat în Margarete Jumugă / Horst Fassel (Hrsg.), 
Deutsche Sprache und Kultur in der Nordmoldau, vol. II, Iaşi, f. ed., Seria „Contribuţii ieşene de 
germanistică”, 1984, p. 14–62. 

5 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 269.
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XX-lea, apărea lucrarea Autori români bucovineni6, un repertoriu alcătuit de 
Leonidas Bodnărescul, care cuprindea peste 800 de studii și articole publicate până 
atunci de autorii români din Bucovina, din cele mai diferite domenii ale cunoașterii 
umane, între care și cele privitoare la istoria și cultura Bucovinei. 

În volumul Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum 
Jahre 1965, publicat în anul 1966, Erich Beck recunoaște meritele lui Eugen 
Păunel, pe care îl numește drept „Nestor der Bukowiner Bibliothekskunde”, „fără 
sprijinul căruia nu ar fi putut realiza Bibliografia Bucovinei”7. În același sens, al 
preocupărilor pentru o bibliografie a Bucovinei8, Dimitrie Vatamaniuc prezenta, 
într-unul dintre studiile sale9, scrierile lui Vianor Bendescu, apărute  în 1952: 
Contribuții la bibliografia Bucovinei și a câtorva autori bucovineni şi Noi 
contribuții la bibliografia Bucovinei și a câtorva autori români bucovineni.

Bibliografia scrisă de Erich Beck cuprinde, în cele cinci volume (în şase 
tomuri) publicate până acum, 53 636 de titluri de studii, articole, monografii, 
culegeri de documente, note, însemnări, memorii, referiri şi opinii diverse, cu 
valoare istorică diferită, culese pe parcursul a mai bine de o jumătate de secol, cu 
sprijinul unor specialiști, prieteni, cunoștințe, profesori sau studenți apropiați de 
preocupările bucovineanului stabilit în Germania. Lucrarea întrunește eforturile 
mai multor generații de intelectuali, unii născuți în Bucovina, alții preocupați de 
trecutul (idealizat!) al acestei provincii, care au scris în una sau mai multe dintre 
limbile etnicilor din Bucovina (germană, rusă, ucraineană, idiș, engleză, franceză și 
română), care au dorit să lase culturii universale imaginea complexă a unei 
provincii în care s-au petrecut procese economice, sociale, culturale și politice 
dintre cele mai diverse, în consonanță cu vremurile și curentele socio-politice care 
și-au pus amprenta asupra destinului bucovinenilor.      

Această lucrare se compune din:  1) Bibliographie zur Landeskunde der 
Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965 [Bibliografia etnografică a Bucovinei. 
Literatura până în anul 1965), München, Verlag des Südostendeutschen 
Kulturwerks, 1966, 376 p. (care are 7 371 de poziții în total – 2 618 scrise de 
români = 35,51%); 2) Bibliographie zur Kultur und Landeskundeder Bukowina. 
Literatur aus den Jahren 1965–1975 [Bibliografia culturală şi etno-geografică a 

6 Leonidas Bodnărescul, Autorii români bucovineni. Repertoriu de ..., Cernăuţi, Editura 
proprie – Societatea Tipografică Bucovineană, 1903.  

7 Erich Beck, Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965, 
München, Verlag des Südostendeutschen Kulturwerks, 1966, p. VII.

8 O lucrare mai nouă li se datorează autorilor suceveni Gheorghe Giurcă, Alis Niculică, Din 
bibliografia Bucovinei, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2009.  

9 D. Vatamaniuc, Vianor Bendescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Germania, în vol. 
Bucovina între Occident și Orient. Studii și documente, prefaţă de acad. Ştefan Ştefănescu, București, 
Editura Academiei Române, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (20), 2006,  p. 
379. 
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Bucovinei. Literatura din anii 1966–1975], Dortmund, 1985, 534 p. (4 831de 
poziții, din care 3 393de  români = 70,23%); 3) Bibliographie zur Kultur und 
Landeskunde der Bukowina, 1976–1990 [Bibliografia culturală şi etno-geografică a 
Bucovinei din anii 1976–1990], Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 1999, 843 p. (10 
734 de poziții, din care 3 759 de români = 35,01%), 4) Bibliographie zur Kultur 
und Landeskunde der Bukowina,1976–1990 [Bibliografia culturală şi etno-
geografică a Bucovinei, 1976–1990], Teil 2, Biographische Texte, Wiesbaden, 
Harrasowitz Verlag, 2003, 632 p. (9 320 de  poziții, din care 2 197 românești = 
23,57%, respectiv 3 317 autori, din care 885 de români = 26,68%); 5) 
Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina 1991–1995 [Bibliografia 
culturală şi etno-geografică a Bucovinei, 1991–1995], Wiesbaden, Harrasowitz 
Verlag, 2006, 895 p. (11 242 de poziții, din care 4 771de români = 42,43%) și 6) 
Bibliographie zur Kultur und Landeskundeder Bukowin, 1996–1999 [Bibliografia 
culturală şi etno-geografică a Bucovinei 1996–1999], Wiesbaden, Harrasowitz 
Verlag, 2010 (10 138 de  poziții, dintre care 1 355 românești=13,65%).

Imaginea polimorfă și policromă a Bucovinei, sintetic exprimată prin cifre, 
ne arată că, din totalul contribuțiilor științifice şi culturale exprimate prin note, 
lucrări, articole, studii sau monografii  indicate în volumele Bibliografiei scrise de 
Erich Beck, 18 093 sunt realizate în spațiul cultural al limbii române, adică 
33,37%. Aceasta este o cifră care poate fi relevantă în sine pentru efortul făcut de 
intelectualii români sau de expresie culturală românească, pentru regăsirea 
/recuperarea Bucovinei în imaginarul colectiv, ca un tărâm legendar al  Arcadiei, în 
care a existat bună înțelegere, toleranţă și multiculturalism între diversele etnii ce 
au făurit istoria acestei provincii. 

În acelaşi timp, reţinem că în perioada 1966–1975, în anii relativei 
deschideri din vremea lui Nicolae Ceauşescu, erau înregistrate de către Erich Beck 
3 393 (adică 70,23%) dintre contribuții în limba română, privitoare la istoria și 
cultura Bucovinei, pentru ca în perioada 1996–1999 doar 1 355 (adică 13,65%) 
dintre contribuţiile înregistrate să fie din spațiul cultural de expresie românească, 
iar aceasta se întâmpla într-o vreme în care eforturile de integrare euro-atlantică ale 
României erau însemnate. La 2 iunie 1997 se semna Tratatul cu Ucraina, act mult 
criticat în epocă. 

Cu alte cuvinte, privit în ansamblu, deşi interesul pentru istoria și cultura 
Bucovinei, între 1996–1999, a rămas constant (10 138 de înregistrări), preocupările 
de gen din lumea românească au marcat un recul evident față de perioadele 
anterioare, iar aceasta se întâmpla atunci când Bucovina era oferită ca model pentru 
integrare europeană.
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EVOCĂRI

BUKOWINER  VON  GESAMTEUROPÄISCHER  
PRÄGUNG. 150 JAHRE  SEIT  DER  GEBURT  DES  

VIELSEITIGEN  WISSENSCHAFTLERS  
RAIMUND  FRIEDRICH  KAINDL

LUZIAN  GEIER

Un bucovinean de formaţie europeană. 150 de ani de la naşterea omului de 
ştiinţă Raimund Friedrich Kaindl, personalitate complexă a culturii Bucovinei

(Rezumat)*

În luna august, s-au împlinit 150 de ani de la naşterea bucovineanului 
Raimund Friedrich Kaindl, istoric, geograf, etnolog, cercetător în multe domenii, 
literat, cadru universitar la Cernăuţi, deputat în Dieta Bucovinei, consilier orăşenesc. 
Vasta şi complexa lui operă publicată merită şi astăzi să stea în atenţia cercetătorilor 
care se ocupă de Bucovina. În lucrările elaborate de R. F. Kaindl se găsesc referiri 
valabile şi utile, începând de la problemele de arhivistică până la informaţii despre 
imigrarea zipserilor în zona montană a provinciei istorice Bucovina.

Raimund Friedrich Kaindl s-a ocupat de istoria germanilor din Europa 
Centrală şi de Sud-Est, dar, mai ales, de cea a germanilor din regiunea Carpaţilor (el a 
impus termenul „Karpathendeutsche”). Alte domenii cărora Raimund Friedrich 
Kaindl şi-a dedicat activitatea de cercetare au fost istoria şi etnografia polonezilor, 
rutenilor, huţulilor şi cehilor.

În lucrările cu caracter bio-bibliografic, deşi de ample dimensiuni, (dicţionare, 
lexicoane, enciclopedii, ca, de exemplu, Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815–1950 sau Neue Deutsche Biographie), sunt rareori menţionate scrierile publicate 
la începutul activităţii sale de cercetător, mai ales cele cu caracter etnografic, care au 
pus bazele etnografiei ca ramură a ştiinţei în Bucovina. Lista cea mai detaliată a 
lucrărilor lui Raimund Friedrich Kaindl este cuprinsă în cele cinci volume (şase 
tomuri) ale Bibliografiei Bucovinei, realizate de Erich Beck.

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

https://de.wikipedia.org/wiki/%25C3%2596sterreichisches_Biographisches_Lexikon_1815%25E2%2580%25931950
https://de.wikipedia.org/wiki/%25C3%2596sterreichisches_Biographisches_Lexikon_1815%25E2%2580%25931950
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Articolul de faţă prezintă viaţa şi activitatea cunoscutului cercetător, cu accent 
pe lucrările despre istoria Bucovinei, a oraşului Cernăuţi şi a grupurilor etnice 
conlocuitoare (origine, limbă, religie, tradiţii, obiceiuri). În finalul articolului, se află o 
listă selectivă a publicaţiilor lui Raimund Friedrich Kaindl, precum şi o listă cu 
principalele trimiteri la acesta în lucrările de specialitate.

Cuvinte şi expresii-cheie: Raimund Friedrich Kaindl, Bucovina, Cernăuţi, 
biografie, istorie, etnografie, genealogie, cercetare ştiinţifică.

Kaindls Rolle – vom Archivwesen der 
Bukowina bis zu den Zipsern in dem historischen  
Raum, für die Region in ihrer kulturgeschichtlichen 
Vielfalt und das Verständnis der Zusammenhänge – 
ist bis heute nicht umfassend untersucht und 
genügend gewürdigt worden. Nachlass-Teile 
wurden vor Jahren zum Verkauf angeboten – und 
Archive sind nicht erforscht. Im Czernowitzer 
Staatlichen Archiv gibt es keinen Fonds mit 
Dokumenten zu Kaindl, sie sind nur in anderen 
Beständen zu finden. Zum Jahrestag wird das 
Archiv eine Jubiläumsausstellung präsentieren.

Die nachhaltige und vielseitige Bedeutung 
der Werke Kaindls bleibt, allen Kritikern zum 
Trotz, die Teile seiner Veröffentlichungen betreffen 
zu damals europäischen Fragen und seiner 

umstrittenen zeitbedingten politischen deutschnationalen Anschauungen. Unter den 
buchenlanddeutschen Wissenschaftlern der historischen Bukowina war Kaindl 
ohne Zweifel die bedeutendste, einflussreichste und nachwirkende 
wissenschaftliche Persönlichkeit, auch für die Bukowiner heute, unabhängig 
davon, ob Forscher an Geschichte allgemein, Geographie, Volkskunde, 
Heimatkunde oder Genealogie interessiert sind. Besonders bei den 
Buchenlanddeutschen blieb das Werk des „Volksforschers” weit über seine 
Lebenszeit im kollektiven Gedächtnis1.

1 *** Raimund Kaindl-Bund. Heft 1 Kräh-Druck München, Herausgegeben von der 
Landsmannschaft der deutschen Umsiedler aus der Bukowina in Deutschland e. V. in München, 12 
Seiten, ohne Jahr  (1951. Nachdruck der Selbstdarstellung und des Schriftenverzeichnisses aus dem 
Jahre 1925, siehe auch Fußnote 7. Die Redaktion des Heftes geht auf den Bukowiner Hans Prelitsch 
zurück, der den Antrag gestellt hatte für die Vereinsgründung), und H[ans] P[Prelitsch]: Warum 
„Raimund-Kaindl-Bund”? Sinngebung Donau-Karpatenländischer Gemeinsamkeiten. Heraus-
gegeben von der Buchenlanddeutschen Landsmannschaft. Kräh-Druck München, ohne Jahresangabe 
(Heft 3, 36 Seiten, 1952, speziell zu Kaindl als Föderalist und Europäer), S. 3–4.
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Zur Biographie, den wesentlichen und wechselvollen Lebens- und 
Wirkungsstationen Raimund Friedrich Kaindls (geboren am 31. August 1866 in 
Czernowitz, gestorben am 14. März 1930 in Graz, wo er auch beigesetzt wurde), 
finden Forscher lexikonartig die wichtigsten Angaben in den grundlegenden 
österreichischen und deutschen Nachschlagewerken2. Im Internet wird diese sehr 
komplexe Forscherpersönlichkeit bei Wikipedia knapp als „ein altösterreichischer 
Historiker und Ethnologe”3 geführt. Er befasste sich mit der Geschichte der 
Deutschen in Südost- und Ostmitteleuropa, insbesondere in den Karpaten und 
prägte den Begriff „Karpatendeutsche”. Weitere Forschungsschwerpunkte von 
Kaindl waren die Geschichte und Ethnologie der Polen, Ruthenen, Huzulen und 
Tschechen, heißt es dort weiter. Die vielseitigen, vor allem die frühen 
Veröffentlichungen zur Bukowina, die bahnbrechenden Schriften zur Volkskunde 
als neuer eigenständiger Wissenschaftszweig werden seltener erwähnt. Einige 
wurden 1991 in Deutschland durch ein Sonderheft für Kaindl wieder zugänglich 
gemacht. Das ausführlichste Verzeichnis seiner Schriften ist in den sechs 
Bibliographie-Bänden zur Kulturgeschichte des Buchenlandes von Erich Beck zu 
finden.

Raimund Friedrich Kaindl wurde in einer Czernowitzer deutschen Familie in 
der „Neuen Welt” geboren. Eine Gedenktafel erinnert seit einem Jahrzehnt an sein 
Geburtshaus. Sein Großvater väterlicherseits, ein Bäcker, war vor 1820 aus 
Niederösterreich, sein Großvater mütterlicherseits aus dem Raum Frankfurt am 
Main in die Bukowina eingewandert, wo er Gutspächter wurde. Er berichtet, dass 
sein Vater Josef als Lehrer arbeitete, daneben eine Mahlmühle und eine 
Kachelofenfabrik errichtete und Liebhaber von Malerei und Musik war. Kaindl 
besuchte in seiner Geburtsstadt die Grund- und Mittelschule (1. Staatsgymnasium)  
und schrieb sich anschließend dort an der zehn Jahre vorher (1875) gegründeten 
Francisco-Josephina-Universität ein, um Geschichte, Geographie und Germanistik 
zu studieren. Der Vater hätte ihn lieber bei den Juristen gesehen. Nach seiner 
bestandenen Lehramtsprüfung und der 1891 abgeschlossenen Dissertation zur 
Geschichte des Buchenlandes arbeitete er als Gymnasiallehrer an mehreren 
Mittelschulen in seiner Heimatstadt und wurde nach seiner Habilitation und einem 
Lehrkurs am Wiener Institut für österreichische Geschichtsforschung (1891 bis 
1893) „k.k. Professor und Privatdocent in Czernowitz” (1900), dann im Jahre 1901 
an der Universität Czernowitz außerordentlicher und 1905 ordentlicher Professor 
für österreichische Geschichte. Bis 1915 hatte er an dieser Uni das Amt eines 

2 Kaindl, Raimund Friedrich. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 
(ÖBL). Band 3, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1965, S. 177.; 
Gerhard Grimm: Kaindl, Raimund Friedrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 11, 
Duncker & Humblot, Berlin 1977, ISBN 3-428-00192-3, S. 33 (auch als Digitalisat).

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Raimund_Friedrich_Kaindl (3. Juni 2016). 
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Dekans (1910), Prorektors (1915) und Rektors (1912) inne. Dann floh er nach dem 
zweiten Einmarsch russischer Truppen in Czernowitz nach Rumänien und von dort 
nach Wien. Im Herbst 1915 folgte er einem Ruf an die Alma Mater Graz, wo er als 
Ordinarius den Lehrstuhl für österreichische Reichsgeschichte übernahm und bis 
zu seinem Tod innehatte4.

Der Czernowitzer

Bereits als Student veröffentlichte Kaindl 1888 seine Abhandlung zur bis 
dahin wenig erforschten historischen Landeskunde als „Geschichte der Bukowina”, 
Vorarbeiten für seine späteren umfassenden Geschichte über die Region und die 
Monographie der Stadt Czernowitz. In diese Zeit fallen seine ersten Forschungen 
nach neuen Wegen und Methoden zur Geschichte und Ethnographie der Ruthenen 
(Ukrainer), besonders der Huzulen. Er betrieb dazu nicht nur Quellen- und 
Literaturforschung, sondern unternahm zahlreiche Studienfahrten in die Dörfer der 
Bukowina, führte Gespräche mit Pfarrern und Lehrern. Einigen hat er in kleinen 
publizistischen Schriften ein literarisches Denkmal gesetzt. Durch die erste 
wissenschaftliche Monographie über die „Huzulen” (1893) wurde er Mitbegründer 
der damals jungen Wissenschaft der Volkskunde. Die Arbeit wurde erst spät in 
Czernowitz ins Ukrainische übersetzt (Czernowitz 2000, Übersetzerin Zenovia 
Peniuk). Kaindl hat aber für seine volkskundlichen, landes- und 
kulturgeschichtlichen Forschungen in diesem Raum des früheren rumänischen 
Fürstentums Moldau auch die Geschichte der Nachbarvölker und -länder studiert, 
von der Moldau bis zu Polen („Polen”, zwei Auflagen, zur polnisch-ukrainischen 
Frage, insgesamt führt Kaindl zu Polen sieben größere Arbeiten auf), Ungarn und 
Böhmen, ebenso viel damit verbunden über Galizien wie auch über die Bukowiner 
Juden (Beispiel über Karl Emil Franzos, Wien 1904) oder Lippowaner. 
Schwerpunkte blieben jedoch immer Österreich und die Deutschen der Bukowina 
sowie als Kontext der Karpatenraum bzw. die Frage der Sicherung der Existenz der 
deutschen Minderheiten im gesamten mittleren und südöstlichen Europa.

Sein Hochschulstudium hatte Kaindl 1891 abgeschlossen mit der Ablegung 
der Prüfung für die Befähigung als Mittelschullehrer. Als solcher wirkte er 
anschließend ab 1892 in seiner Heimatstadt, auch am orthodoxen Gymnasium. 
Seine Dissertation trug den Titel Die Geschichte des heiligen Adalbert. Im Jahre 
1893 habilitierte er sich an der Czernowitzer Universität mit einer Arbeit über 
Beiträge zur älteren ungarischen Geschichte (später brachte er in Form von 
Faszikel acht Hefte heraus). Thema seines Habilitationsvortrags an der Uni war 

4 Nach Selbstdarstellung aus 1925, Nachdrucke 1951 und „Kaindl-Archiv” Nr. 8, Stuttgart 
1990/1991, siehe auch Fußnote 1 und 7.
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jedoch Die Erwerbung der Bukowina durch Österreich (Cernowitz, Pardini, 26 S). 
Sein wissenschaftliches Interesse bezog sich nicht allein auf rein historische 

Themen. Das Lebenswerk ist das eines wissenschaftlichen Grenzgängers und 
Grenzüberschreiters aus der universitären Praxis und Forschung in der Bukowina 
heraus. Es erstreckte sich ebenso auf kulturhistorische und ethnologische Aspekte 
des historischen Raumes wie auch auf das Zusammenleben einer Vielfalt von 
Ethnien unterschiedlicher Konfessionen, so dass viele seiner Arbeiten in den 
Bereich der Ethnologie gehören. Er veröffentlichte dazu 1903 ein Handbuch 
(Leitfaden), dem im vergangenen Jahrhundert in Österreich noch Nützlichkeit 
zugesprochen wurde. Sein wichtigstes Werk ist im europäischen Sinne nach 
heutiger Wertung (auch bei Wikipedia) die 1907 bis 1911 erschienene dreibändige 
Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern5. Es stellt nach allgemeiner 
Beurteilung den Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit dar. Sie brachte ihm 
den Ehrennamen „der Karpathendeutsche” ein. Weil er dafür vor Ort viele kleinere 
Archive durchforscht hatte, nicht nur die Wiener, wird die Arbeit (mit Karte, 
Ortsverzeichnissen) heute noch zu Rate gezogen.

Seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges waren die meisten Aufsätze und 
Schriften Kaindls stark von den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit und 
der Suche nach den Ursachen des Zerfalls der Doppelmonarchie geprägt.

„Der Karpathendeutsche”

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in verschiedenen Fächern und 
akademischen Bukowiner Gremien („k.k. Central-Commission in der Bukowina”, 
im Landesmuseum, als Mitarbeiter von Fachpublikationen), engagierte sich Kaindl 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts politisch in den deutschnationalen 
Schutzorganisationen im Karpatenraum. In Czernowitz war er gewählter Stadtrat 
und eine Zeit Abgeordneter im Landtag der Bukowina. Er organisierte 
beispielsweise wenige Wochen nach dem Einmarsch zaristischer Truppen in 
Czernowitz als Prorektor die Sicherungsarbeiten an den Einrichtungen der Uni und 
rief einen Hilfsdienst der Studenten ins Leben. Nach der Ankunft in Wien setzte er 
sich für die notleidenden Flüchtlinge ein und erhielt später für die Verdienste bei 
der Flüchtlingsbetreuung als Ziviler das österreichische Kriegsverdienstkreuz für 
Zivilverdienste und die Preußische Rote-Kreuz-Medaille II. und III. Klasse.

Kaindl initiierte die „Tagungen der Karpathendeutschen”, die erste fand 
1911 in seinem Geburtsort statt, 1912 folgte eine in Ruma (Slawonien), im Jahr 
darauf in Wien, ein glanzvoller Höhepunkt dieser Arbeit für die deutschen 

5 Anmerkung des Verfassers: In Gotha, im selben Verlag F. A. Perthes, hat Nicolae Iorga im 
Jahre 1905 das Werk in zwei Bänden Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner 
Staatsbildungen (Allgemeine Staatengeschichte, I. Abteilung Geschichte der europäischen Staaten) 
veröffentlicht. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
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Minderheiten, und als letzte 1914 in Biala, damals Galizien. Mit dem Ersten 
Weltkrieg endete die erfolgreiche Reihe volkspolitischer Tagungen. Bekannt als 
guter Organisator, wurde Kaindl auch zum Obmann des Vereins der christlichen 
Deutschen in der Bukowina gewählt. Diese Tätigkeit verstärkte der Bukowina- und 
Österreich-Patriot noch, als seine Heimat mit dem Vertrag von Saint-Germain 
Rumänien zugesprochen und die Vereinigung mit dem Königreich völkerrechtlich 
vollzogen wurde. In seinem 1919 erschienenen Sendschreiben an Deutsche und 
Nichtdeutsche befasste sich der Forscher und enzyklopäedische Geist mit den 
Gründen für den Zusammenbruch der Habsburgermonarchie. Kaindl suchte nach 
Möglichkeiten und annehmbaren Standpunkten, um ein föderalistisch organisiertes 
Mitteleuropa (Gedanken aus dem Kreis des früheren, ermordeten Thronfolgers) zu 
schaffen, so 1920 in 1848/49–1866–1918/19. Des deutschen Volkes Weg zur 
Katastrophe und seine Rettung. Die größte und gehässigste Polemik brachte Kaindl 
vor Lebensende das 1926 erschienene Buch Österreich, Preußen, Deutschland ein, 
mit dem Untertitel Deutsche Geschichte in großdeutscher Beleuchtung. Die 
Darstellungen des Antikommunisten führten zu heftigen Auseinandersetzungen in 
der wissenschaftlichen Kritik und eskalierten auf dem Deutschen Historikertag 
1927 in Graz, die Auseinandersetzung zu dieser Thematik wie auch zu seinen 
damals föderalistischen Anschauungen (aber im Sinne einer Einigung des 
Donauraumes im Interesse der Zukunft aller Völker und der „Zukunft Europas”, 
Zitat Kaindl) wurden in der Bundesrepublik Deutschland auch in den letzten 
Jahrzehnten wieder aufgefrischt. Seine Gedanken zu einem föderalistischen 
Mitteleuropa, als ein Vordenker eines vereinten Europas hat 1991 Christian 
Heinrich Kipper zusammengetragen in einem Vortrag, der im selben Jahr 
veröffentlicht wurde im Sonderheft für Kaindl zum 125. Geburtstag (Heft 8, 
Stuttgart, 1990/1991, S. 100–105).

In guter Czernowitzer Tradition wurde der Universitätsprofessor, der sich 
schon früh, als angehender Student in seiner Heimatstadt, mit den Ideen und 
Gedanken der Studenten in den Verbindungen auseinandersetzte und Notizen dazu 
später veröffentlichte, 1928 Ehrenmitglied einer Burschenschaft, der Teutonia 
Czernowitz.

Die Nachhaltigkeit

Für das Geschichtsbewusstsein der Buchenlanddeutschen im Westen nach 
Entwurzelung durch Umsiedlung, Flucht und Vertreibung, zu Anlässen 
gelegentlich auch für das der Deutschen in Rumänien in der kommunistischen Zeit 
(siehe „Karpatenrundschau”, Kronstadt, Nr. 41 vom 15. Oktober 1982, S. 6, mit 
Foto), wurde Kaindl immer wieder herangezogen.

Weniger Eingang gefunden hat das Werk Kaindls in die rumänische 
Bukowina-Fachliteratur, mit dem Hauptargument, er hätte wenig  über die 
Rumänen der Bukowina geschrieben. So als wären seine bzw. die ersten 
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gedruckten wissenschaftlichen Arbeiten zur Geschichte der Bukowina (vor allem 
Bd. 3 von drei), über das Untertanenwesen oder die gut recherchierte Monographie 
von Czernowitz (drei einführende Kapitel über das rumänische Fürstentum 
Moldau!) 1908 nicht gleichermaßen wichtig für alle Ethnien. Und er hätte die 
rumänische Sprache nicht beherrscht (auch bei Emil Satco), was nicht 
nachgewiesen und eher unwahrscheinlich ist bei einem Historiker aus der 
Bukowina mit hervorragenden Lateinkenntnissen, der in Czernowitz aufgewachsen 
ist und dort studiert hat, von einem Historiker, der über Quellen zur ungarischen 
Geschichte, über die Huzulen, Polen, Juden, Lippowaner Russen, Tschechen und 
Deutschen geforscht und geschrieben hat6. Ein Zeichen der Nachhaltigkeit vom 
Werk Kaindls in der Bukowina selbst war unter anderen das in den 90er Jahren 
seine Studie über die Huzulen gewürdigt und übersetzt (gedruckt in Czernowitz im 
Jahre 2000, 208 Seiten) wurde. Eine weitere Ausgabe in Ukrainisch erschien 2014. 

Zur Nachwirkung bei den Buchenlanddeutschen

Der Wandel in der Nachkriegsgeschichte, in der Schicksalswende der 
Gemeinschaft der Buchenlanddeutschen in der Bundesrepublik Deutschland und 
teils grenzübergreifend in Österreich7, führte u. a. auch zu wichtigen Veränderungen 
was deren Vereinsleben betraf. Die frühesten, sehr notwendigen Hilfsvereine, 
unmittelbar nach Kriegsende in München gegründet und dann mit Auslegern in 
Stuttgart, lösten sich mit der Zeit auf, das evangelische Hilfswerk zuletzt nach dem 
Ableben der Tochter des Gründers Senior Edgar Müller, Ende der 90er Jahre. 
Ähnlich verlief das Ende der (zuletzt Senioren) Gruppe des „Wandervogel” und 
der Gruppe der „Jahner” nach dem Tod des Organisators Eugen Schrameck, dem 
seinerzeit Aktiven im Czernowitzer Fußballleben. 

Rasch eingegangen war der in den 50er Jahren ins Leben gerufene „Kaindl”-
Bund, aus dessen Hinterlassenschaft vier schmale, aber zu Kaindl aussagekräftige  
Veröffentlichungen (z. Bsp. über Kaindl als Europäer) geblieben sind. Er wurde 
nach kurzer Unterbrechung in anderer, anspruchsvoller Form neubelebt und konnte 
eine Erfolgsgeschichte aufzeigen, nicht nur durch die ansehnliche Reihe 
Veröffentlichungen und das aktive, etwas elitäre Vereinsleben, sondern auch durch 
die wichtige genealogische Fragebogen- und Sammelarbeit von Prof. Dr. Herbert 
Mayer (geboren in Czernowitz, langjähriger Präsident des Vereins) in Verbindung 
mit der großen Gemeinschaft der Ostdeutschen Familienforscher. Die Karteien und 

6 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, Bd. 1, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca 
Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, S. 569–570.

7 10 Jahre Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen 1949–1959. Gründung, Werdegang 
und Jubiläum dargestellt von Hans Prelitsch, München 1959, Greif Druckerei und Verlag, 86 S. Mit 
einem kurzen Beitrag über den Kaindl-Bund und R. F. Kaindl, S. 25. 
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Sammlungen von vielfach nicht ausgewerteten Fragebögen zur Familiengeschichte 
wie auch von Dokumenten bilden mit den Grundstock der Bestände im Archiv, das 
im Augsburger Bukowina-Institut aufgebaut werden soll. Jedoch löste sich auch 
diese vorwiegend als akademische Forschungsgemeinschaft gedachte Gesellschaft 
im Jahre 2003 beim Bundestreffen der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen 
in Brehna auf. Der emeritierte Universitätsprofessor Dr. Kurt Rein, viele Jahre 
Vize-Präsident, war letzter Vorsitzender der Kaindl-Gesellschaft, dem die Aufgabe 
zufiel, den Verein (mit letztem Sitz in Augsburg, Anschrift des Bukowina-Instituts 
im Vereinsregister) registergerichtlich aufzulösen. Die Daten dazu sind der 
modernen Zeit entsprechend auch im Internet zugänglich. 

Lange vor der Auflösung hatte die Kaindl-Gesellschaft ihre Publikations-
reihe dem Augsburger Bukowina-Institut zur Weiterführung übereignet (1992, 
siehe Impressum der Publikationen und Titelblätter). Unter dem Titel „Kaindl-
Archiv” brachte die Augsburger Dokumentations- und Forschungsstelle dann über
50 Nummern der neuen Hefte heraus. Nach dem Wechsel des Gründungs-
Geschäftsführers Dr. Ortfried Kotzian als Direktor zum Haus des Deutschen 
Ostens nach München, beschloss der Vorstand des Instituts an der Universität 
Augsburg unter seinem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Reinhold Werner (gest. 
2015) die Einstellung der „Kaindl”-Printausgabe mit der Absicht, sie als Internet-
Veröffentlichungen weiter zu führen. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht mehr 
verfolgt, so dass auch dieses Kapitel Bukowiner Geschichte in der Bundesrepublik, 
das an den Historiker Raimund Friedrich Kaindl erinnern sollte, Vergangenheit ist. 
Damit verblieb von den drei Bukowina-Forschungszentren nur jenes in Radautz/ 
Rădăuţi mit einer eigenen Publikation, der Halbjahresschrift „Analele Bucovinei“, 
die nun ununterbrochen seit 23 Jahren erscheint.

Kaindls Werk und Wirken war somit nachweisbar wichtig für das 
Geschichtsbewusstsein breiter Kreise der Buchenlanddeutschen nach dem 
Weltkrieg in Westeuropa und für die Identitätsfindung bzw. für den Zusammenhalt 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Weniger berührt haben die Gemeinschaft 
die Teile der umstrittenen Veröffentlichungen zu politischen Fragen in Europa am 
Anfang der Zwischenkriegszeit. Nachhaltig waren die vielen Publikationen, die 
zum historischen und geographischen Lebensraum Bukowina, zur Herkunfts- und 
Siedlungsgeschichte (Umfeld und Ahnen, Religion und Völkerschaften) im Umlauf 
waren oder beispielsweise die große Stadtgeschichte von Czernowitz, Arbeiten, 
durch die Kaindl in der Wahrnehmung breiter Schichten der Buchenländer über 
seinen Tod hinaus bis in die Nachkriegsjahre ein Begriff und Bezug geblieben ist.

Von den Mitgliedern der Kaindl-Gesellschaft der zuletzt publizierten Liste 
aus dem Jahre 1987 leben und wirken Siegfried Mirwald, Dr. Dr. Ingrid Nargang 
(Österreich, Linz), Dr. Dieter Nubert, Paul Polansky-Schneller (Tschechien), Prof. 
Dr. Kurt Rein, Sigmund Rubisch, Dr. Hugo Weczerka, Prof. em. Dr. Sophie 
Welisch (USA) und Alfred Wenzel.
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Das Kaindl-Archiv

Das „Kaindl-Archiv” verabschiedete sich als Publikation 2003–2004 mit 
einer Doppelnummer (53/54, neue Folge 44–45). Darin wurde Bilanz gezogen, vor 
allem aber darauf hingewiesen, dass alle Veröffentlichungen und Vereine im 
Geiste Kaindls versucht haben, Brücken zu schlagen und zu festigen zwischen der 
alten Heimat Bukowina (Rumänien wie Ukraine) und der neuen im Westen bis hin 
nach Übersee, stabile Verbindungen zu schaffen zwischen den Menschen über die 
Generationen und zwischen den Völkerschaften.

Es bestehen Zweifel, dass die Vorstandschaft des Bukowina-Instituts in der 
jetzigen Form und mit der vor wenigen Jahren geänderten Satzung im Alleingang 
neben verstärkter allgemeiner Osteuropa-Forschung den weiteren Hauptzielen 
Kulturaustausch und Identifikation nachkommen kann und wird. Weil nur An-
Institut, bekommt diese Forschungs- und Dokumentationsstelle von der 
Hochschule keine finanzielle oder direkte personelle Unterstützung für die 
Bukowina-Themenbereiche. Im Gegenteil, die Universität ist zum vielseitigen 
(auch räumlichen) Nutznießer geworden, besonders die Philologisch-Historische 
Fakultät wurde gestärkt. Eine bessere Zusammenarbeit mit dem Forum Ost der 
Universität wird angestrebt und im Institut soll ein Bukowina-Archiv eingerichtet 
werden. 

Die Nachhaltigkeit des Bukowina-Instituts im Sinne der Gründungsväter ist 
so langfristig nicht fortzuführen. Vor allem wird es nicht gelingen, das Institut 
wieder mit Leben zu füllen, es den Bukowinern wie Bukowina-Interessenten als 
Begegnungsort attraktiv zu machen, aber auch allgemein öffentlichkeitswirksam 
die Bukowina zu präsentieren, nicht nur Forschungsstätte zu sein.

Auswahl von Kaindl-Schriften8

Der rumänische archäologische Verein in der Bukowina, Czernowitz, Pardini 
1894;

Kurze Landeskunde der Bukowina … für Schulen und Reisende, Czernowitz, 
Pardini, 1895;

Kleine Beiträge zur Kunde der Bukowina, 2 Bände, Czernowitz, Pardini 
1897/1900;

Bukowina in Wort und Bild, Czernowitz, Pardini 1903;

8 Die umfangreichste frühe, von Kaindl selbst erstellte Liste seiner größeren Schriften 
erschien 1925 in Leipzig im Anhang zu seiner  „Selbstdarstellung”, nachgedruckt im Kaindl-Heft Nr. 
8, S. 32–36, aufgegliedert nach Länder und Problemfeldern (etwa 200 Titel) sowie Hinweise auf 
zahlreiche Beiträge in Fachpublikationen.  
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Studien zu den Ungarischen Geschichtsquellen, Wien, 1894, Faszikel I und II, In 
Commission bei Tempsky (insgesamt acht Hefte);

Das Ansiedlungswesen in der Bukowina seit der Besitzergreifung durch 
Österreich: mit besonderer Berücksichtigung der Ansiedlung der Deutschen, 
Wagner, Innsbruck 1902 (Digitalisat via EOD);

Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode. Mit besonderer 
Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu den historischen Wissenschaften. 
Ein Leitfaden zur Einführung in die Volksforschung, Deuticke, Leipzig 
1903;

Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, Perthes, Gotha 1907–1911 
(Allgemeine Staatengeschichte. Abt. 3. Deutsche Landesgeschichten, Werk 
8., drei Bände);

Unser Heimatland Bukowina, Wien bei Pichler, 1912, 2. Auflage 1916;
Die Deutschen in Galizien und in der Bukowina; Frankfurt a. M., Verlag von 

Heinrich Keller, 1916, mit 37 Abbildungen, 173 S;
Die Deutschen in den Donauländern und ihren Nachbargebieten. Ein 

Sendschreiben an Deutsche und Nichtdeutsche; Breer & Thiemann, Hamm 
1919 (Frankfurter zeitgemäße Broschüren, [N.F.] 38,8);

1848/49-1866-1918/19. Des deutschen Volkes Weg zur Katastrophe und seine 
Rettung,  München, Drei Masken Verlag, 1920;

Österreich, Preußen, Deutschland. Deutsche Geschichte in großdeutscher 
Beleuchtung; Wien & Leipzig, Braumüller, 1926;

Der Völkerkampf und Sprachenstreit in Böhmen im Spiegel der zeitgenössischen 
Quellen, Wien & Leipzig, Braumüller, 1927;
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Profesorul universitar dr. Raimund Friedrich Kaindl, rector al Universităţii din Cernăuţi (1912)
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Decretul împăratului Franz Josef I, din 27 februarie 1901, de numire în funcţia de profesor universitar 
suplinitor a lui Raimund Friedrich Kaindl
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Cerere pentru suplimentarea veniturilor, adresată inspectorului şcolar provincial,
din 8 decembrie 1894
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VIAŢA  POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ  ŞI  ARTISTICĂ   

PENSIONATUL  CERNĂUŢEAN  AL  
CLEMENTINEI  CATARGIU  ÎN  CONTEXT  

MOLDOVENESC

LIVIU  PAPUC

Das Czernowitzer Pensionat von Clementina Catargi 
im moldauischen Kontext

(Zusammenfassung)*

Das Thema des vorliegenden Artikels ergab sich während der Sammlung der 
Dokumente, die für die Veröffentlichung der Bände mit dem Titel Urmaşilor mei... 
[An meine Nachfolger…] nötig waren. Unter sehr vielen Informationen über 
Privatlehrer aus den Städten und Märkten der Moldau fanden wir zwei Fussnoten, in 
denen man auf ein Pensionat für die Erziehung der Mädchen, die zur Czernowitzer 
rumänischen Gemeinschaft gehörten, hinwiesen. Dieses Pensionat wurde in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  (im Jahre 1859) gegründet, in einer Zeit, als sich 
die fremden Bildungsanstalten im rumänischen Raum vermehrten.

Das Pensionat befand sich unter der Schutzherrschaft der edlen Frau 
Clementina Catargiu, der Ehefrau eines Bukowiner Bojaren aus dem 19. Jahrhundert 
(wahrscheinlich der bessarabischen Zweig der Familie Catargiu gehörend), die die 
rumänischen Tätigkeiten aller Art unterstützte. So, zum Beispiel, half sie bei der 
Gründung des Rumänischen Lesevereins (1862),  der später in die Gesellschaft für 
Rumänische Kultur und Literatur in der Bukowina umgewandelt wurde. Zwischen 
Mai 1863 und Dezember 1864 bat Frau Catargiu dieser bekannten Gesellschaft sogar 
materielle Unterstützung an.

Aufgrund seiner Ergebnissen erwarb sich das Pensionat grossen Ruhm. 
Beweise dafür waren die testamentarischen Verfügungen einiger Bojaren, d.h. 
Urkunden, in denen vorgesehen wurde, dass die Mädchen adeliger Herkunft dort 
weiter ausgebildet werden sollten. 

Um die Tätigkeit des Pensionats zu veranschaulichen, verwendet der 
Verfasser mehrere Werbungsartikel aus der damaligen Presse. Darin werden alle 

* Traducerea rezumatului în limba germană: Ștefănița-Mihaela Ungureanu.
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Unterrichtsfächer und auch die Tatsachen erwähnt, dass die „durch Eifer und 
Fachkraft bekannte” Lehrer zur guten Erziehung und Ausbildung der „zum höheren 
Adelsstand gehörenden jungen Frauen” beitrugen, dass die Verdienste der Frau 
Catargiu sich der höchsten Anerkennung erfreuten, weil an den Abschlussprüfungen 
der Landespräsident selbst, Rudolf Ritter von Myrbach, teilnahm. Es ist besonders zu 
bemerken, dass man in Czernowitz, der Landeshauptstadt der damals österreichischen 
Bukowina, „die rumänische Nationalgeschichte” studierte.

Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, Czernowitz, testamentarische 
Urkunden, Privatunterricht, Unterrichtsfächer.

Pe parcursul strângerii materialului, în vederea publicării volumelor 
Urmaşilor mei..., pe lângă destui profesori particulari din oraşele şi târgurile 
Moldovei, am găsit şi două trimiteri directe la un pensionat de domnişoare cu care 
se mândreau Cernăuţii, pensionat aflat sub patronajul unei doamne, Climentina 
Catargiu. Că avea faimă – consecinţă a bunelor rezultate obţinute – o dovedesc 
înscrisurile testamentare, care prevăd continuarea şcolarizării tinerelor de bun neam 
în cel mai nordic punct al Moldovei. Iată ce prevedea testamentul răposatei 
Agrăpina Lazo, născută Canano, din Botoşani, întocmit la 8 august 1861: „ [...] 
executor pentru îndeplinirea celor rostite în testamentul de faţă şi îngrijitor pentru 
educaţia copiilor numesc pe vărul meu, d. Savastian Canano, pe care îl rog cu 
lacrămi să binevoiască a primi această sarcină, adăogându-se că copilele Maria şi 
Climansa sunt aşezate de mine în pansionul d-sale Climentina Catargiu în Cernăuţi, 
cu verbală alcătuire câte 200 [de] galbeni, după săvârşirea mea din viaţă, pe fiecare 
an, pentru învăţătura, hrana şi îmbrăcămintea lor şi căutarea lor cu doftorie, urmând 
a sta copilele mele în acel pansion până când trebuinţa va cere a le trece în alt 
pansion”1.

Tot cam în vremea aceea, la 15 februarie 1865, de la Roman, Comisul 
Iordachi Teodoru îşi îndruma testamentar urmaşa (urmaşele) spre aceeaşi capitală a 
Bucovinei: „[...] 900 [de] galb. daţi în păstrarea mea de soţia mea, Catinca, cu a 
cărora legiuite procente se plăteşte pensionatul fiicei sale, Catinca, la Cernăuţi, [...] 
100 galb. d-nei Clementina Catargi, plata pensionatului a 2 copile până la 14 
septem. 1865”2.

Iată cum, din două părţi ale Moldovei (Botoşani şi Roman), paşii şovăitori ai 
tinerelor mlădiţe nobiliare sunt îndrumaţi întru cultură către cel mai nordic punct al 
românismului. Lăudabil lucru, semn bun pentru incipienta civilizaţie de tip apusean 
care se înfiripa în Principate, dar care ridică unele semne de întrebare. De ce la 
Cernăuţi? Nu existau stabilimente de gen şi în mai marea proximitate a familiilor 

1 „Monitorul Oficial al Moldovei”, Iaşi, anul III, nr. 350, 23 dec. 1861, p. 1 431; republicat în 
Urmaşilor mei, vol. II, Testamente din anii 1863–1870, Iaşi, Editura TipoMoldova, 2011, p. 409–411.

2 „Progresul”, Iaşi, anul III, nr. 84, 26 iul. 1865, p. 3–4; republicat în Urmaşilor mei, vol. I, 
Testamente din anii 1859–1862, Iaşi, TipoMoldova, 2011, p. 316.
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interesate de viitorul progeniturilor? Care era, din acest punct de vedere, situaţia în 
Moldova?

Răspunsurile nu ne stau la îndemână decât parţial, dar putem emite nişte 
ipoteze de lucru. Ne vine în ajutor Rudolf Suţu, care face, la un moment dat, o 
trecere în revistă a pensionatelor-internate ieşene: „Vechi pensionate de fete din 
Iaşi mai erau: al doamnei Joie, care, din Str. Păcurari, s-a mutat mai târziu în Strada 
Muzelor; al doamnei Sacchetti, care îşi avea pensionul la deal, la Copou; al 
doamnei Gall, mama domnului Gall, secretar general al Primăriei Com. Iaşi. 
Pensionatul era în Stradela Sf. Atanasie. [...]

Mai erau: pensionatul doamnei Fajard, din Strada fostă Română şi din Str. 
Asachi, local ocupat astăzi de către Orfelinatul „Regina Maria”. Madame Fajard 
era o bătrână franceză devotată creşterii şi educaţiunii fetelor şi dânsa se făcuse 
repede cunoscută la Iaşi ca o bună profesoară.

În Strada Toma Cosma era pensionatul doamnei Grandjin. Aici au învăţat 
multe eleve. [...]

Doamna Petit era o femeie foarte instruită, se ocupa mult de eleve. Ieşenii 
cei vechi îşi mai amintesc de dânsa când ducea elevele la şcoală într-o trăsură 
mare, iar seara le aducea îndărăt.

Un vechi pension cunoscut era şi Knoch. 
Un alt vechi pensionat, care funcţionează şi astăzi, fără întrerupere, de 

aproape 60 de ani, a fost înfiinţat de către doamna Maria Champalbert, în anul 
1867. Maria Champalbert era diplomată a Academiei din Montpellier, femeie 
foarte cultă, superioară şi distinsă. Institutul înfiinţat de dânsa a luat fiinţă mai întâi 
la Piatra-Neamţ şi aceasta datorită unei întâmplări: venind din Franţa să-şi vadă 
nişte rude stabilite la Piatra, a rămas în acest oraş, fiind rugată de prefectul de pe 
vremuri, Miluş, precum şi de multe alte mari familii din Piatra, să fundeze un 
institut francez care, în acele timpuri, lipsea cu desăvârşire în acel oraş. Şi, 
înţelegând nevoile timpului, inteligentă, cultă şi înzestrată cu o energie deosebită, 
şi-a câştigat repede încrederea şi admiraţia tuturora.

Multe generaţii îi slăvesc memoria. România îi ajunsese a doua patrie. De 
câte ori vorbea de ţara noastră, îşi arăta toată dragostea pentru dânsa. [...]

Sosită în ţară, în urma autorizaţiei date de ministrul instrucţiunii publice din 
1867, Tell, a înfiinţat institutul sub denumirea de «Pensionat privat franco-român», 
iar, de la anul 1893, acest pensionat fiinţează la Iaşi. Din acest an, pensionatul a 
funcţionat sub conducerea fundatoarei încă acum câţiva ani, iar după moartea ei, 
conducerea a luat-o doamna Herovanu, dimpreună cu fiicele ei, doamna Lucia 
Neculau şi domnişoara V. Herovanu. Lozinca fundatoarei institutului se păstrează 
cu sfinţenie şi astăzi: seriozitatea în cultură şi în educaţia elevelor”3.

3 Din internatele franceze ale Iaşului, în „Lumea”, Iaşi, anul IX, nr. 2 422, 17 sept. 1926, 
p. 2–3.



Liviu Papuc

Pentru a completa informaţiile oferite de Rudolf Suţu (uneori şi pentru a 
corecta inerente erori, datorate ezitărilor vârstei la care au fost scrise evocările), să 
adăugăm faptul că pensionatul Charlottei Sacchetti funcţiona deja în 1845, atunci 
când, la 25 martie, o ia în grijă pe domnişoara Anastasia Sion, pentru a o învăţa, 
printre altele: franceza, germana, „moldoveneasca”, istoria, geografia, aritmetica, 
caligrafia, mitologia, muzica, dansul (vezi ANEXA I). Cu stabilitate şi determinare 
impresionante, franţuzoaica îşi extinde şi îmbunătăţeşte permanent oferta 
stabilimentului din Strada Română, Nr. 8, după cum ne dezvăluie testamentul său 
din 9 iunie 1882 (vezi ANEXA II).

Doamna E. Fajard se dovedeşte foarte activă, cu o bună politică de atragere a 
„clientelei”, având un program ambiţios şi complex, după cum ne dovedesc 
numeroasele anunţuri ce-şi fac loc în presa ieşeană a deceniului al optulea – din 
care obţinem şi detalii referitoare la programa de învăţământ (vezi ANEXA III, IV 
şi V). Pe aceeaşi linie se înscrie şi Doamna Petit, din Strada Lozonschi, sau 
Pensionatul Frey din Copou (vezi ANEXA VI).

*

Toate aceste institute de educaţie, după cum s-a văzut, au avut în fruntea lor 
doamne de extracţie străină – cum, de altfel, se purta în epocă –, dar care era 
situaţia în ceea ce priveşte „partea moldovenească”? Aici, informaţiile noastre sunt 
mai limitate; probabil că există date în diferite locuri, însă nu dispunem de acestea, 
în stadiul actual al cercetării noastre. Ne sprijinim doar pe anunţul făcut de slugerul 
Teodor Burada (tatăl mult mai cunoscutului T. T. Burada şi al altor copii realizaţi), 
în august 1831, din care aflăm despre deschiderea unui „pansion de nobile 
demozele, fiice de boieri”, care vor primi „o deplină educaţie în moral, în 
învăţătura limbii greceşti şi franţuzeşti, în ştiinţă şi în muzică” (Vezi ANEXA 
VII)4. 

În a doua jumătate a secolului, atunci când proliferează din plin şi institutele 
de educaţie străine, găsim şi Pensionatul Normal de Domnişoare, patronat de 
Emilia Humpel, sora lui Titu Maiorescu, acesta cu o amplă şi complexă programă 
de învăţământ, nu mai puţin cu o îndelungată funcţionare. Spre ilustrarea activităţii 
acestuia, extragem, din numeroasele (şi mult mai amplele) anunţuri publicitare, 
doar pe unul dintre primele apărute: „Printre institutele de cultură şi educaţiune din 

4 La peste un secol de la înfiinţare, Eusebius Camilar evocă, plin de pioşenie, în articolul 
intitulat Luna Cărţii la Iaşi. Biblioteca Maior Al. T. Burada, „figura celei dintâi moldovence, aceea a 
vornicesei Burada, care a fost cea dintâi iniţiatoare a învăţământului particular din Moldova, cu al său 
«pensionat pentru demoisele»”, [...] de la care „ne-a rămas o «rugăciune» alcătuită de dânsa prin 
1828, poate pentru tinerele şi nobilele vlăstare pentru care a deschis, după modelul Apusului, 
pensionatul, într-o casă cu rugăciuni de arbori a Iaşului” („Iaşul”, Iaşi, anul VI, seria a II-a, nr. 76, 30 
iun. 1938, p. 2).
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ţară, Pensionatul Normal de Domnişoare, fondat şi condus de D-na Emilia Humpel, 
este necontestat unul din cele dintâi. Aici, copilele capătă o instrucţiune serioasă şi 
o educaţiune aleasă. Atragem dar atenţiunea lectorilor noştri asupra anunţului de 
mai la vale, care indică ziua începerii cursurilor anului şcolar 1876–77”5.

*

Pensionatul Clementinei Catargiu ia fiinţă la Cernăuţi, în anul 1859. Să nu fi 
existat la Iaşi vreun institut de aceeaşi natură, care să fie condus de vreo româncă? 
Nu ştim. Oricum, indiferent de situaţia statistică a pensionatelor pentru fetiţe din 
Moldova, alegerea celui al nobilei Clementina Catargiu, de către unii boieri, 
credem că se datorează renumelui de care se bucura, bunelor rezultate obţinute în 
decursul timpului. Pentru că, aşa cum se afirmă într-un anunţ apărut în capitala 
Bucovinei, la câţiva ani după înfiinţare: „El există acu de vreo şase ani de zile cu 
un succes crescând şi tot din ce în ce mai îmbucurător, astfel încât în timpul de faţă 
şi-a câştigat renumele meritat că este cel mai bun dintre toate pensionatele de felul 
acesta în Cernăuţi, atât prin modul creşterii religioase, morale şi naţionale, şi prin 
predarea obiectelor de învăţământ” (Vezi ANEXA VIII). Tot acolo, găsim înşiruite 
şi toate obiectele de învăţământ, faptul că la buna creştere şi educaţie a 
„domnişoarelor din stări mai înalte” contribuiau profesori „recunoscuţi prin zelul şi 
capacitatea lor”, că recunoaşterea meritelor doamnei Catargiu ajungea până la cel 
mai înalt nivel, odată ce preşedintele ţării, cavalerul Rudolf Myrbach, lua parte la 
examenele sfârşitului de an. De remarcat, în mod deosebit, studiul „istoriei 
naţionale române”, mai ales în acel colţ de românism guvernat de austrieci, după 
cum chiar autorul anonim al anunţului precizează: „institutul particular, pensionatul 
privat al Doamnei Catargiu este singurul şi unicul loc şi institut unde se propune – 
deşi numai în mod restrâns, amăsurat scopului institutului – istoria naţională, care 
afară de acest institut nu se cunoaşte, nu se propune nici într-o singură şcoală 
publică, nici măcar în acelea aşa-numite naţionale şi dreptcredincioase, nici prin 
şcoalele poporale normale, nici în preparandie, nici în şcoala reală, nici prin 
gimnazii”6.

Frumoasele rezultate obţinute la pensionatul în discuţie ridică fireasca 
întrebare privind persoana patroanei acestuia. Ing. Mircea Irimescu ne informează, 
în mod succint, că aceasta era  „soţia unui boier bucovinean din sec. al XIX-lea. A 
deschis, în Cernăuţi, un pensionat pentru educarea fetelor din cadrul comunităţii 
româneşti (1859). Sprijinitoare a acţiunii de constituire a Reuniunii Române pentru 
Leptură (1862), apoi a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 

5 „Curierul. Foaia intereselor generale”, Iaşi, anul IV, nr. 63, 15 aug. 1876, p. 4.
6 „Foaea Soţietăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina”, Cernăuţi, anul II, nr. 7, 

1 iul. 1866, p. 210.
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în primii ei ani de activitate”7, pentru a preciza, în alt loc, faptul că, în perioada mai 
1863 – decembrie 1864, Clementina Catargiu a donat Reuniunii Române pentru 
Leptură 8 galbeni, dublu faţă de cât a oferit, de exemplu, baroneasa Marghioliţa 
Cârste8. Vedem, astfel, că naţionalismul promovat în cadrul orelor de istorie era o 
constantă a nobilei doamne (probabil, aparţinând ramurii basarabene a familiei 
Catargiu), care sprijinea manifestările naţionale de orice natură.

Acest pension, de notorietate în epocă, se pare că a avut ecou şi în sufletul 
căminarului Gheorghe Eminovici, oricum atras, după cum bine ştim, de şcolile 
cernăuţene, unde şi-a trimis, în serie, progeniturile masculine, odată ce Augustin 
Z. N. Pop afirmă: „Pe fete le-a educat [Gh. Eminovici] în şcoala particulară Olivari 
din Botoşani, la Agafton sau la pensionul Clementinei Catargiu din Cernăuţi”9. Nu 
ştim pe ce s-a bazat istoricul literar, atunci când a făcut afirmaţia de mai sus, dar 
aceasta este plauzibilă. La anul 1871, Ioan Drogli, în vârstă de treizeci şi cinci de 
ani, de profesiune „derector de şcoală”, se căsătoreşte cu Aglaia Eminovici, în 
vârstă de nouăsprezece ani, de profesiune „proprietară”10. Ne este la îndemână să 
presupunem că profesorul cernăuţean o cunoscuse pe tânăra Aglaia pe vremea când 
aceasta frecventa pensionul Clementinei Catargiu, unde el îi va fi fost chiar dascăl, 
că doar n-a venit până la Ipoteşti s-o peţească fără a o cunoaşte.

Chiar dacă informaţiile pe care le deţinem în acest moment nu sunt foarte 
bogate, considerăm că pensionatul Clementinei Catargiu din Cernăuţi merită 
pomenit şi apreciat, ca moment important în evoluţia societăţii româneşti din 
Bucovina.

 

7 Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862–2012), 
volumul II, Voluntariat bucovinean. Membrii Societăţii, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 113.

8 Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862–2012). 
La 150 de ani. Istoric şi realizări, volumul I, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2012, p. 38.

9 Augustin Z. N. Pop, Pe urmele lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura Sport–Turism, 1978, 
p. 19.

10 Extras din Registrul stării civile pentru căsătoriţi al comunei Cucoreni, plasa Târgului, 
judeţul Botoşani, pe anul 1871. Copie aflată la Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, Pachet 924, nr. 
73.
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ANEXE

I.

Contrat

Je sousignée declare m’engager a prendre en pension Mademoiselle 
Anastasie Sion aux conditions suivantes:

1. Mademoiselle Anastasie sera nourrie et logée a L’Institution, son linge y 
sera blanchi.

2. Il sera enseigné à M-elle Anastasie le Français, l’Allemand, le Moldave, 
l’Histoire, la Géographie, l’Arithmetique, la Calligraphie et la Mythologie.

3. Il sera egalement enseigné à Mademoiselle Anastasie la Musique et la 
Danse pendant six mois (par an).

4. Les livres, fourniture de musique et des [...] sont à la charge de Madame 
Sion.

5. Il sera enseigné à M-elle Anastasia tous les ouvrages de couture et de 
broderie en usage dans les pensions.

6. Le prix de la pension est fixé a 82# quatre-vingt deux ducats payable par 
six mois et d’avance. Dans ce prix est compris la fourniture du papier, plumes, 
encre, règles et crayons pour l’année.

Madame Sacchetti s’engage, de son côté, a faire tout son possible pour 
justifier la confiance dont veut bien l’honneur la Tutelle de M-elle Sion.

Jassi le 25 Mars 1845
Charlotte Sacchetti

[Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, Pachet 640, nr. 19]

II.

Ceci est mon testament

Aujourd’hui, 9 Juin 1882, saine de corps et d’esprit, j’ai pris et arrêté mes 
dernières dispositions qui sont les suivantes:

Conformément aux dernières volontés exprimées par mon défunt époux J. 
Sacchetti dans un testament, en date du 29 Avril 1853, avec ses deux codiciles, je 
confirme le dit testament en tout, en conséquence je prie mes chers enfants de se 
conformer à mes dernières volontés, qui sont aussi celles de leur défunt père.

Je désire formellement qu’après ma mort il n’y ait aucun différent entre eux, 
qu’ils s’aiment tendrement comme de bons et vrais frères et alors Dieu les bénira et 
les aimera comme leur père et moi nous les avons bénis et les avons aimés 
tendrement.
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Comme il est dit dans le testament de leur défunt père, mes chers enfants 
partageront la maison ou sa valeur dont j’ai la propriété et qui est située à Jassy 
strada Romana No. 8, en trois parties égales, car quoique il existe un acte dotal 
dans lequel il est dit que ma fille Annette, lors de son mariage avec Mr. Dodun de 
Perrières a reçu une dot de 60.000 francs, je déclare que cette dot n’a pas été payée 
à Mr Dodun des Perrières ni par mon mari, ni par moi, et qu’il n’a reçu que la 
somme de quatre mille francs. Je déclare en outre que mon gendre Mr Dodun des 
Perrières avec mon consentement et sur la promesse que je lui // rembourserai 
quand je pourrai a dépensé la somme de six cent douze ducats pour la construction 
qui rend uniforme la bâtisse du côté du jardin, c-est-à-dire le grand dortoir, que j’ai 
divisé ensuite en trois chambres et l’agrandissement des deux chambres qui sont à 
côté du grand salon, et que cette somme de six cent douze ducats, il ne m’a pas été 
possible de la lui rembourser.

Ainsi donc, aucum de mes enfants: Charles, Annette et Ernest, n’aura à 
prétendre plus que l’autre. Celle est ma volonté: telle a été aussi celle de leur père.

Avant le partage, mes chers enfants devront payer les dettes qui greveraient 
la propriété, après quoi je les prie qu’avant le partage, il soit prélevé une somme de 
200# (deux cents ducats) qui sera remise à M-elle Fanny Payen de la Mire, comme 
gage de ma faible reconnaissance pour les soins dévouées qu’elle m’a prodigués 
pendant de si longues années.

Je laisse en outre à M-elle Fanny Payen de la Mire tous mes objets: meubles, 
linge, robes, et pas un seul d’entre mes enfants n’aura aucune prétention à faire 
valoir, si ce n’est que sur les objets suivants que je laisse à chacun d’entre mes 
enfants:
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A Charles: ma commode et la glace qui est au dessus; mon portrait en bronze 
et le grand // fauteuil vert de son père.

A Annette: Ma chiffonnière, une boîte à pieds à ouvrage qui lui a été donné à 
son baptême, une petite boîte qui est au-dessus et le grand portrait de famille.

A Ernest: Le portrait de son père au-dessus de mon lit; le lavabo et la table à 
jeu.

A Ferdinand Dodun des Perrières mon prie-Dieu; l’étagère, tous les livres 
qui y sont, le bénitier et l’image de la Vierge.

A ma filleule Fernande Dodun des Perrières: Ma montre et sa boîte.
Comme exécuteur testamentaire, je charge mon cher fils Charles, que je 

conjure d’exécuter à la lettre mes dernières volontés.
Fait à Jassy le 9 Juin 1882.

Charlotte Sacchetti

[Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, Pachet 165, nr. 32 – Plicul cu cinci sigilii poartă 
armoariile familiei Sacchetti] 

III.

(Pensionatul d-nei E. Fajard)

La 27 iunie a avut loc concursul de piano şi împărţirea premiilor la 
pensionatul d-nei E. Fajard. Ar fi trebuit ca toate odăile localului acestui pensionat 
să fi fost prefăcute în un singur salon mare pentru a putea da comoditatea necesară 
damelor şi d-lor care s-au interesat a se convinge despre progresul prodigios ce 
face acest pensionat. Această adunare însemnată atât prin numărul cât şi prin 
distingerea persoanelor ce o compun, şi-a luat sorgintea din succesul cu care au 
răspuns copilele la cursurile predate în limba română, franceză şi germană; succes 
care a pus în poziţiune atât pe părinţi cât şi pe vizitatori a se aştepta la un rezultat 
tot atât de surprinzător şi la concursul de piano. În adevăr, mai multe bucăţi fură 
executate de copile cu atâta artă, încât publicul a rămas mai mult decât încântat, 
putem a zice chiar surprins de rezultatele la care a ajuns d-na Fajard în un timp atât 
de scurt. În interesul instrucţiunii copilelor române, dorim ca d-na Fajard să urmeze 
cum a început, iar ostenelele d-sale vor fi încurajate şi încununate cu cele mai 
frumoase succese; căci nu este părinte care să nu caute a-şi adăpa copilul la cele 
mai bune izvoare de instrucţiune.

[„Curierul. Foaia intereselor generale”, Iaşi,, anul IV, nr. 51, 4 iul. 1876, p. 6–7]

IV.

Pensionnat E. Fajard à Jassy
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Appelée en Roumanie, il y a cinq ans, pour diriger une maison d’éducation 
qui, à la suite de circonstances exceptionelles a dû cesser momentanément, je me 
suis décidée, il y a un an, à continuer ma tâche, en fondant un pensionnat à Jassy.

Mon seul et unique but étant de donner aux jeunes filles roumaines une 
éducation solide et complète, à en faire des femmes intelligentes et laborieuses, des 
mères de famille à la hauteur de leur mission, j’ai réuni dans mon Institution tout ce 
qui peut y contribuer, et offrir en même temps aux familles le moyen d’élever leurs 
enfants sans les placer à l’étranger.

C’est principalement sur ce point que s’est portée mon attention.
En effet, pourquoi éloigner l’enfant, la jeune fille, de son pays?
Pourquoi, à l’âge où les impressions sont vives et profondes, lui faire perdre 

de vue pendant des années entières le pays natal, la langue maternelle, la famille, la 
religion du foyer?...

Pourquoi chercher à lui donner ce cachet étranger, ce vernis d’emprunt qui 
altère sa naiveté, et lui fait adopter trop souvent les truvers du millieu où elle est 
transplantée, sans qu’elle s’imprègne à fond de ce qu’elle pourrait y trouver de bon 
et de beau? 

Cette mesure est-elle donc indispensable et ne peut-elle être évitée?
N’est-ce donc que loin de la patrie qu’on peut acquérir des connaissances 

utiles, des talents agréables, et la facilité de parler plusieurs langues?
Je crois et prétends le contraire.
Depuis plusieurs années la Roumanie a fait un grand pas dans le domaine 

des sciences et des arts; de nombreuses maisons d’éducation pour le deux sexes se 
sont élevées de tous côtés; le bon grain, il est vrai, est mêlé à l’ivraie; mais le bon 
sens de la nation roumaine, ses aptitudes naturelles lui font bien vite discerner la 
vrai  du faux, le solide du superficiel.

L’année d’essai de mon pensionnat, fondé le 1-er Juillet 1875, a déjà fait 
bien des convictions, et toutes les familles qui ont eu confiance en moi, témoignent 
hautement qu’on peut élever ses enfants sous ses yeux aussi bien qu’à l’étranger.

Ma maison, située au Copou, le quartier le plus beau et le plus salubre de 
Jassy, offre toutes les conditions d’hygiène et d’aménagement exigées: un local 
vaste et bien aéré, un jardin ombreux, une grande cour, le tout situé à l’écart et sans 
voisinage contigu, convient à une institution de jeunes filles.

Une nourriture simple, mais saine et abondante, des récréations ménagées 
avec discernement, des soins tous maternels donnés aux enfants, constituent un 
ensemble propre à développer le corps et l’esprit. 

Quant aux études, dont j’ai moi-même la haute direction, j’ai fait appel à des 
professeurs émérites qui ont fait leurs preuves dans les institutions publiques et 
privées, et j’ai choisi moi-même à l’étranger des institutrices morales et capables.

Je crois donc avoir résolu le problème posé plus haut: donner une instruction 
solide et pratique, complète et brillante, une éducation soignée et éclairée aux 
jeunes filles, dans leur pays même, presque sous les yeux de leur famille, qui 
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peuvent s’assurer, sans grand déplacement, que leurs enfants sont entre des mains 
loyales, sûres et dévouées.

J’ose donc espérer le concours des familles de toutes les parties de la 
Roumanie pour faire prospérer mon Institution, et l’étendre de plus en plus dans 
des proportions favorables au but que je me propose. 

Les études se font en roumain, en français, en allemand et en anglais, et 
comprennent:

Langue Roumaine:
Instruction religieuse

Grammaire
Style

Géographie de la Roumanie
Histoire de la Roumanie

Arithmétique
Comptabilité

Physique
Notions de Chimie

Géométrie

Langue Française:
Grammaire

Style
Rhétorique

Littérature ancienne et moderne
Géographie

Histoire universelle
Mythologie

Histoire naturelle
Arithmétique

Langue Allemande:
Grammaire

Style
Littérature allemande

Géographie
Arithmétique

Langue Anglaise:
Grammaire

Style
Littérature anglaise

Histoire d’Angleterre.

Plusieurs bons professeurs de piano sont attachés à l’Institution, et une 
artiste roumaine des plus distinguées a bien voulu se charger des élèves les plus 
avancées.

Une attention toute particulière est donnée aux ouvrages manuels, et surtout 
à la coupe de la lingerie et des vétements, et à leur confections par les éleves elles-
mêmes.

E. Fajard,
Institutrice diplômée à degré supérieur 

[„Curierul. Foaia intereselor generale”, Iaşi, anul IV, nr. 65, 22 aug. 1876, p. 5]
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V.

Pensionatul E. Fajard
Internat şi Externat, Iaşi, Strada Codrescu

Direcţiunea acestui pensionat aduce la cunoştinţa onorab. părinţi de familie 
că cursurile vor începe la 1 septembrie viitor, iar obiectele de studiu se vor preda 
după cum urmează:

Limba română, cursul superior, de dl. G. Drăghici, profesor la Liceul 
Naţional, iar cel inferior de o guvernantă absolventă de la Şcoala Centrală de Fete.

Limba franceză de d-na E. Fajard, institutrice cu diplomă de gradul 
superior.

Limba germană de dl. Dahlenbur.
Piano, d-l E. Caudella, care a binevoit a se însărcina cu direcţiunea 

studiului muzical, având de ajutor şi un alt profesore ales de d-lui pentru clasele 
inferioare, va preda pianul în clasele superioare. Disciplina internă va fi 
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încredinţată la trei guvernante, care vor avea mai cu seamă a exercita pe copile cu 
vorbirea limbilor franceză şi germană şi a le prepara lecţiunile şi temele date de d-
nii profesori. – Pentru condiţiunile de admitere şi alte detailuri, Onorab. Părinţi 
sunt rugaţi a se adresa la d-na directoare E. Fajard în toate zilele de la 10 oare până 
la 4 post meridiane.

Direcţiunea
[„Curierul. Foaia intereselor generale”, Iaşi]

VI.

Institut St. Helene, dirijat de D-na G-le Petit,
Are onoare a încunoştiinţa pe onorab. public că mutându-se în casele 

Panaite Criste, Strada Lozonschi, zidire foarte încăpătoare şi satisfăcând pe deplin 
tuturor cerinţelor unui institut, este în poziţiune a primi un număr mult mai mare de 
eleve decât până acuma. Amelioraţiuni foarte simţitoare s-au făcut atât pentru 
externat, cât şi pentru internat. Deschiderea cursurilor va avea loc luni, în 10/23 
septembrie 1876.

[„Curierul. Foaia intereselor generale”, Iaşi, anul IV, nr. 65, 22 aug. 1876, p. 5]
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VII.

Înştiinţare

D. slugerul Teodor Burada, cu a sa soţie, nepoată d. sardariului Kiriac, au 
cinste a face cunoscut cum că au aşezat în casa lor un pansione de nobile demozele 
fiice de boieri. În această pansione, după bune regule orânduită, pre lângă toate 
îndămânările cuviincioase, vor primi tinerele persoane o deplină educaţie în moral, 
în învăţătura limbii greceşti şi franţuzeşti, în ştiinţă şi în muzică.

Numărul din carile să va alcătui pansione este de 15 persoane, iar preţul pe 
an şasăzeci galbeni. Până acuma s-au adunat următoarele demoazele: fiica 
dumisale vornicului Sandu Krupenski, două nepoate dumisale vorn. Casandra 
Negel, două fiice a dumisale Agăi Mihail Veisa, fiica dumisale spat. C. C. Ruxanda 
Mălăiasă.

Drept aceea, toţi boierii ce vor dori a folosi pe copiii lor în bună educaţie, 
spre a afla tot planul şi condiţiile cu amăruntul, vor binevoi a se adresa în persoană 
sau în scris cătră sus numitul, al căruia lăcuinţă este în Sărărie, pe muchea dealului 
şi în faţa Bisericii numită Vulpe.

[„Albina românească”, Iaşi,, anul III, nr. 28, 20 aug. 1831, p. 112]

VIII.

Pensionatul doamnei Climentina Catargiu

„Acest pensionat este un institut de creştere şi de învăţământ pentru 
domnişoare din stări mai înalte. El există acu de vreo şase ani de zile cu un succes 
crescând şi tot din ce în ce mai îmbucurător, astfel încât în timpul de faţă şi-a 
câştigat renumele meritat, că este cel mai bun dintre toate pensionatele de felul 
acesta în Cernăuţi, atât prin modul creşterii religioase, morale şi naţionale, şi prin 
predarea obiectelor de învăţământ. Într-acest institut, sub conducerea doamnei 
directoare, sunt ocupate mai multe institutriţe cu privegherea, cu creşterea, cu 
predarea de unele obiecte ştiinţiale şi de ocupaţii femeieşti, precât cele mai multe 
obiecte ştiinţiale serioase sunt încredinţate în mâna mai multor profesori, 
recunoscuţi prin zelul şi capacitatea lor, de pe la gimnaziu şi şcoala reală. Într-acest 
mod, sporul şi scopul acestui pensionat este asigurat pe deplin.

Într-a 30 iunie st. n. a. c., s-au ţinut într-acest pensionat de fete examene 
publice, la carele au fost de faţă o mulţime de notabilităţi din Cernăuţi, între carele, 
atât dimineaţa cât şi după amiază-zi, se află şi domnia sa preşedintele ţării, 
cavalerul Rudolf Myrbach, dimpreună cu doamna sa soţie.

Rezultatul examenelor a fost din toate obiectele în toată privinţa strălucit, aşa 
încât domnii oaspeţi n-au putut ca să nu-şi arate în public şi faţă cu doamna 
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directoare bucuria şi mulţămirea sa cea mai mare şi deplină pentru succesele cele 
strălucite şi de tot îmbucurătoare ale examenului.

Era o plăcere nespusă, o mângâiere sufletească să fi văzut cineva cum 
domnişoarele pensionatului, pline de simţăminte nobile şi înfocate, se întreceau cu 
răspunsuri care de care mai nimerite, mai aprofundătoare, mai cu de amăruntul; era 
o luptă nobilă între ele, o luptă frumoasă de dovedirea cunoştinţelor câştigate; o 
însufleţire care o produce numai conştiinţa despre împlinirea acurată a datorinţelor 
sale, conştiinţa despre propăşirea făcută, despre câştigul dobândit în cunoştinţe 
solide se răspica şi se citea în feţele domniilor sale; de aceea şi aplauzul şi 
mulţămirea publicului n-au putut să lipsească. În special ce ne-a atins coardele 
inimii cu deosebită îndestulare şi mângâiere sufletească, a fost examenul din istoria 
naţională română, prin carele domnişoarele au dat cea mai vie dovadă că îşi ştiu 
preţui, stima şi iubi cu ardoare patria şi naţiunea; numai la exemplele cele strălucite 
de patriotism, de bărbăţie, de sacrificii ale trecutului glorios se poate aprinde în 
inima omului fapta iubirii de patrie; numai cunoştinţa trecutului naţiunii sale 
produce în om stima de sine, încrederea în puterile sale spirituale şi morale, toate 
virtuţile cetăţeneşti, amoarea naţională, curajul şi sacrificiul pentru binele comun, 
pentru fericirea tuturor mădularilor naţiunii sale. Prin cunoştinţa trecutului se 
învaţă omul a cunoaşte împrejurările timpului de faţă şi a drege poveţe pentru 
întemeierea unui viitor mai ferice, mai strălucit şi mai glorios. Când am văzut pre 
domnişoarele acestui pensionat, ce au îmbrăţişat cu atâta căldură studiul istoriei 
naţionale, că domnia lor la exemplele cele glorioase sau fatale ale trecutului îşi 
adapă inima, îşi înnobilează şi-şi întăresc simţămintele de amoare de patrie şi de 
naţiune, de sacrificii şi de curaj: atunci am tresărit de bucurie şi am zis: «Viitorul 
este al nostru, căci numai domnişoare cu astfel de cugetări şi simţăminte îl pot 
întemeia şi asigura din generaţiune. Aşchia nu sare niciodată departe de trunchi».

Doamna Catargiu şi prin aceasta a dovedit deplina înţelegere a misiunii ce 
şi-a impus-o, judecând prea bine care elemente trebuie să intre şi în creşterea, în 
învăţătura junelor copile. Sunt elemente ale educării, sunt cunoştinţe care astăzi nu 
pot rămâne străine nimăruia şi nu pot fi privilegiul sau monopolul unui singur sex; 
din contra, sunt cunoştinţe care sunt neapărate oricărui om cult de îmbe sexele şi 
fără de carele nu se poate numi că e cult, precum religiunea, cititul, scrisul, 
computul, noţiunile cele mai generale despre natură (fizica, istoria naturală), 
geografia; astfel, şi chiar şi mai mult încă decât poate unele din aceste cunoştinţe, 
se cere de la fiecare dintre noi cunoştinţa patriei, a naţiunii sale. Aceasta se cere de 
la toţi, de la toată tinerimea studioasă, de la toate sistemele şi institutele de creştere 
şi de învăţătură şi de la conducătorii acestora. Doamna Catargiu are meritul de a fi 
avut în privire aceasta şi de a fi apreţuit cu seriozitate – mai că am zice – 
bărbătească, dacă nu am şti că adeseori femeile sunt nu numai mai simţitoare, mai 
devotate chemării sale, dară adeseori chiar şi mai serioase decât bărbaţii. Doamna 
Catargiu dă un exemplu frumos în astă privire – şi acum mire-se cine va voi auzind 
şi aflând că institutul particular, pensionatul privat al Doamnei Catargiu este 
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singurul şi unicul loc şi institut unde se propune – deşi numai în mod restrâns, 
amăsurat scopului institutului – istoria naţională, care afară de acest institut nu se 
cunoaşte, nu se propune nici într-o singură şcoală publică, nici măcar în acelea aşa-
numite naţionale şi dreptcredincioase, nici prin şcoalele poporale normale, nici în 
preparandie, nici în şcoala reală, nici prin gimnazii.

Nu putem, dară, a nu recomanda cu toată sinceritatea acest pensionat de fete 
tuturor părinţilor acelora care doresc pentru fiicele lor o creştere religioasă morală 
şi naţională şi o cultură spirituală amăsurată cu cerinţele secolului în carele trăim. 
Iată, aicea, şi obiectele obligate care se propun în acest pensionat: religiunea; limba 
română, germană, frâncească şi polonă; calculul; geografia; istoria universală şi 
naţională; istoria naturală; fizica; caligrafia; lucrări de mână – şi ca obiecte libere 
sunt: limba italiană, inglească; muzica; cântarea; semenul şi gimnastica”.

[„Foaea Soţietăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina”, Cernăuţi, anul II, nr. 7, 1 
iul. 1866, p. 208–210]
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DISCIPLINĂ  ŞI  INDISCIPLINĂ  ÎN  ŞCOLILE 
SECUNDARE  DIN  DUCATUL  BUCOVINEI

LIGIA-MARIA  FODOR

Disziplin und Indisziplin in den Mittelschulen aus dem Herzogtum Bukowina

(Zusammenfassung)*

Zwecks des guten Ablaufs und der Wirksamkeit des didaktisch-erzieherischen 
Prozesses in den Gymnasien, Realschulen und Mädchenlyzeen aus dem Herzogtum 
Bukowina wurden es gewisse Massnahmen getroffen, die sich auf Disziplin und 
Verhaltensprinzipien beruhten, die die Schüler und Schülerinnen während der 
Studienjahre beachten mussten. Gleichzeitig wurden es auch Strafen vorgesehen, falls 
die Studierenden die Regeln missachteten. Im allgemeinen ist es der Leitung der 
erwähnten Unterrichtsanstalten gelungen, einen ordentlichen, optimalen Millieu zu 
sichern, aber es gaben auch indisziplinierte Schüler. Solche Fälle wurden am I. 
Staatsobergymnasium in Czernowitz, am Griechisch-orientalischen Obergymnasium 
in Suczawa,  am Staatsobergymnasium in Kotzman, am öffentlichen städtischen 
Mädchenlyzeum in Suczawa.

Schlüsselwörter und -ausdrücke: Disziplin, Indisziplin, I. 
Staatsobergymnasium in Cernowitz, Griechisch-orientalisches Obergymnasium in 
Suczawa, Staatsobergymnasium in Kotzman.

Obţinerea autonomiei provinciale şi acordarea statutului de ducat, în anul 
1861, adoptarea Constituţiei, la 21 decembrie 1867, şi a unor acte normative 
privind modul de organizare a şcolilor secundare au contribuit la crearea unui 
sistem solid de învăţământ secundar în Bucovina1.

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
1 Ligia-Maria Fodor, Învăţământul secundar în Bucovina (1861–1918), Bucureşti, Editura 

Etnologică, 2014, p. 261–263. Şcolile secundare au fost următoarele: gimnaziul, şcoala reală şi liceul 
de fete. În Ducatul Bucovinei au funcţionat 15 gimnazii de stat, confesionale şi private, dintre care 
şase germane (Gimnaziul Superior de Stat I din Cernăuţi, Gimnaziul „Împăratul Franz Josef” din 
Siret, Gimnaziul Real Superior de Stat din Gura Humorului, Gimnaziul Real Privat din Storojineţ, 
Gimnaziul Privat de Fete al Asociaţiei pentru Promovarea Formării Umaniste a Fetelor din Cernăuţi, 
Gimnaziul Privat al Asociaţiei „Gimnaziul Umanist” din Cernăuţi); patru germano-române 
(Gimnaziul Superior Greco-Oriental din Suceava, Gimnaziul Superior de Stat din Rădăuţi, Gimnaziul 
Superior de Stat III din Cernăuţi, Gimnaziul Superior de Stat din Câmpulung); două germano-rutene 
(Gimnaziul Superior de Stat II din Cernăuţi, Gimnaziul Superior de Stat din Coţmani); două rutene 
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Obiectivul studiului îl constituie prezentarea cadrului normativ care 
reglementa aspectele privind disciplina elevilor şi elevelor în şcolile secundare din 
Ducatul Bucovinei şi a unor cazuri concrete de indisciplină, constatate a fi săvârşite 
de către elevii bucovineni. Identificarea unor documente inedite în fondurile 
arhivistice – care se află în administrarea Serviciului Arhive Naţionale Istorice 
Centrale Bucureşti şi a Serviciului Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale – şi 
valorizarea informaţiilor conţinute au constituit motivul analizării acestei 
problematici.

Cadrul normativ care reglementează aspectele privind disciplina elevilor şi 
elevelor în şcolile secundare din Ducatul Bucovinei

Pentru buna desfăşurare şi eficacitatea procesului didactico-educativ la 
gimnaziile, şcolile reale şi liceele de fete din Ducatul Bucovinei, au fost elaborate 
regulamente de disciplină valabile atât pentru institutele de stat, cât şi pentru cele 
private. În aceste acte, se specificau normele comportamentale pe care trebuiau să 
le urmeze elevii şi elevele pe parcursul anilor de studiu, precum şi sancţiunile ce se 
puteau aplica în cazul nerespectării acestora. Pentru elevii care au studiat la 
gimnaziile şi şcolile reale din Bucovina, s-au aplicat prevederile regulamentelor de 
disciplină elaborate de cadrele didactice din provincie, asumate de Consiliul Şcolar 
al Ţării şi aprobate prin ordinele Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii nr. 2 903, din 
19 martie 18752 şi nr. 1 393, din 14 iunie 18963.

Elevii trebuiau să dea dovadă de respect, ascultare şi sinceritate faţă de 
personalul didactic4. În relaţia cu colegii, şcolarii trebuiau să aibă o atitudine 
prietenoasă, paşnică şi îngăduitoare. În cazul în care un elev se considera 
nedreptăţit de către un coleg, trebuia să semnaleze această situaţie dirigintelui 
clasei. Erau pedepsite aspru pâra nemotivată şi învinuirile neverosimile. Elevii nu 
aveau voie să producă pagube unui alt coleg, în caz contrar trebuiau să suporte 
cheltuielile aferente daunei. Elevii nu aveau voie să ofere sau să împrumute 

(Gimnaziul Superior de Stat din Vijniţa, Gimnaziul Real Privat din Văşcăuţi) şi unul polono-german 
(Gimnaziul Real Privat Polono-German din Cernăuţi); trei şcoli reale (Şcoala Reală Superioară 
Greco-Orientală din Cernăuţi, Şcoala Reală de Stat din Cernăuţi, Şcoala Reală Inferioară de Stat din 
Siret) şi opt licee de fete (Liceul de Fete Public Orăşenesc din Cernăuţi, Liceul de Fete Orăşenesc din 
Suceava, Liceul de Fete Orăşenesc din Rădăuţi, Liceul de Fete Privat „Helene Wolański” din 
Cernăuţi, Liceul de Fete Orăşenesc din Gura Humorului, Liceul de Fete Greco-Oriental din Cernăuţi, 
Liceului de Fete Privat din Siret, Liceul de Fete Privat din Câmpulung).

2 R. Wurzer, Festschrift zur hundertjährigen Gedenkfeier der Gründung des Gymnasiums 
1808–1908. Geschichte des k.k. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz, Czernowitz, Druck und Verlag 
der Eckhardt'schen Universitätsbuchdruckerei (J. Mucha), 1909, p. 268.

3 Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale Bucureşti (în continuare se va cita S.A.N.I.C.), 
Fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, Mapa XXX, 
Dosar nr. 2, f. 46–52; Legi disciplinare pentru şcoalele medii ale Bucovinei, Suceava, Tipografia Soc. 
„Şcoala Română”, 1904, p. 3–15.

4 Legi disciplinare pentru şcoalele medii ale Bucovinei…, p. 3.
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colegilor bani sau alte obiecte importante fără ştirea părinţilor sau a 
reprezentantului5 acestora, sau cu scopul de a obţine profit. Şcolarii aveau sarcina 
de a nu deteriora sălile de curs, mobilierul şi materialele didactice, în caz contrar, 
trebuiau să suporte cheltuielile aferente şi erau pedepsiţi aspru dacă acţionau cu rea 
intenţie6.

Elevii trebuiau să participe în mod regulat şi disciplinat la cursurile 
obligatorii şi facultative, la care se înscriseseră cu acordul părinţilor sau al 
reprezentantului acestora. Niciun elev nu putea renunţa la frecventarea unei 
discipline facultative înainte de sfârşitul semestrului, fără aprobarea consiliului 
profesoral al şcolii. Elevilor le era permisă învoirea pentru câteva ore sau pentru o 
zi întreagă numai cu încuviinţarea dirigintelui clasei. Dacă un elev dorea să solicite 
o învoire pentru o perioadă mai mare, aceasta se putea aproba de către directorul 
şcolii, în baza cererii părinţilor şi la recomandarea dirigintelui. În cazul în care un 
elev se îmbolnăvea, acesta trebuia să-l înştiinţeze pe director sau pe diriginte în 
termen de maximum 48 de ore. Absenţele se motivau la reluarea activităţii şcolare, 
în baza unei adeverinţe; numărul absenţelor se menţiona în certificatul semestrial şi 
de absolvire7. Pentru absenţele nemotivate, ca urmare a nefrecventării disciplinelor 
obligatorii, elevii erau sancţionaţi şi li se scădea nota la purtare. Elevii aveau 
obligaţia de a participa la orele de religie; purtarea necuviincioasă, absenţa sau 
întârzierile nejustificate constituiau abateri disciplinare şi se pedepseau aspru8.

Accesul elevilor în sălile de curs era permis cu un sfert de oră înainte de 
începerea orelor. Elevii trebuiau să aibă o ţinută curată şi decentă, precum şi capul 
descoperit. Deplasarea prin localul şcolii trebuia să se facă în linişte şi nu era 
permisă staţionarea, fără vreun motiv justificat, pe holuri şi scări9.

Elevii trebuiau să-şi pregătească în mod conştiincios temele, să se prezinte la 
toate examenele, să nu şoptească altor elevi şi să nu utilizeze mijloace de fraudă la 
lucrările scrise. În timpul orelor de curs, şcolarii trebuiau să fie atenţi şi, în cazul în 
care se ocupau cu alte obiecte, acestea se confiscau şi se restituiau doar părinţilor 
sau tutorelui. Ieşirea din clasă în timpul orelor era permisă doar în cazuri 
excepţionale şi numai la cererea directorului. Pentru pregătirea temelor şi lectura 
facultativă, elevii puteau împrumuta cărţi de la biblioteca şcolii, cu obligaţia de a le 
restitui la timp şi în bună stare, în caz contrar, trebuiau să suporte dauna. Dacă 

5 Ibidem, p. 11. Persoana care primea în gazdă un elev avea statutul de reprezentant al 
părinţilor şi misiunea de a supraveghea respectarea normelor disciplinare de către elev. 

6 Ibidem, p. 4.
7 Ibidem, p. 5.
8 Ibidem, p. 6.
9 Ibidem, p. 6–7.
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şcolarul pierdea o carte, avea obligaţia de a achita suma aferentă, pentru 
achiziţionarea unui nou exemplar10.

În afara cadrului şcolar, elevii aveau obligaţia să fie politicoşi şi să dea 
dovadă de simţ al moralităţii şi al datoriei; în vacanţe, elevii puteau participa la 
excursii în grup numai însoţiţi de către un cadru didactic. Elevii nu aveau voie să 
frecventeze cafenelele; aceştia puteau merge, arareori, doar în localurile publice 
decente, însoţiţi de părinţi; elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a nu le era impusă 
această obligaţie, însă exista condiţionarea de a nu petrece în astfel de locaţii mai 
târziu de orele 21, iarna şi orele 22, vara. Comportamentul inadecvat în localurile 
publice, cearta şi excesele de orice fel se pedepseau aspru, chiar cu exmatricularea. 
Le era interzisă elevilor practicarea de jocuri pentru bani sau obiecte de valoare. 
Elevii de la cursul inferior puteau merge la teatru şi concerte numai însoţiţi de 
părinţi sau de reprezentantul acestora; elevii de la şcolile secundare nu aveau voie 
să participe activ la reprezentările teatrale. Participarea la petrecerile cu dans, 
organizate de societăţi private, era permisă cu aprobarea directorului şcolii numai 
elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a, care aveau un comportament ireproşabil. Nu 
era permisă plimbarea pe uliţă fără un scop anume şi, mai ales, seara târziu. 
Elevilor din clasele inferioare le era interzis fumatul, iar celor din cursul superior, 
numai în localul şcolar şi în locurile publice. Elevii de la şcolile secundare nu 
aveau voie să constituie asociaţii sau să participe la adunări ale unor societăţi 
studenţeşti şi să poarte insigne. O abatere gravă era constituirea unei adunări mari 
de elevi, fără aprobarea corpului profesoral. Şcolarilor mai mari, în vârstă, le era 
permisă participarea la prelegerile publice organizate de societăţile ştiinţifice. 
Elevii nu aveau voie să adune bani pentru un scop anume, fără aprobarea 
Consiliului Şcolar al Ţării11.

Părinţii sau tutorele elevului luau decizia privind locul de cazare, masa şi 
persoana care era responsabilă de şcolarul aflat în gazdă, având, totodată, obligaţia 
de a comunica aceste informaţii dirigintelui. Persoana care primea în gazdă un elev 
avea statutul de reprezentant al părinţilor şi misiunea de a supraveghea respectarea 
normelor disciplinare. În cazul în care se constata că mediul în care convieţuia 
elevul era dăunător dezvoltării personale, din punct de vedere moral-educativ, 
corpul profesorul avea dreptul de a le solicita părinţilor schimbarea locuinţei; exista 
chiar riscul ca elevul să fie exmatriculat, dacă nu se luau măsurile necesare pentru 
remedierea situaţiei12.

Falsificarea de către elevi a certificatelor şcolare, care aveau valoare de 
documente publice, constituia abatere disciplinară şi presupunea, totodată, 
începerea acţiunii de cercetare penală. De asemenea, se pedepsea aspru falsificarea 
sau deteriorarea unei scrisori adresate institutului şcolar sau emise de către acesta13.

10 Ibidem, p. 7–8.
11 Ibidem, p. 8–11.
12 Ibidem, p. 11.
13 Ibidem, p. 12.
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În timpul vacanţelor, li se cerea elevilor să aibă o purtare morală şi 
cuviincioasă; constituia abatere gravă deplasarea din casă în casă, pentru a apela la 
binefacerea publică14.

În cazul în care un elev întrerupea studiile, era necesară înştiinţarea 
directorului şcolii, prin prezentarea unei declaraţii scrise din partea părinţilor sau a 
tutorelui. Elevul retras avea obligaţia de a restitui şcolii cărţile şi manualele 
didactice împrumutate. Părăsirea şcolii fără informarea conducerii institutului era 
considerată „ceva neonest” şi, ulterior, i se putea refuza elevului reînmatricularea15.

Sancţiunile disciplinare puteau fi aplicate individual, de către cadrele 
didactice, cât şi ca urmare a hotărârilor luate în cadrul şedinţelor Consiliului 
profesoral. Dirigintele sau profesorul putea aplica, pentru abaterile disciplinare 
uşoare, următoarele sancţiuni16: mustrarea între patru ochi; mustrarea în faţa clasei; 
reţinerea în clasă a unui elev din clasele cursului inferior, după terminarea orelor 
sau a serviciului religios, sub supravegherea unui profesor.

Pentru săvârşirea unor abateri disciplinare grave erau aplicate, în urma unei 
anchete preliminare şi a deciziei corpului profesoral, următoarele sancţiuni17: 
admonestarea elevului de către director, în faţa colectivului clasei sau a corpului 
profesoral; carcera, pentru maximum 16 ore – într-o zi, elevul putea executa opt 
ore de carceră –, interval în care elevul era obligat să efectueze, în scris, una sau 
mai multe teme, care trebuiau predate la expirarea timpului alocat; pedeapsa cu 
carcera nu i se putea aplica aceluiaşi elev mai mult de două ori într-un an şcolar şi 
aceasta se putea înăspri, în funcţie de împrejurări, prin consilium abeundi18; 
exmatricularea din institut sau din toate şcolile secundare existente în imperiu, fie 
publice, fie private.

Toate sancţiunile disciplinare luate în şedinţa Consiliului profesoral se 
consemnau în catalogul clasei şi se comunicau, pe cale oficială, părinţilor sau 
reprezentantului acestora.

Exmatricularea elevilor se realiza în următoarele situaţii19: o perioadă mai 
mare de opt zile de absenţă nemotivată, fără înştiinţarea verbală sau în scris a 
directorului sau a dirigintelui; obţinerea, în cele două semestre ale anului şcolar, a 
calificativului insuficient; trândăvie persistentă, care nu a putut fi combătută prin 

14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 12–13.
16 Ibidem, p. 13.
17 Ibidem, p. 13–14.
18 Karl E. Demandt, Laterculus notarum. Lateinisch-deutsche Interpretationshilfen für 

spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien, Mit 4 Tafeln spezieller Zahlenschreibungen des 
14.–16. Jahrhunderts, în „Veröffentlichungen der Archivschule Marburg”, nr. 7, 2006, p. 55. 
Consilium abeundi – exmatricularea din şcoală, ca urmare a unui comportament necuviincios, în 
formă continuată.

19 Legi disciplinare pentru şcoalele medii ale Bucovinei…, p. 6, 9, 12, 14.
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mustrare şi diverse sancţiuni; nerespectarea, în mod repetat, a regulamentului 
disciplinar, deşi elevul a fost sancţionat şi i-a fost aplicată pedeapsa cu carcera 
pentru a treia oară; comportament incalificabil faţă de normele moral-etice ale 
instituţiei; săvârşirea de fapte penale: lovire corporală, furt şi altele asemenea; 
comportament inadecvat în locurile publice, participarea la diverse asociaţii, 
neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de cazare.

Decizia de exmatriculare se lua în şedinţa corpului didactic şi se confirma de 
către Consiliul Şcolar al Ţării. Reînmatricularea se putea realiza numai cu 
aprobarea Consiliului Şcolar al Ţării. Exmatricularea din toate şcolile secundare 
din imperiu se realiza la propunerea Consiliului Şcolar al Ţării, prin ordin 
ministerial. Părinţii elevilor exmatriculaţi puteau contesta decizia în termen de 14 
zile la directorul şcolii şi la Consiliul Şcolar al Ţării20.

În ceea ce priveşte normele referitoare la disciplina elevelor de la liceele de 
fete din Bucovina, acestea au fost prevăzute în statutele de înfiinţare şi funcţionare 
a institutelor. Regulamentul de disciplină pentru liceul de fete era elaborat de către 
corpul didactic, aprobat de Consiliul local şi confirmat de către Consiliul Şcolar al 
Ţării21.

Ca sancţiuni disciplinare, pentru un comportament contrar regulamentului 
sau pentru trândăvie statornică, erau considerate: mustrarea în timpul orei, de către 
învăţător, care o putea consemna şi în catalog; avertismentul din partea 
directorului; mustrarea scrisă, adresată părinţilor sau reprezentanţilor acestora, în 
urma hotărârii luate în cadrul consiliului profesoral.

Exmatricularea elevelor se realiza în următoarele situaţii: o perioadă mare de 
absenţă nejustificată; refuzul îndeplinirii obligaţiilor şcolare sau instigarea altor 
eleve pentru adoptarea unui comportament similar; trândăvie persistentă, care nu 
reuşise să fie combătută prin metodele disciplinare menţionate anterior; 
comportament incalificabil faţă de normele moral-etice ale instituţiei, atât în 
interiorul, cât şi în afara şcolii, şi care nu putea fi corectat prin metode disciplinare.

Exmatricularea avea loc în urma hotărârii corpului didactic, exprimată în 
cadrul comisiei liceale şi era comunicată părinţilor sau reprezentanţilor acestora, 
însoţită de motivaţia aferentă.

Cazuri de indiscplină în şcolile secundare din Bucovina, în perioada Ducatului

În continuare, prezentăm câteva situaţii concrete de indisciplină, constatate a 
fi săvârşite de elevi de la Gimnaziul Superior de Stat I din Cernăuţi, Gimnaziul 
Superior Greco-Oriental din Suceava, Gimnaziul Superior de Stat din Coţmani şi 
Liceul de Fete Orăşenesc din Suceava. Aceste informaţii inedite au fost identificate 
în Fondul Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 

20 Ibidem, p. 15.
21 S.A.N.I.C., Fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii, Mapa LVIII, Dosar nr. 1, f. 71.
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Instrucţiunii, care se află în administrarea Serviciului Arhive Naţionale Istorice 
Centrale Bucureşti şi în Fondul Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava, care se 
păstrează la Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale.

Gimnaziul Superior de Stat I din Cernăuţi

Alfred Stokera, elev în clasa a VII-a la Gimnaziul Superior de Stat I din 
Cernăuţi, i-a adresat profesorului Johann Haydek, în data de 19 ianuarie 1864, în 
sala de curs, în prezenţa celorlalţi colegi, întrebarea: „De ce i-a numit râioşi pe 
elevii clasei a VII-a în faţa şcolarilor din clasa a II-a?”. A urmat o discuţie 
contradictorie, în urma căreia profesorul i-a cerut elevului să părăsească clasa. În 
acest context, elevul Stokera a reacţionat şi s-a adresat colegilor săi: „Cine are 
onoare, acela să mă urmeze”. Şase elevi, Julius Aspelmayer, Lasar Nastasi, Johann 
Wolczynski, Karl Hynek, David Rosenzweig şi Theon Tarnawski au părăsit sala de 
curs şi l-au însoţit pe colegul Stokera până la directorul gimnaziului, unde l-au 
reclamat pe profesorul Haydek, susţinând că nu mai pot studia cu acesta. Elevul 
Aspelmayer a declarat că profesorul îi tratează în mod incorect pe elevi şi că vor 
depune o petiţie la Ministerul Instrucţiunii. Ca urmare a acestui fapt, corpul 
didactic a analizat comportamentul elevilor şi a decis exmatricularea, pe plan local, 
a elevului Alfred Stokera, iar pentru ceilalţi elevi, pedepsirea cu carcera şi scăderea 
notei la purtare. Totodată, elevilor din clasa a VII-a, Leopold Habermann, Basil 
Towstiuk, Johann Kossowicz, Michael Kobylanski şi Alexander Karaczewski li s-a 
permis să mai fie examinaţi încă o dată la materia din ultimul semestru, de către 
profesorii Haydek, Wilhelm Vysloužil şi directorul gimnaziului, Stephan Wolf22.

În ziua de 30 ianuarie 1893, când aveau să se distribuie elevilor certificatele 
semestriale, Demeter cavaler de Tabora, elev în clasa a VII-a la Gimnaziul de Stat I 
din Cernăuţi, a fost văzut de către directorul şcolii, Karl Tumlirz, având asupra sa 
un revolver. Elevul intenţiona, conform declaraţiei unui coleg şi prieten al acestuia, 
Goldenberg, să-l folosească împotriva profesorului Adalbert de Mikulicz, în cazul 
în care obţinea un calificativ mic la obiectele de studiu pe care acesta le preda 
(istorie şi geografie) şi, după aceea, urma să se împuşte. Planul elevului Tabora a 
fost dejucat şi, în urma deciziei corpului profesoral, a fost exmatriculat23.

Elevii din clasele superioare ale Gimnaziului Superior de Stat I din Cernăuţi 
s-au implicat în acţiunile de solidaritate şi emancipare naţională. În acest sens, în 
aprilie 1885, aceştia şi-au exprimat dorinţa de a purta brâie tricolore şi de a le fi 
permisă purtarea de şepci colorate, asemenea studenţilor. Ca urmare a solicitării 
acestora, a fost emis, de către Consiliul Şcolar al Ţării, Ordinul nr. 597, din 1 mai 
1885, prin care li se interzicea elevilor să poarte bonete colorate şi să frecventeze 

22 Ibidem, Mapa XXXVI, Dosar nr. 10, f. 4–15.
23 Ibidem, f. 28–31.
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sediile asociaţiilor naţionale sau studenţeşti24. Nerespectarea prevederilor  
regulamentului de disciplină şi ale Ordinului Consiliului Şcolar al Ţării nr. 597, din 
1 mai 1885, a determinat exmatricularea, în anul 1889, a unui elev al gimnaziului, 
care lucra ca scrib la Asociaţia ruteană „Bucovina”25.

În anul 1899, 26 de elevi de la Gimnaziul Superior de Stat Cernăuţi au fost 
anchetaţi sub acuzaţia de instigaţii împotriva statului de drept, prin afilierea la 
mişcarea rusofilă. Gimnaziştii se întruneau periodic, în casa fiicei consilierului 
imperial Dobrjanski, care îşi educa copiii în spiritul panslavist. În casa familiei 
Girowski, elevii participau la ore de limba şi literatura rusă şi de istorie a 
Imperiului Ţarist, purtând eşarfe în culorile Rusiei – alb, albastru, roşu. Membrii 
familiei Girowski erau susţinători ai politicii Imperiului Ţarist şi trecuseră de la 
confesiunea greco-catolică la cea greco-orientală, exemplu urmat de către mulţi 
elevi de gimnaziu26.

Iniţial, mişcarea a început prin organizarea de cursuri de limba rusă, ca 
formă de respingere a ortografiei fonetice a limbii rutene, culminând prin purtarea 
de eşarfe în culorile Rusiei. Având în vedere propunerile corpului profesoral al 
gimnaziului, din 27 şi 29 mai 1899, considerându-se că această mişcare a afectat 
învăţământul rutean, disciplina şi cele mai înalte moravuri ale şcolii, convingerea 
religioasă şi simţul patriotic, Consiliul Şcolar al Ţării a hotărât, în şedinţa din 31 
mai 1899, următoarele: exmatricularea din toate şcolile secundare din Bucovina şi 
Galiţia a fiilor familiei Girowski; exmatricularea, din şcolile secundare din 
localitate, a altor trei elevi; interzicerea elevilor de la şcolile secundare de a efectua 
vizite în casa familiei Girowski; sancţionarea a 14 elevi prin carceră şi mustrarea 
altor şapte elevi; mustrarea elevilor care au participat, fără permisiunea corpului 
didactic, la întrunirile Asociaţiei „Sojuz” şi interzicerea, în viitor, de a lua parte la 
astfel de adunări şi de a purta însemnele specifice27.

În data de 3 februarie 1906, elevii clasei a VIII-a A de la Gimnaziul de Stat I 
din Cernăuţi au lipsit, în mod intenţionat şi demonstrativ, de la ora profesorului dr. 
Bernhard Schwarz. Ca urmare, elevii au fost pedepsiţi cu 16 ore de carceră, le-a 
fost scăzută nota la purtare şi au fost atenţionaţi, totodată, că exista riscul de a fi 
exmatriculaţi. În aceeaşi zi, elevii clasei a VIII-a B au perturbat activitatea 
didactică în prima parte a cursului ţinut de acelaşi profesor; aceştia au fost 
sancţionaţi, în funcţie de gradul de vinovăţie a fiecărui elev, cu patru până la opt 
ore de carceră28.

24 Ibidem, Mapa LVIII, Dosar nr. 1, f. 143.
25 Ibidem, Mapa XXXII, Dosar nr. 10, f. 23–26.
26 Ibidem, Mapa I, Dosar nr. 7, f. 24–25.
27 Ibidem, f. 26–27. „Bukowyna” era o asociaţie a rutenilor bătrâni (proruşi, care susţineau 

ortografia etimologică şi limba rusă), iar „Ruska besida”, „Sojuz” şi „Narodni dim” erau societăţi ale 
tinerilor ruteni (militau pentru individualitate proprie, ruteană, scriere fonetică, limba ruteană). 

28 Ibidem, Mapa XXXVI, Dosar nr. 12, f. 4–5.
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În luna martie a anului 1908, un elev de la Gimnaziul de Stat I dn Cernăuţi a 
comis un atentat asupra profesorului Philipp Decker; ca urmare, elevul a fost 
arestat29.

Gimnaziul Superior Greco-Oriental din Suceava

Patru elevi de la Gimnaziul Superior Greco-Oriental din Suceava au fost 
implicaţi, în anul 1881, într-un furt la librăria din localitate, astfel încât, în urma 
hotărârii corpului didactic, luată în conferinţa extraordinară, din 14 ianuarie 1882, 
un şcolar a fost exmatriculat şi s-a dispus ca acesta să nu mai fie admis în nicio 
şcoală din imperiu, iar ceilalţi trei au primit, ca pedeapsă, carcera30.

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 1888/1889, elevului Nicolae 
Prelici, fiul preotului din Breaza, i s-a acordat la purtare calificativul „satisfăcător”; 
în semestrul al II-lea, acesta nu s-a mai prezentat la cursuri, începând cu 22 
februarie 1889, neispăşindu-şi astfel pedeapsa de 12 ore de carceră, pe care o 
primise din cauza mai multor scandaluri generate de el. Ca urmare, consiliul 
profesoral a decis, la 19 martie 1889, exmatricularea acestuia. La sfârşitul anului 
şcolar 1889/1890, Nicolae Prelici şi mai mulţi absolvenţi ai Gimnaziului din 
Suceava au fost implicaţi într-un scandal, pe care l-au provocat într-un bordel. La 7 
septembrie 1890, tatăl elevului Prelici a solicitat conducerii Gimnaziului din 
Suceava aprobarea pentru înscrierea fiului său la examenul de admitere în clasa a 
VI-a; cererea de reînmatriculare a fost respinsă de către Consiliul Şcolar al Ţării (6 
voturi împotriva, 5 – pentru) şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii31.

Pentru comportament contrar Regulamentului de disciplină, manifestat prin 
absentarea de la cursul de Religie şi atitudine nerespectuoasă în timpul orelor faţă 
de profesorul Vicol Lazăr, elevul din clasa a II-a, germană, Ladislaus Kropiwnicki, 
în vârstă de 16 ani, de confesiune greco-orientală, a fost sancţionat, în anul şcolar 
1891/1892, cu 8, respectiv 12 ore de carceră. Întrucât acesta a continuat să adopte 
aceeaşi atitudine, consiliul profesoral al gimnaziului a hotărât, la 12 iulie 1892, 
exmatricularea acestuia, pe plan local, în cazul în care ar fi continuat să aibă acelaşi 
comportament eronat şi ar fi fost sancţionat pentru a treia oară cu carcera32.

Elevii clasei a VIII-a de la Secţia Română a Gimnaziului Greco-Oriental din 
Suceava au făcut grevă, în data de 14 octombrie 1911; acest aspect a fost prezentat 

29 Ibidem, f. 7; în documentele identificate şi în lucrările consultate nu există mai multe 
informaţii referitoare la cauza acestui atentat şi la persoana care a comis fapta.

30 Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita: S.J.A.N. 
Suceava), Fond Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava , Dosar nr. 2/1881, f. 79–84.

31 S.A.N.I.C., Fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii, Mapa XLI, Dosar nr. 17, f. 1–4.

32 S.J.A.N. Suceava, Fond Liceul „Ştefan cel Mare”, Dosar nr. 6/1891, f. 23, 24v.



Ligia-Maria Fodor

şi într-un articol de presă, în „Czernowitzer Tagblatt” (21 octombrie 1911), sub 
titlul Greva gimnaziştilor33. Dirigintele clasei româneşti, profesorul George 
Palamarciuc, a hotărât ca sâmbătă, 14 octombrie 1911, elevii să fie prezenţi la 
şcoală, în intervalul orar 14–15, pentru verificarea temelor şi recapitularea materiei 
la disciplina limba latină, în vederea pregătirii examenului. Deoarece la această 
activitate s-a prezentat numai un elev, s-a considerat că toţi ceilalţi şcolari au 
discutat şi stabilit de comun acord să lipsească şi să nu dea curs solicitării 
dirigintelui. În acest context, s-a demarat o anchetă, pentru a se lămuri asupra 
acestui caz şi pentru a se evita, în viitor, astfel de situaţii. O parte dintre elevi a 
susţinut că dirigintele nu avea voie să ţină cursuri după-amiaza şi că elevii erau 
trataţi ca la închisoare. Unii şcolari au declarat că au absentat pentru că au avut 
mult de învăţat, deşi în acea după-amiază nu erau planificate cursuri şi ziua 
următoare era liberă. Alţi elevi au invocat diferite motive insignifiante, precum 
stare de rău, deplasarea în localităţile învecinate pentru a-şi aduce mâncare şi altele 
asemănătoare. Acei elevi care nu au respectat dispoziţia dirigintelui, fără vreun 
motiv temeinic, au primit pedeapsa cu carcera între 4 şi 16 ore şi au fost avertizaţi 
de către director, fiind consemnaţi pe o listă. De asemenea, s-a atras atenţia 
cadrelor didactice să organizeze activitatea didactică în intervalul de timp prevăzut 
în orar şi numai în cazuri excepţionale se puteau ţine cursuri în afara programului, 
însă era necesară aprobarea conducerii gimnaziului34.

Elevii de la Gimnaziul Superior Greco-Oriental Suceava, institut 
confesional destinat cu precădere pregătirii şcolarilor de etnie română, şi-au 
exprimat adesea adeziunea la mişcarea naţională a românilor din Bucovina, prin 
purtarea costumului popular românesc în şcoală şi s-au implicat în acţiuni 
naţionaliste care au avut, uneori, consecinţe negative. În acest sens, elocvent este 
atentatul comis, în data de 16 ianuarie 1912, de către elevul român din clasa a V-a, 
Vichentie Greciuc, în timpul orelor de curs, asupra profesorului de matematică, 
Grigore Mocrenschi. Înainte de comiterea faptei, elevul Greciuc i-a solicitat 
profesorului să-i permită să iasă din clasă; la revenirea în sala de curs, acesta i-a 
înmânat profesorului un plic cu o scrisoare, în care se menţiona că „de la 
matematică nu aştept nimic, ci de la Mocrenschi aştept o educaţie naţională” şi un 
fragment din „Foaia poporului”, din care reieşea că profesorul era considerat ca 
fiind „neromân”. În timp ce profesorul desfăcea plicul, elevul a tras cu arma asupra 
lui, rănindu-l uşor, după care s-a sinucis35. Mărturie pentru acest caz sunt atât 
documentele întocmite de autorităţile austriece, cât şi însemnările elevului român 
Erast Tarangul, consemnate ulterior, la maturitate, în memoriile sale, având la bază 
informaţiile relatate de către tatăl său, Orest Tarangul, catihet la Gimnaziul 

33 S.A.N.I.C., Fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii, Mapa XLI, Dosar nr. 18, f. 1.

34 Ibidem, f. 2–3.
35 Ibidem, f. 11–13.
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Superior Greco-Oriental Suceava, şi de colegii de clasă ai lui Vichentie Greciuc, 
Vasile Costin şi Simion Hîj, martori oculari ai evenimentului36.

Din actele autorităţilor şcolare, reiese că elevul Greciuc, în vârstă de 18 ani, 
era caracterizat de cadrele didactice ca „netalentat”, iar de colegii săi, ca o persoană 
liniştită, retrasă, interiorizată şi iute la mânie. Conducerea gimnaziului considera că 
profesorul Mocrenschi era iscusit şi că îi evalua corect pe elevi, vinovat pentru 
fapta comisă fiind însuşi şcolarul Greciuc, care a recurs la acest gest deoarece nu 

36Muzeul Bucovinei din Suceava, Erast Tarangul, Amintiri (manuscris), nr. de inventar 663, p. 
12–16. Un exemplar similar al manuscrisului se află la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, 
Fond personal Erast Tarangul, nr. 90. Adresăm mulţumiri domnului lector univ. dr. Radu-Florian 
Bruja, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, care ne-a înlesnit accesul la acest 
manuscris. În continuare, redăm însemnările lui Erast Tarangul, cu menţiunea că autorul notează 
numele profesorului Gregor Mocranschi în formă diferită faţă de varianta folosită în documentele 
oficiale (în care apare Grigore Mocrenschi): „În cl. a V-a secţia română, profesor la matematică era 
Mocranschi Gregor, un ucrainian germanizat, deci un renegat. Un mare duşman al românilor, 
Mocranschi [îi] şicana şi teroriza pe elevii români, în special pe fiii de ţărani, care purtau costumul 
naţional şi care formau marea majoritate a elevilor de la acest liceu. Mocranschi dădea note slabe, 
proferând tot felul de invective la adresa poporului român, pe care îl numea „dummes Volk” (popor 
prost) sau „ekelhaftes Volk” (popor scârbos). Cu toate că limba de predare la secţia română de la 
acest liceu a fost cea românească, Mocranschi ţinea lecţiile în limba germană şi vorbea cu elevii 
numai nemţeşte. Aceasta crea mari dificultăţi elevilor, în majoritate fii de ţărani de la ţară, care nu 
cunoşteau bine limba germană. (Acestea amănunte mi le-au povestit şi reamintit, cu mult mai târziu, 
cumnatul meu, lt. col. Vasile Costin şi avocatul dr. Simion Hîj, amândoi foşti elevi în această clasă şi 
martori oculari ai dramei care s-a petrecut în acea zi). Elevii din clasa a V-a erau revoltaţi şi clocoteau 
de ură împotriva lui Mocranschi. În acea zi fatală, în ultima oră (12–13) a fost lecţia de matematică. 
Mocranschi a scos la tablă pe elevul Nicolae Doboş, căruia i-a dat să rezolve o problemă de 
aritmetică. Din bancă a ieşit elevul Vichentie Greciuc, fratele mai mic al profesorului Vasile Greciuc, 
în urmă profesorul universitar Vasile Grecu, şi a cerut permisiunea să iasă afară. Mocranschi i-a dat 
voie. Cam după un sfert de ceas, Greciuc, care purta costum naţional, s-a întors în clasă şi i-a predat 
lui Mocranschi, care şedea la catedră, o scrisoare, spunând că a primit-o de la profesorul Victor 
Morariu, o figură mult stimată şi iubită de elevii români. Pe când Mocranschi era ocupat cu 
deschiderea plicului, Greciuc s-a întors spre clasă, a desfăcut bondiţa, a scos din sân un revolver, s-a 
întors din nou spre catedră şi a tras asupra lui Mocranschi, care fugind în zig-zag a ieşit pe uşă afară. 
Greciuc a alergat după el şi din uşă a mai tras un foc în urma lui Mocranschi. Apoi s-a întors în clasă, 
şi-a luat rămas bun de la colegi şi cu un zâmbet pe buze a încercat să se sinucidă, trăgându-şi un 
glonte în inimă. Nereuşind însă, a mai încărcat o dată revolverul şi şi-a tras un glonte în cap, căzând 
mort lângă catedră. Autorităţile şcolare şi poliţia au făcut cercetări, pentru a vedea dacă n-a fost un 
complot. Nu s-a putut constata nimic. Atmosfera era foarte încărcată. Venise din Cernăuţi 
preşedintele de pe atunci al Societăţii Academice „Dacia”, studentul Berezniţchi, care a fost de mai 
multe ori la tatăl meu acasă. Abia după război s-a vorbit că, în cazul lui Mocranschi, a fost un complot 
alcătuit din mai mulţi elevi şi că, prin tragere la sorţi, a fost desemnat Greciuc să-l ucidă pe 
Mocranschi. Cu câteva zile înainte de atentat, noaptea, au fost trase prin geamul locuinţei lui 
Mocranschi mai multe focuri de revolver. Mocranschi a fost lovit de Greciuc cu un glonte în mână, 
iar un alt glonte a trecut prin metalul de la spate al bretelei, pe când fugea prin coridor, şi s-a oprit în 
pielea sa. Mocranschi nu s-a mai întors la liceu. El figurează în anuarul liceului din acest an ca fiind 
în concediu în semestrul II. În anul şcolar următor, a fost transferat la un liceu din Austria de Jos”.
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avea rezultate şcolare bune (acesta avea note mici la matematică, istorie şi limba 
greacă) şi i-a fost teamă că fratele său, profesorul Vasile Greciuc, care îi asigura 
întreţinerea, avea să nu-l mai susţină37.

Ca urmare a acestei fapte, Procuratura din Suceava a iniţiat acţiunea de 
cercetare şi a pus sub acuzare pe mai multe persoane, şi anume: elevul Ilie Petriuc, 
în vârstă de 17 ani, pentru comportament contrar prevederilor art. 305 din Legea 
penală, pentru că, potrivit declaraţiei elevului Constantin Botezat, Petriuc ar fi 
strigat în clasă: „Greciuc a acţionat corect!”; eleva de 16 ani, de la Liceul de Fete 
Orăşenesc din Suceava, Valeria Mărginean, pentru comportament contrar 
prevederilor art. 305 din Legea penală (împotriva ordinii şi liniştii publice), pentru 
că i-ar fi trimis o carte poştală unei prietene, Silvia Joachimciuc, în care a 
menţionat că toţi elevii sunt bucuroşi acum, că nu vor mai primi note mici de la 
„câinele” Mocrenschi 38, precum şi regretul privind sinuciderea şcolarului39; elevul 
în vârstă de 20 de ani, George Prelipcean, pentru fals în declaraţii şi pentru 
solicitarea unui certificat fals, contrar prevederilor art. 197 şi 199 din Legea penală
40 – Prelipcean a declarat, iniţial, în calitate de martor, că nu îşi aminteşte să fi 
comunicat soţiei profesorului şi colegilor despre existenţa unor scrisori de 
ameninţare, ulterior recunoscând că el a transmis informaţia; elevul de gimnaziu, în 
vârstă de 17 ani, Pavel Berariu, pentru fals în declaraţii; a declarat că a fost bolnav 
acasă, în perioada 13–19 ianuarie şi că nu ştia nimic despre incident; în fapt, acesta 
a fost, în data de 18 ianuarie, la înmormântarea lui Greciuc. Prelipcean şi Berariu 
au fost achitaţi, pentru că Tribunalul nu a putut să demonstreze, în baza probelor 
existente, vinovăţia acestora. Valeria Mărginean a fost declarată vinovată pentru 
tulburarea liniştii publice, conform art. 305 din Legea penală şi conform art. 261 şi 
266 din Legea penală, a fost condamnată să achite o amendă penală în valoare de 
30 de coroane şi să execute trei zile de arest41. Eleva a fost exmatriculată începând 

37 S.A.N.I.C., Fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii, Mapa XLI, Dosar nr. 18, f. 8–9.

38 Ibidem, f. 20–23.
39 Ibidem, Mapa LVIII, Dosar nr. 16, f. 1. În continuare, redăm conţinutul cărţii poştale: „Ich 

weiß, daß auch Du von dem traurigen Ereignisse in Suczawa Kenntnis hast. Der arme Greciuc. 
Welchen Schmerz hat er gehabt. Eine Freude haben alle Schüler, daß sie nicht mehr „Zweier“ 
bekommen werden von diesem Hund von Mocrenschi, welcher die kleine Flasch zur Frau hält. Aber 
er ist nicht tot. 4 Kugeln hat er bekommen, Greciuc 2. Als ich dies hörte, bin ich erstarrt. Dies hat sich 
ereignet zwischen 12 und 1. Weine, denn auch wir weinen!“

40 http://alex.onb.ac.at, Kaiserliches Patent, wodurch eine, durch die späteren Gesetze 
ergänzte, Ausgabe des Strafgesetzbuches über Verbrechen und schwere Polizei-Übertretungen vom 3. 
September 1803, mit Aufnahme mehrerer neuer Bestimmungen, als alleiniges Strafgesetz über 
Verbrechen, Vergehen und Übertretungen für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme der 
Militärgränze, kundgemacht, und vom 1. September 1852 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird. 
Strafgesetz. Zweiter Theil. V Hauptstück, în „Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt”, nr. 
117, 27. Mai 1852, p. 531–532.

41 S.A.N.I.C., Fond Guvernământul cezaro-crăiesc al Bucovinei. Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii,, Mapa XLI, Dosar nr. 18, f. 20–23; Mapa LVIII, Dosar nr. 16, f. 1.

http://alex.onb.ac.at/
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cu data de 29 ianuarie 1912 şi după ce, iniţial, fusese condamnată la trei zile de 
arest pentru încercarea de a-l dezvinovăţi pe elevul Greciuc, a fost absolvită de 
pedeapsă, prin sentinţa din 28 februarie 191342.

Gimnaziul Superior de Stat din Coţmani

Patru elevi de la Gimnaziul Superior de Stat din Coţmani, trei din clasa a 
III-a, Nikolaus Oszczypko, din Serafinţi, lângă Horodenca, Georgi Melneczuk din 
Vrânceni şi Nikolaus Neborak din Jucica Veche, precum şi unul din clasa a IV-a, 
Stephan Grecul, din Sipeniţ, au spart cu două bâte, în noaptea din 3 spre 4 iulie 
1908, în jurul orei 2.30 a. m., aproape toate ferestrele de la locuinţa directorului 
şcolii, Sergius Szpoynarowski; în după-amiaza zilei de 4 iulie 1908, Jandarmeria 
i-a predat la Tribunal pe făptaşi; aceştia au fost reţinuţi până la data de 6 iulie 1908. 
La audieri, cei patru elevi au declarat că elevul din clasa a IV-a, Basil Konoval, din 
Serafinţi, lângă Horodenca, a fost instigatorul şi că a făcut presiuni asupra lor 
pentru a comite fapta. Totodată, aceştia au dezvăluit identitatea făptaşilor (elevii 
Konoval şi Grecul) care au spart, pe parcursul anului şcolar 1907/1908, geamurile 
de la locuinţele a cinci cadre didactice de la acelaşi gimnaziu43.

În concluzie, se poate constata că autorităţile bucovinene şi-au însuşit 
politicile şcolare ale Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii de la Viena privind 
disciplina şcolarilor, prin elaborarea de regulamente, în care au fost stipulate 
normele comportamentale pe care trebuiau să le adopte elevii şi elevele din 
instituţiile de învăţământ secundar din această provincie, precum şi sancţiunile ce 
se puteau aplica în cazul nerespectării acestora. 

În general, s-a reuşit asigurarea unui mediu disciplinat şi optim pentru 
desfăşurarea procesului didactico-educativ în şcolile secundare din Ducatul 
Bucovinei. Se poate afirma că unii elevi bucovineni au comis acte de indisciplină 
atât uşoare, cât şi grave, însă acestea din urmă au fost cazuri izolate. În aceste 
situaţii, autorităţile şcolare bucovinene au reacţionat cu promptitudine şi au 
sancţionat abaterile disciplinare, în funcţie de gravitatea faptei, prin acordarea unor 
pedepse precum carcera sau chiar exmatricularea. Elevii implicaţi în fapte de 
natură penală au fost sancţionaţi cu exmatricularea şi cercetaţi în conformitate cu 
prevederile legii penale.

42 Ibidem, Mapa LVIII, Dosar nr. 16, f. 2–5; http://alex.onb.ac.at, Kaiserliches Patent… . 
Strafgesetz, p. 542, 550.

43 Ibidem, Mapa LIII, Dosar nr. 3, f. 7–8. În documentele identificate şi în lucrările consultate 
nu există mai multe informaţii referitoare la modul cum a fost soluţionată ancheta.

http://alex.onb.ac.at/
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IANCU  FLONDOR – ACTIVITATEA  POLITICĂ
ÎN  ULTIMII  ANI  AI  VIEŢII
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Iancu Flondor – his political activity during the last years of his life

(Abstract)

The most representative political personality belonging to Flondor family was 
Iancu Flondor, who connected his name to the great achievement of the Romanian 
population from Bukovina. Due to this accomplishment he was named “the 
providential man of Bukovina”. After the Union, Iancu Flondor was appointed 
minister delegate of the Romanian government from Chernivtsi with the mission to 
integrate the Romanian region to the new political realities of the Former Kingdom. 
He governed Bukowina and issued regulations aimed to help the Romanian 
population from Bukovina overcome the difficult situation following the First World 
War. He concerned himself about the agrarian reform, transport, commerce, 
expropriation, land farming, the Romanian school and education, the use of the 
Romanian language in schools, churches, official documents. He was also 
preoccupied with the situation of the minorities from Bukovina proving great abilities 
and tolerance. 

The conflict with Ion Nistor, with whom he shared the position of 
minister, meant his withdrawal from this function and represented a painful episode 
for both his personal life and the political activity from Romania. 

Even when he was no longer involved in the political activity, in 1920, he 
was not a defeated man. We can appreciate that in this struggle, Iancu Flondor was a 
winner, a model for the political man involved in the community welfare.

 
Keywords: the Great Romania, integration, reforms, conflict, tolerance.

Unirea Bucovinei cu România, în 1918, a constituit un eveniment de cea mai 
mare importanţă în viaţa bucovinenilor români şi de alte naţionalităţi, care au 
aderat la ea cu ocazia Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918, ale 
cărui lucrări au fost conduse de Iancu Flondor, în calitate de preşedinte al 
Congresului. 

Omul politic bucovinean şi-a continuat activitatea în favoarea românilor din 
această provincie, cu misiunea de a integra Bucovina în Vechiul Regat al 
României.
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La 1 decembrie 1918, a avut loc şi Unirea Transilvaniei cu România, acest 
eveniment transformând Vechiul Regat în România Mare. Cu această ocazie, ziarul 
„Glasul Bucovinei”, apărut în timpul Unirii Bucovinei cu România, în toamna lui 
1918, a publicat telegrama lui Iancu Flondor adresată lui Iuliu Maniu, preşedintele 
Consiliului Regent al românilor din Ardeal şi Ungaria. În această  telegramă, Iancu 
Flondor exprima bucuria lui, ca şi a tuturor bucovinenilor, provocată de măreţul act 
de la Alba-Iulia1. Această gazetă publică, în coloanele sale, telegrame care îi 
transmiteau lui Iancu Flondor felicitări cu ocazia înfăptuirii Unirii Bucovinei cu 
România. Telegramele veneau din diferite părţi ale Regatului Român şi salutau 
revenirea provinciei româneşti la patria-mamă2. Însăşi Regina Maria se arată „viu 
mişcată”, mulţumindu-i lui Iancu Flondor pentru unire şi transmiţând „urări de 
fericire deplină” lui Flondor şi tuturor celor ce îi sunt scumpi3.

Presa românească de la sfârşitul anului 1918 l-a încurajat pe Iancu Flondor 
să-şi continue activitatea politică, pentru consfinţirea şi desăvârşirea măreţului act 
al Unirii şi îl caracteriza pe omul politic bucovinean în cuvinte foarte frumoase, 
drept un patriot înflăcărat, „un mare român”, „o figură istorică”, un om care, cu 
toate că primise o cultură austriacă, nu se lăsase ademenit de nicio distincţie şi 
rămăsese o persoană cu o integritate morală rar întâlnită4.

Imediat după unire, Iancu Flondor a corespondat cu Ion I. C. Brătianu, care, 
cu ocazia constituirii României Mari, îl felicita pe preşedintele Congresului 
General al Bucovinei pentru activitatea lui politică şi contribuţia la înfăptuirea 
visului românilor. Iancu Flondor i-a răspuns în cuvinte puţine, dar la fel de calde şi 
de sincere. Atunci, Ion I. C. Brătianu l-a sfătuit pe Iancu Flondor să-şi continue 
munca pe care o începuse şi să ajute la consolidarea statului român, nou creat la 
sfârşitul anului 1918.

Decretul-lege numărul 3 746, din 18 decembrie 1918, publicat în „Monitorul 
Oficial” din 2 ianuarie 1918, consfinţea Unirea Bucovinei cu România, iar Iancu 
Flondor şi Ion Nistor erau numiţi miniştri secretari de stat fără portofoliu, primul 
având sediul la Cernăuţi, iar Nistor, la Bucureşti5.

Hotărârile Consiliului de Miniştri privitoare la Bucovina se luau cerându-se 
avizul ministrului delegat al guvernului de la Cernăuţi. În această calitate, Iancu 
Flondor putea schimba ordonanţele austriece în vigoare, având şi dreptul de a emite 
ordonanţe privitoare la administrarea Bucovinei, în cadrul legilor existente6.

1 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul I, nr. 25, 13 decembrie 1918, p. 3.
2 Ibidem, p. 1.
3 A.N.I.C., Fond Iancu Flondor, Dosar 32, fila 44.
4 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul I, nr. 26, 14 decembrie 1918, p. 2.
5 Radu Economu, Unirea Bucovinei – 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 

1994, p. 46.
6 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 405.
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În scurta perioadă cât a stat în fruntea administraţiei Bucovinei, Iancu 
Flondor a emis mai multe ordonanţe şi şi-a lăsat amprenta asupra mai multor 
domenii de activitate. O primă ordonanţă emisă de Flondor, în noua sa calitate de 
ministru delegat al Bucovinei, interzicea exportul de bancnote şi monede de argint 
şi aur din Bucovina în străinătate7. Tot Flondor a hotărât executarea unui 
recensământ general al populaţiei din Bucovina, care era stabilit pentru ziua de 28 
februarie 1919. Ordonanţa numărul 295, din 26 februarie 1919, se referea la 
probarea cunoaşterii limbii române de către funcţionarii publici din Bucovina. Se 
stabileau cinci grade de cunoaştere a limbii române: I – foarte bine; II – bine; III – 
suficient; IV – dacă respectivul candidat se exprima cu greutate oral şi nu era în 
măsură să probeze cunoaşterea limbii române în scris; V – insuficient. Cu această 
ocazie, românii absolvenţi ai unei şcoli secundare sau asimilate, cu limba de 
predare română, erau scutiţi de examen şi se considerau calificaţi cu gradul I. 
Această ordonanţă a dus la angajarea persoanelor ce ştiau bine româneşte în 
funcţiile publice8.

Iancu Flondor, cât a fost în funcţia de ministru delegat al Bucovinei, a avut 
grijă de personalul didactic din Bucovina, mărindu-i salariile9.

O ordonanţă emisă de Iancu Flondor, la sfârşitul lui martie 1919, stabilea că 
orice import de mărfuri în Bucovina era liber, astfel economia bucovineană 
redresându-se, oarecum, după neajunsurile îndurate sub dominaţia Imperiului 
Habsburgic. O caracteristică valabilă pentru toate ordonanţele emise de omul 
politic bucovinean era faptul că acestea intrau imediat în vigoare după publicarea 
lor, în special în „Glasul Bucovinei”10.

Iancu Flondor s-a preocupat de problema împroprietăririi ţăranilor din 
Bucovina. El a manifestat întotdeauna dragoste şi grijă faţă de ţărănimea 
bucovineană, recunoscându-i capacitatea de luptă şi meritul de a fi păstrat 
românitatea în Bucovina. Interesul deosebit arătat faţă de ţărănime contrazice 
afirmaţia lui Ion Nistor, potrivit căreia Iancu Flondor ar fi fost „prea puţin apropiat 
de masele compacte ale ţărănimii, ale opincii, cum se zice”11. Încă din perioada 
când era şef al guvernului bucovinean provizoriu, Flondor a hotărât să împartă 
pământ la ţărani, fără întârziere. „Este un adevăr sfânt, spunea Flondor, că ţăranul 

7 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, nr. 59, 16/29 noiembrie 1919, p. 3.
8 Ibidem, nr. 84, 16 februarie / 1 martie 1919, p. 3.
9 Ibidem, nr. 94, 28 februarie / 13 martie 1919, p. 2–3.
10 Ibidem, nr. 111, 5 aprilie 1919, p. 3.
11 În şedinţa Consiliului Naţional, din 25 noiembrie 1918, Iancu Flondor aduce un frumos 

omagiu ţărănimii: „Dară ţăranii noştri bucovineni au săvârşit o altă faptă şi mai mare. Ei ne-au scăpat 
datinile, legea şi limba strămoşilor noştri. Numai ţăranilor, nicidecum boierilor sau domnilor, avem să 
le mulţumim dacă ţara aceasta, după o vitregă stăpânire străină de peste 140 de ani, se poate întoarce 
iară la mama ei”. Florin Pintescu, Concepţii politice la Iancu Flondor şi Ion Nistor, în „Codrul 
Cosminului”, Suceava, seria nouă, nr. 1 (11), 1995, p. 253.



Ana-Gabriela Pogorevici

4

este opinca ţării şi că numai el a menţinut fiinţa naţională”. Astfel, au fost împărţite 
ţăranilor peste 60 000 de fălci de pământ (68 600 ha), ceea ce constituia o  
operaţiune de durată, care trebuia făcută în spirit de dreptate socială, dar, „până în 
toamna lui 1920, ea va fi încheiată”, arăta Iancu Flondor în continuare.

La propunerea lui Vasile Alboi Şandru, Consiliul Naţional a votat difuzarea, 
în toate comunele, a declaraţiei lui Iancu Flondor. În ultima şedinţă, din 13 
februarie 1919, a fost constituită o comisie formată din 18 membri, care să 
examineze proiectul legii reformei agrare12. În această comisie, formată numai din 
membri ai Consiliului Naţional, urmau să fie cooptaţi şi membri ai celorlalte 
naţionalităţi. Cu prilejul alegerilor membrilor comisiei, s-a produs un incident 
provocat de preşedintele Consiliului, Dionisie Bejan, care a refuzat să-i acorde 
cuvântul lui Aurel Morariu, reprezentant al „glasiştilor” (cei din gruparea lui Ion 
Nistor, care sprijineau ziarul „Glasul Bucovinei”). Ca urmare, aceştia s-au abţinut 
de la vot şi niciun partizan al lui Ion Nistor nu a figurat în comisie. În mare măsură, 
acest incident a contribuit la disensiunile care au urmat între Iancu Flondor şi Ion 
Nistor. Este menţionat totuşi faptul că nici unul din cei doi nu a fost prezent la 
şedinţă.

Afirmaţiile tendenţioase din partea „glasiştior”, că reforma agrară în 
Bucovina ar fi fost tergiversată, nu corespundeau realităţii. Iancu Flondor s-a 
preocupat intens de modul de rezolvare a acestei probleme importante. Din notele 
sale reiese că, în ziua de 7 martie 1919, s-a discutat proiectul de lege pentru 
reforma agrară din Bucovina. Ca şef al guvernului, Iancu Flondor arătase, în 
programul lui, încă de la 13 noiembrie 1918, că împroprietărirea urma să se facă în 
loturi ţărăneşti de 5 ha inalienabile şi indivizibile. Se urmărea, în acest mod, 
crearea de ferme-model.

Important este că la această reuniune au participat şi reprezentanţii 
celorlalte naţionalităţi, care s-au declarat de acord cu această formă de 
împroprietărire. Este de menţionat faptul că Iancu Flondor a acceptat şi colaborarea 
lui Aurel Onciul în găsirea soluţiei optime a problemei agrare în Bucovina, acest 
lucru evidenţiind personalitatea generoasă şi tolerantă, dar şi interesul deosebit al 
lui Iancu Flondor pentru punerea în practică, cât mai grabnică, a reformei agrare. 
Aurel Onciul a recunoscut, cu această ocazie, „greşeala” de a fi acceptat împărţirea 
administraţiei Bucovinei şi, stabilindu-se la Bucureşti, i-a trimis un proiect pentru 
reforma agrară, întocmit după principiile expuse de guvernul lui Iancu Flondor.

În ceea ce priveşte situaţia electorală în Bucovina, în aceeaşi şedinţă, din 
13 februarie 1919 a Consiliului Naţional, a fost aleasă o comisie formată din 34 de 
membri, la care urmau a se adăuga şi reprezentanţi ai celorlalte naţionalităţi, care 
trebuiau să facă propunerea pentru noul sistem electoral. Nu s-au cunoscut lucrările 

12 Radu Economu, op. cit., p. 50.
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acestei comisii, fiindcă s-a presupus că ea nu a mai lucrat după demisia lui Iancu 
Flondor, iar lucrările ei nu s-au terminat până atunci13.

Iancu Flondor a mai emis o ordonanţă, care prevedea mărirea taxelor de 
transport pentru persoane, bagaje, mărfuri cu 50%14. Ultima ordonanţă dată de 
Flondor, ca ministru delegat al guvernului la Cernăuţi, de o importanţă deosebită, 
ca măsură premergătoare a exproprierii pământului, a fost ordonanţa nr. 37, din 20 
martie 1919, privitoare la arendarea obligatorie a pământului ce urma a fi 
expropriat către ţărani (peste 200 de ha). În fiecare comună, se instituia o comisie 
care stabilea cui să arendeze pământurile, precum şi preţul pentru arendare15. 

În primele luni ale anului 1919, cât timp a fost ministru delegat al 
Bucovinei, Iancu Flondor a primit diferite proiecte de legi, precum proiectul de 
decret-lege pentru Bucovina, relativ la mijloacele de plată, diferite alte memorii şi a 
trimis, constant, regelui Ferdinand I rapoarte privind situaţia Bucovinei, stabilită pe 
compartimente: siguranţă publică, lichidarea trecutului, salubritate publică, 
administraţie regulară, serviciul refacerii economice, îngrijire socială, finanţele 
ţării, instrucţiune publică, problema agrară, reforma electorală. Aceste rapoarte 
aveau scopul de a-l face pe regele României întregite să recunoască adevărata 
situaţie din Bucovina şi modul în care Iancu Flondor îşi exercita funcţia de ministru 
delegat la Cernăuţi. Acest raport este datat 2 aprilie 1919, Cernăuţi, putând fi unul 
dintre ultimele rapoarte trimise la Bucureşti, cât a fost ministru16. 

În privinţa integrării Bucovinei în cadrul României Mari, în esenţă s-au 
confruntat două puncte de vedere. Unul era al lui Iancu Flondor şi al partizanilor 
săi, conform căruia, după cum se exprima însuşi Flondor, până la integrarea 
definitivă ar trebui să fie timp de tranziţie, în care fiecare provincie urma să-şi 
păstreze un fel de autonomie a sa. Celălalt era al naţionaliştilor integrişti, adepţi ai 
lui Ion Nistor, grupaţi în jurul ziarului „Glasul Bucovinei”, iar din septembrie 
1919, sub stindardul Partidului Democrat al Unirii. Conform acestuia, în opera de 
reedificare naţională se punea accent deosebit pe Regatul României, văzut ca factor 
eliberator, căruia urmau să i se subordoneze, deplin şi rapid, provinciile din fosta 
Monarhie Habsburgică, prin unirea lor necondiţionată17.

Cele două tendinţe, prezente îndată după unire în conducerea politică şi 
administrativă a Bucovinei, s-au intensificat, luând forme manifeste şi ostentative. 

13 Ibidem, p. 51.
14 Emil Satco, Ioan Pânzar, Prefectura. Repere istorice locale, Iaşi, Editura „Junimea”, 1995, 

p. 55.
15 Radu Economu, op. cit., p. 52.
16 Cristina Puha, Iancu Flondor şi noile realităţi politice în Regatul Român, în „Analele 

Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul VII, nr. 2 [iulie–decembrie] 2000, p. 460.
17 Doina Alexa, Ion Nistor – omul politic, în „Codrul Cosminului”, Suceava, seria nouă, nr. 2, 

1996, p. 277.
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Pe de o parte, grupul celor de la „Glasul Bucovinei”, la care se raliase cea mai mare 
parte a românilor bucovineni refugiaţi, îşi manifesta opţiunea pentru o conducere 
centralizată a Bucovinei, fără organe legislative şi executive proprii; pe de altă 
parte, cei ce se aflau în majoritate în Consiliul Naţional Român şi organele 
administrative ale Bucovinei, în frunte cu Iancu Flondor, erau pentru o mai largă 
centralizare administrativă a Bucovinei şi asigurarea unei părţi efective a celorlalte 
naţionalităţi. Primul curent, denumit al „glasiştilor”, se apropia de punctul de 
vedere al Partidului Liberal, condus de I. C. Brătianu, iar cel de-al doilea curent, 
numit cel al „administraţiei ţării”, avându-l în frunte pe Iancu Flondor, prin 
tendinţele de descentralizare, se apropia de forţele politice de opoziţie din acea 
vreme18.

Pentru concepţia politică a lui Iancu Flondor, era reprezentativ Programul 
românilor bucovineni, publicat în ziarul „Bucovina”, din 24 aprilie 1919. 
Cotidianul a fost editat de Iancu Flondor, începând cu 18 aprilie 1919, ca organ de 
presă ce reprezenta punctul de vedere al grupării autonomiste19.

Punctul al doilea al Programului românilor bucovineni prevedea „o 
reformă temeinică, privitoare la descentralizarea administrativă”. Acelaşi program 
recomanda organizarea Bucovinei într-o unitate administrativă aparte. Apărând 
autonomia Bucovinei, Iancu Flondor a încercat să obţină de la regele Ferdinand 
aprobarea pentru continuarea activităţii Regionalei Căilor Ferate din Cernăuţi, 
arătând că două linii ferate capitale, una, care leagă Marea Neagră cu Marea 
Baltică, cealaltă, Odessa cu Cehoslovacia, treceau şi se întretăiau la Cernăuţi, oraş 
cu deosebit rol de transbordare. De asemenea, arăta că direcţiunea nou înfiinţată la 
Iaşi, pentru Moldova, Bucovina şi Basarabia, „există asupra unui teritoriu atât de 
mare, cu trei provincii atât de diferenţiate în limba, obiceiurile, cultura şi 
mentalitatea populaţiunilor, [încât] nu poate satisface trebuinţele economice ale 
unui teritoriu prea mare”: „Este recunoscut că România Mare nu se va mai putea 
administra în mod centralizat ca până acum. În interesul, bineînţeles, al statului 
unitar, trebuie să se înfiinţeze şi la nordul ţării, dincoace de Carpaţi, un centru 
propriu administrativ. Am accentuat această necesitate în programul nostru, cerând 
ca, pentru teritoriul Bucovinei, ţinutului Hotinului din Basarabia şi pentru unele 
părţi ale Vechiului Regat, să se înfiinţeze un centru administrativ propriu. 
Înfiinţarea lui ar schimba repede fizionomia etnică în această parte, garantând 
siguranţa şi contribuind la înflorirea statului”20. Răspunsul guvernului român a fost 
desfiinţarea Regionalei din Cernăuţi şi impunerea unei centralizări de nuanţă 
liberalo-franceză în Bucovina21.  

18 Ion Nistor, op. cit., p. 52.
19 Doina Alexa, op. cit., p. 277.
20 Florin Pintescu, op. cit., p. 253.
21 Ibidem, p. 254.



Iancu Flondor – activitatea politică în ultimii ani ai vieţii

Faţă de minorităţile naţionale, ministrul Bucovinei a desfăşurat o politică 
abilă şi tolerantă. Comentând situaţia creată după unirea Bucovinei cu România, 
Iancu Flondor remarca, la 2 aprilie 1919, că a încercat să nu dea ocazia 
minorităţilor de a se plânge de modul în care erau tratate în Bucovina. Flondor, în 
politica adoptată, a încercat să evite situaţiile în care populaţia neromânească ar fi 
putut să se simtă neîndreptăţită22. El susţinea că românii au cunoscut jugul străin 
timp de 144 de ani, pentru a nu încerca să devină ei înşişi jug pentru alte 
naţionalităţi: „Mi-am zis cǎ, pe lângǎ servirea credincioasǎ a cauzei comune a 
neamului, trebuie sǎ evit tot ce s-ar resimţi de populaţia neromâneascǎ ca o 
nedreptate. M-am ferit de schimbǎri repezi şi radicale, în convingerea cǎ, prin 
mǎsuri pripite şi nechibzuite, s-ar compromite, poate irepetabil, cauza bunǎ a 
neamului, precum s-a întâmplat în Basarabia, bântuitǎ şi azi de adânci nemulţumiri, 
dǎunǎtoare idealului naţional”. Caracterizând politica administraţiei Bucovinei în 
domeniul învăţământului popular, Iancu Flondor menţiona că, utilizând mijloace 
„blânde” faţă de celelalte neamuri, a avut un succes nemaipomenit, un număr mare 
de comune cerând transformarea şcolilor lor în şcoli româneşti. Fireşte, a fost o 
bucurie pentru Iancu Flondor să satisfacă aceste dorinţe ale populaţiei neromâneşti 
din Bucovina23.  

Problema integrării funcţionarilor publici, majoritatea dintre ei aparţinând 
altor etnii decât cea română, în noul sistem administrativ, a fost tratată diferit de cei 
doi oameni politici bucovineni, Iancu Flondor şi Ion Nistor. Faţă de toleranţa 
arătată de Iancu Flondor, care evita schimbările radicale, Ion Nistor, adeptul unei 
integrări accelerate a noilor provincii în cadrul statului român, a dus faţă de 
minorităţi o politică în spiritul ideii că „e liber să trăiască şi să se bucure deopotrivă 
cu noi oricine se supune şi nu caută să puie piedici organizaţiei şi conducerii 
noastre ca stat”. Tocmai datorită acestor concepţii diferite privind modalităţile de 
integrare a provinciei în cadrul statului român, s-au iscat neînţelegeri între cei doi 
oameni politici bucovineni şi în privinţa rezolvării problemei funcţionarilor publici. 
Ion Nistor constata că dispoziţiile articolului 10 al Decretului-lege nr. 3 744, din 13 
decembrie 1918 – care prevedea că funcţionarii vor fi numiţi prin decizie 
ministerială sau decret-lege al ministerului central, la propunerea ministrului 
delegat –, nu erau aplicate în Bucovina, funcţionarii fiind numiţi de ministrul 
delegat, fără emiterea unor decrete-lege24.

O primă menţiune împotriva tendinţelor „autonomiste”, fără a indica vreun 
nume, a apărut în articolul omagial dedicat lui Ion Nistor, publicat în „Glasul 

22 Ştefan Purici, Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică, între anii 
1918–1940 (I), în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi-Bucureşti, anul IV, nr. 1 [ianuarie–iunie] 1997, p. 33.

23 Ibidem, p. 35.
24 Rodica Iaţencu, Unirea Bucovinei cu Regatul Român. Integrarea politico-administrativă 

(II), în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul X, nr. 1 [ianuarie–iunie] 2003, p. 169.
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Bucovinei”, nr. 41, din 3 ianuarie 1919. În acest articol, se afirma că mulţi dintre 
cei care au votat actul unirii cu entuziasm, după câteva săptămâni au început să 
aibă fel de fel de îndoieli. În contrast cu aceştia, Ion Nistor era prezentat, prin 
originea sa ţărănească, ca un exponent devotat al unirii necondiţionate. Fără să se 
facă referiri la numele lui Iancu Flondor, era evident că articolul viza persoana sa25.

Dar adevăratul atac împotriva lui Iancu Flondor a fost declanşat de 
prezumtivul şef al „glasiştilor”, Ion Nistor, ministru de stat pentru Bucovina, deci 
coleg de minister cu Iancu Flondor. La 15 martie 1919, ziarul „Patria”, din Cluj, 
publica un interviu al lui Ion Nistor. Acest interviu, prin amploarea învinuirilor 
aduse modului cum era administrată Bucovina sub conducerea lui Iancu Flondor şi 
prin menţionarea expresă a numelui acestuia, trebuie considerat drept începutul 
„crizei bucovinene”. Iniţiativa era cu atât mai semnificativă, cu cât ea purta girul 
unei persoane oficiale, membru în guvern. Ion Nistor semnala „zvonul” că în 
Bucovina ar fi o nouă mişcare autonomistă, în fruntea căreia se află Iancu Flondor. 
Această mişcare ar avea drept scop o cât mai largă autonomie politică şi 
administrativă şi zădărnicirea reformei agrare în modul radical cum o plănuieşte 
gruparea reprezentată de „Glasul Bucovinei”. După ce, prin insinuarea unui 
„zvon”, îl plasa pe Iancu Flondor în postura de „autonomist”, Ion Nistor îl acuza 
direct că făcea numiri de funcţionari prin încălcarea articolului 10 din Decretul 
numărul 3 745, din 18 decembrie 1918. Astfel, au fost numiţi de Iancu Flondor 
prefecţii şi secretarii de serviciu, care vor da o îndrumare „autonomistă” reformei 
agrare. În acel articol, lui Iancu Flondor i se atribuiau: „încercări reacţionare, care 
nu vor avea alt rezultat decât că cei în cauză îşi vor călca ei înşişi dreptul, pe care 
l-au câştigat prin faptul Unirii, de a li se păstra nepătată amintirea în conştiinţa 
recunoscătoare a generaţiilor de azi şi mâine”26.

Flondor îşi arătase deseori interesul pentru bunăstarea ţărănimii 
bucovinene, de-a lungul carierei sale politice şi la apogeul acesteia, odată cu Unirea 
Bucovinei cu România, drept care opinia lui Nistor, conform căreia Flondor ar fi 
fost prea puţin apropiat de masele ţărănimii, era nefondată şi, deci, falsă27. 
Atacurile împotriva lui Flondor au continuat. Astfel, Alecu Procopovici a publicat 
în „Glasul Bucovinei” un articol intitulat Criza, prin care îl acuza pe Flondor de 
conflict cu guvernul central de la Bucureşti, de fapt, că fusese asediat de 
politicianismul căruia nu i-a putut face faţă28.

Într-un alt articol, intitulat Problema naţională, publicat în acelaşi ziar, era 
criticată atitudinea lui Iancu Flondor care, la cererea naţionalităţilor germane, le-a 

25 Radu Economu, op. cit., p. 53.
26 Ibidem, p. 54.
27 Florin Pintescu, op. cit., p. 253.
28 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul  II, nr. 120, 13 aprilie 1919, p. 1.
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promis mai multe licee în limba maternă. „Numai la Bucureşti, afirma Alecu 
Procopovici, se poate hotărî asupra şcolilor în limba naţionalităţilor”29. 

Atmosfera încărcată şi atacurile continue la adresa lui Iancu Flondor, 
atacuri publicate în coloanele ziarului „Glasul Bucovinei”, precum şi diferenţele de 
opinie dintre cei doi oameni politici bucovineni au dus la acutizarea conflictului 
dintre ei30.

În această situaţie, Iancu Flondor nu răspundea, totuşi, atacurilor în 
rubricile ziarului său, „Bucovina”, şi încerca să rezolve criza31. Într-un raport trimis 
regelui Ferdinand, Iancu Flondor descria atmosfera din Bucovina în acel moment şi 
reclama „o grabnică lămurire” în privinţa conflictului pe care îl avea cu Ion Nistor: 
„Din multele semne ale populaţiei româneşti – nota Flondor –, m-am încredinţat că 
intenţiunile mele sunt în general înţelese. Totuşi, un grup restrâns de tineri bărbaţi,  
neexperimentaţi în politică, neînsemnaţi ca număr şi ca forţă, cu firi pornite, cer şi 
agitează pentru o bruscă şi radicală naţionalizare a administraţiei. Agitaţia aceasta 
nelinişteşte populaţia şi duce în eroare [pe] colegii mei de cabinet asupra adevăratei 
stări din Bucovina, la care are mare parte şi ministrul Nistor. Toate stăruinţele mele 
au rămas zadarnice. Această stare politică de dezarmonie între domnul Nistor şi 
mine reclamă o grabnică lămurire”32.

Iancu Flondor, ca şi Ion Nistor, era conştient că izvorul conflictului dintre 
ei se afla, în primul rând, în concepţia diferită privind ritmul de integrare a 
Bucovinei în structurile statului român33. Ion Nistor, în lucrarea sa, Istoria 
Bucovinei, aprecia că „vechea tensiune dintre «bucovinişti» şi naţionali începuse să 
se accentueze tot mai mult, găsind sprijin şi la unii dintre secretarii de serviciu şi, 
mai ales, la secretarul general al serviciului administrativ al Bucovinei. Din 
tensiunea aceasta luă naştere conflictul dintre miniştrii Bucovinei: Flondor şi 
Nistor”34.

Încercând o rezolvare a „crizei”, Iancu Flondor s-a adresat direct 
guvernului central din Bucureşti. Ion I. C. Brătianu fiind plecat la Conferinţa de 
Pace de la Paris, locul de prim-ministru ad-interim era deţinut de Mihail 
Pherekyde, ministru de stat fără portofoliu. Iancu Flondor a sosit la Bucureşti la 31 
martie 1919 / 13 aprilie 1919, fiind primit oficial pe peronul Gării de Nord de un 
delegat al Ministerului de Externe (Mihai Pherekyde era şi ad-interim la Ministerul 
de Externe). Primit la 14 aprilie 1919 de Mihai Pherekyde, Iancu Flondor i-a 
prezentat o notă verbală, în care îşi expunea principalele revendicări privind 

29 Radu Economu, op. cit., p. 54.
30 Ion Nistor, op. cit., p. 406.
31 Radu Economu, op. cit., p. 55.
32 Doina Alexa, op. cit., p. 278.
33 Ibidem, p. 279.
34 Ion Nistor, op. cit., p. 406.
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administrarea Bucovinei. El cerea respectarea Decretului-lege numărul 3 745, din 
18 decembrie 1918, privind organizarea Bucovinei, menţinerea Direcţiei Căilor 
Ferate din Bucovina, organizarea neîntârziată a jandarmeriei, punerea la dispoziţie 
a petrolului şi benzinei necesare pentru arăturile de primăvară, organizarea 
siguranţei statului şi, în sfârşit, excluderea totală a lui Alexandru Constantinescu, 
ministrul Domeniilor, şi a lui Ion Nistor din afacerile Bucovinei. Numai în 
condiţiile satisfacerii acestor cereri, Iancu Flondor accepta să rămână la postul său. 
În cazul în care, până la 15 aprilie 1918, ora 12,00, nu va primi un răspuns 
favorabil, el îşi va prezenta demisia. Rezolvarea favorabilă a notei verbale a lui 
Iancu Flondor, datorită, mai ales, revendicărilor vizând persoana unor miniştri, 
constituia o grea problemă pentru Mihail Pherekyde. Nu numai că poziţia sa de 
interimar nu-i permitea să ia o hotărâre politică, ce afecta componenţa guvernului, 
dar şi ataşamentul său faţă de partid nu îi îngăduia luarea unei decizii care ar fi 
implicat un membru influent al Partidului Liberal, cum era Alexandru 
Constantinescu. Mihail Pherekyde a preferat, pentru a evita luarea unei hotărâri de 
fond, să-i solicite lui Iancu Flondor să aştepte înapoierea lui Ion I. C. Brătianu de la 
Conferinţa de Pace de la Paris. Cum la acea dată era greu de întrevăzut durata 
absenţei din ţară a lui Brătianu, Iancu Flondor i s-a adresat regelui, care, în calitate 
de şef al statului, numea şi revoca miniştrii. În audienţa pe care a avut-o la rege, în 
ziua de 3/16 aprilie 1919, Iancu Flondor i-a prezentat un raport, în care expunea 
principiile sale în administrarea Bucovinei şi reitera revendicările prezentate lui 
Mihail Pherekyde35.

În mod special, ţinând seama de mozaicul naţionalităţilor din Bucovina, 
Iancu Flondor îşi justifica poziţia faţă de populaţia minoritară: „Trebuie să evit tot 
ce s-ar resimţi de populaţia neromânească ca o nedreptate, ca o opresiune 
nejustificată de strictele necesităţi ale statului. Mi-a părut prudent să-mi impun 
rezerve, pentru ca această populaţie să nu aibă cuvinte incriminatorii întemeiate 
înaintea lumii civilizate. Aceeaşi politică se impune şi pe viitor, dacă se tinde, 
într-adevăr, ca Bucovina să nu rămână alipită de Patria Mamă numai ca o noţiune 
geografică, ci cu tot sufletul şi cu toată iubirea populaţiei de orice neam”. Regele a 
evitat să îi dea un răspuns imediat, ceea ce l-a determinat pe Iancu Flondor să-şi 
dea demisia, care însă nu a fost primită pe loc36.

Încercări de a rezolva litigiul dintre cei doi miniştri-delegaţi ai Bucovinei a 
făcut şi generalul Petala. El nu a angajat cu niciunul dintre cei doi discuţii 
particulare, fiindcă nu a vrut să fie bănuit de complicitate, adică de acordarea de 
favoruri unei părţi, în detrimentul celeilalte. El a plecat la Bucureşti şi l-a rugat pe 
Nicolae Iorga să intervină, ştiindu-l în bune relaţii cu adepţii lui Ion Nistor. Iorga, 
însă, i-a răspuns generalului că nu poate veni la Cernăuţi, până ce părţile aflate în 

35 Radu Economu, op. cit., p. 55.
36 Ibidem, p. 56.
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litigiu nu-i vor solicita concursul, prin scrisori deschise. Generalul s-a văzut nevoit 
să ceară audienţă regelui, iar conflictul a rămas neaplanat, terminându-se cu 
înaintarea către rege a demisiei lui Iancu Flondor37.

Înainte de a se întoarce în Bucovina, la Cernăuţi, Iancu Flondor a dat un 
interviu ziarului „Epoca” din Bucureşti, oficios al Partidului Conservator, interviu 
apărut în numărul 90, din 4/17 aprilie 1919. În acest interviu, Iancu Flondor îşi 
anunţa intenţia de a se întoarce în Bucovina, pentru „a face un cordon sanitar 
împotriva operei de corupţie a agenţilor d-lui Constantinescu şi a operei Partidului 
Liberal”. După acest atac făţiş, nu numai împotriva ministrului Alexandru 
Constantinescu, dar şi a Partidului Liberal, Iancu Flondor declară că nu va avea 
nicio acţiune comună cu vreunul dintre partidele istorice – se referea la partidele 
Liberal şi Conservator –, dar va conlucra cu toate elementele care, pe baza unui 
program democratic, vor să întreprindă o acţiune de reclădire a României Mari. 
Mai târziu, într-o scrisoare adresată directorului ziarului „Universul”, publicată în 
„Bucovina”, numărul 30, din 24 aprilie 1919, Iancu Flondor încerca să atenueze 
vehemenţa atacurilor, precizând că acestea nu se refereau la Partidul Liberal, ci la 
grupul lui Constantinescu şi a „propagandiştilor”. Este cert că luarea de poziţii din 
interviu a determinat intrarea imediată şi viguroasă în acţiune a Partidului Liberal 
şi, în final, înlăturarea lui Iancu Flondor de la conducerea administraţiei Bucovinei, 
prin admiterea demisiei sale38.

Ziarul „Glasul Bucovinei” a făcut diverse speculaţii cu privire la demisia 
lui Iancu Flondor din funcţia de ministru-delegat al Bucovinei. Oficial, demisia lui 
Flondor a fost provocată de o neînţelegere între el şi guvernul central, privitoare la 
regulile stabilite prin decretul-lege pentru administrarea Bucovinei39. Acelaşi ziar 
publica un interviu cu Mihai Pherekyde. Acesta susţinea că Iancu Flondor a 
demisionat din guvern pentru că nu îl suporta pe Ion Nistor. De asemenea, afirma 
că Flondor l-a căutat la Bucureşti abia după multe rugăminţi ale unor prieteni. 
Mihai Pherekyde spunea că s-a luptat pentru rezolvarea acestei „crize”, dar că 
Iancu Flondor s-a opus tot timpul clarificării ei. Acest litigiu avea o altă rezolvare, 
în opinia lui Flondor, după cum afirma preşedintele ad-interim al consiliului, şi 
anume aceea a trimiterii la Paris a lui Ion Nistor. Mihai Pherekyde s-a opus acestei 
soluţii şi, astfel, Iancu Flondor i-a declarat că: „Unica soluţiune este retragerea mea 
cât mai în grabă, dacă nu găsiţi pentru d-l Nistor altă însărcinare”40.     

Iancu Flondor era acuzat de faptul că singura lui problemă era Ion Nistor şi 
că guvernul, nedorind să-l sacrifice pe omul politic Nistor, a determinat demisia lui 

37 Dumitru Covalciuc, Iancu Flondor – adversar al onciulismului, în „«Ţara Fagilor». 
Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni”, Cernăuţi–Târgu-Mureş, VII, 1998, p. 38.

38 Radu Economu, op. cit., p. 56. 
39 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, nr. 126, 20 aprilie 1919, p. 11.
40 Ibidem, nr. 130, 27 aprilie 1919, p. 1.
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Flondor. Locul său a fost ocupat de Ion Nistor, conform unui decret-lege special. 
„Glasul Bucovinei” scria că Iancu Flondor a protestat împotriva acestei înlocuiri, 
susţinând că nu s-a ţinut seama de aspiraţiile Bucovinei. Autorul articolului, 
G. Rotică, îl apostrofa pe Iancu Flondor, răspunzându-i că Bucovina a avut aspiraţii 
timp de 140 de ani, dar că ele au fost îndeplinite odată cu înfăptuirea Unirii. Deci, 
Bucovina nu mai avea dreptul la aspiraţie, deoarece ea făcea parte din România 
Mare şi se supunea legilor acesteia41.

În numărul 132 al „Glasului Bucovinei”, se continuau atacurile împotriva 
lui Iancu Flondor, acuzându-l pe acesta de faptul că temperamentul său necontrolat 
şi interviurile pe care le dădea făceau deliciul presei şi, implicit, loveau şi în 
credibilitatea grupării „glasiştilor”, pe care Iancu Flondor o critica42.

Demisia lui Iancu Flondor a fost privită ca o soluţie firească a crizei, Sextil 
Puşcariu considerând că „orice împăcare ar duce, inevitabil, la conflicte şi ar fi 
peticitură”43. Acuzat fiind de către liberali că ar fi reacţionar şi s-ar opune reformei 
agrare, Iancu Flondor a infirmat aceste acuzaţii într-un interviu dat organului 
independent „Chemarea”, de la Iaşi, şi publicat în numărul 14, din 4/17 aprilie 
1919. El susţinea că, în Bucovina, o comisie lucra la proiectul de reformă agrară pe 
principii mult mai radicale decât cele din Vechiul Regat, maximum de prioritate 
agrară fiind fixat la 200 de ha faţă de 500 de ha în Vechiul Regat, iar două sau mai 
multe moşii ale unui singur proprietar formează o singură moşie. Se avea în vedere 
constituirea de moşii ţărăneşti, indivizibile şi neipotecabile. Nu se făcea, în 
Bucovina, o simplă împroprietărire, ci o adevărată reformă agrară. Într-un număr 
din gazeta „Bucovina”, Iancu Flondor susţinea că „d-l Nistor s-a înrolat nu în 
Partidul Liberal, ci în partidul special al lui Constantinescu”, în naivitatea şi 
mediocritatea sa.

Replica viguroasă a Partidului Liberal a început prin publicarea, în 
oficiosul partidului, „Viitorul”, numărul 3 310, din 4/17 aprilie 1919, a ştirii că cele 
declarate de Iancu Flondor ziarului „Epoca” nu corespundeau adevărului, că niciun 
agent al Partidului Liberal nu a călcat în Bucovina, iar, dacă în această provincie a 
existat corupţie, aceasta nu putea fi decât din partea persoanelor locale. Toate 
materialele (benzină, parafină, făină şi altele), puse la dispoziţie de guvernul 
român, au fost date numai persoanelor autorizate de Iancu Flondor personal44. Dacă 
exista corupţie în Bucovina, Iancu Flondor era invitat să o caute acolo, la 
persoanele locale, şi nu în rândurile Partidului Liberal. 

În urma acceptării demisiei lui Iancu Flondor, funcţia de ministru-delegat cu 
administrarea Bucovinei, cu sediul la Cernăuţi, a fost preluată de Ion Nistor, care 
rămânea şi ministru-delegat cu problemele Bucovinei în guvernul din Bucureşti.

41 Ibidem, p. 3.
42 Ibidem, nr. 132, 30 aprilie 1919, p. 2.
43 Doina Alexa, op. cit., p. 279.
44 Radu Economu, op. cit., p. 57.
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„Criza bucovineană”, deşi a constituit un moment dureros în perioada 
imediat următoare Unirii, este un fapt istoric care nu poate fi evitat într-o expunere 
obiectivă şi completă a acestei perioade. Ea a dus la ruptura dintre doi oameni 
politici de frunte ai Bucovinei, fiecare fiind animat de incontestabile sentimente de 
patriotism şi urmărind, cu aceeaşi convingere, dar în modalităţi diferite, unificarea 
Bucovinei cu România45.  

Comparând cele două grupări politice apărute în urma declanşării „crizei 
bucovinene”, G. Rotică aprecia că gruparea lui Iancu Flondor era „cea mai 
puternică coaliţie pe care a cunoscut-o vreodată [...] viaţa de compromisuri a 
politicii bucovinene, spre deosebire de gruparea lui Ion Nistor „o grupare 
moderată, împotriva căreia s-au coalizat toate resturile de austriacism din Ţara 
noastră”46. În paginile aceleiaşi publicaţii, V. Şesan afirma despre Flondor că  
„apără o naţiune bucovineană ce nu e identică cu cea din România”, militând 
pentru „autonomia naţională bucovineană” şi apărarea drepturilor naţiunii 
bucovinene. Autorul găseşte şi o explicaţie a acestei atitudini: „sistemul infernal 
austriac, care a fost în stare să creeze, din o parte de români, nişte pocituri de homo 
bucovinensis, cărora încă şi astăzi le pare nepotrivit a fi guvernaţi de Regele tuturor 
românilor şi de guvernul central de la Bucureşti”47.  

După demisia din guvernul Brătianu, la 14 aprilie 1919, Iancu Flondor şi-a 
constituit în Bucovina o grupare politică proprie, cu organul de presă „Bucovina”48. 
Acest ziar publica o serie de articole prin care se explica atitudinea lui Iancu 
Flondor, justificând concepţia acestuia că perioada de tranziţie trebuie făcută lent, 
fără convulsii sociale şi ţinându-se seama de compoziţia etnică a Bucovinei. Iancu 
Flondor avea acelaşi ţel ca şi Ion Nistor, dar în mod lent şi evolutiv. Greşit a 
procedat Ion Nistor, prin dizolvarea Consiliului Naţional, fostul organ legislativ al 
Bucovinei, într-o perioadă când România n-avea încă Parlament49. 

Referitor la motivele care l-au determinat să demisioneze, Iancu Flondor 
afirma că Bucureştiul privea cu totală indiferenţă hotărârile luate la Cernăuţi, 
atribuţiile sale, fixate prin decretul-lege de administrare a Bucovinei, nefiind 
respectate de guvernul central (a exemplificat cu acţiunea de desfiinţare a Direcţiei 
Căii Ferate din Cernăuţi, care s-a făcut fără acordul său). În ceea ce priveşte 
persoana lui Ion Nistor, Flondor a mărturisit că nu are resentimente personale faţă 

45 Ibidem, p. 57–58.
46 G. Rotică,  Ei şi noi, în „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, 24 aprilie 1919, p. 1, apud 

Rodica Iaţencu, op. cit., p. 189.    
47 V. Şesan, Cine răspunde, în „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, 27 aprilie 1919, p. 3–4, 

apud Rodica Iaţencu, loc. cit.
48 Radu Economu, Iancu Flondor, date inedite din arhivele statului, în „Analele Bucovinei”, 

Rădăuţi – Bucureşti, anul I, nr. 1 [ianuarie–iunie] 1994, p. 57.
49 Idem, Unirea Bucovinei. 1918, p. 66.
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de acesta, dimpotrivă, el a fost acela care l-a propus ca ministru în guvernul central, 
dar a cerut ulterior îndepărtarea lui din guvern pentru faptul că era implicat în acte 
de corupţie, legate de aprovizionarea Bucovinei cu alimente50. 

În ziua de 18 mai 1919, generalul Petala a primit de la un subaltern, aflat la 
Cernăuţi, ştirea că acesta s-a întâlnit cu Iancu Flondor. Ilustrul patriot i-a relatat că 
naţionalităţile minoritare din Bucovina, nemulţumite de situaţia politică, pregăteau 
un memoriu, care urma să fie trimis Conferinţei de Pace de la Paris. Prin acest 
memoriu, ele îşi retrăgeau acordul dat pentru unirea necondiţionată, cerând anumite 
garanţii privitoare la asigurarea drepturilor lor. La 22 mai 1919, generalul Petala 
s-a adresat în scris lui Iancu Flondor şi Ion Nistor, solicitându-le acordul în vederea 
unui arbitraj. Ultimul şi-a dat acordul în 24 de ore, dar Iancu Flondor i-a răspuns 
generalului că acesta nu este la curent cu situaţia politică din Bucovina şi că nu se 
poate pronunţa în privinţa arbitrajului. În scurt timp, Iancu Flondor l-a vizitat pe 
generalul Petala la Hotelul „Pajura Neagră” din Cernăuţi şi a cerut să-i aprobe 
organizarea unei adunări pentru a se consulta cu partizanii săi, înainte de a se 
pronunţa asupra arbitrajului. Acesta i-a aprobat ţinerea adunării, pentru ziua de 2 
iunie 1919. Ion Nistor a protestat împotriva acestei adunări, fiindu-i teamă că Iancu 
Flondor ar fi putut ieşi în stradă, în fruntea manifestanţilor şi ar fi putut cere 
demiterea guvernului Brătianu.

Totuşi, la 2 iunie 1919, adunarea a avut loc în sala mare a Primăriei din 
Cernăuţi şi au participat atât partizanii lui Iancu Flondor din Consiliu Naţional 
Român, cât şi alţi români, dar şi reprezentanţi ai diferitelor partide şi ai 
comunităţilor etnice minoritare. Pe ordinea de zi a adunării a fost discutarea 
organizării Bucovinei până la adoptarea noii Constituţii a României. În concluzie, 
s-a afirmat că vechea administraţie a Bucovinei, care a funcţionat sub conducerea 
lui Iancu Flondor imediat după Unire, nu va reveni la conducere decât dacă va 
funcţiona un Parlament al României întregite51.

În articolul intitulat Reflecţiuni asupra adunării lui Iancu Flondor, ţinută 
la 2 iunie 1919, la Primărie, se susţinea că Adunarea a cerut să se instaureze o 
administraţie proprie a Bucovinei, în care să fie reprezentate proporţional toate 
naţionalităţile. Nicolae Iorga, în „Neamul românesc”, din 7 iulie 1919, dezaproba 
presupusa Moţiune a Adunării, ceea ce a provocat reacţia promptă a lui Iancu 
Flondor, care – în ziarul „Bucovina”, nr. 66, din 11 iulie 1919 şi numărul 77, din 
15 iulie 1919 –, reproşându-i marelui istoric că nu a ascultat şi cealaltă parte, 
afirma că rostul Adunării a fost să se evite nemulţumirea naţionalităţilor minoritare 
şi a implicaţiilor pe care acestea le-ar avea la Conferinţa de Pace de la Paris. La 
Adunare nu s-a criticat administraţia românească, ci doar faptul că se guverna prin 

50 Ibidem, p. 58.
51 Ibidem, p. 67.
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decrete-legi şi fără parlament. În final, Iancu Flondor a luat asupra sa toate 
responsabilităţile în legătură cu ceea ce se discutase la Adunare52.     

Social-democraţii au criticat şi ei Adunarea lui Iancu Flondor, susţinând că, 
în cadrul ei, marele patriot român ar fi declarat că „îl mustră conştiinţa că s-a grăbit 
unirea necondiţionată”, ceea ce a dus la o deosebită satisfacţie a ucrainenilor şi a 
evreilor. Aceştia concludeau: „Astfel, Flondor, din român înfocat, care a îndeplinit 
unirea necondiţionată cu atât deosebit entuziasm, în faţa lumii se preface într-un 
autonomist înverşunat şi orbit de dorinţe ascunse, chiar în detrimentul elementului 
român din Bucovina”53.  

„Glasul Bucovinei” publica rapoarte ale Adunării lui Iancu Flondor şi era 
de acord cu faptul că acesta declarase că era mustrat de conştiinţă că se grăbise cu 
Unirea necondiţionată a Bucovinei. Se susţinea, în coloanele acestui ziar, că limba 
de exprimare a Adunării fusese germana şi că fusese o Adunare internaţională54. 
Flondor era numit, de autorii articolelor din „Glasul Bucovinei”, „unicul iredentist 
al Bucovinei” şi era defăimat, criticat şi ironizat cu orice ocazie55.

În urma Adunării din 2 iunie 1919, arbitrajul nu a avut loc. Chiar a doua zi, 
într-o scrisoare din Iaşi, din 3 iunie 1919, generalul Petala îl informa pe Iancu 
Flondor că arbitrajul nu va putea avea loc „în aceste clipe hotărâtoare pentru 
interesele românismului în Bucovina”. Generalul Petala a fost înlocuit de la 
comandă, fiind rechemat generalul Zadik. Cele două grupări, conduse de Iancu 
Flondor şi de Ion Nistor, au continuat să urmeze propria lor politică. Ion Nistor a 
trecut la formarea unei noi grupări politice, înfiinţându-şi propriul partid, intitulat 
Partidul Democrat al Unirii56. Partidul Democrat al Unirii a fost prima formaţiune 
politică apărută după anul 1918 în Bucovina. S-a constituit  la 15 septembrie 1919, 
din iniţiativa grupării centraliste, conduse de Ion Nistor, care era preşedintele 
partidului; vicepreşedinţi erau I. Toma şi N. Alexandrescu. Partidul s-a constituit ca 
o necesitate a „vieţii obşteşti din Bucovina, în care, prin unirea cu toţi românii 
dintre Nistru şi Tisa, alte idei trebuie să conducă sufletul poporului decât cele ce 
l-au condus sub vitrega stăpânire austriacă”57. Mai târziu, acest partid se afilia 
Partidului Naţional Liberal, condus de I. C. Brătianu58.  

52 Ibidem, p. 68.
53 Petru Rusşindilar, George Tofan – tribun al românismului în Bucovina, Suceava, Editura 

„Hurmuzachi”, 1998, p. 267.
54 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, nr. 159, 5 iunie 1919, p. 1.
55 Ibidem, nr. 209, 6 august 1919, p. 2.
56 Radu Economu, op. cit., p. 68.
57 Doina Alexa, Ion Nistor – dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuţi–

Bucovina, Editura Institutului Bucovina – Basarabia, 2000, p. 196.
58 Radu Economu,op. cit., p. 69.
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În schimb, gruparea politică a lui Iancu Flondor se apropia, ca ideologie şi 
program de guvernare, de Liga Poporului, gruparea lui Flondor fuzionând cu 
aceasta, cu ocazia transformării Ligii în partid, la congresul din 16–17 aprilie 1920. 
Corespondenţa ce s-a purtat în acea perioadă, între generalul Averescu şi Iancu 
Flondor, punea în evidenţă rigoarea înaltei etici politice şi intransigenţa necesară 
acestei componente a vieţii politice. Printr-o scrisoare nedatată, scrisă probabil la 
sfârşitul lunii martie 1920, perioadă în care generalul Averescu, numit prim-
ministru la 13 martie 1920, intenţiona o remaniere a guvernului, Iancu Flondor i-a 
comunicat generalului considerentele pentru care nu putea accepta intrarea în 
guvern. Convingerea sa era că formarea guvernului exclusiv cu membrii Ligii 
Poporului a fost o greşeală şi că, astfel cum opoziţia stabilise, urma să fie constituit 
un guvern de coaliţie, care ar fi dobândit prestigiu şi autoritate într-un moment 
dificil pentru ţară. Nu considera că intrarea sa într-un guvern monocolor ar putea 
aduce un folos real ţării. Răspunzând acestei scrisori, generalul Averescu, la 2 
aprilie 1920, fără să accepte considerentele pe care le invoca Iancu Flondor în 
formarea guvernului de coaliţie, aprecia corectă atitudinea acestuia, de a nu se 
angaja într-un guvern pe care nu-l considera capabil să facă faţă situaţiei59.

Între timp, după ce îşi constituise partidul, Iancu Flondor era criticat în 
ziarul „Glasul Bucovinei”, apreciindu-se că partidul său era o simplă ficţiune. De 
asemenea, Iancu Flondor era acuzat că ar fi avut „apucături nervoase de monarh 
autocrat”, fiind comparat cu Ludovic al XVI-lea, care spusese „L’état c’est moi”60.

Într-un alt număr al ziarului „Glasul Bucovinei”, apărea un articol în care 
se spunea că politica lui Iancu Flondor era condamnată de ardeleni61. Iancu Flondor 
era acuzat de Ion Nistor, în ziarul său, că acţiunea lui ar fi nepatriotică. Erau 
moduri de a face alegerile şi, bineînţeles, părerile erau pro şi contra62. „Glasul 
Bucovinei” de la sfârşitul anului 1920 îl caracteriza pe Iancu Flondor ca pe o 
persoană dornică de a fi adulată cu orice preţ, căreia îi place să fie în centrul 
atenţiei. Se ajunsese chiar la afirmaţia că „d-lui Flondor nu i se poate atribui nicio 
operă constructivă”63.

În ziarul „Glasul Bucovinei”, Ion Nistor vorbise despre alegeri. Alegerile 
parlamentare s-au desfăşurat între 2 şi 6 noiembrie 1919, în timpul Guvernului 
Arthur Văitoianu (27 septembrie – 30 noiembrie 1919), care a înlocuit Guvernul 
Brătianu, ce demisionase. Confuzia situaţiei politice de la Bucureşti – caracterizată 
de G. Rotică prin „nestatornicie în sentimente şi inconsecvenţă în judecată faţă de 
oameni” –, care a marcat atât perioada alegerilor parlamentare, cât şi pe cea 
următoare acesteia (lupte politice, neparticiparea la alegeri a Ligii Poporului 

59 Idem, Iancu Flondor, date inedite…,p. 57–58.
60 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, nr. 269, 21 octombrie 1919, p. 1.
61 Ibidem, nr. 274, 26 octombrie 1919, p. 2.
62 Ibidem, nr. 290, 16 noiembrie 1919, p. 2.
63 Ibidem, anul III, nr. 567, 19 noiembrie 1919, p.1.
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condusă de Alexandru Averescu), a creat o stare de derută în rândul electorilor, 
care s-au îndreptat „spre cel care striga mai mult împotriva trecutului şi care poseda 
mai multă perspectivă de viitor”, anunţând o „politică nouă”64.

La alegerile parlamentare din anul 1919, în Bucovina a participat numai 
Partidul Democrat al Unirii, condus de Ion Nistor, şi candidaţi independenţi. 
Celelalte formaţiuni politice – gruparea lui Iancu Flondor, organizaţiile locale ale 
Partidului Conservator Democrat şi Partidul Social Democrat – au declarat că se 
abţin de la alegeri.  

Iancu Flondor a păstrat o atitudine rezervată, caracteristică omului politic 
„deprins cu rigorile de ţinută din Parlamentul austriac, obişnuit a privi de sus 
politica şi pe politicienii din Vechiul Regat, acuzaţi pe drept de corupţie”. El era 
împotriva oricărui tip de fuziune cu vreun partid politic din Regat, în virtutea 
existenţei unei „mentalităţi nenorocite a Vechiului Regat, unde interesele de partid 
primează asupra oricărui alt sentiment” 65. Omul politic bucovinean afirma, în acest 
sens: „Fidel principiului de a nu mă alătura, din cauze politice bine înţelese, nici 
unui partid istoric din Vechiul Regat şi, prin urmare, de a nu lua parte la luptele 
între aceste partide, ţin să declar că acuzaţiile mele se referă la grupul Alexandru 
Constantinescu – Nistor şi propagandiştii lor”66. Deşi avea idei comune cu 
transilvăneanul Iuliu Maniu, Iancu Flondor, într-o scrisoare adresată acestuia, se 
declara împotriva fuziunii Partidului Naţional din Transilvania cu Partidul 
Ţărănesc al lui Ion Mihalache, arătând că partidul lui Maniu îşi va pierde, prin 
această fuziune, prestigiul şi importanţa sa. Poziţia lui Iancu Flondor a fost 
sancţionată de gazeta ardeleană „Libertatea” (ale cărei idei au fost publicate şi în 
„Glasul Bucovinei”), care se întreba retoric: „De ce această atitudine şi la 
bucovinenii lui Iancu Flondor? Împotriva cui? Împotriva generalilor care au scăpat 
Bucovina de robia ei de 140 de ani?”67.

Neparticiparea grupării lui Iancu Flondor la alegerile din noiembrie 1919 a 
fost explicată tendenţios de „glasişti”, prin lipsa de aderenţi: ţăranii vedeau în el un 
boier ridicat împotriva reformei agrare, iar minorităţile erau dezamăgite de faptul 
că Iancu Flondor le-a promis că va iscăli clauza minorităţilor, având garanţii că se 
va schimba guvernul68.

Cu ocazia Congresului Ligii Poporului, care a avut loc în 16 şi 17 aprilie 
1920, Iancu Flondor a venit la Bucureşti. Cu toate că gruparea sa fuzionase cu Liga 

64 I. Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918–1948), Bucureşti, Editura 
Paideia, 1993, p. 26–27.

65 Florin Pintescu, op. cit., p. 254.
66 Ibidem, p. 255.
67 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul II, nr. 274, 26 octombrie 1919, p. 2.
68  Idem, 16 noiembrie 1919, p. 2; apud Rodica Iaţencu, op. cit, p. 185.
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Poporului, relaţiile dintre cei doi oameni politici au devenit încordate69. Totuşi, 
Iancu Flondor a continuat să recunoască fuziunea cu Partidul lui Averescu, fiindcă 
dorea să contrabalanseze influenţa grupării lui Ion Nistor, printr-o apropiere de 
Liga Poporului70.

Pe când se afla în Bucureşti, la 27 aprilie 1920, Iancu Flondor a avut un 
schimb de scrisori cu generalul Averescu, care avea drept obiect posibila numire a 
lui I. V. Stârcea ca ministru al Bucovinei, în locul lui Ion Nistru, demisionat. Iancu 
Flondor, consecvent concepţiei sale de moralitate în viaţa politică, atrăgea atenţia 
că, prin numirea lui I. V. Stârcea ca ministru al Bucovinei, ar însemna să se dea 
curs liber corupţiei în Bucovina, întrucât acesta, încă din timpul administraţiei 
austriece, a fost implicat în afaceri veroase în exploatarea pădurilor Fondului 
Bisericesc71. Nevoind să favorizeze corupţia în Bucovina, Iancu Flondor declară că, 
în cazul în care, totuşi, I. V. Stârcea ar fi numit ministru, el era nevoit să renunţe la 
candidatura pe listele Partidului Poporului şi chiar să se retragă din partid72.

Răspunsul lui Averescu a fost vădit iritat, dar fără a comenta sau măcar a lua 
în discuţie sesizarea lui Iancu Flondor privind moralitatea lui I. V. Stârcea. El 
credea că îşi păstra prestigiul de şef de partid, considerând că hotărârile sale 
trebuiau să prevaleze, deoarece un partid nu poate avea decât un singur şef. În 
replica ce nu s-a lăsat aşteptată, Iancu Flondor, ferm şi cu demnitate, păstrând 
acelaşi stil protocolar, îl informa pe generalul Averescu că-n ziua în care I. V. 
Stârcea va fi numit ministru, ceea ce ar însemna „consfinţirea celei mai odioase 
corupţii în Bucovina”, calitatea lui de membru al Partidului Poporului înceta. La 2 
iunie 1920, I. V. Stârcea a fost, într-adevăr, numit ministru al Bucovinei şi, la 
aceeaşi dată, Iancu Flondor s-a retras din viaţa politică a ţării73. Aceasta a însemnat, 
practic, victoria „tinerilor” asupra „bătrânilor” politicieni români bucovineni, care, 
de acum înainte, îşi vor putea transpune în practică toate ambiţiile politice, fără a 
întâmpina o opoziţie serioasă. Scârbit de nedreptatea făcută şi de ingratitudinea cu 
care a fost tratat, Iancu Flondor s-a retras definitiv din viaţa publică, stabilindu-se 
la moşia sa din Storojineţ74.

Chiar dacă se retrăsese oficial din viaţa politică a Bucovinei, Iancu Flondor 
continua să fie criticat şi ironizat în paginile ziarului „Glasul Bucovinei”. Se 
spunea că Flondor se opusese reformei agrare în Bucovina şi că refuzase amestecul 
oricui în această problemă, pe care voia să o rezolve singur, că omul politic 

69 Radu Economu, op. cit, p. 58.
70 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică în România 1918–1921, Bucureşti, Editura 
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bucovinean era considerat părintele sufletesc al averescianismului din Bucovina75 . 
De asemenea, era ironizat şi numit „solitarul de la Storojineţ”76, imputându-i-se 
faptul că, dincolo de aparenta sa singurătate, era „un artist închircit în sufletul său 
şi flămând de aplauze”77. 

Concepţia privind necesitatea unui guvern de coaliţie Iancu Flondor şi-o 
manifestase şi anterior scrisorii trimise lui Averescu, într-o scrisoare din 6 august 
1919, adresată omului politic Theodor Mihaly78. Iancu Flondor a discutat, în acea 
perioadă, şi cu regele Ferdinand, căruia i-a sugerat persoana lui Mihaly ca viitor 
prim-ministru, propunere cu care se părea că regele a fost de acord. Dar, indiferent 
că guvernul Ion I. C. Brătianu demisionase, influenţa liberalilor era încă mare şi, 
astfel, s-a constituit un guvern de tehnicieni şi militari, sub conducerea generalului 
Arthur Văitoianu, care a guvernat între 27 septembrie – 1 decembrie 1919, 
organizând alegerile parlamentare, la care gruparea lui Iancu Flondor n-a 
participat79.

Conflictul dintre cei doi oameni politici bucovineni s-a rezolvat, aparent, 
prin demisia lui Flondor, dar efectele „crizei bucovinene” au fost resimţite în 
societatea bucovineană. Diferenţele de vârstă, origine socială, concepţii politice au 
dus la ruptura dintre cei doi politicieni, care aveau păreri diferite asupra rolului ce 
trebuia jucat de Bucovina în cadrul României întregite. Ion Nistor era adeptul unui 
mod de gândire etatistă, de tip francez, pe când Iancu Flondor avea o concepţie de 
natură germană, poporul fiind privit ca un organism viu: „În momentul unirii lor, 
cele patru neamuri ale neamului nostru nu reprezentau o cultură unitară, cum ar fi 
de dorit pentru un stat naţional omogen [...]; aceste patru ramuri se prezintă astăzi 
cu mult mai puţin unificate sufleteşte decât înaintea unificării politice80. În fapt, 
conflictul dintre Flondor şi Nistor a fost „conflictul dintre două elite, Ion Nistor 
fiind reprezentantul tipic al noii elite bucovinene, ce dorea să obţină monopolul 
puterii în Bucovina, având, poate, şi resentimente de natură socială faţă de vechea 
elită românească81.

Retras la conacul său de la Storojineţ, neparticipând activ la viaţa politică a 
României întregite, Iancu Flondor a fost, însă, mereu la curent cu evenimentele ce 
se petreceau în politica românească. Totuşi, el a rămas o ţintă pentru adversarii săi, 
care au căutat mereu pete în biografia omului politic bucovinean. Un eveniment la 
care Iancu Flondor nu a participat şi anume serbările încoronării regelui Ferdinand, 

75 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul IV, nr. 756, 24 iulie 1921, p.1.
76 Ibidem, nr. 880, 25 decembrie 1921, p.1.
77 Ibidem, nr. 884, 30 decembrie 1921, p.1.
78 A.N.I.C., Fond Iancu Flondor, Dosar 14, filele 12–13.
79 Radu Economu, op. cit., p. 58.
80 Florin Pintescu, op. cit., p. 255.
81 Ibidem, p. 257.
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ce au avut loc la Alba-Iulia, în ziua de 15 octombrie 1922, a fost folosit în 
detrimentul lui Flondor, acuzat fiind de neloialitate faţă de dinastie. Neparticiparea 
sa la acest eveniment a fost comentată negativ, dar adevăratul motiv al acesteia a 
ieşit la iveală abia târziu82.

Dintr-un proiect de scrisoare, din decembrie 1922, adresată „d-lui Mişu” 
(care poate fi N. Mişu, fost ministru de externe pentru scurt timp, în guvernul 
generalului Arthur Văitoianu), s-a aflat că lipsa lui Iancu Flondor de la ceremonia 
de la Alba-Iulia se datora unei chestiuni de protocol, pe care acesta a apreciat-o ca 
jignitoare nu pentru el ca persoană, ci pentru naţiunea română din Bucovina şi lupta 
acesteia pentru unire. „Vârsta şi cele petrecute în viaţa mea mă scutesc de ambiţii 
copilăreşti”, a scris Iancu Flondor, pentru a explica că nu pentru el a considerat 
această chestiune jignitoare, ci pentru românii bucovineni. Ignorându-se calitatea 
sa de fost preşedinte al Consiliului Naţional Român din Cernăuţi şi cea de şef al 
guvernului provizoriu al Bucovinei, a fost omis din cortegiul regal, fiind amplasat 
în „masa” foştilor miniştri, în fundul bisericii, în anonimat, între coloane. „Acest 
eveniment regretabil – continuă Iancu Flondor, în proiectul scrisorii sus-citate – se 
prezintă ca o degradare şi o denaturare a unor sublime acte istorice şi, implicit, o 
jignire a oamenilor care au urmat cu însufleţire chemările mele”.

Însemnarea de pe textul proiectului de scrisoare, scrisă cu creionul de o altă 
persoană decât Iancu Flondor, arată că acesta s-a dus în audienţă la rege cu 
„decoraţia în mână”. Lipsa sa fizică de la Alba-Iulia, justificată din considerente de 
onoare şi preţuire pentru românii din Bucovina, nu l-a împiedicat, însă, să participe 
în mod simbolic la eveniment, trimiţând o telegramă de felicitare83, la care regele a 
răspuns cu mulţumiri84. Nu se poate, deci, susţine că neparticiparea lui Iancu 
Flondor la Alba-Iulia a fost manifestarea unei poziţii ostile faţă de dinastie sau faţă 
de evenimentul unirii tuturor românilor.

Flondor a ţinut să fie la curent cu ce se întâmpla în viaţa politică a Bucovinei 
şi a României, chiar dacă nu mai făcea parte activă din ea. Urmărind evoluţia unor 
oameni politici, Iancu Flondor îi felicita pe aceştia când o meritau. Într-o scrisoare 
datată „7 martie 1923, Flondoreni”, omul politic bucovinean îl felicita pe Iuliu 
Maniu „pentru acţiunea dv. politică în România întregită, fiind şi eu convins că 
viitorul ţării şi naţiei noastre este strâns legat de drept şi legalitate şi că visul 
secular al unei Românii întregite, prospere şi puternice nu este realizabil decât 
numai pe această cale”. Flondor îl felicita pe Maniu din adâncul inimii, militând şi 
el pentru o colaborare a partidelor de ordine, considerate de acesta „condiţiune 
indispensabilă pentru însănătoşirea vieţii noastre publice”. Exprimându-şi 
încrederea pe care o avea în Iuliu Maniu, Flondor îi ura omului politic 

82 Radu Economu, op. cit., p. 58.
83 A.N.I.C., Fond Iancu Flondor, Dosar 32, fila 24.
84 Ibidem, fila 25. 
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transilvănean „cea mai desăvârşită izbândă în urmărirea acestui nobil şi patriotic 
scop”85.

Într-o altă scrisoare, datată „28 mai 1924, Flondoreni”, Iancu Flondor îi 
transmitea lui Maniu gândurile sale în legătură cu proiectul Partidului Naţional de a 
fuziona cu cel Ţărănesc. Flondor nu era de acord cu fuziunea, considerând că 
aceasta ar scădea din greutatea acestui partid, de o „maturitate indiscutabilă” şi „cu 
un trecut ce îl predestinează pentru închegarea tânărului stat naţional” şi ar trece şi 
el „în categoria unor partide fără menirea de a guverna actualmente ţara”86.

Iancu Flondor a mai corespondat şi cu Nicolae Iorga şi Tache Ionescu, tot pe 
teme ce vizau situaţia politică a vremii87.

În ziua de 19 octombrie 1924, Iancu Flondor s-a stins din viaţǎ, în 
singurǎtatea castelului sǎu de la Storojineţ. Presa româneascǎ a anunţat cu durere 
dispariţia omului politic bucovinean. „Glasul Bucovinei”a fǎcut o scurtǎ incursiune 
în viaţa lui Iancu Flondor, recunoscându-i meritele pentru activitatea sa, dar 
neuitând sǎ îl plaseze în urma lui George Popovici, om politic bucovinean de mare 
valoare. 

Guvernul român a hotǎrât sǎ i se facǎ funeralii naţionale rǎposatului Iancu 
Flondor88. Principele Carol a trimis o telegramǎ la Cernǎuţi, prin care transmitea 
condoleanţe familiei Flondor şi amintea cǎ moartea lui Iancu Flondor era o pierdere 
pentru Bucovina, dar şi pentru România.89

„Glasul Bucovinei” a publicat discursul rostit de ministrul Ion Nistor la 
înmormântarea lui Iancu Flondor. În acest discurs, fostul adversar politic al lui 
Iancu Flondor a trecut în revistǎ viaţa tumultoasǎ a omului politic bucovinean 
decedat, amintindu-i pe cei ce i-au fost alǎturi: George Popovici, Valeriu Branişte, 
Modest Grigorcea şi alţii. De asemenea, Ion Nistor a recunoscut cǎ numele marelui 
patriot român va fi întotdeauna legat de Unirea Bucovinei cu România şi de 
fǎurirea României întregite.

Generalul Mănescu redacta următoarea telegramă: „Familia Iancu Flondor, 
împreună cu dvs.  şi cu întreaga Bucovină iau o vie parte la durerea ce încercaţi cu 
pierderea vrednicului român, Iancu Flondor. Numele vrednicului prezident al 
Adunării Naţionale din Cernăuţi, care a reîntregit Moldova lui Ştefan, va rămânea 
în inimile tuturor românilor. Într-un ceas istoric hotărâtor, el luminează o pagină 
din istoria neamului”90. „Rog, primiţi afectuoasele mele condoleanţe pentru 
pierderea ilustrului dvs. părinte. Rolul şi contribuţia sa în viaţa noastră naţională îl 

85 A.N.I.C., Fond Iancu Flondor, Dosar 32, filele 40–41.
86 Ibidem, filele 42–43.
87 Ibidem, filele 26–35.
88 „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul VII, nr.1 670, 22 octombrie 1924, p. 1.
89 Ibidem, nr. 1 671, 23 octombrie 1924, p. 1.
90 A.N.I.C., Fond Iancu Flondor, Dosar 77, fila 4.
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aşază între cei mai aleşi şi mai valoroşi fii ai neamului”, trimitea „Urgent, Familiei 
Iancu Flondor” o telegramă Ministrul Lepădatu91.

Înmormântarea a avut loc la 23 octombrie 1924, la Storojineţ, şi a fost 
sǎvârşitǎ cu un fast deosebit. Au participat mulţi oameni politici, iar o mulţime de 
intelectuali şi sǎteni l-au condus pe ultimul drum pe acest „om dintr-o bucatǎ şi un 
bun patriot”. Au rostit scurte discursuri: Ştefan Cicio-Pop, în numele Ardealului, 
Ion Nistor, în numele guvernului român şi episcopul Ipolit, în numele Bisericii 
Ortodoxe strǎmoşeşti. Toţi au recunoscut meritele deosebite ale lui Iancu Flondor92.

Iancu Flondor a fǎcut parte din aristocraţia oamenilor politici români. El a 
fost un bǎrbat de stat, printre puţinii din istoria noastrǎ politicǎ, care a stat drept şi 
neclintit în convingerile sale naţionale şi politice şi a fost incoruptibil în atitudinea 
sa civicǎ. Chiar atunci când s-a retras din viaţa politicǎ a României, în 1920, sub 
presiunea politicianismului veros şi înfeudat intereselor egoiste de castǎ, el nu a 
fost un om înfrânt. Putem afirma astǎzi cǎ, în aceastǎ luptǎ, Iancu Flondor  fost un 
învingǎtor, rǎmânând un model peren al omului politic aflat în slujba comunitǎţii. 
S-a remarcat prin consecvenţǎ şi demnitate naţionalǎ şi politicǎ, integritate şi 
onestitate ireproşabile, cinism dezinteresat şi adversitate totalǎ faţǎ de moravurile 
veroase, afacerism clientelar şi înfruptare oficializatǎ din avuţia naţionalǎ93.

Treptat, figura lui Iancu Flondor a intrat în umbrǎ. Este de menţionat un fapt 
bizar. În perioada interbelicǎ, edilii Bucureştilor au dat unei strǎzi numele lui Iancu 
Flondor. În perioada totalitarismului, autoritǎţile nu au schimbat denumirea strǎzii 
„Iancu cav. de Flondor”, nume sub care figureazǎ şi astǎzi. Desigur, nu din 
patriotism, ci, mai curând, din ignoranţǎ; în schimb, Strada Iancu Flondor din 
Cernǎuţi a devenit Olga Kobylanska 94.

În anul 1921, Iancu Flondor a primit Brevetul de Mare Cruce al Ordinului 
„Coroana României” de la Majestatea Sa, Regele Ferdinand I, şi „Crucea 
Comemorativǎ a Rǎzboiului 1916–1918 fǎrǎ barete”, recunoscându-i-se, astfel, 
meritele pe care le avea în activitatea depusǎ în folosul românilor din Bucovina şi 
nu numai95.

Prestigiul personalităţii sale în Bucovina a fost imens. Nimeni nu i-a putut 
contesta patriotismul ardent, verificat în lupta dusă pentru Unirea Bucovinei, simţul 
politic deosebit, convingerile sale democratice, ca şi integritatea morală şi 
consecvenţa convingerilor politice. Regele Ferdinand, apreciindu-i calităţile, a 

91 Ibidem.
92 "Glasul Bucovinei", Cernăuţi, anul VII,  nr. 1 674, 26 octombrie 1924, p. 1.
93 Radu Economu, op. cit., p. 59.
94 Vladimir Trebici, Unirea Bucovinei cu România, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi–

Bucureşti, anul I, nr. 1 [ianuarie–iunie] 1994, p. 20.
95 Cristina Puha, op. cit., p. 472.
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continuat să îl invite la Palat, cu prilejul diferitelor ceremonii, ultima oară la 4 
aprilie 192496.

Marea sa personalitate a rămas, pentru orice român, un simbol al 
patriotismului şi un model al democraţiei. Conflictul pe care l-a avut cu Ion Nistor 
şi care a determinat retragerea lui din funcţia de ministru a fost un episod dureros 
atât în viaţa privată, cât şi în viaţa politică românească. Moartea sa a fost receptată 
ca o mare pierdere pentru întreaga românime şi acest lucru a arătat că omul politic 
bucovinean a fost respectat, iubit şi admirat de cei care l-au cunoscut. 

96 Radu Economu, op. cit., p. 77.
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BUCOVINENI  ÎN  VIAŢA  CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
 A  ROMÂNIEI  POSTBELICE  (VII)1

VASILE  I. SCHIPOR

Bukowiner im kulturell-wissenschaftlichen Leben Rumäniens 
in der Nachkriegszeit (VII)

(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 (VII) 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-, Archiv- 
und 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 

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.

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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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 stătătoare. 

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 Banatul, Vâlcea, Câmpulung Muscel, 
Piteşti, Braşov, Bucureşti, Deva, Sibiu, Cluj, Oradea, Iaşi, Piatra Neamţ, Gura 
Humorului, Rădăuţi, Suceava, precum şi unele localităţi rurale din preajma 
acestora (Caţa, judeţul Braşov; Iţcani, Costâna – Suceava; Dorneşti, Ţibeni – 
Rădăuţi, 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 Nandriş4, 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 
de după război şi să se afirme chiar în viaţa socială, economică, ştiinţifică, literară 
şi culturală din România. 

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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Pentru convingerile lor politice, unii dintre refugiaţii bucovineni sunt arestaţi, 
condamnaţi şi închişi. Puţini reuşesc să plece în Occident, urmându-şi destinul pe 
drumurile anevoioase ale exilului.

Continuând preocupările noastre inaugurate în 2010 (dar şi altele din 
literatura istoriografică a problemei), lucrarea Bucovineni în viaţa cultural-
ştiinţifică a României postbelice îşi propune 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 sale. 

Gândită 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 a-şi 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 scria Traian Cantemir 
la începutul anilor ’80 din veacul trecut, printr-o remarcabilă „activitate creatoare”, 
astăzi insuficient cunoscută şi valorizată5.

Cozărescu, Epifanie E. Născut la 24 ianuarie 1914, în Cernăuţi. Fiul lui 
Eusebie Cozărescu, arhivar la Mitropolia Bucovinei, şi al Silviei, născută 
Iuriceanu. Îşi petrece copilăria în Cernăuţi, fiind educat în spiritul toleranţei 
multietnice a locului, cum va mărturisi târziu într-o compoziţie versificată, 
construită „în stil epistolar”, ca „spaţiu al memoriei”: „M-am născut într-un oraş / 
Răsfirat pe dealuri, / Ţeţina mi-a fost nănaş, / Prutul m-a scăldat în valuri. // Şi-am 
crescut între români, / Nemţi, poleci, ruteni, evrei, / Copii de slugă ori stăpâni, / 

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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Fără să ştim ura de rasă şi de clasă ce-i”6. Epifanie Cozărescu urmează cursurile 
şcolii primare în Cernăuţi, apoi învaţă la Liceul „Aron Pumnul”, al cărui strălucit 
absolvent devine în 1934. Aici, timp de doi ani, colaborează la revista şcolară 
„Licăriri”, pe care o redactează împreună cu Dumitru Vieru.

În 1934, adolescentul Epifanie E. Cozărescu se înscrie, fără concurs, doar pe 
baza calificativului maxim, nota 10, primit la bacalaureat, la Facultatea de 
Medicină din Iaşi, urmând îndemnul stăruitor al unchiului dinspre mamă, Valerian 
Cotiuşcă, medic militar. În timpul studiilor universitare din „oraşul marilor iubiri” 
(1934–1940), promovează prin concurs externatul, astfel că, din anul al III-lea, 
devine student extern la Spitalul „Sfântul Spiridon”, iar în anul al IV-lea, este 
numit intern la Spitalul de Chirurgie şi Neurochirurgie „Caritatea”. În ultimii doi 
ani de facultate, tânărul Epifanie E. Cozărescu este angajat în diverse secţii 
medicale, pe post de cadru medical cu pregătire medie, fiind retribuit, pentru a-şi 
câştiga, astfel, mijloacele de întreţinere necesare continuării studiilor. 

În 1941, îşi susţine examenul de doctorat în ştiinţe medicale, cu teza 
Leziunile medulare şi rănile de coloană vertebrală, lucrare axată pe chirurgia şi 
neurochirurgia de război. După susţinerea tezei de doctorat, Epifanie E. Cozărescu 
urmează un „curs scurt de război”, cu durata de două luni, la Şcoala Medico-
Militară din Bucureşti. În urma absolvirii acestui curs, devine medic de plasă, 
echivalentul de astăzi al medicului de circumscripţie, funcţionând la Cubei, în 
sudul Basarabiei şi la Săveni, în fostul judeţ Dorohoi, unde se implică în 
combaterea epidemiei de tifos exantematic. 

Medicul Epifanie E. Cozărescu este mobilizat în 1944 şi participă la 
operaţiunile militare de pe Frontul din Moldova, ca medic în Divizionul II al 
Regimentului 5 Artilerie Grea, cu gradul de sublocotenent, acordând ajutor răniţilor 
în prima linie. În ziua de 24 august 1944, în apropiere de Adjud, sovieticii îi 
confiscă maşina ambulanţei, în care transporta la spitalul din Focşani  militari grav 
răniţi, i se iau prin violenţă cizmele şi ceasul, marea pasiune a sovieticilor în al 
Doilea Război Mondial, după care este făcut prizonier, împreună cu câteva mii de 
militari români7. Peste o săptămână, la Codăeşti-Vaslui, reuşeşte să evadeze, „prin 

6 Epifanie Cozărescu, Poeme paramedicale şi dedicaţii cordiale în stil epistolar şi câteva 
metafore cu har, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura pentru Ştiinţă S.I.T., colecţia „Fluxul memoriei”, 
2007, p. 4.

7 „Dezarmarea ostaşilor noşti, ca şi interdicţia tragerilor de artilerie asupra mişcărilor suspecte 
[de] pe frontul inamic, care tocmai îşi pregătea masiv ofensiva ce avea să urmeze, constituiau 
evidente acte de trădare. Ofiţerii superiori din sectorul comandat de generalul Racoviţă, cuprinzând şi 
zona Regimentului 5 Artilerie Grea, în care serveam şi eu, poate erau la curent cu armistiţiul care se 
ticluia la Palatul Regal din Bucureşti, executând ordinul generator de acalmie, dar noi, cei de jos, 
habar nu aveam de toate acestea. Ca urmare, făceam pe… eroii apărători de ţară, până am căzut în 
cursa şi prizonieratul sovietic: 130 000 [de] robi, scoşi din Moldova; halal de aşa comandant, halal de 
aşa armistiţiu!!! În schimb, generalul Racoviţă a devenit ministrul Forţelor Armate în primul guvern 
de după 23 august” (vezi Epifanie E. Cozărescu, Paramedicalia. Proză scurtă paramedicală şi de alte 
origini cu nuanţă literar-istorică, [ediţie] îngrijită de Camelia Corban şi Aspazia Oţel-Petrescu, 
Bucureşti, Editura pentru Ştiinţă S.I.T., 2007, p. 30). 
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foc de mitralieră”, din imensul convoi de militari români, capturaţi după 
deschiderea „Porţilor Iaşilor”, de către sovietici, noul aliat al României după 23 
august, şi ajunge la Turnu Măgurele, în 30 septembrie, unde se afla în evacuare 
familia sa. Ulterior, revine la Săveni. 

Ca medic-şef al Spitalului Săveni, Epifanie E. Cozărescu se implică în lupta 
împotriva tifosului exantematic, a febrei recurente şi a tularemiei cauzate de 
rozătoarele sălbatice, practicând, totodată, şi mica chirurgie. În perioada de 
extindere a epidemiei, agravate şi de seceta din 1946–1947, medicul Epifanie E. 
Cozărescu se infectează şi el de tifos, dar de o formă de gravitate medie, fiind 
ajutat de subchirurgul spitalului, Ion Brânzei.

Căsătorit, în toamna anului 1943, cu Julieta Ciocârlie, fiica lui Gheorghe şi a 
Elenei Ciocârlie, fată frumoasă, după cum o arată fotografiile de epocă, şcolită la 
Pensionul „Notre Dame de Sion” din Iaşi, artist plastic, absolventă, ulterior, a 
Şcolii Populare de Artă, fiica unui moşier din Borolea-Hăneşti, fostul judeţ 
Dorohoi. Pentru mica moşie, de 80 de ha, moştenită de la tatăl său, aceasta devine 
indezirabilă pentru noul „regim democrat-popular”. Neacceptând să divorţeze de 
fiica „fostului moşier”, medicul Epifanie E. Cozărescu este îndepărtat din servici. 
De la 1 martie 1949, când se decretează lichidarea gospodăriilor particulare şi îi 
sunt arestate şi deportate rudele soţiei, familiei Cozărescu i se impune „domiciliu 
obligatoriu” la Roman, unde trăieşte „fără casă, fără statut social şi fără drept de 
încadrare în muncă”, îngrijindu-se de creşterea lui Radu, unicul lor fiu. După doi 
ani, medicul Epifanie E. Cozărescu obţine încadrarea la circumscripţia medicală 
din Avereşti-Roman. În 1952, este adus în Roman ca medic de policlinică, iar după 
reorganizarea reţelei sanitare regionale, este încadrat la Spitalul „Precista Mare” 
din oraş, în cadrul Secţiei de Interne a spitalului. În perioada 1967–1968, urmează 
un stagiu de pregătire postdoctorală în boli interne, la Clinica a III-a Medicală, de 
la Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj. Concomitent, urmează şi cursuri de 
specializare în istoria medicinei, cu profesorul Valeriu-Lucian Bologa. În 1976, îşi 
continuă specializarea la Clinica I Medicală a Institutului de Medicină şi Farmacie 
din Cluj, cu profesorul Constantin Negoiţă8.

La Roman, Epifanie E. Cozărescu inaugurează hidroterapia cu ape de la 
Strunga, în speţă prin cura cu aerosoli, remarcându-se ca medic specialist ftiziolog, 
în boli pulmonare, fiind numit de conducerea Direcţiei Sanitare Bacău, ca medic de 
specialitate pneumolog, pentru bolnavii din regiune, suferind de afecţiuni 
pulmonare acute. Câţiva ani, este detaşat la Sanatoriul Slănic Moldova, pentru 
perioada de vară, acordând asistenţă de medicină internă, axată, în special, pe 
domeniul pneumologiei.

Medicul Epifanie E. Cozărescu lucrează până în 1979, când se pensionează.

8 Pentru date şi informaţii biografice utile, vezi Epifanie E. Cozărescu, Curriculum vitae, în 
volumul Paramedicalia. Proză scurtă paramedicală şi de alte origini, cu nuanţă literar-istorică, 
2007, p. 295–297.
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Epifanie E. Cozărescu – consemnează presa, la centenarul naşterii sale – „a 
lăsat în urma sa numai faceri de bine, pentru toţi cei care l-au cunoscut ca medic şi 
ca om. Renumitul medic, fin observator al transformărilor vremurilor sale, s-a 
stabilit, forţat de vremuri, în 1949, în Roman, oraş care l-a «adoptat» şi pe care nu 
l-a părăsit până la moartea sa. A fost o personalitate emblematică atât a vieţii 
medicale, cât şi culturale romaşcane, fiind recunoscut de contemporani ca unul ce a 
pus bazele acelor colecţii şi muzee dedicate istoriei medicinei şi farmaciei. Timp de 
70 de ani, a dominat lumea medicală locală, fiind recunoscut pentru grija faţă de 
pacienţi [şi] pomenit de toţi cei care i-au trecut pragul suferinzi şi au plecat refăcuţi 
şi sănătoşi. Medicul Epifanie E. Cozărescu este fondatorul  colecţiei Societăţii de 
Istorie a Medicinei şi Farmaciei din Roman”9.

Se stinge din viaţă, în Roman, la 4 martie 201010.
Bine cunoscut în comunitatea iatro-istoricilor din România, medicul dr. 

Epifanie E. Cozărescu se numără printre puţinii creatori români de colecţii şi 
muzee de istoria medicinei şi farmaciei. Iniţiatorul şi preşedintele de onoare al 
Societăţii de Istorie a Medicinei şi Farmaciei din Roman este autorul unor 
numeroase articole de iatro-istorie romaşcană, publicate în presa centrală şi locală 
(vezi „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, „Gazeta de Roman”), susţine zeci de 
comunicări la reuniunile istorice şi medico-istorice din ţară (centrale, regionale sau 
locale). Este membru al Asociaţiei medicilor poeţi şi prozatori. Ca membru, de 
peste 30 de ani, în consiliul de conducere al Societăţii Române de Istorie a 
Medicinei, el are iniţiativa organizării Filialei Roman a societăţii, pe care a condus-
o, ca preşedinte de onoare, până la sfârşitul vieţii. Epifanie E. Cozărescu este ales, 
în trei rânduri, în legislaturi de câte patru ani, ca membru al Eparhiei Episcopiei 
Romanului şi devine, în 2007, cetăţean de onoare al municpiului Roman, titlu 
conferit prin H.C.L. nr. 30, din 14 martie 200711. 

Lucrarea sa capitală, în domeniu, care fructifică propria-i muncă de cercetare 
iatro-istorică de peste 40 de ani, este volumul Istoricul Spitalului Municipal 
„Precista Mare” din Roman până la bicentenar (1998);  parţial şi al vieţii medico-
farmaceutice romaşcane, Roman, S.C. „Ştiinţă şi tehnică” S.A., 2001, 408 p., 
elaborată în colaborare cu medicul Octav Clocotici şi un colectiv mai larg de 
medici şi farmacişti, volum „bogat ilustrat”, dedicat bicentenarului instituţiei. Acest 
volum, de format mare (19,5 x 27,5 cm), care a văzut lumina tiparului cu sprijinul 

9 Dan Vasiliu, Un veac pentru veşnicie, în „Ceahlăul”, cotidian independent al judeţului 
Neamţ, Piatra Neamţ, 24 ianuarie 2014, conf. ziarulceahlaul.ro/100-de-ani-de-la-nasterea-
doctorului-epifanie-cozarescu/ (accesat: 13 martie 2016)

10 În Bucovina de astăzi, fac referire la viaţa şi activitatea medicului dr. Epifanie E. Cozărescu: 
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. 
G. Sbiera”, 2004, p. 283; Mircea Irimescu, Cozarescu, Epifanie, în volumul Societatea pentru Cultura 
şi Literatura Română în Bucovina (1862–2012). La 150 de ani, volumul II, Voluntariat bucovinean, 
Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 160.

11 Vezi şi Relu Butnariu (coordonator), O viaţă în slujba semenilor. Doctorul Epifanie 
Cozărescu, Roman, Editura Muşatinia, 2011, p. 76–84.
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unor sponsori şi binevoitori, dar şi cu implicarea Primăriei municipiului Roman, 
„se constituie într-o serie de restituiri substanţiale medico-istorice regionale, dar şi 
într-o carte de vizită a unei lumi culturale moldovene aflată la răspântia dintre 
modernitate şi traumele istoriei recente”12.

Paginile consacrate istoricului Spitalului Municipal „Precista Mare” sunt, 
cele mai multe, semnate de medicul dr. Epifanie E. Cozărescu: p. 1–94, 111–114, 
122–124, 180–184, 200–210, 215–235, 240–259, 286–296, 323–338, 348–352, 
358–364, 365–379, 380–388.

Cea de a doua lucrare a medicului dr. Epifanie E. Cozărescu este 
Paramedicalia. Proză scurtă paramedicală şi de alte origini cu nuanţă literar-
istorică, [ediţie] îngrijită de Camelia Corban şi Aspazia Oţel-Petrescu, Bucureşti, 
Editura pentru Ştiinţă S.I.T., 2007, 320 p.

De format mare, 20 x 27 cm, volumul „surprinde aspecte ale existenţei din 
perspectiva medicului pasionat de miracolul vieţii”. „Cartea conţine – după cum 
precizează editorii – fresce ale unor momente dramatice din istoria noastră: 
părăsirea Cernăuţilor, în 1940, aspecte de pe front, tăvălugul comunist şi urmările 
sale, alte evenimente legate de locurile şi oamenii de pe aceste meleaguri, trăite de 
autor sau redate memoriei colective din hăţişurile uitării”13. Preponderent 
memorialistic, însă excelând şi în cercetarea ştiinţifică, volumul prezintă interes 
pentru cercetătorii preocupaţi de istoria culturii, în general, şi de istoria 
contemporană, în mod special: „Autorul surprinde viaţa cotidiană cu tâlc şi umor – 
scrie Camelia Corban –. Povestirile aduc pitorescul şi farmecul timpurilor evocate, 
în care găsim sâmburele înţelepciunii aşezate şi cuviincioase, tradiţii, obiceiuri, 
întâmplări, portrete de aristocraţi sau oameni de rând, toate având semnificaţii 
aparte, demonstrând ce este fapta temeinică, curajoasă, uneori temerară, dar 
întotdeauna într-o excelenţă profesională, dăruire şi omenie fără echivoc. Cartea 
transmite o energie unică, catalizând idealuri, nobleţe şi educaţia aleasă a unei 
generaţii de la care avem de învăţat”14. Epifanie E. Cozărescu, un adevărat 
„războinic medic al binelui”, înfăţişează aici, deopotrivă, „destinul neamului 
românesc în tumultuosul veac XX”, dar şi pe cel al unui „om de excepţie”, surprins 
cu onestitate, dintr-o perspectivă amar-contemplativă. În pagini cutremurătoare, 
fostul sublocotenent Epifanie E. Cozărescu, medicul Divizionului II din 
Regimentul 5 Artilerie Grea, acuză conducerea superioară a Corpului de Armată de 
complicitate la „dezarmarea armatei române”, printr-o „tactică diabolică”, 
urmărind „capturarea a cca 200 000 de soldaţi”. Prin măsuriile luate în cursul 
lunilor iulie–august 1944, nu s-ar fi urmărit altceva decât „deschiderea „Porţilor 

12 Octavian Buda, Medalion Epifanie Cozărescu: iatro-istorie şi identitate culturală, articol 
postat, la 4 iunie 2011, de c[tre Adrian Majuru, conf www.e-antropolog.ro/.../medalion-epifanie-
cozarescu-iatro-istorie-si-ide (accesat: 13 martie 2016)

13 Camelia Corban, ibidem, notă rezumativă, de însoţire a volumului, imprimată pe coperta a 
IV-a

14 Ibidem.

http://www.e-antropolog.ro/medalion-epifanie-cozarescu-iatro-istorie-si-ide
http://www.e-antropolog.ro/medalion-epifanie-cozarescu-iatro-istorie-si-ide
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Iaşilor”, prin care sovieticii au fost „invitaţi” să pătrundă spre Vaslui, în spatele 
liniei Erbiceni – Podu Iloaie – Iaşi şi ajutaţi să facă, astfel, o „teribilă captură”: 150 
000 de militari români, făcuţi prizonieri şi transportaţi în „imensitatea Rusiei”, din 
care s-au întors în ţară numai 50 000 (p. 38, 39–40).

„Unele informaţii, în lucrare – precizează autorul –, provin din îndelungata 
mea practică medicală. Fie că am participat direct la evenimentele descrise, fie că 
m-am interesat de ele de la distanţă, fie că fac parte din practicarea medicinei 
alopate, fie că se înrudesc cu aceasta, cu aspecte legate de medicina populară, 
redarea lor este străbătută de firul deontologiei medicale. Sper ca cele povestite să 
pună în lumină dragostea ce am manifestat-o mereu pentru iatro-istorie. Ea m-a 
condus la reînvierea unor momente ce se constituie în adevărate pagini de istorie 
medicală. [...] Alte informaţii privesc împrejurări istorice mai puţin cunoscute, dar 
vrednice de a se regăsi în memoria noastră. Sunt prezentaţi oameni şi redate fapte, 
locuri şi imagini pline de farmecul unor vremi revolute. Sunt puse şi informaţii 
familiale ce vor fi preţioase pentru urmaşii mei”15. 

Dintre materialele de interes pentru iatro-istorie şi tema noastră: Dureroasa 
părăsire a Cernăuţilor, în 1940, p. 3–8; Presa medicală dintre cele două războaie 
în Moldova de nord (nordul Bucovinei), p. 9–16 („Cernăuţi medical”, noiembrie 
1934–mai 1940, director fondator: dr. Gheorghe Pârvulescu; „Bucovina medicală”, 
1 ianuarie 1943–ianuarie 1944, proprietar, director şi redactor responsabil: dr. Ion 
Nandriş); Viorica Agarici. Mit şi adevăr în problema „Trenului morţii”, p. 25–29; 
Triste peripeţii ale retragerii noastre din Moldova, 1944, p. 30–40; Întâmplări fără 
egal trăite pe văile Başeului în vremuri grele de război şi pace, p. 41–50; Leac 
pentru o durere de cap, p. 51–55; Redresarea Spitalului Mixt Săveni, 1941, p. 56–
63; Primul caz – cel dintâi bun prieten, p. 64–65; Colegii mei medici din Săveni de 
după al Doilea Război Mondial. Un medic amator şi un iatro-filosof, p. 66–72; O 
eroare farmaceutică, p. 73–76; Peţitorul din Săveni, p. 77–83; Aho, aho, copii şi 
fraţi..., p. 84–88; Atestări la Romanul de odinioară, p. 90–92; Bărbieri-hirurgi în 
trecutul Romanului, p. 93–97; Dr. Vafrino Marini, primul chirurg specializat 
romaşcan (1864–1871), p. 101–106; Un manuscris de folclor medical. Elemente de 
folclor medical din ţinutul Romanului, p. 107–113; Evoluţia limbajului medical în 
zona Romanului, p. 114–117; Şi la Dulceşti s-a zămislit Unirea Principatelor 
Române, p. 118–126; Din relaţiile profesorilor Gheorghe Marinescu şi Victor 
Babeş cu Romanul, p. 127–129; Rezultatul unui consult medical celebru, p. 130–
133; Doctorul Nicolae Fălcoianu, Cetăţean de Onoare al oraşului Roman, p. 134–
136; Cum am devenit medico-istoric, p. 161; Muzeul medico-farmaco-istoric al 
Spitalului din Roman, p. 165–167; Contribuţii la istoricul fondării Băilor Slănic 
Moldova şi la istoricul citoririi Bisericii „Sfântul Ilie şi Cuviosul Axentie” din 
Slănic, p. 168–186; Biserica „Precista Mare” din oraşul Roman, p. 187–233 
(studiu bogat ilustrat). Sumarul acestui volum compozit mai cuprinde: Compendiu 

15 Epifanie E. Cozărescu, Introducere, ibidem, p. 1.
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fotografic, p. 250–274 (reproducerile după diverse fotografii surprind locuri şi 
oameni din cariera autorului); medalioane, însoţite de fotografii, p. 275–285; 
Despre „experimentul original românesc” din 1913 şi urmările sale, p. 286–294 
(ilustrat cu admirabile fotografii de epocă); Curriculum vitae, p. 295–297, precum 
şi un album de familie, reunind în paginile sale trei generaţii, p. 298–310, urmat de 
un corp de documente privind recunoaşterea publică a activităţii medicului dr. 
Epifanie E. Cozărescu, p. 311–317.

Cea de a treia carte a medicului Epifanie E. Cozărescu se intitulează Poeme 
paramedicale şi dedicaţii cordiale în stil epistolar şi câteva metafore cu har, ediţia 
a II-a, Bucureşti, Editura pentru Ştiinţă S.I.T., colecţia „Fluxul memoriei”, 2007, 
97 p. Aici, potrivit autorilor menţionaţi într-un Adaos cu aprecieri, p. 93–97, 
medicul-poet „cultivă o poezie a cotidianului firesc”, realizând „un bilanţ liric al 
existenţei sale”, în cadrul căruia omagiază Bucovina şi oraşul său natal, Cernăuţi, şi 
săvârşeşte, ritualic, o permanentă „închinare medicinei”: „Medicină, dragă 
medicină, / De la tine le învăţ eu toate: / Inimă deschisă,-ncredere deplină, / Fiecare 
om să-mi fie frate” (p. 95). Locuri dragi (Cernăuţi, Iaşi, Roman, Slănic Moldova), 
oameni pentru care poartă o dragoste nedezminţită (Dragoş Vitencu, „vajnic 
intelectual bucovinean”, p. 61–62; Dumitru Vieru, fiu de cantonier CFR de lângă 
Cernăuţi, coleg de liceu, colaborator la revista şcolară „Licăriri”, victimă a Pactului 
Ribbentrop–Molotov, „ispăşind pe nedrept 20 de ani deportare în Siberia”, pe care 
îl reîntâlneşte în Bucureşti, la 28 iunie 1979), p. 67; Julieta Cozărescu (poemele 
închinate soţiei sale, după moartea acesteia, sunt ca o „simfonie neterminată”, în 
care „solistele [îi] tot zumzăie în gând” pe drumul spre Nirvana). „Rugăciunea-
colind” din 2000, Rugă pentru medici şi medicină, este un text tulburător, răvăşind 
realitatea lumii noastre din post-tranziţie: „Iartă-ne, Doamne, că tooot adunăm / În 
trusă dureri câte nu-ncap, / Ofrandă să le închinăm / Zeilor-medici Hygea şi 
Esculap. // Şi iartă că moartea o prindem adesea în cui, / Redând o nouă speranţă de 
viaţă celor epuizaţi, / Cu sânge de-al nostru când alt sânge nu-i, / Cu-a noastră 
suflare la cei de [oxigen] însetaţi. // [...] În fine, astfel uşuraţi şi iertaţi de păcate, / 
Pornim iarăşi lupta cu boala, cu moartea, cu durerea, / Având aliaţi – cu sfinţii mai 
noi – pe anticii fauri de sănătate: / Apollon, Esculap şi Hygea; / Iar pentru ca ruga 
de faţă să aibă-o primire mai bună / O colindăm în dulcea noastră limbă română” 
(p. 17, 18).

În Capitolul IV, Închinare Bucovinei, un text se intitulează Eliberare...? şi 
surprinde în construcţia-i baladescă invazia sovietică din 1940: „Bucovină, 
Bucovină, tu, grădină / Cu harnici feciori / Şi cu fete flori, / Ai făcut iarăşi pornire / 
La un hram cu bâlci şi prăznuire. // Caii înhămaţi, / Boii înjugaţi, / Turmele cu oi / 
Veneau dinapoi, / Iar pe urma lor un întreg popor. // Mai pe jos şi mai călări, / S-
adunau din patru zări, / Poposind din loc în loc, / Spre bogatul iarmaroc / Ce se ţine 
an de an / Colo sus, pe un tapşan, / De Sânchietru-n Cernăuţi, / Unde trag negustori 
mulţi. // Şi, cum ajungeau, / Drept se închinau, / Traista jos puneau / Şi se ospătau. 
// Însă, mări, deodată, / Dintre nori vârtej se-arată: / Păsări negre, cioc de fier, / 
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Răspândind groaza din cer, / Pe pământ, «care de foc» / Purtând moartea-n 
poloboc: / Fugi, copile, fugi, copile, / Că te prinde sub şenile! // De la Nistru la 
Siret, / Numai jale şi bocét; / Pân’ şi Prutu, lung şi lat, / Lacrimi-sânge-a revărsat. / 
Doar mancurţi [în] mâini cu flori  / Îi primeau pe-invadatori. / Şi au scris cu slovă 
mare / Că a fost eliberare! / Că a fost un mare bine! / Pentru cine? Pentru cine? 
[...]” (p. 44–45).

Din moştenirea culturală a medicului dr. Epifanie E. Cozărescu, pe care noi o 
cunoaştem, se individualizează albumul cuprinzând Vederi şi poze din Cernăuţi. 
Albumul are formatul 35,5 x 25,5 cm şi un număr de 20 de planşe, de culoare gri 
închis, unele separate de o filă subţire de hârtie de calc. Coperta din carton 
plasticat, gri deschis, legat cu şnur verde, de mătase, împletit în două, la capăt cu 
ciucuri şi trecut prin găuri. În partea dreaptă, jos, imprimat un copac, lângă o 
potecă având gard pe o margine. La mijloc, imprimat cuvântul Album, scris în 
diagonală şi subliniat prin continuarea ultimei litere. Peste acesta, scris cu marker, 
de culoare neagră: Vederi şi poze din Cernăuţi.

Pe cea dintâi planşă, la mijloc, în partea de jos, pe hartie albă, decupată, trei 
strofe dintr-un text în versuri, Cernăuţi, dactilografiate la maşină de scris 
mecanică: „Un biet cătun... / Pârjolit de zeci de ori, / Când rătăceau pe-aici / Leşi, 
maghiari, / Cazaci, tătari, / Ca duşmani sau amici. // Apoi, un târg patriarhal, / Oraş 
comercial, / Oraş industrial, / Oraş martir, / Bietul meu oraş natal! // Îţi închin acest 
album, / Să-ţi aminteşti de tot ce-a fost / Odinioară, / Şi rău, şi bun, / Şi nu va mai fi 
iară”. Textul este datat: 16 aug[ust] 1968 şi semnat cu cerneală albastră: Epifanie. 
În volumul Poeme paramedicale şi dedicaţii cordiale în stil epistolar şi câteva 
metafore cu har, ediţia a II-a, din 2007, menţionat mai sus, textul se află la p. 42, 
deschizând aici secţiunea a IV-a, Închinare Bucovinei. Textul din volum, nedatat, 
are modificări în primele două versuri şi în strofa finală: „Îţi închin acest album, / 
Să-ţi amintească de cum ai fost odinioară: / Frumos, prietenos şi bun / Şi cum nu 
vei putea să devii iară”.

Ilustraţia albumului este diversă, cuprinzând cărţi poştale ilustrate, seriale, 
editate în Bucovina istorică începând cu ultimii ani din secolul al XIX-lea şi care s-
au bucurat de o mare circulaţie în epocă, ilustrate poştale tipărite în perioada 
interbelică şi, ulterior, după 1944, felicitări, copii după fotografii, provenind din 
surse variate, facsimile. Acestea sunt însoţite de scurte explicaţii, imprimate la 
maşină de scris, pe hârtie albă, decupată în forme diferite, de obicei sub formă de 
bandă. După două planşe, albumul se prezintă ca lucrare organizată pe capitole, 
orânduite pe criteriul cronologic: I. Cernăuţi sub ocupaţie austriacă, 1775–1918, 4 
file; [II.] Cernăuţi după 1918 – revenit la „Patria Mamă”, 2 file; [III.] Cernăuţi, în 
anii cei mai buni: 1934–1938, 2 file; [IV.] Cernăuţi după anul 1944..., 6 file. 
Albumul se continuă cu o parte distinctă, neintitulată, însă, referitoare la memoria 
familiei păstrată încă în această parte înstrăinată a ţării: cavoul familiei Cozărescu 
din Cimitirul Vechi al oraşului Cernăuţi, cel de la Horecea; Casa Cozărescu de pe 
Strada Romană 132 A,  din Cernăuţi; foşti prieteni şi membrii ai familiei: Nathan 
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Weissbarth, Fritz Goldfrucht, Epifanie, Julieta şi Radu Cozărescu în diferite locuri 
din Cernăuţi şi la date diferite; alte ilustrate poştale seriale, de epocă, eternizând 
locuri şi evenimente din Bucovina de altădată: Cernăuţi, Dorna Candreni, 
Jablonitza, Storojineţ, Suceava, Suceviţa, Şipot Cameral, 4 file. Unele file 
despărţitoare din album sunt folosite tot ca suport pentru aranjarea unor imagini şi 
fotografii.

Cele patru lucrări ale medicului dr. Epifanie E. Cozărescu au fost donate, la 
data de 15 iunie 2010, de către Camelia Corban, din Roman, executor testamentar, 
lui Vasile I. Schipor, secretar ştiinţific al Institutului „Bucovina” al Academiei 
Române, „cu scopul de a fi puse la dispoziţia publicului interesat de ştiinţă şi 
istorie”. „Acest album, ca şi mărturiile sale scrise, mi-au fost încredinţate de către 
dr. Epifanie Cozărescu – precizează Doamna Camelia Corban – cu speranţa că 
munca şi pasiunea sa, depuse în căutarea mărturiilor despre cultura şi viaţa 
românească din zona Bucovinei, nu se vor pierde, ci vor rămâne pentru generaţiile 
care vin şi care au nevoie să-şi cunoască rădăcinile, istoria, civilizaţia şi credinţa 
strămoşească în Dumnezeu. Acesta este crezul pentru care acest brav senior al 
plaiurilor româneşti a muncit şi jertfit energie, timp şi pasiune de-a lungul întregii 
sale vieţi. A fost în viaţa şi cariera sa de medic şi om de ştiinţă şi cultură un 
deschizător de drumuri, realizând un nucleu de cercetare ştiinţifică în cadrul 
Societăţii de Istorie a Medicinei, societate [pe care] a înfiinţat-o în oraşul Roman. 
A păstrat în suflet până la plecarea dintre noi dragostea pentru cunoaştere, cultură 
şi adevăr. Intelectual de ţinută, a dăruit celor din jurul său comoara de educaţie 
bucovineană, a fost un adevărat model de aristocrat şi intelectual român, [...] un 
mărturisitor al spiritului românesc. La acest demers, am cerut ajutorul şi sprijinul 
Doamnei Aspazia Oţel-Petrescu, o Doamnă şi mare mărturisitoare în spirit şi faptă 
a comorilor româneşti ale aceluiaşi plai de baladă al Bucovinei, Domnia sa mi-a 
sugerat şi [a] subscris la demersul acesta”16. 

Evocarea noastră, realizată în preajma Moşilor de iarnă 2016, ca datorie 
morală, prioritară,  închinată acestui „model de aristocrat” al lumii româneşti din 
veacul trecut, „un [factor] catalizator” al energiilor creatoare din Roman şi 
împrejurimile sale, lucrare realizată în deriva unei lumi zgomotoase, preocupate 
exclusiv de emanciparea imaginii de sine şi de propria îndestulare materială, se 
înscrie în programul de restituire a valorilor de patrimoniu cultural naţional, ce a 
animat cândva colectivul cercetătorilor de la Rădăuţi, precum şi de promovare şi 
valorizare a moştenirii patrimoniului fără frontiere al Bucovinei de altădată.

Sbiera, Radu I. Născut la 17 decembrie 1876 în Cernăuţi. Fiul profesorului 
bucovinean I. G. Sbiera şi al Aspaziei, născută Nedelcu, se bucură în familie de o 
educaţie aleasă. Învaţă la Şcoala de aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală din 

16 Aspazia Oţel-Petrescu, Camelia Corban, Declaraţie, act de donare către Institutul 
„Bucovina”, document păstrat, în original, de către Vasile I. Schipor, secretar ştiinţific, şi, în copie, la 
biblioteca instituţiei de la Rădăuţi. Confirmarea de primire se face, oficial, prin Adresa nr. 97, din 15 
iulie 2010.
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Cernăuţi (1882–1886), apoi la Staatsgymnasium I (Liceul Nr. 1), în perioada 1886–
1894. Examenul de maturitate, în 1894. Studii superioare la Facultatea de Litere şi 
Filosofie a Universităţii Francisco Josefine (1894–1898), cu licenţă în latină, elină 
şi română. Doctorat în litere şi filosofie cu teza Vermischte Beiträge für 
Romanischen Gramatik (1903). 

Profesor de limbile latină şi greacă la Şcoala Normală şi la Liceul de Stat Nr. 
3 din Cernăuţi (1898–1919). În perioada 1919–1940, predă la Catedra de filologie 
indoeuropeană a Facultăţii de Litere şi Filosofie de la Universitatea din Cernăuţi. 
Decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie de la Universitatea din Cernăuţi (1922–
1923). În primul refugiu, profesor la Catedra de limba şi literatura latină a 
Facultăţii de Litere şi Filosofie de la Universitatea din Bucureşti (1940–1942). 
Radu I. Sbiera este secretar general în delegaţia însărcinată cu prezentarea 
hotărârilor Consiliului Naţional Român către regele Ferdinand, secretar de stat 
pentru Instrucţiune Publică din Bucovina (1918–1919), senator (1926), primar al 
oraşului Cernăuţi (1926–1927). 

Contribuţii în câteva domenii: filologia clasică şi filologia română, istoria 
şcolii şi culturii din Bucovina: Die prosodischen Funktionen in lautender „muta 
cum liquida” bei Virgil, Cernăuţi, 1898; Die Physiologie der romänischen Vokale 
à und î [Fiziologia vocalelor româneşti ă şi î], (în „Convorbiri literare”, Bucureşti, 
anul XXXVIII, nr. 4–5, 1904 (extras, 1904, 24 p.); Gramatica limbii latine pentru 
licee, gimnazii şi toate şcoalele secundare şi asimilate, Cernăuţi, 1911 (reeditată în 
1913, 1923 şi 1929); Quintus Horatius Flaccus – persoana lui în oglinda 
propriilor scrieri, Cernăuţi, 1936; Unirea Bucovinei, Cernăuţi, 1943. Dintre 
articole, trebuie reţinut mai ales Dătorinţele noastre pentru viitor din icoana 
trecutului, publicat, în serial, în „Deşteptarea”, Cernăuţi, anul IX, nr. 16, 17 şi 18 
din 1901. 

Radu I. Sbiera scrie poezie, fiind influenţat de Mihai Eminescu: Gorumul lui 
Horia (în „Junimea literară”, anul II, nr. 4, 1906, p. 64–66); Poezii, Iaşi, 1906. El 
preia poezii întregi din Eminescu, pe care le reface, ajungând la „o neîndemânatică 
prelucrare”, sub aspect estetic, dar, probabil, cu trecere în viaţa provinciei de la 
începutul secolului al XX-lea, sfâşiată de atâtea dileme. Iată un exemplu din Satira 
III, pastişată după Scrisoarea III eminesciană: „Voi, eroi, voinici de modă, 
înţelepţi şi semizei, / Ce sunteţi decât o gloată de nebuni şi de mişei? / A sunat şi 
ceasul vostru, banul nu vi se mai trece, / Prea ne-aţi îmbătat întruna cu minciuni şi 
apă rece! / Fanfaroni, pungaşi de ţară, calpuzani de vechi palavre, / Ce din ţară 
faceţi bursă, din biserici faceţi havre!17 // [...] Voi aveţi neruşinarea să vă ziceţi 
patrioţi, / Când prădaţi averea ţării pe furiş ca nişte hoţi? // [...] Voi sunteţi stăpânii 
ţării, descendenţi de vechi romani? / Scamatori ce-nşală ţară şi popor, vechi 
şarlatani. // [...] O, strămoşi cu obiceiuri româneşti şi voievozi, / Aţi ajuns să fiţi o 
mască pentru-aceşti mişei, nerozi, / Cari vă mestecă în gură toată ziua, noaptea 

17 Aici, cu sensul de „loc de gălăgie, hărmălaie, pălăvrăgeală”, „bâlci”, „talcioc”.
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toată, / Şi cu voi ei îşi acopăr tot deşertu-n care-noată! / O, Mihai, ce stai călare pe 
un roib, şi-ţi zic viteaz, / Şi-ai privit cu ochii-n lacrimi la nebunii cei de azi, / Cum 
de pala-ţi nu s-ascute, calul tău nu prinde vânt / Şi în glas de tunuri multe nu le sapi 
un greu mormânt? / Voi, ce nu mai sunteţi vrednici să vă zicem noi români. / 
Stârpituri de fală veche, pocituri de vechi stăpâni”. Mai reuşite sunt, însă, poeziile 
Scumpa Bucovină şi Sus pe bolta albastră. 

Autorul unui poem dramatic, reprezentat pe scena Teatrului Naţional din 
Cernăuţi, intitulat Elena. Colaborator la diverse periodice ale vremii, cu articole 
politice, studii şi versuri, începând din 1896: „Apărarea naţională”, „Deşteptarea”, 
„Gazeta Bucovinei”, „Familia”, „Patria”, „Junimea literară”, „Revista filologică”, 
„Codrul Cosminului”, „Convorbiri literare”. În „Almanachul literar” din 1903 
publică Amintiri despre Eminescu, cu referire la familia şi studiile poetului, p. 85–
102. Acestea se publică şi în volum, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, 
1903. 

Pseudonim: Rsb. 
Lingvistul şi publicistul bucovinean Radu I. Sbiera se stinge din viaţă, în cel 

de-al doilea refugiu, la 6 aprilie 1946, în Caracal18.
Ţopa, Emilian. Născut la 9 februarie 1900 în Cuciurul Mic-Cernăuţi. Fiul lui 

Constantin şi al Elenei Ţopa, născută Tomorug, răzeşi bucovineni. Studii primare 
la Cuciurul Mic (1906–1911), studii liceale (1911–1920) şi universitare la 
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cernauţi. Licenţă în 1925. Doctorat în 1929 
cu teza Vegetaţia halofitelor din nordul României, în legătură cu cea din restul 
ţării, publicată la Cernăuţi în „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe”, anul XIII, 1939, p. 
1–70. Specializare în geobotanică la Montpellier, 1938–1939. Călătorii de studii în 
Franţa, Polonia, Bulgaria, Germania, Austria. Profesor în învăţământul secundar 
(1924–1943), asistent universitar (1926–1941), şef de lucrări (1942–1945), 
conferenţiar universitar (1946–1952). Director al Grădinii Botanice din Cernăuţi 
(1941–1944). 

Refugiat la invazia sovietică din martie 1944. 
Director al Grădinilor Botanice din Cluj (1952–1960) şi Iaşi (1963–1970). 

Cercetător ştiinţific principal în cadrul Florei R.S.R., condusă de Academia R.S.R. 
(1951–1963). Membru corespondent al Muzeului Regional Cernăuţi, secretar şi 
bibliotecar al Societăţii de Horticultură,  Filiala Cernăuţi, secretar al Clubului 
membrilor emeritaţi ai Societăţii Academice „Junimea” şi ai Societăţii Mazililor şi 

18 Vezi, între alţii: Leonidas Bodnărescu, Autorii români bucovineni. Repertoriu..., Cernăuţi, 
Editura proprie–Societatea Tipografică Bucovineană, 1903, p. 46; [Petru Froicu, Eugen Dimitriu], 
Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, vol. III, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1984, p. 275–277; 
Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. 
Sbiera”, 1993, p. 202–203; Lucian Predescu, Enciclopedia României „Cugetarea”. Material 
românesc. Oameni şi înfăptuiri, ediţie anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum I. O–Editura Vestala, 
1999, p. 764 (retipărirea ediţiei din 1940); Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Iaşi–Suceava, 
Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 355–356.
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Răzeşilor Bucovineni. Membru activ în Uniunea Geobotanică a Carpaţilor, în 
Societatea Naturaliştilor din România şi în Societatea de Fitosociologie şi de 
Geobotanică. 

Specialist apreciat în botanica teoretică şi practică. Publică peste 300 de 
lucrări didactice, ecologice, etnobotanice, floristice, geobotanice, horticole, de 
valorificare a resurselor vegetale, de ocrotire a naturii şi de popularizare ştiinţifică. 
Lansează şi descrie câte zece fitotaxoni şi fitocenoze noi pentru flora şi vegetaţia 
globului, precum şi 80 de fitotaxoni necunoscuţi pentru vegetaţia din România. 
Identifică câteva sute de denumiri de plante, româneşti, macedo-române, armeneşti, 
cehe, sârbe, turceşti şi tătăreşti. Îşi publică studiile ştiinţifice în revistele de 
specialitate din ţară. Dintre acestea, Contribuţii la flora palustră şi acvatică din 
Bucovina (1928), Natura ca factor constitutiv al unităţii neamului românesc 
(1934), Bibliografia manualelor româneşti de botanică (1936), Plante tanante 
indigene (1948), Plante colorante indigene (1951), Endemismele floristice din 
România (1960), Plantele melifere din R. P. R. (1960), Radu Popovici (1902–1970) 
(1971). Autor al volumelor Exploatarea metodică şi raţională a plantelor 
medicinale din Bucovina, Cernăuţi, 1942; Călăuza Grădinii Botanice din Cluj 
(1956). 

Profesorul şi botanistul bucovinean Emilian Ţopa se stinge din viaţă la 10 
februarie 1987 în Iaşi19.

Ţopa, Filip. Născut în 1908. Fiul lui Nicolae Ţopa şi al Leocadiei, născută 
Tumurug. Face studii la Şcoala Germană (1916–1918), Şcoala poporală ortodoxă 
(1918–1919), Liceul Real Ortodox (1919–1926) şi la Şcoala de Lucrări Publice din 
Cernăuţi/Şcoala de Subingineri (1926–1928). Studii tehnice,  universitare, la 
Nantes (Franţa), după care urmează cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri de Artilerie 
în Rezervă, de la Craiova. În vara anului 1933, se căsătoreşte cu Viorica, fiica 
directorului şcolar din Clocucica, Simion Vavric, şi a Elenei, născută Voronca. 
Familia se stabileşte la Turda, unde inginerul Filip Ţopa este numit la controlul 
lucrărilor de modernizare a Drumului Naţional Bucureşti–Braşov–Sibiu–Turda–
Cluj.

Concentrat în 1939, mobilizat, cu gradul de locotenent, în primăvara anului 
1940, în Regimentul 12 Artilerie Cernăuţi, evacuat la sfârşitul lunii iunie la Turda. 
După 22 iunie 1941, combatant pe Frontul de Răsărit. În cadrul operaţiunilor 
militare este ofiţer de legătură şi comandant de baterie, distingându-se prin fapte de 
arme, răsplătite cu Medalia „Crucea de Fier”. Rănit în luptele din zona Dalnik şi 
Ovidiopol şi trimis la Bucureşti pentru intervenţii chirurgicale. Însănătoşit, se 
înapoiază pe front. După căderea Odessei, se întoarce în ţară, fiind ofiţer PS în 
Garnizoana Sadagura. În primăvara anului 1944, participă cu Divizionul său de 
artilerie, refăcut, la luptele de apărare din nordul Basarabiei şi apoi în judeţul 

19 [I. Pânzaru, Petru Froicu], op. cit., vol. I, p. 175–177: Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, 
vol. II, p. 533–534; Sorin Trelea, Adrian Oprea, Botanistul bucovinean Emilian Ţopa, în „Analele 
Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul  XIII, nr. 1 (26), [ianuarie-iunie] 2006, p. 281–288.
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Neamţ. La 24 august, în zona Girov, este luat prizonier, împreună cu „mândra 
ostăşime” a bateriei sale. Împreună cu alţi doi ofiţeri, fuge din coloana de şase mii 
de militari români duşi în prizonierat de către noul „aliat” al României, reuşind să 
ajungă, în cele din urmă, rănit şi bolnav de malarie, la Coteana, în judeţul Olt, 
regăsindu-şi aici mama refugiată de la Cernăuţi.

După demobilizare, lucrează, ca inginer, la Ministerul Lucrărilor Publice din 
Bucureşti (până în 1949), la Ministerul Construcţiilor (din 1952) şi la Direcţia de 
Drumuri şi Poduri a Ministerului Transporturilor (din 1956), ocupând funcţii de 
răspundere (şef de serviciu, inginer-şef), până în 1973, când se pensionează. În 
perioada 1952–1973, inginerul Filip Ţopa realizează trei invenţii şi 47 de inovaţii, 
dintre care unele sunt de mare importanţă pentru industria naţională20.

Ca pensionar, preocupat de studierea trecutului Bucovinei sale natale, 
inginerul Filip Ţopa întocmeşte câteva lucrări de interes, prin valoarea lor 
documentară. Povestea Bucovinei, lucrare amplă, scrisă de mână, este legată şi 
difuzată în mai multe exemplare unor instituţii ori apropiaţi. Lucrarea cuprinde 
patru volume. Volumul I, Bucureşti, 1982, 190 pagini, este precedat de un Cuvânt-
înainte, p. 3. „De multă vreme – mărturiseşte aici autorul – mă bate gândul să 
strâng într-un mănunchi nenumăratele scrieri ale autorilor români şi străini, din 
vechime şi contemporani, cu pasajele elocvente, privind unul din cele mai 
frumoase colţuri ale Moldovei, denumit, după copacii ce-l împodobesc, Ţara 
Fagilor. [...] Cunoaşterea trecutului ne desluşeşte prezentul şi ne jalonează privirea 
spre viitor [...]. Cum nimic nu robeşte pe cititor atât de mult ca povestea, am expus 
aici faptele şi evenimentele sub această formă uşoară de poveste”21.

Cuvântul-înainte este urmat de cinci părţi.
Partea întâi. Geografică, p. 5–24 (de interes aici, subcapitolul 9, Derivaţia 

numelui „Bucovina”, p. 19–24); Partea a doua. Răpirea Bucovinei, p. 24–52; 
Partea a treia. Martiriul, p. 53–91; Partea a patra. Revenirea la Patria-mamă. 
Bucovina în statul naţional unitar, p. 92–99; Partea a cincea. File de istorie, p. 
100–190. Volumul mai cuprinde trei hărţi (una etnografică şi două istorice).

Povestea Bucovinei, vol. II, fără an, are în cuprins: Epoca lui Ştefan cel Mare 
şi urmaşii, p. 191–236; Partea a şasea. Organizarea administrativă, oraşele, 
târgurile şi satele din Bucovina în timpul stăpânirii austriece, p. 237–349; Partea a 
şaptea. Amnezii şi amintiri („amintiri zăgăzuite”), p. 350–363 („Au trecut patru 
decenii de atunci, dar deschizând azi zăgazurile amintirilor, ziua de 29 iunie ne 
răscoleşte aceeaşi tristeţe şi ne stârneşte acelaşi dor de locurile noastre înstrăinate. 

20 Vezi o listă a acestora în Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, vol. IV, Bucureşti, 1986, 
p.184. 

21 La Cernăuţi, „Glasul Bucovinei”, revistă trimestrială de istorie şi cultură, tipăreşte Povestea 
Bucovinei, lucrarea inginerului bucovinean refugiat Filip Ţopa, începând cu anul XIX, nr. 2 (74), 
aprilie–iunie 2012, ilustrând-o cu reproduceri după fotografii de familie. Nu găsim aici, din păcate, şi 
un articol biobibliografic închinat autorului. Contribuţia periodicului de la Cernăuţi este, neîndoielnic, 
o contribuţie importantă, de restituire culturală.
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Ea va rămâne în inimile bucovinenilor «o zi de tristă amintire» [...]. Tinerii şi 
bătrânii cu copii în braţe, oscilând între panică şi nesiguranţă, părăsesc îndureraţi 
locurile străbune şi vetrele lor de viaţă, luând calea pribegiei în căutarea unui 
adăpost mai tihnit pe alte meleaguri. [...] Au trecut patru decenii de atunci, mulţi 
dintre cei ce au trăit acea zi a exodului au decedat, ei au părăsit această lume 
deziluzionaţi şi cu sufletul îndurerat, lăsând urmaşilor o rugăminte testamentară, de 
a reuni sub tricolorul românesc plaiurile bucovinene”22); Partea a opta. Evocări ale 
unor personalităţi şi familii bucovinene, p. 364–387 + 6 p. de anexe; – Profesorul 
Constantin Loghin, p. 365–368; – Profesorul Alexandru Vitencu, p. 368–369; – 
Poetul şi scriitorul Dragoş Vitencu, p. 370–373; – Prof. univ. Traian Brăileanu, p. 
373–376; Alţi cărturari bucovineni decedaţi, p. 376; – Familia Tarnavschi, p. 377–
380; – Familia Ţopa, p. 380–387.

Tot aici, în anexe: Familiile bucovinene de boieri şi mazili legitimate, 
conform Patentei imperiale din 14 martie 1787. Ordinea prezentării este cea 
alfabetică. Cele 125 de familii nobiliare din Bucovina au menţionate, în tabel, data 
legitimării şi pagina din documentul imperial menţionat. Lista mai cuprinde: 
Familii stabilite în Bucovina după 1775, aici fiind trecute, cu aceleaşi date, 33 de 
familii. Total familii nobiliare legitimate în perioada 1788–1817: 158. Tot aici, se 
mai face menţiunea că familiile Balş (Lupul, Manole, Teodor), Başotă, Beldiman, 
Cantacuzino, Cuza, Dari, Donici, Ghica, Luca, Lupul, Neculce, Răşcanu, Roset, 
Stratulat şi Sturza nu au cerut imperialilor legitimarea. Volumul II mai cuprinde o 
hartă a municipiului Cernăuţi (1914) şi Tabelul genealogic al Familiei Ţopa.

Povestea Bucovinei, vol. III A, cuprinde 206 pagini. Din sumarul acestuia: 1) 
Aprecieri asupra primelor două volume, p. I–VII; Capitolul opt. Evocări ale unor 
personalităţi şi familii bucovinene, p. 1–183 (continuare din volumul anterior): 1) 
Părintele Dimitrie Ţopa, p. 1–4; 2) Prof. dr. doc. Emilian Ţopa, p. 5–17; 3) 
Familia Morariu (Gherasim, Silvestru-Samuil, Constantin, Leca), p. 18–35; 4) 
Familia Berariu, p. 36–43; 5) Familia Şesan, p. 44–70; 6) Familia Hurmuzachi, p. 
71–82; 7) Iancu Flondor, p. 83–96; 8) Filmon Rusu, p. 97–105; Dragoş Rusu, p. 
105–107; 9) Prof. dr. Ion Negură, p. 108–135; 10) Profesorul şi cărturarul 
Grigore Nandriş, p. 136–153; 11) Muzicianul Adrian Berariu, p. 154–157. Partea a 
noua. Viaţa culturală şi literară românească în Bucovina, p. 159–204, cuprinde 
subcapitolele: – Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina, p. 
159–166; – Societatea Învăţătorilor din Bucovina, 1972–1901–1918–1940, p. 167–
183; – Societăţile studenţeşti în viaţa universitară cernăuţeană din 1875–1938, p. 
184–204.

Povestea Bucovinei, vol. III B, cuprinde: Un pământ urgisit şi un pământean 
care-l tânjeşte, p. 1–36.

Povestea Bucovinei, vol. IV, Bucureşti, 1986, are XVI + 264 p. Dăm, în cele 
ce urmează, şi cuprinsul acestui volum. În partea introductivă: – Aprecieri asupra 

22 Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, vol. II, p. 361,362–363.
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volumelor I, II, III şi III B, p. I–XV; – Către cititori, p. XVI („inimile 
bucovinenilor, văduviţi de locurile lor natale, bat toate la fel, iar gândurile lor cele 
mai duioase şi dorinţele lor cele mai aprige se îndreaptă spre aceleaşi meleaguri din 
care au purces”). Acestea sunt urmate de patru părţi. Partea întâi. Răsfoind cartea 
vieţii, p. 1–77 + reproduceri după unele ilustrate de epocă şi fotografii de familie 
(de interes aparte sunt aici datele şi informaţiile biografice, chiar dacă uneori le 
lipseşte rigoarea, la care ne-am fi aşteptat în cazul unui inginer). Partea a doua. În 
preziua hramului sfinţilor Petru şi Pavel, când au plâns şi fagii în ţara lor, p. 77–
99. Partea a treia. Jocul destinului, p. 100–185, cuprinde memorialistică, de interes 
pentru tema noastră. Partea a patra. Oameni de seamă din Bucovina, p. 186–264. 
Subcapitolul este o continuare la volumele anterioare: – Prof. univ. dr. Traian 
Cantemir, p. 187–203; – Prof. dr. Leon Ţopa, p. 204–218; – Prof. univ. dr. Simion 
Reli, 1882–1945, p. 219–235; – La mormântul prof. dr. Ion Negură, p. 248–252; – 
La mormântul lui Nicolae Ilasievici, p. 248–252; – Prof. ing. Ion Irimescu, p. 253–
256; – Inginer arhitect Toma Tomorug, p. 257–262; – Dr. Vasile Gălătescu, p. 
263–26423.

Lucrarea sa, Povestea Bucovinei cuprinde, între altele, două capitole ce se 
disting prin originalitate. Capitolele În preziua hramului sfinţilor Petru şi Pavel, 
când au plâns şi fagii în ţara lor, p. 77–99, şi Jocul destinului, p. 100–185, se 
situează între jurnalul de front şi memorialistica propriu-zisă, relevând un 
povestitor înzestrat. Cele peste o sută de pagini de aici se individualizează prin 
suflu epic, nervul naraţiunii şi culoarea evocărilor expresive. Multe scene sunt 
memorabile: evacuarea de la Adâncata (Hliboca), popasul de la Talpa, 
bombardamentul sovieticilor de la Ştefăneşti-Braniştea, trecerea Prutului şi a 
Nistrului, luptele din Transnistria. Surprind în aceste pagini frumuseţea şi 
prospeţimea peisajelor din Codrul Cosminului ori cele din stepa de dincolo de 
Nistru, scenele apocaliptice ale confruntărilor militare, puţinele clipe de omenie ale 
războiului, când oamenii din satele eliberate sunt ospătaţi de către soldaţii români 
ori ca în cazul bătrânei ucrainence dintr-un sat din Transnistria, care îl primeşte în 
casă pe locotenentul Filip Ţopa, oferindu-i apă, să se spele, câteva căni de lapte şi 
odihnă peste noapte, moartea năprasnică a unor camarazi, precum locotenentul 
Vasile Florian, predarea ofiţerilor fugari, găzduiţi noaptea, la Ruginoasa, de către 
un ţăran şi comportamentul, contrastant, al soldaţilor sovietici, care îi ospătează 
omeneşte, a doua zi, pe ofiţerii români trădaţi de ţăran. Şi câteva figuri de ofiţeri şi 
soldaţi se disting din vâltoarea evenimentelor: generalul Dübohr, căpitanul-medic 
Hahn, colonelul Reus-Mârza, colonelul Ciufu, luat prizonier, după 23 august 1944, 
deportat într-un lagăr şi revenit în ţară, după patru ani, „bolnav şi cu moralul 
nimicit”, locotenentul Vasile Florian, căpitanul Constantin Chiaburu, Dumitru, 
„ordonanţa stilată” a  locotenentului Filip Ţopa, sergentul Maftei, plutonierul 

23 Un articol scurt, la Mircea Irimescu, Ţopa, Filip, în volumul Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina (1862–2012). La 150 de ani, volumul II, Voluntariat bucovinean, 
Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 608.
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Voronca, soldatul Nichita. „Povestea Bucovinei este o lucrare valoroasă. [...] F. 
Ţopa – scrie Traian Cantemir într-o scrisoare din 20 mai 1985 – a avut o inspiraţie 
lăudabilă de a consemna în scris impresionante frânturi din această existenţă 
apocaliptică. El e unul din puţinii martori oculari ai unor vremi apuse. Dacă n-ar fi 
dat curs amintirilor, o parte din adevăruri s-ar fi pierdut. Istoria Bucovinei ar fi avut 
lacune, ca orice istorie care priveşte de sus”24. Aceste două capitole ar trebui 
tipărite, după o îngrijire atentă, într-o ediţie de restituiri, necesară pentru a ilustra 
evenimente, oameni şi fapte mai puţin cunoscute din această perioadă a istoriei 
noastre contemporane.

Filip Ţopa este şi autorul lucrării Dr. docent Emilian Ţopa, 1900–1987. 
Viaţa şi opera, manuscris realizat în aceleaşi condiţii ca şi Povestea Bucovinei.

Filip Ţopa se stinge din viaţă la Bucureşti, în 1987, fiind înmormântat în 
Cimitirul „Pacea” din Suceava.

Ţopa, Leon. Născut la 2 iunie 1912 în Carapciu pe Ceremuş. Fiul răzeşilor 
Vasile şi Iuliana Ţopa. Absolvent al Liceului „Aron Pumnul” din Cernăuţi (1930). 
Studii superioare şi licenţă în sociologie-pedagogie şi filologie modernă la 
Universitatea din Cernăuţi (1930–1934). Specializare la Accademia di Romania 
(Roma). Doctorat la Cernăuţi cu teza Relaţia dintre forma de guvernământ şi 
organizarea militară la romani. Lector la Şcoala Superioară Ţărănească din Roşa-
Stânca (1934–1935), profesor de limba şi literatura română la Liceul „Aron 
Pumnul” (1938–1939), asistent la Catedra de Sociologie a Facultăţii de Litere din 
Cernăuţi (1939–1940), redactor la periodicul „Suceava” (1938–1940). 

Refugiat la invazia sovieticilor din vara anului 1940.
După refugiul din 1940, predă la Catedra de Sociologie a Facultăţii de Litere 

şi Filosofie din Bucureşti (1940–1949), apoi funcţionează la Institutul de Prevederi 
Sociale din Bucureşti (1950–1952). Funcţionar şi profesor în învăţământul 
secundar din Bucureşti (1952–1963), cercetător ştiinţific principal la Institutul de 
Cercetări Pedagogice din Bucureşti (1963–1978), şef al Sectorului „Educaţia 
permanentă” (1970–1975). 

Specialist în sociologia educaţiei permanente, sociologie urbană, 
perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală, cultivarea creativităţii. 
Colaborator cu lucrări ştiinţifice, articole şi note la diferite periodice din ţară şi 
străinătate. Autor al volumelor La Sociologia in Romania (1935), Universitatea 
ţărănească. Teoria şi practica ei (1935), Sociologia urbană. Introducere istorică, 
sistematică şi bibliografică (1948), Istoria oraşului Bucureşti (1969), Spiru Haret. 
Studiu introductiv şi note (1969), Sociologia educaţiei permanente (1973), Metode 
şi tehnici de muncă intelectuală (coordonator, 1979), Creativitatea (1980)25. 

24 Vezi Traian Cantemir, Povestea Bucovinei scrisă de F. Ţopa, în Povestea Bucovinei, vol. 
IV, p.  XII, XIII.

25 [I. Pânzaru, Petru Froicu], op. cit., vol. I, p. 175–177; Filip Ţopa, Profesor dr. Leon Ţopa, în 
volumul Povestea Bucovinei, vol. IV, Bucureşti, 1986, p. 204–217; Emil Satco, Enciclopedia 
Bucovinei, vol. II, p. 534–535; Mircea Irimescu, op. cit., p. 609.
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Sociologul şi pedagogul bucovinean Leon Ţopa se stinge din viaţă la 20 
februarie 1996 în Bucureşti.

Ţopa, Ovid(iu). Născut la 19 mai 1891 în Rarancea, districtul Cernăuţi. Fiul 
preotului Dimitrie Ţopa, descendent al unor răzeşi, originari din Tutova, şi al 
Angelei, născută Tarnavschi, sora teologului Teodor Tarnavschi, decan al Facultăţii 
de Teologie (1898–1899, 1900–1901, 1902–1903, 1910–1911) şi rector al 
Universităţii din Cernăuţi (1904–1905). Ceilalţi copii ai acestei familii sunt: Silvia, 
Ipolit, Liviu şi Stela26. Ovid(iu) urmează, acasă, primele clase primare, pe care le 
continuă la Şcoala de Aplicaţie a Pedagogiului din Cernăuţi (1898–1901), cu 
predare în limba germană. Studii liceale la Gimnaziul de Stat I (1901–1909), cu 
promovarea examenului de maturitate în 1909. Studii universitare la Facultatea de 
Litere şi Filosofie a Universităţii Francisco-Josefine din Cernăuţi (1909–1914), 
alegându-şi aici, ca materii principale, istoria şi geografia. Doctorat în istorie, la 7 
iulie 1914, la Universitatea din Cernăuţi. Membru activ (1909–1914) şi emeritat 
(din 1919) al Societăţii Academice „Junimea”. După absolvirea facultăţii, este 
numit profesor de istorie şi geografie la Gimnaziul Superior de Stat III din 
Cernăuţi. În timpul Primului Război Mondial, refugiat în România (1915–1917) şi 
ulterior în Basarabia (1917–1918), unde este membru al Direcţiunii Şcolare şi 
Bisericeşti din Chişinău, având contribuţii importante în românizarea 
învăţământului din Basarabia. După Marele Război, profesor la Liceul „Aron 
Pumnul” (1920–1923), director la Şcoala Normală de Băieţi din Văşcăuţi pe 
Ceremuş (din 1923), profesor la Şcoala Normală de Băieţi, Şcoala Normală de 
Fete, Liceul „Mitropolitul Silvestru” (1930–1940).

Căsătorit, în 1927, cu Angela Almăjeanu, profesoară de filosofie şi 
pedagogie, directoare a Şcolii Normale de Fete „Maria Voichiţa” din Cernăuţi. 
Copiii lor sunt: Tudor, născut în 1928, şi Dimitrie, născut în 1934.

Secretar al Societăţii Mazililor şi Răzeşilor din Bucovina, membru al 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Colaborator la „Glasul 
Bucovinei”, „Anuarul Şcolii Normale de Învăţători din Văşcăuţi pe Ceremuş”, 
„Revista mazililor şi răzeşilor”, „Revista Învăţătorimii Române”. Autor al unor 
lucrări valoroase sub aspect documentar: Despre raportul între Bucovina şi 
Basarabia, conferinţă susţinută în cadrul Societăţii studenţeşti „Junimea” (1920); 
Şcoala noastră. Viaţa ei de la înfiinţare, noiembrie 1921 şi până-n iulie 1923, 
studii publicat în „Anuarul I şi II al Şcoalei Normale de Învăţători din Văşcăuţi pe 
Ceremuş”, 1921–1922 şi 1922–1923; Ceremuşul alături de Nistru. Mazilii şi 
răzeşii din Bucovina pentru Basarabia, în „Glasul Bucovinei” (1924); Românitatea 
judeţelor Cernăuţi şi Storojineţ (Cernăuţi, 1942); Slavizarea mazililor şi răzeşilor 
din judeţele Cernăuţi şi Storojineţ, în „Revista mazililor şi răzeşilor” (Cernăuţi, nr. 

26 Vezi Filip Ţopa, Familia Tarnavschi, în volumul Povestea Bucovinei, vol. II, p. 377–380 
(manuscris).
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1, 1944); Şcoala şi reromânizarea Bucovinei reromânizate, în „Revista 
învăţătorimii române”, anul XXVIII, nr. 3–4, 1944.

Decorat cu Ordinul „Coroana României” în grad de cavaler (9 martie 1923).
Refugiat, în 1940, împreună cu familia, la Bucureşti. 
Refugiat, în 1944, la Câmpulung Moldovenesc. Profesor la Liceul „Dragoş-

Vodă” (1944–1945). Stabilit la Bucureşti, în septembrie 1945, împreună cu familia. 
Profesor aici la Liceul „Mihai Viteazul”, Liceul Comercial „Kreţulescu” şi Liceul 
Industrial „Polizu”. Pensionat în 1952. De la mijlocul anilor ’50, preocupat să-şi 
scrie memoriile printr-un exerciţiu de disciplină intelectuală sistematică: lectură 
intensă, documentare temeinic organizată pe diverse teme, aprofundarea limbilor 
moderne (franceză şi engleză). După 1965, frecventează Restaurantul „Carul cu 
bere”, adunând în jurul său o audienţă interesată de istorisirile sale fabuloase din 
„alte vremuri”.

Profesorul Ovid(iu) Ţopa se stinge din viaţă, la Bucureşti, în 197427.
Rămân în urma sa, timp de mai multe decenii, sute de pagini de memorii şi 

eseuri, în care „este descrisă în amănunt viaţa din Bucovina sfârşitului de secol 19 
şi început de secol 20, Primul Război Mondial, unirea Basarabiei şi Bucovinei cu 
România, portrete ale unor personalităţi din această perioadă, [aşezarea] 
Cernăuţilor”28.

Memoriile sale apar târziu: Ovid Ţopa, Amintiri din Ţara Fagilor, vol. 1, 
ediţie îngrijită de Iolanda Malamen, introduceri de Ion-Bogdan Lefter şi Barbu 
Cioculescu, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2011, 298 p.; Ovid Ţopa, Amintiri din 
Ţara Fagilor, vol. 2, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2012, 258 p.; Ovid Ţopa, 
Amintiri din Ţara Fagilor, vol. 3, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2014, 260 p. + 
Harta etnografică a Bucovinei, întocmită pe temeiul recensământului oficial din 
1910.

Memoriile lui Ovid(iu) Ţopa – scrie Iolanda Malamen – „însumează cam 
1 500 de pagini de material extrem de viu şi de interesant, atât pentru istoriografi, 
cât şi pentru cititorul de azi”, adresându-se – potrivit inginerului Dimitrie Ţopa, fiul 
în viaţă al autorului – „tuturor românilor, dar în mod deosebit celor dezmoşteniţi de 
limbă şi de ţară”. Scrierile acestui „valoros memorialist”, dăruit cu un „foarte 
expresiv condei”, reprezintă „o fabuloasă reconstituire a atmosferei în care s-a 

27 Conf. Filip Ţopa, Familia Ţopa,  ibidem, vol. II, p. 380–387 (manuscris); Mircea 
Irimescu, op. cit., p. 609–610.

28 Vezi Biografie, în volumul Ovid Ţopa, Amintiri din Ţara Fagilor, vol. 1, ediţie îngrijită de 
Iolanda Malamen, introduceri de Ion-Bogdan Lefter şi Barbu Cioculescu, Bucureşti, Editura Tracus 
Arte, 2011, p. 50. Textul biografiei sale, cu destule lacune, se află integral aici la p. 48–50. Pentru 
critica de întâmpinare, vezi Barbu Cioculescu, Un memorialist necunoscut: Ovidiu Ţopa (1891–
1974), în „România literară”, Bucureşti, nr. 14, 10–16 aprilie 2009, p. 16–17; Ion-Bogdan Lefter, Un 
memorialist bucovinean şi nepreţuita sa mărturie, în „Apostrof”, revistă a Uniunii Scriitorilor, 
Bucureşti, anul XXII, nr. 11 (258), 2011 www.revista-apostrof.ro/articole.php?id=1698 (accesat: 13 
februarie 2016).

http://www.revista-apostrof.ro/articole.php?id=1698
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format” autorul – Bucovina de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui 
următor.

Volumul I este precedat de două introduceri: Ion-Bogdan Lefter, Un 
memorialist bucovinean şi nepreţuita sa mărturie, p. 9–35; Barbu Cioculescu, Un 
memorialist necunoscut: Ovid Ţopa, p. 36–48. Acestea sunt urmate de Biografie, 
p. 48–50, material nesemnat. Dintre cele trei motto-uri prefaţatoare, două se cuvine 
a fi reţinute: „Nu cred să existe pe întreg pământul românesc o regiune mai 
romantică decât Bucovina. Romantică prin natura ei, romantică prin trecut şi prin 
oamenii ei” (Ovid Ţopa, Amintiri din Ţara Fagilor, I, p. 196); „A ţine un jurnal sau 
a-ţi scrie la o anume vârstă memoriile ar trebui să fie o îndatorire «impusă de stat», 
materialul ce va fi acumulat, după două-trei generaţii având o valoare inestimabilă 
şi multe din problemele psihologice şi istorice care hărţuie omenirea ar fi rezolvate. 
Nu există memorii, fie ele scrise chiar de oamenii cei mai neînsemnaţi, care să nu 
închidă în ele valori sociale şi pitoreşti de prim ordin” (Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Locurile copilăriei mele). Prima parte a volumului, cuprinde patru 
capitole: Capitolul I. Şcoala primară, p. 53–141; Capitolul II. Liceul, 1901–1909, 
p. 144–171; Rude, sărbători, vacanţe, călătorii, p. 172–204; Capitolul III. 
Maturizarea, noi întâmplări şi noi trăiri, p. 205–273; Capitolul IV. Liceul superior, 
p. 274–349. În partea a doua: Viaţă de licean (1906–1909. Familie, şcoală, 
prieteni. Examenul de bacalaureat, p. 350–395. Volumul este datat: Bucureşti, 8 
august 1955.

În paginile volumului, memorialistul, înzestrat cu o memorie fabuloasă, 
evocă Bucovina patriarhală din satele transprutene, de la confluenţa celor două 
secole. Evocarea începe cu iarna anului 1897–1898, odată cu plecarea tatălui de la 
Rarancea la Viteliuca, o parohie în apropiere de târgul Coţmani. Drumul cu sania, 
„într-o zi cu ninsoare din abundenţă” şi ninsoarea „privită cu ochi înlăcrimaţi”, din 
casa bunicilor, îl introduc pe copil în alt anotimp al vieţii. Colindatul, de Sfântul 
Ştefan, ziua bunicului, de către „cei 12 epitropi ai bisericii”, este cel dintâi 
ceremonial, din desfăşurarea căruia se distinge chipul lui Grigori Chiranda, un 
ţăran local care „impunea prin nobleţea atitudinii, prin port şi, mai ales, prin 
purtarea aleasă” (p. 54–55). 

Viaţa de zi cu zi a locului, peisajul pitoresc al împrejurimilor, vizitele la rude, 
jocurile şi poveştile copiilor, datini şi obiceiuri calendaristice (trasul clopotelor de 
Paşi de către băieţi, udatul fetelor şi băieţilor, a doua şi a treia zi de Paşti etc.), 
activităţile gospodăreşti, treieratul, vara, plimbatul prin sat împreună cu bunicul, 
trecerea Prutului cu poronul (podul plutitor), participarea la hramurile din satele 
învecinate sunt evocate cu nedisimulată încântare. Iată tabloul Învierii din vechiul 
sat tradiţional bucovinean: „Învierea se celebra în satul nostru, ca în cele mai multe 
sate din Bucovina austriacă, pe la ora trei după miezul nopţii. [...] Îmi aduc aminte 
cu plăcere de masa care se lua dimineaţa, după întoarcerea de la biserică. După 
gustarea obligatorie a [păştii] sfinţite şi a câte unui ou roşu, se trecea la cafea, care 
se bea cu câteva felii de bubă, un fel de cozonac făcut cu mai multe ouă şi apoi la 
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şuncă, fripturi, prăjituri şi vin. De ziua Învierii nu se mâncau în casele 
credincioşilor decât bucate reci, căci a face foc în ziua aceasta mare era socotit un 
mare păcat. O amintire plăcută de ziua Învierii şi, în general, de Paşti este şi 
permisiunea dată de preot băieţilor de-a trage clopotele de dimineaţa până seara. 
[...] Lunea Paştilor era şi mai interesantă datorită obiceiului de a uda fetele. E o 
practică veche venită, cred, din Polonia şi încetăţenită la noi în acea perioadă, atât 
în clasa intelectuală, cât şi la oamenii de rând. Intelectualii stropeau fetele cu 
parfumuri scumpe, iar ţăranii şi, în general, oamenii obişnuiţi, cu apă curată de 
izvor. Era o plăcere să vezi această «vânătoare» de fete, să auzi ţipetele, râsetele lor 
şi încercarea acestora de-a se feri de cavalerii prea agresivi. A treia zi de Paşti, 
fetele se puteau revanşa, marţea fiind rezervată pentru udatul băieţilor, acţiune mai 
puţin zgomotoasă decât cea a fetelor” (p. 58–59), dar şi cel bucolic al unei zile de 
primăvară, trăite sub semnul libertăţii: „Zilele erau din ce în ce mai calde şi nu mă 
mai putea vedea nimeni prin casă decât în timpul meselor. Imediat după cafeaua de 
dimineaţă, părăseam camera, ca să hoinăresc prin curte, grajd, pe stradă şi apoi prin 
grădină, unde nu numai că priveam muncile de primăvară ale bunicii şi ale 
servitorilor, dar ajutam şi eu, săpând cu hârleţul, greblând, prăşind cu multă 
seriozitate. Făceam serios toate acestea, ferindu-mă numai de cositul ierbii, pentru 
care puterile mele erau mult prea slabe. Îmi plăcea mult răsadniţa bunicii, aşezată 
la vale, aproape de pârâu şi de heleşteu. Stropitul plantelor, scoaterea lor pentru a fi 
răsădite la locul stabilit, apoi plivitul, toate astea făceau din mine un copil liber. O 
ajutam pe bunica, ce lucra cu Marinca Căldăraru, o ţigancă bătrână şi grozav de 
urâtă, care-mi plăcea însă mult, cu ea putând să vorbesc româneşte” [!] (p. 59).

În aceste pagini de adevărată „arheologie literară”, există descrieri antologice 
(Casa parohială din Zeleneu, p. 66–67; petrecerea de hram, cu oaspeţi numeroşi, 
întreţinuţi de „banda” (taraful) de muzicanţi ţigani din Hliniţa, conduşi de 
„binecunoscutul Alecu, un fel de Barbu Lăutaru al Bucovinei”, p. 68–74; 
sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, ţinută pe stil vechi, la 18 august, „ziua 
în care se sfinţeau în biserică fructele, dar şi ziua de naştere a împăratului Franz 
Josef”, p. 74–77), schiţe de portret („Eugen Neşciuc, băiat de ţărani ruteni din 
Zeleneu, era dintre toţi poate cel mai ataşat familiei Antonovici. Teolog cult, 
umblat prin toată Europa, edita la Cernăuţi «Calendarul poporului», multă vreme 
singurul calendar românesc care apărea în acel oraş înstrăinat. În fiecare număr[,] 
semna şi câteva poezii de-o duioşie rară, mai ales când erau închinate Artemiziei, 
fiicei celei mai mari a unchiului. Casa acestuia, aşezată în nemijlocita vecinătate a 
Dominicului cernăuţean, cu una dintre cele mai frumoase privelişti spre Valea 
Prutului, era cunoscută de studenţii cernăuţeni ca «Vila Transilvaniei», căci gazdă, 
cea mai căutată de teologii ardeleni ce studiau la Cernăuţi, era acest om de-o 
nobleţe rară”, p. 70), evenimente (asasinarea împărătesei Elisabeta, în 1898, la 
Geneva: „M-a zguduit mult această ştire. Priveam cu adâncă jale fotografia 
împărătesei, apărută atât în ziarele germane, cât şi în cele româneşti”, p. 81; 
înmormântarea mitropolitului Arcadie Ciupercovici, 18 martie 1902; pavarea 
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străzilor principale din Cernăuţi de către muncitori italieni: 1906–1908 şi 
construirea unor clădiri reprezentative ale oraşului, unele infuenţate de stilul 
Secession: Teatrul Orăşenesc, Palatul de Justiţie, Banca de Economii, Gara 
Centrală, Direcţiunea Căilor Ferate, Casa Naţională a Evreilor, Dom Polski, 
Camera de Comerţ şi Industrie: 1904–1912; Serbarea de la Putna – 1904; 
centenarul morţii lui Schiller, 9 mai 1905; centenarul Liceului I de Stat şi jubileul 
de 60 de ani de domnie a împăratului Franz Josef: 1908), prezentarea locurilor de 
atracţie din Cernăuţi: Parcul Reşedinţei Mitropolitane, Parcul Dominic, Grădina lui 
Eugen Neşciuc, magazine vestite: Găină, Tabacar; iarmarocul de Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel, care dura două săptămâni, restaurante, Hala, Piaţa Principală, 
cafenelele (p. 114–125), plimbări, vizite şi excursii (Rădăuţi, Arbore, Suceava, 
Congresul studenţilor români de pretutindeni: Iaşi, 1909; Constanţa şi Bucureşti: 
1909), figuri din viaţa publică (ţăranul Sainciuc – „prorocul din Mahala”, p. 133–
135), profesori de liceu (Lazăr Vicol, Radu Sbiera, Ion Bumbac, Dimitrie Cărbune, 
Calistrat Coca, Veniamin Iliuţ, Petru Luţia, Juvenal Stefanelli, Victor Nussbaum, 
Alfred Klüg, Gherasim Buliga, Adolf Czerny, Heinrich Klauser), noutăţi ale epocii: 
bicicleta şi automobilul –1900, gramofonul – 1905, cinematograful – 1908, 
sportul/fotbalul, circul – 1908; relaţii interumane rămase proverbiale, ilustrând un 
tip uman, considerat etalon, pentru această epocă, în Ducatul răsăritean al 
Monarhiei (Homo Bucovinensis): „[În 1909], am plecat cu părinţii la Rădăuţi, unde 
trăia unchiul meu, dr. Ipolit Tarnavschi, preot ajutor şi suplinitor la liceu. [...] 
Unchiul meu locuia pe Strada Frătăuţilor. Atât dânsul, cât şi mătuşa Aspazia, pe 
atunci o tânără doamnă brunetă, frumoasă, erau gazde foarte primitoare. La masă, 
bucate gustoase şi de multe feluri, cu băutură bine aleasă: coniac franţuzesc, bere 
Pilsen şi vin bun românesc, pe care unchiul ştia de unde să-l comande, căci nu 
degeaba era renumit ca unul dintre puţinii cunoscători de vinuri din Bucovina. Dar 
masa era originală şi prin persoanele care au luat loc în jurul ei. În afară de doctorul 
veterinar Isar, un bun prieten al casei, fiu de răzeş din regiunea rutenizată, şi de noi, 
cei veniţi din Cernăuţi, se mai găseau pastorul luteran Carol Decker, un silezian 
înalt, voinic, cu faţa rotundă şi puţin chel, om de viaţă, precum şi prelatul catolic 
Swoboda, un bărbat scund şi gras. Prietenia nesilită dintre aceşti preoţi a trei 
confesiuni diferite mi-a părut atunci curioasă, dar am aflat mai târziu, peste câţiva 
ani, că ea era întreţinută de credincioşii celor trei biserici care la Rădăuţi se 
împăcau mai bine între ele decât în altă parte” (p. 125, 126). Volumul este, la 
sfârşit, datat: Bucureşti, 8 august 1955.

În volumul II al Amintirilor din Ţara Fagilor, exceptând câteva episoade, 
naraţiunea avansează, cronologic, dar secvenţial, nu linear, „tonul de poveste” din 
perioada copilăriei lăsând locul unuia „sacadat”, acoperind episoade mai scurte. În 
raport cu etapa „amintirilor din copilărie”, în care „frazele curgeau lent, bogate, 
arborescente”, acum naraţiunea memorialistului trece la alte ritmuri, acoperind 
episoade scurte, ce ilustrează „anii de studii şi de emancipare naţională”, „alerţi, 
militanţi”: „Reconstituirea din primul volum era a unui mod de viaţă, a unei 
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civilizaţii regionale, cu vechi tradiţii”, acum aceasta devine „strict documentară şi 
mai ancorată în prezent, cu conştiinţa traversării unei perioade importante a istoriei 
naţionale”29. Iată, cuprinsul materialului memorialistic din acest volum: O excursie 
prin munţii Bucovinei (1906), p. 7–22; Excursia din 1907, p. 23–25; Strada Balş, 
nr. 5, p. 26–40; Excursia la Viena (1907), p. 41–57; Semnalul de alarmă, p. 58–62; 
Universitatea, p. 63–80; Congresul studenţilor români de pretutindeni (1909), p. 
81–88; Cursurile de vară din Vălenii de Munte (1910), p. 89–97; Chetele 
cernăuţene, p. 98–102; Obiceiuri ale studenţimii, p. 103–105; Marea închisoare 
din Stanislav, p. 106–109; Cu Manoli între Prut şi Nistru (1911), p. 110–114; 
Marginea, Rădăuţi, Suceviţa, p. 115–123; Aurel Vlaicu la Cernăuţi, vara lui 1912, 
p. 124–130; Examenele mele universitare. Capacitatea, p. 131–135; Examenele 
pentru doctorat, p. 136–140; Primele luni de profesorat, p. 141–145; Societatea 
academică „Junimea”, p. 146–153; Legăturile „Junimii” cu celelalte societăţi 
studenţeşti, p. 154–161; Iaşi, p. 162–163; Botoşani, p. 164–167; Suceava, p. 168–
170; Bucureşti (1915–196). Locuinţe şi proprietarii lor din primul refugiu, p. 171–
175; Întâmplări din perioada primului refugiu, p. 176–185; Întâlniri cu oameni de 
seamă ai culturii şi politicii româneşti, p. 186–194; Războiul (1916–1919), p. 195–
199; Cernăuţi (1916–1917), p. 200–206; Chişinău (1917–1919), p. 207–211; 
Primul contact cu românii basarabeni, p. 212–256. Şi acest volum este datat: 
Bucureşti, 8 octombrie 1964. În paginile volumului sunt evocaţi, între alţii, 
profesorii săi de la Universitatea Francisco-Josefină din Cernăuţi: Vasile 
Gheorghiu, Raimund Friedrich Kaindl, Eugen Kozak, Johannes Kromayer, Ion 
Nistor, Karl Alfons Penecke, Eusebie Popovici, Sextil Puşcariu, Ernest Rabener, 
Emilian Voiuţchi, Richard Wochle, Ritter von Zingerle, dar şi colegi de studii ori 
de generaţie: Teodor Balan, Alexandru Bocăneţ, Vasile Liţu, Petru Luţia, Vasile 
Marcu, Claudiu Percec, Viorica Ursuleac, Zaharia Voronca, Magda Würzer ş.a.

Volumul III al Amintirilor din Ţara Fagilor este precedat de un Cuvânt-
înainte, semnat de Barbu Cioculescu, p. 5–8, dar şi de un Scurt istoric al familiei 
Ţopa (ramura Dimitrie Ţopa), p. 9–17, întocmit de inginerul Dimitrie Ţopa, fiul 
autorului, la Bucureşti, în decembrie 2013. Rostul scrierii, în contextul globalizării 
contemporane – potrivit lui Barbu Cioculescu –, ar fi acela „de sursă nu numai de 
informaţie, ci şi una de noi satisfacţii estetice”: „Ca fenomen de unificare a etniilor, 
globalizarea îşi are primejdiile ei, cea mai apropiată fiind aceea de uniformizare, 
recte de pierdere a caracteristicilor naţionale ale multora dintre popoarele lumii, 
supuse unei politici de fracturare a trecutului de prezent, de rupere de trecutul 
caracterizator. [...] Ca răspuns, societatea românească de după comunism a resimţit 
puternic nevoia de a-şi recupera trecutul, bogata recoltă de scrieri memorialistice a 
ultimelor două decenii stând martoră acestei noi şi substanţiale preferinţe a 
publicului cititor. Între istorie şi literatură, descriptivism şi sinteză, memorialistica 
a devenit o sursă nu numai de informaţie, ci şi una de noi satisfacţii estetice” (p. 5). 

29 Ion-Bogdan Lefter, op. cit., p. 22, 23.
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„Prin mijlocirea culturii”, profesorul Ovid(iu) Ţopa îşi valorifică „lunga senectute”, 
aşternând pe hârtie „povestea vieţii sale de luptător pentru identitatea naţională”. 

Şi acest volum se caracterizează prin preferinţa pentru „reconstituirea 
documentară”, fragmentată, a trecutului, aşa cum o dovedeşte, în principal, 
structura sa: Bilanţul stăpânirii habsburgice în Bucovina, p. 18–33; Pacea şi 
dezarmarea, p. 34–40; Sbiera – Amintiri, p. 41–101; Câteva personalităţi ale 
românilor bucovineni ale începutului de veac XX, p. 102–157 (Gheorghe Tofan, 
Mihai Teliman, George Popovici, Stănică (Constantin) Berariu, Fraţii Flondor, Ion 
Grămadă, G. Rotică, Dr. Nicu Blându, Isidor Ieşan, Lascăr Luţia); Aleluia, p. 158–
174); La Picker, p. 175–222; Hluhman (Ceremuşenii. Un ciudat consilier agricol şi 
o societate la fel de ciudată), p. 223–265; Amintiri (material adunat din file 
răzleţe), p. 267–268; Carul de foc al Sf. Ilie. Rarancea. Sfârşitul lui iulie 1896, p. 
269–272; Petre Liciu la Cernăuţi, p. 273–279; Constanţa şi Dobrogea, p. 280–285; 
Bărbaţii de seamă ai Bucovinei. Conferinţă ţinută la Suceava, la 9 iulie 1967, cu 
ocazia sărbătoririi a 40 de ani de la absolvirea Şcolii Normale din Văşcăuţi pe 
Ceremuş de către promoţia 1927, p. 286–298; Sugestii despre evenimente, articol 
întocmit înainte de începerea lucrărilor de construcţie la Hotelul Intercontinental, p. 
299–301; Bizantinologul Strzigowski la Suceviţa, p. 302–304; Matthias 
Friedwagner, p. 305–307; Cramerius – un prieten cehoslovac, p. 308–309; Doctor 
Teodor Tarnawschi, p. 310–312. 

Acest material compozit este urmat de opt scrisori, p. 313–333, între care 
două se referă la „paşii necesari pentru cinstirea lui Drăguţescu” în Bucovina, şapte 
anexe, cu facsimile şi extrase după/din diverse documente de familie, precum şi un 
album, cu reproduceri după ilustrate de epocă, editate la începutul secolului al XX-
lea, şi după fotografii de familie (10 planşe nenumerotate). Şi acest volum este 
datat. Potrivit precizărilor de la sfârşitul unor materiale, episoadele rememorate au 
fost scrise în 1964, cu excepţia câtorva scrisori expediate ulterior (1965, 1968). Un 
singur episod este datat anterior (1958). Spre deosebire de celelalte volume, în care 
capitolele sunt urmate de un corp de note şi comentarii, Amintiri din Ţara Fagilor, 
vol. III, nu are note şi comentarii însoţitoare.

Unele dintre materialele cuprinse în acest din urmă tom se înscriu în cadrele 
memorialisticii propriu-zise, detaşându-se prin ştiinţa portretului, evocarea aproape 
solemnă şi capacitatea de a informa fără ostentaţie: „Om mărunt, cap de roman, 
ochi sclipitori de inteligenţi şi un temperament meridional, Isidor Ieşan se trăgea 
dintr-un neam de oameni deştepţi, din judeţul Sucevei. În timpul stăpânirii 
austriece nu l-am cunoscut personal, regimul perfid al Austriei transferându-l din 
Bucovina [...]. E vorba de Bosnia ocupată în 1878, la ordinul habsburgului de la 
Viena, de către Regimentul Nr. 91 al românilor din Bucovina. În această regiune 
atât de îndepărtată de provincia sa de baştină, a trebuit bietul Ieşan să facă slujba de 
funcţionar financiar. Dar omul nu numai că nu şi-a uitat originea, ci a şi activat 
acolo mai mult pe tărâmul naţional, nu ca atâţia deputaţi bucovineni, fie în 
Parlamentul vienez, fie în Dieta cernăuţeană. [...] Din neamul ieşenilor s-a ridicat şi 
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un profesor universitar, Alexandru, care, încă sub austrieci a luat un premiu cu 
ocazia unei lucrări despre Kant, în urma unui concurs organizat de către o societate 
de filosofie din Germania. Din familia Ieşan făcea parte şi inspectorul şcolar Mihai, 
funcţionar corect. Dintre toţi, cel mai de seamă a fost însă Isidor Ieşan, bărbat uitat, 
desconsiderat de către aceia care, în numele naţionalismului, au ştiut să-şi facă 
interesele. Nicio stradă nu i-a purtat numele, nici la Cernăuţi, când se mai puteaface 
încă asta, nici în Capitala ţării” (Isidor Ieşan, p. 147, 148, 150–151). 

Plăcerea de a povesti, ştiinţa de a îmbina descrierea interioarelor cu 
povestirea savuroasă şi  portretul expresiv le regăsin în secvenţa La Picker: „Cum 
intrai în această hală de vin, dădeai cu ochii de tejgheaua destul de mare şi plină de 
mâncărurile preferate ale evreimii cernăuţene: bucăţi întregi de ficat de gâscă, 
răcituri de peşte, peşte prăjit sau rasol, gâşte întregi tăiate şi alte bunătăţi după care 
îţi lăsa gura apă. 

În dosul tejghelei stătea un bătrân în hainele sale de evreu ortodox, un caftan 
cam în felul rasei negre purtate de preoţii noştri şi o mică iarmurcă pe cap, cum se 
spunea tichiei pe care o purtau bătrânii evrei ortodocşi. Cu păr cărunt, o barbă albă 
destul de frumoasă, doi ochi căprui foarte vioi, mâini fine, Picker avea o înfăţişare 
simpatică, mai ales că ştia şi cum să se poarte cu clienţii, dar şi cu soţia sa, o 
evreică bătrână, scundă, destul de grasă; cu mutra ei de bună gospodină, parcă te 
îndemna să te aşezi la masă, ca să guşti ceva din bucatele gătite de ea, înainte de a 
bea sfertul de vin pe care ţi-l aducea bătrânul din beci. [...]

Şi societatea era aleasă, căci ea se alcătuia din câţiva membri ai clerului 
nostru superior, din profesori universitari, magistraţi şi câteva persoane aparţinând 
clasei noastre intelectuale. Dacă ar putea pereţii acestei camere să povestească tot 
ce au auzit de la musafirii care au cinstit-o cu prezenţa lor, mai ales în primii ani ai 
stăpânirii româneşti (1919–1925) şi ar pune pe hârtie cele spuse de ei, am avea 
poate cea mai completă descriere a istoriei Bucovinei româneşti, nu numai a 
acestor ani, n-am afla numai mentalitatea unei bune părţi a clasei intelectuale 
româneşti din Bucovina în ceea ce priveşte atitudinea ei faţă de schimbările 
[survenite] în urma războiului din 1914–1918, dar şi o bună parte a istoriei 
culturale şi sociale a Bucovinei austriece, căci discuţiile purtate de aleşii musafiri ai 
lui Picker nu se refereau numai la chestiuni actuale, dar şi la amintiri din vremuri 
apuse, care mergeau până la primele decenii ale veacului trecut.

Astfel de mărturii ale musafirilor, puse pe hârtie de cei patru pereţi ai 
camerei primitoare, ar fi de mai mare însemnătate pentru adevărul istoric al 
timpului, în jurul căruia se învârteau discuţiile, decât o istorie a vremii acesteia, 
scrisă de un istoric cu cele mai strălucite studii şi bazată pe sute de documente seci, 
sursa principală a istoricilor. Şi lucrul acesta nu-l spun eu, dar l-a afirmat un mare 
bărbat încă din prima jumătate a veacului trecut şi anume cunoscutul romancier 
englez Thackerey, care spunea într-un loc: «Documentele cele mai autentice ale 
istoriei sunt literatura şi mărturiile semenilor. Ficţiunea transmite mai mult adevăr 
în soluţii decât volumul care pretinde că e adevărat. Din cărţile de ficţiune şi din 
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mărturii scot adevărul timpului, în moravurile, mişcarea, îmbrăcămintea, plăcerea, 
râsul, ridicolul unei societăţi, trăiesc timpurile vechi»”. Şi scriitorul englez, 
încadrat în strălucita şcoală de romancieri din Anglia, ne-a dezvăluit în paginile 
sale fine şi elocvente mai multe adevăruri politice şi sociale decât toţi politicienii şi 
moraliştii la un loc. [...]

Interesante erau şi diferitele progrese tehnice ale ultimului deceniu. Aici am 
aflat cum arătau primele cutii de chibrituri [...]. Tot aici am aflat despre prima 
lampă cu gaz, primul tren, în care ţăranii aruncau cu pietre, crezându-l mânat de 
necurat, despre introducerea luminii electrice la Cernăuţi, a tramvaiului, cam în 
anul 1896, despre primul gramofon, despre primul automobil din Bucovina, al 
preotului Constantinovici din Pojorâta şi câte şi mai câte de acestea.

Apoi, tot aici, se pomeneau iernile cele mai grele, când cădeau vrăbiile din 
sbor din cauza gerului siberian, sau despre inundaţiile Prutului, care se revărsa pe 
străzile oraşului de jos, despre holera din 1866, despre incendii, vizite de capete 
încoronate şi alte lucruri din trecutul oraşului şi al Bucovinei. [...]

Am pus aceste rânduri pe hârtie, pentru a arăta că şi în Cernăuţii primelor 
decenii ale veacului nostru mai trăia, cel puţin în înalta societate românească, acel 
spirit de iluminism al veacului al XVIII-lea, care ne-a dat piesa lui Lessing Nathan 
cel înţelept, modernizată atât de frumos de către Victor Ion Popa al nostru în piesa 
Tache, Iacke şi Cadâr”(p. 176–177, 218, 222).

Prin ale sale Amintiri din Ţara Fagilor, Ovid(iu) Ţopa nu este doar „un autor 
delectabil şi o mărturie nepreţuită despre Bucovina de altădată, cu vechile şi 
complicatele ei tradiţii şi forme de civilizaţie”30, ci, mai mult decât atât, unul dintre 
fondatorii unei adevarate „pedagogii a memoriei” noastre culturale, a unui „ethos 
civic naţional” şi a unei „etici a neuitării”, alături de Iraclie Porumbescu, Ciprian 
Porumbescu, I. G. Sbiera, Constantin Morariu, Teodor V. Ştefanelli, Leca Morariu, 
Iulian Vesper, Sextil Puşcariu, Filimon Rusu, Doina M. Teris (autori ai unor 
memorii, jurnale şi cronici publicate), Ilie Dugan-Opaiţ, Erast Tarangul, 
Maximilian Hacman (ale căror memorii se află încă în manuscris), de care noi, 
românii bucovineni, am fost înstrăinaţi timp de peste şapte decenii. 

Ţopa, Tudor. Născut la 27 mai 1928 în Cernăuţi. Fiul profesorului Ovidiu 
Ţopa, doctor în istorie, şi al Angelei, născută Almăjanu, profesoară, directoare a 
Şcolii Normale din Cernăuţi. Învaţă la Cernăuţi, iar în refugiu la Liceul „Sfântul 
Sava”, apoi la Liceul „Cantemir-Vodă” din Bucureşti. Studii universitare la 
Facultatea de Psihologie-Pedagogie a Uniersităţii Bucureşti, absolvite în 1954. 
Profesor la Liceul Pedagogic din Vaslui şi la Iaşi. Curator al primelor expoziţii 
retrospective de pictură, la Bucureşti: Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Ştefan 
Luchian, Dumitru Ghiaţă (1955–1956) şi bibliotecar la Biblioteca Centrală de Stat 
şi la Biblioteca Centrală Universitară „Nicolae Bălcescu” (fostele Aşezăminte 

30 Ion-Bogdan Lefter, op. cit., vol. I, p. 35.
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Culturale „Brătianu”) în perioada 1957–1962, inspector la Direcţia Bibliotecilor 
din Ministerul Culturii, cercetător la Institutul de Pedagogie şi Psihologie.

Debut publicistic, în 1958, la „Gazeta literară”, cu o cronică plastică. Debut 
literar, în 1968, cu schiţe, în paginile revistei „Luceafărul”. Colaborări, ulterior, la 
„Arta”, „România literară”, „Secolul 20”, „Vatra”, „Viaţa românească” etc. 
Traducător din Stendhal, Hippolyte Taine, Henri Focillon, stilizează transpuneri 
din Boris Bednîi, Serghei Krutilin, Alexandr Ceaikoski. Realizator, o vreme, al 
emisiunii radiofonice „Săptămâna unui meloman”.

În pofida originii sale bucovinene, ca modalitate literară, Tudor Ţopa se 
situează între reprezentanţii Şcolii de la Târgovişte, alături de Radu Petrescu, 
Mircea-Horia Simionescu şi Costache Olăreanu, dar şi în tradiţia inaugurată de 
Mircea Eliade, Mihail Sebastian şi Anton Holban. 

Opera sa literară cuprinde două „romane-jurnal”: Încercarea scriitorului 
(1975) şi Punte (1985), cea de a doua fiind răsplătită cu Premiul Uniunii 
Scriitorilor. Studentul Teofil A., protagonistul din Încercarea scriitoruluii, autor şi 
personaj de roman, în acelaşi timp, este „un tânăr inteligent şi cultivat, cu o mare 
poftă de cultură şi dornic să se pătrundă de viaţă, să experimenteze limitele proprii 
în nesfârşite discuţii” cu prietenii. Soluţia narativă îi dă scriitorului o „mare 
libertate compoziţională”, oferindu-i accesul la „soluţii moderne, stăpânite pe 
deplin”. Astfel, „lucrarea” diaristului, prin detaşare de contingent, îl apropie de 
virtuţile ficţiunii, prin care jurnalul devine „un produs elaborat”. În Punte, reapare 
acelaşi personaj, dar complexitatea construcţiei sporeşte, prin „suprapunerea mai 
multor partituri” şi prin „subtile note de subsol”. Personajul-autor de aici este sedus 
de o aspiraţie nemărturisită spre „măreţie şi soliditate”, fiind fascinat de Homer, 
Cervantes, Goethe şi având „ambiţia atingerii totalităţii”. De „ţinută călinesciană”, 
opera lui Tudor Ţopa îngăduie cititorului „să asiste nemijlocit la transformarea 
insului obişnuit în scriitor”, apropiindu-se de „ultimul val al modernităţii”. „Stilist 
fără cusur, asemenea lui Radu Petrescu – cum observă critica literară –, Ţopa 
dovedeşte aceeaşi virtuozitate în practicarea minuţioasă a autoscopiei prin 
examinarea lucidă a viselor, senzaţiilor fiziologice, spaimelor sau revoltelor, 
precum şi în înregistrarea rapidă şi pregnantă, cu ştiinţa detaliului revelator, a 
fizionomiilor şi evenimentelor din lumea exterioară” fiind preţuit, la adevărata sa 
valoare de către optzecişti.

Postum, cele două lucrări ale lui Tudor Ţopa apar într-o nouă ediţie, fiind 
îngrijite de Ruxandra Mihăilă: Încercarea scriitorului, Piteşti, Editura Paralela 45, 
2001; Punte, Piteşti, Editura Paralela 45, 2002.

Lista traducerilor este mai lungă: Boris Bednîi, Fetele, Bucureşti, 1963 (în 
colaborare cu Simion Alterescu); Serghei Krutilin, Amintiri din Lipiaghi, 
Bucureşti, 1965 (în colaborare cu Maria Roth); Hippolyte Taine, Pictura Renaşterii 
în Italia şi alte scrieri despre artă, cu o prefaţă a traducătorului, Bucureşti, 1968; 
Filosofia artei, cu o introducere de Silvian Iosifescu şi postfaţa traducătorului, 
Bucureşti, 1973; Alexandr Ceaikovski, Logodnica, Bucureşti, 1969 (în colaborare 
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cu R. Vasilescu-Albu); Stendhal, Roma, Neapole, Florenţa, cu o prefaţă a 
traducătorului, Bucureşti, 1970; Henri Focillon, Anul o mie, Bucureşti, 1971.

Tudor Ţopa se stinge din viaţă la 10 august 2008, în Bucureşti31.

31 Vezi şi: Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 535;  A[lexandra] C[iocârlie], Ţopa, Tudor, în Eugen 
Simion (redactor coordonator), Dicţionarul general al literaturii române, vol. VII (Ţ–Z), Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2009, p. 48–49; https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Țopa; 
www.crispedia.ro/Tudor_Topa (accesat online: 28 februarie 2016).

http://www.crispedia.ro/Tudor_Topa
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SOARTA  UNUI  FOND  FAMILIAL  DIN  
ARHIVELE  HURMUZAKI  (UNELE  CONSIDERAŢII)

ILIE  LUCEAC

Das Schicksal eines Familienfonds aus den Hormuzaki-Archiven
(einige Überlegungen)

(Zusammenfassung)*

Wenn wir an die Bedeutung der Familie Hormuzaki für die Geschichte der 
Rumänen und besonders für die ehemalige Bukowina denken, glauben wir, dass die 
Archive dieser Familie eine Sonderbeschreibung verdienen. Eine wichtige Rolle in 
der Rettung und Bewahrung eines Fonds aus dem Hormuzaki-Archiv spielte 
Alexander N. Hormuzaki, einer von den Vertretern der zweiten Generation dieser 
Familie.

Alexander Freiherr von Hormuzaki war der zweite Sohn von Nicolae Freiherr 
von Hormuzaki (1826–1909) und dessen Frau, Natalia von Styrczea. Alexander war 
in Czernowitz am 9. März 1869 geboren und verbrachte seine Kindheit am Gutshof 
seines Vaters, in Cernauca.

Alexander Freiherr von Hormuzaki hat den Hormuzaki-Familienfonds – einen 
wichtigen Teil des Hormuzaki-Archivs, bestehend aus 212 Archiveinheiten – gerettet. 
Dieser Archivteil befindet sich jetzt im Bestand der Regionaldirektion des 
Nationalarchivs in Hermannstadt (gekürzt: AN-Sibiu). Dieser Fonds enthält meist 
deutschsprachige (beglaubigte Kopien nach rumänischen, teilweise zum Fonds 
gehörenden Urkunden), sowie rumänischsprachige, mit kyrillischen und lateinischen 
Buchstaben geschriebene Dokumente. Es gibt aber auch Dokumente, die in 
lateinischer, griechischer, italienischer, slawonischer, französischer und englischer 
Sprache verfasst wurden.

Dacă ne gândim la importanţa Hurmuzăkeştilor pentru istoria românilor de 
pretutindeni, inclusiv pentru Bucovina istorică, arhivele acestei familii merită să 
cunoască o descriere aparte, atât cele care se găsesc în diverse oraşe din România, 
cât şi cele dislocate în străinătate. Când vorbim despre arhivele din România, 
suntem obligaţi să le enumerăm pe cele din Bucureşti, Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, 
Suceava, Piatra-Neamţ, Vaslui – ca să le nominalizăm doar pe acelea pe care am 
reuşit să le cercetăm. Poate mai există şi altele, de care nu avem ştiinţă, însă acestea 
sunt cele mai cunoscute.

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.
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Cât priveşte arhivele din străinătate, aici le vom nominaliza pe cele de la 
Viena (Austria), în care se păstrează documente în legătură cu celebra familie 
Hurmuzaki din Bucovina, arhivele din Cernăuţi, unde s-au născut, au trăit şi au 
activat Hurmuzăkeştii, arhivele de la Lvov (fostul Lemberg), din Odessa – toate, 
oraşe din Ucraina. Presupunem că trebuie să existe documente şi în alte oraşe din 
străinătate, pe unde a studiat Eudoxiu Hurmuzaki, la diferite arhive mari, de unde a 
cules documente cu privire la istoria românilor şi care au constituit baza faimoasei 
Colecţii Hurmuzaki de documente externe, cât şi a Fragmentelor din Istoria 
românilor, care au apărut la Bucureşti, între anii 1878 şi 1886.

Să amintim, în acelaşi timp, şi de preocupările lui Constantin Hurmuzaki, 
fratele mai mare al lui Eudoxiu, care a descoperit documente importante în legătură 
cu istoria românilor în arhivele din Italia, Germania, Cehia. La Londra, de 
exemplu, în Biblioteca Regală de la Oxford, unde „a descoperit un tratat comercial, 
încheiat între Petru Şchiopul şi regina Angliei, Elisabeta (1558–1609), în 27 august 
1588, prin ambasadorul englez Harborne la Constantinopol. Acest tratat acorda 
britanicilor dreptul de comerţ în Moldova, cu o taxă de 3%”1, ceea ce demonstra că 
suzeranitatea Porţii Otomane n-a anulat suveranitatea politică a Principatelor. Ioan 
Maiorescu, apreciind importanţa acestui document, scria: „Tratatul descoperit de 
dumnealui vornicul C. Hurmuzaki e cel mai tare argument că Principatele, şi după 
închinarea lor, au negociat ca suverane cu state străine suverane”2. George Sion îl 
califica a fi „un document despre care istoricii noştri n-au avut încă nicio ştiinţă şi 
despre care nici cronicile nu ne-au lăsat vreun fel de idee”3. Mai adăugăm un lucru. 
În procesele boierului Constantin Balş, în care era angajat Constantin Hurmuzaki, 
acesta din urmă a consultat, probabil, şi arhivele sau bibliotecile din Sankt-
Petersburg, deoarece procesele Balş-Moruzi, în care Hurmuzaki pleda pentru cauza 
lui Balş, se desfăşurau şi la Petersburg. În tot cazul, suntem dispuşi să credem că el 
a cercetat şi arhivele de acolo. În Biblioteca Academiei Române se păstrează 
concepte de scrisori, diferite alte documente şi rapoarte, scrise de Constantin 
Hurmuzaki într-o impecabilă limbă rusă (stil secol XIX), pe care acesta şi-a însuşit-
o într-un timp record. Pasionat de istorie, Constantin Hurmuzaki va săvârşi un act 
de o mare importanţă pentru cultura românească, oferindu-i, în 1840, lui Mihail 
Kogălniceanu documente culese de la arhiva din Chişinău şi cea a muzeului din 
Odessa, pentru primul volum al „Arhivei româneşti”4. 

1 Ilie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare (O istorie a culturii româneşti din 
Bucovina în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea), Cernăuţi – Timişoara, Editura 
„Alexandru cel Bun” – Editura Augusta, 2000, p. 187.

2 Ioan Maiorescu, Manuscriptul părintelui Făvrilă la Oxford şi un alt document mai 
important, în „Foaia pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov, anul XVIII (1855), nr. 45, p. 255.

3 Gheorghe Sion, Un document însemnat, în „Foaia pentru minte, inimă şi literatură”, XVIII 
(1855), nr. 44, p. 245. 

4 Vezi: Ilie Luceac, op. cit., p. 208–209. 
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Lista poate fi continuată, însă, din lipsă de spaţiu, ne vom opri aici, 
concluzionând doar că nu este un fapt întâmplător şi nici un lucru curios dacă vom 
discuta, în continuare, despre un fond familial Hurmuzaki, de data aceasta care se 
află la Sibiu şi care a fost transportat acolo de către un reprezentant din generaţia a 
doua a familiei Hurmuzaki. Este vorba despre Alexandru N. Hurmuzaki (1869–
1946), fiul lui Nicolae Hurmuzaki din prima generaţie şi frate cu entomologul 
Constantin N. Hurmuzaki, profesor la Universitatea din Cernăuţi, în perioada 
interbelică. 

Alexandru baron de Hurmuzaki (în germană: Alexander Freiherr von 
Hormuzaki) a fost cel de-al doilea fiu al lui Nicolae baron de Hurmuzaki (1826–
1909) – ultimul dintre fraţii din generaţia întâi a Hurmuzăkeştilor –, şi al baronesei 
Natalia de Stârcea (Styrczea). El s-a născut la Cernăuţi, la 9 martie 1869, şi a 
copilărit la moşia tatălui său, din Cernauca. Alexandru N. Hurmuzaki a făcut 
studiile medii şi superioare la Cernăuţi. A urmat cursurile Liceului german din 
capitala Bucovinei, unde şi-a luat bacalaureatul, în 1888. A studiat apoi dreptul, la 
Viena şi Cernăuţi. În 1891, îşi ia doctoratul în drept, la Universitatea din Cernăuţi. 
Intră, apoi, în serviciul public, la Procuratura Finanţelor din capitala Bucovinei. A 
fost, un timp, funcţionar superior la Ministerul de Interne, dar a lucrat toată viaţa şi 
ca avocat. Ca om politic, Alexandru N. Hurmuzaki este prezent la toate şedinţele şi 
întrunirile parlamentare, în funcţie de demnitatea pe care o ocupa în posturile în 
care a fost învestit.

Dintre toţi Hurmuzăkeştii din generaţia a doua, fiul mai mic al lui Nicolae 
Hurmuzaki a fost, poate, unicul care a întrunit calităţile şi a respectat eticheta 
formală, de tip cazon, impuse funcţionarului austriac. Nu i-a lipsit, însă, 
sentimentul naţional. În amintirile sale, el scrie: „Evenimentele premergătoare 
unirii Bucovinei cu patria mamă m-au găsit în demnitatea de Mareşal al Ţării şi 
deputat în Camera austriacă din Viena.[...] Am luat parte, îşi aminteşte Alexandru 
N. Hurmuzaki, cu mare însufleţire la votarea Unirii din 28 noiembrie 1918, prin 
care s-a realizat visul nostru secular de aici”5. Mişcările culturale din Bucovina nu 
l-au lăsat indiferent. Aproape unsprezece ani, a fost preşedinte al Societăţii 
„Junimea” din Cernăuţi6. În 1899, este ales vicepreşedinte al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, ca dovadă că Hurmuzăkeştii din 
generaţia a doua au fost prezenţi întotdeauna la toate manifestările culturale ale 
acestei societăţi, fondată din iniţiativa şi cu participarea directă a înaintaşilor.

Se pare, însă, că Alexandru N. Hurmuzaki nu a fost prea hotărât în decizii, 
limitându-se doar la îndeplinirea exemplară a funcţiilor pe care le deţinea. Din 
acest motiv, unii cercetători au încercat să descrie personalitatea lui Alexandru N. 
Hurmuzaki ca fiind una controversată. De exemplu, juristul Radu Economu, în 

5 Alexandru N. Hurmuzaki, Amintiri din timpul Unirii, în Ion I. Nistor, Amintiri răzleţe din 
timpul Unirii – 1918, Cernăuţi, Tiparul Glasul Bucovinei, 1938, p. 166–167.

6 Vezi: Aniversarea a XII-a a Societăţii academice române „Junimea” (Cernăuţi, decembrie, 
1889), în „Revista politică”, Suceava, anul V, nr. 1, 1 ianuarie 1890, p. 5.
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cartea sa, Unirea Bucovinei 1918, scrie: „Alexandru Hurmuzaki, care era şi 
preşedintele Dietei Bucovinei, nu s-a dovedit a fi la înălţimea ilustrului său nume, 
manifestând o atitudine conservatoare şi ezitând a se ralia unor acţiuni naţionale”7. 
Cei care au amintit în scrierile lor despre atitudinea conservatoare a lui Alexandru 
N. Hurmuzaki faţă de problemele naţionale ale românilor din Bucovina, precum 
Ovid Ţopa şi alţii, nu au cunoscut, probabil, că Hurmuzaki, în funcţia sa de mareşal 
al Ţării Bucovinei până la dizolvarea Parlamentului, din 12 noiembrie 1918, a 
contribuit la continuarea dezvoltării drumurilor şi a electrificării în Bucovina. 
Alexandru N. Hurmuzaki s-a implicat în dezvoltarea învăţământului şi clădirea de 
şcoli în provincie. De asemenea, a susţinut necesitatea construirii  de clădiri publice 
în capitala Bucovinei istorice.

Ne permitem, aşadar, să nu fim de acord cu afirmaţia regretatului jurist Radu 
Economu, având o probă de o cu totul altă natură. Iată despre ce este vorba. Nu s-a 
prea ştiut până acum că, la Arhivele Naţionale de la Sibiu, există un Fond familial 
Hurmuzaki, care a fost salvat de către Alexandru N. Hurmuzaki. Povestea este 
următoarea. În vara anului 1940, când au intrat ruşii în Bucovina, Alexandru N. 
Hurmuzaki, ca şi alţi intelectuali români, a părăsit oraşul natal. El s-a stabilit la 
Sibiu, locuind la Hotelul „Împăratul romanilor”, în camera 41, până în luna 
februarie 1941, când a plecat definitiv din România, cu destinaţia Elveţia. Nu s-a 
mai întors în capitala Bucovinei, provincie în care a ocupat funcţia de ultim 
mareşal al Ţării Bucovinei, până în 1918. A decedat la 15 octombrie 1946, la vârsta 
de 77 de ani, la Geneva, unde îşi doarme somnul de veci, departe de familie şi de 
ţara lui dragă, în care s-a născut.

Când a plecat din Cernăuţi, Alexandru N. Hurmuzaki a luat cu el o parte din 
arhiva familială a Hurmuzăkeştilor, câtă se păstra la el, împreună cu diferite bunuri 
materiale care îi aparţineau. Este un gest pe care nu l-a făcut fiecare dintre cei care 
au părăsit Cernăuţii. În felul acesta, Alexandru N. Hurmuzaki a salvat o bună parte 
din arhiva personală Hurmuzaki, cunoscând valoarea documentelor şi apreciind 
importanţa lor istorică. În consecinţă, gestul lui Alexandru N. Hurmuzaki este unul 
reparatoriu pentru cultura românească. El cinsteşte memoria înaintaşilor şi 
subliniază, din nou, importanţa generaţiei a doua a familiei Hurmuzaki, care a avut 
un rol hotărâtor în unitatea culturală şi politică a românilor, la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi în primele decenii ale celui de al XX-lea.

Între altele fie spus, şi ceilalţi reprezentanţi din generaţia a doua a 
Hurmuzăkeştilor – fratele lui Alexandru, de exemplu, Constantin N. Hurmuzaki, ca 
şi vărul său, Eudoxiu (Doxuţă), fiul lui Gheorghe Hurmuzaki – au reuşit să salveze 
multe documente din Arhiva Hurmuzaki, fonduri care se păstrează astăzi la diverse 
arhive din ţară. O bună parte din acest tezaur documentar este depozitat la Arhivele 
Naţionale Istorice Centrale şi la Biblioteca Academiei Române.

7 Radu Economu, Unirea Bucovinei 1918, Cernăuţi, Editura „Alexandru cel Bun”, 2011, p. 
13.
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Revenind la Fondul familial Hurmuzaki de la Sibiu, vom mai adăuga că el a 
fost depus pentru păstrare de către proprietar la Banca Ardeleană din Sibiu, înainte 
ca Alexandru N. Hurmuzaki să ia drumul Elveţiei. Abia în 1949, Nicolai, fiul lui 
Constantin N. Hurmuzaki8, în calitate de moştenitor, a revendicat înaintea 
Judecătoriei Mixte Sibiu bunurile materiale (bijuterii şi monede) care îi 
aparţinuseră unchiului său. Când şi-a dezbătut Nicolai C. Hurmuzaki succesiunea, 
documentele intraseră deja în posesia Arhivelor, motiv pentru care moştenitorul nu 
le-a mai pretins dimpreună cu bijuteriile şi monedele rămase de la Alexandru N. 
Hurmuzaki. În felul acesta, Fondul familial Hurmuzaki a intrat în componenţa 
SJAN (Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, prescurtat: AN-Sibiu).

În continuare, vom încerca o descriere a Fondului Hurmuzaki. El este 
alcătuit din 212 unităţi arhivistice, în majoritate foi volante. Predomină 
documentele scrise în limba germană (copii legalizate ale unor originale româneşti, 
unele făcând parte din fond) şi în limba română, cu alfabet chirilic sau latin. Sunt, 
însă, şi documente întocmite în limbile latină, greacă, italiană, slavonă, franceză şi 
engleză. Limitele cronologice ale fondului cuprind anii 1789–1932. Cel mai vechi 
original datează din 1754, iar actele păstrate în copie coboară până în vremea 
domniei lui Vasile Lupu.

Sunt şi câteva documente în care suportul originalului este pergamentul şi nu 
hârtia. De exemplu, un document prin care domnul Moldovei, Scarlat Callimachi, 
confirmă că Vasile, fiul lui Iordache Murguleţ, cuscrul boierului Doxaki 
Hurmuzaki, provine dintr-o veche familie boierească9.

Materialul documentar, în ansamblu, oferă date despre membrii familiei 
Hurmuzaki din mai multe generaţii, începând de la Cârste Hurmuzaki, pitarul, şi 
până la ultimii Hurmuzăkeşti din prima jumătate a secolului al XX-lea. 
Documentele de arhivă din acest fond pun la dispoziţie informaţii inedite şi despre 
familiile înrudite: Stârcea, Ralli şi Murguleţ. Din punct de vedere numeric, cele 
mai multe informaţii le avem despre Constantin Hurmuzaki (1811–1869), fiul lui 
Doxaki Hurmuzaki şi nepot al medelnicerului Constantin Hurmuzaki, precum şi 
cele referitoare la Alexandru N. Hurmuzaki, deţinătorul arhivei familiale. Ceea ce 
nu s-a ştiut până acum este faptul că Alexandru N. Hurmuzaki, cel căruia i se 
datorează salvarea fondului şi aducerea lui la Sibiu, a îmbogăţit arhiva familială cu 
documente referitoare la studiile sale gimnaziale şi universitare, cât şi la activitatea 
sa profesională şi politică. Alexandru N. Hurmuzaki oferă o bogată corespondenţă 
cu câteva bănci din Braşov, cu diferite societăţi pe acţiuni ( de exemplu, prima 
Fabrică de Bere din Cernăuţi)10, asociaţii culturale (Societatea Academică 
„Junimea”11, al cărei preşedinte a fost şi el), cât şi alte diverse informaţii. 

8 Teodor Balan, Câteva scrisori ale lui Dimitre Onciul către Sever Zotta, în „RA”, Bucureşti, 
anul VI, nr. 2, 1944–1945, 1945, p. 161.

9 SJAN Sibiu (în continuare: AN-Sibiu), Fond familial Hurmuzaki, doc. 202.
10 Ibidem, doc. 119.
11 Ibidem, doc. 107.
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Sub aspect tematic, prevalează documentele în care Hurmuzăkeştii din 
diferite generaţii încearcă şi reuşesc să-şi dovedească originea boierească/nobiliară, 
precum şi vechimea neamului din care proveneau. Pentru Constantin Hurmuzaki, 
din generaţia mare (prima) a Hurmuzăkeştilor (întâiul preşedinte al Curţii de 
Casaţie a Principatelor Unite, de două ori ministru de Justiţie pe timpul lui 
Alexandru Ioan Cuza), o demonstraţie de acest fel îi va servi pentru a fi recunoscut 
ca pământean în Moldova, atunci când îşi va demonstra şi obţine indigenatul. 
Adeverinţa şi recunoaşterea domnitorului Moldovei că strămoşii Hurmuzăkeştilor 
au făcut parte dintre boierii ţării le va oferi dreptul să se numere în rândul nobilimii 
bucovinene, mulţi dintre ei obţinând titulatura de baron în ierarhia austriacă. Cel 
mai tânăr dintre fiii lui Doxaki şi anume Nicolae Hurmuzaki, tatăl lui Alexandru şi 
Constantin, făcea, la distanţă de jumătate de secol, o solicitare asemănătoare 
împăratului Franz Josef, însoţindu-şi cererea cu numeroase copii legalizate, 
dovedind obârşia nobiliară a Hurmuzăkeştilor. De altfel, fondul de documente 
demonstrează şi originea boierească/nobiliară a familiilor Ralli, Stârcea şi 
Murguleţ, despre care am mai amintit, ultima fiind în relaţie de rudenie apropiată 
cu Doxaki Hurmuzaki şi familia sa. Mai remarcăm că, prin intermediul acestui 
fond, cercetătorii au posibilitatea să verifice autenticitatea documentelor istorice 
care demonstrează, prin informaţiile de natură genealogică, înălţarea familiilor 
amintite pe treptele ierarhiei nobiliare.

Fondul familial Hurmuzaki conţine şi un număr de scrisori primite de 
membrii familiei Hurmuzaki de la personalităţi precum: Vasile Alecsandri12, Titu 
Maiorescu13, August Treboniu Laurean14, Dimitrie Sturdza15 şi alţii.

O scrisoare captează atenţia oricărui literat, istoric sau critic literar care nu 
este străin nici de istorie, în general, ca obiect de studiu. Este vorba despre o 
corespondenţă a lui Gheorghe Eminovici16, tatăl poetului naţional, către Constantin 
Hurmuzaki, pentru ca acesta să-l sprijine în legătură cu unele pretenţii băneşti 
nelichidate de către casa boierului Constantin Balş. Nu atât conţinutul scrisorii 
interesează, cât importanţa ei istorico-literară, prin faptul că drumurile vieţii celor 
două personalităţi istorice s-au intersectat într-un segment al activităţii lor.

În încheiere, vom spune că un subiect atât de generos, precum istoria 
familiei Hurmuzaki, ar face cinste nu numai Arhivelor Naţionale Sibiu, ci oricăror 
fonduri în care se păstrează aceste documente care constituie o construcţie 
fundamentală pentru cultura românească.

12 Ibidem, doc. 162–170.
13 Ibidem, doc. 171–178.
14 Ibidem, doc. 179.
15 Ibidem, doc. 150–157.
16 Ibidem, doc. 186.
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JOSEF  VON  GUTTER  (1809–1886). REALIZĂRILE
UNUI  PIONIER  AL  ARHEOLOGIEI  BUCOVINEI

BOGDAN-PETRU  NICULICĂ

Josef von Gutter (1809–1886). Die Errungenschaften 
eines Pioniers der Bukowiner Archäologie

(Zusammenfassung)*

Um die Archäologie in der Bukowina des 19. Jahrhunderts in ihrer Gesamtheit
zu  verstehen  und  wiederherzustellen,  muss  man  nicht  nur  auf  materielle
Entdeckungen,  sondern  auch  auf  wichtige  Persönlichkeiten  der  Provinz  Bezug
nehmen,  die  im  Laufe  der  Zeit  eine  bedeutende  Rolle  in  der  Förderung  dieses
Wissenschaftszweigs  spielten.  Der  in  Suczawa  geborene  Josef  von  Gutter  (1809–
1886)  war  Sohn  des  Bürgermeisters  der  Stadt  und  hatte  ein  ganz  besonderes
Schicksal.  Er wählte  eine militärische Karriere,  war  mit  44 schon pensioniert  und
konnte  sich  deshalb  der  archäologischen  Forschung  in  der  Bukowina  widmen.
Zwischen 1871 und 1873 war er Bürgermeister der Stadt Sereth. Sein Name ist mit
bedeutenden Städtebauarbeiten verbunden.  Er  gründete  den ersten archäologischen
Verein  in  der  Bukowina:  den  Serether  Museumverein (1870–1886).  Von  seinen
wichtigen archäologischen Entdeckungen seien hier genannt: die der Kugelamphoren-
Kultur gehörenden Steinkastengräber aus Graniczestie, die eneolitischen Funde aus
dem Gebiet der Stadt Sereth, Bronzelager aus der frühen Eisenzeit, Munzfunde und
andere (auch mittelalterliche) Antiquitäten. Die vorliegende Studie ist ein Versuch, die
Persönlichkeit  eines  der  ersten  Archäologen  der  Bukowina  und  seine
wissenschaftlichen  Errungenschaften  hervorzurufen  und  neu  zu  werten.  Josef  von
Gutter  verdient  einen  Platz  unter  den  wichtigsten  Forschern  (Archäologen,
Historikern – seien sie Fachleuten oder Amateuren), die im 19. Jahrhundert in der
Bukowina tätig waren: Josef von Szombathy, Karl A. Romstorfer, Raimund F. Kaindl,
Heinrich Klauser, Franz A. Wickenhauser, Dionisie Olinescu,  Vasile Tomiuc,  Josef
Fleischer, Dimitrie Isopescul u.v.a. Ihnen ist es zu verdanken, dass viele Museen und
archäologische  Gesellschaften  gegründet  wurden.  Im  Interesse  der  nationalen  und
europäischen Historiographie und Archäologie sollte man solche Bukowiner Forscher
bekannt machen.

Schlüsselwörter  und  -ausdrücke:  Bukowina,  Sereth,  Josef  von  Gutter,
Archäologie, Museum, archäologische Funde, Antiquitäten.

Orice lucrare referitoare la istoria arheologiei Bucovinei din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea trebuie să-l cuprindă, în paginile ei, pe unul dintre primii

* Traducere: Ștefănița-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 469 – 484, Rădăuţi – Bucureşti, 2016
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cercetători ai „antichităţilor” din provincie: Josef Eduard von Gutter. Chiar dacă
datele biografice nu sunt  bogate,  neexistând informaţii  amănunţite,  totuşi  pot  fi
conturate etapele principale ale activităţii şi, mai ales, poate fi subliniată importanţa
actuală cu totul deosebită a descoperirilor sale arheologice.

Din  singurul  izvor  documentar  de  epocă,  aparţinând  profesorului  Victor
Prelicz (Prelici), de la Siret, care l-a cunoscut îndeaproape, aflăm că Josef Eduard
von Gutter s-a născut la Suceava, ca fiu al primarului din localitate, la 8 octombrie
1809, şi s-a stins din viaţă la Siret, la 8 mai 1886, în urma unor afecţiuni cardiace
mai  vechi.  Lucrarea  lui  Victor  Prelicz,  Geschichte  der  Stadt  Sereth  und  ihre
Alterthümer [Istoria oraşului Siret şi antichităţile sale] – publicată la Siret în acelaşi
an (1886) al dispariţiei lui Gutter – este singura care ne înfăţişează, cronologic şi
detaliat, etapele vieţii acestuia1. Aflăm, de aici, că a urmat gimnaziul la Cernăuţi şi
a absolvit, cu bune rezultate, cunoscuta Şcoală de Artilerie de la Praga, devenind
sublocotenent. În prima parte a anului 1843, ajunge locotenent în Regimentul 41
Infanterie,  în  cadrul  căruia,  trei  ani  mai  târziu,  devine  locotenent-major.  O
perioadă,  a  fost  detaşat  la  Horodenka  (astăzi  în  Ucraina),  având  misiunea  de
comandant al spitalului. Având gradul de căpitan, la 1 mai 1848, a fost trimis la
Timişoara, unde s-a remarcat printr-un comportament „curajos şi ferm” în luptele
de la Bârzava şi Lipova. La 24 decembrie 1848, în timpul asaltului de la Bocşa, a
fost rănit şi a rămas, până în primăvara anului 1849, într-un spital de campanie,
pentru  refacere.  După  aceasta,  a  fost  trimis  la  Cernăuţi,  cu sarcina  să  formeze
Batalionul  5  al  Regimentului  41  Infanterie.  În  vara  anului  1849,  ajunge  la
Colomea, fiind însărcinat cu paza graniţei ungaro-galiţiene. Revine în Bucovina,
într-o primă etapă, la Siret, iar, mai târziu, la Cernăuţi (la paza depozitului militar).
Cu prilejul vizitei împăratului Franz Josef în Bucovina, în anul 1854, von Gutter a
comandat compania de elită. În anul 1855, s-a pensionat, la cerere, retrăgându-se la
Siret, unde, pe lângă activitatea de arheolog şi numismat amator, a contribuit la
dezvoltarea oraşului, mai ales în perioada în care a fost primar (1871–1873 sau,
după  alte  surse,  1870–1872).  În  această  calitate,  a  acordat  o  atenţie  deosebită
învăţământului, şcoala de fete şi şcoala de băieţi primind câte un local propriu. Tot
von Gutter a propus şi înfiinţarea Şcolii Reale de aici. Josef von Gutter a fondat
Societatea Muzeului Siret (Serether Museumverein) (1870–18842, prima societate
arheologică din Bucovina, care avea, printre altele, scopul declarat de a strânge

1 Victor  Prelicz,  Geschichte  der  Stadt  Sereth  und  ihre  Alterthümer,  Sereth,  1886;  Idem,
Geschichte der Stadt Sereth und ihre Alterthümer / Istoria oraşului Siret şi antichităţile sale , ediţie
bilingvă, îngrijită de Bogdan-Petru Niculică, traducere de Ioana Rostoş, Iaşi, Editura TipoMoldova,
2011, 132 p.

2 După  unele  surse,  1871–1886.  Însă,  din scrisorile  lui  Gutter  către  Franz Wickenhauser,
publicate  de Rudolf  Gassauer, reiese  că  perioada în care a funcţionat  societatea  este mai  redusă.
Inclusiv în introducere, Gassauer indică anul 1870 ca fiind cel în care s-a fondat societatea. Vezi şi
B. P. Niculică, Din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina. Societatea arheologică română,
Suceava, Editura Universităţii, 2009, p. 29–35.
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obiecte pentru viitorul Muzeu al Ţării Bucovinei (Landesmuseum). A contribuit, de
asemenea,  la  înfiinţarea  Cabinetului  de  antichităţi  (inclusiv  numismatică)  al
Universităţii din Cernăuţi.

Având în vedere şi faptul că Josef von Gutter fusese decorat, în 1848, cu
Crucea de Fier, clasa a III-a, în iunie 1884, împăratul Franz Josef l-a ridicat la
rangul  de cavaler, oferindu-i  Coroana de Fier, clasa a III-a, în grad de cavaler.
Pasiunea  pentru  antichităţile  Bucovinei,  dar,  mai  ales,  acumularea  unei
impresionante colecţii, adunată în vederea edificării viitorului Muzeu al Ţării, au
determinat  Ministerul  Culturii  şi  Educaţiei  să  îl  numească  pe  von  Gutter
conservator al Comisiei Centrale pentru Cercetarea şi Conservarea Monumentelor
Istorice şi de Artă (K. K. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der
Kunst-  und  historischen  Denkmale).  Prin  urmare,  să  reţinem  că  Gutter  a  fost
conservator  al  Comisiei  Centrale din  Viena  în  perioada  1880–1885,  pentru
secţiunea  I,  calitate  în  care  a  semnalat  numeroase  descoperiri  arheologice  din
cuprinsul Bucovinei. Aceste date biografice au fost reluate, ulterior (în parte sau
mai  detaliat),  în  mai  multe  lucrări  privitoare  la  istoria  locală  a  Siretului  sau la
începuturile arheologiei din provincia Bucovina3.

Un document important în economia lucrării de faţă îl reprezintă lucrarea
cunoscutului  profesor,  istoric  şi  numismat  sucevean Rudolf  Gassauer,  intitulată
Briefe Gutters an Wickenhauser [Scrisorile lui Gutter către Wickenhauser]4 (fig. I–
II).  Această  restituire,  de  o  deosebită  valoare  istoriografică,  reprezintă,  până în

3 „Revista politică”, Suceava, anul I, nr. 7, 15 august 1886, p. 9; R. F. Kaindl, Das ehemalige
Bukowiner Landesmuseum, der Serether Museumverein und das Münzen- und Antiquitätencabinet an
der Universität Czernowitz, în „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums” (în continuare, se va cita
JBLM), Czernowitz, 1893, p. 75; D. Olinescu,  Charta archeologica a Bucovinei, Bucureşti, 1894,  
p. 66; R. F. Kaindl,  Geschichte der Bukowina. Erster Abschnitt. Von den ältesten Zeiten bis zu den
Anfangen des Fürstenthums Moldau  (1342), Czernowitz, Commissionsverlag der f.  f.  Universitäts-
buchhandlung H. Pardini, 1896, p. 6; S. Reli,  Oraşul Siret în vremuri de demult. Din trecutul unei
vechi  capitale  a  Moldovei,  Cernăuţi,  1927,  p.  10–13;  I.  Andrieşescu,  Cercetări  şi  descoperiri
arheologice în Bucovina, în „Cronica Numismatică şi Arheologică” (în continuare, se va cita CNA),
Bucureşti, anul XII, nr. 105, ianuarie–martie 1936, p. 163, 169; M. Ignat,  Din istoricul cercetărilor
arheologice  din  judeţul  Suceava,  în  „Studii  şi  materiale.  Istorie”,  Anuarul  Muzeului  Judeţean
Suceava, Suceava, vol. I, 1969, p. 94–95; E. I. Emandi, Muzeul de Istorie Suceava, Bucureşti, 1985,
p.  19;  
E. Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G.
Sbiera”, 2004, p. 468; B. P. Niculică,  Din istoricul..., p. 29–35; idem, Arheologie şi arheologi în
Bucovina  secolului  al  XIX-lea.  De  la  anticarism  la  instituţionalizare,  în  „Analele  Bucovinei”,
Rădăuţi–Bucureşti,  anul  XX,  nr.  2  (41),  [iulie–decembrie]  2013,  p.  524–525;  idem,  Primele
descoperiri  de  vestigii  cucuteniene  din  Bucovina,  în  „«Peuce».  Studii  şi  cercetări  de  istorie  şi
arheologie”, Tulcea, serie nouă, anul XIII, 2015, p. 15.

4 Rudolf Gassauer, Briefe Gutters an Wickenhauser [Scrisorile lui Gutter către Wickenhauser]
Sonderdruck aus: „Bukowiner Heimatblätter”, herausgegeben von A. Nibio, Radautz, Jahrgang I, Heft
2–3,  1–15,  1933.  Lucrarea  a  fost  consultată  în  cadrul  Secţiei  „Fond  Bucovina”  de  la  Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, unde se găseşte sub nr. de  inv. 49 197.
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prezent,  cel mai  detaliat şi  documentat material referitor la Josef von Gutter, la
lumea  şi  contemporanii  săi,  cu  sufletul,  aspiraţiile,  valorile  morale,  dar  şi  cu
problemele personale5.

Într-un  articol  intitulat  Necesitatea  unei  societăţi  arheologice,  publicat  la
Oradea, în anul 1885, în revista „Familia”, arheologul amator bucovinean Dionisie
Olinescu  (viitorul  preşedinte  al  Societăţii  Arheologice  Române  din  Cernăuţi),
făcând observaţii pertinente privitoare la stadiul precar al arheologiei din provincie,
al  legislaţiei  în  domeniu  şi  al  preocupărilor  autorităţilor  pentru  păstrarea  şi
valorificarea  patrimoniului  istorico-arheologic,  spunea  următoarele:  „se  vede  că
ţara nu era încă matură pentru o astfel de lege liberală, căci interesul, în loc să se
profite, se pierdu cu desăvârşire. Venise timpul vandalismului anticar gheşeftăren.
Dar Bucovina pare să fi avut norocu-şi. Tocmai în timpul acestui dezastru, se găsi
în  ţară  căpitanul  în  pensie,  dl  cavaler  de  Gutter  şi  dl  consilier  financiar
Wickenhauser,  care  începură de a  feri  anticele  de  pierire  şi  de  pierzare.  Dl  de
Gutter, sucevean de naştere, a ştiut, prin zelul său încordat şi iubire pentru ştiinţa
arheologică, de a feri  oraşul Siret de pierzarea testimonielor trecutului său. Prin
exploatările sale arheologice ajunse dlui într-acolo, că poziţia oraşului, cum şi a
singuraticelor zidiri vechi s-ar putea uşor determina acu. Colecţia sa arheologică,
strânsă mai  toată în oraşul  Siret,  vesteşte trecutul  glorios al  acestui  oraş  vechi,
bucovinean şi moldovean. Vizitând-o în Siret, am rămas emoţionat de zelul ăsta rar
al acestui patriot. Dl de Gutter ştiuse a influenţa, că la universitatea din Cernăuţi s-a
înfiinţat  un  cabinet  de  antice,  căruia  i-a  dăruit  o  parte  mare  din  colecţia  sa
arheologică. Dlui Wickenhauser avem de mulţămit, că s-au publicat partea cea mai
mare  a  hrisoavelor  vechi  moldoveneşti,  ce  din  zi  în  zi  se  pierd  în  singuraticii
particulari, cari, în timpul de astăzi, s-au sărăcit. Din aceste hrisoave ştiuse dlui a
forma istoria  mănăstirilor  singuratice,  cum şi  a oraşelor  din Bucovina,  ce  o au
publicat în mai multe tomuri. Nu există o inscripţie, o icoană veche, ce dlui n-ar fi
descris în opurile sale. Reorganizând guvernul administraţia arheologică, denumise
pentru meritele lor pe dl de Gutter conservator şi pe dl Wickenhauser corespondent
arheologic pentru ţară. De acu s-au şi îndreptat referinţele arheologice. Aceşti doi
germani românofili nu lasă să scape nicio achiziţie nouă arheologică. Orice lucru
antic să se afle în ţară, dl de Gutter nu întrelasă de a-l câştiga pentru ştiinţă şi a

5 Franz Adolf Wickenhauser (1809, Wurmbach – 1891, Cernăuţi),  prietenul şi destinatarul
scrisorilor lui Josef von Gutter. A fost, în epocă, unul dintre cei mai respectaţi istorici, chiar dacă nu a
îndeplinit  criteriile  universitare  necesare  formării  unui  istoric.  Având doar  pregătire  juridică,  este
trimis, din anul 1837, în Bucovina, ca funcţionar în cadrul administraţiei austriece. Un bun autodidact,
s-a străduit să înveţe limba română, devenind, treptat, pasionat de istoria zonei. A reuşit să strângă
numeroase documente provenind de la mănăstirile din Bucovina, dar şi din arhivele de la Viena, multe
dintre  ele  fiind  introduse  apoi  în  circuitul  ştiinţific.  Vezi:  L.  Predescu,  Enciclopedia  României.
Cugetarea.  Material  românesc.  Oameni  şi  înfăptuiri,  prefaţă  de  I.  Oprişan,  ediţie  anastatică,
Bucureşti, Editura Vestala – Saeculum I. O., 1999, p. 917; E. Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II,
Iaşi–Suceava, Editura Princeps–Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 603.
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raporta asupra lui la Comisiunea Centrală Arheologică din Viena, ce-l publică apoi
în foaia sa”6.

Dintre  iniţiativele,  realizările  şi  descoperirile  arheologice  aparţinând
căpitanului Josef von Gutter, le trecem în revistă pe cele mai importante.

Societatea Muzeului Siret 
Despre activitatea şi specificul societăţii, care încă de la înfiinţare număra

peste 100 de membri, aflăm din mai multe surse documentare7. Mai întâi, trebuie
arătat faptul că una dintre scrierile de epocă, aparţinând lui Dionisie Olinescu (în
1894), plasează înfiinţarea acesteia în anul 18718. Această informaţie coincide cu
aserţiunea lui Raimund F. Kaindl, din anul 18939. Din scrisorile a VI-a şi a VII-a
ale lui Gutter, trimise către Franz A. Wickenhauser şi publicate de Rudolf Gassauer,
reiese că întemeierea societăţii a avut loc la 1870, aserţiune care a fost preluată şi
de R. Gassauer, în introducerea lucrării sale din 193310. Şi în alte lucrări, mai vechi
sau mai  noi,  anul  1871 a  rămas încetăţenit  ca fiind cel  al  înfiinţări  societăţii 11.
Recent, în 2009, autorul acestor rânduri s-a putut pronunţa, în baza documentelor
de epocă,  asupra  anului  1870 ca fiind cel  real  al  înfiinţării  Societăţii  Muzeului
Siret12.

Din  scrisoarea  a  VI-a,  datată  Siret,  22  iunie  1885,  aflăm că  Gutter  este
dezamăgit de faptul că Societatea Muzeului Siret s-a dizolvat după 14 ani,  de-a
lungul cărora el a procurat pentru muzeu fondurile pentru achiziţionarea tuturor
antichităţilor care au apărut în provincie13.

În scrisoarea a VII-a, datată Siret, 26 iunie 1885, Gutter arată că „este păcat
că societatea muzeală s-a dizolvat tacit, din lipsă de participare (cotizaţie – n.n.),
după o activitate foarte fructuoasă,  [de] 14 ani.  Eu am investit,  după epuizarea
fondului, în speranţa continuării existenţei sale, 41 de florini din banii mei, şi ar
trebui să mai suport din fonduri proprii şi împachetarea şi expedierea numeroaselor
obiecte  ce  trebuie  să  ajungă  la  muzeu”.  De  asemenea,  în  aceeaşi  scrisoare,
preşedintele societăţii muzeale afirmă că siretenii spun, pe bună dreptate, că 14 ani

6 D. Olinescu, Necesitatea unei societăţi arheologice, în „Familia”, Oradea, anul XXI, nr. 39,
29 sept./11 oct. 1885,  p. 462.

7 R. F. Kaindl, Das ehemalige..., p. 75; R. Gassauer, Briefe Gutters..., p. 1; M. Ignat, op. cit., 
p. 6–7; N. Ursulescu,  Începuturile istoriei pe teritoriul României, ed. a II-a (revizuită şi adăugită),
Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 1999, p. 14; B. P. Niculică, Din istoricul..., p. 29–35; Idem, Arheologie
şi arheologi..., p. 524–525.

8 D. Olinescu, Charta archeologica..., p. 66.
9 R. F. Kaindl, op. cit., p. 75.
10 R. Gassauer, op. cit., p. 1, 8–9.
11 M. Ignat, Din istoricul…, 1969, p. 94; N. Ursulescu, op. cit., p. 14.
12 B. P. Niculică, Din istoricul..., p. 31; idem, Arheologie şi arheologi..., p. 524.
13 R. Gassauer, op. cit., p. 8.
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au asigurat fondurile necesare achiziţionării de antichităţi, dar că a sosit momentul
ca şi alte oraşe din ţară (Bucovina – n. n., B. P. N.), să contribuie la acest lucru14.

Mai  există  un  izvor  documentar  direct,  de  epocă,  referitor  la  Societatea
Muzeului Siret. Astfel, într-un articol apărut în anul 1885, la Sibiu, în cunoscuta
publicaţie periodică „Tribuna”, Dionisie Olinescu – care în mai  multe rânduri a
făcut propagandă ştiinţei arheologiei în presa ardeleană şi în cea din Bucureşti sau
Oradea –, publica o scrisoare, adresată de Josef von Gutter redacţiei publicaţiei
ardelene:  „Mă  bucură  din  mai  multe  cauze  că,  poate,  ar  succede  «Tribunei»
sibiiane de a trezi pe junimea noastră din somnul ei spiritual şi  de a o însufleţi
pentru cercetările arheologice, şi asta cu atât mai mult, căci eu lucru mai de 25 de
ani  spre  a  înlesni  crearea  unei  societăţi  arheologice  pentru  ţara  noastră  iubită,
Bucovina,  spre  a  evita  astfel  pierderile  şi  exportările  cele  multe  şi  a  păstra
antichităţile  muzeului  naţional  şi  al  ştiinţei.  La  anul  1870,  înfiinţai  în  Siret
societatea  arheologică,  spre  a  forma  din  membrii  cei  mai  zeloşi  o  societate
arheologică şi spre a putea cumpăra, prin taxele mici ale membrilor ei, antichităţile
aflate  pentru  muzeul  naţional  din  ţară.  Mijloacele  acestea  s-au  consumat  în
decursul  de  14 ani,  pentru că  s-au câştigat  cu ele  antichităţi  şi  aşa  mi  s-a luat
putinţa de a putea cumpăra antichităţile ce se vor găsi. O societate arheologică cu
70, cel mult 80 de membri, cu o taxă anuală de un fl., ar ajunge spre a cumpăra
toate antichităţile aflate în Bucovina. Nu pentru că ele provin arareori, ci pentru că
nu e trebuinţă de a le plăti scump, din cauza lipsei amatorilor. Cu durere, am ajuns
la convingerea că societatea arheologică din Siret  s-a desfiinţat  din causa lipsei
participării.

Noi avem în Siret, în cărămidăria dlui Beill, un unicum, căci acolo găsim
adesea lucruri din timpul p[i]etrei şi a bronzului, cum şi din evul vechi. Din locul
acesta s-au scos până acum: două securi de piatră, două laterne, dinţi de animale
antediluviane şi un picior al unui idol, care servea pentru serviciuri religioase; ace
din os de peşte, fălci în forma unui heresteu, globanţe de paseri etc.; mai  multe
bucăţi  din unelte  conice,  de  o formă  primitivă,  bucăţi  din vase de ţărână de o
formaţie  foarte  groasă  şi  primitivă;  urne  de  cenuşă,  cu  cenuşă  de  la  morţi  din
timpul pietrei şi a bronzului; apoi din evul mediu, mai multe părticele din maşini de
aruncat, pinteni, bucăţele din săgeţi, barde, bucăţele din lănci, ancore, sfeşnice de
câmp, aparate de signal, tolbe de săgeţi, sobe, mai multe arcuri, cuţite, furculiţe,
lacăte,  chei,  sfredele,  potcoave ş.a.  Acolo se găsiră şi  trei  inele,  dintre care cel
dintâi e un inel masiv bărbătesc, de argint, pe care e gravat un braţ în zale de fier,
ce ţine o sabie germană în sus spre semilună, pe care o înconjoară trei rose. Inelul
al doilea e asemenea de argint, ce are patru semilune, ce le şerpu[i]eşte două săgeţi.
Inelul  al  treilea  e  de  aramă,  cu  gravuri,  dar  care  din  cauza  cotlelei  sunt
nedeterminabile.

14 Ibidem, p. 9.
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Obiectele acestea se află, în parte, la Muzeul ţării,  care s-a desfiinţat şi a
trecut în posesia Facultăţii filosofice de la Universitatea din Cernăuţi, parte la mine.
Toate  aceste  obiecte  le  adunai  eu.  Le-am câştigat  mai  mult  cu  mici  bacşişuri
distribuite lucrătorilor de la cărămidărie, pe care întâi le aruncară, dar după aceea le
adunară şi astfel m-au dezridicat de la dezgropări scumpe”15.

După  dispariţia  lui  Josef  von  Gutter,  în  mai  1886,  o  parte  a  colecţiilor
Societăţii Muzeului Siret a fost preluată de o mai veche cunoştinţă a sa, Dionisie
Olinescu (1852–1924)16. Arheolog amator, autodidact, publicist, pasionat de istoria
şi conservarea patrimoniului, precum şi de săpăturile stratigrafice, Olinescu a luat
iniţiativa  de a  crea  o  societate  arheologică,  prin intermediul  căreia  să  continue
activitatea lui Gutter. Astfel a apărut, sub conducerea sa, la Cernăuţi, în anul 1886,
Societatea Arheologică Română, prima societate română de acest fel din Bucovina,
care,  la  rândul  ei,  avea  să  contribuie  la  fondarea  colecţiilor  arheologice  ale
Muzeului Ţării Bucovinei (Bukowiner Landesmuseums), deschis la 14 mai 1893.

Cronica istorică a oraşului Siret
Despre acest proiect ambiţios aflăm doar din scrisorile trimise de Josef von

Gutter către Franz A. Wickenhauser. Astfel, din scrisoarea nr. I, datată Siret, 4 mai
1880 şi din scrisoarea nr. II, datată Siret, 6 decembrie 1880, aflăm că Josef von
Gutter  aduna  un  bogat  şi  divers  material  documentar,  fapt  pentru  care  a  cerut
sprijinul istoricului Franz A. Wickenhauser17. De altfel, din parcurgerea scrisorilor
publicate  de  Rudolf  Gassauer,  reiese  faptul  că,  într-adevăr,  Gutter  deţinea
numeroase informaţii referitoare la istoria microzonei Siret, documentele pe care
le-a primit sub formă de donaţie sau le-a cumpărat, fie pentru Societatea Muzeului
Siret, fie în nume personal, venind în completarea impozantei colecţii arheologice
şi numismatice deţinute18. Nu excludem posibilitatea ca profesorul siretean Victor
Prelicz,  autorul  micromonografiei  Geschichte  der  Stadt  Sereth  und  ihre
Alterthümer/Istoria  oraşului  Siret  şi  antichităţile  sale (Siret,  1886),  să  fi  avut
cunoştinţă de acest manuscris.

Chestionarul arheologic
Aşa cum am mai  avut  prilejul  să  arătăm,  Josef  von Gutter  a  reuşit,  prin

mijlocirea  lui  Dionisie  Olinescu,  să  adreseze  un  chestionar  arheologic  tuturor
parohiilor  din  Bucovina,  prin  grija  Consistoriului  mitropolitan  din  Cernăuţi.

15 D. Olinescu, Antichităţi din Bucovina, în „Tribuna”, Sibiu, anul II, nr. 47, 28 februarie/12
martie 1885, p. 186–187.

16 Vezi  şi  R.  F.  Kaindl,  Das  ehemalige…,  p.  75;  idem,  Geschichte  der  Bukowina…,
p.  6;  I.  Andrieşescu,  Cercetări  şi  descoperiri…,  p.  163;  idem,  Bucovina şi  Basarabia în  lumina
arheologiei, în „Analecta”, Bucureşti, anul I, 1943, p. 8.

17 R. Gassauer, Briefe Gutters..., p. 3–4.
18 Ibidem, passim.
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Chestionarul  privea  semnalarea  „antichităţilor”  descoperite  în  provincie.
Deocamdată,  nu am reuşit  să identificăm acest chestionar şi  nici alte informaţii
legate de conţinuturile sale19.

Descrierea bisericilor Bucovinei
Scrisorile nr. IV şi V, datate Siret, 27 ianuarie, respectiv 13 februarie 1884,

ne înfăţişează o altă informaţie interesantă. Comisia Centrală pentru Cercetarea şi
Conservarea Monumentelor Istorice şi de Artă din Viena (K. K. Zentralkommission
für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale) i-a propus
lui Gutter să descrie bisericile Bucovinei, fapt pentru care el şi-a oprit, mai întâi,
atenţia asupra celor 11 biserici vechi din zona Sucevei, inclusiv Hagigadar-ul, la
care  se  adaugă  ruinele  unei  alte  biserici  armeneşti,  ale  cărei  fundaţii  fuseseră
descoperite pe proprietatea funcţionarului poştei,  Wolczinski.  În acest scop, el a
efectuat o călătorie de opt zile, pentru documentare, în Suceava. Apoi, urmau a fi
descrise  pentru  Comisia  Centrală  bisericile  de  la  Putna,  Suceviţa,  Dragomirna,
Rădăuţi şi Siret (Sf. Onufrie). În scrisoarea nr. V, Gutter îi propune lui Franz A.
Wickenhauser,  având  în  vedere  cunoştinţele  largi  ale  acestuia  despre  perioada
medievală, să furnizeze, la rândul său, informaţii şi descrieri ale bisericilor de la
Solca, Sf. Ilie, Horodnic, Pătrăuţi, Voroneţ, Horecea şi Crisciatec20.

Mormintele în cutie de piatră de la Grăniceşti
De numele lui Josef von Gutter se leagă descoperirea primelor monumente

funerare  aparţinând  Culturii  Amforelor  Sferice  din  ţara  noastră.  La  vremea
descoperirii lor, mormintele de la Grăniceşti (astăzi com. Grăniceşti, jud. Suceava),
au fost atribuite unei populaţii migratoare, anume hunilor. Fireşte, la acea vreme,
când  ştiinţa  arheologiei  se  afla  abia  la  începuturi,  nu  exista  posibilitatea  unei
încadrări  cronologice  sau  culturale  corecte;  aproape  un  secol  mai  târziu,
monumentele de tip Amfore Sferice vor fi definite şi pe teritoriul ţării noastre, fiind
luate  în  discuţie  şi  descoperirile  de  la  Grăniceşti,  încadrate  fie  în  perioada  de
tranziţie la epoca bronzului, fie în perioada timpurie a epocii bronzului21. Astfel, în
anul 1872, la Grăniceşti,  pe  Dealul  Iancului,  în timpul ridicării  casei parohiale,
muncitorii care căutau piatră au descoperit un mormânt în cutie de piatră. Josef von
Gutter, pe atunci preşedinte al Societăţii Muzeului Siret şi primar al aceluiaşi oraş,

19 D.  Olinescu,  Starea  arheologică  în  Bucovina,  în  „Tribuna”,  Sibiu,  anul  III,  nr.  17,  
22 ianuarie/3 februarie, 1886, p. 65; B. P. Niculică, Din istoricul..., p. 78–79.

20 R. Gassauer, op. cit., p. 5–6.
21 M.  Dinu,  Sondajul  arheologic  de  la  Dolheştii  Mari  (r.  Fălticeni, reg.  Suceava),  în

„Materiale şi cercetări arheologice” (în continuare, se va cita „Materiale”), Bucureşti, anul VI, 1959,
213–219; Idem, Şantierul arheologic Dolheştii Mari (r. Fălticeni, reg. Suceava), în „Materiale”, anul
VII,  1961,  p.  121–126;  Idem,  Contribuţii  la  problema  culturii  amforelor  sferice  pe  teritoriul
Moldovei, în „Arheologia Moldovei” (în continuare, se va cita ArhMold), Iaşi, anul I, 1961, p. 43–64;
B. P. Niculică, Epoca Bronzului..., p. 92–96.
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a fost înştiinţat şi s-a deplasat în teren, pentru a verifica descoperirea. El explicat
lucrătorilor cum trebuie procedat în situaţia în care se vor mai face descoperiri (le-a
oferit suma de doi florini, pentru ca, în situaţia în care vor fi găsite alte vestigii, să
nu fie distruse). Din păcate, după câteva săptămâni, lui Gutter i-a parvenit ştirea că
un alt mormânt în cutie de piatră a fost distrus în întregime de lucrători.

Descoperirea  de  la  Grăniceşti  a  avut  un  puternic  ecou  în  epocă,  fiind
„mediatizată” nu doar „pe plan local”, în Bucovina, ci şi în prestigioasa publicaţie
„Mittheilungen der K. K. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der
Kunst- und historischen Denkmale” (se va cita, în continuare, „Mittheilungen”) a
Comisiei Centrale pentru Artă şi Monumente Istorice din Viena. Redăm, în cele ce
urmează,  detaliile  descoperirii,  aşa  cum transpar  din  „Mittheilungen”  (1880  şi
1881) şi din rezumatele lui Dionisie Olinescu, pe baza notiţelor întocmite de Josef
von Gutter (1885).

A. „Mittheilungen”, 1880, Notize 45 p. LXXXV.
(Die Hünengräber von Granicestie). Zum Bau des Pfarrhauses in Graniczestie

in der Bukowina, wurden auf dem nahe gelegenen hohen, die Gegend dominirenden
Berge  Steine  gesucht,  auf  dessen  Grat  sich  ein  Hünengrab  vorfand,  das  mit
unzugerichteten rohen Fluss-Steinplatten in einer 7 Fuss langen, 4 Fuss breiten, 3
Fuss  tiefen,  viereckig  länglichen  Vertiefung  ausgelegt  und zugedeckt  war. Diese
Grabstätte lag 3 ½ Fuss unter der Erdoberfläche und enthielt nach Entfernung der
Plattendecke zwei Gerippe, ein grösseres und ein kleineres, nebeneinander liegend.
Das grössere hatte zwischen den Füssen zwei Töpfe aus bloss zusammengeballter,
schwach  gebrannter  Schwarzerde,  in  dicker  Wandbildung  und  unregelmässiger
Rundform.  Diese  Gefässe  enthielten  zum  beinahe  sechsten  Theil  eine  röthlich-
dunkelbraune, klebrig-feste, geruchlose und bitterlich schmeckende Masse. Eine sehr
gut erhaltene Steinaxt aus Achat und ein versteinerter Rest einer Holzkeule (?) lagen
dem grösseren Gerippe zur rechten Seite.

Die  Steinbrecher  zerstörten  diese  und  nur  zufällig  gelangte  der  dortige
Ortspfarrer in den Besitz der Steinaxt, welcher selbe mit der Bestimmung für das
Landesmuseum dem Museumvereins-Obmanne übergab, der gleich nach Erhalt zur
genauen  Untersuchung  der  Fundstätte  nach  Graniczestie  fuhr,  dort  die  Finder
aussuchte und mit diesen sich auf den Berg begab. Hier fanden sich noch ein Theil
der Steinplatten, der Gerippe, eine Holzversteinerung, Scherben der zerschlagenen
Gefässe und Theile der in denselben aufbewahrt gewesenen Masse vor. Diese Funde
wurden sorgfältig gesammelt und dem Landesmuseum übergeben. Die Finder sagten
aus, dass bei Berührung der Gerippe und Gefässe diese zerfielen.

Später fanden andere Steinbrecher ein ähnliches Grabmal in der Nähe des
früher  gefundenen  und  zerstörten  solches  derart,  dass  ausser  der  Grube  nichts
vorzufinden war; trotzdem dass diesen Arbeitern ein Finderlohn versprochen wurde.

B. „Mittheilungen”, 1881, Notize 49, p. LXXX.
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„Conservator  Gutter  hat  an  die  Central-Commission  einen  ausführlichen
Bericht  über  die  am  Jankulberg  bei  Graniczeschti  aufgefundenen  sogenannten
Hünengräber erstattet,  daraus wir  Nachstehendes mittheilen: Veranlassung zu den
Funden gab der Bau des Pfarrhauses (1872), wozu man auf dem genannten Berge
Bausteine  brach.  Auf  dem  Grat  des  Berges  fand  sich  eine  Gräberstätte  mit
unzugerichteten Flußsteinplatten in einer Länge von 7' und Breite von 4' und Tiefe
von 3' ausgelegt und zugedeckt, sie lag 3 ½ ' unter der Erdoberfläche und enthielt
nach Abschub der Plattendecke ein grösseres und ein kleineres Geripp übereinander
liegend.  Dem grösseren  lagen zwischen den Beinen zwei  topfartige  Gefässe  aus
schwarzgebrannter  Schwarzerde  in  unregelmässiger  Rundform  mit  dicken
Wandungen.  Sie  enthielten  zum sechsten  Theil  eine  dunkelbraune,  klebrig  feste,
geruchlose, bitterlich schmeckende Masse; rechts des Gerippes lag überdies eine sehr
gut erhaltene Steinaxt aus Achat, und ein versteinertes keulenartiges Holzstück; das
Grab ist zerstört, ein Theil der Gebeine, die Axt, Keule und Scherben kamen in das
Landes-Museum in Czernowitz. Die Gefäßscherben sind mit jenen in der Brill’schen
und Muck’schen Ziegelei  zu Szereth vorkommenden gleichartig.  In neuester Zeit
wurde ein zweites Grab ausgedeckt, doch sogleich alles zerstört oder verschleppt”.

Mulţi ani mai târziu, cu scopul de a sistematiza şi populariza descoperirile
arheologice din Bucovina, mai ales cele publicate, la Viena, în „Mittheilungen der
Central-Commission”,  arhitectul  austriac  Karl  A.  Romstorfer  relua  datele
descoperirii lui Josef von Gutter, reproducând textul în germană al acestuia, din
1881,  în  „Jahrbuch  des  Bukowiner  Landes-Museums”  (1893)22.  În  traducere,
informaţia  despre  descoperirea  de  la  Grăniceşti  se  prezintă  astfel:  „Pe  creasta
dealului se găsea un mormânt cu plăci de piatră de râu neprelucrate, cu lungimea
de 7 picioare, lăţimea de 4 picioare şi adâncimea de 3 picioare, placat şi acoperit, la
3 ½ picioare sub un strat de suprafaţa de pământ şi conţinea după ridicarea plăcilor
un schelet mai  mare şi unul mai mic, culcate unul peste altul.  La scheletul mai
mare,  între oase,  se găseau două vase tip oale din pământ  negru ars,  de formă
rotundă neregulată, cu pereţii groşi. Ele erau umplute până la o şesime cu o masă
maro închis, dură, lipicioasă, fără miros, cu gust amărui; la dreapta scheletului era
aşezat  un topor de piatră de agat,  foarte bine întreţinut  şi  o bucată de lemn tip
măciucă, pietrificată; mormântul este împrăştiat: o parte din oase, toporul, măciuca
şi cioburile au ajuns la Muzeul din Cernăuţi. Cioburile vaselor sunt de acelaşi fel
cu cele apărute în cărămidăria Beill şi Mueck spre Siret. Recent a fost descoperit
un al doilea mormânt, dar, la fel ca primul şi la acesta totul a fost împrăştiat sau
luat”.

C. „Tribuna”, Sibiu, anul II, 1885. Iată cum descrie această descoperire Josef
von Gutter (în traducerea rezumată din anul 1885, a lui Dionisie Olinescu23):

22 K.  A. Romstorfer,  Aus den  „Mittheilungen der k. k.  Central-Commission”,  în JBLM, I,
1893, p. 48; B. P. Niculică, Epoca Bronzului..., p. 95.
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„La anul  1872 găsiră lucrătorii  pe  dealul  lui  Iancul,  lângă Graniceşti,  un
mormânt  ai  cărui  păreţi  constau  din  lespezi  de  peatră  şi  îl  ruinară  cu  totul.  În
lăuntrul  lui  se  aflau oasele  alor  doi  oameni.  Lângă cel  mai  mare,  în  partea lui
dreaptă, zăcea o secure foarte frumoasă din achit (agat sau silex – n.n., B. P. N.) şi
o măciucă împietrită de lemn. Între picioarele lui, se aflau două vase de lut de o
formă foarte primitivă, cum se află ea numai în timpul (epocii  – n.n., B. P. N.)
petrii; în vasele acelea era o masă îngroşată roşietică, fără miros. Oasele celelalte
erau ale unei femei”.

Depozitul de bronzuri de la Prelipca
Una dintre cele mai frumoase descoperiri de la sfârşitul secolului al XIX-lea

din Bucovina o constituie depozitul  de bronzuri  de la Prelipca (localitate aflată
astăzi  în  Ucraina,  reg.  Cernăuţi),  descoperit  în  anul  1880.  Josef  von  Gutter  a
menţionat atât condiţiile de descoperire, cât şi specificul şi conţinutul acesteia, pe
care a detaliat-o în „Mittheilungen” (1882, Notize nr. 71, p. CXII). Cu acel prilej,
cercetătorul siretean preciza că existau cinci piese de bronz. Descoperirea a intrat şi
în  atenţia  cunoscutului  cercetător  Matthaus  Much,  care  a  ilustrat  o  parte  a
depozitului (fig. III).

Conform informaţiilor păstrate de la Josef von Gutter, transmise şi în alte
lucrări mai târzii, depozitul de la Prelipca se pare că era compus din cinci piese: un
topor  (celt),  două  topoare,  un  „coif”  şi  o  „armură  de  cal”;  descoperirea  se
încadrează  în  Hallstattul  timpuriu,  la  nivelul  cronologic  al  culturii  Gáva-
Holihrady24.

Depozitul de bronzuri de la Prisăcăreni
Din scrisoarea nr. VI, trimisă din Siret aceluiaşi Franz Wickenhauser, la 22

iunie  1885,  aflăm  că  Gutter  a  fost  informat  despre  faptul  că  nişte  localnici
descoperiseră mai multe „obiecte antice”: un depozit de bronzuri, format dintr-un
cazan de bronz, 12 topoare de tip celt şi o urnă cu cenuşă. Mergând la faţa locului,
Josef von Gutter constată că locul descoperirii se afla în pădure, într-o poiană mare,

23 D. Olinescu, Antichităţi din Bucovina, în „Tribuna”, Sibiu, anul II, 48, 1/13 martie 1885, 
p. 190; B. P. Niculică, op. cit., p. 94.

24 M.  Much,  Kunsthistorischer  Atlas,  Herausgegeben  von  der  k.  k.  Centralcommission.  
I. Abtheilung. Sammlung von Abbildungen vorgeschichtlicher und frühgeschichtlicher Funde aus den
Ländern  der  österreichisch-ungarischen  Monarchie,  mit  100  Tafeln.  Wien,  1889,  p.  84,  pl.
XXXIV/14–15; R. F. Kaindl,  Geschichte der Bukowina..., p. 13, pl.  II,  fig.  13–14; I.  Nestor,  Der
Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien. Sonderabdruck aus dem 22. BerRGK („Bericht der
Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archaölogischen Instituts”), Frankfurt am Main,
Berlin,  1933,  p.  129,  pl.  12/7;  Al.  Vulpe,  Die Äxte  und Beile  in  Rumänien. I,  în  „Prähistorische
Bronzefunde” (în continuare, PBF) München-Stuttgart, anul IX, 2, 1970,  nr. 264, pl. 89/A, 1–5, p.
58; M. Ignat, Metalurgia în epoca bronzului şi prima epocă a fierului din Podişul Sucevei, Suceava,
Editura Universităţii, 2000, p. 12, 98, fig. 29; B. P. Niculică, Din istoricul..., p. 32, 36.
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arată. Cazanul („ceaunul”, conform descrierii lui Gutter), „mâncat tot de rugină” şi
urna cu cenuşă au fost distruse de către descoperitori. În schimb, cele 12 topoare,
acoperite cu „patină verde”, se păstrau bine. Trei dintre acestea au intrat în posesia
lui Gutter25. În ceea ce priveşte condiţiile de descoperire, compoziţia şi cronologia
depozitului  de  bronzuri  de  la  Prisăcăreni,  care  datează  de  la  începutul  epocii
fierului (cultura Gáva-Holihrady), acestea au constituit subiectul unui amplu studiu
recent26 (fig. IV).

*

În  ceea  ce-l  priveşte  pe  Josef  Eduard  von  Gutter,  aşa  cum  reiese  din
informările  apărute  în  presa  vremii  sau  de  mai  târziu,  precum şi  din  scrisorile
adresate de acesta lui Franz A. Wickenhauser – pe care le-am prezentat succint mai
sus –, apreciem că transpare imaginea unui ofiţer de carieră, dar şi a unui veritabil
intelectual, de o corectitudine exemplară, cu un bagaj semnificativ de cunoştinţe,
dacă ne raportăm la timpul său şi, mai ales, la formaţia sa de bază, militară, nu de
istoric ori arheolog. În plus, remarcăm la Gutter o sete de cunoaştere extraordinară
şi o conştiinţă a valorizării patrimoniului istoric şi arheologic al Bucovinei, pe care
dorea să îl salveze şi să îl valorifice la un nivel instituţional. Aceste atribute, care 
l-au caracterizat şi motivat permanent, au fost dublate de un caracter integru (nici
nu se putea altfel, era ofiţer de formaţie şi fost primar al Siretului – poziţii sociale
la care, în epocă, nu putea accede oricine); un bun exemplu este acela că, aflat pe
patul de spital, conştient de faptul că firul vieţii sale era tot mai subţire, Josef von
Gutter  dorea  să  restituie  autorităţilor  banii  primiţi  în  avans  pentru  cercetarea
tumulilor  de la  Hliboca27.  Mai notăm şi  faptul  că  a  donat  piese Cabinetului  de
antichităţi  al  Universităţii  din  Cernăuţi,  la  a  cărui  înfiinţare  a  contribuit.  De
asemenea,  a  sprijinit,  aşa  cum  demonstrează  scrisorile  de  faţă,  trei  societăţi
arheologico-istorice,  a  menţionat  numeroase  descoperiri  monetare  din  zona
Siretului şi a creionat o secvenţă din istoria arheologiei Bucovinei din ultimul sfert
al veacului al XIX-lea.

Importanţa  operei  lui  Josef  von Gutter, atât  cât  se mai  păstrează,  fie sub
forma rapoartelor publicate în „Mittheilungen”, fie în presa cernăuţeană, nu poate
fi pusă la îndoială. Erorile de interpretare, desigur, nu îi ştirbesc din contribuţie,
mai ales că descoperirile s-au petrecut într-o vreme în care, dacă ar fi să judecăm
cazul descoperirii culturii Amforelor Sferice de la Grăniceşti – Dealul Iancului, nici
nu  se  fundamentaseră  multe  dintre  civilizaţiile  arheologice  preistorice  şi
protoistorice. Rămâne la latitudinea contemporanilor să aprecieze şi să interpreteze,
cu mijloacele prezentului, micile şi marile descoperiri din Bucovina secolului al

25 R. Gassauer, Briefe Gutters..., p. 7–8.
26 Vezi şi B. P. Niculică, O descoperire de bronzuri uitată: depozitul de la Prisăcăreni (nordul

Bucovinei), în ArhMold, XXXVI, 2013, p. 211–228.
27 R. Gassauer, op. cit., p. 15, scrisoarea nr. XI, datată 4 mai 1886 (ultima sa scrisoare).
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XIX-lea, o provincie istorică în care, iată, arheologia şi arheologii, au „ţinut piept”
standardelor  contemporaneităţii  de  atunci.  Josef  von  Gutter,  Otto  von  Petrino,
Franz A. Wickenhauser, Karl  A. Romstorfer  şi,  mai  ales,  Dionisie Olinescu,  se
înscriu, astfel, în cartea de onoare a istoriei arheologiei din România. Astăzi putem
afirma că, în urma activităţii lui Josef von Gutter, rămân ştirile sale arheologice,
consemnate  în  presa  din  Bucovina  şi  în  „Mittheilungen  der  k.  k.  Central-
Commission”. Mai putem adăuga faptul că de la Josef von Gutter ne-a rămas, peste
timp,  o  piesă  de  un  deosebit  rafinament  artistic,  o  reprezentare  antropomorfă
feminină, aparţinând culturii Cucuteni, păstrată astăzi în colecţiile Muzeului Siret,
culeasă cu grijă de mâinile harnice ale căpitanului, din vechea cărămidărie a lui
Beill (fig. V).

Conştienţi de faptul că încercarea noastră de a-i pune pe toţi aceşti iluştri
pionieri ai arheologiei din Bucovina în valoare, în contextul arheologiei româneşti
şi  europene,  este  abia  la  început,  ne  mulţumim,  deocamdată,  să  încheiem  cu
promisiunea  unor  articole  viitoare  şi  cu  vechiul  dicton  latin:  SOL  OMNIBUS
LUCET.
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Fig. I. Pagina de gardă a lucrării lui Rudolf Gassauer: Briefe Gutters an Wickenhauser, Rădăuţi, 1933.
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Fig. II. Prima pagină a lucrării Briefe Gutters an Wickenhauser: fragment din introducerea semnată
de Rudolf Gassauer.
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1 2

Fig. III. Piese din depozitul de bronzuri de la Prelipca. 1 – celt cu plisc; 2 – topor cu ceafa prelungită
(prelucrare după M. Much, Kunsthistorischer Atlas, Wien, 1889, p. 84, pl. XXXIV/14–15).

a b

Fig. IV. a – celt cu decor din depozitul de la Prisăcăreni (după Mittheilungen, 1885, fig. 8 şi K. A.
Romstorfer, 1893, fig. 5); b – încercare de reconstituire, în plan, a depozitului de bronzuri de la

Prisăcăreni: cazan de bronz, urnă de lut cu cenuşă, 12 celturi de bronz cu decor unghiular. După B. P.
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Niculică, O descoperire de bronzuri uitată. Depozitul de la Prisăcăreni (nordul Bucovinei), în
ArhMold, XXXVI, 2013, fig. 1, 4).



Bogdan-Petru Niculică

  a   b

Fig. V. 1 a-b, reprezentare antropomorfă feminină descoperită de Josef von Gutter în
„Cărămidăria” lui Beill din Siret (după *** Notizen. 135, în „Mittheilungen”, X. Jahrgang,
N.F., 1884, fig. 7); b) fotografia piesei aflate în Muzeul din Siret – Sorin Ignătescu, 2008.

     
1  

2

Fig. VI. 1–2 – Monumentul funerar al familiei Gutter, din Cimitirul catolic al oraşului
Siret (jud. Suceava), realizat de R. Mulik.



CONDIŢIA  FEMEII  ÎN  LAGĂRELE  DE  MUNCĂ 
DIN  UNIUNEA  SOVIETICĂ.  STUDIU  DE  CAZ:
DEPORTAREA  GERMANILOR  DIN  BUCOVINA

IOANA  SCRIDON

Zur Situation der Frauen in den Deportationslagern in der Sowjetunion
Fallstudie: Zur Deportation von Bukowinadeutschen 

(Zusammenfassung)*

Die Deportation einer großen Zahl von Deutschen aus Rumänien gegen Ende
des  zweiten  Weltkriegs  unter  dem  Vorwand  der  Kriegsentschädigungen  hat  tiefe
Spuren im Bewusstsein und in der Erinnerung der Deportierten und ihrer Familien
hinterlassen. Ihre Erlebnisse und Erinnerungen – in Tagebüchern aufgezeichnet oder
nur  mündlich  überliefert  –  stellen  ein  Bild  des  kollektiven  Gedächtnisses  einer
Generation  dar,  das  in  die  Endlosigkeit  des  Leidens  verloren  gegangen  ist.   Die
Unsicherheitslage  während  der  Kriegszeit  und  die  von  Deutschland  und  der
Sowjetunion stark beeinflusste politische Situation Europas führten zu ungünstigen,
entscheidenden  Massnahmen  für  die  deutsche  Minderheiten  aus  dem  Osten  und
Südosten Europas. Von der gesamten deportierten deutschen Bevölkerung aus allen
diesen  Ländern  machten  die  Frauen  einen  weit  höheren  Prozentsatz  aus,  als  die
Männer. Das tragische Schicksal der Frauen wurde durch Missbräuche der mit der
Deportation  beauftragten  Kommissionen  zur  Aushebung  Anfang  Januar  1945
wesentlich  erschwert.  Dazu  kamen  bei  vielen  noch  das  kritische  Alter  der
physiologischen  und  psychologischen  Entwicklung  der  Frauen,  ferner  die
unerträglichen Arbeitsbedingungen und das Trauma der Trennung von der Familie,
besonders von den Kindern hinzu.

Die  erschöpfende  Arbeit  verursachte  Veränderungen  in  der  biologischen
Entwicklung dieser Frauen: akute Krankheiten, Verlust der Menstruation, körperliche
Deformationen, Rheuma und Lungenkrankheiten.

Für die überlebenden Frauen aus den Deportierungslagern war die Befreiung
ein Segen, vor allem, weil eine Kommunikation zwischen ihnen und ihren zu Hause
gebliebenen Familien über lange Jahre fast  nicht existierte.  Was die Überlebenden
oder ihre Familienmitglieder in späteren Interviews erzählt haben, ist im persönlichen
oder  familiären  Gedächtnis  als  ein  Greuel  jener  Zeiten  geblieben,  den  niemand
niemals wiedererleben sollte.

Schlüsselwörter  und  -ausdrücke:  Deportation  von  Bukowinadeutschen,
Sowjetunion,  Frauen,  psychologische  Traumata,  biologische  Auswirkungen,
Missbräuche, Russlandkinder.

** Traducere: tefăniţa-Mihaela Ungureanu.Ș

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 485 – 503, Rădăuţi – Bucovina, 2016
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Istoricul cercetărilor asupra tematicii deportărilor (femeilor) germane, în
lagărele de muncă din Uniunea Sovietică

Studiile  apărute  după  eliberarea  din  lagăr  –  cele  mai  numeroase,  după
căderea comunismului, în anul 1989 –, au avut ca principală tematică abordarea
cadrului general al deportărilor. 

Printre  primele  studii  apărute  asupra  deportării  germanilor  în  Uniunea
Sovietică  au  fost  cele  propagandistice,  socialiste,  care  s-au  ocupat  de  condiţia
femeii în Uniunea Sovietică, analizând impactul pe care al Doilea Război Mondial
l-a avut în dezvoltarea ţării, în egalitatea de şanse şi de gen, în emanciparea femeii
în societatea sovietică1, dar nu o emancipare ce vine de la sine şi din motive de
democratizare,  ci  din necesitatea  ridicării  statului  sovietic,  din punct  de vedere
economic: „dann wird die Frau die gleiche Einstellung annehmen, wie der Mann”2.

În Germania, precum şi în România sau în estul şi sud-estul Europei, studiile
privind  deportările  din  anul  1945  şi  de  după,  până  la  moartea  lui  Stalin,  sunt
inexistente.  Practic,  Uniunea  Sovietică  era  închisă  în  propriile  graniţe,  intrarea
străinilor  pe  cuprinsul  teritoriului  fiind  limitată  şi  selectivă,  iar  scrierile,
inaccesibile pentru mulţi cercetători, din cauza alfabetului chirilic utilizat. De-abia
după anul 1960, se remarcă o deschidere spre Vest a Uniunii Sovietice, prin turism,
artă sau burse pentru studenţi3. Astfel, au putut fi traduse în limbile de circulaţie
internaţională  diferite  articole  şi  surse  de  documentare  referitoare  la  forma  de
organizare socialistă în cadrul  Uniunii  Sovietice,  dar  şi  la  perioada deportărilor
germane. 

Odată cu căderea Cortinei de Fier, cu înfiinţarea, în România, a forumurilor
germane  pe  regiuni  istorice  (Ardeal,  Banat,  Bucovina)  şi  a  asociaţiilor  foştilor
deportaţi  germani  în  Uniunea  Sovietică,  au început  să  apară  studii  şi  memorii,
publicate atât sub formă de cărţi, cât, mai ales, sub formă de articole memoriale
scrise  şi  tipărite, iniţial, în  diferite  reviste  sau  ziare,  pe  paginile  web  ale
organizaţiilor amintite sau în broşurile lor. Astfel, apar primele amintiri scrise de
femei sau de copii despre mamele lor, dar fără a intra în circuitul textelor ştiinţifice.

Printre primele studii publicate în limba română despre perioada deportărilor
este cel  al  prof.  dr. Doru Radosav, care trasează o primă linie a cercetărilor  în

1 Suzane Canze,  Sowjetische Industriearbeiterinnen in der  vierziger  Jahren.  Quellen und
Studien zur Geschichte des östlischen Europa. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2001, p. 33. 

2 Alexandra Birjukowa, Die Frau in der Sowjetunion, în „Sozialer Fortschritt. Unabhängige
Zeitschrift für Sozialpolitik”, Berlin, volumul 20, 1971, p. 133–134. În traducere: „ atunci femeia va
avea acelaşi statut ca bărbatul”.

3 N. Balabkins, Forced Labor under the Gulag Regime 1918–1990. În J. G. Backhaus,  The
Liberation of the Serfs. The Economics of Unfree Labor, New York, Springer, 2012, p. 65.   
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domeniul istoriei orale, având ca subiect central raportul deportaţilor, în timp şi
spaţiu, cu amintirile din perioada petrecută în Uniunea Sovietică4.  În acelaşi an,
1994, a apărut un volum5 conţinând documente de arhivă, referitoare la deportarea
etnicilor  germani din România.  Tangenţial,  se abordează şi  condiţia femeilor în
lagărele  din  Uniunea  Sovietică,  dar  fără  a  se  acorda  o  importanţă  deosebită
subiectului.

În  anul  1995,  apare  un  studiu  al  prof.  dr.  Stefan  Karner,  coordonator  al
Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung (Graz–Wien–Raabs), care
aduce  în  prim-plan  problematica  statutului  deportaţilor,  atât  al  celor  internaţi  /
„Internierten”6, cât şi al civililor germani ridicaţi pentru muncă silnică, în vederea
recuperării  daunelor  de  război  produse  de  Germania,  spre  sfârşitul  celui  de-al
Doilea Război Mondial7.

Inginerul Mathias Kandler a publicat o lucrare despre deportarea germanilor
din România în Uniunea Sovietică, sub formă de amintiri personale, din perioada
1945–1949, autorul lucrării fiind strămutat între anii 1951 şi 1956 şi în Bărăgan8.

Unul  dintre  studiile  recent  apărute  în  Romania  asupra  deportărilor
germanilor este cel coordonat de Lavinia Betea, Memoria muncii forţate a etnicilor
germani  din  România în  URSS,  un  studiu ce  are  la  bază un  proiect  derulat  în
perioada  2011–2012  şi  care  cuprinde  50  de  interviuri  cu  supravieţuitori  ai
deportării.  Acest  proiect  s-a  concretizat  într-o  lucrare  colectivă,  în  care  sunt
publicate interviurile efectuate în cadrul documentării pe teren9.

De  asemenea,  principalele  dovezi  şi  consecinţe  ale  deportării  –  trăite  ca
durere colectivă –, au fost publicate în „Der Südostdeutsche”, publicaţie lunară a
Asociaţiei  Germanilor  Bucovineni  din  Germania.  Scrisorile  primite  la  redacţia
ziarului,  publicate  ulterior,  au  constituit  o  bogată  sursă  de  informaţie  pentru
autoarea  prezentului  studiu  ştiinţific.  Aceste  memorii  pot  constitui  material  de
studiu nu numai pentru istoricii fenomenului, ci şi pentru psihologi, sociologi sau
chiar lingvişti (avem în vedere posibile studii de analiză a discursului). Amintirile

4 Doru Radosav, Donbas – o istorie deportată, Ravensburg, Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben, 1994, 163 p. 

5 Deportarea  etnicilor  germani  din  România  în  Uniunea  Sovietică.  1945. Culegere  de
documente de arhivă, ediţie îngrijită de Hannelore Baier, Sibiu, Forumul Democrat al Germanilor din
România, 1994, 128 p.  

6 Prizonieri de război.

7 Stefan  Karner,  Im  Archipel  GUPVI.  Kriegsgefangenschaft  und  Internierung  in  der
Sowjetunion 1941–1956, Wien, München, Oldenburg Verlag, 1995.

8 Mathias J.  Kandler,  Nr. 657.  Im Donbass deportiert.  1945–1949 Russlanderinnerungen,
Villingen-Schwenningen, Farca Verlag, 2009.

9 Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţin, Lungul drum spre nicăieri.
Germanii din România deportaţi în URSS, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012.
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deportărilor au rămas încă vii şi în mintea apropiaţilor celor deportaţi. Pornind de la
exemplul personal, impactul acestor relatări asupra auditorului sau a persoanelor
care descoperă, astfel, o altă latură a istoriei, este mare. 

Jill  Massimo  este  prima  cercetătoare  care  abordează  tematica  deportării
femeilor.  Într-un  interesant  studiu,  Genul  ca  supravieţuire:  experienţa  femeilor
deportate din România în Uniunea Sovietică10,  autoarea consideră că, asemenea
Holocaustului, deportarea poate fi tratată şi din perspectiva analizei de gen. Această
abordare nu poate fi, totuşi, luată ca un fundament al deportărilor, cu toate că, în
Uniunea Sovietică, odată cu deportările şi cu începerea reconstrucţiei statului, s-au
pus  bazele  legale  şi  teoretice  ale egalităţii  de  şanse  între  genuri.  Mai  degrabă,
aceasta este rezultatul  care a dus la supravieţuirea mentală a etnicilor deportaţi.
Autoarea lucrării menţionate reface portretul femeii deportate, care a luat cu ea, în
deportare,  un  anumit  tip  de  gândire,  de  stabilitate  emoţională,  şi-a  dezvoltat  o
anumită rezistenţă la muncă şi opresiune, reprezintă un tip uman, dacă se poate
spune aşa: „În cazul interviurilor cu femeile germane deportate, a ieşit la suprafaţă
abilitatea  lor  de  a  interioriza  anumite  tipuri  de  identităţi,  care  se  aflau  în
concordanţă  cu  puterea  lor  psihică,  de  la  îndurare  şi  până  la  supravieţuirea  în
situaţiile limită ale deportării”11. Comportamentul acestora şi identitatea religioasă
şi etnică au fost principalele coordonate ale supravieţuirii.

Cadrul politico-istoric al deportărilor

Ideea  folosirii  muncii  germanilor  din  afara  graniţelor  Germaniei,  după
sfârşitul  celui  de-al  Doilea  Război  Mondial,  pentru  plata  daunelor  de  război
provocate de Germania, prinde contur odată cu consfătuirile organizate la Moscova
(în octombrie 1943 a avut loc întâlnirea dintre Stalin şi Churchill), la Teheran (în
noiembrie  1943)  şi,  în  final,  la  Yalta,  unde  s-a  hotărât  punerea  în  aplicare  a
directivei  conform căreia  Germania  trebuia  să  susţină  daunele  de  război12.  S-a
convenit ca ridicarea germanilor să fie făcută de pe teritoriul următoarelor state:
România, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia şi Cehoslovacia13, numărul cel mai mare al
germanilor apţi pentru munca în URSS fiind în România, 421 846 de persoane de

10  Jill Massimo,  Gender survival: Women"s Experiences of Deportation from Romania to
the Soviet Union. 1945–1950, în „Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity”
(publicaţie on-line), volumul 36, nr. 1, 2008, p. 55–83.

11 Ibidem, p. 57. Traducerea citatelor în limba română aparţine autoarei studiului. 

12 Hannelore Baier,  The Deportation of German from Romania to Forced Labour in the
Soviet Union, în „«Euxeinos». Governance and Culture in the Black Sea Region” (publicaţie on-line),
Elveţia, Zürich, nr. 19–20,  2015, p. 20–26.

13 Aceste state se aflau în zona de acoperire a frontului doi, trei si patru ucrainean. Ibidem, p.
20. 
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etnie  germană14.  Ridicarea  efectivă  a  etnicilor  germani  a  fost  confirmată  prin
Decretul  nr.  7  161,  emis  de  Comitetul  Naţional  de  Apărare,  sub  semnătura  lui
Stalin, la data de 16 decembrie 194415. Era prevăzut în acest decret ca persoanele
cu vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani (bărbaţi), respectiv 18 şi 30 de ani (femei),
să fie ridicate, în perioada decembrie 1944 – ianuarie 1945, pentru munci silnice,
începând cu 15 februarie 1945.

Organizarea deportării germanilor la nivelul României le-a fost reclamată lui
Stevenson, Schuyler şi  Vinogradov, în 13 ianuarie 1945, sub pretextul conturbării
activităţii economice şi administrative statale, din cauza unui număr important de
etnici  germani  care  erau  deja  cuprinşi  în  sistemul  administrativ  şi  economic
românesc16.  Conform  celor  cercetate  de  către  Hannelore  Baier,  privind
corespondenţa dintre SUA şi Marea Britanie, referitoare la această decizie a URSS-
ului,  reiese  că  aceste  state  au  reţineri  în  implicarea  împotriva  hotărârilor  luate
pentru statele care se aflau în aria de influenţă a URSS-ului17.

Regele Mihai I al României a luat, de asemenea, atitudine faţă de hotărârile
Uniunii Sovietice, înaintând o scrisoare preşedintelui Statelor Unite ale Americii,
ca protest la indiferenţa cu care acesta trata problema: „Aceşti cetăţeni, al căror
număr este de aproximativ o jumătate de milion, trăiesc în România de mult timp.
Din  acest  motiv,  aceşti  cetăţeni  constituie  o  parte  reală  a  existenţei  naţiunii
române”18.

Planurile  sovietice  de  deportare  erau  organizate  pentru  cinci  ani,  aşa-
numitele  planuri  socialiste  cincinale.  Pentru  reconstrucţia  Uniunii  Sovietice  era
nevoie de forţă de muncă, sovieticii  înregistrând, în perioada celui de-al Doilea
Război  Mondial,  pierderi  semnificative  de  vieţi  omeneşti.  Cele  mai  importante
obiective pentru reconstrucţie au fost industria şi infrastructura. Astfel, deportările
au vizat  în  special  regiunile  rămase,  în  urma războiului,  cu o densitate  mică a
populaţiei, dar şi regiunile cel mai puternic industrializate. În bazinul Donbasului,
al  Volgăi  şi  în  munţii  Urali  au  fost  organizate  munci  colective  forţate  pentru
germanii deportaţi. 

14 Ibidem. Conform recensământului efectuat în noiembrie 1944, la comanda Ministerului
Afacerilor Interne, iniţial se urmărea doar ridicarea bărbaţilor.

15 Stefan Karner, op. cit., p. 27. 

16 Patrick Tirier, Deportation von Rumäniendeutschen in die Sowjetunion 1945. În Ortfried
Kotzian,  Ioana  Scridon,  Luzian  Geier,  Deportation  von  Bukowinadeutschen  in  die  Sowjetunion.
Zeitzeugendokumentation, Erinnerungen und Gedanken, Sibiu, Honterus Verlag, 2015, p. 13.

17 Deportarea etnicilor  germani  ….  (ed.  Hannelore  Baier),  1994,  p.  28.  Vezi  şi:  Georg
Weber,  Die Deportation von Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion 1945–1949, Köln, Böhlau
Verlag, 1996; Hannelore Baier, The Deportation of German from Romania to Forced Labour in the
Soviet Union, în „«Euxeinos». Governance and Culture in the Black Sea Region”, Elveţia, Zürich, nr.
19–20,  2015, p. 22.

18 Jill Massimo, op. cit., p. 59.  



Ioana Scridon

Deportarea  germanilor  din  România  s-a  realizat  în  colaborare  cu  armata
sovietică, prin informări publice, dar cu puţine detalii. Aceste informări au avut loc
în imediata apropiere a sărbătorilor de iarnă, motivând nevoia stringentă de forţă de
muncă. Ordinele de ridicare au fost emise de către Direcţiunea Generală a Poliţiei
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu informare prin presă. 

Motivul  deportărilor  a  fost  reconstrucţia  şi  plata  pagubelor  de  război.  În
fond,  responsabilităţile  României  pentru  reconstrucţia  Uniunii  Sovietice  erau
formulate cu specific etnic, fiind considerate ca vină colectivă, etnicii germani fiind
acuzaţi că erau colaboratori nazişti şi, prin urmare, trebuiau pedepsiţi19.

Dislocarea  unei  mase  de  oameni  atât  de  mare,  aproximativ  20%,  din
populaţia  germană  (la  o  minoritate  de  aproximativ  421  846  de  persoane),  a
însemnat un dezechilibru, nu numai din punct de vedere administrativ şi economic,
ci şi social, afectând structura socială, raportul cu celălalt în cadrul comunităţilor
mixte, provocând destrămarea familiei etc., modificări ce au dus, în cele din urmă,
la destructurarea comunităţii germane din România20. În plus, românii, în special
cei transilvăneni, s-au revoltat împotriva ridicării etnicilor germani, considerând că
ar fi o pierdere în ceea ce priveşte capitalul social şi economic al tării 21. Aceeaşi
autoare precizează că, în perioada ridicărilor, în oraşe precum Sibiu şi Braşov, au
fost înregistrate numeroase cazuri de sinucideri, chiar a întregii familii, disperarea
nefiind depăşită nici în vagoanele de transport spre Uniunea Sovietică.

Pentru o aşa-zisă încurajare şi calmare a situaţiei, statul român i-a asigurat pe
membrii familiilor celor care urmau să fie deportaţi, de posibilitatea de a le trimite
pachete  şi  scrisori.  Numai  că,  din cauza amplorii  mobilizărilor  şi  a  repartizării
etnicilor germani în Uniunea Sovietică, exactitatea datelor era îndoielnică, ceea ce
a făcut comunicarea anevoioasă, majoritatea neputând comunica deloc între ei22. 

După întoarcerea din deportarea în U.R.S.S., unii germani au fost afectaţi de
alte deportări, în stepele din Bărăgan,  fiind,  de cele mai  multe ori,  condamnaţi
pentru  că  ţineau  de  chiaburime,  erau  consideraţi  duşmani  de  clasă,  acuzaţi  de
fascism, sau doar ca metodă de intimidare şi de instaurare a fricii şi a reţinerii  în
exprimarea propriei poziţii. 

Începând cu epoca ceauşistă, a urmat, de altfel, ultima formă de decimare a
minorităţii germane din România, aşa-numitul comerţ cu germani.

19 Ibidem,  p.  60;  J.  Hager,  Deportarea  şvabilor  sătmăreni  în  URSS (R.  Rusan,  ed.),  în
„Analele Sighet”. Instaurarea comunismului – între rezistenţă şi represiune, 1995, p. 428. 

20 Ioana Scridon, Frauen in der Sowjet-Deportation und Russlankinder, în Ortfried Kotzian,
Ioana  Scridon,  Luzian  Geier,  Deportation  von  Bukowinadeutschen  in  die  Sowjetunion.
Zeitzeugendokumentation, Erinnerungen und Gedenken, Sibiu, Honterus Verlag, 2015, p. 201–222.   

21 Laura Gheorghiu, Comunitatea dispărută. Germanii din România între anii 1945 şi 1967,
Bucureşti, Editura Tritonic, 2015, p. 80.

22 Ibidem, p. 84. 
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Întoarcerea din deportare

Mulţi  dintre  germanii  deportaţi  nu  s-au  mai  întors  în  locurile  natale,  un
număr semnificativ de etnici germani şi-a găsit sfârşitul în lagărele din Uniunea
Sovietică, iar unii (2%) au murit pe drumul de întoarcere din lagăr, după eliberarea
din 1948 sau la scurt timp după sosirea acasă23. În primii ani după ridicare, au fost
eliberaţi din deportare etnicii germani care nu erau apţi de muncă, fie din cauza
bolilor, fie a accidentelor de muncă, precum şi femeile însărcinate sau cele ai căror
copii  s-au  născut  în  lagăr. Primele  transporturi,  din 1946 sau  1947,  nu au  fost
trimise spre România, ci  spre Germania, considerându-se că etnicii  germani din
România aparţineau, de fapt, poporului german. Lagărul de primire a deportaţilor a
fost în apropiere de oraşul Frankfurt am Oder, în raza de ocupaţie sovietică din
Germania.  De-abia  în  ultima  perioadă,  respectiv după  1949,  după  eliberarea
generală,  oficială,  supravieţuitorii  au  fost  trimişi  spre  România,  la  punctele  de
primire Arad, Sighetu Marmaţiei sau Focşani24. 

Pentru  repatrierea  deportaţilor  direct  în  România  şi  nu  în  Germania,  au
existat mai multe presiuni, printre care şi cele ale Bisericii Evanghelice, care cerea,
într-un memoriu din 14 octombrie 1947, să se intervină pe lângă guvernul U.R.S.S.
pentru ca cei ridicaţi pentru muncă să fie aduşi la vetrele lor sau, cel puţin, să se
admită întoarcerea femeilor şi a fetelor25. „A fost un transport de bolnavi. Prima
dată, am fost trimisă în Germania. În Frankfurt am Oder. Apoi, am fost într-un
lagăr  de  refugiaţi  din  Regensburg.  Apoi,  am mers  cu un transport  spre  Berlin.
Atunci ne-au eliberat şi de acolo am mers cu trenul, acasă, pe la Arad”26.

Multe  dintre  femeile  supravieţuitoare  deportării  au  avut  probleme  de
integrare, aşa cum aminteşte Freya Klier în lucrarea sa27,  dedicată situaţiei a 11
femei  din  estul  Germaniei,  deportate  în  anul  1945  în  lagărele  de  muncă  din
Uniunea Sovietică. Aceasta precizează că reintegrarea, la revenirea din lagăr, a fost
o  situaţie  generală  pentru  toţi  deportaţii,  dar  mai  ales  pentru femei,  ele  făcând
eforturi nereuşite de a reînnoda legăturile cu cei care au făcut parte din anturajul lor
înainte de deportare. Aceste probleme au fost întâmpinate fie din cauza societăţii,

23 Hannelore Baier,  The Deportation of German from Romania to Forced Labour in the
Soviet Union, în „«Euxeinos». Governance and Culture in the Black Sea Region”, Elveţia, Zürich, nr.
19–20, 2015, p. 23.    

24 Cristian Cercel,  Romanian German and the Memory of the Deportation to the Soviet
Union, în „«Euxeinos». Governance and Culture in the Black Sea Region”, Elveţia, Zürich, nr. 19–20,
2015, p. 46. 

25 Deportarea etnicilor germani …. (ed. Hannelore Baier), 1994, p. 144. 
26 Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p. 62. Interviu cu doamna Hermine

Hicke, din Suceava. Traducerea fragmentului în limba română îi aparţine autoarei studiului.

27 Freya Klier, Verschleppt ans Ende der Welt. Schicksale deutscher Frauen in sowjetischen
Arbeitslagern. Frankfurt am Main, Tischer Verlag, 1996. 
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care avea reţineri faţă de ceea ce s-a întâmplat în lagărele de muncă, fie din cauza
instaurării, în perioada imediat următoare eliberării deportaţilor, începând cu 1950,
a interdicţiei de exprimare, acest eveniment fiind unul tabu în România28. Totuşi, în
presa germană din România anilor 1950, respectiv în „Neuer Weg”, dar şi în alte
ziare  regionale,  apar  articole  prin  care  etnicilor  germani  din  România  le  este
recunoscut aportul masiv la reconstrucţia Uniunii Sovietice29. Se încerca, astfel, o
reconciliere,  prin  punerea  într-o  lumină  pozitivă  a  etnicilor  germani,  prin
recunoaşterea importanţei şi a utilităţii lor în Uniunea Sovietică, pentru a-i ajuta să
recapete încrederea întregii comunităţi.

Situaţia tinerilor a fost cu atât mai dramatică, cu cât unii, fiind bolnavi sau cu
handicap fizic din perioada deportării, nu au reuşit să îşi continue studiile şi să îşi
reia viaţa într-un mod absolut normal30. 

Începerea unei noi vieţi, după deportare, a fost anevoioasă; unora le-au fost
confiscate averile de către statul român, alţii şi-au pierdut bunurile, mai ales dacă
părinţii au fost deportaţi, copiii neputând avea grijă de gospodărie: „Şi când am
venit  acasă.  Noi am avut  o casă  şi  o  grădină mică.  Au venit  cu un tractor, au
dărâmat gardul şi au spus: Pentru ce au nevoie nişte bătrâni de această curte? Acum
locuieşte un important funcţionar în această casă”31; „Nu am mai găsit pe nimeni
acasă. Şi părinţii fuseseră evacuaţi. De acasă erau toate cărate. Haine, mobilă, toate.
Primarul i-a luat mamei un viţel mic din curte, pentru a ţine o nuntă. Părinţii nu au
mai avut nimic. A fost nevoie să o luăm de la început cu munca şi să le refacem pe
toate”32. 

Laura Gheorghiu precizează că un procent de 15–20% dintre etnicii germani
deportaţi şi-a găsit sfârşitul în Uniunea Sovietică33. Rata mai mare de supravieţuire
a  femeilor  decât  a  bărbaţilor  poate  fi  explicată  în  mai  multe  moduri,  cel  mai
important fiind capacitatea de adaptare a femeilor la muncile grele (munca în mină,
încărcarea/descărcarea  vagoanelor  de  minereu,  în  fabrici,  la  construcţia  de  căi
ferate  etc.),  apoi  modul  de  hrană  şi  de  consum  de  energie,  femeile  putând
supravieţui cu o cantitate mai mică de hrană decât bărbaţii. 

28 Cristian Cercel, art. cit., p. 46.
29 Anne Marie Weber, Rumäniendeutsche? Diskurse zur Gruppenidentität einer Minderheit

(1944–1971), Köln, Böhlau Verlag, 2010. 

30 G. Klein, The Deportation of the Romanian Germans to Forced Labor in the Soviet Union
1945–1949: The example of the Sibling Elisabeth and Johann Weber from Hodoni in the Banat, în
„«Euxeinos». Governance and Culture in the Black Sea Region”, Elveţia, Zürich, nr. 19–20, 2015, p.
36.  

31 Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p.  67. Interviu cu doamna Stefanie
Costiniuk, din Suceava.

32 Ibidem, p. 107. Interviu cu doamna Martha Filip, din Suceava.

33 Laura Gheorghiu, op. cit., p. 97.  
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Din punct de vedere psihic, femeile au legat mai repede prietenii între ele şi
s-au ajutat mai mult. Conversaţiile, încercarea de a suplini mediul familial, le-au
determinat  pe  femei  să  se  apropie  între  ele,  să-şi  povestească  amintirile,  să-şi
exprime dorul, aşteptările şi să facă faţă mai uşor presiunii psihice. Se mai poate
spune  că  femeile  au  avut  un  alt  mod  de  a  negocia.  În  aceste  situaţii,  fiind
constrânse de împrejurări, femeile şi-au vândut haine şi bijuterii sau le-au dat la
schimb, pentru haine mai groase şi mâncare. Ele au căutat mai repede soluţii la
probleme, au fost flexibile în situaţiile critice, iar asta le-a adus o rată mai mare de
supravieţuire. 

Condiţiile de trai  jalnice,  pe care le-au avut  deportaţii,  au dus la apariţia
păduchilor, a micozelor, a epidemiilor, a îmbolnăvirilor, a infecţiilor. Fără a face
remarci părtinitoare, femeile, mai ales mamele, au acordat o importanţă mai mare
igienei, chiar şi atunci când igiena însemna spălarea mâinilor şi a rufelor cu apă
rece, fără săpun sau dezinfectanţi. 

În  acel  spaţiu  destructurat  şi  haotic,  impactul  emoţional  a  fost  atât  de
puternic, încât unii dintre deportaţi au rămas cu imaginea lagărelor în minte, fiind
urmăriţi de amintiri. Alţii au contractat boli ale căror urme le-au amintit, la fiecare
pas, de timpul petrecut în lagăr. Problema memoriei şi a scrierii amintirilor, mai
ales  a  celor  cu  impact  istoric,  a  devenit  o  necesitate  nu  atât  a  transmiterii
informaţiei generaţiilor următoare, cât a înţelegerii complexităţii unor evenimente
şi a trăirilor interioare provocate de acestea. Pasajul următor este un îndemn la
acest  tip  de  scriere  eliberatoare.  Dacă  articolul,  apărut  în  anul  1941,  a  fost  un
îndemn pentru bătrâni, îndemnul este acelaşi şi în prezent, putând fi fructificat şi în
cazul deportărilor sau al altor evenimente la care oamenii au fost părtaşi şi care au
schimbat cursul istoriei: „De aceea, cei ce au lucrat, au colaborat, au văzut sau au
auzit  sunt  datori  să  vorbească,  să-şi  scrie  amintirile  lor.  Nu  interminabilele
conferinţe sau nenumăratele pagini în care neînsemnata persoană a fiecăruia este
socotită ca centru al universului, dar să se dea realmente ceea ce poate constitui o
contribuţie  la  istoria  evoluţiei  spirituale  a  acestei  ţări,  orice  amintire  personală,
orice document care ar lumina oameni şi fenomene. Toţi «bătrânii» vieţii noastre
româneşti au obligaţia de a-şi da contribuţia”34. 

Condiţiile de muncă şi de trai ale femeilor din Bucovina, 
deportate în Uniunea Sovietică

Deportarea a însemnat, pentru conştiinţa colectivă actuală, o dramă care nu
trebuie să se mai repete. Drama femeilor bucovinene deportate nu a fost cu nimic
mai prejos faţă de a altor femei germane deportate. Condiţiile de trai, de muncă sau
de hrană au fost identice. Ceea ce le-a diferenţiat, într-o anumită măsură, a fost

34 G.  C.  Nicolescu,  „Bătrânii”  să  vorbească,  deci!, apărut în  săptămânalul  „Universul
literar”, Bucureşti, anul L, nr. 33, 9 august 1941, p. 9.
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adaptarea  organismului  fiecăreia  la  schimbarea  condiţiilor  de  viaţă,  rezistenţa
psihică şi crezul, nu numai în divinitate, cât mai mult acela de a-şi revedea familiile
şi, în unele cazuri, copiii.

Efectivul  femeilor  deportate  a  fost  mai  mare  decât  cel  al  bărbaţilor,
procentual, femeile fiind în proporţie de 60%, iar bărbaţii, de 40%; aproximativ  
15% nu au  supravieţuit  transportului35.  Această  diferenţă  se  datorează,  în  mare
parte,  victimelor  de gen  masculin din cel  de-al  Doilea  Război  Mondial,  etnicii
germani din România participând la război pe ambele fronturi, unii alegând să se
înroleze în trupele Waffen-SS, alţii fiind obligaţi la serviciul militar pentru statul
român. În plus, bărbaţii care nu au fost ridicaţi pentru deportare nu se încadrau în
ecartul  de  vârstă  pentru  deportare,  fiind  prea  tineri  sau  prea  în  vârstă  pentru
muncile ce îi aşteptau.

Fără a se ţine cont de abuzuri, de calificări, de starea de sănătate, au fost
ridicaţi tineri cu diferite calificări, de la personal medical, preoţi, personal calificat
în fabrici, mici întreprinzători până la ţărani. Toţi au fost deportaţi după un plan şi
un număr, care trebuia să fie raportat, mai departe, în persoane existente. În acest
sens,  au  avut  loc  abuzuri:  oameni  care,  întâmplător,  se  aflau  în  zonă,  au  fost
ridicaţi, fără să fie etnici germani sau fără să cunoască limba germană, doar pentru
că purtau un nume german. Ridicările în rândul femeilor au fost de nenumărate ori
abuzive. Dacă vârsta femeilor era cea cuprinsă între 18 şi 30 de ani, au fost cazuri
în care tinere care nu au împlinit  18 ani au fost ridicate, precum şi mame care
aveau copii mai mici de un an: „Eu aveam atunci 15 ani. Pentru mine a fost o viaţă
foarte grea [...] Acei cinci ani, de la 15 la 20, au fost cei mai grei pe care eu i-am
avut în viaţa mea”36. 

Despărţirea mamei de copilul abia născut a dus la tragedii în viaţa mamelor.
Presiunea psihologică asupra acestor femei a fost atât de mare, încât unele au ajuns
să aibă probleme psihice sau să se îmbolnăvească: „Era o femeie, îmi povestea
mama, care avea un copil mic acasă şi, săraca, a înnebunit acolo” 37; „Mama mea a
avut o prietenă, ce avea acasă un copil sub un an. Copilul a rămas cu bunica, tatăl
fiind soldat la nemţi. Mama copilului nu s-a mai întors acasă, s-a îmbolnăvit de
tifos şi a murit acolo”38; „Eu am avut trei copii mici (cinci, trei şi un an). Doar
mamele pot să înţeleagă cu ce sentimente s-au despărţit de familie şi, dintre toţi,
mai ales de copiii lor”39.

35  Jill Massimo, op. cit., p. 60.
36 Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p. 69. Interviu cu doamna Stefanie

Costiniuk, din Suceava.
37 Ibidem, p. 206. Interviu cu doamna Rodica C., din Suceava.
38 Ibidem. Interviu cu doamna Antonia-Maria Gheorghiu, din Suceava.

39 Interviu cu doamna Sara Römischer, din Biertan, preluat din vol. Russland – Deportierte
erinnern sich.  Schicksale Volksdeutscher aus Rumänien 1945–1956, Bukarest,  Verlag der Zeitung
„Neuer Weg”, 1992, p. 132. 
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Comunicarea cu familiile şi apropiaţii a fost anevoioasă sau, în unele cazuri,
inexistentă. La ridicare, deportaţii au fost informaţi că vor putea ţine legătura cu
familiile lor prin scrisori, în care pot folosi cel mult 25 de cuvinte: „Am primit
scrisori de acasă. Da, în doi ani, două scrisori. De la mama mea. Da, am primit şi
am scris şi eu două scrisori”40. Dar în foarte multe cazuri, aceste veşti nu au ajuns
acasă.

Femeile au încercat, cât mai mult posibil, să lege prietenii cu alte femei, cu
care se cunoşteau fie prin grad de rudenie, fie din locurile de baştină41. În deportare,
presiunea evenimentelor asupra femeilor a fost mare, mai ales în acele momente
ale vieţii când munca era epuizantă, hrana puţină şi slab caloric, ceea ce a scăzut
speranţa de supravieţuire. Femeile vedeau cum mor oameni, membri ai familiilor
lor, şi totul se termina cu aruncarea cadavrelor pe zăpadă, în ger, cadavre care, cel
mai probabil, a doua zi nu mai existau, pentru că erau luate de animalele sălbatice:
„Eu am fost împreună cu o femeie. Ne cunoşteam încă din perioada copilăriei. Şi
mai era o femeie, Beck, din Rădăuţi şi una, Weber, din Fălticeni. Când am ajuns
acolo [în  lagăr  –  n.  n.,  I.  S.],  au  început  toate  să  plângă,  mai  ales  femeia  din
Rădăuţi. I-am spus: De ce plângi? Crezi că asta ajută la ceva? Crezi că, din această
pricină, o să ne lase să plecăm? Tu trebuie să iei viaţa aşa cum este”42. Rezistenţa
psihică şi optimismul în acele situaţii au fost de mare ajutor femeilor. „A lua viaţa
aşa cum este” a devenit un slogan pentru deportate, un  motto care le-a alimentat
puterea  de  a  merge  mai  departe:  „Am  suferit  de  tifos  şi  malarie.  Dar  
mi-am zis întotdeauna că voi reuşi să mă întorc acasă. Nu mi-a mai fost frică”43.
Prietenele au devenit, astfel, o mică familie în perioada deportării, servind ca un
mediu de eliberare a suferinţei, de încurajare, un suport psihologic şi un refugiu,
„o familie surogat”. Aceasta a însemnat stabilitate, siguranţă şi un cămin care le-a
permis unora dintre femei să reia o parte dintre activităţile casnice (gătit, cusut,
tricotat  etc.).  Jill  Massimo  considera  aceste  activităţi  foarte  importante  pentru
dezvoltarea normală, mai ales a tinerelor, motivat fiind acest fapt şi  de muncile
masculine, grele şi obositoare, pe care ele trebuiau să le facă. 

Prietenii au fost şi între bărbaţi şi femei, astfel că, în unele situaţii, au fost
cazuri de copii născuţi sau concepuţi în perioada deportării. Sarcinile, dorite sau
mai puţin dorite, au survenit dintr-o disperare a femeilor de a scăpa de condiţiile
vitrege de muncă,  mai  puţin din dorinţa  de a  avea copii.  Fie  că  este  vorba de
abuzuri din partea paznicilor sovietici, fie că femeile au fost ademenite şi, ulterior,
au profitat de situaţie, fie au dorit acel copil pentru a putea fi trimise mai repede din

40 Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p. 110. Interviu cu doamna Maria
Moskaliuk, din Suceava.

41 Ibidem, p. 206. 
42 Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p. 99. Interviu cu doamna Stefanie

Ostapowicz, din Suceava.
43 Ibidem, p. 100.



Ioana Scridon

lagăr spre zonele de origine, femeile, mai ales cele tinere, din disperare, au făcut
compromisuri. 

În urma discuţiilor purtate pe acest subiect cu diferite persoane, s-a amintit
chiar de cumpărarea sau vânzarea de copii, în acest scop. Cert este că, de cele mai
multe ori, sarcinile erau metoda de salvare pentru femei şi doar în momentul în
care  acestea  realizau  consecinţele,  unele  dintre  ele  renunţau  la  acel  copil:  „Se
zvonea că femeile însărcinate erau trimise acasă. În lagăr nu existau condiţii pentru
a naşte şi a creşte un copil. Au fost multe femei în această situaţie” 44. În aceste
condiţii, au avut loc şi căsătorii în lagărele din Uniunea Sovietică, mai bine spus,
binecuvântări,  când un preot,  deportat  şi  el,  oficia un serviciu religios pentru o
logodnă:  „Părinţii  mei  s-au  cunoscut  în  lagăr  şi  acolo  s-au  şi  logodit.  La  o
săptămână după eliberarea mamei, m-am născut eu”45; „Mama şi logodnicul ei s-au
cunoscut  în  lagărul  Mednagorsk.  El  vorbea  germană  şi  rusă,  se  numea  Rudolf
Fischer, originar din Ungaria. Mama a fost eliberată pentru că era însărcinată şi, de
atunci, nu a mai ştiut nimic de tatăl meu. Eu m-am născut în trenul cu care mama
se întorcea din Uniunea Sovietică”46; „După ce a rămas însărcinată, mama nu a mai
putut să lucreze în mină, a fost lăsată să lucreze la bucătărie. A fost interpretat ca un
gest de bunăvoinţă – şi de ea, şi de ceilalţi din lagăr. [...] la întoarcere, a fost un şoc
pentru familie ca mama să se întoarcă în braţe cu un bebeluş de câteva luni”47. 

Întoarcerea acasă a  femeilor,  fie  însărcinate,  fie  cu copii  mici,  nu a  fost
privită de comunitate ca o formă de înjosire. Cunoscându-se drama familiilor în
care  au  fost  membri  deportaţi,  bucuria  a  fost  cu  atât  mai  mare  că  femeile  au
supravieţuit. Cele mai dureroase probleme au fost acolo unde copiii rămaşi acasă,
la vârste mici, şi-au respins mama, i-au reproşat plecarea de acasă sau au considerat
că nu este vrednică să fie mama lor, mamă fiind recunoscută persoana care s-a
ocupat de ei în acei ani.

Doamna Gheorghiu, în cadrul interviurilor, a precizat că, în cazul familiei ei,
nu au existat probleme că mama a venit cu dânsa din U.R.S.S. Toţi se bucurau de
întoarcerea acasă, arătându-se mai puţin interesaţi de motivele pentru care aceasta
avea  un  copil,  înainte  să  fie  căsătorită.  După  eliberarea  tatălui  din  lagăr,  s-au
căsătorit.

Doamna  H.  K.  îşi  aminteşte  despre  o  femeie:  „Edith  (deportată  din
Timişoara) mi-a povestit că o femeie şi-a aruncat copilul născut în Rusia, din trenul
de întoarcere spre casă, în râu, de pe un pod. S-a lăsat operată [...] pentru a se putea
căsători. Eu sunt bucuroasă şi nu trebuie să judec”48. Acesta nu este singurul caz în
care femeile, mai ales cele tinere, au recurs la astfel de gesturi, punând pe primul

44 Ibidem, p. 208. Interviu cu doamna Rodica C., din Suceava.
45 Ibidem. Interviu cu doamna Antonia-Maria Gheorghiu, din Suceava.
46 Ibidem, p. 208. Interviu cu doamna Rodica C., din Suceava.

47 Interviu cu doamna Anna Sucsz, preluat din Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan
Mihai, Ilarion Ţin, op. cit., p. 2. 
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plan propria persoană, în faţa tradiţiei sociale comunitare. Astfel de situaţii limită,
critice, au mai puţin de-a face cu conştiinţa proprie, cât mai degrabă cu spaimele
existenţiale, presiunea familiei,  a comunităţii  din care fac parte, chiar a moralei
creştine. Dar trebuie înţeleasă şi alegerea femeilor de a rămâne însărcinate nu din
cauza unor situaţii fericite în viaţa lor, ci ca o scăpare de greutatea existenţei în
lagăr. 

Absenţa  igienei  în  timpul  transportului,  apoi  în  lagăr,  lipsa  apei  sau  a
posibilităţii de a face duş, au dus la îmbolnăviri în masă şi la extinderea rapidă a
epidemiilor. Printre primele îmbolnăviri înregistrate, în special în rândul femeilor,
au fost cele de tifos, încă din etapa transportului deportaţilor. Aceste îmbolnăviri au
fost provocate de lipsa apei şi de alimentaţia precară49: „Nu mă mai poate nimeni
ajuta. Sănătatea mea a fost ruinată”50.

Pe  motiv  de  igienă,  femeilor  li  s-a  administrat  tratament  pentru  oprirea
menstruaţiei. Astfel, se putea controla şi numărul de copii născuţi în lagăre, ţinând
cont de faptul că nu exista un mediu propice pentru naşterea şi creşterea copiilor.
Ca  urmare  a  acestor  medicamentaţii,  multe  dintre  femei  au  avut  probleme
ulterioare  de  sănătate,  cum  ar  fi:  dureri  de  cap,  sterilitate,  incapacitatea
organismului de a duce până la capăt o sarcină, afectarea fătului51: „Eu nu am avut
menstruaţie. Trei ani şi jumătate, cât eu am fost acolo, dar nici când m-am întors
acasă, aproape încă un an. Poate că acesta a fost şi motivul bolii mele” 52. Cristina
Diac  face  public  un  interviu  în  care  informatoarea  vorbeşte  despre  urmările
biologice  concrete  asupra  corpului  femeii,  chiar  şi  al  viitorilor  născuţi,  după
administrarea unui  astfel  de tratament53.  Astfel de mărturii  sunt mai numeroase:
„Eu  am fost  sănătoasă,  nu  am avut  probleme  din  cauza  deportării  mamei,  dar
fratele meu mai mic s-a născut cu o pată la plămâni. Doctorul a spus că ar fi din
cauza frigului pe care mama l-a suportat”54.

Pentru  repartizarea  la  munci,  deportaţii  au  fost  nevoiţi  să  treacă  printr-o
verificare atentă a medicilor. Oamenii erau triaţi în funcţie de constituţia fizică şi de
sănătatea  fizică.  Pentru  femei,  situaţia  verificărilor  şi,  mai  târziu,  a  duşurilor
comune, a rămas în conştiinţa lor ca o ruşine, ele fiind nevoite să se dezbrace:
„Nici soţul meu nu m-a văzut goală, iar eu trebuia să mă dezbrac în faţa doctorilor

48 Schimb de informaţii prin e-mail, din 24 aprilie 2016.

49 P. Tirier,  Deportation  von  Rumäniendeutschen  in  die  Sowjetunion  1945,  în  Ortfried
Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p. 21. 

50 Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, op. cit., p. 63. Interviu cu doamna Hermine

Hicke, din Suceava.

51 Ioana Scridon, op. cit., p. 208. P. Tirier, op. cit., p. 25. 
52 Ortfried Kotzian, op. cit., p. 154. Interviu cu doamna Paula Carpiuc, din Rădăuţi.

53http://jurnalul.ro/scinteia/istoria-comunismului/comunism-dora-dumitru-sterilizata-in-
deportarea-din-urss-29282.html. Preluat de pe http://jurnalul.ro. (accesat la 10 octombrie 2015).

54 Ioana Scridon, op. cit., p. 209. Interviu cu doamna Antonia-Maria Gheorghiu, din Suceava.

http://jurnalul.ro/
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şi a gardienilor”. Femeile au considerat umilitoare situaţia, înţelegând-o ca pe o
ieşire din normalul impus de tradiţia în care acestea erau educate şi obişnuite acasă.

Lagărele de muncă din Urali au avut un anumit specific, respectiv extragerea
minereurilor, prelucrarea acestora, construcţia de infrastructură.  Majoritatea erau
munci grele, doar puţine erau situaţiile în care femeile (cele bolnave sau care nu
aveau capacitatea de muncă necesară) munceau la spălătorie sau bucătărie: „Într-un
alt lagăr, timp de doi ani, am spălat. În alt lagăr, am muncit într-o fabrică. Acolo era
de muncă la cărbuni. În Kubadnik, am fost la spălătorie, în Metnagorsk, la cărbuni,
în  Rikiteanka  şi  la  Nickel,  la  construcţia  de  case”55;  „A fost  foarte  greu.  Sub
pământ, în mine, la ridicarea de case, la încărcarea lemnului, în fabricile de crom şi
nichel”56.

Majoritatea  muncilor  necesita  un  efort  deosebit,  o  forţă  şi  rezistenţă  pe
măsură, prin urmare, nu era o muncă pe care femeile să o poată realiza cu uşurinţă.
Includerea femeilor în aceste munci a dus la o rată crescută de îmbolnăviri, decese,
accidente de muncă. Erau excluse de la aceste munci doar femeile care aveau urme
vizibile de boală sau handicap: „Era nevoie să ridic 24 de kg, pe când eu aveam
42”57. Într-un fragment dintr-un alt interviu, citim: „Într-o fabrică, în care se făceau
motoare  şi  sonde  pentru  echipamentele  de  extragere  a  ţiţeiului,  noi  trebuia  să
încărcăm materia primă şi apoi să o scoatem pe cea finită. Pentru puterea noastră
limitată, aceasta a fost nedescris de greu”58. Suprasolicitările de muncă şi epuizarea
au  dus  la  accidentări  şi  îmbolnăviri  grave:  „Doctorul  m-a  diagnosticat  cu
tuberculoză. Am fost atât de bucuroasă de acest diagnostic pentru că nu îmi mai
petreceam timpul  muncind  în  mină  [...],  am lucrat  apoi  în  construcţii,  unde se
turnau fundaţii”59.

Selecţia prin muncă s-ar putea numi această deportare, căreia nu toţi etnicii
germani i-au făcut faţă, fie din motive fizice, fie psihice. Femeile, mai ales cele
tinere, care erau la vârsta formării, prin munca nespecifică vârstei şi constituţiei,  
s-au maturizat forţat, s-au masculinizat. Normalitatea vieţii din lagăr presupunea
munci grele pentru femei, aşa că ele au fost considerate la acelaşi nivel cu bărbaţii,
din punct de vedere al rezistenţei fizice şi psihice, dar şi din punctul de vedere al
aşteptărilor celorlalţi. Au muncit precum bărbaţii, efectuând aceleaşi munci; astfel,
s-au depăşit  graniţele mentale prin care munca în mină era specifică bărbaţilor,
reconfigurându-se statutul femeii în cadrul echipelor de muncă. 

55 Ortfried Kotzian, op. cit., p. 109. Interviu cu doamna Maria Moskaliuk, din Suceava.

56 Ibidem, p. 113. Interviu cu doamna Hedwig Kipper, din Sf. Ilie.

57 Elisabeth  Klein,  Erinnerungen.  Mitteilenswertes  aus  meinem  Leben,  Freiburg,  Die
Kommenden Verlag, 1978, p. 30.

58  P. Tirier, op. cit., p. 28.
59  Elisabeth Klein, op. cit. p. 32.
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Fotografie din lagărul Kriwoj Rog, 1948. Femei germane în echipamentul de muncă în mină
(album foto din localitatea Giarmata, Timiş). Fotografie pusă la dispoziţie, pentru acest material, de

Luzian Geier, Augsburg (Germania).

Cele  mai  grele  momente  ale  femeilor  deportate  au  fost  atunci  când  se
confruntau cu munci epuizante şi cu boli necruţătoare. Fiecare deportat trebuia să
îşi ducă la bun sfârşit munca şi să îşi îndeplinească norma. În rândul femeilor, a
existat  o  într-ajutorare,  care  nu  era  posibilă  la  muncă  dar  era  compensată  în
momentele  critice:  „Eu am fost  foarte  bolnavă.  I-am spus unei  femei,  care  s-a
întors acasă, să îi  transmită mamei că nu va mai fi  nevoie să se îngrijească de
mormântul meu, pentru că eu voi muri aici. Eram foarte indiferentă atunci. Îmi era
egal  dacă  voi  supravieţui  sau  nu”60;  „Am  avut  tifos.  Trei  săptămâni  am  fost
inconştientă. Două femei, dintre care una a fost doamna Stadler din Rădăuţi, s-au
îngrijit  de mine.  Mi-au adus câte ceva de mâncare.  Castraveţi  mici,  zer, cartofi
îngheţaţi şi mi le-au gătit”61.

Rezistenţa la muncă a femeilor, în comparaţie cu bărbaţii,  a  fost  diferită,
datorată adaptării organismului la schimbări, la hrană (femeile putând rezista şi cu
o cantitate mai mică de hrană) şi la condiţii de muncă, astfel că numărul deceselor,
în  perioada  deportării,  a  fost  mai  mare  în  rândul  bărbaţilor  decât  al  femeilor:

60 Ortfried Kotzian, op. cit., p. 50. Interviu cu doamna Gisela Neudeck, din Suceava.

61 Ibidem, p. 153. Interviu cu doamna Paula Carpiuc, din Rădăuţi.



Ioana Scridon

„Femei nu au fost multe, dar bărbaţi au murit foarte mulţi. De la două până la şapte
persoane, zilnic”62.

În toată acea învălmăşeală de evenimente şi situaţii, religia a fost unul dintre
elementele cheie în supravieţuire. Încrederea în Dumnezeu le-a oferit deportaţilor,
în  special  femeilor  (ţinând  cont  de  profilul  psihologic  al  genurilor),  sursa  de
consolare şi speranţă. Respectarea unor sărbători a reuşit să micşoreze suferinţele
deportaţilor, a legat şi a consolidat comunitatea. „Credinţa în Dumnezeu, dragostea
pentru părinţi şi pentru copiii de acasă, doar aşa întoarcerea acasă a rămas vie în
gândirea  deportaţilor  şi  i-a  întărit.  S-a  sărbătorit  Crăciunul;  uneori,  seara,  s-au
cântat cântece, s-au făcut copii. S-a supravieţuit!” conchide preşedintele Forumului
democrat  al  germanilor din România,  în discursul  ţinut  la Timişoara,  cu ocazia
comemorării a 70 de ani de la deportarea etnicilor germani din România. Odată cu
anul 1948, etnicii germani au primit bani pentru munca desfăşurată, astfel că au
început să-şi normalizeze traiul, prin oficierea de slujbe în sărbătorile principale ale
anului, prin organizarea de coruri, prin înfiinţarea unor trupe de teatru, de muzică
etc. 

Atunci când omul ajunge la suferinţă şi când nu mai găseşte un sprijin în
jurul lui, singura forţă care îl ţine viu este credinţa, credinţa în ceva ce nu este
palpabil, ce nu are nevoie de dovezi concrete şi imediate. Jertfa pentru etnici a fost
pusă în seama jertfei lui Hristos: „Nu am pus nimic la inimă. Dumnezeu m-a ajutat.
Aşa a trebui să fie”; „Am plâns că sunt în străinătate şi nu o să îmi mai văd părinţii.
Ne-am rugat lui Dumnezeu să ne lase acasă”63.

Unele  femei  şi-au  găsit  calea  spre  supravieţuire  prin  rugăciuni,  prin
compunerea de texte religioase sau cu mesaje de încurajare. Compoziţia următoare
este o rugăciune a unui deportat, cu ocazia sărbătorii Crăciunului, în care acesta
cere îndurare, milă, întoarcerea acasă şi binecuvântarea patriei. Poezia a apărut în
„Der Südostdetutsche”, la data de 15 martie 1995, pag. 7. 

Gebet in der russischen Grubenfron 

von Georg Brenndörfer (1946) 

„Herr Gott, in dieser großen Nacht, 
die unsrer Welt das Heil gebracht 
heb ich noch einmal meine Hände 
und bitt´ daß unsre Not nun ende. 
Vor vielem hast Du uns bewahrt, 

hast uns beschützt seit unsrer Fahrt 

62 Ibidem, p. 74. Interviu cu domnul Karl Lemny, din Suceava.

63 Ibidem, p. 97–102. Interviu cu doamna Stefanie Ostapowicz, din Suceava. 
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in dieses fremde, kalte Land. 
Oh, halt auch weiter Deine Hand 
beschirmend über unser Leben. 

Dann wolltest Du das Glück uns geben 
der Heimkehr in der Väter Ort. 

Und schütze, Herr, die Lieben dort, 
die all um unser Leben bangen.

Erfüll´, o Gott, auch das Verlangen
der Menschheit nach dem wahren Frieden,

auf daß Dein Reich nun auch hienieden
in Wahrheit führe Deinen Namen.

Und segne, Herr, die Heimat! Amen.“

Supravieţuitorii s-au întors acasă cu un bagaj greu, cel al amintirilor şi al
traumelor. Anii care au urmat s-au lăsat greu purtaţi de către aceştia, majoritatea
bolnavi. Alţii, au reuşit să îţi reia traiul şi să întemeieze o familie.

Efecte fizice au existat nenumărate, mai ales cu amprentă pentru sănătatea
femeilor. Unele de natură biologică şi reproductivă, altele cu efect imediat şi cele
mai multe transmise copiilor care au fost născuţi ulterior: „Nu numai că a fost greu,
dar acum sunt bătrână şi foarte bolnavă din cauza muncii în Rusia”64; „Nu am avut
copii,  pentru că eu m-am îmbolnăvit  de cancer şi  din această cauză mi-au fost
înlocuite  trompele  uterine cu unele de plastic.  Pentru că  nu am avut  copii,  am
adoptat.  În 1975–1976 m-am îmbolnăvit  de boala Parkinson.  Cu asta a început
tragedia  în  familia  noastră.  Medicul  consideră  că  boala  a  fost  provocată  de
alimentaţia slabă din timpul petrecut în lagăr”65; „M-a afectat, pentru că am rămas
bolnavă. Am probleme cu inima şi dureri la genunchi. În plus, pietre la rinichi. Dar
viaţa merge mai departe”66.

Traumele  psihologice,  transmise  mai  departe,  au  afectat  atât  viaţa  celor
deportaţi, cât şi a celor care au convieţuit cu aceştia. Fie că este vorba de unele
probleme  asupra  cărora  deportaţii  au  rămas  fixaţi,  fie  că  este  vorba  de  starea
generală  socială  din  comunităţile  germane,  amintirea  deportării  a  fost  mereu
prezentă,  mai  mult  sau  mai  puţin  conştientizată:  „Când  văd  că  un  poliţist  se
îndreaptă spre mine,  deja îmi e frică.  Şi bunica mea,  pe când trăia, îmi spunea
mereu: acuma vine să mă ia şi pe mine”67. Starea de tensiune şi de aşteptare a unor
valuri următoare de deportare, a menţinut, în comunităţile germane ale celor rămaşi
acasă,  frica  şi  disperarea.  Documente  din arhivă  confirmă această  situaţie,  prin

64 Ibidem, p. 116. Interviu cu doamna Hedwig Kipper, din Sf. Ilie.

65 Ibidem, p. 151. Interviu cu doamna Ana Bodnărescu, născută Stadtler, din Suceava.

66 Ibidem, p. 156. Interviu cu doamna Paula Carpiuc, din Rădăuţi.
67 Ibidem.
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raportările efectuate de către centrele de poliţie locală spre Direcţiunea generală a
poliţiei, conform cărora se anunţa că „circulă zvonul [...] că din nou vor fi ridicări
de saşi şi duşi în U.R.S.S. pentru muncă obligatorie. Pentru acest fapt, mulţi dintre
ei îşi pregătesc bagajele, ca, la timpul oportun, să poată să dispară în munţi”68.

Herta  Müler,  în  romanul  Atemschaukel69 [Leagănul  respiraţiei],  surprinde
aceste aspecte ale vieţii deportaţilor, unde domnesc frigul, frica şi foamea. Despre
mama ei, deportată, vorbeşte ca despre un personaj care parcă nu exista în prezent,
trăind şi retrăind trecutul familiei. „Am fost o familie fără membri”, spunea într-un
interviu,  în  2014.  Mama  ei  aducea  viaţa  din  lagăr  în  activităţile  zilnice.  Acea
traumă a  fost  adusă din lagăr  şi  transmisă  mai  departe  membrilor  familiei.  De
exemplu, mama o critica pe scriitoare pentru modul în care curăţa cartofii de coajă.
„Cât de bucuroşi ar fi fost oamenii din Rusia să fi avut aşa ceva de mâncare” – este
o  replică  des  întâlnită  în  familiile  deportaţilor70.  În  familia  Müller,  se  mânca
întotdeauna pe fugă, semn al unei legături inconştiente cu cea mai grea perioadă a
vieţii. La fel, prenumele Herta este, de fapt, numele pe care îl purta prietena cea
mai bună a mamei,  care a murit  în lagăr. În viaţa foştilor  deportaţi,  deportarea
exista  permanent;  traumele  au  fost  atât  de  puternice,  încât  au  coordonat  viaţa
supravieţuitorilor.

În  conştiinţa  colectivă,  a  rămas  un  doliu  permanent,  o  traumă  care  îi
îngenunchea pe deportaţi. Tot Herta Müller spunea că, în localitatea natală, putea
să-şi dea seama pe stradă, după vestimentaţie şi păr, cine a fost deportat şi cine nu.
Femeile care nu au fost deportate purtau adesea, cu mândrie, costumul tradiţional
german şi aveau părul lung. În schimb, femeile deportate nu şi-au mai lăsat părul să
crească  lung  şi  nu  au  mai  purtat  costumul  tradiţional,  ci  hainele  obişnuite  ale
vremii. 

Dar prea puţini deportaţi şi-au împărtăşit amintirile. Reţinerea de a povesti a
fost legată, de asemenea, de refuzul de a retrăi trecutul dureros. A fost şi o frică
generală, alimentată de zvonuri cum că vor mai fi ridicări, dar şi de împietrirea
sufletului deportatelor. „La ce ajută să ştiţi  şi voi prin ce am trecut, îmi spunea
mama. Ea cu mine nu a vrut să vorbească despre deportare. Mereu îşi găsea altceva
mai important de făcut. Dar îmi aduc aminte că, în zilele de sărbătoare, se adunau
mai mulţi la noi în grădină şi povesteau despre ce s-a întâmplat acolo. Noi, copii
fiind, ascultam pe furiş, dar niciodată nu ne-a povestit deschis”71. 

68 Adresa nr. 12 246,  din 15 ianuarie  1947,  a  Inspectoratului  de Poliţie  Sibiu,  Serviciul
Poliţiei  de  Siguranţă  către  Direcţiunea  generală  a  Poliţiei,  Direcţia  Poliţiei  Siguranţei  Bucureşti,
privind  zvonul  unor  ridicări  şi  trimiteri  în  U.R.S.S.  Documentul  se  găseşte  în  vol.  Deportarea
etnicilor germani din România în Uniunea Sovietică. 1945. Culegere de documente de arhivă, ediţie
îngrijită de Hannelore Baier, Sibiu, Forumul Democrat al Germanilor din România, 1994, p. 118.

69 Herta Müler, Atemschaukel, München, Carl Hanser Verlag, 2009, 300 p.  
70 Russland – Deportierte erinnern sich.  Schicksale Volksdeutscher aus Rumänien 1945–

1956, prefaţă de Hannelore Baier, Bukarest, Verlag der Zeitung „Neuer Weg”, 1992, p. 5. 
71 Ioana Scridon, op. cit., p. 206.  Interviu cu doamna Rodica C., din Suceava.



Condiţia femeii în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică. Studiu de caz

Tăcerea  deportaţilor  în  perioada  comunistă  se  datorează  unei  stări  de
neîncredere  în  statul  român,  provocate  de  deportările  ulterioare  în  Bărăgan (în
special, a celor din zonele de graniţă) a aceloraşi sau a altor etnici germani, acuzaţi
de  conspiraţie  sau  colaborare  cu  „duşmanii”.  Astfel,  au  fost  distruse  indirect
amintirile. Jill Massimo consideră că această tăcere şi reţinere a deportaţilor în a
povesti  cele  întâmplate în  lagăr  nu este  una intenţionată,  mai  degrabă vine din
persecutarea lor prin deportare72.

Majoritatea interviurilor au fost efectuate după anul 1989, când deschiderea
şi  încrederea  foştilor  deportaţi  faţă  de  interlocutori  au  fost  mai  mari.  Ei  au
considerat că lumea trebuie să ştie ce s-a întâmplat acolo, pentru ca istoria să nu se
mai repete: „A fost rău. Astăzi nu aş mai rezista. Atât de rău a fost. Să nu se mai
repete”73. 

Femeile, ca toţi supravieţuitorii deportaţi, au lăsat trecutul în urmă şi, odată
cu întoarcerea acasă, au început o nouă viaţă. Pentru tineri, deportarea a fost un
examen al maturităţii, al vieţii şi al preţuirii libertăţii. Maturizarea forţată, care a
venit  odată  cu deportarea,  le-a  schimbat,  cu siguranţă,  percepţia  despre  muncă,
toleranţă, egalitate de gen, frumuseţe etc. Femeile tinere au dat o nouă şansă vieţii,
începând viaţa de familie la o vârstă mai înaintată decât generaţiile următoare de
tineri.  Ele şi-au întemeiat familii,  au avut  copiii,  un cămin şi  au încercat  să îşi
construiască un trai, dar ca omul care a trăit mai mult deportarea.

Concluzii

Condiţia  femeii  deportate  a  fost  un  subiect  puţin  abordat  în  domeniul
ştiinţific. Majoritatea interviurilor publicate sau efectuate cu femeile deportate arată
o  deschidere  mai  mare  a  femeilor  spre  povestire,  o  relatare  mai  amănunţită  a
evenimentelor  şi  o  împăcare  mai  uşoară  cu  trecutul  decât  în  cazul  bărbaţilor
deportaţi.

Numărul mai mare al femeilor deportate, rata mai mare de supravieţuire a
acestora,  precum şi  organizarea lor,  în  grupuri  bazate  pe relaţii  de  încredere  şi
ajutor  reciproc,  au  constituit  specificul  supravieţuirii  femeilor.  Religia  şi
comportamentul  individual  au contribuit  la o rezistenţă mai  mare,  din punct  de
vedere psihic şi fizic. Acceptarea situaţiei ca un dat le-a determinat pe femei să se
concentreze mai bine asupra activităţii prezente. 

Interviurile  realizate  au  scos  la  suprafaţă  traumele  şi  suferinţele  cu  care
femeile s-au întors din Uniunea Sovietică, pe lângă amintirile crunte şi bolile pe
viaţă, pe care le-au dobândit acolo. Acestea, odată ajunse acasă, la familiile lor, au
reuşit să ia de la capăt un alt fel de viaţă. Regretul pentru pierderea tinereţii şi a

72 Jill Massimo, op. cit., p. 55.
73 Ioana Scridon, op. cit., p. 208. Interviu cu doamna Elfriede Polluch, din Suceava.
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sănătăţii în lagăr le-a determinat,  pe majoritatea, să fie deschise interviurilor, să
împărtăşească suferinţele şi să se vindece sufleteşte.

Traumele femeilor din Bucovina au fost individuale, dar şi asemănătoare cu
ale femeilor din toate lagărele. 

Evenimentele istorice au marcat viaţa tuturor comunităţilor. Fie că au fost
deportate, fie că nu, indiferent de naţionalitate, fiecare a pierdut sau a cunoscut
măcar  o  persoană  care  a  fost  deportată.  Resimţite  diferit,  după  cum reiese  din
interviurile efectuate, se poate constata faptul că traumele nu i-au afectat, în egală
măsură, pe femei şi pe bărbaţi.



PLONINA (POŁONINA) –
UN VECHI TOPONIM ASTĂZI APROAPE UITAT*

VASILE  I. SCHIPOR

Plonina (Połonina) – ein alter, heute fast vergessener Ortsname

(Zusammenfassung)*

Als  Ergänzung  zu  unserer  Studie  Die  Bukowina  im  Raum  der  zentral-
europäischen Toponymik möchten wir hier den Beitrag Plonina (Połonina) – ein lter,
fast  vergessener  Ortsnamen präsentieren.  Zum  ersten  Mal  wird  in  unserer
Fachliteratur die erwähnte Problematik aus diachronischer Perspektive betrachtet. Der
Raum der  ehemaligen  Bukowina  und  der  Karpathenwelt  wird  in  einem breiteren
Kontext behandelt und auf die Karpathen-Ukraine, die Slowakei und den südöstlichen
Teil  Polens  ausgedehnt.  Indem  der  Verfasser  die  Ortsnamen  als  ,,Zeugen  der
Geschichte”  versteht,  drückt  er  seine  Überzeugung  aus,  dass  die  gründliche
Erforschung dieses geographischen Gebiets und des toponymischen Reichtums, der in
den älteren kartographischen Dokumenten enthalten ist,  sowie die Erweiterung der
Untersuchung  auf  andere,  teilweise  noch  unerforscht  gebliebene  Regionen
(Ruthenien, Ost- und Westgalizien), neue und interessante Daten und Informationen
bringen  könnten.  Diese  würden  dabei  helfen,  die  historischen  Fakten  besser  zu
verstehen  und  zu  deuten.  Der  Anhang Orte  und  Menschen enthält  15  Arbeiten
graphischer  Kunst  (Aquarelle,  Holzschnitte,  Chromolithographien,  alte  illustrierte
Postkarten)  –  wahre  europäische Erbgutwerte  aus diesem Raum der  karpathischen
Zivilisation, die das Bedürfnis nach Kenntnis der Problematik aus multidisziplinärer
Perspektive belegen.

Schlüsselwörter  und  -ausdrücke: Ortsnamen,  Historiographie,
Kanzleidokumente,  kartographische  und  ikonographische  Dokumente,  Zeugen  der
Geschichte, abgeleitete Formen, Varianten, urkundliche Erwähnung und Häufigkeit,
Bedeutungen,  karpathische  Zivilisation,  europäisches  Erbgut,  multidisziplinäre
Perspektive.

 
Numele de astăzi al provinciei noastre istorice s-a impus dintr-o diversitate

de  nume  folosite  după  1774:  Bucovina,  Comitatul  Sucevei,  Cordon,  Cordun,
Cordunul  Împărătesc,  Cordunul  Nemţesc,  Generalatul  Moldovenesc,  Moldova
Imperială.  Locuitorii  acestui  colţ  din Ţara  de Sus a  Moldovei  l-au numit,  de-a

*           * Traducerea: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47),  p. 505 – 528, Rădăuţi – Bucureşti, 2016 
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lungul  vremii,  şi  Arboroasa,  Moldova  Mică,  Plonina,  Ţara  Fagilor,  aşa  cum o
dovedesc mai ales tradiţiunile populare1.

Un document extern,  Diploma imperială din 9 decembrie 1862,  prin care
împăratul  Austriei  Francisc  Iosif  I  garantează  independenţa  administrativă  a
ducatului Bucovina, dreptul acestuia de a fi reprezentat în Consiliul Imperial din
Viena şi îi acordă o stemă proprie, reprezentând un cap de bour, de la emiterea
căruia se împlinesc anul acesta 150 de ani, consemnează un mai vechi toponim,
ignorat, din păcate, în lucrările noastre de specialitate: „Noi Francisc I din mila lui
Dumnezeu împărat al Austriei, rege al Ungariei şi al Boemiei, regele Lombardiei şi
al  Veneţiei,  al  Dalmaţiei,  Croaţiei,  Slavoniei,  Galiţiei,  Lodomeriei  şi  al  Iliriei,
archiducele Austriei, marele duce al Cracoviei, ducele Lotaringiei, Salisburgului,
Stiriei, Carintiei, Carnioliei şi Bucovinei, marele principe al Ardealului, marchionul
Moraviei,  comitele principesc al Habsburgului şi  al  Tirolului, marele voievod al
Serbiei ş.c.l., ş.c.l.,  am înţeles cu plăcere că dieta credinciosului nostru ducat al
Bucovinei  a  înnoit  prin  umilita  sa  rugare  subşternută  din  partea  comisiunii  de
încredere încă de la anul 1849 pentru încuviinţarea unui însemn propriu al ţării.

Ca parte din Dacia vechiă ţara aceasta sub guvernul domnilor Moldovei se
adnumăra la aşa-numita cu numile Arboroasa, Plonina şi pe urmă Bucovina, după
făgetul dintre Cernăuţi şi Vijniţi. [...]”2.

1* Comunicare susţinută în cadrul  Sesiunii ştiinţifice de istorie „Alma Mater Sucevensis”,
organizată de Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice al Facultăţii de Istorie-Geografie şi
Centrul  de  cercetări  interdisciplinare  ,,Charpathica”  ale  Universităţii  ,,Ştefan  cel  Mare”  Suceava,
ediţia a XIII-a, dedicată împlinirii a 50 de ani de viaţă universitară suceveană, Secţiunea de Istorie
modernă şi contemporană, Suceava, 7 martie 2013. Comunicarea reprezintă extinderea cercetării pe o
temă principală:  Bucovina în universul toponimiei europene, de asemenea comunicare, susţinută în
cadrul Simpozionului ştiinţific internaţional „Bucovina.  File de istorie”, ediţia a XIII-a, Secţiunea
Istorie modernă şi contemporană, organizat de Muzeul Bucovinei, Facultatea de Istorie şi Geografie a
Universităţii „Ştefan cel Mare” şi Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Suceava, Suceava,
23–25 noiembrie 2012. Amândouă comunicările sunt lucrări inedite.

 Vezi,  pentru  aceasta,  între  altele:  Vasile  I.  Schipor, Bucovina  istorică.  Aspecte
istoriografice în lumina unor izvoare folclorice, în „Septentrion”. Foaia Societăţii pentru Cultura şi
Literatura  Română  în  Bucovina,  Rădăuţi,  anul  III,  nr.  8–9,  1993–1994,  p.  5  şi  7.  Studiul  este
republicat în volumul Bucovina istorică. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o.
al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, colecţia „Enciclopedia Bucovinei în
studii  şi  monografii”  (22),  2007,  p.  156–163.  De  acelaşi  autor,  Destinul  Bucovinei  istorice,  în
„Analele  Bucovinei”,  Rădăuţi  –  Bucureşti,  anul  XVI,  nr.  1  (32),  [ianuarie–iunie]  2009,  p.  5–9.
Editorialul de aici este republicat în volumul Dan Camer, Mazili şi răzeşi din Bucovina. Studiu istoric
şi statistic elaborat pe baza materialelor recensămintelor moldoveneşti din anii 1772–1773 şi 1774 ,
Buzău, Editura Omega, colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (29), 2009, p. 5–12.
Ulterior articolul apare, într-un tom retrospectiv, în „Analele Bucovinei”, anul XIX, nr. 2 (39), [iulie–
decembrie] 2012, p. 481–485.

2 Conf.  Acad.  Radu  Grigorovici,  Diploma  imperială  din  9  decembrie  1862,  în  „Analele
Bucovinei”,  Rădăuţi  –  Bucureşti,  anul  II,  nr.  2  (4),  [iulie–decembrie]  1995,  p.  463–469.  Bun
cunoscător  al  limbii  germane,  academicianul  Radu  Grigorovici  dă  aici  şi  originalul  german  al
documentului,  pentru  a  înlătura  inadvertenţele  din  textul  românesc  invocat,  de  obicei,  de  către



Plonina (Polonina) – un vechi toponim astăzi aproape uitat

Toponimul Plonina din documentul de mai sus n-a fost discutat, din păcate,
până acum la noi.  În niciunul  dintre dicţionarele noastre nu-l găsim nici  măcar
menţionat. 

Mai  nou,  nu-l  menţionează  nici  alte  lucrări  de  specialitate  publicate  în
Polonia:  Zbigniew  Greń  şi  Helena  Krasowska,  Słownik  górali  polskich  na
Bukowinie,  Warszawa,  Slawistyczny Ośrodek  Wydawniczny Instytut  Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk, 2008; Halina Mirska Lasota, Joanna Porawska,  Marele
dicţionar  român-polon.  Wielki  słownik  rumuńsko-polski,  Kraków, Wydawnistwo
Uniwersytetu  Jagellońskiego,  2009.  Îl  menţionează,  în  schimb,  profesorul
Stanisław  Dubisza  în  Uniwersalny  słownik  języka  polskiego,  tom  III  (P–Ś),
Warszawa, Wydawnistwo Naukowe PWN, 2003, p. 325. Precizând că apelativul
połonina provine din ucr. polonyna, autorul îi dă sensul: „teren acoperit cu iarbă,
situat dincolo de limita pădurilor, în Carpaţii Răsăriteni, folosit la păşunat; hala”3. 

Într-o Listă cu noţiuni din dicţionarul comparativ carpatic. Список понять
з  поривняльного  карпатського  словника,  concepută  pentru  limbile  cehă,
maghiară,  română  şi  ucraineană  şi  publicată  într-un  periodic  de  la  Suceava,  în
2002, este menţionat numele topic din ucraineană  полонина, substantiv feminin,
sinonim în această limbă cu  полявина  şi  поляна  şi având sensul de „păşune de
munte”, „poiană”4. Este interesant faptul  că, potrivit  acestei  liste,  în limba cehă
corespondentul  acestui  nume  topic  este  hole,  apropiat  de  polonezul  hala  şi  că
pentru numele topic neutru  platou, corespondentul în cehă este  plošina, apropiat
prin  radical  de  plonina,  cu  care,  de  altfel,  este  un  sinonim  parţial.  Lipsa
echivalentelor din limba poloneză surprinde în această listă şi reprezintă un neajuns
al modelului acestui interesant, de altfel, „dicţionar comparativ carpatic”.

În istoriografia noastră, apelativul  plonina este folosit de cronicarul Miron
Costin. În lucrarea sa De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor, în
capitolul Titlurile cele mai vechi şi peceţile domnilor, citim, între altele: „Iar titlul
cel vechi al domnilor Moldovei este aşa: «Din mila lui Dumnezeu, noi,  Io (N),
voievod şi domn al ţărilor Moldovei, stăpânitor al tuturor părţilor de la munţi până

cercetători, precum şi două traduceri mai vechi însoţite de note personale. Pentru apelativele făgetul,
pădurea de fagi, autorul evidenţiază echivalentul german Buchenwald.

3 C. Drapaca, V. Rusneak, M. Gavrelciuk, I. Iliuk, A. Zelenski, I. Doşcivnek, M. Berezka, în
Dicţionar  ucrainean-român.  Українсько-румунський  словник,  Bucureşti  –  Cernăuţi,  Editura
Didactică  şi  Pedagogică,  R.A.–Editura  „Alexandru  cel  Bun”,  f.a.  (retipărirea  ediţiei  din  1964),
menţionează apelativul полонина, cu forma de plural полонини, având sensul „păşune (pe munţi)”, p.
633. Sinonimul său  hala,  menţionat la noi de Alexandru Ciorănescu în  Dicţionarul etimologic al
limbii române, are aici sensul secundar: „acoperiş”, loc situat la etajul montan superior.

4 Lista cu noţiuni  din dicţionarul  comparativ  carpatic.  Список понять з  поривняльного
карпатського словника, în „Lumea carpatică”, revistă de cultură şi civilizaţie tradiţională, Suceava,
nr. 4, 2002, p. 84. Alcătuită, după un model elaborat de prof. Jiři Langer, de către un colectiv format
din Tomáš Vašut, Andor Mészáros, Elena Platon şi Oksana Otomanska, lista cuprinde 396 de cuvinte
din limbile cehă, maghiară, română şi ucraineană, oferind câteva informaţii  referitoare la clase şi
categorii gramaticale, sensuri şi sinonime, inclusiv în dialecte, p. 83–95.
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la  mare»”.  Într-o  notă  de  picior,  Miron  Costin  precizează:  „plonini,  munţii
ungureşti”5. Petre P. Panaitescu traduce „ot planiu do moriu” prin „de la munţi până
la mare” şi nu cum ar fi, în opinia noastră, mai potrivit: „de la plonine până la
mare”.

În  opinia  noastră,  toponimul Plonina provine  de  la  apelativul  plonina,
*polnina, din slava veche, unde însemna „loc întins, pustiu, nepopulat, situat pe un
munte”, „munte”6.  - Ähnliche Seiten

În  spaţiul  slav  de  apus,  toponimul Plonina este  frecvent  şi  astăzi,  fiind
cunoscut prin câteva variante. 

În  Polonia,  Płonina este  un  sat  în  comuna  Bolków, districtul  Jawor,  din
voievodatul Silezia Inferioară, situat la altitudinea de 480–550 m, în Jelenia Góra,
la 77 km vest de capitala regională Wrocław. Până în 1945 a aparţinut Germaniei şi
se  numea  Nimmersath,  aici  aflându-se  ruinele  unui  castel  feudal  (Schloß
Wilhelmsburg). Din 1950 poartă actualul nume şi are 157 de locuitori (2004). În
partea de nord a Poloniei,  Płonina  este un sat în comuna Stutowo, din districtul
Nowy Dwór Gdański,  voievodatul  Pomerania.  Se află la 41 km est  de capitala
regională Gdańsk şi până în 1945 a aparţinut Germaniei. 

Tot în Polonia,  mai  cunoscut  este toponimul Połonina în denumirea unor
munţi  (platouri  montane).  Cele  mai  cunoscute „połonine” de  aici  sunt  în
voievodatele Subcarpatic şi Polonia Mică:  Połonina Caryńska (având un pisc înalt
de 1 297 m), Połonina Wetlińska (cel mai înalt vârf de aici este Roh, cu 1 255 m),
Połonina Bukowska (cu cel mai înalt vârf,  Halicz, 1 333 m),  Połonina Dźwiniacz
(cel mai înalt vârf,  Bukowe Berdo/Buchenspitze (Vârful Fagilor), cu 1 312 m7).
Toate acestea se află în regiunea Munţilor Bieszcyady, partea nordică a Beskizilor
Estici.

Toponimul polonez Połonina are corespondentul Polonina în limba slovacă,
iar în ucraineană  Полонина/Polonyna şi denumeşte culmile muntoase, sub forma
unor suprafeţe întinse, acoperite cu pajişti alpine, din Carpaţii Vestici Exteriori, din
Polonia, Slovacia şi Ucraina, precum şi din Carpaţii Păduroşi, culmi folosite de-a
lungul timpului ca păşuni8. În limba slovacă, toponimul este folosit şi cu forma de
plural, Poloniny.  În  alte  cazuri,  toponimul  intră  în  denumirea  unor  regiuni  din
întregul lanţ carpatic de nord-est. În Slovacia se află Parcul Naţional Poloniny, în
partea  de  est  a  ţării,  la  graniţa  cu  Polonia  şi  Ucraina.  Înfiinţat  în  1997,  ca

5 Miron Costin, Opere, I, ediţie critică îngrijită de P. P. Panaitescu, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, seria „Scriitori români”, 1965, p. 230.

6 Vezi şi cs.wikipedia.org/wiki/Polonina -  -; en.wiktionary.org/wiki/planina – (accesat online
la 14 ianuarie 2013)

7 Vezi de.wikipedia.org/wiki/Polonina (accesat online la 14 ianuarie 2013)
8 Alături  de  marile  depresiuni  intramontane,  culmile  întinse,  bogate  în  pajişti  subalpine,

reprezintă o caracteristică principală a Munţilor Carpaţi, spre deosebire de Alpi, care se disting prin
piscuri  înalte  şi  ascuţite.  Vezi  şi  ro.wikipedia.org/wiki/Munţii_Carpaţi -  –  (accesat  online  la  14
ianuarie 2013)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%82onina_D%C5%BAwiniacz&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Halicz_(Bieszczady)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%82onina_Bukowska&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%82onina_Wetli%C5%84ska&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%82onina_Cary%C5%84ska&action=edit&redlink=1
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Rezervaţie a Biosferei, acesta are 298,05 km², adăpostind o rezervaţie de zimbri.
Beskidy  Połonińskie  este  o  macroregiune,  întinsă  din Maramureş,  de  la  graniţa
României cu Ucraina până dincolo de râul Už, în Slovacia, cuprinzând: Połonina
Równa (Riwna, 1 482 m),  Połonina Boržawa (Stohy, 1 677 m),  Połonina Krasna
(Czerwona), Świedowiec (Bližnica, 1 883 m), Czarnohora (Howerla, 2 061 m) şi
Połoniny Hryniawskie (Baba Ludowa, 1 590 m)9. 

Aşadar, în partea de vest a Carpaţilor Păduroşi (Ucraina Subcarpatică), sunt
mai cunoscute:  Polonyna Riwna; Polonyna Borschawa;  Polonyna Kuk; Polonyna
Krasna. Polonyna Riwna se află situată între văile râurilor Už şi Wiczy în Karpaty
Wschodnie,  având  câteva  piscuri:  Jawornik  (1  020  m),  Krasywa  (1  039  m),
Lutanska Holycia (1 377 m) şi Riwna (1 482 m), iar Polonyna Krasna între râurile
Tereblja şi Teresva, având o lungime de 35 km şi o lăţime de 570 km. Vârfurile
muntoase de aici sunt Syhljanskzj (1 538 m), Klymova (1 492 m), Hropa (1494 m)
şi Topas (1 548 m). În Polonina Borschawa vârful cel mai înalt este Stohy (1 677
m)10.

În  partea  de  sud-vest  a  districtului  Dołina,  din  regiunea  Ivano-Frankivsk
(Stanisław) se află Połoninka (1 163 m), un platou întins, situat la vest de Wołoska
şi Măgura (1 164 m).

Hărţile topografice militare de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea (1877–1916), consemnează în Maramureşul istoric şi alte două
mari  grupe  de  „połonine”.  Połonina  Turkulska,  Połonina  Lemska,  Breskulska
Połonina şi  Połonina  Balzatul se  află  situate  la  izvoarele  râurilor  Bălţatul  şi
Brebenescul, pe platouri cuprinse între 1 500 şi 1 900 de metri. Mai la vest de
acestea, tot pe platouri alpine largi, situate la sud de Pietrosul Carpaţilor Păduroşi
(2 023 m), se află Połonina Szesul, Polonieska Połonina, Połonina Harmanieska şi
Połonina Kožmieska11.  Interesante sunt,  de asemenea,  şi  informaţiile topografice
consemnate de hărţile militare realizate pentru zonele învecinate,  din Galiţia de
Răsărit12.

9 Conf. pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Połonińskie – (accesat online la 21 ianuarie 2013) - Ä
10 Conf. pl.wikipedia.org/wiki/Ukraińskie_Karpaty -  – (accesat online la 21 ianuarie 2013)
11 Conf.  igrek.amzp.pl.  Aici  sunt  două  portaluri:  Archiwum  Map  Wojskowego  Instytutu

Geograficznego 1919–1939 şi  MAPSTER – Zestawienia map. Cel de al doilea portal cuprinde hărţi
speciale –  Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, întocmite la scara 1: 75 000, în
perioada 1875–1916, de către ofiţeri  austrieci.  Hărţile topografice de aici,  necercetate încă la noi,
oferă o bogăţie de informaţii  valoroase pentru cercetarea ştiinţifică transdisciplinară.  Unele dintre
acestea provin din Arhiva de Război a Poloniei ori de la Svenska Krigsarchivet (Swedisch Military
Archive). Altele sunt editate şi reeditate de Wojskowy Institut Geograficzny Warszawa în perioada
interbelică  din  veacul  trecut  (1919–1939).  De  la  adresa  electronică  de  mai  sus,  accesând
igrek.amzp.pl./search.php,  obţinem planşa  cartografică  dorită  (accesat  online  la  24  şi  25  ianuarie
2013).

12 Vezi: 11, XXXIII, Zaleszczyki, 1880; 12, XXXIII, Śniatyn, 1876; 12, XXXII, Kuty, 1877;
12, XXXII, Kuty, 1916; 11, XXXII, Kolomea, 1876; 11, XXXII, Kolomea, 1914; 10, XXX, Dolina,
1877; 10, XXXI, Stanislau, 1914; 12, XXX, Máramaros-Sziget, 1877; 13, XXXI, Bogdán, 1876; 14,

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonyna_Krasna&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonyna_Riwna&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonyna_Krasna&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonyna_Krasna&action=edit&redlink=1
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În spaţiul bucovinean, toponimul Plonina este, parţial, echivalentul semantic
al toponimului  Ţara de Sus  (Verchovina). Înţelegerea corectă a sensului acestui
vechi toponim se află în relaţie cu una dintre ocupaţiile străvechi ale locuitorilor
din zona Carpaţilor Orientali: păstoritul. Păşunile pentru oile şi vitele locuitorilor
din  satele  carpatice  şi  subcarpatice  se  aflau  pe  munţii  Maximeţ  (1  345  m),
Tomnatic (1 567 m), Ţapul (874 m), Iaroviţa (1 580 m), dar şi la vest de Ceremuş,
la  Jaworów, Kolomea  şi  Nadwórna,  spre  care  duceau  mai  multe  „drumuri  ale
oilor”,  unele  lungi  de  câteva  zeci  de  kilometri,  majoritatea  urmând  cursul
principalelor  ape  curgătoare:  Nistru,  Prut,  Siret,  Ceremuş,  Suceava,  Moldova,
Bistriţa, Tisa. Acest spaţiu montan, bogat în păşuni alpine, este locuit mai ales de
huţuli,  în limba/graiul cărora apelativul  polonina  înseamnă „păşune”.  De aici şi
sensul vechiului toponim  Plonina,  „păşune situată pe platourile înalte”, „păşune
montană”,  unde urcă turmele  de  oi  şi  vite  pentru  vărat  şi  unde  se  organizează
pregătirea  produselor  lactate  pentru  iarnă  (brânză/caş,  urdă,  huslincă  etc.),  care
urmează apoi a fi transportate la şes13. Această realitate este caracteristică şi pentru

XXXI, Ruszpolyána, 1880; 12, Körösmezö und Mikuliczyn, 1880; 41º49º Turka, 1914. Harta 54, 39,
Nadwórna, 1929, scara 1: 100 000, a fost realizată de Wojskowy Institut Georgaficzny Warszawa
(accesat online la 25 ianuarie, 4 şi 5 februarie 2013).

13 Vezi şi George Nimigean, Huţanii din Bucovina. Studiu anthropo-geografic şi etnografic,
1945, p. 94, 74. Păstoritul transhumant, în toată complexitatea sa, rămâne o temă fertilă de cercetare
pentru viitor, în acest spaţiu carpatic mai larg, începând din Bucovina şi până în Moravia şi Polonia de
sud.  Industria  turismului  montan  şi  câteva „insule”  etno-folclorice,  în  Polonia,  Slovacia,  Ucraina
Subcarpatică  şi  Bucovina,  reprezintă  astăzi  o  nouă  „vârstă”  în  cultura  şi  civilizaţia  carpatică,
preocupată de „contemporaneizarea tradiţiei”, în cadrul căreia cercetarea ştiinţifică, tot mai firavă pe
zi ce trece, este înlocuită de apetenţa pentru loisir (excursii,  expediţii,  drumeţii,  sporturi de iarnă,
bucătărie tradiţională, târguri meşteşugăreşti etc.) şi cultivarea unor datini şi obiceiuri vechi, cuprinse
în programul unor festivaluri regionale sau internaţionale, precum „Bukowińskie Spotkania” [Întâlniri
bucovinene], organizat anual, la date diferite, în Polonia, Bucovina istorică (Câmpulung Moldovenesc
şi  Cernăuţi),  Ungaria  şi  Slovacia. Festivalul  Internaţional  de  Folclor  „Bukowińskie  Spotkania”
[Întâlniri Bucovinene], înfiinţat în 1990, prin contribuţia profesorului universitar Kazimierz Feleszko
de la Universitatea din Varşovia, filolog slavist, originar din Cernăuţi, şi a lui Zbigniew Kowalski,
etnograf  la  Casa  de  Cultură  din  Piła,  are  drept  scop:  „a)  prezentarea  bogăţiei  cultural-populare
bucovinene  în  manifestarea  ei  multietnică,  prin  aducerea  în  scenă  a  unor  manifestări  artistice
tradiţionale complexe şi diverse: vocale, coregrafice, muzicale, precum şi a portului şi a obiceiurilor
bucovinene; b) favorizarea cunoaşterii reciproce dintre membrii grupurilor artistice bucovinene prin
participarea nemijlocită  la  festival;  c)  prezentarea valorilor  Bucovinei,  care  se  manifestă  în  buna
înţelegere dintre oameni şi în respectul reciproc, în toleranţă interetnică şi în bună convieţuire; d)
propagarea  imaginii  Bucovinei  ca  exemplu  de  înţelegere,  de  armonie  şi  colaborare,  de  respect
reciproc  între  etnii  şi  de  păstrare  neştirbită  a  identităţii  culturale  a  fiecărei  comunităţi  etnice;  e)
apropierea  şi  cunoaşterea  reciprocă  a  popoarelor  europene  prin  grupurile  care  le  reprezintă;  f)
păstrarea folclorului emigranţilor bucovineni în Polonia, Ungaria, Slovacia şi Germania, pentru care
«Întâlnirile Bucovinene» oferă posibilităţi de contact în formă organizată cu Bucovina şi cu locuitorii
ei actuali”. Vezi www.inbucovina.ro/.../festivalul-international-de... Simpozionul ştiinţific, organizat
la  Jastrowie,  în  voievodatul  Polonia  Mare,  în  anii  1990,  o  dată  la  doi  ani,  cu  participarea  unor
profesori  universitari  şi  cercetători  din  Polonia,  Germania,  Ucraina  şi  România,  a  fost  ulterior
abandonat, la fel ca şi proiectul de elaborare a Lexiconului „Bukowina”. Vezi şi Zbigniew Kowalski

http://www.inbucovina.ro/.../festivalul-international-de
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Carpaţii Vestici Exteriori şi Subcarpaţii Beşkizi, aşa cum o ilustrează mai multe
gravuri,  xilogravuri  şi  ilustrate  din partea  a  doua a  secolului  al  XIX-lea şi  din
primele decenii ale secolului al XX-lea, reprezentând scene din viaţa huţulilor, în
titulatura  cărora  apare  toponimul  Plonina,  cu  varianta  sa  Połonina:  Karol
Młodnicki (1835–1900),  Huculi i  ich mieszkania: pochód huculów na Połoniny
[Huţulii şi locuinţa lor: marşul huţulilor spre Plonina] (1872),  Odváženi mléka s
Połoniny [Transportarea  laptelui  din  Plonina],  ilustrată  aparţinând  unui  autor
necunoscut,  nedatată,  cu circulaţie  la  sfârşitul  secolului  al  XIX-lea şi  începutul
secolului al XX-lea, ş.a. 

În 1929, Aba Heller, un librar din Nadwórna, editează ilustrata  Hucuł wozi
bryndzę z połoniny [Huţul cărând brânză din polonina], în titulatura căreia nu mai
avem un toponim, ci, mai degrabă, un apelativ14.

Problematica acestui străvechi spaţiu cultural (oameni, aşezări, îndeletniciri,
ceremonii, datini şi obiceiuri) este ilustrată de lucrări beletristice, acuarele, desene
şi fotografii aparţinând unor autori renumiţi care oferă cercetării ştiinţifice un bogat
material, mai cu seamă din perspectivă transdisciplinară. Între aceştia: Stanisław
Vincenz  (1888–1971),  prozator  şi  eseist  polonez,  autorul  trilogiei  Na  wysokiej
połoninie [În înalta polonină/Pe culmile plaiului/Aproape de cer, în polonina] (I –
1938; II – 1970; III – 1979); artiştii plastici polonezi Juliusz Kossak (1824–1899),
Jósef  Jaroszynski  (1835–1900),  Stanisław  M.  Dębicki  (1866–1924),  Fryderyk
Paustch  (1877–1950),  Kazimierz  Sichulski  (1879–1942),  Władisław  Jarocki
(1879–1965)  şi  Karol  Kossak  (1895–1975),  M.  Seńkowski,  fotograf  de  artă.
Profesorul Włodzimierz Szuchiewicz (1849–1915) publică la Lemberg (Lwów) o
lucrare  monografică  monumentală,  Huculszczyzna  [Ţara  huţulilor],  vol.  I–IV,
1902–1908,  consacrată  culturii  şi  civilizaţiei  din  această  parte  a  Carpaţilor
Răsăriteni. 

Problematica  acestul  spaţiu  cultural  continuă să  suscite  şi  astăzi  interesul
specialiştilor (istorici, etnografi, muzeografi, fotografi de artă) din lumea carpatică
central-europeană  şi  din  cea  riverană,  aşa  cum  o  dovedeşte  şi  Expoziţia
internaţională de artă huţulă „Na wysokiej połoninie”, organizată la Cracovia  de
către Witold Wieszczek (2011).

Timp de câteva secole, eposul popular din partea de nord-est a Carpaţilor
Răsăriteni este animat de figurile unor eroi renumiţi: Juraj Jánošik (1688–1713),
figură  legendară  în  folclorul  slovac,  contemporan cu Grigore  Pintea,  zis  Pintea
Viteazul (1670–1703, vestitul haiduc din Ţara Lăpuşului; Oleksa Dovbush (1700–

(sub  redacţia), Bukowińskie  Spotkania.  Întâlniri  bucovinene.  Bukovinai  Találkozások.  Bukovinské
stretnutia.  Буковинські  зустрічі  (21),  Piła,  Przedsiębiorstwo  Poligraficzno–Wydawnicze  Angraf,
2010. 

14 Bogate informaţii despre istoria zonei şi prezenţa românilor aici, de-a lungul vremii, între
altele, la Dumitru Manolache,  Carpaţii Nordici – istorie românească, în „Observatorul”, Bucureşti,
anul  XV, 17  septembrie  2004,  confer  sites.google.com/site/hutzul/articole (accesat  online  la  18
februarie 2013).
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1745),  erou  legendar  în  folclorul  din  Galiţia,  Bucovina  şi  Zakarpathia;  Darie
Pomohaci  (a  doua  jumătate  a  secolului  al  XVIII–1816),  haiduc  renumit,  care
însufleţeşte imaginarul colectiv din Bucovina de altădată prin numeroase legende
despre  comori  ascunse  şi  balade  de  vitejie:  „Frunză  verde  foi  rotate,  /  Câtu-s
şaptezeci de sate, / Toate-s de Darie îmblate, / Îmblate şi răzbătute; / C-are Darie
drumuri  multe,  /  Are  Darie  treburi  multe.  /  Tot  îmblă  cărările  /  Şi  păzeşte
drumurile /, Drumurile cele mari, / Bătute de domni tâlhari, / Cu bani mulţi şi cu
pungi  mari;  /  Cu  bani  mulţi,  cu  pungi  bătute  /  Tot  pe-nşelăciuni  făcute,  /  Pe-
nşelăciuni şi nedrept, / Scoase-s de la noi din piept; / Pe-nşelăciuni şi prădare, / Pe
muncă şi pe sudoare, / […] Şi iar verde măr crengos, / Nu-i ca Darie om frumos; /
Câtu-i ţara-n sus şi-n jos, / Câtu-i ţara-n jos şi-n sus, / Numele lui i s-o dus / Ori ca
spin, / Ori ca venin, / Ori ca leac / La om sarac. / Din Straja până-n Hadic / Nu-i ca
Darie om voinic; / De la Dorna la Dorneşti, / Om ca Darie nu găseşti / Să mergi şi
să oboseşti, / Iar să mergi, să poposeşti / Altu-n lume nu găseşti, / Cu cuvânt / Ca
frunza-n vânt / Şi cu glas / De suflet ars, / Cântat vara printre brazi”.

În  cultura  ucraineană  trebuie  menţionate  preocupările,  pe  această  temă
fertilă,  ale  scriitorilor  Ivan  Franko  (1856–1916),  clasic  al  literaturii  ucrainene,
reprezentant al renaşterii naţionale, care a făcut studii doctorale şi la Universitatea
din Cernăuţi (1891), cercetător al culturii populare din Galiţia, autor al romanelor
Boa constrictor (1878),  Boryslav smiietsia [Borislavul râde] (1882) şi al culegerii
Ballads  and  Tales  [Balade  şi  povestiri];  Mykhailo  Kotsiubynsky  (1864–1913),
scriitor  clasic,  reprezentant  al  „realismului  etnografic”,  autor  al  nuvelei  Tini
zabutykh predkiv  [Umbrele strămoşilor uitaţi], (1911), tradusă şi în limba română
(Mihail  Koţiubinski,  Nuvele  şi  povestiri,  Bucureşti,  Editura  pentru  Literatura
Universală,  1963);  Lesya  Ukrainka  (1871–1913),  voce  reprezentativă  a  liricii
romantice ucrainene, prozatoare, autoare a volumului  Lisova pisnya  [The Forest
Song. Cântecul pădurii], feerie ilustrând interesul pentru mitologie şi folclor; Vasyl
Stefanyk  (1871–1936),  prozator,  membru  în  Parlamentul  austriac  (1908–1918),
emigrat ulterior în Canada; Marko Cheremshyna (1874–1927), autor de povestiri şi
nuvele, tradus mai ales în Germania, Cehia şi Ungaria. 

Pe  baza  nuvelei  lui  Mykhailo  Kotsiubynsky  Umbrele  strămoşilor  uitaţi,
regizorul sovietic, de origine armeană, Serghei Paradjanov (1924–1990), realizează
filmul  Shadows  of  forgotten  ancestors  (1964),  capodoperă  a  impresionismului
cinematografic,  considerat  de  către  criticul  de  artă  Jonathan  Rosenbaum drept
„unul dintre filmele de geniu ale cinematografiei sovietice”, interzis timp de câteva
decenii în fosta U.R.S.S., care s-ar situa între primele zece realizări ale epocii, „un
film desăvârşit”, comunicând „o uluitoare libertate stilistică”, prin care regizorul
valorifică  valenţele  psihologice  ale  culorii  şi  semnificaţiile  adânci  ale  unor
străvechi simboluri (pomul cunoştinţei binelui şi răului, mărul, crucea, mormântul,
căprioara, calul, în ipostaza sa de cursier solar, mielul), cu circulaţie într-un spaţiu
mai  larg.  Căprioara  venind mereu  la  mormântul  Maricikăi  trimite  cu gândul  la
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poemul lui Nicolae Labiş, Moartea căprioarei: „Mi se părea că retrăiesc un mit cu
fata prefăcută-n căprioară”. Structurat episodic, filmul are în desfăşurarea sa şi un
episod  intitulat  Polonina.  Povestea  de  dragoste  a  lui  Ivanko  pentru  Maricika
reprezintă,  în  acest  cadru,  „un arhetip  al  vieţii”,  tinereţea  evoluând ciclic de la
inocenţă  la  experienţă  şi  apoi  la  solitudine  şi  moarte.  Aceasta  este  „umbra
strămoşilor noştri uitaţi”, motivul arhetipal care „depăşeşte şi transcende identitatea
individuală”,  după  cum  observă  criticul  de  artă  David  A.  Cook,  povestea  lui
Mykhailo Kotsiubynsky despre lumea huţulilor din Carpaţi comunicând, în acelaşi
timp, bucuria plenară, viguroasă şi tonică în faţa vieţii, înţelegerea profundă pentru
iubirea, suferinţa şi căderea oamenilor, un remarcabil simţ al naturii, al frumosului,
al armoniei şi al nemărginirii15. 

La  tipărirea  în  limba  română  a  nuvelei  Umbrele  strămoşilor  uitaţi,  Val.
Cordun,  traduce  apelativul  połonina  prin  plai,  „păşuni  de  munte,  acoperite  cu
iarbă deasă”: „În spatele lui Ivan creşteau munţii şi albăstreau depărtările. Vulturul
îşi  lua zborul de pe piscurile stâncoase,  binecuvântându-le cu un larg fâlfâit  de
aripi; se auzea răsuflarea rece a  plaiurilor; cerul se lărgea. În loc de pădure, sub
picioare i se aşterneau acum jnepenii – un covor negru de brazi târâtori, în care i se
împiedicau  picioarele;  muşchiul  înveşmânta  pietrele  în  mătase  verde.  În  zare,
munţii îşi iveau, unul câte unul, piscurile şi-şi unduiau spinările gârbove, înălţându-
se ca valurile albastre ale mării. Ai zice talazuri uriaşe, încremenite în clipa când
furtuna le-a răsculat din genune, ca să le năpustească peste lume şi s-o potopească.
Piscurile Bucovinei sprijineau zarea cu nori vineţi; Seneţea, Dzembronea şi Bila
Kobela înaintau sub maramă albastră;  fumega Ihreţul,  Hoverlea înţepa cerul  cu
piscu-i ascuţit, iar Ciornohora apăsa pământul cu greutatea trupului său.

Plaiul! Se afla acum în mijlocul acestei păşuni de munte, acoperite cu iarbă
deasă. Marea albastră a munţilor răscoliţi îl împresura pe Ivan ca un cerc larg, din
care părea că nesfârşite talazuri albastre pornesc spre el ca să i se prăbuşească la
picioare.

Vântul, tăios ca un baltag ascuţit, îi bătea în piept, îngemănându-i răsuflarea
cu cea a munţilor. Un val de mândrie năvăli în sufletul lui Ivan. Ar fi vrut să scoată
un chiot  din fundul  plămânilor,  ca  să  răsune toţi  munţii  până hăt,  la  marginea
cerului,  ca să se cutremure marea de piscuri,  – dar simţi deodată că, în întinsul
acesta, glasul lui s-ar fi pierdut, asemenea unui bâzâit de ţânţar…”16

În cultura din Bucovina istorică, manifestă un interes viu pentru universul
lumii  carpatice,  frumuseţea  tradiţiilor,  pitorescul  etnografic,  muzica  şi  graiul
locuitorilor acestor plaiuri mai mulţi scriitori, etnografi şi folclorişti: Franz Xavier

15 Pentru mai multe informaţii, vezi, între altele:  www.recorduri.lovendal.net/cele-mai-tari-
10-filme-sovietice/; agenda.liternet.ro/.../Provocarea-culorilor-Tini-zabutykh-predkiv-U...  (accesat
online la 20 februarie 2013)

16 Vezi  Mihail  Koţiubinski,  Umbrele  strămoşilor  uitaţi,  în  volumul  Nuvele  şi  povestiri,
Bucureşti,  Editura  pentru  Literatură  Universală,  colecţia  „Clasicii  literaturii  universale”,  1963,  p.
384–385.  
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Knapp (1809–1883), pictor austriac, stabilit la Cernăuţi, peisagist şi portretist de
marcă, autorul unor acuarele cu o mare valoare documentară, cuprinse în albumul
Illustrierte Bukowina (1875); Osip Jurij Fedkovici (1834–1888), poet, prozator şi
traducător; Emil Kaluzniacki (1845–1914), profesor la Universitatea din Cernăuţi,
slavist,  autor  al  unor  studii  referitoare  la  cultura  şi  civilizaţia  carpatică  şi  la
coloniile româneşti din Galiţia, membru corespondent al Academiei Române (20
martie  1890),  care  publică  documente  slavone,  descoperite  la  Lemberg,  privind
istoria  Moldovei;  Dimitrie  Dan  (1856–1927),  istoric  şi  folclorist,  membru
corespondent  al  Academiei  Române;  Raimund  Friedrich  Kaindl  (1866–1930),
profesor la Universitatea din Cernăuţi, istoric şi etnograf, cercetător al culturii şi
civilizaţiei  din  Bucovina,  autor,  între  altele,  al  studiilor  Die  Huzulen  (1894),
Geschichte der Deutschen in der Karpathenlanden  (vol.  I–III,  1896–1903),  Die
Bukowina in Wort und Bild (1903). 

Scriitori,  pictori,  istorici  şi  lingvişti  din  România,  dar  şi  câţiva  străini,
semnează  lucrări  diverse,  unele  dintre  ele,  remarcabile,  închinate  acestui  topos
fabulos  al  umanităţii  europene:  Mihai  Eminescu (1850–1889),  poet  romantic  şi
reputat  ziarist,  mare  clasic  al  literaturii  româneşti;  Teodor  Axentowicz  (1858–
1938), profesor universitar şi  pictor polonez, autor al unor portrete şi  scene din
viaţa huţulilor; Mihail Sadoveanu (1880–1961), prozator celebru, autor, între altele,
al  volumului  Ţara de  dincolo  de  negură (1926),  în  care  un  capitol,  XV,  Vânt
dinspre  Căliman,  se  referă  la  huţuli;  Wladimir  Zagorodnicow  (1896–1984),
profesor la Şcoala de Arte şi  Meserii  din Cernăuţi,  pictor bucovinean; Petru N.
Caraman  (1898–1980),  doctor  în  etnografie  şi  filosofie  al  Universităţii  din
Cracovia  cu  teza  Obiceiul  colindatului  la  slavi  şi  la  români.  Studiu  comparat
(1928), profesor universitar la Iaşi, eminent folclorist şi slavist, de talie europeană,
arestat de N.K.V.D, în 1947, pentru afirmaţiile sale privind drepturile României
asupra  Basarabiei  şi  nordului  Bucovinei,  marginalizat  în  perioada  regimului
comunist,  membru  post-mortem al  Academiei  Române (1991),  autorul  studiului
Fresca huţulă, publicat în revista „Însemnări ieşene”, anul V, nr. 3, din 1 martie
1940, o prezentare a cărţii folcloristului polonez Stanisław Wincenz  Na wysokiej
połoninie, titlu tradus în limba română Pe culmile plaiului; Mircea Streinul (1910–
1945), prozator, autor al romanului Lupul din Ţara huţulilor (1939, cu o reeditare
în 1995); Radu Negură (1910–1992), un „impresionist întârziat”, uitat pe nedrept în
Bucovina de astăzi, peisagist delicat, care experimentează „turismul ecologic” în
partea a doua a veacului trecut, autorul unor compoziţii închinate lumii carpatice,
surprinse în succesiunea veşnică a anotimpurilor; Rudolf Rybiczka (1911–1998),
pictor,  colorist  rafinat,  autor  al  unor  cunoscute  peisaje  şi  portrete  inspirate  de
toposul mitologic bucovinean; Ioan Pătruţ (1914–1992), lingvist,  autorul lucrării
Fonetica graiului huţul din Valea Sucevei (1957); Miroslava Şandru (1916–1983),
etnograf şi folclorist,  autoarea albumului  Cusături huţule,  tipărit  postum (2005);
George Sidorovici (1920–1976), prozator, autor al volumelor de nuvele şi povestiri
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Vulpile (1970), Oameni şi munţi (1972), Pădurea de dincolo (1974, cu o reeditare
în 2006), în care evocă o fabuloasă Bucovină a munţilor şi pădurilor, „dominată de
credinţe  şi  superstiţii”;  Vasile  Hutopilă  (n.  1953),  pictor,  care  surprinde  „duhul
locului” în peisajele şi portretele sale închinate oamenilor din Bucovina carpatică;
Mugur Andronic (n. 1955), doctor în istorie, editor al lucrării Huţulii – o minoritate
din Bucovina, culegere de studii şi articole, printre care,  Huţulii – între istorie şi
politic, p. 13–39 (1998); Casian Balabasciuc (n. 1957), inginer silvic, autor al unor
povestiri reunite în volumele Slujbaşi la împăratul (1996), Stranii povestiri huţule
(2006),  Tainele din Smidovatic  (2009),  Văzute şi  nevăzute din Bucovina  (2012),
prozator  care  „încearcă  să  reînvie  tradiţiile  huţulilor  bucovineni:  [...]  portul,
cântecele, obiceiurile [lor] populare”, fiind îngrijorat de riscul pierderii identităţii
acestora, sub presiunea modernizării accelerate a vieţii şi societăţii contemporane
din satul carpatic tradiţional17; Marian Chiseliţe, absolvent al Universitaţii „Al. I.
Cuza” Iaşi (2001), fotojurnalist, autorul mai multor reportaje, între care Huţulii din
Bucovina. În căutarea unei identităţi,  publicat în paginile periodicului „National
Geographic” (august 2009) şi premiat de redacţia periodicului de la Washinghton18;
Angelica Flutur, cântăreaţă talentată de muzică populară, originară din Ciumârna,
judeţul  Suceava,  sat  de  huţuli,  „oameni  ai  munţilor”,  „straşnici  vânători”  şi
gospodari vrednici, „oameni frumoşi, cărora le plac veselia şi jocul”, cum ea însăşi
mărturiseşte  într-un  interviu  acordat  presei.  Continuatoare  a  tradiţiilor  şi
obiceiurilor zonei, tânăra interpretă valorifică în cântecele sale îndrăgite comori ale
patrimoniului  lumii  carpatice  româneşti,  învederând  sensibilitatea  unei  lumi
fascinante,  pline  de pitoresc:  „Sus pe  Muntele  Ciumârna,  /  Sus  îi  satul  meu,  /
Mângâi stelele cu mâna... Cu huţanii mei. [...] Când huţanul vrea să cânte, / Vâjâie
şi  brazii-n  munte.  [...]  Bună-i  lumea  şi  frumoasă  cu  huţulca  mea!”(Huţulca)19;
Andreea  Chisăliţă  (n.  1998),  câştigătoare  a  Marelui  Premiu  şi  a  Trofeului
Festivalului  „Maria  Tănase”,  de  la  Craiova,  ediţia  a  XVIII-a,  28  septembrie–3
octombrie  2015,  care  deprinde  „dragostea  de  cântec”  de  la  Sofia  Vicoveanca

17 Vezi şi  https://www.facebook.com/casian.balabasciuc.  Remarcând în povestirile sale „o
constanţă  a  atmosferei  şi  o  constanţă  stilistică,  o  construire  savantă  a  personajelor”,  precum  şi
„realismul magic” al scriiturii acestuia, critica de întâmpinare reţine, totodată, „calităţile portretistice,
anecdotica povestirilor  şi  parfumul  sadovenian” al  cărţilor  publicate de acest  autor îndrăgostit  de
natura munţilor şi patrimoniul zonei, „interesul viu pentru Bucovina, tradiţii şi credinţă” al scriitorului
fascinat, mai cu seamă, de „înţelepciunea neamului huţulilor”, care scrie „pilde nu doar naraţiuni, şi
se  aşteaptă  ca  cititorul  […]  să  fie  cuprins  de  atmosfera  povestirilor  sale”.  Conf.
http://www.newsbucovina.ro/evenimente/34362/realismul-magic-a-lui-casian-balabasciuc (accesat
online la 21 februarie 2013, 24 ianuarie 2016)

18 Spaţiul carpatic de nord-est continuă să fascineze, trezind interesul unui public mai larg
pentru  cunoaştere.  Un exemplu  îl  oferă  articolele  despre  huţuli,  publicate  în  periodice  româneşti
contemporane,  locale  şi  centrale.  Vezi,  între  altele:  sites.google.com/site/hutzul/articole (accesat
online la 25 februarie 2013).

19 Conf. blog.artizanescu.ro/angelica-flutur-jumatate-inger-jumatate-fluture/ (accesat online
23 ianuarie 2016)

http://www.newsbucovina.ro/evenimente/34362/realismul-magic-a-lui-casian-balabasciuc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
https://www.facebook.com/casian.balabasciuc
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(adevărat  model  de  urmat  pentru  tinerele  interprete  de  astăzi  din  Bucovina),
cântăreaţă  înzestrată  cu  „calităţi  vocale  extraordinare  şi  deosebit  de  sensibilă”,
căreia  „Dumnezeu  i-a  pus  cântecul  în  leagăn”,  aşa  cum  apreciază  juriul  şi  o
dovedeşte interpretarea pieselor sale (între care, Balada miresei pierdute)20. 

Tot  aici  ar  trebui  consemnat  şi  interesul  cercetătorilor  contemporani  din
Occident  pentru cunoaşterea acestei  problematici.  Frédéric Beaumont (născut  în
1977), doctor în geografie umană la Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
(2007), profesor la Universitatea Paris Ouest, urmează un master la Universitatea
„Ştefan  cel  Mare”  din  Suceava  pe  tema  Dynamique  de  la  multiethnicité  en
Bucovine du Sud: 1774–1996  (octombrie 1998–iunie 1999) şi publică mai multe
studii  de  interes,  între  care  Hutsules,  Ruthènes  et  Klezmer,  le  mythe  culturel
bucovinien (2008)21.

În  spaţiul  românesc,  o  admirabilă  prezentare  a  acestei  străvechi  realităţi
istorice şi etnografice – păstoritul –, în legătură cu un cadru geografic mai larg,
însă,  o  găsim la  Ioan Slavici,  în  studiul  monografic Die Rumänien in  Ungarn,
Siebenbürgen und der  Bukowina  (1881),  autor  care  dă un alt  echivalent  pentru
apelativul polonina. Faţă de echivalentul folosit de Ioan Slavici avem rezerve, însă
contextul  în  care  îl  prezintă  merită  a  fi  menţionat,  precum şi  tabloul  admirabil
realizat de scriitorul transilvănean: „Coama lanţului carpatic este aproape peste tot
netedă,  coastele line au un strat  de pământ destul  de gros,  iar  văile învecinate,
destul de largi,  coboară numai treptat:  de aceea, văile se pot folosi de cele mai
multe  ori  doar  ca  fânaţ,  iar  locurile  de  aşezare,  împreună  cu  ogoarele,  sunt
răspândite pe coaste, fie izolate, fie în grupuri mai mici. Coamele sunt utilizate de
cele mai multe ori numai ca păşune şi sunt foarte potrivite pentru aceasta. Acolo
sus, la 5 până la 8 000 [de] picioare deasupra nivelului mării, unde de obicei nu mai
trăiesc  niciun  fel  de  specii  de  arbori,  se  întind  într-o  nesfârşită  suită  păşunile
acoperite cu iarbă grasă, uneori destul de întinse. În această regiune căzând rouă
abundentă şi  plouând adesea, iar coama fiind plată şi  versantele line, iarba este
mereu  proaspătă,  iar  izvoarele  nu  seacă  niciodată.  Românul  denumeşte  aceste
păşuni prin cuvântul poiană, deci cu un cuvânt care în limba slavă înseamnă şes. Şi
o face pe bună dreptate, căci acolo sus există o întreagă lume de înălţimi plate,
unde mii şi mii de oi transformă păşunile în hrană pentru oameni şi unde se poate
trăi  în  siguranţă,  dispunând  de  averea  şi  bunul  propriu.  Pe  înălţimile  munţilor
nordici, pe Căliman şi mai mult încă pe munţii sudici, din Retezat până în Bucegi,
aceste păşuni sunt atât de numeroase şi atât de întinse încât ar trebui să se umble
săptămâni întregi pentru a număra toate turmele ce păşunează acolo”22. 

20 Conf. www.monitorulsv.ro › Local (accesat online la 24 ianuarie 2016).
21 Confer u-bordeaux3.academia.edu/FredericBeaumont (accesat online la 26 februarie 

2013).
22 Ioan Slavici,  Die Rumänien in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina.  Românii  din

Ungaria, Transilvania şi Bucovina, în Opere, XIII,  Scrieri social-politice. Istorice. Etnografice, text



Plonina (Polonina) – un vechi toponim astăzi aproape uitat

Em.  Grigorovitza  nu  menţionează  toponimul  Plonina  în  Dicţionarul
geografic al Bucovinei, publicat la Bucureşti, în 1908.

În teza sa de doctorat,  Huţanii din Bucovina. Studiu anthropo-geografic şi
etnografic, susţinută la Universitatea din Bucureşti, în 1945, George C. Nimigean
utilizează  toponimul  Bucovina,  dar  nu  consemnează  decât  incidental  derivatele
sale, în mai multe subcapitole: Munţii, p. 3–6; Hidrografia, p. 8–9; Păşunile, p. 16–
18;  Toponimia  şi  onomastica  românească  la  huţani,  p.  120–122.  Pe  lângă
toponimul  Bucovina, cu sensul „provincie istorică”, utilizat frecvent, el foloseşte
toponimul Carpaţii Bucovinei23, probabil sub influenţa unor tradiţii istorice locale.
Într-o  notă  de  la  pagina  54,  George  C.  Nimigean  face  trimitere  la  o  legendă
publicată de S.  Fl.  Marian în  volumul  Tradiţii  poporane române din Bucovina,
Bucureşti, 1892, p. 3–8: „În vechime, pe timpul păgânilor şi a rebelilor, dzice că tot
Carpatele, adică toţi  munţii Bucovinei erau stăpâniţi de daci.  [...] Tot în această
legendă se mai spune despre conducătorul dacilor că în luptele cu Traian a îngropat
odoarele  sale  în  Valea  Ceremuşului,  dar,  fiind  învins,  a  arătat  locul  unde  le-a
îngropat.  [...]  Atunci când a venit Traian cu oaste asupra lor, de i-a bătut şi  i-a
supus,  i-a  aflat  aici  răspândiţi  peste  tot  Carpatele  Bucovinei”24.  Vorbind  despre
„risipirea  aşezărilor  huţăneşti”,  George  C.  Nimigean  dă  o  listă,  p.  28–31,
cuprinzând „un total de 172 cătune,  12 sate şi  22 comune,  răspândite pe văi  şi
pante, risipite pe plaiuri, ascunse după păduri”25, populate cu huţani (huţuli). Un
singur  toponim ne  atrage  atenţia  aici:  Bucovinca,  denumind  un  cătun,  aflat  în
componenţa satului Sălăşeni, comuna Câmpulung pe Ceremuş (p. 29). Nu găsim
nicăieri  în  această  lucrare  nici  vechiul  toponim  Plonina,  aşa  cum  ne-am  fi
aşteptat26,  în  pofida  faptului  că  autorul  bucovinean face  trimiteri  la  documente

ales şi stabilit: C. Mohanu, îngrijirea şi traducerea textului german: Gherasim Pintea, note şi indici: D.
Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Minerva, seria „Scriitori români”, 1984, p. 457–458, 662–663. Studiul
apare, pentru prima oară, la Viena şi Teschen, în 1881, sub egida Editurii lui Karl Prochaska, având
237 p., şi se reproduce, fragmentar, în periodicul „Bukarester Salon”, anul II, nr. 3, iulie 1884, p. 129–
139. Monografia  lui  Ioan Slavici  este  cea dintâi  lucrare etnografică  de la  noi,  care urmăreşte  „o
prezentare de ansamblu, orientată o dată vertical, din trecutul istoric până la stările din prezent, apoi
orizontal,  cu  diferitele  sectoare  ale  vieţii  sociale  şi  culturale”,  fiind  „deschizătoare  de  drum  în
cercetările noastre etnografice”, aducând totodată „mari servicii în cunoaşterea de către străini a vieţii
poporului  nostru”.  Vezi  Ovidiu  Bârlea,  Istoria  folcloristicii  româneşti,  Bucureşti,  Editura
Enciclopedică Românească, 1974, p. 211; D. Vatamaniuc, Note [şi comentarii], la Ioan Slavici, Opere,
XIII, p. 660. 

23 Vezi George Nimigean, op. cit., p. 3, 4, 32. Un exemplar din manuscrisul lucrării se află la
Bibiblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava.

24 Ibidem, p. 54.
25 Ibidem, p. 32.
26 Vezi capitolul Populaţie, p. 20–39; Huţanii din punct de vedere istoric, p. 40–57; Huţanii

din punct de verdure etnografic, p. 68–97. Din acesta din urmă, subcapitolul Păstoritul, p. 69–77, ar fi
putut consemna, în opinia noastră, toponimul Plonina. Aici se află menţionat doar apelativul polonina,
având sensul de „păşune” în graiul huţulilor (p. 94).  
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vechi, dar şi la realităţi din teren, de pe un spaţiu mai larg, din Slovacia, Polonia,
Moravia şi Silezia.

Academicianul  Iorgu  Iordan,  în  Toponimia  românească,  lucrare
fundamentală în literatura domeniului, la noi, reţine un număr de 32 de toponime,
cu o arie mai largă de răspândire, din Bucovina până în Banat, având următoarele 9
forme:  Bucova,  Bucovăţ(ul),  Bucovel(ul),  Bucovicioara,  Bucov(ul),  Bucul,
Bucovina,  Bucoveni,  Bucovineni27.  Autorul  nu menţionează însă  aici  toponimul
Plonina şi nici vreunul din derivatele sale.

Profesorul Ilie Dan, în monografia toponimică a Văii Soloneţului, „cea dintâi
monografie toponimică regională din Ţara de Sus” a Moldovei, tipărită parţial în
1980, nu menţionează toponimul Plonina28. Din păcate,  Dicţionarul toponimic al
Văii Soloneţului, cuprinzând 737 de pagini, rod al muncii sale de teren şi arhivă
desfăşurate timp de patru ani, nu s-a publicat decât selectiv29, manuscrisul lucrării
pierzându-se în vâltoarea anilor.

Dragoş  Moldovanu  (coordonator),  în  lucrarea  monumentală  Tezaurul
toponimic  al  României.  Moldova30,  nu  menţionează  toponimul  Plonina.  Aici
întâlnim  numai  un  derivat  al  acestuia,  provenit  însă  de  la  forma  Polonina:
Polonenca, fost sat, în partea de nord-est a satului Argel, din judeţul Suceava; cătun
al satului Argel (după Em. Grigorovitza, care preia datele unei statistici din 1896),
sat  în  comuna  Argel  (1900),  cătun  înglobat  în  satul  Argel  (1907,  1908);  cătun
înglobat în satul Argel (1925). Aici sunt menţionate şi alte câteva forme ale acestui
derivat: Polonenea, Poloneanca, Polonenka31.  

27 Iorgu Iordan,  Toponimia românească, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare
Române, 1963, p. 66–67. În Introducere, autorul precizează: „Dacă geografii s-au interesat de numele
topice, oarecum prin forţa împrejurărilor, ca de un fapt pe care nu-l puteau evita în cercetările lor [...],
istoricii au înţeles de timpuriu ce folos mare pot trage, pentru luminarea unor epoci obscure sau a unor
detalii  nelămurite  din  veacurile  îndepărtate,  exploatând  cum  se  cuvine  numele  de  locuri.  Căci
toponimia poate fi socotită drept istoria nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă, unde se păstrează
amintirea atâtor evenimente, întâmplări şi fapte mai mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au
petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul popular. Tot felul de
momente din viaţa  unei  colectivităţi  umane:  istorice  (în  sens strict),  sociale,  economice,  politice,
psihologice, găsesc ecou, adesea foarte prelungit, uneori permanent şi definitiv, în toponimie” (p. 2).

28 Ilie Dan, Toponimie şi continuitate în Moldova de nord, Iaşi, Editura Junimea, 1980. 
29 Indice alfabetic al toponimelor din Valea Soloneţului, ibidem, p. 179–216. Acesta cuprinde

numai 1 391 de termini „transcrişi în formă literară”.
30 Dragoş Moldovanu (coordonator),  Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul I,

Repertoriul  istoric  al  unităţilor  administrativ-teritoriale,  1772–1988,  partea  1.  A,  Unităţi  simple
(Localităţi şi moşii) A–O; partea a 2-a, A,  Unităţi simple (Localităţi şi moşii) P–30 decembrie; B,
Unităţi complexe, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, 1992. Lucrarea valorifică un bogat
material documentar referitor, din păcate, numai la spaţiul aflat între graniţele politice al României
postbelice.

31 Dragoş Moldovanu (coordonator),  Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul I,
partea a 2-a, A, Unităţi simple (Localităţi şi moşii) P–30 decembrie; B, Unităţi complexe, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1992, p. 925.
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În lucrarea  Toponimia minoră a Bucovinei,  elaborată de Nicolai Grămadă,
găsim câteva forme ale acestui vechi toponim şi pentru spaţiul bucovinean. Potrivit
acestei  lucrări,  poiana „Rarău sau  Polonina” este  o  parte  de hotar  la Slătioara,
consemnată pe o hartă cadastrală din 1784.  Poloninca  (Poloninka) este parte de
hotar  la  Ruşii  Moldoviţei,  potrivit  unei  hărţi  cadastrale  din  1785,  un  munte  la
Argel, după o hartă austriacă din 1873 (611 m) şi o poiană, tot aici, consemnată de
o hartă a Ocolului Silvic Argel (1933). Polonenca este un cătun la Argel, un fânaţ
la Ruşii pe Boul şi un cătun pe Valea Boului (1939)32.

Cu formele  Polonina şi  Polonenca, trimiţând la folosirea acestora în graiul
local din Bucovina meridională, găsim toponimul în discuţie, astăzi, la Constantin
Pădure,  Silvanii.  Memorialul  unui  bucovinean:  „Satul  dintre  cele  două  obcini
(Feredeu  şi  Obcina  Mare),  denumit  Argel,  ne-a  impresionat  prin  frumuseţea
peisajului  specific  montan,  cu  ape  repezi  şi  clare  pe  văi,  ca  nişte  sireturi,  cu
imensele  sale  păduri  de  molid  de  un  verde  întunecat  şi  cu  întinse  poieni
multicolore.  Plaiurile  erau  denumite  aici  de  localnici  «plaiska»,  iar  obcinile,
«polonine» sau «polonence». [...] Aici toponim[e]le se amestecă: Kicera, Zigreva,
Paltin,  Kruhla,  Cununschi,  Vesnarka,  Ilemska,  Polonenka,  Raşca,  Bucovina
ş.a.m.d.”33 

32 Nicolai  Grămadă,  Toponimia  minoră  a  Bucovinei, vol.  I–II,  îngrijirea  ediţiei,  studiul
introductiv,  bibliografia,  notele  şi  indicele:  Ion  Popescu-Sireteanu;  introducere:  D.  Vatamaniuc,
Bucureşti, Editura „Anima”, colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (1), 1996, p.
442, 141, 142, 424, 142, 426, 496. Vezi pentru aceeaşi problemă şi  Spezialkarte der österreichisch-
ungarischen Monarchie, întocmite de asemenea la scara 1: 75 000, în perioada 1875–1916, de către
ofiţeri ai K.u.k Militärgeographisches Institut: 12, XXXIV, Czernowitz, 1880; 14, XXXII,  Szipot-
Kamerale, 1877; 14, XXXIV, Radautz, 1905; 15, XXXII, Kirlibaba, 1880; 15, XXXIII, Kimpolung in
der  Bukowina,  1880;  15,  XXXIV,  Suczawa,  1880;  15,  XXXV,  Uidestie,  1904;  16,  XXXIII,
Bajaschestie, 1906; 16, XXXIII, Dorna-Watra, 1902; 16, XXXII Rodna Noua und Jacobeni, 1875.

33 Constantin  Pădure,  Silvanii.  Memorialul  unui  bucovinean,  ediţia  a  II-a  revizuită  şi
completată, [Bucureşti], Editura All, 2011, p. 284, 289–290, 403. Autorul, pe numele său adevărat
Constantin Bândiu, s-a născut la 19 mai 1927 în localitatea Ciudei, judeţul Storojineţ. Este fiul lui
Nicolai şi al Floarei Bândiu. Studiază la Liceul „Regele Ferdinand” din Storojineţ şi, în refugiu, la
Liceul  „Ştefan  cel  Mare”  din  Suceava,  după  care  urmează  studii  universitare  de  silvicultură  la
Bucureşti  (1947–1948)  şi  Câmpulung  Moldovenesc  (1948–1952). După  absolvirea  facultăţii,  îşi
desfăşoară activitatea la Institutul de Cercetări Silvice (1952–1958) şi la Institutul de Biologie „T.
Săvulescu” al Academiei Române (1958–1970). Revine la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
(1971), unde lucrează până la pensionare (1989). Doctorat, în 1973, la Academia de Ştiinţe Agricole
şi Silvice Bucureşti, cu teza Influenţa factorilor ecologici asupra creşterii radiale la brad. Cercetător
ştiinţific principal, de prestigiu, la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din Bucureşti. Răsplătit
cu premiul Academiei Române, în 1986. Prin studiile sale, adevărate lucrări de referinţă în domeniu,
inginerul silvic bucovinean Constantin Bândiu pune bazele ecologiei româneşti . Este autor al unor
articole ştiinţifice şi studii de ecologie forestieră, publicate în periodice de specialitate din ţară. Dintre
acestea: Metaecologia – o nouă ştiinţă?, în „Bucovina forestieră”, Câmpulung Moldovenesc, anul II,
nr. 1, 1994; Să nu acceptăm risipirea patrimoniului forestier al ţării, ibidem, anul VI, nr. 1–2, 1998.
Autor  al  volumelor:  Teiul  (1966),  Cercetări  ecologice în  Podişul  Babadag  (în  colaborare,  1971),
Ecosistemele  din  România  (1980),  Cercetări  privind  cultura  bradului  în  R.  S.  România  (1980),
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În limbile  slave de  sud,  bulgară,  sârbă,  croată  şi  slovenă,  corespondentul
toponimului Plonina este Planina, având, în general, sensul de „munte”, „munte pe
care se află mari păşuni”, „păşuni întinse”:  Stara Planina, în Bulgaria şi Serbia;
Velika Planina,  în regiunea Carniola,  din Slovenia;  Šar Planina,  în Macedonia.
Scriitorul  George Topârceanu (1866–1937),  mobilizat  în  campania  din Bulgaria
(1913) şi prizonier la Turtucaia (1916–1918), este autorul scrierii memorialistice
Pirin-Planina,  epizoduri  tragice şi  comice din captivitate  (1936),  unde întâlnim
toponimul într-un compus, Pirin-Planina. 

La fel ca toponimul Bucovina, Plonina se încadrează în categoria numelor
topografice, conform clasificării stabilite de academicianul Iorgu Iordan34.

Înţelegând toponimele ca „martori ai istoriei”35, noi credem că aprofundarea
cercetării  pe  teritoriul  la  care  ne-am  referit,  prin  studierea  bogatului  material
toponimic pe care îl conservă mai ales documentele cartografice mai vechi, precum
şi extinderea investigaţiei asupra spaţiului neacoperit încă, ar putea aduce în viitor
date  şi  informaţii  noi,  interesante,  folositoare  pentru  o  mai  bună  înţelegere  şi
interpretare a faptelor istorice referitoare la Bucovina, contribuind astfel, poate, la
îngustarea spaţiului de bogată revărsare/manifestare a sărbătorescului provincial.

Conservarea  biodiversităţii  şi  a  resurselor  genetice  forestiere  (în  colaborare,  1997),  Structura  şi
funcţionalitatea  componentelor  cenotice  din  bazinele  superioare  ale  Prahovei  şi  Ialomiţei  (în
colaborare), Estetica forestieră. Introducere în silvocalie (2009). Conf. Vasile I. Schipor, Bucovineni
în viaţa cultural ştiinţifică a României postbelice (I),  în „Analele Bucovinei”, anul XVII,  2 (35),
[iulie–decembrie]  2010,  p.  378–379.  După  refugiul  de  la  Sânnicolaul  Mare,  în  Banat,  tatăl  său,
pădurar la Fondul Bisericesc din Bucovina, este repartizat la un canton silvic din Argel, în partea de
sud a provinciei, unde îşi stabileşte domiciliul împreună cu câţiva dintre copiii săi.

34 Iorgu  Iordan,  op.  cit.,  p.  17: „În  ce  priveşte  modul  cum au luat  naştere  toponimicele
româneşti,  putem constata  mai  multe  grupe:  1)  nume care  descriu poziţia,  aspectul  sau vreo altă
particularitate  a  locului;  2)  nume  care  au  ca  punct  de  plecare  diverse  fapte  din  viaţa  socială  a
poporului nostru; 3) nume care păstrează amintiri despre evenimente şi întâmplări din trecut; 4) nume
care trădează o anumită atitudine sau trăsătură psihică a celor ce le-au dat. Vom avea, prin urmare,
patru capitole, după cele patru categorii de toponimice la care se referă: 1) topografice; 2) sociale; 3)
istorice; 4) psihologice” .

35 Conf. Ilie Dan,  Toponimie şi continuitate în Moldova de nord, p. 164. Lucrarea „pune în
faţa cercetătorului, fie el istoric, arheolog, folclorist, etnograf, dialectolog sau toponomast, probleme
dificile,  adesea  controversate,  aspecte  neîntâlnite  în  alte  regiuni  ale  ţării  şi,  implicit,  dificultăţi
deosebite solicitând erudiţie, echilibru şi spirit analitic profund”. „Poate nicăieri ca în această zonă –
precizează profesorul universitar ieşean Ilie Dan, originar din Bucovina – toponimia nu reflectă mai
fidel «mozaicul» etno-lingvistic, expresie a unei împrejurări social-istorice şi a unei «forma mentis»
specifice” (Ibidem, p. 11, 12).
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Anexă

Plonina. Locuri şi oameni

 

1) Români, huţuli şi rutheni, ilustrată serială editată de Sigmund Jäger şi
circulată în august 1899. Sursa: www.delcampe.net

http://www.delcampe.net/
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2) Huţulcă din Bucovina, ilustrată poştală serială editată de J. Horowitz, după o
fotografie de E. von Schiller din Cernăuţi, 1900. Sursa: www.delcampe.net

    
3) Plecarea huţulilor în Plonina/Połonina, ilustrată serială de epocă, editată în

Polonia înainte de 1918. Sursa: www.delcampe.net

http://www.delcampe.net/
http://www.delcampe.net/
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4) Huţuli din Regiunea Subcarpathia, Ilustrată etnografică editată la Praga, cca
1900. Sursa: www.delcampe.net

5) Plecarea huţulilor în Plonina/Połonina, desen după natură de Młodnicki, 1872.
Sursa: commons.wikimedia.org

http://www.delcampe.net/
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6) Colibă de stână în Hutsulsczyna, veche fotografie de epocă, ante 1900. Sursa:
www.porozumiekarpackie.pl

7) Huţuli în połonina/pe plai, ilustrată editată de I. Orenstein din Kolomea, cca
1900. Sursa: www.ebay.at

http://www.ebay.at/
http://www.porozumiekarpackie.pl/
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8) Văcărie în Plonina/pe plai, fotografie de epocă, ante 1900. Sursa: karpaccy.pl

9) Alaiul de nuntă al huţulilor, heliogravură de Tadeusz Rybkowski, 1883. Sursa:
http: //upload.wikimedia.org
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10) Huţuli din Bucovina, heliogravură de Zygmund Ajdukiewicz, 1899. Sursa:
karpaccy.pl
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11) Nuntaşi huţuli din Subcarpathia, ilustrată serială de epocă, ante 1918. Sursa:
www.delcampe.com

12) Huţuli cu baltage, ilustrată serială de epocă circulată la 7 ianuarie 1886. Sursa:
www.delcampe.net

http://www.delcampe.net/
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13) Procesiune de sfinţire a apei de Bobotează la huţuli, reproducere după
Władysław Jarocki, pictor polonez, cca 1900. Sursa:  http: //upload.wikimedia.org
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14) Huţuli din Mikuliczyn-Nadworna, cromolithografie de Hermann Baar, realizată
după Zygmund Ajdukiewicz, 1900. Sursa: commons.wikimedia.org
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15) Pereche de huţuli tineri, acuarelă de Seweryn Obst, pictor polonez, 1902.
Sursa: pl.wikipedia.org



FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURA

DESCÂNTECE  „DE  SPARIET”  (II)

VASILE  S. CÂRDEI

Heilsprüche gegen Schrecken (II)

(Zusammenfassung)*

In der vorliegenden Nummer unserer Zeitschrift  veröffentlichen wir andere
Heilsprüche aus der Sammlung medizinischer Folklore des Arztes Vasile S.  Cârdei
und zwar die gegen Schrecken und Masern. 

Die Mappe mit  Heilsprüchen gegen Schrecken hat  die Inventarnummer 11
253 und enthält 42 Texte. So wie im Falle der Heilsprüche gegen den „bösen Blick”,
die in der Nr. 1/2016 der „Analele Bucovinei” erschienen, erwähnt der Verfasser nicht
immer den Namen und das Alter der Befragten, oder das Ort, wo er den Text gefunden
hat.

Im Vergleich zu den im vorigen Jahrhundert gefundenen Texten haben diese
Heilsprüche,  die  der  Verfasser  nach  1960  gesammelt  hat,  eine  reduzierte  und
unvollständige  Form.  Dies  beweist  eine  Auflösung  der  rumänischen  archaischen
Kultur.

Schlüsselwörter  und  -ausdrücke:  Bukowina,  Vasile  S.  Cârdei,  Folklore,
Heilsprüche.

Continuăm  publicarea  colecţiei  de  folclor  medical  realizată  de  medicul
Vasile S. Cârdei, cu descântece pentru unele boli ale copiilor.  

Mapa  care  conţine  „descântece  de  spariet”  poartă  nr.  de  inv.  11  253  şi
numără 42 de texte. Ca şi în cazul descântecelor de deochi, pe care le-am tipărit în
numărul  1/2016  al  „Analelor  Bucovinei”,  culegătorul  nu  menţionează  constant
numele informatorilor, vârsta, locul culegerii.

 Tipologic, descântecele „de spariet” din Colecţia de folclor medical „Vasile
S. Cârdei” – performate în magia terapeutică pentru a vindeca o boală ce afectează
mai  ales  copiii  („răul  copiilor”)  şi  pe  femeile  însărcinate  –,  pot  fi  încadrate  la
descântecele de „ceas rău cu spăriat” sau descântecele „de ceas rău”. Provocată de
un „duh rău”,  identificat  adeseori  cu Borza  sau,  mai  rar,  cu  Samca,  numită  în
Bucovina şi „spurcata”1, boala se manifestă prin tremurat şi slăbiciune: „Să găsesc
pe N., să-l sperii,/ De piept să-l iau,/ Jos să-l dau,/ Spatele să-i sucesc,/ Pieptul să-i

** Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 529 – 553, Rădăuţi – Bucureşti, 2016
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bolzăsc,/  Sângele  să-i  beau,  /Puterea  să-i  iau!”  (vezi  mai  jos,  nr. 19).  Singurul
remediu al bolii, recunoscut în comunitatea tradiţională, era descântecul.             

Elena Pascaniuc

Descântece de spariet

1. Descântec de spariet
(Se începe cu glas moale şi se continuă cu voce din ce în ce mai tare):
Nouă sparieţi, 
Opt sparieţi,
Şapte sparieţi, 
Şase sparieţi, 
Cinci sparieţi,
Patru sparieţi,
Trei sparieţi,
Doi sparieţi,
Un spariet,
Nici un spariet.
Cum au pierit cei nouă sparieţi, aşa să piară, să răspiară sparietul din cap, din

trup, mâni şi picioare.
Fugi, hâdule, sparietule,
Că de nu-i fugi,
Cu grebla te-oi grebla, 
Cu mătura te-oi mătura,
Cu furca te-oi arunca!
Şi unde te-oi arunca?
În munţi pustii şi văi adânci, 
Unde vacă neagră nu rage,
Popă slujbă nu face!
Acolo să locuieşti,
Acolo să vecuieşti.
Acolo te-aşteaptă şapte fete,
Cu mesele-ntinse şi făclii aprinse,
Şapte buţi de vin şi-un cap de cal, 
Să bei, să te veseleşti,
De [cel] descântat să te despărţeşti!

1 S. Fl. Marian, Naşterea la români.  Studiu etnografic, ediţie critică de Teofil Teaha, Ioan
Şerb, Ioan Ilişiu, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1995, p. 23, 30. Boala  este
descrisă de S. Fl. Marian astfel: „Sub «ceas rău cu spariat» înţeleg românii din Bucovina acea boală
care sfarmă pe copiii cei mici în piept şi-i face să tremure şi din cauza căreia copiii slăbesc aşa de
tare, de gândeşti că acuşi-acuşi au să moară”, p. 242–243.
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Fugi, hâdule, sparietule,
Cu dinţi[i] ca grebla,
Cu ochii ca stecla,
Cu barba de buci,
Cu nasul plin de muci!
[Tehnică]: Se ia o ulcică cu apă neîncepută (adusă de la fântână, cu condiţia

ca cel ce o aduce să nu se uite înapoi şi să nu vorbească cu nimeni), în care sunt
stinşi nouă cărbuni din plită, după care descântecul se repetă de trei ori (o dată,
când se  pun cărbunii  în  ulcică,  a  doua  oară,  pe  prag şi  a  treia  oară,  când bea
bolnavul din ulcică), în trei locuri, apoi se udă cu apă părţile bolnave (cap, gât,
ochi, nas etc.).

Apa rămasă în ulcică se toarnă pe un par din gard şi se spune: „Cum nu stă
apa cu cărbune pe par, aşa să nu şadă boala în bolnav”. (Vicov de Sus)

 2. Descântec de spariet
Bojî îmbujorată,
Cu ochi[i] beliţi,
Cu dinţii rânjiţi, 
Cu mânile crăpăcioase,
Cu picioarele flocoase!
Nu te duce la copil,
Du-te la Marea Neagră,
Pe aceea o înspăimântă
şi pe aceea o înfricoşează.
Că eu cu mătura te-oi mătura
şi cu grebla te-oi grebla
şi în mare te-oi arunca!
Să rămâie [N.] curat şi luminat,
Cum Dumnezeu l-a dat. (Vicov de Sus)

3. Descântec de speriat
Maica Domnului şi-a noastră,
În palatul ei din Rai
Iese acuma la fereastră.
Auzí când o chemai.
Uite, pruncul Ionică
De-un duh rău e supărat.
Pune-i paznic pe un înger,
Că e prunc nevinovat.
Maica Domnului şi-a noastră,
În palatul ei din Rai
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Râde acuma la fereastră.
Pruncul când i-l arătai,
Dreapta-ntinse peste dânsul.
Ionică stă ca puiul 
Învălit de-a lui aripă.
Nu mai plânge noaptea-n somn,
Duhuri rele fug de el.
Ionică creşte mare şi sănătos şi frumuşel
Şi Maica Domnului cu el. (Arbore)

4. Descântec de spariet
[Tehnică:]  Se pune într-o petică un dup2 de lână şi  un fir  de busuioc,  se

aprinde şi se învârte în jurul capului celui speriat şi se spune:
Şiulică, şiulică,
Nu ţ-a ci nimicî.
Di ţ-a ci ciava,
Eu te-oi discânta.
Beşâna, beşâna,
La gât îi purta-o.
La ţiganu, banu,
Bilici ciocanu.
Ca ţiganu drâmba,
cu firita [?] drâmba, 
S-o duci acasî,
S-o pui pi masî,
Sî zîci[:] rade-o, măi, tatî!
S-o pui pi-un pom ratezat,
Sî dai di sufletu cui te-o botizat.
Sî nu prinz bani în mânî,
Pân’ ce nu prinz pcieli di beşânî.
Apoi, se scuipă de trei ori. (inf. Bodale Ilie, 88 de ani, din Vicov de Sus)

5. Descântec de spariet
Borză îmborzurată,
cu gura cascată,
cu barba cât cotu,
cu trupu cât şchiopu!
Tu unde te duci?
Eu mă duc la [N.],
să-l spării, să-l răspării,

2 Dup – s. m. smoc de lână  
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sângele să i-l sug,
carnea să i-o mânânc,
bună de nimica să i-o las.
Tu, borză îmborzurată,
cu gura cascată,
cu barba cât cotu,
cu trupu cât şchiopu!  
Tu nu mergi la [N.]
s-o spării, s-o răspării,
sângele să i-l sugi,
carnea să i-o mânânci
şi bună de nimica s-o laşi!
Tu du-te-n cre[i]erii munţilor,
că acolo este o pasăre
cu clonţul de fier,
cu trupul de oţel.
Pe aceea s-o apuci,
carnea să i-o mânânci,
sângele să i-l sugi
şi bună de nimica s-o laşi.
Iar [N.] să rămâie luminată şi curată,
Cum e de la maică-sa lasată. (Vicov de Sus)   
 
6. Descântec de spariet
Boză îmbozată,
Boză înspăimântată,
Boză cu ocii boldiţi,
Cu dinţii rânjiţi,
Un’ te duci?
Mă duc la [N.],
Să-l spării, să-l răspării,
Sângele să-i beu,
Carnea să-i mânânc.
Boză îmbozată, 
Boză înspăimântată,
Boză cu ocii boldiţi,
Cu dinţii rânjiţi,
Nu te duce la [N.],
Du-te la mare,
Este-un clean cu coada-n geamănari,
Pe acela să-l spării, să-l răspării,
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Sângele să-i bei,
Carnea să-i mânânci.
Să rămâie [N.] curat, luminat,
Ca de la Dumnezeu dat,
Ca mama când l-a născut,
Ca Hristos când l-a făcut,
Ca busuiocul în floare,
Ca soarele când rasare,
Ca soarele-n senin,
Ca apa din mir [sic!] – amin.
Descântecul de la mine,
Leacul de la Dumnezeu. (inf. Georgescu Eufrozina, 58 de ani, Vicov de Sus) 

7. Descântec de speriat
Spariet unu am di spariet,
Spariet doi am di spariet,
Spariet trei am di spariet,
Spariet patru am di spariet,
Spariet cinci am di spariet,
Spariet şase am di spariet,
Spariet şapte am di spariet,
Spariet opt am di spariet,
Spariet nouă am di spariet,
Spariet zece am di spariet.
Sparietura, sagitura şi pocitura,
Dacă s-o spariet mâncând,
Dacă s-o spariet jucând,
Dacă s-o spariet dormind,
Eu toate le-oi aduna
Şi pe mare le-oi arunca.
Sufleţălu ista să rămâie curat şi luminat,
Ca argintu strecurat,
Ca Maica Domnului ci l-o lasat. (Burla)

8. Descântec de spariet
– Unde mergi tu, trancanind?
– ,,Merg la [N.], tropaind,
Faţa să i-o îngălbenesc,
Viaţa să i-o scurtesc,
Sângele să-i beau.”
– ,,Nu te duce,
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Faţa nu i-o îngălbeni,
Viaţa nu i-o scurta,
Sângele nu-i bea.
Du-te în pădure,
Pe copaci te pune,
Du-te în pustii
Şi la oameni să nu vii!” (Vicov [de] Jos)

9. Descântec de speriat
Borză îmborzată,
Borză înfocată,
Cu dinţii rânjiţi,
Cu ochii boldiţi!
Nu te boldi, nu te rânji la [N.],
Du-te şi te boldé
Şi te rânjé la mare,
Că-i găsi o mreană
Şi speri-o şi resperi-o.
Bolde-te şi te rânjeşte
Şi faţa vesteje-i-o,
Şi cătătura stimoşe3-i-o. (Vicov de Jos)

10. Descântec de spariet
Cine te-a deochiat de lunea,
Să-i mânânce gâtul funia.
Cine te-a deochiat de marţa,
Să-i mănânce gâtul aţa
Şi ochii gălbeaza.
Ptioa, ptioa, ptioa! (Calafindeşti)

11. Descântec de spariet
[Tehnică:]  O femeie  bătrână ia  nouă cărbuni,  îi  pune într-o sticlă  cu apă

neîncepută şi cu un băţ de mătură şi aţă roşie descântă copilul:
Unu te-o spariet, unu te-o despariet,
Doi te-o spariet, doi te-o despariet.
.......................................................
Nouă te-o spariet, nouă te-o despariet.
Să se ducă pe codri şi pe pustie sparietul,
Să rămâi cu disparietul,
Să ramâi curat, luminat,

3 a stimoşi – vb. IV; var. reg. a schimonosi; a urâţi. 
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Ca de Maica Domnului lasat.
(Cu apa, se spală copilul dimineaţa şi seara.) (Bălineşti)

12. De spariet
Sparia unu,
Sparia doi,
Sparia trei,
Sparia patru,
Sparia cinci,
Sparia şase,
Sparia şapte,
Sparia opt,
Sparia nouă.
Spaima şi sagitatura
Şi pocitura
Şi ochii
Şi roci[i],
Toate le-oi lua
În unghiile,
În degetile,
Toate le-oi lua,
Într-o ghioacă le-oi înfunda,
În Marea Neagră le-oi arunca.
La Marea Neagră
Este o pasăre galbănă.
Acolo ea vecuieşte,
Unde cucoşul negru nu cântă,
Vacă neagră nu se mulge
Şi bou negru nu împunge.
Şi unde plecaţi,
Nouă voinici ne-nsuraţi,
Pe nouă cai ne-nvăţaţi?
Ce căutaţi,
Ce cercetaţi?
Ceas rău,
Duh rău, 
De samă nu băgaţi
Şi-napoi vă-nturnaţi.
Copila să rămâie curată, luminată,
Ca Maica Domnului ce-a lăsat-o. (Burla)
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13. Descântec de speriat
Tehnică: se ia o bucăţică de mătură şi o cârpă de cămaşă ciobănească. Se

învelesc la un loc, se aprinde la un capăt şi astfel se descântă:
Un speriat,
Doi speriaţi,
....................
Nouă speriaţi,
Nouăzeci şi nouă de speriaţi,
Să scoată spaima de la copil,
Din creştetul capului, din obraz, din ochi,
Din gură, din limbă, de sub limbă,
Din rinichi, de sub rinichi,
Iar copilul să rămână curat
Şi de boală curăţat.
Să nu rămână înspăimântat
Cât un fir de mac, 
În patru despicat 
Şi în mare aruncat.
Se scuipă în patru părţi,  apoi se dă pe faţa copilului cu cârpa respectivă.

(Mănăstirea Humorului)

14. Descântec de spariet
Se  foloseşte  apă  neîncepută,  în  care  se  aruncă  trei  cărbuni,  iar  femeia

descântă:
Chei4, boghete,
Chei, rahnete,
Fugi de la [N.]!
De n-oi fugi, 
Cu coasa te-oi cosi,
Cu grebla te-oi grebla,
Cu mătura te-oi mătura,
În mare te-oi arunca.
Acolo este un balaur
Cu solzii de aur.
Te-a bea şi te-a mânca,
Nimic din tine n-a rămânea.
[N.] să rămână curat,
Cum Dumnezeu l-a dat.
După terminare[a] descântecului, apa se toarnă pe capul bolnavului, ca să se

însănătoşească. (inf. Andrişan Toader, Grăniceşti)

4 a cheri, chei – vb.IV, reg.; cu var. pcieri, pciei; a pieri, a dispărea.
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15. Descântec de spariet
Borticoasă, borticoasă,
 Cu chişioarele lucoasă, 
Cu ochii boldiţi,
Cu dinţii rânjiţi,
Du-te-n pădure, 
Unde câne negru nu gurcheşte5,
Fatî, cosiţă nu-mpleteşte,
Femeie, soare nu zăreşte.
Cu descântecu de la mine
Şi leacu de la Dumnezeu. (Satu Mare)

16. Descântec de spăriet
Tehnică: se ia o bucată de suman, în care se înfăşoară busuioc, lână laie,

făină de porumb, păianjeni, o bucăţică de p[o]tlog de opincă, se aprinde şi se afumă
bolnavul de la cap până la picioare, de nouă ori. (inf. Aga Catrina, Putna)

17. Descântec de spariet
De s-a spariet cu una, eu îl descânt cu două,
De s-a spariet cu două, eu îl descânt cu trei,
De s-a spariet cu trei, eu îl descânt cu patru,
De s-a spariet cu patru, eu îl descânt cu cinci,
De s-a spariet cu cinci, eu îl descânt cu şase,
De s-a spariet cu şase, eu îl descânt cu şapte, 
De s-a spariet cu şapte, eu îl descânt cu opt,
De s-a spariet cu opt, eu îl descânt cu nouă. 
Ieşi, sparietule, din acest om,
Că cu suliţa te-oi înţapa,
Cu cuţitu te-oi taia,
Şi cu mătura te-oi matura,
Şi în Marea Neagră te-oi arunca.
Omu să rămâie curat şi luminat,
Cum îi de la maică-sa dat. (Marginea)

18. Descântec de spariet
Amin, amin, diamin,
Adoarme ca pământu!
Fata pădurii,
Undi ti duci tu?

5 (nu) gurcheşte – (nu) latră
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Mă duc la [N.]
S-o spări, s-o răspări, 
Să-l struşăsc,
Să-l sucesc.
Nu ti duci tu la [N.]!
Să ramâie curat, luminat,
Ca argintu strecurat,
Ca maica lui ce l-a născut,
Ca Dumnezeu ce l-a făcut.

19. Descântec de speriat
Ho, borză îmborzată,
Cu gura căscată!
Unde mergi aşa-nfocată?
Mă duc pe cale, pe cărare,
Pe drumul cel mare,
Să găsesc pe [N.], să-l sperii,
De piept să-l iau, 
Jos să-l dau, 
Spatele să-i sucesc, 
Pieptul să-i bolzăsc6 
Sângele să-i beau, 
Puterea să-i iau!
Da’ nu merge la [N.],
Du-te la Marea Neagră, 
Că acolo este o mreană,
Pe aceea o sperie,
Sângele i-l bea,
Puterea îi ia.
Şi [N.] va rămânea
Curat şi luminat,
Cum Dumnezeu l-a dat,
Maica Domnului l-a luminat.
Material folosit: usturoi pisat, trei crenguţe de mătură.
Cu acelea le-ai măturat / Şi tu ai rămas curat. (Horodnic de Jos)

20. Descântec de speriat
Borză-mborzurată, 
Cu gura căscată, 
Cu barba cât cotu, 

6 bolzăsc – vb., reg.; variantă locală, contrasă de la vb. a (se) bolnagi, bolnagesc; a (se) îmbolnăvi.  
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Cu trupu cât şchiopu, 
Tu unde te duci?
– „Eu mă duc la [N.],
Să-l sperii, să-l răsperii,
Sângele să i-l sug,
Carnea să i-o mănânc,
Bună de nimica s-o [sic!] las. 
Tu, borză-mborzurată,
Cu gura căscată,
Cu barba cât cotu,
Cu trupu cât şchiopu!
Tu nu merge la [N.],
S-o spării, s-o răspării,
Sângele să i-l sugi,
Carnea să i-o mănânci 
Şi bună de nimica s-o laşi!
Tu du-te-n creierii munţilor,
Că acolo este o pasăre,
Cu clonţul de fier, 
Cu trupul de oţel.
Pe aceea s-o apuci,
Carnea să i-o mănânci,
Sângele să i-l sugi
Şi bună de nimica s-o laşi.
Iar [N.] să rămâie luminată şi curată,
Cum e de la maică-sa lăsată. 
Material folosit: usturoi pisat, trei crenguţe de mătură. (Horodnic)

21. Descântec de speriat
Tehnică: Se ia un cuţit, care se poartă de trei ori deasupra capului bolnavului,

a trunchiului şi picioarelor, apoi se pune lângă copil, cu o mătură alături, şi aşa
doarme până dimineaţa.

Dacă-i spariet [N.] de 11 sparieţi,
Să rămâie 10 sparieţi.
Dacă-i spariet [N.] de zece sparieţi,
Să rămâie nouă sparieţi.
………………………..
Dacă-i spariet [N.] de doi sparieţi,
Să rămâie un spariet.
Dacă îi spariet [N.] de un spariet,
Să nu rămâie niciun spariet.
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Descântecul de la mine 
Şi leacul de la Dumnezeu – amin. (Horodnic)

22. Descântec pentru speriat
S-o sânicat, s-o mânicat
[N.] de la casa lui, 
De la masa lui,
Hrănit, curat şi luminat,
Când pe dânsul l-a întâmpinat
O borză îmborzată,
Borză înfierbântată, 
Cu ochii boldiţi, 
Cu dinţii rânjiţi,
Cu nasul cât cotul,
Cu barba cât ştiopu,
Să vie să-l înfricoşeze,
Să-l înspăimânteze, 
În rea boală să-l bage,
Carnea să-i mânânce,
Sângele să-i bea,
Zi de moarte să-i pună.
Tu, Borză îmborzată,
Borză înfierbântată,
De la [N.] să te duci
În dealul garaleului,
Căci acolo sunt copii de zmeoaică. 
[Pe] aceia sperie-i,
[Pe] aceia în rea boală bagă-i.
Carnea să le mânânci,
Sângele să le bea,
Zi de moarte să le pună.
[N.] să rămână curat şi luminat,
Ca Dumnezeu când l-a făcut,
Ca maica când l-a născut.
Amin ca soarele-n senin.
De la mine descântecul,
De la Dumnezeu sfântu, leacul.
Tehnică: se descântă bolnavul de trei ori cu un fir de busuioc care, apoi, se

pune sub pernă. (inf. Sfichi Minodora, Voitinel)
23. Descântec de spariet
Pe vale, pe carare, pe drumul cel mare,
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Pe nimeni nu vedea, pe nimeni n-auzea,
Numai pe [N.] suspinând sau vuirând.
Nu te suspina, nu te vuiera,
Du-te-n marea cea mare,
Că acolo este un peşte mare,
Vadu ia, sângele bea.
Vorbele de la mine şi leacul de la Dumnezeu. (inf. Hura Maria, Voitinel)

24. Descântec de spariet
Se iau trei crenguţe de mătură, care se rotesc deasupra celui bolnav şi se

recită: Boajă bujorată,
Boajă înfiorată,
Boajă cu dinţi rânjiţi,
Boajă cu ochi stecliţi,
Unde mergi?
– ,,Merg la [N.],
Cu frica să-l înfric,
Rău să-i pun în spate,
Sângele să-i beau,
Puterea să-i iau,
Ciolanele să-i râşnesc,
Faţa să-i îngălbenesc.”
Boajă bujorată,
Boajă înfiorată,
Boajă cu dinţi rânjiţi,
Boajă cu ochi stecliţi,
Mergi în mare,
Că acolo este o mreană,
Pe aceea s-o înfrici,
Rău să-i pui în spate,
Sângele să-i bei,
Puterile să-i iei,
Ciolanele sî-i râşneşti,
Faţa să-i îngălbeneşti.
[N.] să rămână
Ca soarele senin,
Ca maica ce-a făcut-o,
Amin! (inf. Iusescu Calina, Frătăuţii Vechi)

25. Descântec de spariet, de pocit
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Se ia o cană cu apă neîncepută şi nu se vorbeşte pe drum. Cu un cuţit, se ia
câte un cărbune din foc, se aruncă peste cap în cana cu apă şi  se spune pentru
fiecare [de la unu la nouă]:

 „Aista-i pocit! / al doilea este de spăriet, / al treilea este de deochiet, / al
patrulea este de mirare, / al cincilea este de strigare, / al şaselea este de lungoare, /
al şaptelea este de pocitanie, / al optulea este de strigat, / al nouălea este de scapat
de boli! 

Apoi, cuţitul se bagă în foc până se înroşeşte, se scoate şi se fac nouă cruci,
spunându-se: „toţi balaurii, toţi şerpii, toate lighioanele să ieie boala de la [N.], care
este  spăriet  ori  pocit  şi  s-o ducă prin codri,  unde cucoşul  nu cântă  şi  omul  nu
locuieşte  şi  acolo  să  locuiască  boala,  şi  pe  N.  să-l  lase  curat,  luminat,  ca  de
Dumnezeu dat.

  
26. Descântec de spariet
– „Săgeată însăgetată,
Cu foc îmbracată,
Uni mergi?”
–„Ma duc sî aprind câmpurile
Şî sî ard fânurile!”
– Nu ti duci sî aprinz câmpurili,
Cî pi Ghiorghi nouă l-o spariet,
Opt l-o dispariet.
Opt l-o spariet,
Şepti l-o dispariet. 
Şepti l-o spariet,
Şesî l-o dispariet.
Şesî l-o spariet,
Cinci l-o dispariet.
Cinci l-o spariet,
Patru l-o dispariet.
Patru l-o spariet,
Trii l-o dispariet.
Trii l-o spariet,
Doi l-o dispariet.
Doi l-o spariet,
Unu l-o dispariet.
Unu l-o spariet,
Ieşî, spaimă-nspaimântată 
Din cap, din tăti ciolanili,
Din tăti închiiturili,
Sî ramâi Ghiorghi curat, luminat,
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Cum Maica Domnului l-o dat.
Ieşî, spaimă-nspaimântată
De la Ghiorghi,
Şî du-ti prin munţi,
Prin pustietăţî,
Pi uni mâţîli nu miaunî,
Cucoşu nu cântî.
Acolo sî traieşti
Şi acolo sî viacuieşti.
(Se aruncă nouă cărbuni în apă şi se numără invers, de la nouă la unu).
S-o stâns carbunii,
Ş-o ramas ca un cir di mac,
În patru dischicat.
Sî chieri cum chieri roua la soari
Şî stochitu din carari.
Cuvintili di la mini
Şî leacu de la Maica Domnului.

27. Descântec de sclintit
Vine moşu de la deal
Pe botă sprijinind,
În cârjă trăgând.
Mâna s-a uns, 
Cârja s-a rupt
Bota o plesnit
Şî mâna s-o lecuit.
(Se descântă în timp ce se face masaj cu unt de oaie.)

28. Descântec de speriat
Nu zgâria, nu urla, nu sparia,
Du-te-n pădurea neagră, [unde]
Cânii nu bat,
Cucoşii nu cântă,
Ai masa-ntinsă,
Făclie aprinsă,
Linguri zugrăvite,
Pahare umplute.
Bea, mănâncă şi petrece,
Şi pe Ileana o lasă 
Curată şi luminată,
Ca Maica Domnului,
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Ce-a lasat-o din razele soarelui. (inf. Rotaru Natalia, Dolheştii Mici)
[Tehnică:]  se  descântă  de trei  ori,  cu trei  căţei  de  usturoi  descântaţi  prin

înţepare cu acul.   

29. Descântec de spariet
Ho, borză poneagră,
Ce-ai venit aşa înfocată?
De-ai venit pe pădure,
Pădurea ai dărâmat-o.
De-ai venit pe apă,
Apa ai săcat-o.
Pe [N.] de cap l-ai îmbatat,
Ochii i-ai împaienjenit.
Leacul e de la Dumnezeu,
Descântecul de la mine,
De cum l-am auzit şi eu.
Din spate, din mâini, din picioare,
Din 99 de închiituri.
Pcei şi răspcei,
De pe capul lui [N.] să răspcei,
El să rămâie luminat, curat,
Ca de la Dumnezeu lăsat.
Leacul de la Dumnezeu
Descântecul de mine,
După cum l-am auzit şi eu.
Pcei, pcei şi răspcei,
De pe capul lui N. să te iei,
N. să rămâie curat,
Ca de la Maica Domnului lăsat. (inf. Macovei Aurelia, Gura Humorului) 

30. Descântec de spariet
Măi baiete, măi baiete,
Mă-ta te-a făcut,
Popa te-a botezat,
Paharel în mână alb ţi-a dat
Să te apere de nouă sparieţi,
De opt sparieţi,
De şapte sparieţi,
De şase sparieţi,
De cinci sparieţi,
De patru sparieţi, 
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De trei sparieţi,
De doi sparieţi,
De un spariet.
Rămâi curat şi luminat,
Cum Dumnezeu te-a lăsat.
Şi Maica Domnului şi Iisus Hristos
Să-ţi fie de folos. (inf. Hopulele Victoria, 68 de ani, Cacica)

31. Descântec de spariet
S-o sânecat,
S-o mânecat, 
Pe cale, 
Pe carare,
Pe drumul cel mare
Merge Boarza-nborzată,
Cu gura cascată,
Cu ochii boldiţi,
Cu dinţii rânjiţi.
– „Unde mergi tu Boarză-nborzată,
Cu gura căscată?”
 – Mă duc la [N.]
S-o sar, s-o răsar,
S-o spării, s-o răspării,
Faţa să-i îngălbenesc,
Ochii să-i împainjenesc,
Vinele să-i scurtez, 
Zilele să-i împuţinez.”
– „ Nu te duce la [N.],
Boarză-mborzată, 
Cu gura căscată.
Du-te la mare,
C-acolo este o mreană galbănă,
Cu coada geamănă,
S-o spării, s-o răspării,
Faţa-i îngălbeneşte, 
Ochii-i paienjeneşte,
Zilele-i scurtează,
Anii-i împuţinează.
Pe N. las-o curată şi luminată,
Cum e de la Dumnezeu dată.
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Tehnică: se recită de trei ori, învârtindu-se (...?) în jurul capului. (Vicov de
Jos)     

32. Descântec de speriet
Borză îmborzată,
Borză înşeurată,
Cu ochii înholbaţi,
Cu dinţii rânjiţi,
Nu veni la Ileana şi-o sparie,
Faţa nu-i îngălbeni,
Ceas de moarte nu-i găsi.
Du-te la mreana
Codîngeamînă7

Ş-o spărie, ş-o răspărie,
Faţa să-i îngălbeneşti,
Ochii să-i împainjeneşti,
Ceas de moarte să-i găseşti. 
Ileana să rămâie curată, luminată,
Ca un fir de mac
În mare aruncat. (inf. Pîrghie Valeria, 52 de ani, Vicov de Jos)
                             
33. Descântec  de speriat
Borză îmborzată,
Borză înfocată,
Cu ochii holbaţi,
Cu dinţii rânjiţi,
Unde te duci?
Mă duc la [N.]
S-o sparii, s-o dispării,
Sângele să-i beau, 
Carnea să-i mănânc,
Faţa să i-o stric.
Nu te duce la [N.],
Du-te la marea mare,
Că acolo este mreană,
Cu coada geamănă,
Şi pe aceea spări-o şi dispări-o,
Sângele-i bei,
Carnea vesteje-i,

7 Cuvânt compus, din ,,coada în geamănă”. 
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Trupu-ngălbene-i.
Pe [N.] las-o 
Luminată şi curată,
Cum mă-sa a născut-o
Şi Dumnezeu a făcut-o. (inf. Ţugui Maria, 60 de ani, Vicov de Jos)

34. Descântec de spariet
S-o mânecat, s-o mânecat Vasile
De la masa lui, de la casa lui, 
Gras, frumos, sănătos.
Când a fost la margine de cărare,
Înainte i-a[u] ieşit
Pocitor şi pocitoare,
Moroi şi moroaică
Ceas rău şi cesoaică.
Nime în lume nu-l vedea,
Nime în lume nu-l ajungea, 
Numai Maica Domnului, din poarta cerului:
– „Ce, Vasile, te căineşti, ce te mişeleşti?”
–„Bine, Maica Domnului, că mă-ntrebi!”
M-am pornit de la casa mea,
De la masa mea,
Gras, frumos, sănătos.
Când am fost la margine de carare,
Înainte mi-a ieşit
Pocitor şi pocitoare,
Moroi şi moroaică,
Ceas rău şi cesoaică.”
Maica Domnului i-a zis:
Borză îmborzâtă, 
Cu ochii boldiţi, 
Cu dinţii rânjiţi,
Cu barba cât cotul, 
Cu trupul cât stiopul,
Unde te duci
Iute ca vântul,
Tare ca gândul, 
Roua scuturând, iarba clătinând?
Tu la Vasile nu te duce,
Că te-a bate sfânta iară.
Du-te [la] Marea Neagră,
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Că este o mreană galbănă
Cu coada geamănă, 
Pe aceea spari-o, răspari-o
Şi-n rea boală o bagă, 
Zilele scurtează,
Carnea împuţinează, 
Sângele bea-i, 
Sănătatea ia-i, 
Dar Vasile să rămâie curat
Şi luminat, ca aurul strecurat. (Vicov de Jos)

35. Descântec de spăriet
Se iau trei fire de mătură care nu se mai foloseşte şi se poartă pe deasupra

copilului  bolnav  (dacă  copilul  este  acolo),  iar  dacă  copilul  nu  este  de  faţă,  se
descântă în apă adusă proaspătă de la fântână, în care se introduc şi se scot firele de
mătură, zicând:

Borză îmborzată,
Borză înfocată, 
Cu ochii boldiţi,
Cu dinţii rânjiţi, 
Cu ochii ca stecla, 
Cu dinţii ca grebla,
Undi ti duci?
Mă duc la N.,
Sângele să-i beu,
Carnea să-i mânânc,
Cias di moarti să-i las.
Nu ti duci la N.,
Du-te la marea mării,
Că acolo este o mreană
Cu coada geamănî,
Sângele să-i bei,
Carnea să-i mânânci,
Cias de moarte să-i laş.
Pi N. să-l laş curat
Şi luminat,
Ca maica ce l-o facut,
Ca Dumnezeu ce l-o nascut.
Amin,
Ca soarele în sanin.
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Dacă copilul nu este de faţă, se descântă apa cu care se spală acaasă copilul
şi apoi i se dă să bea de trei ori, dar să nu fie cu faţa spre soare, iar cele trei
crenguţe  de  mătură  se  pun  sub  perna  pe  care  doarme.  (inf.  Calancea
Glicheria, 72 de ani, Vicov de Jos)

36. Descântec de speriat
Amin, amin, 
Cozmea de amin,
Adormoca pădurii,
Unde te duci,
Cu ochii boldiţi,
Cu dinţii rânjiţi?
Mă duc la N.
Să-l stârnesc,
Să-l îngrozesc, 
Să-l ţâp, să-l spării.
Întoarce-te înapoi,
Haită de câine,
La N. nu te duce,
Du-te în codrii bodrii,
În codre putregăite,
Acolo ţâpă,
Acolo plânge,
Acolo sperie,
Acolo resperie.
Tu la N. să nu rămâi, 
Cât un fir de mac
În vânt vânturat.
Aceluia [N.]
Să-i fie de leac. (Vicov de Jos)

37. Descântec pentru boala cea rea şi sperietură
Tehnică: Se ia o strachină curată, în care se pune apă curată şi busuioc sau un
cuţit. Se descântă cu unul din cele două descântece şi se aruncă apoi apa
peste hotar. Busuiocul pentru descântat se strânge de Ziua Crucii, dimineaţa,
înainte de răsăritul soarelui, spunând:
Eu te iau de aicea 
Şi de ce boală oi avea,
De acela leac să hii!
Cel bolnav de boala cea rea sau spăriet se descântă cu busuiocul sau cuţitul
muiat în apă, astfel:
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Borză îmborzată,
Borză înşeurată, 
Un te duci aşa-nfocată,
Cu gura căscată, 
Cu limba spânzurată, 
Cu ochii boldiţi, 
Cu dinţii rânjiţi,
Cu picioare rapanoasă,
Cu mînile flocoasă?
Mă duc la N.,
Sângele să-i beu,
Puterea să-i ieu,
Ochii să-i păienjenesc, 
Faţa să-i vestejesc, 
Inima să-i mânânc!
Nu te duce la N.,
Sângele nu-i bea,
Puterea nu-i lua, 
Ochii nu-i paienjeni,
Faţa nu-i vesteji,
Inima nu-i mânca,
Ceas de moarte nu-i da!
Du-te pe butuci,
Pe răzbutuci,
Pe codri,
Pe răscodri,
Pe frunza fagului,
Pe cetina bradului,
Acolo-i găsi un holotău,
Acolo-i găsi leacul tău,
Acolo-i bea, 
Acolo-i mânca,
Acolo-i junghia,
Acolo-i săgeta,
Cutare ... să rămâie curat, luminat,
Cum de Dumnezău îi dat 
Şi de Maica Domnului lăsat.

Se mai poate descânta astfel:

Samcă cu samcoi,
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Moroi cu moroi,
Ieşi de la cutare
Din inimă,
De sub inimă,
Din plămâni,
De sub plămâni,
Din rărunchi,
De sub rărunchi,
Din toate mădularele,
Din toate încheieturile.
Şi te du unde cucoş negru nu cântă
Şi unde vacă neagră nu rage.
Acolo-i bea, 
Acolo-i mânca,
Acolo-i junghia,
Acolo-i săgeta.
Cutare ... să rămâie curat, luminat,
Cum de Dumnezeu îi dat
Şi de Maica Domnului lăsat! (Bilca)
                                              
38. Descântec de speriat
Bojă îmbojată,
Bojă înşearbântată,
Cu ochii zgâiţi,
Cu dinţii rânjiţi, 
Cu barba cât cotul,
Cu trupul cât şiotul,
Unde te duci?
Mă duc la [N.],
Tare s-o spării,
Şi s-o nohodesc,
De moarte s-o prigătesc.
Bojă îmbojată,
Bojă înşearbântată,
Cu ochii zgâiţi,
Cu dinţii rânjiţi,
Cu barba cât cotul,
Cu trupu cât şiotul,
Nu te duce la [N.]
S-o sparie,
S-o nohode,
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Şi de moarte o prigate.
Du-te mai bine la Marea Roşie,
Unde este o mreană roşie
Şi-i sparie-o,
Şi-i nohodi-o, 
Şi de moarte-i prigati-o.
Iar [N.] să rămâie curată,
Luminată şi frumoasă
Ca apa şi ca soarele dimineaţa.
Boala să nu ramâie
Ca un fir de mac,
În nouă dispicat,
În mare aruncat.
Să fie de leac. (Bilca)

39. Descântec de speriat
Unu spărie, doi dispărie, 
Doi spărie, trei dispărie,
Patru spărie, cinci dispărie, 
Cinci spărie, şase dispărie,
Şase spărie, şapte dispărie,
Şapte spărie, opt dispărie,
Opt spărie, nouă dispărie,
Nouă spărie, zece dispărie.
Se descântă la fel, cu apă şi cărbuni. (Arbore)
                                            
40. Descântec de spăriet
Iese din pădure o borză neagră,
Cu ochii ca sfecla,
Cu dinţii ca grebla.
De te-ai spăriet cu una,
Eu te-oi despăria cu două, 
De te-ai spăriet cu două,
Eu te-oi despăria cu trei,
.............
De te-ai spăriet cu nouă,
Eu te-oi despăria cu nouăzeci şi nouă,
Cu mâinile mele amândouă.
Să rămâi luminat, curat,
Ca de la Maica Domnului lasat. (inf. Bădăluţă Ana, Todireşti)
                                                                                  
41. Descântec de spaimă
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Vrăjitoarea ia copilul bolnav în braţe şi iese afară noaptea, la orele 12 şi cu
trei bucăţi de pâine. Merge în faţa casei, face o cruce şi aruncă o bucată de pâine
peste casă, drept în faţă, mai face o cruce şi aruncă a doua bucată de pâine peste
casă,  în  dreapta,  şi  la  fel,  cu  a  treia  bucată  de  pâine,  spre  stânga.  După  ce  a
terminat, spune:

Bună sara, sfântă şi cinstită mama pădurii,
Eu ti cinstesc pi tini cu pâne şi cu sare,
Tu dă-i băiatului meu somnul tău cel dulce. (Vatra Moldoviţei)

42. Descântec pentru copil speriat
Se  ia  puţină  mătură  părăsită  şi  se  înveleşte  cu  o  bucată  de  cămaşă

ciobănească. Acestea, legate la un loc, formează un şomotoc. Apoi se aprinde la un
capăt, după care se înconjoară copilul spunând: un speriat, doi speriaţi, trei speriaţi,
... nouă speriaţi, 99 de speriaţi să scoată spaima de la X, din creştetul capului, din
faţa obrazului, din zvârcu nasului, din gură, din limbă şi de sub limbă, din inimă şi
de sub inimă şi X să rămână curat şi luminat, să nu rămână înspăimântat nici cât un
fir de mac, în patru despicat şi în mare aruncat. Apoi se stinge şomotocul şi se trece
cu dânsul pe faţa şi mâinile copilului. (Mănăstirea Humorului)



ŞTIINŢELE  NATURII

PROF. DR. IOSIF  LEPŞI (1895–1966) –
CERCETĂTOR  AL  SPAŢIULUI  GEOGRAFIC

ROMÂNESC

OVIDIU  BÂTĂ

Prof. dr. Iosif Lepşi (1895-1966) – 
Forscher des rumänisches geographisches Raumes

(Zusammenfassung)*

Der Biologe, Geograph und Museologe Iosif Lepşi war am 1. September 1895
in Radautz, in der Bukowina geboren. Er besuchte die Normalschule in Czernowitz
und  später  die  Naturwissenschaft-  und  Geographiekurse  an  der  Fakultät  für
Wissenschaften der „König Ferdinand I.”- Universität (Abschlussprüfung in 1921).  
Er war Professor und Lyzeumsdirektor in Orăştie (Bezirk Hunedoara) und in Cavarna
(Bezirk Caliacra). 1923 erwarb er den Doktortitel im Bereich der Naturwissenschaften
und  der  Geographie  an  der  Universität  Czernowitz.  Um  seine  Fachstudien  zu
ergänzen, arbeitete er in mehreren Museen für Naturwissenschaften (in Wien, London,
Paris, Berlin, Monaco), im Laboratorium für Meeresbiologie in Roscoff (Frankreich)
und unternahm eine wissenschaftliche Reise in Ägypten, Palestina und Syrien (1928).
In Februar 1923 wurde er zum Direktor des Regionalmuseums Bessarabiens ernannt,
das  er  –  mit  einer  Unterbrechung zwischen  Juli  1940 und August  1941 –  bis  im
Frühling des Jahres 1944 leitete. Er trug zur Entwicklung der Museen in Bessarabien
bei  und  übte  als  Präsident  der  Regionalkommission  für  den  Schutz  der
Naturdenkmäler  in  Bessarabien  durch  die  Anerkennung  der  ersten  dortigen
Naturschutzgebiete  als  solche  eine  rege  Tätigkeit  aus.  Seit  1944  arbeitete  er  als
Abteilungsdirektor  am  Nationalmuseum  für  Naturkunde  in  Bukarest  und  als
Mitverfasser des Werkes Fauna Rumäniens im Auftrag der Rumänischen Akademie.

Er  studierte  die  Welt  der  Urtierchen,  machte  Forschungen  im Bereich  der
Limnologie,  Hydrobiologie, Faunistik und Geographie in Dobrudscha, Bessarabien,
der Bukowina und im Siebenbürgen. Er veröffentlichte wissenschaftliche Artikel und
Studien in Fachzeitschriften  aus Rumänien,  Frankreich,  Deutschland und England.
Aufgrund seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wurde er zum Mitglied mehrerer in- und
ausländischen  Fachgesellschaften  (Gesellschaft  der  Naturwissenschaftler  aus
Rumänien,  die  Rumänische  Königliche  Geographiegesellschaft,  Rumänische
Akademie der Wissenschaften,  Internationale  Gesellschaft  für  Limnologie,  Berliner
Paläontologische  Gesellschaft  u.a.)  Prof.  Dr.  Iosif  Lepşi ist  1966 aus  dem Leben
geschieden.

* * Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 555 – 566, Rădăuţi – Bucureşti, 2016
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Schlüsselwörter  und  -ausdrücke: Iosif  Lepşi,  Biologe,  Geograph,
Museograph,  Limnologie,  Urtierchen,  Bessarabien,  Chişinău,  Regionalmuseum
Bessarabiens, Naturschutz.

Personalitate  de  o  rară  modestie,  cu  o
prodigioasă  şi  rodnică  activitate  ştiinţifică,  
erudit  biolog  şi  geograf,  Iosif  Lepşi  s-a  
născut  la  1  septembrie  1895,  în  oraşul  Rădăuţi,
unde  şi-a  petrecut  copilăria  şi  a  urmat  şcoala
primară.  Studiile  secundare  le-a  făcut  la  
Şcoala  Normală  din  Cernăuţi,  iar  studiile
superioare le-a absolvit în anul 1921, la Facultatea
de  Ştiinţe  Naturale  a  Universităţii  din  Cernăuţi,
specialitatea  ştiinţe  naturale-geografie.  În  acelaşi
an, a susţinut şi promovat examenul de capacitate
pentru  profesorii  secundari  de  ştiinţe  naturale  şi
geografie.

În baza Decretului nr. 78 226 al Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Iosif Lepşi a fost încadrat, la 1 septembrie 1921,
ca  profesor  suplinitor  pentru  geografie  şi  ştiinţele  naturale,  la  Liceul  „Aurel
Vlaicu” din Orăştie, judeţul Hunedoara. 

În paralel cu activitatea pedagogică, şi-a continuat şi  pregătirea ştiinţifică,
înscriindu-se  la  doctorat,  la  profesorul  său  de  zoologie  de  la  Universitatea  din
Cernăuţi,  Eugen  Botezat  (1871–1964),  întemeietorul  şcolii  de  zoologie  de  la
Cernăuţi1.  În anul 1923, obţine titlul de doctor în specialitatea ştiinţe naturale şi
geografie, cu calificativul  Summa cum laude, la Facultatea de Ştiinţe Naturale a
Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cernăuţi, fiind, în decurs de 50 de ani, al
treilea  doctor  în  această  ştiinţă  la  Universitatea  cernăuţeană2.  Enciclopedia
Cugetarea  îl  consemnează  ca  „dr.  în  şt.  naturale  şi  geografice  de  la  Berlin”3,
informaţie preluată şi de Emil Satco4.

1 Emil Pop, acad. Radu Codreanu, Istoria ştiinţelor în România. Biologia, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1975, p. 122.

2 Valeriu Bora,  Dr. Iosif Lepşi, în ,,Societatea de mâine”. Revistă bilunară pentru probleme
sociale şi economice, Cluj, anul V, nr. 9, 15 mai 1928, p. 188. 

3 Lucian  Predescu,  Enciclopedia  României.  Cugetarea.  Material  românesc:  Oameni  şi
înfăptuiri,  prefaţă de I. Oprişan, ediţie anastatică, Bucureşti, Editura Vestala – Saeculum I. O., 1999,
p. 486.

4 Emil  Satco,  Enciclopedia  Bucovinei,  vol.  I,  Iaşi–Suceava,  Editura  Princeps–Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 614.
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Interesat să facă cercetări pe litoralul Mării Negre, Iosif Lepşi obţine, în anul
1923, detaşarea la Gimnaziul mixt din Cavarna5, sudul Dobrogei, unde a predat,  
pe lângă orele de ştiinţe naturale şi geografie, şi ore de matematică, fizică, chimie
şi  limba  latină.  Începând  din  anul  1924,  a  fost  numit  director  al  Gimnaziului,
funcţie în care a dovedit preocupare şi pricepere managerială. 

În timpul când a fost în Cadrilater (1923–1925), a adunat un vast material
ştiinţific referitor la Marea Neagră. Pe lângă studiile de biologie, Iosif Lepşi s-a
ocupat şi cu cercetarea oraşului Bizone, veche aşezare grecească, dispărută în urma
unui  cutremur,  a  făcut  descoperiri  arheologice  de  mare  importanţă  istorico-
ştiinţifică,  stabilind,  primul  din  ţară6,  existenţa  a  „vreo  cinci  localităţi  [colonii
greceşti, n. n. – O. B.], până acum necunoscute”7. 

„Pentru toate aceste rare şi mult preţioase lucrări ştiinţifice ale sale – spune
Valeriu Bora8 –,  dl.  dr. Lepşi  a cheltuit  tinereţea şi  sănătatea sa, ajutându-se cu
sărăcăcioasa sa leafă de profesor [...]. Ba, în excursiile ştiinţifice obositoare, a fost
nevoit să doarmă săptămâni întregi pe pământul gol, în regiunile cele mai părăsite
şi sărăcăcioase, înfrăţindu-se cu glia”.

Iosif  Lepşi  a revenit  ca profesor la liceul din Orăştie,  în anul  1927,  fiind
numit director la Şcoala Normală9. 

Cele  mai  temeinice  şi  profitabile  relaţii  ştiinţifice  le-a  avut  cu  savantul  
biolog Grigore Antipa (1867–1944), care, în anul 1927, ca o mare apreciere, l-a
chemat  pe  Iosif  Lepşi  la  Bucureşti  şi  i-a  încredinţat  postul  de  conservator  la
Muzeul  de  Istorie  Naturală,  spre  a-şi  putea  continua  valoroasele  sale  cercetări
ştiinţifice. În anul 1928, a fost sprijinit de Grigore Antipa să întreprindă o expediţie
ştiinţifică în Egipt, Valea Iordanului (Palestina) şi Siria ş. a.10. 

În perioada 18–21 aprilie 1928,  la Cluj,  s-au desfăşurat  lucrările primului
Congres Naţional al Naturaliştilor din România, la care s-a dezbătut, într-o viziune
ecologică  modernă,  întreaga  problematică  a  ocrotirii  naturii  din  România.  Iosif
Lepşi  a  avut  o  prezenţă activă în cadrul  Congresului  şi  a  susţinut  comunicarea
Despre protozoarele din apele sărate ale României.

5 Cavarna sau Kavarna, oraş în regiunea Dobrici, Bulgaria, pe ţărmul Mării Negre. Între anii
1913 şi 1940 a aparţinut României, fiind situat în judeţul Caliacra.

6 Valeriu Bora, op. cit., p. 188.
7 Iosif  Lepşi, Bizone (după observaţii proprii), în „Revista istorică”. Dări de samă, documente

şi  notiţe,  publicată  de  N.  Iorga,  cu  concursul  mai  multor  specialişti),  anul  al  XIII-lea,  nr.  1–3,
ianuarie–martie 1927, Vălenii-de-Munte (Prahova), Tipografia „Datina românească”, p. 7.

8 Valeriu Bora, op. cit., p. 188.
9 Sorin Geacu,  Prof. dr. Iosif  Lepşi – zoolog, geograf,  muzeolog (1895–1966),  în „Buletin

ştiinţific. Revistă de etnografie, ştiinţe ale naturii şi muzeologie”, publicaţie a Muzeului Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, Chişinău, seria nouă (Ştiinţe ale naturii), nr. 4 (17), 2006, p.
191.

10 Lucian Predescu, op. cit., p. 486; Sorin Geacu, op. cit., p. 191.
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Sub aceeaşi prestigioasă recomandare a lui Grigore Antipa, începând din anul
1930, Iosif Lepşi a studiat colecţiile ştiinţifice ale muzeelor de ştiinţe naturale din
Londra, Paris, Berlin, Viena, Monaco11, a audiat cursuri la Universitatea din Berlin
şi  a  lucrat  la Laboratorul  de  Biologie Marină din Roscoff (SBR),  de  pe coasta
bretonă a Franţei. 

În anii 1931–1932, Iosif Lepşi a fost biolog-colaborator la Direcţia Generală
a  Pescăriilor  de  pe  râurile  interioare  şi  Dunăre,  apoi  a  lucrat  la  Institutul
Oceanografic şi Muzeul Zoologic din Berlin12. 

Începând din luna februarie 1932 şi  până în primăvara  anului  1944,  cu o
întrerupere între iulie 1940 şi august 1941, a fost director al Muzeului Regional al
Basarabiei,  din Chişinău, post obţinut,  în 10 decembrie 1931, în urma susţinerii
concursului  organizat  de  Facultatea  de  Ştiinţe  a  Universităţii  din  Iaşi,  care
coordona, din punct de vedere ştiinţific, Muzeul din Chişinău. 

Între 1937 şi 1944, a fost şi inspector de vânătoare13.
Din anul 1944, a fost încadrat ca şef de secţie la Muzeul Naţional de Istorie

Naturală din Bucureşti, alăturându-se unei echipe de cercetători valoroşi – Victoria
Iuga, Mihai Băcescu, Eugen Niculescu, Igor Sienkiewicz14 – ai muzeului. Ulterior,
a lucrat în colectivul „Fauna României”, de pe lângă Academia Română.

 Ca o recunoaştere a activităţii sale, mai multe societăţi ştiinţifice din ţară şi
străinătate – Societatea Naturaliştilor din România, Societatea Ardeleană de Ştiinţe
Naturale,  Societatea  Română  de  Geografie,  Asociaţia  Internaţională  pentru
Limnologie, Societatea Paleontologică din Berlin – l-au primit ca membru. A fost
membru  în  Comitetul  Societăţii  Regale  Române  de  Geografie  (1934–1941)  şi
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România, Secţia IV: Biologie
(Zoologie, Botanică, Fiziologie), ales în 20 decembrie 193615. A fost preşedinte al
Comisiei  Regionale  pentru  Protecţia  Monumentelor  Naturii  pentru  Basarabia,
vicepreşedinte al Societăţii Naturaliştilor Basarabeni şi a reprezentat România, ca
delegat, în Comitetul pentru explorarea ştiinţifică a Dunării16.

11 Lucian Predescu, op. cit., p. 486.
12 Sorin Geacu, op. cit., p. 191.
13 Ibidem, p. 192.
14 Gabriela Andrei, Profesorul Alexandru V. Grossu (1910–2004). O viaţă dedicată semenilor,

în  ,,Studii  şi  comunicări”,  publicaţie  a  Comitetului  Român  pentru  Istoria  şi  Filosofia  Ştiinţei  şi
Tehnicii al Academiei Române, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 176. 

15 Lucian Predescu, op. cit., p. 486; Emil Satco, op. cit., p. 614; Sorin Geacu, op. cit., p. 192;
List  of  Members  of  the  Romanian  Academy  of  Sciences  in  1943,  mentioning  scientific  title,  
employing  institution  and  date  of  election  in  ASR [on  line],
www.aos.ro/site_mod_eng/2010/Primapagina/membriASR.pdf (accesat la 8 octombrie 2015).

16 Petru Bejinariu, Iosif Lepşi – biolog  zoolog  format la şcoala profesorului Eugen Botezat
de la Cernăuţi, în Petru Bejinariu,  Biologi de seamă din Bucovina, vol. IV, Iaşi, Editura Bucovina,
2003, p. 166.
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Profesorul dr. Iosif Lepşi a fost membru al Partidului Poporului, organizaţia
judeţului Hunedoara17. 

Ca autor, a publicat 120 de articole şi studii18 – în limba română, germană,
franceză şi engleză – în numeroase reviste de specialitate din România (Bucureşti,
Iaşi, Cluj, Constanţa, Sibiu, Chişinău, Cernăuţi, Deva, Orăştie), Germania (Berlin,
Stuttgart, Jena, Leipzig, Frankfurt, Gotha), Franţa (Paris), unele semnate I. Lepszy.

Iosif Lepşi a încetat din viaţă în anul 1966.

Cercetări în domeniul zoologiei

Studiile de zoologie a nevertebratelor, în primul rând,  a protozoarelor (cu
deosebire  a  infuzoriilor19)  din  medii  fizico-geografice  diferite  –  lacuri,  ape
curgătoare (de  exemplu, râul Dorna din Bucovina), turbării (Poiana Stampei, în
sud-vestul  Bucovinei),  Marea  Neagră,  unde  a  identificat  49  de  specii  –,  au
constituit o prioritate pe toată durata activităţii lui Iosif Lepşi20. 

Încă  de  tânăr,  Iosif  Lepşi  a  fost  binecunoscut  în  străinătate  unde,  pentru
lucrările  sale,  era  foarte  apreciat  în  cercul  oamenilor  de  ştiinţă.  Solicitat  de
prestigioasa Editură Bermühler din Berlin, Iosif Lepşi a publicat, în anul 1926,  
o valoroasă lucrare sistematică asupra infuzoriilor marini şi de apă dulce21, unică 
în acest domeniu la vremea respectivă. 

În  acelaşi  an,  1926,  Academia  Română  i-a  acordat  Premiul  „Atanasie
Toncoviceanu”22 pentru lucrarea Studii faunistice, morfologice şi fiziologice asupra
infuzoriilor  din  România,  lucrare  publicată  în  seria  ,,Studii  şi  cercetări”  a
Academiei Române, vol. XII, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1927, 176 p. +
ilustraţii.

17 Fraţi  români  din  Ardeal,  Banat,  Crişana  şi  Maramureş,  în  „Ţara  noastră”  (director,
Octavian Goga), Cluj, anul X, nr. 31, 21 septembrie 1930, p. 1 078.

18 Lista celor 120 de lucrărilor publicate de prof. dr. Iosif Lepşi este prezentată în Sorin Geacu,
op. cit., p. 208–214.

19 Infuzor, infuzori, s. m., clasă de protozoare care au corpul acoperit de cili, cu ajutorul cărora
se  deplasează;  ciliat;  (și  la sg.)  animal  care  face  parte  din această  clasă.  [Var.: infuzóriu s.  m.]  –
Din fr. infusoire, lat. infusorius. 

20  Radu Iftimovici, Creaţie românească în biologia universală, Bucureşti, Editura Albatros,
1977, p. 64.

21 Iosif Lepşi,  Die Infuzoren des Süsswassers und Meeres (Hilfs zum Bestimmen nebst einer
kurzen Einführung in deren Biologie), Berlin, Verlag Bermühler, 1926.

22 Premiul se acorda din donaţia de 21 000 de lei, făcută de Atanasie Toncoviceanu, din care 
1 000 de lei anual urmau să se decearnă pentru un premiu sau două de câte 500 de lei, pentru subiecte
ce urmau a fi precizate de Academie. Cf.  Raport asupra lucrărilor făcute de Academia Română în
anul 1913–1914, în „Românul”, Arad, anul IV, nr. 130, 15/28 iunie 1914, p. 5.
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Rezultatele cercetărilor asupra infuzorilor din turbăriile de la Poiana Stampei
(sud-vestul Bucovinei) şi din râul Dorna le-a publicat în anii 1922, 1923 şi 195723.

Studii asupra protozoarelor a efectuat în Dobrogea, în Lacul Şoimoştău de
lângă Orăştie,  în Lacul  Sf.  Ana,  unde a identificat  30 de specii  necunoscute în
România  şi  10  specii  noi  pentru  ştiinţă,  în  regiunea  Mării  Negre,  iar  în  afara
graniţelor, în Bazinul râului Iordan şi în apele Mării Mediterane.

Iosif Lepşi a făcut identificarea unor protozoare incoline din urnele plantelor
carnivore ale speciilor Nepenthes şi Sarracenia în anul 1958, în Grădina Botanică a
Facultăţii  de Ştiinţe Naturale – Geografie din Cluj-Napoca, şi,  în anul 1961,  în
Grădina Botanică din Bucureşti.

   

Timp de aproape 40 de ani, Iosif Lepşi a studiat lumea protozoarelor libere 24

–  a  identificat  şi  a  descris  specii  noi,  a  stabilit  noi  date  privind  filogenia,
morfologia,  fiziologia  şi  etologia  ciliatelor,  a  evidenţiat  importanţa  cercetării  şi

23 Iosif Lepşi,  Contribuţii la fauna infuzorilor din turbăriile de la Poiana Stampei în sud-
vestul Bucovinei, în „Anuarul Liceului de Stat «Aurel Vlaicu» Orăştie pe anul şcolar 1921–1922”,
vol. III,  Orăştie, 1922; Câţiva infuzori din râul Dorna, în ,,Revista ştiinţifică «V. Adamachi»”, Iaşi,
tomul  IX,  1923,  p.  19–22;  Infuzori holotrichi din tinoavele de la Poiana Stampei (raionul Vatra
Dornei),  în  ,,Buletinul  ştiinţific  al  Academiei  RPR  –  Secţia  de  Biologie  şi  Ştiinţe  Agricole”,
Bucureşti,  Seria  Zoologie,  tomul  IX,  nr.  1,  1957,  p.  5–13;  Infuzori  spirotrichi  şi  peritrichi  din
tinoavele de la Poiana Stampei, raionul Vatra Dornei, în idem, tomul IX, nr. 3, 1957, p. 231–240.

24 Petru  Bejinariu,  Eugen Botezat  şi  Şcoala  de  biologie  de  la  Cernăuţi,  Rădăuţi,  Editura
Septentrion, 2005, p. 42.
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rolul  ecologic al  acestora.  Rezultatele variatelor cercetări  efectuate asupra lumii
protozoarelor  libere  au  fost  redactate  şi  publicate,  în  anul  1960,  în  fascicula
Euamoebidea, din Colecţia „Fauna Republicii Populare Române”.

În anul  1965 a  publicat  volumul  Protozoologie25,  studiu unic în  literatura
ştiinţifică românească, de 1 000 de pagini, consacrat protozoarelor din apele dulci,
salmastre, marine şi edafice. 

Iosif Lepşi a avut preocupări şi în privinţa studiului planctonului din apele
curgătoare (potamoplancton) din râurile Mureş (1926) şi Iordan (1931), precum şi
din lacuri: Taşaul (1932), Beleu şi Siutghiol (1933). 

Studii  cu  rezultate  notabile  a  efectuat  asupra  microfaunei  de  mlaştini
carpatice,  iar  pe  râul  Mureş  a  identificat,  în  anul  1932,  o  nouă  specie  de
Aspidogaster (trematod)  –  Aspidogaster  antipai –,  cu  nume  atribuit  în  cinstea
savantului Grigore Antipa. 

Iosif  Lepşi este primul român care s-a ocupat în mod special  cu biologia
Mării  Negre.  Prin  studiile  din  Marea  Neagră,  a  identificat,  pentru  prima  dată,
crustaceul  de  apă  dulce  Potamon  potamios26,  crustaceu  cu  însemnătate
biogeografică. 

Observaţii  a  făcut  şi  asupra  lăcustelor  din  România  şi  asupra  rolului
microorganismelor  în  producerea  malariei,  în  special  în  Basarabia.  Lumea
vertebratelor nu l-a preocupat pe Iosif Lepşi decât în treacăt, iar cele câteva lucrări
publicate privesc broaştele ţestoase, reptilele şi vulturii27.

Cercetări în domeniul geografiei

În domeniul geografiei, Iosif Lepşi a făcut ample şi temeinice cercetări în
lacurile  din  zona  carpatică  (Sf.  Ana)  şi  de  podiş  (Heracleea,  în  Dobrogea,
Şoimoştău,  în  Transilvania),  în  lagunele  şi  limanele  de  pe  ţărmul  Mării  Negre
(Siutghiol, Tăbăcărie, Taşaul) şi în zona lacurilor din sudul Basarabiei (Cahul şi
Beleu).  În  studiul  lacurilor,  pe  care  le  considera  ca  adevărate  organisme  cu  o
evoluţie şi o istorie a individualităţii lor, Iosif Lepşi a abordat aspecte referitoare la
geneză,  la  hipsometria  bazinului  hidrografic,  la  morfologie  şi  batimetrie,  la
afluenţii  şi  caracteristicile  apei  şi  ale  sedimentelor  lacustre,  la  caracteristicile
biologice  ale  planctonului,  subliniind  totodată  şi  însemnătatea  economico-

25 Iosif Lepşi, Protozoologie – protozoare – morfologie – fiziologie – clase – subclase – ordine
– familii, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1965.

26 Iosif  Lepşi,  Potamon  potamios  (Oliv.)  neu  für  Rumänien,  în  „Bulletin  de  la  Section
Scientifique de l’Académie Roumaine”, Bucureşti, tomul X, nr. 8–9, 1927.

27 Iosif Lepşi, Din viaţa broaştelor ţestoase, în „Revista ştiinţifică «V. Adamachi»”, Iaşi, tomul
XI, 1925;  Beitrage zur Reptilienfauna der südöstlichen Dobrudscha, p. 27–50, şi  Einiges über den
Gänsegeier (Gyps fulvus Gmel.) und Uhu (Bubo bubo L.), în „Verhandlungen und Mitteilungen des
Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt”, Sibiu, vol. 77, 1926–1927.
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geografică a acestora.  În acest domeniu,  Iosif  Lepşi  poate fi  considerat  ca unul
dintre principalii limnologi români.

În  perioada  petrecută  în  sudul  Dobrogei,  pe  lângă  studiile  de  biologie  şi
cercetările arheologice, Iosif Lepşi s-a preocupat şi de analiza geografică a zonei de
contact  dintre  mare  şi  uscat,  cercetările  de  teren  fiind  concretizate  în  studii
geografice subtanţiale. Lucrarea  Studii asupra litoralului Şabla-Ecrene – care i-a
fost publicată de Academia Română, în ,,Memoriile Secţiunii Ştiinţifice”, seria III,
tomul IV, Mem. 6, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1927, 138 p. + 20 planşe
–,  „este  cea  mai  completă  şi  unică  lucrare  de  proporţii  asupra  Cadrilaterului
nostru”28.

În  anul  1934,  la  Berlin,  în  ,,Zeitschrift  für  Fischerei  und  deren
Hillswissenschaften”,  Iosif  Lepşi  publică  observaţiile  sale  asupra  măsurilor  de
ameliorare piscicolă a lacurilor sud-basarabene. A reluat studiul Lacului Sasic, cel 
mai mare lac din Basarabia, cu o suprafaţă de 215 km2, şi a publicat, în anul 1936,
un studiu monografic al acestuia29.

28 Valeriu Bora, op. cit., p. 188.
29 Iosif  Lepşi,  Lacul  Sasic.  Încercare  monografică,  în  „Arhivele  Basarabiei”,  Chişinău,  

vol. VIII, nr. 1–4, 1936.



Iosif Lepşi (1895–1966) – cercetător al spaţiului geografic românesc

Cunoscut  în  Europa  datorită  cercetărilor  sale  în  domeniul  limnologiei30 –
domeniu în care este considerat unul dintre principalii limnologi români –, Iosif
Lepşi  a  reprezentat  România  la  congresele  internaţionale  de  limnologie  de  la
Innsbruck (1923) şi Belgrad (1934). În anul 1935, la Belgrad, a avut loc Congresul
Internaţional de Limnologie teoretică şi aplicată, la care Iosif Lepşi a prezentat o
lucrare în care a pus în lumină modul de gospodărire a lacurilor româneşti, lucrare
care apoi a fost publicată la Stuttgart31. 

Un capitol separat al cercetărilor geografice ale lui Iosif Lepşi se referă la
spaţiul  geografic  unic,  deosebit  de  complex  şi  interesant  al  Deltei  Dunării,  azi
rezervaţie a biosferei. 

Geneza şi evoluţia Deltei Dunării a preocupat lumea ştiinţifică din România,
problema  fiind  studiată,  în  timp,  de  Gh.  Murgoci  (1912),  C.  Brătescu  (1912,  
1922), Gr. Antipa (1914), Em. De Martone (1931), G. Vâlsan (1934, 1935) ş. a. 

Celor amintiţi, îl putem adăuga şi pe Iosif Lepşi, care a manifestat interes
pentru  descifrarea  misterului  evolutiv  al  celui  mai  nou  pământ  românesc.  În  
anul 1924, Iosif Lepşi emite ipoteza privind vârsta acestui spaţiu geografic, vârstă
stabilită prin calcul matematic, o metodă cu totul nouă32.  

În anul 1942, publică ample date ştiinţifice în „Buletinul Muzeului Regional
al Basarabiei”, sub titlul  Materiale pentru studiul Deltei Dunării. În cele 240 de
pagini,  studiul  cuprinde  aspecte  referitoare  la  geneză,  geologie,  morfologie,
hidrografie  şi  cartografie.  Ampla  documentaţie  din teren,  descrierile  prezentate,
materialul  biogeografic,  bibliografia  bogată  şi  un  index  alfabetic  au  făcut  din
această  lucrare  un  succes  real. Informaţii  din  acest  studiu  au  fost  preluate  şi
publicate în reviste de specialitate din Germania. 

În  legătură  cu  domeniul  limnologiei,  Iosif  Lepşi  a  studiat  şi  depozitele
cuaternare, vârstele loesului, clima din zona dintre Prut şi Nistru şi Cuaternarul din
sud-estul României. 

Tot în cadrul cercetărilor geografice, trebuie să menţionăm şi preocupările lui
Iosif  Lepşi  legate  de  cartografie,  domeniu  în  care  a  descoperit  şi  semnalat
documente cartografice inedite, referitoare la ţinuturile locuite de români. 

În anul 1933, a publicat în „Arhivele Basarabiei”, Chişinău, vol. VI, nr. 3,
lucrarea  O  veche  hartă  manuscrisă  a  regiunilor  româneşti,  un  document
cartografic din anul 1730, descoperit în Staatsbibliothek din Berlin, urmată, în anul

30 Limnologia, ramură a hidrologiei care se ocupă cu studiul lacurilor naturale şi artificiale sub
aspectul genezei depresiunilor lacustre,  al regimului  hidrologic,  termic şi  chimic,  al  capacităţii  de
dezvoltare a asociaţiilor floristice şi faunistice, al relaţiilor cu mediul înconjurător şi al valorificării lor
de către om (din grec. limnos – lac, baltă, mlaştină).

31 Iosif  Lepşi,  Die  Seen  Rumäniens  und  ihre  Bewirtschaftung,  în  „Verhandlungen
Internationale  Vereinigung  für  theorethische  und  angewandte  Limnologie”,  Stuttgart,  tomul  VII,
1935.

32 Iosif Lepşi,  Vârsta Deltei Dunării, în ,,Analele Dobrogei”, Constanţa, vol. IV, 1924;  Ce
vârstă are Delta Dunării, în ,,Natura”, Bucureşti, vol. XIII, nr. 2, 1924.
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1937, de lucrarea  Despre o hartă olandeză din 1791 a regiunilor româneşti din
apusul Mării Negre, apărută în „Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală”,
Chişinău,  vol.  7/1936,  1937.  În  acelaşi  an,  1937,  a  analizat  modul  cum  erau
reprezentate Ţările Române în lucrarea lui Jaques Peeters,  L’atlas en abrégé, ou
nouvelle description du monde,  apărută la Anvers,  în 1692,  iar  în anul  următor
(1938) a prezentat  o serie  de însemnări  importante pentru români,  găsite  într-o
geografie universală33 din anul 1729. În anul 1941, a readus în atenţie impresiile
din călătoria întreprinsă  cu un secol  înainte,  prin Basarabia,  de  germanul  J.  G.
Kohl34. 

Activitatea în domeniul muzeologiei şi al ocrotirii naturii

În baza Înaltului Decret Regal nr. 290, din 1 februarie 1932, Iosif Lepşi a fost
numit director al Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău. 

Prin  lege,  muzeul  aparţinea  Facultăţii  de  Agronomie  din  Chişinău  a
Universităţii  din  Iaşi.  Urmare  a  stăruinţelor  profesorului  Iosif  Lepşi,  în  baza
Decretului-lege nr. 3 783, din 11 noiembrie 1937, semnat de regele Carol al II-lea,
muzeul  a  trecut  în  subordinea  Ministerului  Educaţiei  Naţionale,  cu  numele  de
Muzeul Regional al Basarabiei. 

În „Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”, nr. 4, 1932, p. 3–4,
primul  număr  apărut  sub  îngrijirea  lui  Iosif  Lepşi,  acesta  scria:  ,,Vrem  să
contribuim  la  propăşirea  muzeului  naţional.  Acesta  este,  în  esenţă,  programul
nostru de lucru”. 

Iosif Lepşi a elaborat un program de activitate ştiinţifică şi  muzeală şi a  
orientat domeniile cercetării ştiinţifice ale muzeului înspre geologie-paleontologie-
geografie, hidrografie, zoologie, botanică, agronomie, etnografie-artă şi arheologie-
preistorie. Între aceste direcţii, Iosif Lepşi şi-a propus realizarea geografiei fizice a
Basarabiei, a unui conspect al lumii animale dintre Prut şi Nistru, întocmirea de
monografii ilustrate ale localităţilor basarabene, achiziţionarea de piese arheologice
şi numismatice pe care să le poată studia specialiştii etc.

Sporirea  interesului  cetăţenilor  pentru  muzeu  l-a  preocupat  permanent  pe
Iosif  Lepşi.  În  acest  scop,  a  difuzat,  în  toate  judeţele  Basarabiei,  broşuri  de
popularizare, a organizat,  în diferite localităţi,  prezentarea muzeului,  la fel şi  în
diferite reviste etc. 

Cu aceeaşi stăruinţă, a mărit numărul pieselor de muzeu – de la 6 700, în
anul 1932, la 7 200, în anul 1940 –, iar colecţia bibliotecii, de la 3 000 de volume,
în 1932, la 5 000 de volume, în 194235. Sub conducerea sa, muzeul a contribuit –

33 Philippi Cluverii, Introductionis in universam geographiam, tam veterem quam novam, libri
VI. Accesit P. Bertii Breviarum orbis terrarum, Amstelædami, 1729.

34 Sorin Geacu, op. cit., p. 197.
35 Ibidem, p. 199. 
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prin  completarea  fondurilor  muzeale,  prin  studiul  materialului  documentar  sub
aspectul istoriei naturale, antropologiei, arheologiei şi istoriei, prin amenajarea şi
deschiderea de noi expoziţii etc. – la păstrarea şi propagarea patrimoniului cultural
românesc din Basarabia. Către anul 1937, Muzeul Naţional de Istorie  Naturală din
Chişinău era considerat „cel mai pitoresc şi activ muzeu al României”36,  muzeu
care putea face cinste oricărui oraş european.

În luna iunie 1940, Iosif Lepşi a fost detaşat la Muzeul de Istorie Naturală
din Bucureşti, în locul său fiind adus N. Moroşan. 

Iosif  Lepşi  a  revenit  de  la  Bucureşti  în  septembrie  1941,  ca  director  al
Muzeului  din  Chişinău,  în  prezent  Muzeul  Naţional  de  Etnografie  şi  Istorie
Naturală.  Cu  mari  eforturi,  Iosif  Lepşi  şi  colaboratorii  săi  au  reuşit  să  repare
clădirea muzeului – deteriorată în urma cutremurului din 10 octombrie 1940 –, să
restabilească patrimoniul muzeal şi expoziţiile, să desfăşoare muncă de cercetare 
şi să readucă în circuitul ştiinţific instituţia culturală din Chişinău.

Meritul  directorului  Iosif  Lepşi  în  creşterea  prestigiului  muzeului  din
Chişinău constă şi în faptul că el a cercetat mai multe probleme ale muzeologiei
basarabene,  a lucrat  cu vizitatorii,  a  organizat  excursii,  a  contribuit  la  educarea
elevilor şi a ţinut o evidenţă a observaţiilor pe care le exprimau vizitatorii. 

Urmare a iniţiativelor sale, muzeul din Chişinău era singurul din România
care avea staţiuni proprii de cercetări – Staţiunea limnicolă Vâlcov (jud. Ismail),
înfiinţată în anul 1938, şi Staţiunea experimentală Manzâr (jud. Tighina), înfiinţată
în anul 1943. 

Iosif  Lepşi  a  continuat  editarea  ,,Buletinului  Muzeului  Regional  al
Basarabiei”,  singura  publicaţie  periodică  ştiinţifică  din  Basarabia,  unde  s-au
publicat rezultatele cercetărilor ştiinţifice desfăşurate în toată provincia. 

În anul 1944, muzeul din Chişinău a fost evacuat la Bacău, iar Iosif Lepşi s-a
întors la Muzeul de Istorie Naturală ,,Grigore Antipa” din Bucureşti, unde, numit
şef de secţie, în 1945, a desfăşurat o bogată activitate.

Printre preocupările lui Iosif Lepşi, în perioada în care a activat în Basarabia,
s-a înscris şi cea privind ocrotirea naturii în spaţiul geografic dintre Prut şi Nistru.

Comisia  Centrală  a  Monumentelor  Naturii  –  condusă,  în  calitate  de
preşedinte,  de  Alexandru  Borza  (1887–1971),  întemeieterul  geobotanicii  în
România  –  a  iniţiat,  în  şedinţa  din  25  februarie  1933,  înfiinţarea  comisiilor
regionale a monumentelor naturii,  la  Cluj  şi  Chişinău.  Într-un raport  susţinut  în
cadrul şedinţei, Iosif Lepşi a prezentat lucrările necesare pentru ocrotirea naturii
din Basarabia.

În şedinţa din 2 aprilie 1933, prima a Comisiei Regionale a Monumentelor
Naturii  pentru  Basarabia,  în  prezenţa  autorităţilor  publice  din  Basarabia,  Iosif  
Lepşi a fost numit preşedinte al acesteia. Sediul comisiei a fost, până în 1944, la

36 Mihai  Ursu,  Anton  Moraru,  Muzeul  Naţional  de  Etnografie  şi  Istorie  Naturală:
retrospectivă istorică, [on line] www.literaturasiarta.md, accesat la 29.09.2015.

http://www.literaturasiarta.md/
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Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Chişinău. După înfiinţare, comisia a trecut
la adoptarea de măsuri privind ocrotirea naturii, potrivit legislaţiei şi situaţiei reale
din Basarabia. 

În noua calitate, Iosif Lepşi a străbătut întreg teritoriul Basarabiei şi, în 1935,
a elaborat un raport,  în care erau prezentate ariile naturale ce urmau a fi  puse  
sub protecţia legii. După vizitarea acestora şi de către Alexandru Borza, s-a reuşit
legiferarea  –  prin  Jurnalul  Consiliului  de  Miniştri  al  Regatului  României,  
nr. 1 913/1937, publicat în ,,Monitorul Oficial” al României, nr. 190, din 19 august
1937 – a 10 rezervaţii naturale: Căpriana (jud. Lăpuşna), păduri seculare de fag;
Cărbuna (jud.  Tighina),  pădure;  Valea Mare (jud.  Bălţi),  rezervaţie  faunistică şi
floristică;  Gârbovăţ  (jud.  Tighina),  pădure  de  stejari  bătrâni;  Hârjauca-Palanca  
(jud. Orhei), pădure de făget bătrân; Pârjolteni (jud. Lăpuşna), rezervaţie floristică;
Delacheu  (jud.  Tighina),  rezervaţie  floristico-peisagistică;  Ruhotin  (jud.  Hotin),
făget secular; Cocorozeni (jud. Orhei), stepă; Moghilău (jud. Tighina), pădure de
silvostepă37.  Au fost,  astfel, oficializate, datorită iniţiativei şi  eforturilor lui Iosif
Lepşi şi a sprijinului primit din partea unor reputaţi savanţi biologi – Alexandru
Borza, Andrei Popovici-Bâznoşanu, Marin Drăcea şi Emil Racoviţă –, primele arii
protejate din Basarabia, în suprafaţă totală de 1 405,74 ha. 

Sub conducerea lui Iosif Lepşi, Comisia Regională a Monumentelor Naturii
pentru Basarabia a iniţiat o serie de măsuri menite a proteja efectiv aceste rezervaţii
naturale. De exemplu, s-a intervenit pentru asigurarea pazei, pentru oprirea tăierii
arborilor  din  pădurile  protejate,  pentru  interzicerea  păşunatului  şi  pentru  a
determina societăţile de vânătoare să nu mai întreprindă acţiuni în cadrul ariilor
protejate. 

Au fost promovate măsuri pentru cunoaşterea rezervaţiilor naturale de către
primării,  posturile  de  jandarmi,  şcoli  şi  organele  silvice,  s-au  realizat  tăbliţe
indicatoare, care să semnaleze publicului respectivele arii protejate.  

Încă  din  anul  1937,  Comisia  Regională  a  Monumentelor  Naturii  pentru
Basarabia  a  început  activitatea  de  studiere  complexă  a  rezervaţiilor  naturale.
Preşedintele Iosif  Lepşi  s-a deplasat  în teren pentru cercetări,  pentru a constata
starea în care se află acestea şi a semnala neregulile existente. Sub îndrumarea lui, 
s-au făcut şi delimitările definitive ale rezervaţiilor.

Prin  Adresa  nr.  93/1941,  Comisia  Centrală  a  Monumentelor  Naturii  l-a
însărcinat  oficial  pe  Iosif  Lepşi  cu  cercetarea  stării  rezervaţiilor  naturale  din
Basarabia38.

Rodnica activitate  depusă de Iosif  Lepşi  în  domeniul  ocrotirii  naturii  din
Basarabia  a  fost  menţionată  în  cadrul  unor  conferinţe  consacrate  rezervaţiilor

37 Sorin Geacu, op. cit., p. 200.
38 Ibidem, p. 206.



Iosif Lepşi (1895–1966) – cercetător al spaţiului geografic românesc

naturale din România, conferinţe susţinute de Alexandu Borza în universităţi din
Croaţia, Elveţia, Italia, în anul 194239.

În semn de preţuire a activităţii celui care i-a fost director timp de aproape 12
ani, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău a organizat, în
15 septembrie 2015, Conferinţa ştiinţifică „Iosif Lepşi – ilustru savant şi director al
Muzeului Naţional de Istorie Naturală din perioada interbelică a Basarabiei (1932–
1944)”.

La împlinirea a 120 de ani  de la naştere şi  a 50 de ani  de la trecerea în
nefiinţă, dorim şi noi ca, prin informaţiile prezentate, să aducem un binemeritat şi
modest omagiu celui care şi-a dedicat viaţa ştiinţei şi muncii perseverente, prof. dr.
Iosif Lepşi, originar din Bucovina.

39 Ibidem, p. 207.
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MARCEL  LUTIC

Herausgeberische Tendenzen im Bereich der Ethnologie 
in Frankreich des letzten Jahrzehnts. Bibliographisches Essay (I)

(Zusammenfassung)

Weil  ich  seit  mehreren  Jahren  nicht  mehr  in  meiner  Heimat,  sondern  in
Frankreich lebe, habe ich – als ich die ehrende Einladung bekam, einen Beitrag für die
Zeitschrift „Analele Bucovinei” zu schreiben – an ein Thema gedacht, das mit meinen
aktuellen  Beschäftigungen  in  Verbindung  steht.  Von  mehreren  Buchrezensionen
ausgehend,  versuchte  ich  eine  Darstellung  der  herausgeberischen  Tendenzen  im
Bereich der Ethnologie in Frankreich des letzten Jahrzehnts (2006–2015) zu machen.
Ich unterstreiche die Tatsache,  dass ich die zeitlichen Grenzen nicht immer streng
beachtete. Ich beabsichtigte damit, wichtige Titel oder Argumente hervorzuheben. Aus
diesem Grund befinden sich in meinem bibiographischen Essay auch Titel  aus der
Periode 2000–2005 oder aus dem Jahr 2016. Weil die Fachbücher und -zeitschriften
Ergebnisse der Forschungsarbeit sind, bin ich der Meinung, dass mein Vorgehen auch
den Zustand der französichen Ethnologie der letzten Jahren skizzieren wird. 

Mein  Beitrag  wird  mehrere  Teile  haben.  Der  erste  Teil,  den  ich  hier
veröffentliche, ist der (Re)definierung des Forschungsbereiches gewidmet. Ich möchte
auch betonen, dass meine bibliographische Analyse oft subjektiv und meist informal
ist. Sie hat keine Absicht, die erschienenen Werke detaliiert zu präsentieren. Ab und
zu  habe  ich  einige  Urteile  ausgegeben,  die  sich  auf  eine  minimale  Berufsethik
beruhen.

Meiner Meinung nach besteht die Neuigkeit meines Vorgehens darin, dass es
den  rumänischen  bibliographischen  Horizont  mit  Titeln,  Themen  und
Beschäftigungen  bereichert,  die  viele  rumänische  Forscher  aus  dem  Bereich  der
Ethno-Anthropologie sehr wenig, wenig oder gar nicht kennen, teilweise weil sie die
neuen Technologien nicht beherrschen. Die Zeit wird uns sagen, ob ich der kleinen
Zunft der rumänischen Ethnologen irgendwie behilflich sein konnte.

** Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 567 – 587, Rădăuţi–Bucureşti, 2016
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Schlüsselwörter  und  -ausdrücke:  herausgeberische  Tätigkeit,  Verlag,
ethnologie, Anthropologie, Frankreich. 

Context şi motivaţii 
Având în vedere faptul că de câţiva ani de zile îmi duc existenţa departe de

locurile natale, în Franţa, m-am gândit, atunci când am primit invitaţia onorantă de
a publica în „Analele Bucovinei” de la Rădăuţi, la o temă care să aibă legătură cu
statutul meu actual. Astfel, de la recenzarea unei cărţi sau prezentarea pe scurt a
mai  multora,  am ajuns  la o  încercare  de  prezentare  a  tendinţelor  editoriale  în
domeniul etnologiei din Franţa ultimului deceniu (2006–2015).

Precizăm că, uneori, nu am ţinut seama strict de aceste hotare temporale. Am
făcut  aceasta  pentru  a  aminti  anumite  titluri  importante  sau  pentru  a  aduce
argumente în sprijinul unei sau altei idei.  Aşa se explică regăsirea, pe parcursul
periplului nostru bibliografic, a unor titluri din perioada 2000–2005 sau din 2016.
Cărţile şi  revistele de specialitate fiind roadele vizibile ale muncii  de cercetare,
socotim că, implicit, vom iriza câte puţin şi starea etnologiei franceze din ultimii
ani.

Într-un fel sau altul, nu am ales întâmplător acest interval temporal. Acum
ceva vreme am aflat că, în anul 2005, o instituţie muzeală franceză emblematică
pentru lumea întreagă1, anume Musée National des Arts et Traditions Populaires
(MNATP sau ATP), creat de Georges-Henri Rivière în 1937 – în acelaşi an a fost
întemeiată şi o altă cunoscută instituţie, Musée de l'Homme –, a fost închis(ă) sau,
după  cum s-au exprimat  oficiali  din  Ministerul  francez  al  Culturii,  „transféré”,
„délocalisée”2, în cadrul unui… experiment, la Marsilia3! Mai precis, s-a dorit, dacă
e să dăm crezare variantei Ministerului, să se vadă cum se comportă o instituţie
care pleacă din capitală în provincie4.

1 http://hypothemuse.org/ (accesat la data de 27. III. 2016).

2 http://www.culturecommunication.gouv.fr/ (accesat  la  data  de  12.  IV. 2016).  Precizăm
faptul că, acolo unde numele traducătorului nu este menţionat, traducerea citatelor şi a parafrazelor
din lucrările în limba franceză ne aparţine.

3 În ce jocuri strategice a nimerit ATP-ul putem intui din următorul scurt enunţ:  Musée des
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) se doreşte a fi „un grand projet urbain qui
s’inscrit dans le renouveau de Marseille et donne à cette métropole le grand équipement culturel à
vocation euroméditerranéenne dont elle a besoin pour prendre toute sa place à l’échelle nationale et
internationale.  Le musée est  une pièce maîtresse du projet  Euroméditerranée.  Il  s’agit  aussi  d’un
grand projet  international  à  la  charnière de  l’Europe  et  de  la  Méditerranée,  dans  ce  voisinage
stratégique où se joue une partie décisive, entre guerre et paix” (s. n. – M. L.) – cf. art. (nesemnat)
De Paris à Marseille… le cheminement des fonds du MNATP (http://hypothemuse.org/ – accesat la
data de 27. III. 2016). Dar aceste jocuri s-au făcut cu încălcarea multor reguli, iar unele instituţii ale
statului încă reclamă acest fapt. De pildă, Curtea de Conturi a Franţei a publicat un lung raport (peste
40 de pagini!) asupra acestui subiect, titlul său fiind sugestiv: Le MuCEM : une gestation laborieuse,
un avenir incertain (https://www.ccomptes.fr/ – accesat la data de  23. III. 2016).

http://hypothemuse.org/
https://www.ccomptes.fr/
http://hypothemuse.org/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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Paradoxal,  Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et
des  Amériques  (civilisations  non  occidentales)  sau,  mai  pe  scurt,  Musée  Quai
Branly5, deschis în 2006, are un pronunţat profil antropologic, iar urmaşul ATP-ului
de  la  Marsilia,  Musée  des  Civilisations  de  l'Europe  et  de  la  Méditerranée
(MuCEM),  inaugurat  oficial  în  2013,  a  fost  conceput  în  aceeaşi  manieră
antropologică.  Să  fie  întâmplător  acest  lucru?  Că  nu  este  aşa,  vom  vedea  în
continuare.

Pe lângă cele două noi muzee deja amintite, unii etnologi francezi au sesizat
că  „plusieurs  musées  dits  «de  société»”  [sau  ecomuzee],  „se  sont  ouverts
récemment  ou  sont  en  passe  d’être  rénovés:  Cité  nationale  de  l’Histoire  de
l’émigration, Musée de l’Homme, quelques musées de province – dont le Musée
d’ethnographie de Bordeaux,  ou bien encore sont  en cours de réalisation active
(Musée des Confluences Lyon)”6. În legătură cu includerea Musée de l’Homme în
această listă a noilor muzee, precizăm că ea se datorează faptului că, în cei şase ani
cât  a  fost  închis  pentru  renovare  (2009–2015),  acestuia  practic  i  s-a  schimbat
statutul.  Astfel,  la  redeschiderea  din  octombrie  2015,  deşi  formal  Musée  de
l’Homme  este  socotit  „Centre  de  recherche  sur  l'évolution  de l'Homme et  des
sociétés”7, în realitate acesta a devenit mai mult un muzeu de ştiinţe ale naturii,
chiar  fiind  plasat  în  subordinea  Musée  National  d'Histoire  Naturelle…8.  Câtă
deosebire faţă  de vechea menire  a muzeului  creat  de  Paul  Rivet  în  1937,  când
acesta avea rostul de „présenter le genre humain dans sa diversité anthropologique,
historique et culturelle”9! 

4 Florent Parmentier,  Que sont les musées d’ethnologie ? (www.nonfiction.fr/ – accesat la
data de 14. II. 2016). Când i-am scris pe net despre acest fapt Doamnei Sanda Golopenţia, cunoscuta
etno-lingvistă de la  Departamentul  French Studies al  Brown University din SUA, a fost  neplăcut
surprinsă  şi  nu  i-a  venit  să  creadă  că  astfel  de  lucruri  se  pot  petrece  în  Franţa  zilelor  noastre,
exclamând doar atât: „E cu adevărat trist ce se întâmplă!”.

5 Despre  care  se  afirmă  că  este  o instituţie-mamut,  cu  un  personal  şi  cu  un  buget
supradimensionate, în cea mai mare parte alcătuită pe baza colecţiilor etnografice de la Musée de
l'Homme,  fiind  mai  mereu,  încă  de  la  înfiinţare,  în  centrul  unor  dezbateri  aprinse…  –  Bernard
Dupaigne, Le scandale des arts premiers. La véritable histoire du musée du Quai Branly, Paris, Mille
et  une nuits, 2006,  262  p.;  Le moment  du  Quai  Branly,  în:  „Le  Débat”,  Paris,  no  spécial  147,
novembre-décembre  2007;  André  Desvallées,  Quai  Branly:  un  miroir  aux  alouettes?  A  propos
d'ethnographie et d’"arts premiers", Paris, L'Harmattan, 2008, 198 p.

6 Bernard Dupaigne, Jacques Gutwirth,  Quel rôle pour l'ethnologie dans nos musées?, en
„Ethnologie française”, Paris, (vol. 38),  no 4/2008, p. 627 (http://www.cairn.info/ – accesat la data de
23. II. 2016).

7 http://www.mnhn.fr/ (accesat la data de 18. II. 2016).
8 http://www.museedelhomme.fr/ şi http://www.mnhn.fr/ – accesate la data de 17. II. 2016).
9 Iniţial,  acest  muzeu  „il  réunit  les  plus  importantes  collections  françaises  concernant  la

définition, la vie, l'histoire et les civilisations de l'Homme” – https://fr.wikipedia.org/ (accesat la data
de 23. III. 2016).

https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://www.mnhn.fr/
http://www.museedelhomme.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.cairn.info/%20%E2%80%93%20accesat%20la%20data%20de%2023.%20II.%202016
http://www.cairn.info/%20%E2%80%93%20accesat%20la%20data%20de%2023.%20II.%202016
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=15958
http://www.nonfiction.fr/
http://www.nonfiction.fr/fiche-perso-1077-florent_parmentier.htm
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Se pare că intruziunea politică nu este străină de aceste aranjamente, care au
bulversat dramatic muzeistica etnologică franceză contemporană10. Nu este exclus
ca aceste desfiinţări/mutări/renovări/relocări…, dublate, însă, de deschiderea unor
altfel  de muzee (adesea cu patrimoniul primelor!),  să fie lovituri  premeditate la
adresa reprezentanţilor etnologiei clasice, în favoarea celor care promovează asiduu
antropologia. În acelaşi context, ne întrebăm, ca şi etnologii şi muzeologii francezi
preocupaţi de direcţia în care evoluează ştiinţele lor11, dacă nu se doreşte, oare, ca
antropologia  să  fie  mult  mai  vizibilă  şi  în  spaţiul  muzeal?  O  parte  a  acestor
specialişti  nu  se  sfiesc  să  afirme  explicit  faptul  că  se  doreşte  chiar  dispariţia
etnologilor12, implicit a etnologiei. Toate aceste evenimente au reverberaţii până în
zilele  noastre,  ele  ilustrând  într-un  fel  aparte  ruptura13 care  există  în  cadrul
etnologiei franceze actuale.

Rezumând, la începutul mileniului al III-lea, în doar câţiva ani, ATP-ul este
metamorfozat în MuCEM, multe dintre colecţiile cele mai preţioase ale Musée de
l'Homme  servesc  la  crearea  Musée  Quai  Branly,  în  acelaşi  timp  apărând  mari
muzee dedicate emigraţiei sau confluenţelor... Nu sunt acestea semne că identitatea
naţională, atâta cât mai este, trebuie să se piardă printre alte multe identităţi sau
chiar să fie uitată? Unde îşi mai regăsesc francezii de astăzi practicile tradiţionale,
obiceiurile şi credinţele care îi caracterizează ca pe unul dintre popoarele vechi ale
bătrânei Europe? Nu credem că la MuCEM, într-un muzeu al confluenţelor sau la
Musée Quai Branly, în inima Parisului…

Aşadar,  perioada  vizată  de  noi  începe,  pe  de  o  parte,  sub  semnul  unor
convulsii în interiorul breslei etnologilor francezi, iar pe de altă parte, anticipând

10 Jean-Louis Tornatore,  Qu’est ce qu’un ethnologue politisé? Expertise et engagement en
socio-anthropologie de l’activité patrimoniale, în „Revue en ligne de sciences humaines et sociales”
(RLSHS), no 12, fevrier 2007  (http://ethnographiques.org/2007/ – accesat la data de 7. III.  2016);
Laurent Bazin, L’ethnologie, pratique et dispositif politique. Parcours d’enquęte en Côte d’Ivoire,
France, Ouzbékistan, în „Eurasie”, no 20/2010 (cu tematica Retour sur le terrain. Nouveaux regards,
nouvelles pratiques; studiu reluat în vol. colectiv Retour sur le terrain. Nouveaux regards, nouvelles
pratiques. Textes réunis et présentés par Antonio Guerreiro, Paris, L'Harmattan, 2011, p. 141–166).

11 A se vedea, dintre multe altele, Yves Bergeron, Luc Dupont, Essai sur les tendances dans
les  musées  de  société.  Le  cas  du  Musée  de  la  Civilisation, în Yves  Bergeron  (dir.), Musées  et
muséologie. Nouvelles frontières. Essais sur les tendances, Québec, Musée de la Civilisation/Société
des musées québécois, 2005, p. 55–225 şi Jean Clair,  Malaise dans les musées, Paris, Flammarion,
2007.

12 Bernard Dupaigne, Au Musée de l'Homme: la disparition des ethnologues, în „Ethnologie
française”, Paris, no  4/2008, p. 645–647 (www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2008 – accesat
la data de 24. II. 2016);  Benoît l'Estoile,  Le goût des autres,  Paris,  Flammarion, Collection Thème
Documents et essais d'actualité, 2007; Bernard Dupaigne, Jacques Gutwirth, op. cit.

13 Gérard Althabe,  Vers une ethnologie du présent, în vol. colectiv  Vers une ethnologie du
présent.  Sous la direction de  Gérard Althabe, Daniel Fabre et Gérard Lenclud,  Paris, Maison des
Sciences de l'Homme, Collection  Ethnologie de la France,  Cahier 7,  1992,  p.  247 (care plasează
semnele rupturii prin anii ’80 ai secolului trecut); Retour sur le terrain..., passim.

http://editions.flammarion.com/Catalogues_List.cfm?CategID=2843&levelCode=sciences
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http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2008
http://ethnographiques.org/2007/
http://ethnographiques.org/spip.php?article21
http://ethnographiques.org/2007/Tornatore
http://ethnographiques.org/2007/Tornatore
http://ethnographiques.org/Tornatore-Jean-Louis
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una  dintre  concluziile  analizei  noastre,  cu  asaltul  mascat,  dar  la  baionetă,  al
antropologiei.

O ultimă motivaţie a alegerii acestei teme ar rezida în faptul că în domeniul
ştiinţelor socio-umane, ca de altfel şi în alte domenii, Franţa a dat mereu tonul,
direcţia  de  dezvoltare,  iar  mai  devreme sau  mai  târziu  unda  plecată  de aici  se
resimte,  cu  intensitate  diferită,  în  toată  lumea.  Observând  ce  se  petrece  azi  în
Hexagon,  putem,  într-o oarecare  măsură,  anticipa  ce  se  va întâmpla  mâine  sau
poimâine şi în România. În acest ultim sens, sperăm ca Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” să nu treacă niciodată prin ceea ce trece acum ATP-ul francez! Să
ne dea Domnul înţelepciune ca măcar în unele din cele rele sau discutabile să nu-i
urmăm pe occidentali…

În sfârşit,  considerăm că principala noutate a acestui  demers  o constituie
aducerea în orizontul bibliografic românesc a unor titluri, teme şi preocupări foarte
puţin, puţin sau deloc cunoscute multora dintre cercetătorii români din domeniul
etno-antropologiei, mai cu seamă celor nefamiliarizaţi cu noile tehnologii. Dacă am
fost cu ceva folositori micii bresle a etnologilor români, rămâne de văzut!

Surse de informare
Iniţial, am socotit că ar fi suficient să-mi arunc privirea peste cele 20–30 de

cărţi şi reviste pe care le am la îndemână în mica bibliotecă personală. Ce mult  
m-am înşelat am realizat atunci când, în imposibilitate fiind de a consulta direct
recentele apariţii editoriale într-o (mare) bibliotecă, am plonjat, oarecum împotriva
principiilor mele, în labirintul internetului.  Astfel, timp de câteva luni, am sondat
temeinic străfundurile acestuia, în căutarea tendinţelor, direcţiilor de acţiune şi a
câmpurilor de forţă care ghidează în ultima vreme etnologia franceză.  A fost  o
muncă chinuitoare, pe care nu aş mai repeta-o curând, în urma căreia am aflat însă
o producţie editorială realmente copleşitoare prin cantitate, noutate şi diversitate.

Căutările internautice au fost concentrate, cumva firesc, pe… uzinele care
produc roadele acestei discipline ştiinţifice, anume pe  site-urile mai marilor sau
mai micilor edituri (maisons d’édition) franţuzeşti14, dintre care amintim, în ordine
alfabetică, doar 31: Actes Sud15, Anacharsis16, Archives Contemporaines17, Armand

14 Precizăm că deliberat am amintit o singură dată aceste pagini web, repetarea lor prea deasă
în cadrul aparatului critic riscând să impieteze asupra calităţii lecturii.

15 www.actes-sud.fr/  – accesat la data de 11. I. 2016).
16 http://www.editions-anacharsis.com/ (accesat la data de 8. II. 2016).
17 http://www.archivescontemporaines.com/ (accesat la data de 30. III. 2016).

http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.editions-anacharsis.com/
http://www.actes-sud.fr/
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Colin18,  Belin19,  Cairn20,  Cerf 21,  D’Art Monelle  Hayot22,  Equinoxe23,  Fayard24,
Flammarion25, France Agricole26, Gallimard27, Hirle28, Les Presses Universitaires de
France (PUF)29,  L'Harmattan30, Lucien Souny31, Maiade32,  Maison des Sciences de
l'Homme33,  Métailié34,  Neva35,  Ouest  France-Edilarge  S.A.36,  Payot37,  Presses
Universitaires de Nancy38, Presse Éditions (CPE)39, Publications de l’Université de
Saint-Étienne40, P.U.G. – Presses Universitaires de Grenoble41, Seuil42, Sud Ouest43,
Sutton44, 7 Collines45 ş.a.

De  departe,  cea  mai  prolifică  editură  este  L'Harmattan  (cu  un  număr
impresionant de titluri în domeniile etnologiei şi antropologiei), urmată la mare,
mare distanţă de Cairn, Sud Ouest, Gallimard,  Armand Colin, Cerf, Maison des
Sciences  de l'Homme sau Flammarion,  probabil  toate  la  un loc neavând atâtea
titluri  publicate  precum  L'Harmattan…46.  În  clasificările  editurilor  franceze,

18 www.armand-colin.com/ (accesat la data de 1. IV. 2016).
19 www.editions-belin.com/ (accesat la data de 8. II. 2016).

20 www.editions-cairn.fr/ (accesat la data de 11. III. 2016).
21 www.editionsducerf.fr/ (accesat la data de 11. XII. 2015).
22 www.editions-monelle-hayot.com/ (accesat la data de 11. III. 2016).
23 www.editions-equinoxe.com/ (accesat la data de 30. III. 2016).
24 http://www.fayard.fr/ (accesat la data de 30. III. 2016).
25 editions.flammarion.com/ (accesat la data de 27. III. 2016).
26 www.editions-france-agricole.fr/ (accesat la data de 11. II. 2016).
27 www.gallimard.fr/ (accesat la data de 30. III. 2016).
28 toolbox.advisa.fr/ (accesat la data de 9. III. 2016).
29 www.puf.com/ (accesat la data de 11. III. 2016).
30 www.editions-harmattan.fr/ (accesat la data de 19. III. 2016).
31 http://www.luciensouny.fr/ (accesat la data de 13. XII. 2015).
32 http://maiadeeditions.free.fr/ (accesat la data de 21. III. 2016).
33 www.editions-msh.fr/ (accesat la data de 3. III. 2016).
34 http://editions-metailie.com/ (accesat la data de 30. III. 2016).
35 www.neva-editions.fr/ (accesat la data de 10. III. 2016).
36 http://www.editionsouestfrance.eu/ (accesat la data de 12. III. 2016).
37 www.payot-rivages.net/ (accesat la data de 23. III. 2016).
38 http://www.lcdpu.fr/ (accesat la data de 30. III. 2016).
39 http://cpe-editions.com/ (accesat la data de 11. III. 2016).
40 http://www.unitheque.com/ (accesat la data de 11. XII. 2015).
41 www.pug.fr/ (accesat la data de 2. III. 2016).
42 www.seuil.com/ (accesat la data de 11. II. 2016).
43 www.editions-sudouest.com/ (accesat la data de 8. I. 2016).
44 http://www.editions-sutton.com/ (accesat la data de 11. XII. 2015).
45 www.7-collines.com/ (accesat la data de 16. III. 2016).
46 Poate ar merita, cândva, întreprinsă o analiză socio-antropologică a motivaţiilor care stau

la baza masivei producţii editoriale din domeniul socio-antropo-etnologic a acestei edituri pariziene.
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etnologia  se  regăseşte,  alături  de  antropologie  şi  sociologie,  în  marele  grup  al
ştiinţelor  socio-umane,  arareori  având  colecţii  special  dedicate  (cum  este,
bineînţeles, la Harmattan, dar şi la Cairn sau Payot).

Dintre  instituţiile  de  specialitate  importante  care  editează  în  domeniu,
amintim doar trei: Société d'Ethnologie Française (SEF)47,  care îngrijeşte, de mulţi
ani, revista „Ethnologie française”48, iar din 2014 publică, în regie proprie, şi cărţi;
Fondation  Maison  des  Sciences  de  l'Homme  (FMSH)49,  care  are,  din  anii  
1999–2000,  o reţea naţională (sub numele Le  Réseau National des Maisons des
Sciences de l’Homme – RNMSH) ce reuneşte 22 de  „case”  răspândite în toată
Franţa50, aflată în subordinea L'Institut des Sciences Humaines et Sociales (CNRS

Credem că  s-ar  descoperi  conexiuni  surprinzătoare  cu  politica  externă  a  Franţei,  dar  şi  cu  noile
ideologii care împânzesc lumea mai ales în ultimele decenii…

47 sef.hypotheses.org/ (accesat la data de 14. III. 2016). 

48 Revista pariziană rămâne, în continuare, principala voce a etnologilor francezi. Din 2001,
poate  fi  consultată  și  pe  net,  pe  adresa  http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm/
(accesată la data de 18. II. 2016). Iată câteva dintre temele ce au apărut în perioada 2006–2016, cu
precizarea că unul dintre cele patru numere anuale (de regulă, nr. 2) este dedicat integral unei  țări
(România a fost prezentată în 1995; vom reveni asupra acestui număr atunci când vom analiza spațiul
românesc și autorii români): Censure et autocensure; Photographie et anthropologie; Anthropologie
de l'école; L'Art au travail; Handicaps. Entre discrimination et intégration; Météo. Du climat et des
hommes; Nouvelles adolescence; Natures urbanisées;  Anatomie du dégoût;  Sports à risques? Corps
du  risque;  La  diffusion  des  sports;  Modernité  à  l’imparfait.  En  Bretagne; Sexualités  négociées;
Restaurants  en  ville;  Temps  biographiques  et  discontinuités  politiques; La  mesure  du  danger;
Propreté,  Saleté,  Urbanité;  Arts  et  jeux  de  genre;  L'Europe  et  ses  ethnologies;  Le  Patrimoine
immatériel de l'Amérique française; Parentés et paternités en Europe; Ethnologie(s) du littéraire ș.a.
Observăm  faptul  că,  din  cele  31  de  numere  apărute,  23  tratează  temele  într-o  evidentă  tentă
antropologică,  acest  fapt  fiind  subliniat  și  prin  unele  dintre  cuvintele  titlurilor  tematice  (precum
antropologie,  școală,  artă,  handicap,  discriminare,  climat,  adolescență,  urbanizare,  oraș,  sport,
modernitate,  sexualitate  sau  politică).  Chiar  și  țările  sunt  prezentate  în  aceeași  manieră  (spre
exemplu, Grande Bretagne. Antrhropology at home sau Suède. L'ethnologue dans la cité). Așadar, din
această  sumară analiză  a  tematicilor  apărute  în  ultimul  deceniu,  se  poate  lesne constata  că  și  în
„Ethnologie française” cele mai multe dintre studii sunt tratate în spiritul „noilor etno-antropologii”.
Să fi câștigat deja bătălia „noile etnologii”? Numărul 4 din 2008 (cu o tematică recurentă acestei
prime părți a articolului nostru, L’Europe et ses ethnologies) pare a ne da un răspuns. Astfel, din 23 de
studii și articole publicate, 14 discută teme preponderent antropologice, dintre care amintim: Le film
Rêve d'usine. Une conception singulière de la «lutte» (Samia Moucharik), Les «jeunes de cité» (Éric
Marlière),  L'anthropologie après les musées? (Benoît de l'Estoile),  Quels budgets pour l'achat de
collections  contemporaines? (Christian Coiffier),  Collecter, exposer le  contemporain au MuCEM
(Denis Chevallier),  L'anthropologie sociale en France, dans quel état?  (Charles J.-H. Macdonald),
L'anthropologie  dans  l'espace  européen  de  la  recherche.  Un monde  à  construire  (Irène  Bellier),
Anthropology and its Subdivisions in Relation to Contemporary Human Science (Ellen F. Roy), Aims
and  scope  of  the  «Anthropology  in  Europe»  project  (Andrés  Barrera-González)  (cf.
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2008-4.htm – accesat la data de 17. III. 2016).

49 http://www.fmsh.fr/ (accesat la data de 11. II. 2016).
50 http://www.msh-reseau.fr/ (accesat la data de 30. III. 2016).
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– InSHS)51 şi controversatul Musée Quai Branly, care şi-a făcut deja un obicei din
colaborarea cu instituţii editoriale profesioniste (în special cu Flammarion şi Actes
Sud), rezultatul fiind coediţii de referinţă52.

Apoi, amintim de Departamentul de Antropologie al Universităţii canadiene
Laval, care publică atât clasic, cât şi numeric, revista „Anthropologie et Sociétés”53,
de Centre de Recherches et d'Etudes Anthropologiques – CREA, unde, în 2001,
François  Laplantine  şi  Jean-Baptiste  Martin  au  pus  bazele  revistei  „Parcours
Anthropologiques”54,  dar  şi  de  Société  d’Anthropologie  des  Connaissances care
editează, din 2007, „Revue Anthropologie des Connaissances”55.

O tendinţă vizibilă a ultimului deceniu, la care probabil vom reveni atunci
când vom aborda relaţia  complexă  mondializare  – modernitate  tehnologizată şi
modul  în  care  această  relaţie  afectează  comunităţile  tradiţionale,  dar  şi  statutul
etnologiei,  este  aceea  a  utilizării  cu  precădere  sau  exclusiv  a  internetului.  Iată
câteva  publicaţii  şi  edituri  ce  pot  fi  regăsite  numai  în  spaţiul  virtual,  fapt  care
creează deja nelinişte în rândul unora dintre etnologii francezi: „Revue en ligne de
sciences humaines et sociales”56, Cairn.info (creat de editurile Belin, De Boeck, La
Découverte şi Erès,  exclusiv  pentru  a-şi  spori  vizibilitatea  în  mediul  virtual)57,
NeoBook Éditions („maisons d'édition 100% numérique”)58 şi OpenEdition Books,
„o  platformă  de  editare  electronică  a  cărţilor  din  domeniul  ştiinţelor  umane  şi
sociale”59.

51 http://www.cnrs.fr/ (accesat la data de 15. II. 2016).

52 Apariţiile editoriale urmează, adesea, expoziţiilor tematice temporare organizate la sediul
muzeului de pe malul Senei. Potrivit denumirii complete a muzeului, ele sunt grupate, în primul rând,
spaţial (Africa – cu nouă titluri până în 2015, cele două Americi – cu opt titluri până în 2016, Asia –
cu numai trei titluri până în 2015,  Oceania – cele mai multe titluri apărute, 12, în perioada 2007–
2016). În al doilea rând, gruparea se face pe domenii de cercetare: antropologie (ceea ce trădează, încă
o dată, direcţia în care evoluează acest muzeu! În perioada 2006–2016 au apărut 11 cărţi în acest
domeniu);  artele populare (imaginea de generic fiind desprinsă parcă din filmele de groază de la
Hollywood, o mulţime de… cranii invitându-ne să descoperim minunata artă populară din cele patru
zări ale lumii!  Opt titluri au apărut în perioada 2007–2011); beaux-arts (şase titluri editate până în
2013); fotografia (au apărut 11 lucrări) şi, în ton cu post-modernitatea pe care o promovează insistent
noile  muzee,  pop  culture  (cu  un  singur  titlu,  apărut  în  2009,  dedicat  lui  Tarzan…)
http://www.quaibranly.fr/fr/editions/ – accesat la data de 12. III. 2016. Desigur, vom reveni la unele
dintre aceste apariţii pe parcursul derulării… episoadelor articolului nostru.

53 www.erudit.org/revue/as/ (accesat la data de 11. II. 2016).
54 http://pa.revues.org/ (accesat la data de 1. III. 2016).
55http://www.archivescontemporaines.com/ şi  http://www.socanco.org/ (accesate la data de

12. II. 2016).
56 www.ethnographiques.org/ (accesat la data de 10. II. 2016).
57 http://www.cairn.info/ (accesat la data de 1. III. 2016).
58 http://neobook.fr/ (accesat la data de 21. III. 2016).
59 books.openedition.org/ (accesat la data de 11. II. 2016).
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Cam acestea ar fi sursele de informare, cu precizarea că am cartografiat cărţi,
reviste, cataloage de muzeu, albume de artă, filme ş.a. în primul rând din domeniul
etno-antropologiei60. Uneori, am socotit necesar să reţinem şi titluri din domeniile
istoriei,  geografiei,  demografiei,  religiei  sau  muzeologiei,  ştiinţe  îndeaproape
înrudite cu etnologia. Mai precizăm şi faptul că cele mai multe cărţi sunt editate,
bien sûr, în limba franceză. Apar, însă, din când în când, unele în limbile spaniolă
şi engleză, dar şi în limbi africane, probabil pentru uzul exclusiv al nativilor de
acolo.

Teme şi tematici principale
După cum am mai precizat, câmpul investigaţiei noastre s-a dovedit a fi unul

neaşteptat de amplu. Au rezultat câteva mii de titluri,  pe care am încercat să le
grupăm din punct de vedere tematic sau conceptual, potrivit – în linii mari –, unui
algoritm stabilit pentru istoria etnologiei franceze de către Jean Cuisenier61.

Astfel, prima grupă priveşte fenomenele locuirii, producţiei şi consumului, a
doua, înrudirea şi organizarea socială (la care am adăugat şi viaţa socială), a treia
fiind rezervată expresiilor şi controlului social (cu referire, mai ales, la costumul
popular, cutume, practici religioase cutumiare şi comportamente ideologice).

Unele  grupe  tematice  de  titluri  nu  aveau  cum să  fie  încadrate  în  tipicul
acestui algoritm. Aici se regăsesc: (re)definirea domeniului cercetării; cercetările
etno-antropologice circumscrise Franţei ultimului deceniu  (care va urma însă, în
interiorul ei, aceeaşi împărţire); tema sensibilă a mondializării şi tehnologizării, în
raport  cu  civilizaţiile  tradiţionale;  luxurianta  producţie  etno-antropologică
consacrată Africii (şi aici procedând la fel ca şi în cazul Franţei); spaţiul românesc
şi autorii români sau de origine română publicaţi în Franţa sau în spaţiul francofon,
precum şi de anumite teme expediate la rubrica Diverse.

În aceste condiţii, iată cum arată, în liniile sale principale, planul întregului
nostru articol:

1. (re)definirea domeniului cercetării;
2. cercetări etno-antropologice în spaţiul franţuzesc;
3. mondializare, globalizare şi modernitate tehnologizată;

60 O altă disciplină care le secondează îndeaproape este sociologia. De altfel, în Franţa mulţi
sociologi  par  a  fi  în  largul  lor  în  domeniul  etnologiei,  cercetările  lor  având  o  mare  doză  de
interdisciplinaritate;  un  bun  exemplu  în  acest  sens  este,  după  cum vom vedea,  sociologul  Jean
Copans. Se petrece acest lucru pentru că toate aceste trei discipline au, din unghiuri diferite de vedere,
acelaşi câmp de investigaţie, anume persoana umană, privită în toate ipostazele fiinţării sale. Precizăm
că, în ciuda apropierilor evidente dintre etnologie şi antropologie, am preferat să utilizăm termenul
etnologie nu doar pentru că s-a născut, cumva, în spaţiul franţuzesc, ci mai ales pentru că, în viziunea
noastră, exprimă mai adecvat esenţa civilizaţiei tradiţionale, în timp ce antropologia pare a fi atrasă în
special de studierea omului civilizaţiei (post-)moderne şi contemporane.

61 http://www.culture.gouv.fr/ (accesat la data de 23. III. 2016).
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4. etno-antropologia Africii, cea mai importantă temă din punct de vedere
cantitativ, aceasta fiind singura raţiune a tratării sale separate;

5. locuire, producţie şi consum: organizare spaţială, arhitectură tradiţională,
muntele,  deşertul,  locuri  misterioase,  relatări  ale  călătorilor  de  ieri  şi  de  azi;
meşteşuguri  şi  meserii  uitate,  vânătoare  tradiţională,  cromatica  de  altădată;
gastronomie tradiţională;

6. înrudire, organizare şi viaţă socială: familia, bătrânii şi bătrâneţea, femeia,
copilul;  muzica  şi  dansurile  populare,  literatura  populară  (poveşti,  proverbe,
ghicitori ş.a.);

7.  expresii  şi  control  social:  vestimentaţie,  grija  faţă  de  corp,  medicina
tradiţională (inclusiv alchimie şi droguri), rituri de trecere, rituri diverse, sărbători,
numerologie, mitologie, demonologie, cultul animalelor şi păsărilor; creştinismul
cutumiar în raport cu civilizaţia arhaică;

8. spaţiul românesc şi autori români care sunt publicaţi în Franţa;
9. diverse alte aspecte greu de încadrat temelor mai sus enumerate.
Din  punct  de  vedere  spaţial,  se  poate  observa  corelaţia  evidentă  dintre

trecutul (şi prezentul) colonial francez şi repartiţia geografică a titlurilor apărute:
1. Africa, cu peste 1000 de titluri este, desigur, cap de pod; aici se detaşează

regiunile central-vestice, precum şi Maghreb-ul, adică tocmai teritoriile, ţările şi
popoarele care au fost stăpânite cândva, direct, de Franţa;

2. lumea mediteraneană;
3. lumea arabă;
4. America Latină şi Monde Caraïbes;
5. Oceania şi Asia de Sud-Est;
6. Oceanul Indian;
7. America de Nord şi de Sud;
8. Europa de Est (Ungaria, România şi Rusia ocupă, la o privire fugară, un

loc aparte).
Mult  mai  puţine  titluri  sunt  dedicate  Asiei  Centrale,  Orientului  Mijlociu,

Arcticii  şi  Antarcticii,  ceea  ce  reconfirmă  orientarea  premeditată  a  cercetărilor
etno-antropologice franţuzeşti.

Având în vedere tot acest păienjeniş tematic şi  spaţial, articolul nostru va
apărea  în  mai  multe  părţi,  prima,  cea  de  faţă,  fiind  consacrată  (re)definirii
domeniului  cercetării.  Precizăm  faptul  că  analiza  noastră  bibliografică,  adesea
marcată de subiectivitate, este una preponderent informală, neavând deloc intenţia
de a diseca în detaliu măcar unele dintre lucrările apărute (fapt, de altfel, imposibil
în condiţiile date!).

Din loc în loc am emis, totuşi, unele judecăţi de valoare, bazate în primul
rând pe o minimă deontologie profesională, care socotim că ar trebui să marcheze
cercetările etnologice oriunde şi oricând. Le-am făcut plecând de la convingerea că
menirea  omului  de  ştiinţă,  a  etnologului  în  cazul  de  faţă,  nu  este  numai  de  a

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_zone=5
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informa, acesta fiind dator să încerce să lumineze, mai mult şi mai bine, locul şi
timpul pe care i le-a dăruit Dumnezeu, chiar dacă din această cauză asupra sa şi,
prin  extensie,  asupra  operei  sale,  vor  plana  acuzaţii  de  subiectivism sau  de…
incorectitudine politică.

(Re)definirea domeniului cercetării
O mulţime  de apariţii  editoriale  marchează  această  tematică  privitoare  la

(auto)scrutarea domeniului de activitate. Am abordat această problematică mai ales
prin punerea, într-un original dialog, a titlurilor şi subtitlurilor principalelor lucrări
apărute în ultimul deceniu, metodă pe care, preponderent, o vom utiliza de-a lungul
întregii noastre analize.

În ceea ce priveşte etnologia propriu-zisă, remarcăm preocuparea constantă
pentru  definirea  şi  redefinirea  ei  ca  ştiinţă  (asimilată  uneori/adeseori  cu
antropologia)62, dar şi precizarea contextului în care a apărut63. Alături de ramuri
mai vechi, fructe ale interdisciplinarităţii, precum etnoistoria64,  etnomuzicologia65,
etnoarheologia66 şi etnolingvistica67, apar şi se dezvoltă altele, grupate sub tutela

62 Martine Segalen (sous la direction de), Ethnologie. Concepts et aires culturelles, Paris,
Armand Colin, 2001, 322 p.; Jean Copans, Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie. Domaines
et approches,  3e édition,  Paris, Armand Colin,  2010,  128 p.;  Sylvaine Camelin,  Sophie Houdart,
L'ethnologie,  Paris, PUF, Collection  „Que  sais-je?”,  2010,  128  p.; Richard  Pottier,  Olivier
Leservoisier, Marie-Odile Géraud, Les notions clés de l'ethnologie. Analyses et textes, Paris, Armand
Colin, 2016, 376 p.

63 Savoirs romantiques. Une naissance de l'ethnologie. Sous la direction de  Daniel Fabre,
Jean-Marie Privat, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2010.

64 Henri Brunschwig,  Un  faux  problème:  l'ethno-histoire,  în  „Annales”.  Économies,
Sociétés, Civilisations, Paris, vol. 20/1965, no 2, p. 291–300 (în acest articol este contestată utilitatea
acestei subdiscipline, mai ales pentru studiile africaniste); Hubert Deschamps, L'ethno-histoire. Buts
et méthodes, en „Revue Historique”, Paris,  fasc. 2 (1966), p. 305–316;  Jean-Pierre Castelain, Serge
Gruzinski, Carmen Salazar-Soler,  De l'ethnographie  à l'histoire.  Paris-Madrid-Buenos  Aires.  Les
mondes de Carmen Bernand, Paris, L'Harmattan, 2006, 428 p.

65 Un  subdomeniu  foarte  bine  organizat,  în  1983  fiind  înfiinţată  Société  Française
d'Ethnomusicologie, care număra în 2013 peste 200 de membri (http://www.ethnomusicologie.fr/ –
accesat la data de 10. IV. 2016).

66 Alain  Gallay,  Pour  une  ethnoarchéologie  théorique.  Mérites  et  limites  de  l'analogie
ethnographique, Arles, Actes Sud, Collection Errance, 2011, 392 p.

67 Aurore Monod Becquelin, Valentina Vapnarsky, „L'ethnolinguistique, la pragmatique et le
champ cognitif”, en Martine Segalen (dir.), op. cit., p. 155–178; Marie Scarpa, De l’ethnologie de la
littérature  à  l’ethnocritique, în  „Recherches  &  Travaux”,  Grenoble,  no  82/2013,  p.  21–27
(http://recherchestravaux.revues.org/ – accesat la data de 10. IV. 2016).
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„noilor  etnologii”68,  care  îşi  cer,  uneori  vehement,  alteori  insistent,  drept  de
manifestare, cum ar fi etnopsihiatria69, etnocritica70 şi etnoscenologia71.

Apoi, regăsim tot felul de „etnologii” privitoare la o sumedenie de teme şi
subiecte care, în mod obişnuit, nu fac (mai bine zis, nu făceau!) parte din arealul
preocupărilor acestei discipline: habitatul urban72; grădinile şi grădinăritul73; şahul
şi  şahiştii74;  ciclismul  sau,  mai  general,  cultura  sportivă75;  meciul  de  fotbal76;
oamenii bucuroşi77; surdo-muţii78; monumentele istorice79; miturile industriale (de
pildă, Michelin)80; de soi81 (autocontrolul); catastrofele (plecând de la inundaţii)82;
forme-camp-urile83 (locuri  speciale  de  tranzit,  folosite  cel  mai  adesea  pentru

68 Laurent Berger, Les nouvelles ethnologies. Enjeux et perspectives, Paris, Armand Colin,
2005, 128 p.

69 Tobie Nathan,  L'ethnopsychiatrie (DVD/Multizones; format  16/9; couleur;  PAL; durée
totale: 53 mn 05 s), Paris, Coédition Gallimard/CNRS, 2007.

70 Marie Scarpa, op. cit.
71 Françoise Gründ, „Ethnoscénologie. Un point de vue insolite sur le spectaculaire ou un

nouvel outil de recherche?” (este titlul unuia dintre cele 10 articole din cadrul vol. colectiv Retour sur
le terrain…, p. 191–214).

72 Noël Jouenne,  Dans l'ombre du Corbusier.  Ethnologie d'un habitat collectif  ordinaire,
Paris, L'Harmattan, 2007, 156 p.

73 Martine  Bergues, En son  jardin. Une ethnologie  du  fleurissement,  Paris,  Maison  des
Sciences  de l'Homme,  Collection  Ethnologie de la  France,  2011,  400  p.;  Sylvie  Magnanon,  Les
botanistes. Contribution à une ethnologie des passions naturalistes, Paris, L'Harmattan, 2015, 164 p.

74 Thierry Wendling,  Ethnologie des joueurs d'échecs,  Paris, PUF, Collection  Ethnologies,
2002.

75 Xavier  Garnotel,  Le  peloton  cycliste.  Ethnologie  d'une  culture  sportive,  Paris,
L'Harmattan, 2009.

76 Christian Bromberger,  Ethnologie d'une passion partisane à Marseille, Naples et Turin.
Le match de football, Paris, Maison des Sciences de L'Homme, 2015 (reeditare din 1995).

77 Ethnologie des gens heureux. Édité par Salomé Berthon, Sabine Chatelain, Marie-Noelle
Ottavi, Olivier Wathelet, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, Collection Cahiers d'Ethnologie de
la France, 2009, 210 p.

78 Yves Delaporte, Les sourds c'est comme ca! Ethnologie de la surdi-mutite, Paris, Maison
des Sciences de L'Homme, 2002, 398 p.

79 Daniel  Fabre,  Domestiquer  l'histoire.  Ethnologie  des  monuments  historiques, Paris,
Maison des Sciences de L'Homme, 2000, 200 p.

80 Corinne  Vedrine,  L’esprit  du  capitalisme  selon  Michelin.  Ethnologie  d’un  mythe

industriel, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2015, 446 p.
81 Marc Augé, Une ethnologie de soi. Le temps sans age, Paris, Seuil, 2014.

82 Julien  Langumier, Survivre  à  l'inondation.  Pour  une  ethnologie  de  la  catastrophe.
Préface de Francoise Zonabend, Lyon, Ens Lsh, 2008, 354 p.

83 Henri Courau, Ethnologie de la forme-camp de Sangatte, Paris, Archives Contemporaines,
2007, 282 p.
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refugiaţi); dormitorul84; intimitatea85 şi, de ce nu, practicile sexuale86. Din două una:
ori nu pricepem noi aşa cum se cuvine adecvarea cercetării etnologice la realităţile
contemporane, ori colegii noştri francezi, occidentali în general, utilizează această
ştiinţă într-un mod mult diferit faţă de majoritatea etnologilor est-europeni! 

Parcă  pentru  a-şi  spori…  farmecul,  etnologia  cochetează  uneori  cu
literatura87,  în special  cu cea regională88,  dar încearcă să se adapteze şi  la  noile
tehnologii,  astfel  explicându-se  producerea,  în  ultima  vreme,  a  multor  filme
etnologice89,  folosirea intensă a fotografiei,  ca un inedit  izvor documentar 90 sau
bunele reviste de specialitate care au vizibilitate doar pe internet91. Însă, unul din
principalele  atuuri  ale  acestei  ştiinţe  rămâne,  în  continuare,  terenul,  anchetarea
acestuia  aducând,  cel  mai  adesea,  rezultate  spectaculoase  chiar  şi  în  era
mondializării92.

Termenul „etnografie”, din ce în ce mai rar folosit în Hexagon, apare, de cele
mai multe ori, în contexte şi sintagme surprinzătoare, cum ar fi: mică etnografie a

84 Pascal Dibie, Ethnologie de la chambre a coucher, Paris, Métailié, 2000, 308 p.
85 Véronique Dassie, Objets d'affection. Une ethnologie de l'intime, Paris, Cths, 2010, 367 p.
86 Jean-François Bayart, Le plan cul. Ethnologie d'une pratique sexuelle, Paris, Fayard, 2014,

200 p.

87 Revista „Eurasie”, Paris, no 14–15/2006 (număr dedicat exclusiv relaţiei dintre etnologie
şi literatură,  „particulièrement dans le domaine euro-asiatique”).  Préfacé par Yves Vadé et Christian
Pelras,  356  p.;  cf.  http://www.editions-harmattan.fr/ –  accesat  la  data  de  7.  IV. 2016;  Vincent
Debaene,  L'adieu au voyage.  L'ethnologie  française  entre science et  littérature,  Paris,  Gallimard,
2010,  528  p.;  Marie  Scarpa,  „Une  nouvelle  «pratique»:  l’ethnocritique  de  la  littérature”,  în  vol.
colectiv Retour sur le terrain…, p. 215–228; Terrains d'écrivains: littérature et ethnographie (sous la
dir. de Alban Bensa et François Pouillon), Toulouse, Anacharsis, 2012.

88 Sylvie  Sagnes (directeur  d'ouvrage),  Littérature  régionaliste  et  ethnologie.  Actes  des
journées d'étude Museon Arlaten, Arles, Coédition Actes Sud/Museon Arlaten, 2015, 240 p.

89 De pildă, editura pariziană L'Harmattan produce multe documentare în regie proprie, unele
fiind din domeniul  etnologiei  (http://www.harmattantv.com/ – accesat  la  data  de 2.  IV. 2016).  În
context, notăm că la Musée Quai Branly se află nu mai puţin de „6 000 DVD de films documentaires
ethnographiques  et  œuvres  de  fiction”,  unele  dintre  ele  realizate  în  cadrul  muzeului
(http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/catalogue/bibliotheque-et-fonds-
documentaires/catalogues/ –  accesat  la  data  de  11.  IV. 2016).  Cu  siguranţă,  mai  există  şi  alţi
producători în domeniu, de care nu avem noi ştiinţă…

90 Yves Le Fur, Christine Barthe, Quentin Bajac, D'un regard l'autre, Paris/Arles, Coédition
Musée du Quai Branly/Actes Sud,  2006,  192 p.; Luis Eduardo Robinson Achutti,  L'homme sur la
photo. Manuel de photoethnographie, Paris, L'Harmattan, 2011, 144 p.

91 RLSHS de exemplu, vizibilă doar pe pagina web www.ethnographiques.org/ (accesată la
data de 11. III. 2016).

92 Jean Copans,  L'enquête ethnologique de terrain.  L'enquête et ses méthodes,  3e édition,
Paris, Armand  Colin,  2011,  128  p.;  Antonio  Guerreiro,  „L'enquête  de  terrain  à  l'heure  de  la
mondialisation:  repères  méthodologiques  de  Malinowski  à  l’anthropologie  participative”,  în  vol.
colectiv Retour sur le terrain…, p. 27–62.
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tradiţiilor monastice93, de la etnografie la… antropologia reflexivă94 sau, mai bizar,
etnografia  adolescenţei95.  Doar  regăsirea  termenului  alături  de  descriere96,  de
arhitectură97,  în  contextul  cercetării  unei  anume  comunităţi98 sau  în  sintagma
„etnografii multiple”99 pare a fi de domeniul firescului de altădată. Un alt vechi
concept, folclor, des întâlnit pe vremuri în Franţa, astăzi este o rara avis în limbajul
etnologilor contemporani occidentali, fiind găsit în analiza noastră doar o singură
dată100.

Evoluţia viitoare a etnologiei franceze este greu de decelat în condiţiile în
care  această  ştiinţă,  ca  şi  altele  de altfel,  este  suspectă,  aşa  după cum am mai
precizat, de politizare101, faptul petrecându-se, după unii autori, încă din veacul al
XIX-lea102. În această situaţie, privitul etnologului în oglinda (altuia)103 sau mersul
la şcoală104 nu ştim cât de mult ajută. Poate doar reîntoarcerea la practicarea acestei
ştiinţe cu dăruire, pasiune şi, mai ales, sine ira et studio…

93 Laurent Denizeau, Petite ethnographie d'une tradition monastique.  A propos de la foi et
de la pratique religieuse, Paris, L'Harmattan, 2011, 164 p.

94 Christian Ghasarian,  De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive.  Nouveaux terrains,
nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, Paris, Armand Colin, 2002, 254 p.

95 Pascal Le Rest, Ethnographie d'un parcours adolescent, vol. I. Une jeunesse entre béton et
bitume, Paris, L'Harmattan, 2010, 216 p.; vol. II.  Banlieue sud et le 17ème printemps,  2011, 280 p.;
vol. III. La marche du temps, 2011, 270 p.

96 François Laplantine, La description ethnographique, Paris, Armand Colin, 2015, 128 p.
97 Emmanuel  Amougou,  Architecture  et  ethnographie  au  XIX-e  siècle.  Lectures  des

Conférences de la Société Centrale des Architectes Français, Paris, L'Harmattan, 2008, 188 p.
98 Ethnographie  en  Brière.  Textes  rassemblés  et  coordonnés  par Pascal  Bacuez,  Paris,

L'Harmattan, 2005, 206 p.

99 Ethnographies  plurielles.  Déclinaisons  selon  les  disciplines  (sous  la  direction  de

Tiphaine  Barthèlemy,  Philippe  Combessie,  Laurent  Sébastien  Fournier  et  Anne  Monjaret),  Paris,
CTHS (Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), 2014.

100 Du folklore à l'ethnologie. Édité par Denis-Michel Boëll, Jacqueline Christophe et Régis
Meyran. Préface de Isac Chiva et Michel Colardelle, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 2009,
404 p.

101 Maurice Agulhon, Histoire vagabonde, tom I. Ethnologie et politique dans la France
contemporaine, Paris, Gallimard, 1988 (reeditată în 2013); Ibidem, tom III.  La politique en France,
d'hier à aujourd'hui, Paris, Gallimard, 1996.

102 Ibidem, tom II. Idéologies  et politique de la France au XIX e siècle, Paris, Gallimard,
1988.

103 Isac   Chiva et Utz   Jeggle (dir.),  Ethnologies en miroir. La France et les pays de langue
allemande, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, Collection Ethnologie de la France, 1987, 396 p.

104 Patrick Boumard, Des ethnologues à l'école. Préface de Pascal Dibie, Paris, L'Harmattan,
2011, 238 p.

http://books.openedition.org/editionsmsh/561
http://books.openedition.org/editionsmsh/2337
http://books.openedition.org/author?name=jeggle+utz
http://books.openedition.org/author?name=chiva+isac
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100324720&fa=author&Person_ID=6085&PublisherGCOICode=27351
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100324720&fa=author&Person_ID=6085&PublisherGCOICode=27351
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100324720&fa=author&Person_ID=6084&PublisherGCOICode=27351
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100324720&fa=author&Person_ID=6086&PublisherGCOICode=27351
http://sef.hypotheses.org/163
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=1849
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=496
http://www.armand-colin.com/francois-laplantine
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=3048
http://www.armand-colin.com/christian-ghasarian
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22236


Tendinţe editoriale în domeniul etnologiei din Franţa ultimului deceniu (I)

Considerăm  că  acest  scurt  survol  bibliografic  arată  deruta,  uneori  chiar
criza105 metodologică  în  care  se  află  etnologia  în  general,  cea  franţuzească  în
special.  Totuşi,  pentru a nu aluneca înspre un pesimism păgubos, să socotim că
etnologia, ca o ştiinţă mai tânără ce este, se caută în continuare pe sine.

Antropologia,  surata ei  cam de aceeaşi  vârstă,  este  şi  mai  zburdalnică în
căutările sale. Se pare că acesteia i s-au cam greşit măsurile încă de la naştere, din
secolul al XVIII-lea106. Mai apoi a fost redefinită, fiind asociată o vreme mai mult
cu  studiul  popoarelor  exotice  şi  îndepărtate107.  Mai  recent,  vizează  cunoaşterea
globală  a  omului,  acum câţiva  ani  prin  antropologie  înţelegându-se  „d’enquête
multidisciplinaire sur les pratiques et les conduites, sur les représentations et les
idéologies,  sur  les  professions,  les  organisations  et  les  institutions,  sur  les
techniques et les productions dans leurs singularités historiques”108. O scurtă istorie
recentă a antropologiei109 ne arată, însă, că aceasta îşi continuă neostoită căutările
în toate direcţiile posibile şi imposibile, la braţ, mai nou, cu socio-antropologia110,
fiică… rezultată din mariajul cu sociologia.

Vom enumera,  în continuare,  câteva aşa-numite „noi” antropologii,  dar şi
direcţii ce se vor întotdeauna inovatoare, în care această ştiinţă capricioasă îşi mână
servanţii. Întâi de toate, antropologia se vrea urbană111, căci mediul rural se pare că

105 „«Criză» e un cuvânt grecesc, şi înseamnă «judecată». În Sfânta Scriptură, acest cuvânt
este întrebuinţat des […] Şi actuala restrişte financiar-economică este privită de popor ca o judecată a
lui Dumnezeu, dar nu este numită «judecată», ci «criză». Ca restriştea să fie sporită prin neînţelegere!
Fiindcă atunci când se rosteşte un cuvânt pe înţeles, cum este «judecată», se ştie şi pricina pentru care
a venit restriştea, se ştie şi Judecătorul care a îngăduit-o, se ştie, în fine, şi scopul pentru care a fost
îngăduită ea. Iar când e folosit cuvântul «criză», cuvânt neînţeles de toţi şi de oricine, nimeni nu ştie
să lămurească nici de ce, nici de la cine, nici pentru ce. […]

Cauza este întotdeauna aceeaşi. Cauza secetelor, inundaţiilor, foametei şi a celorlalte flageluri
ale neamului omenesc este şi cauza crizei actuale.  Apostazia oamenilor. Prin păcatul apostaziei au
provocat oamenii această criză, şi Dumnezeu a îngăduit-o ca să-i trezească, să le deştepte conştiinţa,
să-i înduhovnicească şi să-i întoarcă la Sine. La păcate moderne, criză modernă” (cf. Episcop Nicolae
Velimirovici,  Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi (scrisori misionare). Traducere din limba
sârbă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Bucureşti, Editura Sofia, 2002; menţionăm că am citat din ediţia
electronică publicată de Editura Apologeticum, în 2005, p. 9–10; s. n. – M. L.).

106 De l'homme.  Buffon. Présentation par Michèle Duchet. Postface de Claude Blanckaert,
Paris, L'Harmattan, 2006, 470 p.

107 Mondher Kilani, Anthropologie.  Du local au global, 2e édition,  Paris, L'Harmattan,
2012, 400 p.

108 http://www.archivescontemporaines.com/ (accesat la data de 9 aprilie 2016).
109 Florence Weber, Brève histoire de l'anthropologie, Paris, Flammarion, 2015.
110 Figures de l'altérité. Comment peut-on être socio-anthropologue aujourd'hui ? Autour de

Jean-Olivier  Majastre.  Sous  la  direction  de Florent  Gaudez,  Paris,  L'Harmattan,  2010,  324  p.;
Comment peut-on être socio-anthropologue ? Textes réunis et présentés par Jean-Michel Bessette et
Bruno Péquignot,  Paris, L'Harmattan,  2012, 214 p.;  Etre socio-anthropologue aujourd'hui ? Textes
réunis et présentés par Jean-Michel Bessette, Paris, L'Harmattan, 2014, 168 p.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5006
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5006
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=8594
http://www.archivescontemporaines.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cunoa%C8%99tere
http://www.armand-colin.com/mondher-kilani


Marcel Lutic

nu-i  mai  prieşte,  şi  reflexivă112.  Apoi,  este  pasionată  în  cel  mai  înalt  grad  de
spaţiu113 şi,  de  vreo  câteva  decenii  încoace,  de  corpul  uman  (semnificativ,
L'Harmattan are o colecţie întreagă numită  „Le corps en question”), trupul fiind
examinat din toate unghiurile posibile114, în această ultimă ipostază, antropologia
dorindu-şi să fie şi simbolică115… Aici, pe spatele trupului trecător (şi întinat de
zgura păcatelor strămoşeşti şi/sau personale116), încearcă antropologia actuală să-şi
croiască noi „căi” şi cărări117.

În  prelungirea  obsesiei  faţă  de  corpul  uman,  antropologia  mai  este
preocupată şi de gesturi118, dar mai ales de erotismul uman, ca să nu spunem de-a

111 Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Paris, Armand Colin, 2014, 224 p.

112 Christian Ghasarian, op. cit.

113 Alain Mons, Paysage d'images. Essai sur les formes diffuses du contemporain, Paris,
L'Harmattan, 2006, 226 p.; Marion Segaud,  Anthropologie de l'espace.  Habiter, fonder, distribuer,
transformer, Paris, Armand Colin, 2010, 248 p.

114 Corps,  art  et  société.  Chimères  et  utopies.  Textes  présentés  par Lydie  Pearl,  Paris,
L'Harmattan, 1998, 336 p.; Nélia Dias, La mesure des sens. Les anthropologues et le corps humain au
XIXe siècle, Paris, Flammarion, Collection Histoire, 2004; Anthropologie historique du corps. Sous la
direction de Frédéric Duhart. Avec la collaboration de Abdelhakim Charif et Yannick Le Pape, Paris,
L'Harmattan,  2006, 332 p.;  Le corps, le vin et les images.  Sous la direction de Hubert Cahuzac et
Martine Joly, en  MEI (Médiation et Information).  Revue scientifique internationale spécialisée en
sciences de l'information et de la communication, Paris, no 23/2006, 190 p.; Variations sur la peau.
Sous la direction de Stéphane Héas et Laurent Misery, tome 1,  Paris, L'Harmattan,  2007, 210 p.;
Ibidem, tome 2, 2008, 224 p.; Le corps communicant. Le XXIe siècle, civilisation du corps? Sous la
direction de Béatrice Galinon-Melenec et Martin-Juchat Fabienne, Paris, L'Harmattan, 2008, 242 p.;
Les imaginaires  du corps en mutation.  Du corps enchanté  au corps en chantier.  Coordonné par
Claude Fintz, Paris, L'Harmattan, 2008, 508 p.; Objet, bijou et corps. In-corporer.  Sous la direction
de  Monique  Mahona  et  Alexandre  Klein,  Paris,  L'Harmattan,  2008,  280  p.;  David Le Breton,
Anthropologie du corps et de la modernité, 6e éd., Paris, PUF, 2013, 336 p.

115 Lydie Pearl, Corps, sexe et art. Dimension symbolique, Paris, L'Harmattan, 2001, 232 p.;
Françoise  Héritier,  Pour  une  anthropologie  symbolique  du  corps  (contient  1  CD  audio;  durée
d'écoute: 51 mn 25 s), Paris, Gallimard, Collection À voix haute,  2008;  Le corps. Soins, rituels et
symboles (tematica nr. 25/2015 din „Eurasie”).

116 După cum ne sugerează Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunea a doua de dinaintea
Sfintei Împărtăşanii (cf. Carte de rugăciuni, Iaşi, Editura Doxologia, 2010, p. 343).

117 Jean-Olivier Majastre, L'art, le corps, le désir. Cheminements anthropologiques. Préface
d'Henri Torgue,  Paris,  L'Harmattan,  2008, 214 p.  De cealaltă parte a lumii,  în America,  Marshall
Sahlins ne avertiza că e posibil ca civilizaţia occidentală să se afle în faţa unei iluzii dăunătoare (La
nature humaine, une illusion occidentale, Paris,  Eclat, 2009, 144 p.;  http://www.librairiethuard.fr/ –
accesat pe 12. III. 2016). Dar cine mai are timp să ia aminte şi la astfel de mărturii?

118 Marcel  Jousse,  L'anthropologie  du geste,  Paris,  Gallimard,  2008,  1 008 p.  (reia  trei
volume mai  vechi,  apărute  tot  la  Gallimard:  vol.  I.  L'anthropologie  du geste,  1974;  vol.  II.  La
Manducation de la Parole, 1975 şi vol. III. Le parlant, la parole et le souffle, 1978).
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dreptul de pornografie119. Foarte sugestiv şi cam în aceeaşi direcţie, antropologia
occidentală  contemporană  pune  sub  semnul  întrebării  interdicţiile120 de  natură
moral-etică,  ceea  ce  ne  arată  că  această  ştiinţă  este,  în  subtext,  interesată  de
eradicarea  anumitor  principii  după  care  a  funcţionat  societatea  umană  vreme
îndelungată, trecând de pe tărâmul ştiinţei pe acela, alunecos, al  ideologiilor. Şi
parcă  ar  fi  păcat  să  se  împlinească  şi  pentru  etno-antropologii  contemporani  o
străveche zicere a psalmistului David: „Eu am zis întru uimirea mea: «Tot omul
este mincinos!»”121.

Antropologia  memoriei122 pare  a  fi  consonantă  cu  socio-antropologia
transmiterii123,  în  timp  ce  alţi  cercetători  pun  faţă  în  faţă  antropologia  cu
imaginea124 sau aplică antropologia vizuală mediului industrial125. Pe de altă parte,
antropologia lumii contemporane126 rezonează adesea cu sportul în general127, dar
mai  ales  cu  fotbalul128,  subiect  altfel  extrem  de  generos  nu  numai  pentru  
mass-media, dar şi pentru unii etno-antropologi francezi.

Aflăm  că  până  şi…  piticului  din  grădină  i  s-a  dedicat  o  cercetare
pertinentă129, unii cârcotaşi întrebându-se dacă nu cumva o astfel de întreprindere ar
putea fi socotită absurdă! În acest ritm, probabil nu va mai trece multă vreme până
la apariţia unei cărţi serioase despre piticii de pe creier, căci cam în această direcţie
se pare că duc antropologia unii dintre etno-antropologii francezi de azi. Socotind
abordările  moderne  deja  depăşite,  o  parte  dintre  aceştia  (Marc  Augé,  François

119 Lydie Pearl,  op. cit.;  Frédéric Allamel,  Anthropérotiques.  Archives ethnographiques de
l'Institut Kinsey, Paris, L'Harmattan, 2009, 192 p.

120 Interdit(s), interdiction(s). Sous la responsabilité de Claudine Viard, Paris, L'Harmattan,
2009, 242 p.

121 Noul  Testament  cu  Psalmii, Bucureşti,  Institutul  Biblic  şi  de  Misiune  Ortodoxă  al
Bisericii Ortodoxe Române, 1972, p. 727 (Psalmul 115, 2).

122 Joël Candau, Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, 2005, 202 p.

123 Socio-anthropologie  de  la  transmission.  Sous  la  direction  de  Dominique  Jacques-
Jouvenot et Gilles Vieille Marchiset, Paris, L'Harmattan, 2012, 232 p.

124 François  Laplantine,  L'énergie  discrète  des  lucioles.  Anthropologie  et  images,  Paris,
L'Harmattan, 2013.

125 Gilles  Remillet,  Ethno-cinématographie  du  travail  ouvrier.  Essai  d'anthropologie
visuelle en milieu industriel (Dvd du film „Ouvrier de Tamaris” inclus), Paris, L'Harmattan, 2009, 318
p.

126 Marc Augé,  Pour une anthropologie  des  mondes contemporains,  Paris,  Flammarion,
Collection Champs essais, 2010 (se reia o ediţie mai veche din 1994).

127 Sébastien Darbon, Les fondements du système sportif. Essai d'anthropologie historique,
Paris, L'Harmattan, 2014, 240 p.

128 Exode Daplex, Le métier de footballeur.  Un anthropologue chez les débutants.  Préface
de Daniel Lindenberg, Paris, L'Harmattan, 2011, 246 p.

129 Jocelyn Gadbois, Le nain de jardin. Objet en éclats, Paris, L'Harmattan, 2010, 198 p.
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Laplantine, Gérard Althabe ş.a.) studiază mobilitatea130, descriind în operele lor în
special minunata societate postmodernă131. 

În acest context, ne întrebăm, împreună cu Jean-Louis Torantore, care este,
totuşi, rolul antropologului?! Ce este acesta: observator, mediator şi/sau actor132?
Două  posibile  răspunsuri  răsar  tot  din  recolta  recentă  a  antropologiei  franceze.
Primul,  studierea temeinică a noilor tehnologii,  a… internetului  în primul rând,
preocupare împachetată simandicos în sintagma „antropologia mediului virtual”133,
într-o  perspectivă  care  se  doreşte  de  viitor,  anume  cea  a  antropologiei
prospective134. Un al doilea răspuns l-am putea afla în grija pe care antropologia, nu
numai cea contemporană, o are de la Dürckheim încoace, faţă de creştinism, pe
care  îl  contrează  agresiv  ori  de  câte  ori  are  ocazia135.  Apropo  de  clasicul
Dürckheim, principalele sale trei surse, după cum se ştie,  au fost psihologia lui
C.G. Jung, mistica lui Eckhart  von Hochheim (controversatul călugăr dominican
german din veacurile XIII–XIV) şi tradiţia zen pe care a întâlnit-o în Japonia. În
aceste condiţii, nu ar trebui să fim surprinşi de poziţionarea sa faţă de creştinism.

În tot acest tablou, aproape ajungi să te miri atunci când constaţi că încă mai
există etno-antropologi francezi care cercetează în zilele noastre modul de raportare
la  teren  şi  la  interlocutori/informatori136 sau  care  recomandă  terenul  ca  metodă
eficientă de lucru („locul  etnologului este pe teren”)137, aşa explicându-se cărţile
despre  socio-antropologia  marinarilor  pescari138,  noile  abordări  din  domeniul
antropologiei funerare139 sau antropologia mâncătorilor de pâine140.

130 Marc Augé, Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Payot & Rivages, 2009, 94 p.
131 Idem,  Non-lieux. Introduction à une  anthropologie de la surmodernité,  Paris,  Manuels

Payot, 2009, 91 p.

132 Jean-Louis Tornatore,  Observateurs,  médiateurs  ou  acteurs?  Le  rôle  des

anthropologues, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2008, 369 p.
133 Tom Boellstorff,  Un anthropologue  dans  second life.  Une expérience  de  l'humanité

virtuelle, Paris, L'Harmattan, 2013, 470 p.
134 Numele unei colecţii de la L'Harmattan.
135 Maryline Darbellay, Karlfried G. Dürckheim. Une rencontre entre l'Orient et l'Occident,

Paris, L'Harmattan, 2008, 370 p.
136 Ferdinando Fava, Qui suis-je pour mes interlocuteurs? L'anthropologue, le terrain et les

liens émergents.  Avant-propos de Monique Selim. Préface de Marc Augé, Paris, L'Harmattan,  2015,
150 p.

137 Martine  Segalen,  Etnologie. Concepte  şi  arii  culturale.  Traducere de  Margareta
Gyurcsik, Timişoara, Editura Amarcord, 2002, p. 8.

138 Rudy Amand, Socio-anthropologie des marins pêcheurs,  Paris, L'Harmattan,  2011, 300
p.

139 Nouvelles  approches  en anthropologie  et  en  archéologie  funéraire.  Edité  par Zoltan
Czajlik et Claude  Mordant,  Paris,  Coédition Institut  Archéologique  de  l'Université  Eötvös
Lorand/L'Harmattan, 2009, 120 p.

140 Abdu Gnaba, Anthropologie des mangeurs de pain, Paris, L'Harmattan, 2011, 196 p.
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Nu am vrea să se înţeleagă, din aceste două sumare şi  subiective analize
bibliografice,  că  nu  există  şi  preocupări  serioase,  fundamentate  pe  principiile
clasice  ale  cercetării  ştiinţifice,  preocupări  care  răspund  unor  nevoi  reale  ale
etnologiei,  dar  şi  ale comunităţilor  umane în  general.  După cum vom vedea în
părţile viitoare ale articolului, atunci când vom analiza producţia bibliografică ce
vizează  spaţiul  Hexagonului  sau  alte  teme,  multe  cercetări  rămân  încă  fidele
viziunii  clasice  de  abordare.  Acest  fapt  reiese,  spre  a  exemplifica,  din
impresionantele  volume  ce  omagiază  viaţa  şi  activitatea  unora  dintre  marile
personalităţi  care  au  marcat  istoria  etnologiei  franceze  în  secolul  trecut  sau  în
ultimele  decenii141,  dar  şi  din  ineditele  lucrări  ce  prezintă  cunoscuţi  specialişti
contemporani sub forma modernă a interviului142.

Însă acestea ajung să fie parazitate sau sunt deja puse în umbră de „noile
etnologii”143 şi/sau  de  socio-antropologii  bizare,  impregnate  de  teme  marginale,
care  tind  să  ducă  cele  două  domenii  spre  derizoriu.  În  acest  sens,  socotim că
bulversarea  principiilor  metodologice  după  care  operează  cele  două  ştiinţe  se
datorează  şi  promovării  cu  prea  mare  insistenţă  a  interculturalităţii  şi
transdisciplinarităţii144,  oarecum în  detrimentul  unui  firesc  şi  necesar  dialog  al
ştiinţelor  socio-umane,  dialog  ce  generează,  aproape  natural,
interdisciplinaritatea145.  Dacă  se  mai  discută  şi  astăzi  despre  statutul  ştiinţelor
sociale146,  e un indiciu că acest statut e încă pus sub semnul întrebării  din varii

141 Jean-Pierre Castelain, Serge Gruzinski, Carmen Salazar-Soler,  op. cit.;  Amy Lao,  Du
Tao  à  la  Sorbonne.  L'ethnologue  Richard  Pottier,  Paris,  L'Harmattan,  2008,  206  p.;  Maryline
Darbellay,  op.  cit.;  Vincent  Debaene, Frédéric  Keck,  Claude  Lévi-Strauss.  L'homme  au  regard
éloigné, Paris,  Gallimard,  2009, 144 p.;  Catherine Clément, Claude Lévi-Strauss.  Numéro d'édition:
5, Paris, PUF, 2010, 128 p.; Michel Espagne, Isabelle Kalinowski, Franz Boas. Le travail du regard,
Paris, L'Harmattan,  2013,  288 p.; Dans l'intimité des cultures.  Hommage à Pierre Erny.  Ouvrage
coordonné par Suzie Guth,  Paris, L'Harmattan,  2013, 270 p.;  Jean Copans,  Georges Balandier,  un
anthropologue en première ligne, Paris, PUF, 2014, 320 p.; Claude Lévi-Strauss, Paris, Flammarion,
2014, 422 p. (reia ediţia „Les Cahiers de l'Herne”, nr. 82/2004; sous la direction de Yves-Jean Harder
et  Michel Izard);  Marcel Mauss, en théorie et en pratique.  Anthropologie, sociologie, philosophie.
Sous la direction de Erwan Dianteill,  Paris, L'Harmattan,  2014, 398 p.;  Durkheim avant  Durkheim.
Une  jeunesse  vosgienne.  Sous  la  direction  de Marcel  Fournier et Charles  Kraemer,  Paris,
L'Harmattan, 2015, 266 p.

142 Joseph J. Lévy, Entretiens avec François Laplantine,  Paris, L'Harmattan,  2011, 184 p.;
Idem, Entretiens avec Jean Benoist, Paris, L'Harmattan, 2011, 242 p.

143 Gérard Althabe, op. cit.; Laurent Berger, op. cit.

144 De la singularité dans la communication interculturelle. Approches transdisciplinaires.
Sous la direction de Gilles Louys et Emmanuelle Sauvage, Paris, L'Harmattan, 2014, 204 p.

145 Faire dialoguer les disciplines en sciences humaines et sociales. Épistémologie et études
de cas. Sous la direction de Susana Borda Carulla, Marie Brochard, Yves Charbit, Paris, L'Harmattan,
2014, 152 p.

146 Cai Hua, L'homme pensé par l'homme. Du statut scientifique des sciences sociales, Paris,
PUF, Collection Ethnologies, 2008, 216 p.

https://www.puf.com/Collections/Ethnologies
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motive, unul fiind amintit mai sus, anume intruziunea accentuată a ideologiei şi
politicului147, controversele acerbe din interiorul muzeologiei etnologice franceze148

putând fi interpretate şi ca o expresie a disputelor de la nivel teoretic.
Ne putem explica mai bine starea actuală a etnologiei franceze încercând să-i

urmărim, fugar, principalele jaloane istorice. 

Scurt istoric al etnologiei franceze 
Istoria acestei ştiinţe este relativ bine cunoscută datorită, în primul rând, lui

Jean Cuisenier şi Martinei Segalen, cei doi mari specialişti care au cercetat, cu
mare acribie, trecutul propriei discipline149. Iată câteva repere mai importante pe
drumul de la folclorul Franţei la încurcata etno-antropologie franceză de astăzi.

În  secolul  al  XVII-lea,  artele  şi  meseriile  Franţei  s-au bucurat  de  atenţia
Academiei  Regale  de  Ştiinţe  (fondată  în  1666),  pentru  ca  în  veacul  următor
mâncărurile  şi  îmbrăcămintea  tradiţionale  să  reţină  atenţia  Societăţii  Regale  de
Medicină (1774). Mai târziu, un proiect al Academiei Celtice (din perioada 1804–
1812) viza colectarea sistematică a tradiţiilor populare, de atunci putând socoti că
„le mouvement d'étude des traditions populaires est lancé”150.

În veacul al XIX-lea, disciplina se va numi folclor, dintre marii folclorişti ai
vremii detaşându-se Paul Sebillot (1843–1918), cel care a creat şi condus celebra
„La Revue des traditions populaires” (RTP) de la Paris (1886–1918), devenită, în
1937, „Ethnologie française”.

Din această foarte scurtă trecere în revistă a istoriei etnologiei franceze, nu
poate  lipsi  fondatorul  Arnold  Van  Gennep  (1873–1957),  cel  care  dă  „aux
investigations sur le folklore français une dimension nouvelle en employant deux
instruments  de  recherche  couplés,  le  questionnaire  et  la  carte”151.  Preocupat  de
legăturile  multiple  dintre  faptele  sociale,  studiate  în  ansambluri  coerente,  Van
Gennep este autorul a două opere majore, indispensabile de atunci încoace oricărui
etnolog:  Riturile  de  trecere (1909)  şi  Manual  de  folclor  francez  contemporan
(1937–1958).  Cu  Van  Gennep,  putem afirma  că  folclorul  francez  trece  în  era
etnologiei.

Între cele două războaie mondiale, un amplu dispozitiv se pune în mişcare în
slujba  „l'ethnographie du peuple français,  autour du Musée National des Arts et

147 Vezi supra, notele 3–4 şi 10–12.

148 André Gob,  La muséologie.  Histoire, développements, enjeux actuels,  Paris, Armand
Colin, 2014, 352 p.;  Noémie Drouguet, Le musée de société.  De l'exposition de folklore aux enjeux
contemporains, Paris, Armand Colin, 2015, 256 p.

149 Jean Cuisenier,  Martine Segalen, Ethnologie de la France,  Paris,  PUF, 1986,  128 p.
Volumul a fost substanţial îmbogăţit şi reeditat în 1993.

150 http://www.culture.gouv.fr/ (accesat la data de 23. III. 2016).
151 Idem.
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Traditions Populaires”152. Cuisenier şi Segalen opinează că, după al Doilea Război
Mondial,  patru  mari  mişcări  intelectuale  marchează  istoria  etnologiei  franceze:
marxismul, arheologia preistorică, lingvistica şi  antropologia cognitivă, mai ales
prima şi ultima fiind, în opinia noastră, la baza noilor direcţii din această perioadă.
În sfârşit, din anul 1975 se creează o reţea densă „de musées qui mettent en valeur
les identités culturelles régionales et traduisent la réappropriation d'un patrimoine
culturel  que la  seconde révolution industrielle  révoque de plus  en plus  dans le
passé”153.

Cuisenier încearcă să dea un răspuns întrebărilor privitoare la propria natură
ideologico-identară ce preocupă societatea franceză de multă vreme. În opinia sa,
aceasta este  „depuis les temps gallo-romains jusqu'aux temps d'aujourd'hui,  une
société différenciée,  qui a construit son unité par un Etat fort et par un modèle
culturel  universaliste.  Les nations qui  la composaient  naguère sont  devenues la
Nation  française  parce  que  les  sujets  du  Roi  sont  devenus  les  citoyens  de  la
République”154 (s.n.–M. L.).

Pentru a nuanţa istoria etnologiei franceze, se poate consulta cu folos o altă
lucrare apărută, probabil, ca replică la cea a tandemului Cuisenier–Segalen155. Aici
sunt exprimate, parcă mai mult în spirit antropologic, întrebări de genul: „Pourquoi
en France a-t-on donné la priorité à l'étude de la parenté, et dans les pays de langue
allemande  à  celle  de  la  narration  populaire?  Quels  rapports  entretiennent
l'ethnologie française avec l'histoire et celle de langue allemande avec le politique?
De  quelle  manière  étudie-t-on,  ici  et  là,  les  faits  symboliques  et  religieux,  et
qu'entend-on  par  symbolismes  populaires?  Quels  objets  de  recherche,  quels
problèmes sollicitent aujourd'hui les ethnologues?”156

În  studii  aprofundate,  sunt  cercetate  obiectul  de  studiu,  metodele,
principalele orientări  teoretice şi  istoria etnologiei,  fiind scrutat  şi  viitorul  celor
două şcoli etnologice majore ale Europei. În primul capitol al cărţii este disecată
etnologia  Franţei  în  următoarele  studii:  Entre livre et  musée.  Émergence d’une
ethnologie  de  la  France (Isac Chiva);  Anthropologie  et  histoire,  hier  et
aujourd’hui,  en  France (Gérard Lenclud);  Du  grand  au  petit.  Variations  des
échelles et des objets d’analyse dans l’histoire récente de l’ethnologie de la France
(Christian Bromberger);  L’ethnologie  du  symbolique  en  France:  situation  et
perspectives (Claudine Fabre-Vassas, Daniel Fabre); Nouveaux terrains, nouveaux
problèmes (Alain Morel).

O  cu  totul  altă  viziune  ne  propun,  în  special  asupra  istoriei  etnologiei
franceze, Daniel Fabre, Gérard Lenclud şi Gérard Althabe, cu toţii promotori ai

152 Idem.
153 Idem.
154 Idem.
155 Isac Chiva şi Utz Jeggle (dir.), op. cit., passim.
156 Ibidem, passim.
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„noilor etnologii”157. Vom cita pe larg din studiul conclusiv al lui Althabe, căci aşa
vom  înţelege  mult  mai  bine  producţia  bibliografică  franţuzească  din  ultimul
deceniu şi, implicit, drumul pe care s-a înscris (sperăm că nu ireversibil!) etnologia
din Hexagon. Astfel, potrivit lui  Althabe, semnele rupturii în interiorul etnologiei
franceze s-au făcut simţite prin anii ’80 ai secolului trecut158. De atunci, dar mai
ales după anii ’90, unii etnologi francezi încep să fie preocupaţi de investigarea „les
lieux centraux de cette société (la ville, l’entreprise, l’administration)”159, inspiraţia
acestora venind, desigur, dinspre antropologia anglo-saxonă160.

Ar exista o particularitate  franceză în domeniul  etnologiei  care  a  generat
această nouă orientare. Althabe opinează că, multă vreme, etnologii francezi ar fi
practicat  „deux  ethnologies,  distinctes  tant  au  niveau  des  chercheurs  que  des
institutions de recherche:  celle du lointain et  celle de la France”161 (s. n.–M. L.).
Etnologia franceză (de dragul comparaţiei, să-i zicem prinţesa din poveste!) fiind
subordonată celei „de departe”162 (adică balaurului!),  „noua etnologie” (un soi de 
Făt-Frumos francez post-modern!) ar vrea, cu metodele ei, evident, să o elibereze
din această situaţie163 şi să o facă, cum altfel, decât fericită…

Claude Lévi-Strauss ar fi vinovat de excluderea, prin anii ’60 ai veacului al
XX-lea, „le présent de notre société de l’investigation etnologique)”164. După acei
ani, s-au format în Franţa trei mari domenii, care nasc mereu întrebări şi comportă
adesea  discuţii:  primul,  înrădăcinarea  sau  înţepenirea  în  rural165 (aici,  Althabe
detecta riscul introducerii trecutului în prezent, producându-se astfel „une veritable
invention  de  tradition”166,  muzeele  etnografice  fiind  în  prima  linie  a  acestei
direcţii); al doilea priveşte chestiunea minorităţilor etno-culturale în Franţa (în faţa
riscului excluderii acestora din viaţa socială se propune coabitarea interetnică 167); al
treilea  domeniu,  de  fapt  locul  în care  îşi  dorea Althabe să  ajungă,  îl  reprezintă
chestiunea simbolului în etnologia prezentului (care ar ridica problema legitimităţii
prezenţei  etnologului  în  mediul  urban,  mediu asociat,  de  regulă,  sociologiei;  în
acest  ultim sens,  Althabe  îi  îndeamnă  pe  cei  interesaţi  să-şi  construiască  „leur

157 Vol.  colectiv  Vers  une ethnologie  du  présent...  Althabe trage concluziile  în  ultimul
articol al Caietului (p. 247–257; vezi supra, nota 13).

158 Gérard Althabe, op. cit., p. 247.
159 Ibidem.
160 Ibidem.
161 Ibidem, p. 248.
162 Ibidem, p. 250–251.
163 Ibidem, p. 251.
164 Ibidem, p. 249.
165 Ibidem.
166 Ibidem, p. 254.
167 Ibidem, p. 255.
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spécificité” mai ales în direcţia cunoaşterii „dispozitivelor simbolice care produc şi
sunt produse ale vieţii sociale”168).

Noile tendinţe din domeniul etno-antropologiei franceze pot fi încadrate în
context  istoric,  dar  şi  global,  datorită  unei  ample  lucrări,  citată  des  în  cadrul
analizei  noastre169. Aici,  în  Introducere,  Martine  Segalen pune  o întrebare-cheie
pentru această primă parte a articolului nostru: „Lumea în care etnologia şi-a făurit
conceptele şi s-a format ca ştiinţă nu mai există, în schimb, cercetarea etnologică
este mai vie ca niciodată. Dacă judecăm după lista publicaţiilor şi a revistelor ce îi
sunt consacrate, disciplina nu încetează să se diversifice. Să fie oare acesta un semn
al vitalităţii sale, cu riscul de a se dilua?”170 (s. n. – M. L.). Reputata cercetătoare
franceză crede că „ştiinţele umane în general, şi etnologia  în special, au ieşit din
era înfruntării între paradigmele generale, având pretenţia de a domni peste toate
disciplinele, şi au intrat într-o epocă a paradigmelor locale”171.

Dar, în acelaşi timp, „în această lume cu susul în jos”172, „etnologia are toate
motivele să fie dezorientată,  [căci]  se produce o răsturnare a
perspectivelor”173. În acest context, Segalen aminteşte de exemplul dat acum
câteva  decenii  de  marele  antropolog american Marshall  Sahlins,  potrivit  căruia
„aborigenul din Australia, văzut de colonii albi ca arhetip al subordonatului,  al
sălbaticului dispreţuit, întruchipează astăzi paradigma autenticităţii, într-un moment
în care etnicitatea devine o calitate în favoarea restituirii unor drepturi până acum
încălcate. Proiectul constă aşadar în indigenizarea modernităţii”174 (s. n. – M. L.).
Iată o nouă cheie ce ne va ajuta să deschidem uşile unora dintre următoarele teme
ale acestei analize.

*
*  *

Aici  se  termină  prima  noastră  incursiune  în  istoria  recentă  a  etnologiei
franceze, o incursiune ce va continua în numerele viitoare. Până atunci, să reţinem
că ştiinţa, aşa cum se face şi astăzi în Occident, nu e ferită deloc, ba dimpotrivă, de
intruziunile principiilor noii lumi, politica şi ideologiile la modă făcându-i destule
deservicii.

168 Ibidem.
169 Martine Segalen (dir.), Ethnologie… (tradusă, după cum am semnalat deja, şi în română,

la un an după apariţia sa la Paris).

170 Ibidem (ediţia în română), p. 5 (http://documents.tips/– accesat la data de 12.IV.2016).

171 Ibidem, p. 6.
172 Ibidem, p. 8.
173 Ibidem, p. 7.

174 Marshall Sahlins,  Les lumieres en anthropologie ? Conférence prononcée le 27 mars
1997, Nanterre, Société d'Ethnologie,1999, p. 16–17 apud Martine Segalen (dir.), Etnologie…, p. 8.
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UN  RECENSĂMÂNT  NECUNOSCUT  AL  MAZILILOR
ŞI  RUPTAŞILOR  DIN  BUCOVINA  ŞI  BIRUL  PLĂTIT

DE  ACEŞTIA  VISTIERIEI  MOLDOVEI,  ÎN  1768* 

ARCADIE  M. BODALE

Eine unbekannte Volkszählung der Bukowiner Masilen und Ruptaschen und
die Steuer, die sie der Moldauischen Schatzkammer 1768 bezahlen mussten

(Zusammenfassung)*

Im  Österreichischen  Staatsarchiv  Wien  (Abteilung: Allgemeines
Verwaltungsarchiv;  Bestand:  Hofadelsakten)  befindet  sich  eine  beglaubigte
Übersetzung eines Dokuments, das am 11. Juli 1780 verfasst wurde. Es handelt sich
um eine ausführliche Darstellung der Situation betreffend die finanziellen Beiträge der
Gebiete Suczawa und Czernowitz zur Moldauischen Schatzkammer im Jahre 1768.
Das Dokument ist vom Großschatzmeister Iordaki Balsch unterschrieben. Er zeigt an,
dass die moldauischen Masilen und Ruptaschen jedes Jahr Steuer in 12 monatlichen
Raten bis zum Jahr 1769 zahlen mussten. Nach dem Ausbruch des russisch-türkischen
Krieges (1768–1774) hat man wegen der schwierigen Lage der Bevölkerung mit der
Einnahme dieser Steuer aufgehört.   Nach dem Krieg mussten neun Raten pro Jahr
bezahlt werden.

Diese Urkunde beweist  –  und darin liegt  ihre  hervorragende  Bedeutung –,
dass die Mehrheit der Bevölkerung der Bukowina zur Zeit ihrer Angliederung an die
österreichische Monarchie rumänisch war. Gleichzeitig wird noch bewiesen, dass der
österreichische Gulden, der holländische Taler, der türkische Piaster, der ungarische
Florin oder der polnische  Złoty grosse silberne Münzen waren,  die in der zweiten
Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  denselben  Wert  hatten.  Die  minderwertigen  Münzen
(Groschen, Para) aber, die im türkischen Reich und auch in der Moldau und Wallachei
verwendet wurden, hatten den Wert eines halben Kreuzers. 

 
Schlüsselwörter  und  -ausdrücke:  Urkunde,  Masilen,  Ruptaschen,

Bukowina, Wien, Schatzkammer der Moldau, Florin, Gulden, Kreuzer, Groschen.

* Traducerea rezumatului în limba germană: Ștefănița-Mihaela Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 589 – 598, Rădăuţi – Bucureşti, 2016



Arcadie M. Bodale

După ocuparea nord-vestului Moldovei, Curtea Imperială de la Viena a cerut,
periodic,  informaţii  autorităţilor  de  la  Iaşi  despre  realităţile  juridice,  sociale  şi
economice  din  regiunea  anexată.  Astfel,  preocupate  să  inventarieze  averile
bisericii,  ale  locuitorilor,  precum şi  bogăţiile  naturale  din Bucovina,  autorităţile
austriece  din  Cernăuţi  au  trimis,  la  1  septembrie  1778,  19  întrebări  Divanului
Moldovei1, prin care se cereau detalii oficiale despre modul în care se moşteneau şi
se  stăpâneau moşiile  la  est  de  Carpaţi2.  Ulterior,  acestui  chestionar  i  s-au  mai
adăugat încă şapte întrebări, referitoare la vechile hotare ale Ţării Moldovei dinspre
Polonia,  precum şi  la sistemul  de impunere  a dărilor  mazililor  şi  ruptaşilor  din
provincia ocupată.

În această ultimă privinţă, se cereau detalii privitoare la modul în care „se
orânduiesc mazilii şi ruptaşii la Moldova, să dea birul lor; pe particelele de moşie
ce  au  sau  pe  averea  lor,  şi  ce  privileghii  au  aceştia  şi  ce  sunt  datori,  atât
stăpânitoriului ţării sau cât răspublicui să slujască”. Prin urmare, la 19 februarie
1782, Divanul de la Iaşi răspundea: „Dajdia mazililor şi a ruptaşilor nu se socoteşte
după părţile de moşie ce au, ci se aşază după putinţă, însă mai cu uşurare de cum
plătesc ceilalţi birnici, fiindcă se află în slujbe împărăteşti şi domneşti fără plată,
făcând slujba lor tot aici, în ţară. Privileghia ruptaşilor este, fiind aleşi din ţărani cu
birul  lor  deosebit  şi  la  desetină  au  deosebire  până  la  30  bucăţi,  să  plătească
boiereşti, iar ispravnicilor sunt supuşi la toate şi, la greşalele lor, au voie ispravnicii
să-i şi pedepsească. Iar privileghia mazililor este, fiind aleşi şi mai socotiţi decât
ruptaşii şi la desetină pe câte bucate vor avea drepte a lor, să plătească boiereşti şi
ispravnicii n-au volnicie să rânduiască mazilii la vreo slujbă, fără carte domnească
de  poruncă înscris  ca  să  rânduiască  şi  din  mazili,  cum şi  la  greşalele  lor  n-au
volnicie ispravnicii a-i pedepsi, fără numai îi trimit la Divan, cu faptele lor înscris
şi de la Divan li se hotărăşte pedeapsa lor”3.

Totuşi, acest răspuns a fost precedat de un altul, alcătuit la 11 iulie 1780, care
se  păstrează  în  Fondul  Hofadelsakten,  aflat  la  Direcţia  Allgemeines
Verwaltungsarchiv, din cadrul Arhivelor Statului Viena, sub forma unei traduceri
autentificate. Este vorba de o situaţie amănunţită, privind contribuţiile financiare
ale boierilor din ţinuturile Suceava şi Cernăuţi către Visteria Moldovei, din anul
1768, semnată de Iordachi Balş (Iordaki Balsch), mare vistier (Großschatzmeister).
Cu acest prilej, marele boier arăta că, până în 1769, mazilii (Masilen) şi ruptaşii

1* Acest  studiu a  fost  realizat  în  cadrul  proiectului  finanţat  de Unitatea  Executivă  pentru
Finanţarea  Învăţământului  Superior,  a  Cercetării,  Dezvoltării  şi  Inovării  (UEFISCDI),  Evoluţia
preţurilor  în  Moldova  între  secolele  al  XV-lea  şi  al  XVII-lea.  Implicaţii  economice,  sociale  şi
politice” [„Price  Evolution  in  Moldavia  (15th –  17th centuries).  Economic,  Social  and  Political
Implications”], proiect numărul: PN-II-RU-PD-2012-3-0171.

 A. N. I. C. Bucureşti, Colecţia Achiziţii noi, pachetul MMDCIX, doc. nr. 28.
2 D. Vatamaniuc, Eminescu şi Bucovina, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul II

nr. 1 (3), [ianuarie – iunie] 1995, p. 33–37.
3 Ibidem, p. 36.
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(Ruptaschen) din Moldova trebuiau să plătească, în fiecare an, o dare (impozit), ce
se achita în 12 tranşe lunare. Însă, după izbucnirea Războiului ruso-turc din 1768–
1774,  din  pricina  tulburărilor,  această  taxă  nu  a  fost  percepută.  Din  cauza
greutăţilor provocate de război,  în anul 1776, această dare a fost redusă la doar
nouă rate (Rathen) în cursul unui an.

Traducerea în germană a actului semnat de Iordachi Balş a fost realizată de
bucovineanul Theodor de Racocea (Theodor von Rakocza), translatorul chezaro-
crăiesc de limbă română al Guvernului Galiţiei din Lemberg4, cel care avea să fie,
în  1820,  autorul  primei  foi  periodice  româneşti  din  Bucovina,  „Chrestomaticul
românesc”5.  Faptul  că documentul  original  a fost  tradus în germană şi  că el  se
păstrează între actele referitoare la nobilimea din Imperiul Austriac dovedeşte că el
a fost destinat Curţii de la Viena, fiind folosit de autorităţile habsburgice pentru
acordarea  unor  titluri  nobiliare  stăpânilor  de  pământ  din  Bucovina,  în  baza
Decretului împăratului Iosif al II-lea, din 14 martie 1787.

Recensământul este important pentru că ilustrează caracterul pur românesc al
boierilor din ţinuturile Cernăuţi şi Suceava. 

Astfel,  se  dovedeşte  că  mazilii  din  ţinutul  Cernăuţi  sunt  membri  ai  unor
vechi  familii  moldoveneşti,  precum:  Băiescu  (Brajesku),  Cracalie  (Krakalie),
Flondor,  Gafenco  (Gafenko),  Galer,  Giurgiuvan  (Dezurdczuwan,  Zurżowan),
Goian (Gojan), Holban (Holbanu), Jianu (Dzianu), Lepădat, Manescu (Maneskul),
Moţoc  (Mozok),  Pârvul  (Perwul),  Perjul  (Perżul),  Potlog,  Stârcea  (Styrcze),
Strâşca/Strişca (Striżka), Stroiescu (Strojeskul), Tabără (Tabyra), Tăutul (Teutul),
Tomuzei (Tomuzey), Vârgolici (Wergolicz) şi Volcinschi (Wolczynski). 

Aceeaşi situaţie se remarcă şi în cazul mazililor din ţinutul Suceava, care fac
parte  din  familiile  româneşti:  Arhip  (Archip),  Butuce  (Butucze),  Calmuţchi
(Kalmuski),  Ciomârtan  (Czomartan),  Cuparencu  /  Cuparenco  (Kaparenku,
Kaparenko),  Goian  (Gojan),  Gore,  Gosan,  Hociungul  (Hoczunczul)  Hulubei
(Holubey),  Ilschi  (Ilskiy),  Mârza  (Merza),  Morţun  (Morzun),  Necşoiul

4 Dacia literară, subt redactia lui Michail Kogălnicean, tom I (ianuarie–iunie 1840), ediţie şi
studiu introductiv de Maria Platon, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 1 şi p. 503, nota 3; Nerva
Hodoş, Al. Sadi-Ionescu, Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), Introducere de Ioan
Bianu,  tom. I,  Catalog alfabetic (1820–1906),  Bucureşti,  Librăriile Socec & Comp.  şi  C.  Sfetea-
Leipzig, Otto Harrassowitz Viena, Gerold & Comp., 1913, p. XVII–XVIII.

5 Sau Adunare a tot felul de istorii şi alte faptorii, scoase din autorii dipe osebite limbi. Pe
anul 1820. Partea intaia.  S-a talmacit de către Teodor Racoce, c. c. talmaciu a gubernii de Galiţia
Cernauţ. S-a tipărit şi se află la Petru Ecart, tipograf craisulul Bucovinei [Nerva Hodoş, Al. Sadi-
Ionescu, op. cit., tom. I, p. XVII–XVIII şi p. 127]. Cf. şi Alexandrina Cuţui, Învăţământul şi cultura
în Bucovina în timpul păstoririi lui Isaia Baloşescu, în „Tara Bârsei”, Braşov,  serie nouă, numărul 12
(2013), p. 249; Vasile Schipor,  Probleme ale cultivării limbii române în calendarele româneşti din
Bucovina (1809–1918), în ,,Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul I, nr. 2 [iunie – decembrie]
1994, p. 312.
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(Nekschojul),  Pârvul  (Perwul),  Pejul  (Perzul),  Stârcea  (Stircze),  Sorocean
(Soroczan),  Şeptelici  (Scheptilicz),  Ştirbăţ  (Stirbetz),  Tăutul  (Teutul),  Teliman  /
Tiliman  (Tillimann),  Vasilcu  /  Vasilco  (Wasylkcu),  Vlad  (Wlad),  Volcinschi
(Wolczynski).

Apoi, în rândul ruptaşilor, găsim atât familii  de vechi boieri,  cât şi  ţărani
înstăriţi. Cei din ţinutul Cernăuţi, sunt membri ai familiilor: Brahă (Broha), Bobela,
Brăiescul  (Brajeskul),  Brânzan (Brinzan),  Buţura  (Butzura),  Cauteş  (Kautesch),
Coce (Kocze), Costraş/Costriş (Kostryż), Cucoran (Kukorian), Draginel, Ghenghe
(Genge),  Grecul  (Grekul),  Grieros/Grierosul  (Grijeros),  Onciul  (Onczul),
Palade/Paladi  (Paladiy),  Păunel  (Paunel),  Popovici  (Popowicz),  Roşca (Roszka),
Sămaca/Semaca (Semaka), Samson, Soroceanu (Soroczanu), Tăutul (Teutul), Vlad
(Wlad), iar cei din ţinutul Suceava, aparţin familiilor: Bonteş (Bontesch), Brânză
(Brynza), Cirdi/Ciurdin (Czurdiy), Corbul (Korbul), Donici (Donicz), Georgescul
(Georgeskul),  Iusipenco  (Iusepenko),  Jiverdean/Juverdean  (Ziwerdan),  Luncan
(Lunkan),  Malinescul  (Malineskul),  Mitescu  (Mitesku),  Munciulean/Muncelean
(Munczulian), Opre, Orac (Orak), Răus (Rheus), Rotopan, Răpta/Repta (Rypka),
Sârbul/Sirbul  (Syrbul),  Teliman/Tiliman  (Tilimann),  Vântul  (Fantul),  Verdeş/
Verdiş (Werdesch, Werdesz). 

După  cum se  poate  observa,  exceptând familiile  de  ruptaşi  Semaca  (din
ţinutul  Cernăuţi)  şi  Iusipenco (din ţinutul  Suceava),  toţi  ceilalţi  reprezentanţi  ai
acestei  categorii  fiscale  au  nume  curat  româneşti.  Această  situaţie  este  încă  o
dovadă  că,  în  momentul  anexării  Bucovinei  de  către  autorităţile  habsburgice,
populaţia acestei regiuni era românească în marea ei majoritate.

În ceea ce priveşte contribuţia pe care mazilii şi ruptaşii fuseseră datori să o
dea, până la desprinderea regiunii de nord-vest din trupul Moldovei, către Visteria
ţării,  aceasta  este  mai  mult  simbolică,  deoarece  membrii  acestor  categorii  erau
folosiţi fără plată, în diferite slujbe administrative, de către autorităţile de la Iaşi.

În  sfârşit,  acest  document  este  extrem de  important  şi  pentru că  ajută  la
stabilirea echivalenţelor monetare din ultima treime a veacului al XVIII-lea. Astfel,
în  situaţia  semnată  de  boierul  Iordachi  Balş,  se  folosesc  denumiri  de  monede
austriece pentru a exprima dările către Visteria Ţării Moldovei: guldeni şi jumătăţi
de creiţari. Cum guldenii sunt numiţi şi florini în acest document, cu siguranţă că
este vorba de florinii ungureşti de argint. Din fericire, dintr-un alt document, păstrat
în Arhivele din Viena, ştim că guldenii austrieci, leii care circulau în Ţările Române
şi  zloţii  polonezi  erau  monede  egale  ca  valoare6.  Or, în  1768–1769,  dările  din
Moldova nu puteau fi plătite decât în monedă otomană: lei şi parale. Prin urmare,
în  a  doua jumătate  a  veacului  al  XVIII-lea,  leii  (talerii  olandezi  şi  piaştrii  sau
guruşii  otomani),  guldenii  austrieci,  florinii  ungureşti  şi  zloţii  polonezi  erau

6 Arcadie M. Bodale,  Decretul împăratului Iosif al II-lea, din 14 martie 1787, privitor la
înnobilările boierilor si mazililor din Bucovina,  în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi – Bucureşti, anul
XXIII, nr. 1 (46), [ianuarie – iunie] 2016, p. 259.
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monedele mari  de argint,  egale ca valoare! În schimb, paraua, moneda măruntă
folosită în Imperiul Otoman – şi, implicit, în Moldova şi Ţara Românească – era
egală cu o jumătate de creiţar.

În  cele  ce  urmează,  oferim  transcrierea  din  paleografie  germană
(Frakturschrift) a documentului analizat de noi mai sus.

 
Vidimi(e)rte Abschrift ad N-um 6 503

Uibersetzung7

A. ad 4634 <1>844

Den im Jahre 1768 in dem Catastro der Schatzkammer vor gefundenen
und mit fürstlichem Insiegel bestättigten8 Masilen und Ruptaschen des Suczawer
und Czernowitzer Districtes, den 11s Juli 1780.

Masilen des Suczawer Distriktes Fl(ore)n Halb(e) Xr.9

1. Alexander Wasylkcu 3 30
2. Illie Gojan  – 90
3. Sandul Wolczynski 1 60
4. Ioan Wolczynski – 90
5. Nicolaus Gregor, Schwiegersohn des10 Sandu

Wolczynski
1 30

6. Apostol, Sohn des11 Dima Einnehmer12 1 –
7. Georg, Sohn des13 Ioan Gosan 1 –
8. Kostantin Wolczynski – 90
9. Stephan Stircze 3 90
10. Gabriel Czomartan – 45
11. Simeon14, dessen Bruder15 – 45

7 Greşit pentru «Übersetzung»
8 Corect: «bestätigten»
9 Prescurtarea  «xr.»  desemnează  creiţarii.  Prin  urmare,  formula  „Halb(e)  Kreutzer  (Xr.)”

reprezintă jumătatea de creiţar, care era egală, ca valoare, cu o para.
10 Ginerele lui.
11 Fiul lui.
12 Zlotaş, perceptor.
13 Fiul lui.
14 Simeon era fratele lui Gabriel Ciomârtan (Czomartan).
15 Fratele său.
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12. Theodor Holubey – 60
13. Apostol, dessen Bruder16 – 90
14. Basilius, dessen Bruder17 – 90
15. Andreas Butucze 2 60
16. Georg Perzul – 90
17. Ioann, Sohn des18 Scheptilicz – 45
18. Nicolaus, dessen Bruder19 – 45
19. Nicolaus Stirbetz – 60
20. Konstantin Stirbetz – 60
21. Philipp Archip 2 –
22. Ioan Nekschojul 2 30
23. Iordaki Nekschojul 1 –
24. Michalaki Kaparenku 1 30
25. Simeon Teutul 1 60
26. Andrey, Bruder des20 Simeon21 1 –
27. Sandul Kalmuski 1 30
28. Wasile Morzun – 30
29. Sandul Morzun – 30
30. Gabriel Perwul – 75
31. Theodor Brajesku – 45
32. Kostantin Gore – 105
33. Georg Gore – 105
34. Lupul Teutul – 60
35. Paskal Merza 1 –
36. Andrey Kaparenko – 60
37. Ursaki Soroczan – 60
38. Ioan, Sohn des22 Salamon Hoczunczul – 60
39. Ioan Wlad 2 30
40. Antochy Tillimann 2 30
41. Alexander Ilskiy 1 –
42. Wasile Kuparenko – 90

Post 43 auf den folgenden Seite23 – –

16 Apostol era fratele lui Theodor Hulubei (Holubey).
17 Vasile (Basilius) era fratele lui Theodor şi al lui Apostol Hulubei (Holubey).
18 Fiul lui.
19 Nicolae (Nicolaus) era fratele lui Ioan Şeptilici (Scheptilicz).
20 Fratele lui.
21 Este vorba de Simeon Tăutul, menţionat mai sus.
22 Fiul lui.



Un recensământ necunoscut al mazililor şi ruptaşilor din Bucovina

Summa, id est24: Vierzig Vier Gulden, Vierzig
halbe xr.25

44 40

Ruptaschen des Suczawer Bezirks Fl(ore)n Halb(e) Xr.
Dumitraszko Rotopan – 90
Georg Rypka26, dessen Sohn27 1 –
Ionitza Rypka 90
Ionitza Rheus 1 –
Konstantin, Sohn des28 Rypka29 1 –
Ianaki Syrbul – 60
Ianysch – 60
Wasile von Dombriwetz30 – 90
Grigor Opre – 60
Stephan Malineskul 1 –
Konstantin, Sohn des31 Iusepenko 2 –
Iftimie, dessen Sohn32 1 –
Petraschko, Schwager des Czurdiy33 1 30
Ioan Werdesch – 90
Wasile Munczulian – 90
Wasile, Bruder des34  Nikolay Mitesku 1 –
Andrey Bontesch 1 –
Ioan Donicz 1 –
Gawril Orak 1 –
Theodor Ziwerdan 1 –
Lupul Georgeskul 1 60
Konstantin Brynza – 60

23 Formula  „Post  43  auf  den  folgenden  Seite“ (punctul  43  din  enumeraţie,  pe  pagina
următoare) a fost scrisă cu cerneală roşie.

24 Id est (lat.) = adică.
25 Adică  suma:  patruzeci  şi  patru  de  florini  (guldeni)  şi  patruzeci  de  jumătăţi  de  creiţari

(parale).
26 Probabil, George Repta (Rypka) era fiul lui Dumitraşco (Dumitraszko) Rotopan.
27 Fiul său.
28 Fiul lui.
29 Probabil, este vorba de Georg Rypka.
30 Probabil, este vorba de satul Dumbrăvi a, din actuala comună Vadul Moldovei.ț
31 Fiul lui.
32 Iftimie era fiul lui Constantin Iosipenco (Iusepenko).
33 Cumnatul lui Ciurdii (Czurdiy).
34 Fratele lui.



Arcadie M. Bodale

Ursul Fantul – 90
Georg Lunkan 1 –
Antochi Tilimann 2 60
Iuonitza Korbul – 30
Gawril, Schwiegersohn des35 Iuon Brynza von
Toderesti

– 60

Georg Werdesz – 90
Summa, id est: Zwanzig Sechs Gulden, dreißig
halbe xr.36

26 30

Masilen des Czernowitzer Districtes Fl(ore)n Halb(e) Xr.
43. Mihalaki Dezurdczuwan 2 90
44. Iuonitza Flondor 1 60
45. Theodor Flondor 1 –
46. Nikolay Gafenco 1 30
47. Konstantin Wolczynski 2 –
48. Iuonitza Striżka 1 60
49. Iuonitza Potlog 2 –
50. Illie Striżka – 60
51. Konstantin Lepădat, Enkel37 des Potlog38 – 90
52. Gawril Krakalie 1 60
53. Dumitraschko Brajesku 1 –
54. Andrey Teutul – 90
55. Iordaki Perżul – 90
56. Konstantin Teutul – 90
57. Grigorasch Krakalie – 90
58. Georgiy Gojan – 30
59. Iwon  Holbanu – 90
60. Ionitza Styrcze 1 –
61. Konstantin Wolczynski 1 60
62. Theodor Tabyra 1 30
63. Grigorasch Wolczynski 60
64. Georgiy Wergolicz 1 –
65. Theodor Zurżowan 2 –

35 Ginerele lui.
36 Adică suma: douăzeci şi şase de florini (guldeni) şi treizeci de jumătăţi de creiţari (parale).
37 Nepot de fiu/fiică.
38 Este vorba de Ioniţă Potlog.
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66. Wasile Brajesku – 60
67. Iuonitza Mozok – 30
68. Wasile, Sohn des39 Nikolaj Holban 1 30
69. Theodor, Sohn des40 Maneskul 90
70. Iordaki Tomuzey 1 60
71. Michalaki Dzianu 1 –
72. Georg Galer 1 –
73. Manoliy Potlog – 60
74. Iuon, Sohn des41 Gojan – 60
75. Michalaki Mozok – 30
76. Konstantin, Enkel42 des Perwul43 – 60
77. Wasile Perwul – 60
78. Georg Tomuzey – 30
79. Sandul, Bruder des44 Galer45. – 45
80. Konstantin, dessen Bruder46, ledig, Sohn des47

Strojeskul
1 –

81. Dumitraschko, Bruder des48 Nicolay Gafenko – 60
82. Theodor Holban – 30

Summa,  id  est:  Dreißig  Sieben  Gulden,
Einhundert Fünf xr.49

37 105

Ruptaschen des Czernowitzer Districtes Fl(ore)n Halb(e) Xr.
Konstantin Kukorian 1 –

39 Fiul lui.
40 Fiul lui.
41 Fiul lui.
42 Nepot de fiu/fiică.
43 Este vorba de Vasile Pârvul (Perwul) şi nu de Gabriel Pârvul (Perwul), înscris sub nr. 30.
44 Fratele lui.
45 Este vorba de Georg Galer.
46 Fratele lui Sandu Galer.
47 Fiul necăsătorit al lui.
48 Fratele lui.
49 Adică suma: treizeci şi şapte de florini (guldeni) şi o sută cinci jumătăţi de creiţari (parale).
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Grigorasch Teutul 1 –
Iuonitza Kukorian – 90
Ursaki Soroczanu, Schwager des50 Brajeskul 1 30
Theodor Paunel 1 30
Grigorasch, Sohn des51 Thanasiy Teutul – 90
Thoma Teutul – 30
Iuonitza, Sohn des52 Onczul 1 50
Gawril Kukorian 1 60
Sandul Kocze 1 60
Thanasiy  Teutul – 60
Theodor Kautesch 1 30
Theodor, Bruder des53 Paunel54 – 90
Weliszko Onczul – 90
Wasile Samson – 90
Iuonitza, Sohn des55 Draginel 1 –
Georgiy Grekul 4 60
Lazar, dessen Sohn56 2 90
Wasile, dessen Sohn57 1 90
Grigorasch Brinzan 4 –
Iuon Wlad 2 60
Illie Wlad 4 60
Georgiy Kocze 1 60
Iuon Genge 1 60
Gawril, Sohn des58 Kapitain Michalaki 1 –
Iuonitza Roszka – 90
Simeon, Sohn des59 Kapitain Michalaki – 90
Georgij Grijeros 1 –
Konstantin Paladiy – 90

50 Cumnatul lui.
51 Fiul lui.
52 Fiul lui.
53 Fratele lui.
54 Este vorba de Theodor Paunel.
55 Fiul lui.
56 Lazar era fiul lui George Grecul (Georgiy Grekul).
57 Vasile era fiul lui George Grecul (Georgiy Grekul) şi nu al lui Lazar Grecul.
58 Fiul lui.
59 Fiul lui.
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Dumitraszko Wlad – 90
Wasile Kocze – 90
Wasile Bobela 1 –
Iuonitza Wlad, Bruder des60 Andronaki – 60
Penteley Onczul – 60
Sandul Broha – 90
Wasile Butzura Kapitain 1 30
Wasile, Sohn des61 Georg Semaka 1 30
Iuonaszko Popowicz 1 60
Alexander Kostryż – 60
Sohn des62 Theodor Butzura – 90
Summa,  id  est:  Fünfzig  zwei  Gulden  und
Fünfzig halbe xr.63

52 50

Wie aus dem obigen zu ersehen ist, haben die Masilen und Ruptaschen bis
zum Jahre 1769 die Steuer 12 Mal alle Jahre entrichten müssen.  Während den
darauf erfolgten Kriegsunruhen, ist die Steuer gar nicht eingehoben worden. Bei
der Anno 1776 geschehenen Ausschreibung, ist die Steuer vermindert und nur auf
neun Rathen all jährlich reducirt worden.

Iordaki Balsch Großschatzmeister m(anu) p(ro)p(ria)
Uibersetzt 

Theodor von Rakocza m(anu) p(ro)p(ria)
Guber(nial) Translator

<de o a doua mână:>
Collationirt  und  […]  ist  wonliegendes  Verzeichniß  dem,  mit  dem  hohen
Hofkanzleydekrete vom 13-ten December  1786 herabgelaugten in dem galizischen
Gubernial  Akte  zahl  5681  ex  1787  erliegenden  Verzeichniße  vollkom(m)en
gleichlautend Lemberg am 6-ten Februar 1844.
…64 gubernial Expedits Directions Adjunkt. 

Coll(ationirt) Rehsig mit Dolinski.

60 Fratele lui.
61 Fiul lui.
62 Fiul lui.
63 Adică suma: cincizeci şi doi de florini (guldeni) şi cincizeci de jumătăţi de creiţari (parale).
64 Indescifrabil.



Arcadie M. Bodale

<de a treia mână, cu cerneală roşie:>

Sämmtliche in diesem Verzeichnisse angeführte Masylen sind bei dem gal(itzische)
Adel in Evidenz gestellt werden.
Wöller <m.p.>.
13/5 <1>844.

Österreichisches Statarchiv, direcţia (Abteilung)  Allgemeines Verwaltungsarchiv;
Colecţia  de  fonduri  (Bestandsgruppe):  Adelsarchiv;  Fondul  (Bestand):
Hofadelsakten; subfondul  (Teilbestand):  Hofadelsakten  Akten;  serie  (Serie):
Adelsgeneralien; Karton nr. 597-Galizien, Bukowina; fascicul (Fascikel):  IV D1
Fas<zikel> 9 Generalia Bukowina, traducere germ. legalizată.
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Maximilian Hacman: Erinnerungen aus dem Weltkrieg
(25. Juli – 10. Oktober 1914) (I)

(Zusammenfassung)*

In der Jassyer Regionalabteilung der Nationalarchive befinden sich seit Jahren
Manuskripte, die verschiedener Bukowiner Kulturmenschen gehörten, die einen Teil
ihrer Tätigkeit vor 1940 ausübten. Indem sie fürchteten, dass die tragische Geschichte
des zweiten Weltkriegs – als einige rumänische Gebiete, darunter auch die Bukowina,
annektiert  wurden  –  sich  wiederholen  könnte,  haben  diese  Menschen  ihre
Manuskripte in der Jassier Archivabteilung bewahrt. 

Das Manuskript mit dem Titel Erinnerungen aus dem Weltkrieg (25. Juli – 10.
Oktober 1914), das wir hier präsentieren, wurde von Maximilian Hacman geschrieben
und hat 110 Seiten. Der Verfasser war am 25. August 1877 in Oprişeni als Sohn des
Priesters Vasile Hacman und seiner Frau, Zoe Hacman (geb. Antonovici) geboren. Er
besuchte die Kurse des Gr.-Or. Obergymnasiums in Suczawa (bis 1897) und die Kurse
der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Czernowitzer Universität (Abschluss in
1902).  Zwischen  1897  und  1902  war  er  Mitglied  der  studentischen  Gesellschaft
„Junimea”.

Im Kontext der neueren Versuche, die Erreignisse des ersten Weltkriegs – seit
dessen  Aufbruch  schon  100  Jahre  vergangen  sind  –  besser  zu  kennen  und  zu
verstehen, sind wir der Meinung, dass diese Erinnerungen aus dem Weltkrieg (25. Juli
–  10.  Oktober  1914) die  Rolle  der  Bukowina  und  der  Bukowiner  innerhalb  der
Habsburger-monarchie  betonen.  Die  in  diesem Tagebuch beschriebenen  Ereignisse
sind für das soziale und politische Leben der Monarchie besonders wichtig. Sie geben
uns die Möglichkeit, damalige Menthalitäten, Alltagsstrukturen, soziale Mechanismen
und Institutionen aus Österreich-Ungarn zu analysieren. Die historischen Ereignissen,
die  Maximilian  Hacman  zusammen  mit  anderen  Kriegsteilnehmern  beschreibt,

** Traducerea  rezumatului  şi  a  pasajelor  în  limba  germană  din  text:  Ştefăniţa-Mihaela
Ungureanu.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 599 –626, Rădăuţi – Bucureşti, 2016
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beziehen sich hauptsächlich auf: die Politik der Mächte gegenüber dem Ausbruch des
Krieges, die Art und Weise, wie verschiedene staatliche Institutionen unter dem Druck
ausserordentlicher  Umständen  funktionierten,  die  Mehrsprachigkeit,  der
Multikulturalismus, das Schicksal des Individuums und der lokalen, regionalen und
nationalen Gemeinschaften in den ersten Kriegstagen.

Schlüsselwörter  und  -ausdrücke:  Maximilian  Hacman,  Tagebuch,
Erinnerungen,  Bukowina,  I.  Weltkrieg,  Menthalität,  staatliche  Institution,  soziale
Mechanismen, Kriegspolitik und -massnahmen.

La Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale se află în păstrare, de mai
multă vreme, manuscrise depuse de unii dintre oamenii de cultură din Bucovina,
care şi-au desfăşurat o parte a activităţii lor înainte de 1940. Aceştia, de teama unor
evenimente care ar putea repeta istoria tragică a celui de al Doilea Război Mondial,
în urma căruia o parte a pământurilor româneşti, între care şi Bucovina, au fost
supuse rapturilor teritoriale, au depus aceste manuscrise la SJAN Iaşi. 

Manuscrisul  pe  care  îl  reproducem  acum,  într-o  primă  parte,  intitulat
Amintiri din Războiul Mondial (25 iulie – 10 octombrie), este scris de Maximilian
Hacman şi  are  110 pagini.  Autorul  s-a  născut  la 25 august  1877,  în  localitatea
Oprişeni şi era fiul preotului Vasile, căsătorit cu Zoe Hacman (născută Antonovici).
A urmat cursurile Gimnaziului Superior Greco-Oriental din Suceava, pe care le-a
absolvit în anul 1897, şi pe cele ale  Facultăţii de Drept a Universităţii din Cernăuţi,
pe care le-a absolvit în anul 1902. Între anii 1897 şi 1902, a fost membru activ al
Societăţii  studenţeşti  „Junimea”,  „bădiţă”  fiindu-i  Dragoş  Bumbac,  după  cum
aflăm  din  manuscrisul  volumului  al  II-lea  al  Albumului  Mare  al  Societăţilor
Academice „Arboroasa” şi „Junimea” (nr. 414, Dosar 416), alcătuit de Arcadie
Dugan.

Maximilian Hacman şi-a satisfăcut stagiul militar, împreună cu Ion Nistor, la
Regimentul 4 Artilerie din Pola, între anii 1899 şi 1900. Reprimit în societate după
revenirea  la  Cernăuţi,  Hacman  a  devenit  membru  în  Comisia  revizuitoare  a
„Junimii”,  în  Şedinţa  Comitetului  din  13  noiembrie  1901,  apoi  a  fost  ales
preşedinte pentru anul universitar 1901/1902, ca urmare a afirmării sale energice în
cadrul societăţii studenţeşti. A fost emeritat în Adunarea generală din 8 noiembrie
1903. Existenţa sa în cadrul „Junimii” trece, uneori, prin perioade critice, datorită
exigenţei  sale  în  raport  cu alţi  junimeni.  În  1902,  în  semestrul  al  II-lea,  a  fost
„concediat”,  apoi  reprimit  în  societate,  pentru  ca,  după  ce  devine  preşedintele
„Junimii”, să ceară demisia, în 1903–1904 – când invocă „boarea pernicioasă a
unui curent contrar cu principiile societăţii, cu care el nu se mai poate identifica” –,
pentru ca apoi să revină asupra ei, la 10 decembrie 1904.

Maximilian  Hacman  a  fost  doctor  în  drept  (1904),  a  urmat  cursuri  de
specializare la Berlin şi Zürich, între 1909 şi 1910, şi a fost avocat în Rădăuţi, între
1903 şi  1906.  A avut  un rol  important  în timpul evenimentelor din 1918,  fiind
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membru al grupului de intelectuali care a iniţiat publicaţia „Glasul Bucovinei”.  
A fost secretar al Consiliului Naţional Român, al Constituantei din 27 octombrie
1918, membru al Congresului General al Bucovinei şi secretar pentru Industrie şi
Comerţ, în primul guvern format la Cernăuţi, la 12 noiembrie 1918. După Marea
Unire, a fost membru al Partidului Democratic al Unirii  din Bucovina, profesor
universitar de drept comercial la Universitatea din Cernăuţi, decan al Facultăţii de
Drept (1919–1921 şi 1939–1940), rector al Universităţii din Cernăuţi, între 1921 şi
1922, şi senator în Parlamentul României Întregite. La Berlin, în timpul celui de al
Doilea Război Mondial,  a funcţionat la Institutul Cultural Român, în vremea în
care  acesta  era  condus  de  Sextil  Puşcariu1.  A fost  membru al  Societăţii  pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi ultimul ei preşedinte (1944–1945).

În  contextul  în  care  preocupările  pentru  o  mai  bună  cunoaştere  a
evenimentelor din timpul Primului Război Mondial sunt potenţate de împlinirea a
100 de ani de la declanşarea Marelui Război, considerăm că publicarea Amintirilor
din  Războiul  Mondial  (25  iulie  –  10  octombrie),  consemnate  de Maximilian
Hacman,  poate  contribui  la  evidenţierea  rolului  şi  locului  Bucovinei  şi  al
bucovinenilor  în  cadrul  Monarhiei  Habsburgice.  Evenimentele  din  jurnal  sunt
importante pentru climatul social şi politic al Monarhiei bicefale, în condiţiile în
care ofiţerul de „glotaşi” Maximilian Hacman a trebuit să străbată lumea austriacă,
de la Cernăuţi, prin Viena şi până pe malul Mării Adriatice, la Pola, în condiţiile în
care îşi produceau efectele declararea mobilizării parţiale şi, apoi, a celei totale.
Avem prilejul ca, prin parcurgerea acestor Amintiri din Războiul Mondial (25 iulie
– 10 octombrie 1914), împreună cu autorul, să surprindem mentalităţi, structuri ale
cotidianului,  mecanisme  sociale  şi  instituţii  din  Austro-Ungaria,  în  perioada
menţionată.  Tabloul  informaţiilor  istorice,  pe  care-l  conturează  Maximilian
Hacman, împreună cu participanţii la evenimentele prezentate, este foarte divers şi
ne  poate  lămuri  în  legătură  cu  multe  aspecte  din  Austro-Ungaria:  momentele
iniţiale, de entuziastă aderare la politica imperialilor, de declanşare a războiului,
multilingvismul şi multiculturalismul din imperiu, felul în care funcţionau diverse
instituţii ale statului sub povara unor evenimente excepţionale sau modul în care
aceste evenimente au influenţat  destinul  individual  sau al  colectivităţilor  locale,
regionale şi naţionale în primele zile ale războiului.

Textul reproduce întocmai manuscrisul (din punct de vedere al conţinutului).
Modificările operate sunt în concordanţă cu normele ortografice şi de punctuaţie
actuale. Pe alocuri, pentru clarificare şi o mai bună înţelegere a textului, am optat
pentru  explicarea  sensului  unor  cuvinte  prin  folosirea  unor  neologisme.
Numerotarea  paginilor  din  manuscris  a  fost  păstrată  în  textul  dactilografiat.
Completările autorilor au fost marcate cu croşete [].

1 Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862–2012),
vol. II, Voluntariat bucovinean, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 252.



Marian Olaru, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu

Amintiri din Războiul Mondial (25 iulie – 10 octombrie 1914)

Sâmbătă, 25 iulie 1914

Suntem după cină şi pornim la obişnuita noastră plimbare. Îi luăm, de astă
dată, numai pe Procopoviceşti, cu Pasi Luţia, şi mergem pe [la] Dominic. Motive
de conversaţie avem din abundenţă: conflictul între Austro-Ungaria şi Sârbia, care,
în urma omorului  din Sarajevo,  din 28 iunie,  şi-a ajuns culmea,  şi  ultimatumul
Austriei,  pentru care expira  termenul  tocmai  azi,  la  şase  ore,  seara.  Accepta-va
Sârbia condiţiile severe [ale] acestui ultimat[um] sau ba? Şi dacă nu, rămâne-va
războiul localizat sau se vor dezlănţui toate urgiile unui război european, dacă se va
amesteca Rusia? Căci, dacă se va mişca colosul de la nord, Germania a declarat că
nu poate sta liniştită, ci va trebui să-i sară în ajutor aliatei sale, Austria. Pe de altă
parte, nici Franţa nu va putea rămâne paşnică şi Italia, având şi ea interese vitale de
apărat, se va ridica şi ea. Iată mult discutata conflagraţie europeană, în care rolul
Angliei va rămâne, încă, nelămurit. Astfel fiind, conflictul austro-ungaro-sârb nu e
decât scânteia care va face să izbucnească un groaznic incendiu [p. 2] care va pustii
sute  de  oraşe  şi  va  nimici  sute  de  mii  de  oameni.  La  întoarcerea  noastră,  fac
propunerea  să  mergem în  oraş,  pentru  a  afla  dacă n-a  sosit  deja  răspunsul  din
Belgrad sau chiar decretarea mobilizării. Ajunşi în apropierea Templului, ne bate la
urechi melodia unui marş militar, executat de taraful de muzică al Kaiserkiosk-ului.
Am înţeles şi [că] o ediţie separată a „Tagblatt”-ului, [pe] care o iau din mâna unui
străin, din apropierea Kaiserkiosk-ului, ne comunică – lapidar, cum e textul – totul:
„Împăratul a decretat mobilizarea parţială!”

Am  rămas  adânc  emoţionat  şi  emoţia  mea  creştea  la  auzul  cântecelor
războinice, ale strigătelor de „ura”, cu care mulţimea umplea chioşcul şi piaţa, deşi,
la  drept  vorbind,  entuziasmul  acesta  zgomotos  îmi  părea  ceva  silit,  să  nu  zic
artificial, astfel că, în emoţia mea, se strecura şi un pic de dezgust.

Ne-am întors acasă şi, culcându-ne, auzeam, încă, tot strigătele de „ura” ale
tinerimii din stradă. 

Duminică, 26 iulie 1914

La 10 şi jum[ătate] aveam să plecăm la Mămăieşti, pentru a petrece toată
ziua cu Sofi şi Eudo. Pornim pe la 8 dimineaţă de acasă, eu pentru a mai afla ceva
despre pregătirile pentru război, Finuţa2 pentru a merge la părinţi. Hotărâm un nou
rendez-vous la ora 10, pentru a merge la gară [p. 3]. 

2 Arcadie Dugan-Opaiţ,  Albumul Mare al societăţilor academic „Arboroasa” şi „Junimea”
din Cernăuţi, mss., vol. II, nr. 414. Finuţa era soţia lui Maximilian Hacman, Josefina Seleschi, fiica
doctorului Seleschi.  
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Plimbându-mă prin oraş, dau [cu] ochii de un afiş mare, înaintea căruia s-a
strâns  o  mulţime  de  oameni.  Mă  apropii  şi  eu.  Măsurile  militare,  ce  guvernul
trebuie să le ia în vederea războiului, în ce priveşte circulaţia trenurilor, se aduc la
cunoştinţa publicului. Observ şi o listă lungă de linii, ce în proximele zile vor fi
închise cu totul pentru public; sunt, cât pot constata, toate din Ungaria.

Ştirile din urmă, ajunse tocmai în Cernăuţi, aduc detalii din care înţeleg că,
răspunzând Sârbia în mod nesatisfăcător la ultimatumul Austriei, aceasta din urmă
e silită să pregătească războiul inevitabil. Declararea oficială a războiului va urma
în  curând.  Citesc  şi  despre  manifestarea  de  simpatie,  „însufleţită  şi  plină  de
entuziasm  a  mii  de  cetăţeni”  din  seara  trecută,  precum  şi  de[spre]  o  oraţie
patriotică, nu mai puţin însufleţită, pe c[ar]e a ţinut-o deputatul Benno Straucher
aseară, în Kaiserkiosk, şi a trebuit să râd. Vulgus vult decepi („Poporul vrea minţit”,
n. n.– M.O., Şt. U.), m-am gândit eu. 

Sunt la 9 şi ¾ şi eu [mă] grăbesc spre locul de întâlnire cu Finuţa. Pe drum,
încolo, dau de un funcţionar al Universităţii, dl. Haqué, care îmi zice: „Domnule
doctor, eşti chemat la arme”. „Cum? De unde ştii?”, îl întreb. „Te caută un servitor
al Magistraturii, care a mers tocmai la d-ta acasă”, răspunde el [p. 4]. [Mă] grăbesc
spre  casă,  frământat  de  gândul:  „Ce  va  zice  biata  Finuţa?”  Ajuns,  îl  aflu  pe
servitorul  Magistraturii  la  uşa  d-nei  Ţurcanu,  vorbind cu d-na dr. Luţa.  Înţeleg
îndată de[spre] ce e vorba. Îl chem în casă, unde el îmi dă o jumătate de coală de
hârtie. Mă uit în ea şi deosebesc cuvintele: „Einberufungskarte, sofort, so schnell
als möglich zum Festungsartillerieregimente Nr. 4 in Pola3”. Servitorul încă îmi
zice: „Astfel de hârtii am să împart, în total, 1 200”, şi [se] grăbeşte mai departe.

Atât mi-a mai trebuit, la 37 de ani; biata Finuţa, ce va face ea? Cum o voi
lăsa în Cernăuţi? Cum va purta ea această lovitură, cu puterile ei slabe, cu simţul ei
fin? 

Nu-mi rămâne încă mult timp de gândit, căci 10 ore sunt aproape. Alerg,
deci, cu fatala hârtie în buzunar, la locul hotărât, la poarta casei în care locuiesc
părinţii, de unde ea îmi vine înainte cu un zâmbet care mi-a trecut ca o săgeată prin
inimă. „Plecăm?” mă întreabă. „Nu”, îi răspund, trăgând-o îndărăt, în poartă; „Nu
te speria, dragă, dară nu putem pleca, fiindcă sunt chemat la arme”.

Zâmbetul inocent dispăru la moment de pe faţa-i senină, ce se acoperea cu
toate semnele unei spaime [p. 5] cumplite, care, în acelaşi timp, îi încleşta inima ei
plină de iubire. „Nu, nu, nu se poate, nu zi aceasta”, gângăvi cu o voce înecată în
plâns. „Linişteşte-te, drăguţă, n-o să păţesc nimic, adu-ţi aminte că am ieşit deja din
oastea regulară şi sunt deja în gloată”. O duc în casa părinţilor, unde ea, intrând şi
rostind cuvintele „Max e chemat la arme [!]”, izbucni într-un plâns nebun. 

3 În traducere: „Ordin de mobilizare – imediat, în cel mai scurt timp, [să vă prezentaţi] la
Regimentul de Artilerie de Fortificaţii Nr. 4 din Pola”.
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Cu mare  greu  ne-a  succes4 nouă,  adică  mamei,  tatei,  Mariţei  şi  mie,  s-o
liniştim întrucâtva. Îi telefonez lui Octavian Scalat, întrebându-l ori de5 şi el este
chemat, şi-l rog, auzind că da, să tragă o fugă până la noi. El vine şi noi fixăm
timpul plecării noastre împreună pentru a doua zi, luni dimineaţă.

Plecăm apoi, eu cu Finuţa, acasă. Pe drum, mă abat [pe] la birou, pentru a-i
anunţa şefului meu plecarea la Pola şi pentru a-i preda cheile de la masa mea. 

Ajunşi acasă, începem pregătirile pentru plecare. Biata Finuţă numai cu greu
[îşi] poate stăpâni adânca emoţie, care mai că îi tulbură minţile. Vine Pasi [p. 6]
Luţa,  căreia  îi  succede  s-o  liniştească  mult  pe  iubita  mea  neconsolată,  făcând
comparaţie între starea ei – se gândea, biata, la tatăl ei, ce zăcea grav bolnav în
spital – şi Finuţa.

După prânz, ne fac bucurie cu vizitele lor Iancu, Vasilică şi Alecu, cu soţiile
lor şi [cu] Pasi. Cu toţii îmi dau [o] mână de ajutor, pentru a-i documenta Finuţei
imposibilitatea plecării sale, împreună cu mine, la Pola. Despărţindu-ne şi luându-
ne rămas bun, mergem noi la părinţi, care ne aşteaptă cu cina, la care ia parte şi
Octavian.  Finuţa  s-a  liniştit  şi  unele  glume,  ce  le  facem noi,  sunt  în  stare  să-i
stoarcă chiar un râs, ce-l iubesc atât de mult la ea. În fine, îmi iau rămas bun şi de
la părinţi – mamei şi Gheni[e]i le-am scris deja, după prânz, la Dorna, unde petrec
– şi ne dăm rendez-vous cu Octavian, a doua zi, la orele 845, dimineaţa, la gară.

Acasă  îmi  succede  s-o  culc  pe  Finuţa,  care,  în  sfârşit,  slăbită  de  atâta
zbuciumare, adoarme sau, mai bine zis, cade într-o stare de amorţeală.

Luni, 27 iulie 1914

Ziua următoare ne sculăm de cu vreme, pentru a fini6 pregătirile de plecare.
Cu mână iubitoare, Finuţa [p. 7] [îm]pachetează încă şi unele mâncă[ru]ri de drum.
Iată  că  vine  încă  şi  Taniu  Dracinschi,  pentru  a-mi  zice  adio,  precum  şi  dl.
Nichitovici, un funcţionar român de la Direcţia de Poliţie, pentru a mă face să amân
plecarea  mea  pe  deseară,  când va  pleca  şi  prietenul  său,  dl.  dr.  Nicu  Lupu.  Îi
răspund că nu-mi e posibil să mai schimb programul.

Birja ajunge. O cuprind pe scumpa mea Finuţă, cu toată iubirea ce o nutresc
pentru  ea,  o  îmbărbătez  şi  [o]  asigur  curând [de]  a  mea  întoarcere.  Mica  mea
vitează [îşi] stăpâneşte adânca ei jale, ce îi sfâşie inima şi [în]cearcă, chiar, să-mi
zâmbească. De-ar şti ea cum mi s-a întipărit în inimă această mică scenă!

4 Succede, succed vb. (reg.; tr.) a reuşi cuiva o acţiune, o întreprindere; a avea succes. Vezi:
Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu,  Noul dictionar universal al
limbii române (în continuare se va cita: NDULB), Bucureşti–Chişinău, Editura Litera Internaţional,
2006, p. 1422.

5 Cu sensul: „dacă”.
6 Fini, finesc vb. (înv.; tr.) a sfârşi, a termina, a isprăvi. Vezi NDULB, p. 480.
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Îmi iau, încă, adio de la d-na Ţurcan şi de la d-na Boşniag. Aceasta din urmă
e atât de mişcată, încât, izbucnind într-un plâns nervos, nu e în stare să vorbească
măcar.

Ne urcăm în birjă. Vica şi cu Pasi apar pe balconul locuinţei lor şi-mi trimit
ultimul salut. Le rog, încă o dată, să aibă şi ele grijă de biata mea Finuţă.

La gară ajung, după scurtă vreme, tata cu [p. 8] Mariţa, care îmi aduc încă un
pachet cu ciorapi. Peste scurt [timp] ajunge şi Octavian, cu alaiul său familiar. Noi
doi îl  rugăm pe funcţionarul de la gară – este tocmai Boca Titirezul – să pună
sigiliul gării pe biletele noastre de chemare, căci bilete regulare  n-aveam lipsă7 să
eliberăm. Ieşim pe peron; scumpa mea [e] alături de mine, cu emoţia ce-i foarte
greu stăpânită. Trenul soseşte; noi ocupăm două locuri într-un compartiment şi mai
ieşim ceva [timp] la iubiţii noştri, cu care ne înţelegem mai mult prin sentimentele
noastre,  adânc  mişcate,  decât  prin  cuvinte,  şi,  mai  ales,  prin  glumele  forţate.
Conductorul  dă  semnul  plecării,  încă o strângere  de inimă  –  vai,  cum tremura
această mânuţă scumpă în mâna mea [!] –, încă o sărutare – vai, cum ardeau aceste
buze dulci [!] – şi apoi întrăm în vagon. Trenul se pune în mişcare, batistele fâlfâie
şi se pierd din ce în ce, tot mai mult, până ce ochii, arzând, nu-i mai văd. Adio,
scumpa  vieţii  mele,  adio!  D-zeu,  care  mi  te-a  trimis  din  cer,  pentru  ca  să-mi
luminezi calea vieţii mele, nu va suferi ca acest adio să fie ultimul, aici, pe pământ.
El nu poate să vrea ca un înger al său să îndure lovitura de moarte, prin pierderea
mea. [p. 9]

În compartimentul nostru şede încă un ofiţer de la adiutantură8, c[ar]e pleacă
la  Kossow. Îi  facem cunoştinţa  şi,  la  sfatul  său,  schimbăm ruta  noastră.  Avem,
adică,  de  gând  să  plecăm  peste  Ungaria  şi  să  ne  hotărâm  acum,  din  cauza
îmbulzirii, la care trebuie să ne aşteptăm pe toate liniile ungare, să apucăm drumul
peste Viena.

Privirile noastre sunt, cum altfel, aţintite asupra staţiilor pe care le trecem.
Nu putem, însă, constata multă deosebire; poate şi plecarea mai multor ofiţeri ar da
cauză  la  gânduri  mai  serioase.  Totuşi,  încă  observăm  deja,  la  fiecare  pod,  o
sentinelă militară. 

Ajunşi în Stanislau, îi trimit mititicei mele o carte poştală.
În Lemberg,  unde sosim la ora 3.[00] p.m.,  ne rămâne tocmai atâta timp

pentru a schimba trenul, care [ne] duce tot mai departe de iubiţii noştri.
În Cracovia, ajungem pe la opt ore seara şi trebuie să aşteptăm al doilea tren

cam două ore. Ne dăm jos din tren şi mergem ceva [timp] prin oraş. Mai întâi prin
piaţa principală (Rynek), unde intrăm în Sukelnica, o hală mare, rămasă încă din [p.
10] Evul Mediu, în care se vând fel de fel de mărfuri. O apucăm apoi spre Wawel,
vechea  cetate  a  polonilor,  cu  o  măreaţă  catedrală,  în  care  se  încoronau  regii

7 Lipsă, lipsuri s. f. (reg.) trebuinţă, nevoie:  avem lipsă de nişte chibrituri. Vezi NDULB,  
p. 747. 

8 Adjutantură, birou al aghiotantului. Din germ. „Adjuntantur”.
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polonilor. Cetatea se află acum în stadiu de renovare. Un domn, cu care am făcut,
ulterior,  cunoştinţă  într-un  birt,  mi-a  istorisit  că  Wawel-ul,  după  restaurare,  va
cuprinde şi un muzeu naţional. Nu putem vedea încă mult, doar curtea cetăţii şi
catedrala de afară. E târziu, seara, şi o ploaie măruntă ne alungă iar în oraş, unde
mâncăm într-un birt cina noastră, pentru a [ne] grăbi spre staţie.

Trenul  nostru  ne  aşteaptă  deja.  Încă  un  salut  Finuţei  şi  intrăm  într-un
compartiment,  în  care,  după  [o]  înţelegere  bănească  cu  conductorul,  rămânem
singuri, toată noaptea, până la Viena.

Ne culcăm cum mai  bine.  Trenul  zboară  înainte,  gândurile  mele  înapoi.  
Ce face ea? Desigur că nici mititicuţa mea nu poate dormi acum şi lacrimi amare îi
umezesc obrajii, pe când buzişoarele tremurânde trimit rugi fierbinţi către Cel de
Sus,  pentru  scăparea  mea.  D-zeule,  dă-i  putere  să  suporte  greul  cu  care  l-ai
împovărat pe debilul Tău îngeraş. E blând şi Te iubeşte cum nu Te iubeşte altă
fiinţă în lume; ascultă-i [p. 11] rugăciunile izvorâte din inima ei curată şi atât de
nobilă! 

Pe când mă frământ eu, căutând somnul ce parcă astăzi m-a părăsit cu totul,
camaradul meu, Oct[avian], horăieşte9 atât de energic, încât mă cuprinde un fel de
invidie. I-am şi zis a doua zi că, dacă era altul, cine ştie ori de nu-l plesneam de
ciudă.

Ne  apropiem de  Viena;  podul  cel  mare  peste  Dunăre  stă  şi  el  sub  paza
militară.  De  pe  Nordbahnhof10,  unde  bem  o  cafea  caldă,  un  tren  ne  duce  pe
Südbahnhof11.  Avem o  mică  neînţelegere  cu  conductorul  acestui  tren,  care,  la
început, nu vrea să înţeleagă că, fiind chemaţi la arme, suntem scutiţi de eliberarea
unui bilet de călătorie. În fine, bravul vienez se linişteşte şi ne dă pace. 

În  Südbahnhof,  avem de  aşteptat  o  oră  şi  jumătate.  Deci,  numaidecât  o
ilustrată iubitei, acasă, şi alta lui Teofil Gramatovici, căruia îi trimit un salut, în
treacăt. Facem încă o mică plimbare în apropierea gării şi apoi ne căutăm trenul
nostru.

Ce viaţă în vasta hală a Südbahnhof-ului şi [în] sălile de aşteptare! Sute de
camarazi [se] grăbesc cu geamantane în mână, ca şi noi. În toate direcţiile vezi
dame plângând, bătrâne şi tinere, mame şi soţii, surori şi mirese. Aşa plâng [p. 12]
şi  iubiţii  mei  în  Bucovina,  şi,  mai  ales,  ea.  Mulţimea  curioşilor  mişună,  se
ghionteşte şi se îndeasă pe peron, încât cu greu poţi străbate prin ea. Aflăm un
compartiment încă neocupat de tot; şed în el doi sublocotenenţi de la Train12: unul
înalt şi subţire, altul mic şi gras, şi un cadet de la Infanterie, toţi trei, băieţi tineri.
Ne aşezăm bagajul şi ne dăm la fereastră. Trenul se pune în mişcare: zeci de batiste

9 Horăí, hórăi vb.(reg.; intr.) a sforăi. Vezi: NDULB, p. 574.   
10 În traducere: Gara de Nord. 
11 În traducere: Gara de Sud.
12 În traducere: „serviciul de transport militar”.
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fâlfâie, alte zeci sunt strânse la ochii plini de lacrimi, strigăte de adio, chiar din
cupeuri şi de pe peron, apoi încet, încet se pierde în depărtare vasta hală a gării. 

Facem cunoştinţa camarazilor noştri: cei doi ofiţeri de la Train, veniţi din
Boemia,  sunt  foarte veseli  – tineri  zburdalnici,  cu entuziasm bine ponderat.  Au
haine noi şi echipament nou-nouţ şi se mândresc cu aceste lucruri sclipitoare. Mai
ales pistolul cel nou le face mare bucurie şi ei ne explică construcţia sa, cu mare
interes juvenil. Fac glume întreolaltă şi cântă cântece eroice şi patriotice. Cel mic îi
cere,  chiar,  unei  dame,  în  staţia  Semering,  o  ilustrată:  „Belgrad,  hauptpost-
lagernd”13. 

Admirăm abundenta frumuseţe a Semering-ului [p. 13] şi vilele frumoase,
ridicate în verdeaţa plaiurilor. Deosebit de frumos şi mare este Hotelul „Sonnhof”.
Tot drumul ne petrec strigăte de „ura” şi batiste fâlfâinde ale bătrânilor şi tinerilor;
chiar şi copii de trei-patru ani strigă cât îi ţin gurile.

Trecând prin Kri[e]glach, conductorul îmi arată casa lui Rosegger14, o casă
modestă, ascunsă pe jumătate după alte case.

În Graz, voinicul grăsuliu ne părăseşte, pe când prietenul său lung ne petrece
până la Laibach. În compartimentul nostru intră trei dame şi un domn ce pleacă în
Ungaria. De ei ne despărţim la Steinbrück.

Mai  intră  un  domn,  cu  care,  în  curând,  facem  cunoştinţă.  Se  cheamă
Heinrich Siebeneicher şi pleacă şi el la Pola, şi, anume, la Marină. De altfel, e un
inginer, supus austriac, la un stabiliment tehnic în Berlin, unde petrece de vreo şase
ani, căsătorindu-se acolo. Petrecând concediul său, cu soţia şi doi băieţi, la maica
sa, în Reichenberg, a aflat duminică, în 26 l[una] c[urentă], despre mobilizare, şi a
apucat-o spre Pola, lăsând biata sa soţie în aceeaşi stare în care am lăsat-o eu pe a
mea. Noi doi ne împrietenim uşor; necazul comun e un ferment puternic (p. 14).

Cu cât  acceleratul  îşi  continuă zborul  său spre sud,  cu atât  împrejurimea
noastră  devine mai  agitată,  mai  nervoasă.  La  fiecare  pod,  sentinele  militare  cu
baionete-n  puşcă;  mai-mai  că  purtătorii  lor  sunt  –  după  întreaga  lor  ţinută  –
rezervişti. Toate staţiile sunt inundate de rezervişti ce-şi iau, încă o dată, adio de la
bietele lor femei şi [de la] copii[i], ce rămân, stinşi de jale, pe peron. O droaie de
ofiţeri în rezervă dă năvală asupra trenului nostru, deja atât de încărcat, încât mulţi
nu mai află loc şi trebuie să aştepte al doilea tren, tot atât de lung ca şi al nostru, ce
este în urma noastră cu puţini kilometri. Adese[ori], trenul nostru opreşte un sfert
de oră pe linia deschisă, fiindcă înaintea sa linia e ocupată. La una din[tre] staţii se
dă jos din trenul nostru un domn cu straie civile, cu o burtă protopopească. Poartă,

13 În traducere: „Belgrad, post-restant”.
14 Peter Rosegger (1843–1918), cunoscut poet austriac, originar din Steiermark, nominalizat,

în 1913, la Premiul Nobel pentru Literatură. Casa din localitatea Krieglach, construită în 1877, în care
scriitorul a trăit până la sfârşitul vieţii sale, a devenit, ulterior, Muzeul Rosegger. Vezi: Constantin von
Wurzbach, Rosegger,  Petri-Kettenfeier, în  Biographisches  Lexikon  des  Kaiserthums  Österreich,
 26. Theil  (Rhedey – Rosenauer und Nachträge), VI. Folge, Wien, Kaiserlich-königliche Hof- und
Staatsdruckerei, 1874, p. 355–359.
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încă,  o sabie de ofiţer  şi,  pe gulerul  capotului  său, distincţiile unui  locotenent.  
Se anunţă la comandantul detaşamentului militar, staţionat chiar în staţie, care îi dă
nişte ordine. Uitasem, adică, să amintesc că de la Laibach la vale, în fiecare staţie,
era încartiruit un detaşament ce avea să păzească linia căii ferate or[i]când. 

În compartimentul nostru au intrat mai mulţi [p. 15] civili. Unul e un inginer
de la un stabiliment tehnic din Laibach, care ne istoriseşte că stabilimentul său –
aproape toţi lucrătorii fiind chemaţi la arme – a trebuit să fie închis. „Şeful meu îmi
cere telegrafic să finesc numaidecât o lucrare deja începută; de unde să iau oameni?
Şi ştiţi că depeşa mea am primit-o într-un plic”. Altul – un om de 48 de ani, un
italian  –  a  fost  chemat  aşişderea:  „Sunt  dulgher  şi  eu  zidesc  acuma,  în  ruptul
capului, barăci pentru rezerviştii chemaţi la Pola”.

Ajungem cu o întârziere de peste o oră, la 8 ½ s[e]ara, în Divača. Hotărâm să
rămânem peste noapte aici, dormind bine într-un [h]otel. Cu mare greu ne facem
drum  prin  mulţimea  deasă,  ce  umple  peronul  gării,  şi  mergem  tustrei  –
Siebeneicher s-a asociat nouă – la [H]otelul „Obersnel”, în nemijlocită apropiere de
gară. Aflăm o odaie, pe care o ocupăm îndată, şi mergem să cinăm ceva. După cină,
mai facem o mică plimbare pe peron, unde vorbăreţul portar ne istoriseşte că s-a
întors deja un matroz vulnerat [rănit] de pe câmpul de război şi se află tocmai pe
peron.

Curioşi să auzim detailuri, ne apropiem de acest [p. 16] matroz, ce poartă o
rană mică pe obrazu-i stâng; aflăm că, într-adevăr, a fost vulnerat, dar nu pe câmpul
de război, ci în Durazzo, unde, făcând cu mai mulţi alţi camerazi ai săi o plimbare,
a fost atacat, pe din dos, de rebeli. Un civil, ce sta alături, mai istorisise că vin
trenuri din Pola, unde au fost arestaţi mai mulţi sârbi. Unul din[tre] aceştia a fost
prins  cu  două  sticle  de  venin,  ce  voia  să-l  verse  în  rezervorul  cel  mare  al
apeductului polezan; alţi doi, spioni, au îmbrăcat haine femeieşti. Unui brutar, ce a
ridicat preţul pâinii de la 20 de cruceri la 40, mulţimea iritată a vrut să-i spargă
dugheana. 

Lăsăm bagajele noastre la portar, care ne mai istorisise că, în aceeaşi zi, au
trecut 12 trenuri cu rezerviştii chemaţi la arme. Ne întoarcem la [h]otelul nostru, în
care adormim curând. Mai hotărâm să nu pornim a doua zi cu primul tren, ce avea
să plece deja la 5 ½ dim[ineaţa], ci abia cu al doilea, de [la ora] 10.

Miercuri, 29 iulie

După o noapte dormită în tihnă, mergem la restaurantul staţiunii, pentru a lua
o cafea caldă. La o masă din apropiere şede un tânăr sublocotenent de infanterie, de
la  detaşamentul  militar  postat  în  staţiune.  Îi  fac  cunoştinţa  pentru  a  afla  unele
detailuri  despre  mobilizare.  A fost  atât  de  iubitor  de adevăr, [p.  17]  încât  mi-a
răspuns: „Noi singuri nu ştim nimic”.
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Având de aşteptat până la plecarea trenului nostru două ore, ne hotărâm să
facem o excursie până la Grota arhiducelui Rudolf, ce se află la o distanţă de abia
10 min[ute] de la staţiunea  Divača. O aflăm încă închisă, astfel că numai puţin
putem vedea.

Ne întoarcem la gară.  Peronul  este îndesat  de camarazi,  ce aşteaptă şi  ei
plecarea la Pola. La 10 ½ pornim. Trenul e plin. Nu se mai face deosebire de clasă
şi de stare. În compartimentul nostru şed oameni c[ar]e – după aparenţă – pleacă
prima dată cu clasa a II-a. 

La Hrpelje-Cozina, de unde duce o linie laterală la Trieste, ne aşteaptă iarăşi
o  lume  întreagă,  astfel  că  trenului  nostru  [îi]  trebuie  adăugate  încă  mai  multe
vagoane.  Pe  drum,  suntem iarăşi  salutaţi  de  populaţia  ce  se  adună  de-a  lungul
drumului de fier; distingem strigătele de „Zivio” şi „E viva” la care se răspunde
aşişderea,  amestecat  cu  „Hoch”.  Vagoanele  se  împodobesc,  de  câţiva  rezervişti
entuziasmaţi, cu fel de fel de flori şi ramuri, rupte în fugă, pe când opreşte trenul.

În Ceroglie intră în vagonul nostru o droaie de băieţandri; sunt voluntari ce
pleacă la Pola pentru a oferi [p. 18] armatei puterile lor. Sunt – după port şi grai –
feciori  de  ţărani  slovaci,  ce  ne  umplu,  tot  drumul,  urechile  cu  cântările  lor
monotone şi slăvitoare. 

Încă o mică scenă. La una din[tre] staţiunile [de din]naintea Polei trec [pe]
sub  ferestrele  compartimentului  meu  doi  lucrători  italieni,  dintre  care  unul,
turmentat, strigă cu vocea răguşită „E viva, Austria!”, la care strigăt răspunde al
doilea, treaz fiind, cu glas mai domol: „Non e viva, non!”

Unele case, în apropierea staţiilor pe care le trecem, sunt deja ocupate de
rezerva Infanteriei.  În Pisino vedem, pe o piaţă liberă a oraşului,  o mulţime de
soldaţi cu ofiţerii lor, pe când, în alt loc, sunt îmbarcaţi alţii din[tre] cei chemaţi. 

În fine, după o întârziere de iarăşi o oră, ajungem la 3 ¼ d[upă] m[asă], în
Pola,  întâmpinaţi  la  gară  de  muzica  militară,  care  execută  un  marş  milităresc.
Mulţimea se revarsă din vagoane şi se împarte, pe o piaţă, lângă staţiune, în diferite
cete: una a Marinei, alta la Infanterie şi alta la Artilerie. 

Ne dăm şi noi jos din vagon şi eu zic în taină: „Cum va vrea Dumnezeu!” 
[p. 19].

Lăsăm bagajul la portarul staţiunii, pentru a mânca şi a [ne] rade. Apoi, ne
luăm rămas bun de la Siebeneicher, cu care hotărâm o înţelegere prin poştă.

Rămaşi  singuri,  [ne]  grăbim  spre  castel,  încotro  am  fost  îndreptaţi.
Drumurile încolo sunt pline de cei chemaţi la arme, care, cu geamantane şi lăzi pe
spate, merg la cazărmile lor. Observăm, pe la brutării, santinele cu puşca în spate;
deci, cele ce le-am aflat aseară în Divača sunt adevărate. 

Suim dealul pe care se află vechiul castel şi  intrăm, mai întâi,  în grădina
castelului. Ea este plină de oameni ce au dormit acolo noaptea trecută, neavând mai
mult loc în cazarmă. Florile sunt călcate, între ele deosebim sticle de bere şi de
„passareta” (un fel de limonadă) golite. O parte umblă agitată, alta şade apatică pe
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pământ. Subofiţerii vin şi strigă oamenii lor pe nume. Un vui[e]t, un freamăt [se
aude] în toate părţile. 

Intrăm prin poarta întunecoasă în curtea castelului; acelaşi aspect, numai că
mulţimea se îndeasă şi mai mult, încât cu mare greu îţi poţi face drum prin ea.
Întâlnesc şi un camarad, un vienez, Woller, cu care am fost, înainte cu 14 ani, [în]
anul meu de voluntar[iat].

La o uşă, mulţimea se îndeasă şi mai tare; haide, deci [p. 20], şi noi încolo.
Oct[avian] îşi face drum – mai cu binişorul, mai cu coatele – şi intră. În scurtă
vreme, se întoarce. „Ce-i?” „Apoi, mi-a zis căpitanul să mergem în cazarmă, la
locotenentul Krug, care ne-a zice împărţeala noastră”. Hai la Krug! Intrăm în curtea
mare a cazărmii, în care stau în picioare sau culcaţi la pământ zeci de oi rătăcite,
din toate unghiurile împărăţiei.

Aflăm şi odaia în care avem să-l găsim pe locotenentul nostru. Şede unul
acolo – nu Krug, ci altul – care, căutând în zadar numele noastre în listele deja
făcute, le scrie, în fine, într-un ungher al unei liste şi ne zice că ne-a împărţit pe
amândoi la „Ersatz-Kompagnie II”15, ce se află în castel; să mergem, deci, încolo şi
să ne anunţăm la căpitan.

Mergem înapoi la castel, unde căpitanul îi răspunde lui Oct[avian] că, având
deja  destui  ofiţeri  şi  cadeţi,  nu  mai  are  lipsă  de  noi;  [mergem]  înapoi  la
locotenentul care ne-a trimis. Mergem, deci, la acesta, care ne zice să venim a doua
zi dimineaţă, la ora şase, la el.

Ieşim şi ne întrebăm: „Şi acum ?”
Lucrul principal e să ne aflăm un culcuş, dacă [p. 21] toate hotelurile sunt

pline. Haide, deci, la birtăşiţa la care am mâncat după venirea noastră în Pola. Ea,
într-adevăr, ne oferă chiar camera ei, cu două paturi, şi noi [ne] grăbim la staţiune
pentru a aduce bagajul nostru şi pentru a ne instala în dormitorul birtăşiţei noastre.

După cină, ne retragem în odaia noastră, mai [mult] morţi de osteneală. „Ştii
ce?”, îi zic camaradului meu, „eu cred că n-ar fi mare crimă, dacă mâine dimineaţă,
în loc de şase, să mergem la abia nouă, căci un somn bun ne-ar prinde bine”. „Bine
zici”,  răspunse  el.  După  un  timp  de  încordată  gândire  –  iubitul  meu  camarad
devine, din când în când, un Aristotel – mă întreabă el: „Ştii tu care este principiul
fundamental al filosofiei omeneşti?” – „Nu”.  „Iakós tu búde”16, îmi răspunde el, cu
un aer grav. Apoi ne culcăm. 

Joi, 30 iulie 1914

Dimineaţă  pornim  la  locotenentul  nostru.  Oct[avian],  pentru  a-i  impune
[respect],  îmbracă uniforma, iar  eu rămân în haina mea civilă.  Locotenentul  ne

15 În traducere: „Compania a II-a de rezervă”.
16 Din limba ucraineană: „Це буде, як це буде”. În traducere aproximativă: „Va fi, cum va 

fi”. 
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trimite la comanda regimentului. Acolo, altul ne comunică că vom rămâne tot la
Comp[ania] a II-a, împărţeala aceasta şi aşa nefiind definitivă. La castel, căpitanul
ne primeşte şi astfel măcar ştim [p. 22] că nu mai suntem fără stăpân. 

În cancelaria companiei noastre îl aflăm şi pe un tânăr cadet, Horrow, care
studiase,  înainte  cu  un  an,  Dreptul,  la  Universitatea  din  Cernăuţi,  şi  care  mă
cunoaşte  de  la  bibliotecă.  E  foarte  bucuros  de  întâlnirea  mea,  iar  eu  profit  de
această ocazie, căci Harrow este – cât pot observa – mâna dreaptă a căpitanului
nostru.

El ne dă sfatul să ne încartiruim, pur şi simplu, la un particular în oraş, care
va fi  bucuros să locuim noi la el,  căci,  altfel,  ar căpăta vreo 8–10 rezervişti  în
cuartir17, iar mâncarea s-o luăm în „Offiziermesse”18. 

Plecăm în oraş pentru a afla o odaie. Camaradul meu păşeşte mândru, numai
din când în când îmblă19 la gulerul bluzei sale ofiţereşti. „Da’ ce-i?”, îl întreb „Ştii,
mi se pare că sunt un câine care poartă întâia oară zgarda”.

Oamenii  ne  chitează20 cu  mult  regret.  „A lei  una  camera  da’affitare?”  –
„Non, non c’e”21, sună răspunsul stereotip. În fine, se îndură un fabricant de bere –
Leopoldo Roialti – de noi şi ne dă o cameră frumuşică, într-un birt al său, [pe] care
l-a arendat  unui ungur, Arpad Huszar, în Via della Specula 10,  pe un dâmb, în
centrul cazărmilor şi ale [p. 23] stabilimentelor marine. 

Ne întoarcem în oraş, pentru a mânca la prânz. Ne băgăm într-un restaurant,
„Zur Stadt Salzburg”, în care se află deja o mulţime considerabilă de rezervişti,
care mănâncă, beau şi cântă; sunt toţi nemţi. La intrarea noastră, ne întâmpină un
„Quartiermeister”22 de la Marină – o şargă23 ce corespunde unui caporal – cu o
servietă pe umăr şi ne întreabă: „Was ist angenehm?”24 Ne uităm miraţi la băiatul
voinic; aflăm apoi de la birtaş că el şi un alt cunoscut al său ocupă de voie bună
postul unui chelner de bere. Am şi comandat o bere la el. Birtaşul cântă, din când în
când, la o citeră25. La un cântec, „Quartiermeisterul” nostru execută un cake-walk26

cu multă măiestrie.
După-masă mutăm lucrurile în noul  nostru cuartir;  îmi  succede să-i  storc

birtăşiţei noastre încă o coroană din cele şase ce ne ceruse, ziua trecută, pentru
odaie.

17 Cu sensul: „în gazdă”.
18 În traducere: „popotă”.
19 Îmblá vb. ( reg.) umblá. Vezi: NDULB, p. 636.
20 A chiti (reg.) – aici: a privi, a observa.
21 În traducere: „O cameră de închiriat?” „Nu, nu este”. 
22 În traducere: „şeful Biroului de Încartiruire”.
23 Din germ. „Charge” (funcţie, grad).
24 În traducere: „Ce v-ar plăcea (să comandaţi)?” 
25 Citeră (reg.) f. v. ţiteră.
26 Dans afroamerican cu ritm sincopat, cântat la banjo, care se dansa cu paşi iuţi şi mărunţi şi

ale cărui câteva figuri au fost preluate în dansul şimi. [Pron. chéic-uoc. / < engl. cake-walk – mersul
cozonacului (câştigătorul dansului era răsplătit cu un uriaş cozonac)]. 
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Mergem apoi iarăşi la castel, mai liniştiţi, ştiindu-ne stăpâni pe o cameră. În
cancelarie  aflăm că nu e  nimic nou.  Căpitanul  împarte serviciul  între  numeroşi
sublocotenenţi  şi  cadeţi  în  rezervă,  tineri.  Noi  doi  urmărim  tactica  noastră
rezervată; ne vine şi nouă rândul. Totuşi uniforma lui Oct[avian] este cauza pentru
care capătă şi el un serviciu, anume a [p. 24]  cere montura şi echipamentul pentru
rezerviştii  sosiţi  la magaziile locului.  Se duce [şi],  în scurtă vreme, se întoarce:
„Da, ce-i?” „Abia în două, până [în] trei zile”. 

Aflăm timp pentru a prourma27 studiile noastre în  ceata  strânsă în  curtea
castelului.  Întâlnim şi români; deja dim[ineaţa],  fiind la comanda regimentului,  
l-am aflat acolo pe Eugen Halip, ce sta de vorbă cu un sublocotenent neamţ, Roller,
cu care am făcut la un loc ultima mea concentrare şi cu care am plecat împreună,
atunci, de la Pola la Miramare. Finuţa a râs mult de vorbele sale glumeţe şi de
gesturile sale comice, ce le făcea el atunci. 

Deosebim şi mai mulţi ţărani din Bucovina; îi întrebăm de unde sunt. Sunt
români şi ruteni din Camenca, Davideni, Straja şi Ciudei, c[ar]e în mare parte au
servit în Przemysl şi şi-au făcut ultima concentrare în Pola. Mai toţi [îşi] poartă
soarta lor cu răbdarea fatalistă a poporului nostru de la ţară. Aflăm şi mai mulţi
evrei  bărboşi  din Galiţia,  pe  care  i-am întâlnit  apoi  pe Via  Sergio,  după ce  au
schimbat caftanul lung cu haina militară, oferind un aspect puţin favorabil. 

Ziua o încheiem cu cumpărături pentru cină, după care ne cuprinde un somn
zdravăn [p. 25].

Vineri, 31 iulie 1914

Dimineaţă mergem la castel. Tabloul s-a schimbat întrucâtva. Nu mai stau
mase compacte ca ieri, mulţi din[tre] rezervişti fiind deja îmbrăcaţi şi împărţiţi la
companii. Ne mai învârtim ceva [timp] şi apoi ne furişăm afară. Ne zicem, adică,
că serviciul militar e frumos, mai ales când îl fac alţii.

Ieşim pe  stradă  şi  ne  pierdem în  furnicarul  ce-o  umple.  În  toate  părţile,
rezervişti grăbiţi.  Unii-s deja îmbrăcaţi, alţii umblă cu zilele neîmbrăcaţi  şi abia
mâncaţi. Aici trece un rând de matrozi, vociferând şi insultând italieneşte, [a]colo
se ţin strâns la un loc, ca nişte oi speriate, nişte canonieri28 de viţă slavă. Ochii lor
parcă întreabă:  „Oare,  ce vor de la  noi?” Dincolo,  iarăşi,  un grup de rezervişti
germani gălăgioşi, din Stiria şi Viena. Unul dintre ei strigă tocmai: „Kruzifix noch
a mal! Jetzt hab’ i’s abr gnua; jetzt geh’ i an Bier saufn”29. 

Într-o stradă, întâlnim un şir de care trase de boi şi încărcate cu lăzi, scaune,
mese etc. Soldaţii ce-l înconjoară cu puştile-n spate ne zic că e un transport militar.

27 Cu sensul: „a continua”.
28 Canonier – artilerist, tunar.
29 În germana literară: „Kruzifix noch ein mal! Jetzt habe ich es aber genug; jetzt gehe ich ein

Bier saufen”. În traducere: „Crucifix, încă o dată! Acum m-am săturat; mă duc să beau o bere”.
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În altă stradă, trece o cireadă de vite, păzită iarăşi de soldaţi, ele sunt menite
a umple burţile deşarte ale militarilor pururea flămânzi [p. 26].

Din ferestrele şcolilor pe lângă care trecem, se uită soldaţi. La porţile caselor
private, citim scris cu cridă30: 25 Mann F[estungs-] A[rtillerie-] R[egiment]31 sau 10
Mann32 etc.

Cele mai bune gheşef[turi]33 fac acum birturile, care sunt totdeauna ocupate
de oaspeţi flămânzi şi setoşi. Şi birturile fac politică naţională. Citim: „Trattoria al
buon  camarade”,  „Gasthaus  zur  Stadt  Wien”,  „Gasthaus  zur  Stadt  Salzburg”,
„Asteria”, „Vendeglö”, „Hostenica” etc.

Ne despărţim. Oct[avian] merge în cantina ofiţerilor la prânz. Eu, care nu
vreau să sacrific haina mea comodă de civil, merg într-un restaurant şi apoi într-o
cafenea. 

Iau „Wiener Presse” la mână; e din 30 l[una] c[urentă]. Aflu că declaraţia
ambasadorului italian din Viena, a ducelui de Avarna, că şi Italia va ţine la Triplă, a
stârnit  în Viena un vifor de bucurie. Rusia îi cere Austriei răspunsul, [adi]că ce
condiţii de pace îi va impune ea Sârbiei învinse şi declară că nu va admite nicio
ştirbire  teritorială  a  acestui  stat.  La  stăruinţele  Germaniei  pentru  localizarea
războiului, Rusia răspunde cu continua mobilizare.

Întorcându-mă acasă, trec pe la poştă şi aflu o [p. 27] [carte] poştală de la
Siebeneicher,  în  care  ne  comunică  că  a  fost  trimis  acasă  până  la  o  eventuală
mobilizare generală. Fericit om, în curând va putea el strânge la inimă pe iubita sa
soţie, pe când eu...?

După-masă mergem iar la castel. În curte dăm de un universitar român din
Cernăuţi,  Căilean,  un voluntar  al  regimentului.  Vine tocmai  din Cernăuţi,  unde
pretinde  a  fi  auzit  că  şi  Em.  Antonovici  (Ursu),  precum şi  Iancu  Nistor  sunt
chemaţi. 

Horrow ne comunică confidenţial cum colonelul Regimentului de Infanterie 
Nr.  87,  staţionat  în  Pola,  primind  ordin  de  plecare  pe  câmpul  de  război,  s-a
prezentat  comisiunii  de superarbitrare.  A şi  fost  eliberat  de serviciul  militar  din
cauza hipernervozităţii sale.

Altul ne istoriseşte că s-ar fi decretat mobilizarea generală. Ştirea aceasta o
afirmă însuşi colonelul nostru, care apare în cancelaria companiei noastre. Ea ne
impresionează adânc. Ce va zice scumpa mea în periclitata Bucovină,  cum să-i
ajut?  Conced34 că  inima  mea  se  încleştează  la  gândul  acesta.  Acum  numai
Dumnezeu poate ajuta şi eu am fermă speranţă în El!

30 Cridă f. (reg.) cretă. Vezi NDULB, p. 321.
31 În traducere: „25 bărbaţi [din] Regimentul de Artilerie de Fortăreaţă”.
32 În traducere: „10 bărbaţi”.
33 Din germ. Geschäft: gheşeft n. (reg.) afacere. Vezi NDULB, p. 526.
34 Cu sensul de: „constat că”.
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„Jetzt  ist  alles  aus”35,  zice  un  civil  lângă  mine.  „Cum [p.  28]  poţi  vorbi
astfel?” îi replic. „Ei, domnule, dacă ai fi şi d-ta un sărman învăţător la o şcoală
primară şi ai avea acasă o femeie cu trei copii mici, nu m-ai întreba”, îmi răspunse,
ştergându-şi ochii umezi. Am tăcut şi gândurile mele zburau iarăşi la Cernăuţi –
Dumnezeule, nu se poate!

Ne întoarcem la cuartir. Pe drum ne bat în ochi afişele care, în ton lapidar,
vestesc lumii agitate că M[ajestatea] S[a] a decis mobilizarea generală. Sărmane
Siebeneicher, scurtă ţi-a fost bucuria!

După  cină,  mergem  la  plimbare  pe  Riva.  Şi  aici,  ultima  ştire  este  viu
discutată şi problema europeană comentată36.

Trecem pe lângă un deal întreg de paie, păzit de o santinelă militară. În altă
baracă, iarăşi, ocupă loc soldaţii, pentru a fi duşi la fortăreţele din jurul portului.
Mai multe vapoare mai mari stau în port; din [h]ogeagul lor iese fum, semn că sunt
gata de plecare, îndată ce vor fi primit ordin de la forurile militare.

Fierberea aceasta fără odihnă mă enervează şi ne întoarcem acasă.

Sâmbătă, 1 august 1914

Îi scriu încă Finuţei o [carte] poştală şi mergem [pe] drumul nostru obişnuit,
spre castel (p. 29).

Aici, puhoiul s-a mai strecurat ceva şi spiritele agitate s-au liniştit. Un cadet
evreu  –  Richard  Korn  –,  care  deja  zilele  trecute  a  excelat  prin  a  face  pe
indispensabilul, ne provoacă să-l asociem37, pentru a căuta cuartire prin oraş şi e
foarte  supărat  când  nu  vrem  să-l  urmăm.  E  şi  prea  greţoasă  purtarea  acestui
băieţandru, conştient de însemnătatea sa problematică. 

Dau de un camarad, Tschann, un vienez amabil, cu care am servit împreună
anul voluntar. Hotărâm să rămânem în civil, câtă vreme va fi posibil. În cancelarie,
lucra deja Mitrofanovici, un teolog abs[olvent], român din Bucovina şi căsătorit,
care deja ieri, la sosirea sa, s-a bucurat foarte mult aflându-ne şi pe noi.

Oct[avian] trebuie să meargă la [o] magazie de augmentare38, instalată într-o
veche biserică, pentru a reclama hainele militare pentru compania noastră; „mâine,
poimâine”, i-a răspuns căpitanul de acolo.

De acolo, mergem în altă magazie, pentru armătură. Magazia se află chiar în
cazarmă. Intrând în curtea cazărmii, dintr-o dată suntem înconjuraţi de vreo zece
tineri universitari români din Cernăuţi, care şi ei au fost chemaţi. Bucuria lor, dând
de noi, este foarte mare, ne strângem [p. 30] mâinile, fără a ne recomanda. Situaţia
în  care  ne  aflăm ne  dispensează  chiar  de  cele  mai  simple  forme  de  etichetă.  

35 În traducere: „Acum totul s-a terminat!”
36 Aici cu sensul de dezbătută!
37 Cu sensul: „să i ne alăturăm”, „să-l însoţim”.
38 Magazie de augumentare  – magazie cu haine militare (din germ. Augmentationsdepot).
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Dl. Obadă, care locuia la Liuţia Boca, îmi aduce salutări de la ea. Se amestecă în
vorbele noastre şi un tânăr din Transilvania, bucuros de a fi aflat alţi români. Era o
scenă foarte drăguţă.

Oct[avian] merge în magazie şi primeşte acelaşi răspuns: mâine, poimâine.
După-masă,  merg în  cafenea  pentru  a  citi  jurnalele.  Apuc  iarăşi  „[Neue]

Freie Presse”; este numărul din 31 iulie. Cuprinde, mai întâi, un articol de front,
plin  de  elogii  aduse  Germaniei,  care  i-a  cerut  Rusiei,  până  în  12  ore,  sistarea
mobilizării, altcum39 va purcede şi ea cu mobilizarea, decretând, în acelaşi timp,
starea de pericol iminent de război în Germania. Îmi bate în ochi că de Italia nu e
vorba nici cu un singur cuvânt.

Aflu  încă  din  alte  jurnale,  din  1  august,  că  Germania  a  şi  mobilizat,
neprimind, la provocarea ei, niciun răspuns. Tot aşa mobilizează şi Franţa, Belgia,
Olanda, Danemarca, Suedia şi Norvegia, până şi Şviţera40. Războiul european se
dezlănţuie! Se pregăteşte un război cum istoria întreagă nu l-a văzut până acum 
[p. 31]. Acum, Rusia a dovedit ceea ce, în fine, s-a bănuit de mult: că nu scutirea
Sârbiei este motivul pentru care a mobilizat o parte a armatei sale, ci mult discutata
lichidare a Austriei; războiul austro-sârb nu este decât un pretext de a răpi Galiţia şi
Bucovina de la Austria, iar de la Germania – Posen şi părţile limitrofe41. Tot aşa,
[se]  pare  că  Franţa  crede  că  timpul  a  sosit  pentru  recucerirea  Alsaciei  şi  a
Lotaringiei. Aspiraţiile de expansiune ale acestor două state află documentarea cea
mai elocventă în mobilizarea decretată în statele nordice, care, de mult deja, nu
prea  au  mare  încredere  în  asigurările  paşnice  ale  vecinului  rus,  nesăţios,  şi  în
Şviţera, care ţine de datoria ei a fortifica hotarele spre Franţa. Ţinuta numitelor sate
este lămurită; nu este încă absolut clar rolul ce-l va juca Anglia şi Italia în acest
război fără seamăn. Mă tem că tocmai din partea acestor state atât de însemnate i se
pregătesc surprize. 

După-masă mergem la scăldat, la Valcane, şi seara, Octavian mă invită la
cină. Nu pot să dau uitării o altă părere a prietenului meu filosof: „Zic oamenii că
mintea este partea cea mai aleasă a omului. Nu-i adevărat, mintea nu este decât o
prelungire a stomacului [p. 32], deci acesta e mai mult decât mintea”. Câteodată îi
dau dreptate.

Duminică, 2 august 1914

Mergem în biserica protestantă ce se află în apropierea locuinţei noastre. Nu
e decât o casă privată, în care o sală este prefăcută într-un lăcaş dumneze[i]esc. Şed
şase  persoane  în  bănci.  Pastorul  citeşte  o  rugăciune  contra  urgiilor  războiului,
prezenţii cântă o cântare bisericească. Întreaga ceremonie m-a impresionat adânc,
tocmai din cauza simplităţii.

39 Cu sensul: „altfel”. 
40 Şviţera – din germ. Schweiz: Elveţia.
41 În text „părţile limitate”.
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La castel nici nu mai mergem toată ziua; la ce să batem calea mânzului?
Jurnalele aduc detalii despre mobilizarea din Germania; caut o ştire ce se

referă la Italia – nimic. În schimb, însă, aflu că Japonia ar dori să se folosească de
ocazia binevenită pentru a muta hotarele sale în Manciuria şi Mongolia. Nu i-ar
strica rusului oleacă [de] scărmănătură la spate. 

După  masă,  mergem  iar  la  scăldat  şi  seara  ieşim  la  plimbare  pe  Riva.
Prindem  cu  urechea  o  observaţie  ce-i  face  un  ofiţer  de  la  Marină  –  un
Fregattenkapitän42 –  camaradului  său,  cu  care  stă  de  vorbă:  „Ja,  wenn  nur  der
Dreibund  fest  wäre”43.  S-ar  putea  ca  Italia  să  [p.  33]  şovăiască?  Atunci  eşti
pierdută, tu, Felix Austria!

Luni, 3 august 1914

Observând şi azi tactica dictată de „minte de domn” – cum zice camaradul
meu –, rămânem scutiţi de orice serviciu. De n-ar fi grijile ce nu mă mai părăsesc,
de nu m-ar mai frământa continuu gândul: „Ce face sărmana mea Titicuţă acasă?”,
eu cred că, cu timpul, m-aş deprinde şi la acest trai.

„Polaer Tagblatt” de azi aduce ştiri despre primele ciocniri între Germania şi
Rusia,  din  ziua  premergătoare,  precum şi  de[spre]  ocuparea  Luxemburgului  de
către armata germană. Totodată, zice că ieri un aeronaut francez ar fi aruncat din
aer o bombă asupra Nürnbergului. 

„Wiener  Tagblatt”  de  ieri  reproduce  un  articol  senzaţional  din
„Lokalanzeiger”.  După  care,  încă  din  29  iulie,  ministrul  de  Externe  şi  cel  de
Război, precum şi şeful Statului Major din Rusia să-i  fi  asigurat ambasadorului
german din Petersburg, dr. Pourtalis, cu cuvânt de onoare, că mobilizarea rusă nu e
îndreptată contra Austriei. În acelaşi timp, ţarul l-a rugat pe împăratul Germaniei,
telegrafic,  ca să mijlocească o înţelegere între Rusia şi  Austria şi,  pe când încă
Wilhelm al II-lea stăruia în această direcţie,  având chiar auspicii  de reuşită,  s-a
decretat în Rusia mobilizarea generală44 [p. 34]. Nu mai puţin interesantă este ştirea
adusă de acest organ că,  în Polonia rusească, se pregăteşte revoluţia.  De-ar da  
D-zeu, atunci am scăpa, poate, mai degrabă de aici. Şi Italia încă tot tace; ba nu, 
şi-a ridicat şi ea glasul. Citesc în „Polaer Tagblatt” o notiţă după care [marchizul] di
San Giuliano45 i-a asigurat ambasadorului nostru în Rusia, că Italia va observa, în
conflictul  austro-ungaro-rusesc,  atitudinea  dictată  de  condiţiile  Triplei,  adică  o
neutralitate binevoitoare. 

42 În traducere: „căpitan de fregată”.
43 În traducere: „Da, numai dacă Tripla Alianţă ar fi una solidă!”
44 În text: „s-a decretat după spatele sale, în Rusia, mobilizarea generală”.
45 Antonino Paternò Castello, marchiz de San Giuliano (1852 –1914) a fost un diplomat şi

ministru  de  externe  italian.  Vezi:  https://en.wikipedia.org/wiki/Antonino_Patern%C3%B2_Castello
(accesare: 19.07.2016).

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonino_Patern%C3%B2_Castello
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Şi,  într-adevăr,  punctul  acesta  de  vedere  este  cel  corect;  căci  abia  când
Austro-Ungaria  şi  Germania  vor  fi  atacate  de  Rusia  şi  de  Franţa  sau  [când]
Germania singură va fi, ar avea să intre Italia în acţiune. Conced că m-am bucurat
foarte mult, constatând ţinuta corectă a Italiei, deşi gazetele germane continuă a
pronunţa, mai mult sau mai puţin, îndoielile lor în onestitatea Italiei. Între aceste
gazete se află chiar „Wiener Presse” („Neue Freie Presse”). 

Încep deja a se resimţi urmările războiului în traiul zilnic. Octavian, vroind
să cumpere poame46 în „mercato47”, nu mai află niciuna. I se răspunde că azi n-a
sosit nicio barjă ce, de altfel, aduce poame din Italia. Şi pâine aflăm [p. 35]  cu mare
greu. În schimb, însă, pe sub ferestrele locuinţei noastre încă tot trec cârduri de
chemaţi;  sunt  matrozii  îmbrăcaţi  deja  sau  încă  ce  nu  poartă  în  spate  sacii  cu
montura, ce au căpătat în cazarma lor. 

Se lăţeşte48 ştirea că Batalionul III de Artilerie de Fortăreaţă, ce înainte cu
vreo câţiva ani venise din Peterwandein la Pola, pentru a ocupa fortăreţele pe uscat,
a fost trimis în Nagy-Kamiza; după alţii, la Galiţia. Atunci, se vede că vor umple,
cu noi, glotaşii, fortăreţele deşarte.

Marţi, 4 august 1914

Lucru  ciudat  că  despre  câmpul  de  război  între  Austro-Ungaria  şi  Sârbia
lipseşte  orice  ştire.  Săptămâna  trecută  aduseră  gazetele  ştirea  despre  un
bombardament al Belgradului, cu ocazia încercării Sârbiei de a arunca în aer podul
peste Dunăre [de] lângă acest oraş – ştire ce apoi a fost dezminţită, reducându-se
ştirea  la  neînsemnate  ciocniri  între  avanposturile  beligeranţilor;  încolo,  nimic.  
Se zvoneşte că Lovćen, un deal în Muntenegru – o poziţie foarte însemnată – ar fi
fost luat de ai noştri; ştirea aceasta însă nu se confirmă. Alţii iar pretind a fi auzit că
în portul Pola ar fi ajuns deja un vapor cu răniţi de pe câmpul de operaţiune contra
Muntenegrului. 

Este interesant cum toate jurnalele se ocupă acum de România. Declaraţia
acestui stat de a rămâne neutru [p. 36] e primită cu mulţumire, deşi, printre ştirile
jurnalelor, cred a înţelege că s-a aşteptat deplina alianţă cu Austria. Pe de altă parte,
profesorul de liceu din Cernăuţi, Luczko, care şi el a fost chemat la arme şi vine din
Constanţa,  ne  istoriseşte  că  românii  sunt  a[i]  dracului,  fiindcă  vorbesc  deja  de
Bucovina a  lor, pe  când un altul,  venit  tocmai  din Cernăuţi,  susţine că  soldaţii
români se află deja în Bucovina, şi anume, pe Rarău!

Miercuri, 5 august 1914

46 Poamă, poame f. (aici) cu sensul: „fruct”. Vezi NDULB, p. 1059.
47 În traducere: „piaţă”.
48 Cu sensul: „se răspândeşte”.



Marian Olaru, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu

Trăim în zodia zvonurilor, unul mai cu coarne decât altul.
Un camarad ne istoriseşte că  Anglia a declarat  război  Germaniei.  Horow

iarăşi a primit din Graz o scrisoare, în care i se comunică că, zilele trecute, vreo 
20 de studenţi sârbi au [în]cercat să arunce în aer un tren cu soldaţi. Studenţii au
fost prinşi şi cu toţii [au fost] fusilaţi49 [împuşcaţi]. Altul, iarăşi, ştie a ne istorisi că 
într-un oraş, în Boemia, mai mulţi rezervişti chemaţi la arme s-au împotrivit când li
se împărţea muniţia; neputându-se afla cei vinovaţi, a fost împuşcat tot al cincilea.
Tot aşa, [î]naintea Nişului [pare] să fi fost fusilat chiar un batalion întreg al armatei
noastre, care nu vroia să meargă contra duşmanului. Octavian, în fine, îmi aduce
ştirea de la tânărul Pridie, că fostul judecător [p. 37] din Siret,  Mogelnitzki,  un
rusofil cunoscut în Bucovina, a fost sau împuşcat sau spânzurat, aflându-se la el
nişte scrisori compromiţătoare. 

Jurnalele  aduc  ştirea  că  Germania  a  rupt  relaţiile  diplomatice  cu  Belgia,
nevoind aceasta să-i permită trecerea prin ţară.

De  tot  interesantă  aflu  eu  ştirea  din  „Polaer  Tagblatt”,  reprodusă  din  alt
jurnal,  prin  care  se  dezminte  zvonul  lăţit  în  Viena  că  redactarea  energică  a
ultimatumului  Austro-Ungariei  contra  Sârbiei  s-ar  fi  făcut  la  insistenţa  contelui
Stefan Tisza. Acest jurnal continuă, apoi, textual: „Wir müssen dagegen Stellung
nehmen und konstatieren, dass die Serbophobie des Grafen Tisza nun zwar seit
Jahren entsetzliche Schwierigkeiten bereitet hat, vielleicht sogar an dieser ganzen
Situation zum grössten Theile  die  Schuld trägt,  aber dass das Ultimatum...  von
einem österreichischen  Beamten  mit  dem Grafen  Berchtold  redigiert  wurde”50.
Acest articol este iscălit „Information”. Se pare că acest război ce-l poartă Austro-
Ungaria cu Sârbia n-a stârnit acel entuziasm, cum îl descriau gazetele la început. 
Şi cenzura militară a lăsat să treacă acest articol.

Un apel al consorţiului agrar din Pola („Consortio Agrario”) provoacă pe toţi
cei ce n-au intrat în oaste să le sară în [p. 38] ajutor agricultorilor chemaţi sub
arme,  dedicându-se în locul lor lucrului de câmp, altfel Pola, peste scurt [timp], va
ajunge în cea mai mare mizerie. Mai ales se îndreaptă acest apel către tinerimea din
licee şi şcoli reale.

De pe câmpul de război încă tot nu incurge51 nicio ştire. În schimb, însă,
populaţia este avertizată, prin publicaţii oficioase, că în sânul Monarhiei siguranţa
publică este ameninţată de diferite elemente subversive. Populaţia este somată a
veghea şi ea asupra acestei siguranţe, aducând la cunoştinţa forurilor competente
orice observare făcută în această direcţie.

49 Din fr. fusiller (vb.) – a împuşca.
50 În  traducere:  „Trebuie  să  luăm  atitudine  împotriva  acestui  lucru  şi  să  constatăm  că

sârbofobia contelui Stefan Tisza a pregătit, de ani de zile, dificultăţi teribile şi că ea poartă, probabil,
cea mai mare parte din vină pentru această întreagă situaţie, dar ultimatumul a fost redactat de un
funcţionar austriac, împreună cu contele Berchtold”.

51 Cu sensul: „vine”.
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S[e]ara  e  lună  plină.  Ies  puţin  la  plimbare.  O  linişte  neobişnuită  mă
împresoară şi, îndreptându-mi privirea spre lumina lunii, îi încredinţez şi ei soarta
iubitei mele [de] departe. Fă şi tu, blândă lună, ca îngerul vieţii mele să rămână
sănătos şi ca şi eu să mă întorc sănătos la el!

Joi, 6 august 1914

Dimineaţă [mă] grăbesc la gară pentru a asista la învagonarea şi  plecarea
Batalionului  al  III-lea,  ce e trimis la Przemysl.  E o zi  ploioasă şi  ploaia aduce
răcoarea mult dorită după căldurile zilelor trecute.

Ajung încă la vreme. Soldaţii, cu echipamentul lor de război şi cu rămurelele
de stejar pe chipiile lor, stau în plutoane, aşteptând comanda de învagonare. Ofiţerii
[se] grăbesc [p. 39] încolo şi încoace sau stau în grupuri mici, vorbind cu dame şi
camarazi care au venit să-şi ia rămas bun de la ei. Peste puţin [timp], soldaţii intră
în vagoane. Stau tocmai în faţa unuia în care intră nişte unguri ce cântă – sau, mai
bine zis – urlă un cântec unguresc. Cu toţii sunt veseli şi, pornind trenul, răsună
puternic „Hoch” şi „Adio” din gurile lor.

Merg  la  castel.  Aflu  de  la  un  camarad  că  s-a  depus  deja  în  comanda
regimentului repartizarea52 noastră definitivă. Cer lista. Aflu numele lui Octavian,
care a rămas la Compania de rezervă II, pe când al meu lipseşte. Căpitanul nostru,
constatând că şi alţi ofiţeri în „Landsturm”53 nu sunt încă împărţiţi, decide să ceară
repartizarea noastră, printr-un raport la comanda regimentului. În orice caz, mi se
pare că noi, aceştia de la „Landsturm”, nu le prea impunem [respect] autorităţilor
militare. Şi tocmai noi suntem atât de voinici, dacă este vorba de stat acasă!

Citesc jurnalele. Ştirea că Anglia ar fi declarat Germaniei război se confirmă
în mod oficial. Cauza: încălcarea54 dreptului internaţional, prin faptul că Germania
a declarat război unui stat neutru, anume Belgiei, precum şi – după afirmaţia lui
Grey – momentul că, flota franceză fiind în Mediterana, ţărmurile Franţei sunt fără
scut  [p.  40]  şi  astfel  această  ţară  [este]  periclitată,  din  partea  mării,  de  către
Germania. Conform unei înţelegeri de mai [î]nainte între Anglia şi Franţa, în caz că
aceasta din urmă [are] să fie atacată de un al treilea stat, ambele părţi ar avea să
delibereze dacă este dată necesitatea ca Anglia să-i sară în ajutor Franţei. Astfel,
condiţiile pentru un război cu Germania sunt date. 

În Germania, iarăşi, Bethmann Kolhveg, în şedinţa Reichstagului, concede
că Germania s-a pus în contrazicere cu dreptul internaţional,  rupând relaţiile cu
Belgia. El motivează această vătămare, zicând că ţara va repara greşeala făcută,
[de] îndată ce[-i] va fi dată posibilitatea.

52 În text: „împărţeala”.
53 În traducere: „rezerva armatei teritoriale”.
54 În text: „ruperea”.
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Wilhelm al II-lea iarăşi a vorbit, scurt şi energic, cum îi este firea. Rostind în

4 august mesajul, i-a adresat Reichstag-ului, întrunit spontan, următoarele cuvinte
puternice: „Ich kenne keine Partei mehr, ich kenne nur Deutsche, und zum Zeichen
dessen, dass Sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschiede, ohne Landes- und
Konfessionsunterschiede zusammenzuhalten mit mir durch dick und dünn, durch
Not und Tod, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und mir dies in
der Hand zu geben”55.

Aflu  din  „Leipziger  Illustrierte  Zeitung”,  din  30  iulie,  însumarea  [p.  41]
statistică  aproximativă  a  puterilor  de  război,  de  care  dispun statele  angajate  în
conflictul european.  

Marina:

Anglia: 50 de vase cl. I (Linienschiffe)         39  de  cuirasate
(Panzer)
Franţa: 22 ″          22 ″
Rusia în Baltica   4  ″            6 ″
Austro-Ungaria  11      ″            3 ″
Germania 25 ″           11            ″
Italia     8 ″           10 ″

În total, deci, dispune:

Tripla Antantă de:  76 vase de cl I şi 67 de cuirasate
Tripla [Alianţă de]:  44        ″          şi 24         ″ 

Armata:

Franţa:         5 500 000 de combatanţi;   Austro-Ungaria:  3 700 000 de combatanţi; 
Rusia:         5 000 000         ″              Germania:           4 500 000         ″
Anglia:            775 000         ″               Italia:                  3 500 000         ″
Serbia:             300 000         ″
Muntenegru:      40 000         ″

[Total]:         11 615 000 de comb[atanţi] contra            11 700 000 de comb[atanţi]

55 În traducere: „Eu nu mai cunosc niciun partid, eu cunosc doar germani, şi,  ca semn al
faptului  că  sunteţi  ferm hotărâţi  să  treceţi  împreună  cu  mine,  indiferent  de  partid,  de  ţară  şi  de
confesiune, prin toate încercările, prin nevoi şi prin moarte, cer preşedinţilor partidelor să iasă în faţă
şi să-mi predea conducerea”.
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                                                    [Antanta]                                      [Tripla Alianţă]

Dacă şi România i-ar da Triplei [Alianţe] sucurs56, atunci armata acesteia ar
spori  cu  650  000  de  combatanţi  şi  ar  dispune,  deci,  de  o  [p.  42] armată  de  
12 350 000 de combatanţi, ar întrece armata contrară cu 735 000 de combatanţi.

Acum înţeleg de ce jurnalele din Austria – chiar şi „[Neue] Freie Presse” –
vorbesc atât de mult de România, aşteptând, cu siguranţă, ca această ţară să iasă din
rezerva neutralităţii ce a declarat-o şi să treacă cu totul de partea Triplei. Cum nu, o
armată care a stors admiraţia puterilor în ultimul Război Balcanic, care, cu puţine
vase, a făcut un pod peste Dunăre şi a intrat în Bulgaria, pe când se aştepta că
această faptă o va putea săvârşi abia după multe zile – aşa o armată, zic, fireşte că
i-ar prinde bine Triplei. Poate că România i-ar împlini Austriei dorinţa, în schimb
pentru o recompensă teritorială; mai ştii, poate ne vom întoarce noi, bucovinenii,
sub asemenea împrejurări la România, [împrejurări] sub care am trecut [î]nainte de
140 de ani la Austria. 

Dar cum stă Tripla [Alianţă]? Se poate vorbi de o cooperare a tuturor [celor]
trei puteri? Poate că nu. Italia încă n-a întreprins niciun pas pentru a le sări în ajutor
aliatelor  sale.  Ea  adoptă57 punctul  de  vedere  absolut  formal  şi  zice:  fiindcă  nu
Germania a fost atacată de Rusia şi Franţa şi întâi ea a declarat război acestora – cu
toate că jurnalele scriu că, factic, Germania a fost atacată, adversarii ei începând 58

de [p. 43] de ambele părţi războiul – pentru ea casus foederis nu e dat. Declaraţia
aceasta este foarte viu interpretată prin jurnale.

Mai citesc în „Polaer Tagblatt” un apel al Prefecturii din Pola către populaţia
acestui oraş, ca ea, cu timpul, să se gândească a părăsi oraşul, fiindcă se poate ca,
în curând, deja Pola – fiind un loc întărit – să intre în stadiu de război şi atunci
populaţia, din cauza aprovizionării, va fi silită să iasă din oraş. 

Stările anormale prin care trecem, din ce în ce se înăspresc tot mai mult,
încep a se resimţi deja în populaţie. De două zile [în]cercăm să ne cumpărăm pâine;
în  zadar.  Trecem pe  lângă  o  pitărie59,  înaintea  căreia  stă  o  santinelă  militară.  
O mulţime de oameni aşteaptă la uşa închisă, ore întregi, până la 5 d[upă-] m[asă],
când  începe  vânzarea  pâinii.  Nu  mai  stăm şi  căutăm mai  departe.  „A Lei  del
pane?”60 „Non, non c’i”61, ni se răspunde, unde întrebăm. Cu mare greu, aflăm  
într-o cofetărie biscuiţi. Octavian, care a trecut pe la ora 6 seara la prima pitărie,
îmi istoriseşte că oamenii încă tot se grămădesc acolo. Tot aşa şi fructele lipsesc şi
nu mai e speranţă să ajungă cândva.

56 Cu sensul: „sprijin”, „ajutor”. 
57 În text: „se pune pe”.
58 În text: „începând contrarii ei”.
59 Pitărie f. (înv. şi reg.) brutărie. Vezi NDULB, p. 1037.
60 Corect: „Ha lei del pane?” (it.) În traducere: „Ai pâine?”
61 Corect: „No, non ci” (it.) În traducere: „Nu, nu fac”. 
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Seara, Korrow îmi istoriseşte că ar fi ajuns o [carte] poştală de la Finuţa la
castel. Grăbesc încolo şi n-o aflu, ciuda [p. 44] mea e [cu] atât mai mare, fiindcă
aceasta avea să fie prima ştire de la mititica mea.

IV

Vineri, 7 august 1914 

Azi am schimbat  locuinţa.  Birtaşul  nostru este chemat  şi  el  sub arme,  şi
anume la marină, şi  femeia sa cu copil îşi  caută în oraş o cameră modestă. Cu
ajutorul lui Verenca – judecător în Suceava – ne încartiruim în Hotelul „Cuzzi”, în
apropierea castelului. Odaia noastră e aproape de pod, dar fereastra ei dă spre mare
şi ne oferă o privelişte foarte frumoasă. 

La castel căutăm, în zadar, împreună cu Korrow, cartea [poştală a] Finuţei,
poate că a luat-o altul, din nebăgare de seamă, şi mi-a aduce-o înapoi. În schimb,
însă, dau, în mulţimea scrisorilor ajunse, de o depeşă către un anumit Vormeister
Franz,  în  care  părintele  său  îl  înştiinţează  că  maica  sa  a  murit.  Depeşa e  din  
31 iulie şi încă tot zace pe masa cancelariei companiei noastre. Cine-şi bate acum
capul cu înmânarea depeşelor, când glotaşii chemaţi umblă cu zilele neîmbrăcaţi şi
nemâncaţi, dormind sub cerul liber şi aşteptând înrolarea lor ? [p. 45] 

Jurnalele  de  azi  aduc  trei  ştiri  senzaţionale:  înfrângerea  unei  divizii  de
cavalerie  ruseşti  de  către  armata  germană,  la  Schiddern,  declararea  războiului
Germaniei din partea Sârbiei şi ruperea relaţiilor diplomatice între Austro-Ungaria
şi Rusia, ambele fapte din urmă săvârşite la 4 l[una] c[urentă].

Austria e în stare de război cu Rusia. Această ştire îmi umple inima cu mari
griji pentru iubiţii mei din Bucovina şi, mai ales, pentru scumpa mea mititicuţă.  
Ce timpuri grele o aşteaptă! Şi eu sunt departe, prea departe de ea, pentru a o scuti.
Ce  pot  alta  face,  decât  în  rugi  fierbinţi  să[-I]  încredinţez  această  viaţă  atât  de
scumpă Atotputernicului. 

Şi  Italia  încă  tot  nu  s-a  declarat.  Între  camarazii  mei  circulă  zvonul,  că
armata italiană, trecând deja prin Tirol, se află chiar în Alsacia; alţii iară zic că ea ar
fi  în  Galiţia.  Cu aceste  zvonuri  necontrolabile  nu se  loveşte62 opinia  jurnalului
italian  „Gazetta  di  Venezia”,  reprodusă  în  „Polaer  Tagblatt”,  că,  spre  fericire,
zvonul ocupării Lovćenului nu se întăreşte63, căci altfel acest fapt ar fi însemnat
foarte mult pentru poziţia Italiei în Adria. 

Pe  de  altă  parte,  „Grazer  Tagespost”  de  azi  aduce  ştirea  că  mobilizarea
armatei italiene se va decreta în scurtă vreme. Deie Domnul! [p. 46]

62 Cu sensul: „nu coincide”.
63 Cu sensul: „nu se confirmă”. 
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Acelaşi  jurnal,  discutând şansele  războiului,  are  în  vedere  o  înfrângere  a
Triplei [Alianţe] pe mare, contează, însă, la sigur pe o înfrângere64 a Rusiei şi a
aliatelor sale pe uscat.

Un zvon susţine că vasele de război ale Germaniei „Göben”, „Moltke” şi
„Breslau” au fost luate la goană de vasele franco-engleze lângă Messina, cerând
chiar, radio-telegrafic, sucurs de la flota Austriei în Pola; alţii  iarăşi  zic că le-a
succes să scape şi că „Göben” s-ar afla deja în Fasana.

Armata rusească se retrage în Rusia. Jurnalele conchid din acest fapt că ea
nu este destul de pregătită de război sau să fie aceasta numai o manevră?

Sâmbătă, 8 august 1914 

Azi am primit cart[e]a [poştală a] Finuţei. Verenca, aflând-o, a luat-o cu sine
pentru a mi-o da. Aflăm din ea că sărmana Finuţa, până în 3 l[una] c[urentă], când
îmi scrie, n-a primit de la mine, din Pola, nicio ştire, cu toate că eu i-am scris foarte
regulat. Îi scriu imediat pentru a o linişti. 

Jurnalele din afară ajung, acum, foarte neregulat; azi încă n-au ajuns în Pola.
Sursele mele rămân, deci, jurnalele locale. Aflu din ele că Germania a ocupat în 
6 l[una] c[urentă] Liège-ul, prima faptă mai însemnată în acest război. Totodată, şi
Muntenegru  a  declarat,  în  aceeaşi  zi,  război  Austriei  [p.  47]. Ce  să-i  faci,  şi
Muntenegru se simte chemat a juca un rol important în războiul european, în fine,
şi piticu-i om!

Viu comentată este declaraţia jurnalului român „Politique”, cum că România
este pregătită pentru orice eventualitate.

În oraş, Prefectura provoacă populaţia prin afişe a se aproviziona, până în  
10 august, pentru 90 de zile. Cei ce nu vor fi în stare să facă aceasta sunt provocaţi
să părăsească oraşul până în 11 august. Pe de altă parte, se zvoneşte că în oraş ar fi
izbucnit tifos[ul]. Asta ne-ar lipsi acum, când mii de soldaţi sunt concentraţi în oraş
şi unde căldurile sunt grozave.

Azi, prima dată de când sunt în Pola, am făcut un „serviciu militar”. De voie
bună, adică, i-am ajutat doctorului Forgaci – consultant la Tribunalul din Suceava –
la  constatarea  numărului  celor  veniţi;  două  ore  de  lucru,  în  decurs  de  două
săptămâni –, cred că e destulă activitate rodnică [a] unui „glotaş”.

Şi Turcia mobilizează; e rău supărată, fiindcă Anglia a oprit plecarea unui
dreadnought65, ce Turcia l-a comandat de la o firmă din Anglia. Jurnalele spun că
Turcia i-a[r] face mult necaz mai ales flotei ruseşti din Marea Neagră, dacă cumva
aceasta ar încerca forţarea [p. 48] Dardanelelor.

64 În text învingere.
65 Dreadnought („Cel care aduce groaza”) – navă de război (cuirasat),  lansată de Marina

Britanică în 1906. Vezi: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nave_capitale_in_timpul_celor_doua_razboaie_
mondiale (accesare din 20 iulie 2016).

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nave_capitale_in_timpul_celor_doua_razboaie_
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Foarte mult discută gazetele şicanele, dacă nu chiar brutalizările, la care au
fost expuşi supuşii germani şi austro-ungari, la părăsirea Franţei.

Un articol foarte interesant reproduce „N[eue] F[reie] Presse”, din 7 l[una]
c[urentă], care a apărut, înainte de vreo câteva luni, într-un jurnal francez şi pare
inspirat, dacă nu chiar scris, de un ofiţer francez. Din acest articol reiese că Franţa,
într-un război între Germania şi Austro-Ungaria, pe de o parte, şi Rusia şi Franţa,
pe de altă  parte,  [se]  aşteaptă  [la  faptul]  că  Rusia,  chiar  la început,  va apuca66

ofensiva şi, pentru acest scop, de cu vreme va întări linia de operaţiune Grodow–
Varşovia, căci numai prin[tr-]o ofensivă energică Rusia îi poate ajuta Franţei în
acţiunea în contra Germaniei, în Alsacia.

„N[eue]  F[reie]  Presse”  susţine,  în  alt  loc,  că  ultimul  împrumut  i-a  fost
acordat Franţei cu condiţia de a fortifica linia de operaţii sus-numită. Retrăgându-
se acum Rusia peste această linie, evacuând chiar Varşovia, situaţia Franţei poate
deveni foarte periclitată. Acest jurnal [se] aşteaptă [la faptul] că nu numai polonii şi
ucrainenii din Rusia se vor folosi de acest bun prilej de a rupe cătuşele sclaviei
politice, ce le poartă sub domnia rusă [p. 49].

„Grazer Volksblatt”, din 8 l[una] c[urentă], aduce ştirea că în Italia socialiştii
se  împotrivesc  mobilizării,  ameninţând  guvernul  chiar  cu  o  răscoală,  dacă  ar
decreta mobilizarea. Acest organ e primul, din câte le-am citit în timpul din urmă,
care  îi  reproşează  Italiei,  în  termeni  foarte  vehemenţi,  –  o  parte  a  articolului
respectiv este chiar confirmat – că nu se declară solidară cu Tripla [Alianţă]. 

Unele cazuri [sunt] foarte semnificative pentru entuziasmul adevărat pentru
războiul prezent: locotenentul activ de la regimentul nostru, Tippmann, [în]cearcă a
fi  superarbitrat;  îi  succede,  însă,  numai  mutarea  sa  la  cadrul  de  completare.  
Un sublocotenent din „Landsturm”, chemat sub arme – Stenzinger –, se împuşcă.
[În] afară de el, se mai împuşcă şase soldaţi de rând – între ei şi un „Feuerwerker”67

şi un caporal activ!
Particularii încep a părăsi oraşul, deşi termenul de evacuare a fost amânat.
De la Finuţa, [în] afară de o carte, nicio ştire; ce să fie? Probabil poşta nu e

în stare să facă tot lucrul. Oct[avian] îmi istoriseşte că, după informaţiile primite
sâmbătă – va să zică, într-o singură zi –, să fi incurs68 la poşta polezană 70 000 de
[cărţi poştale] şi ilustrate. Sub astfel de referinţe, uşor se poate [p. 50] ca poştalele
noastre să zacă la poştă, primindu-le, mai apoi, deodată. Nici cenzura militară nu e
în stare să se achite de datoria ei şi se mărgineşte în a cenzura numai depeşele,
pentru care s-a[u] strâns vreo 150 000 de cuvinte.

Dimineaţa  întâlnesc  mai  mulţi  matrozi  germani  de  pe  „Göben”;  sunt
rezervişti ajunşi în Pola pentru a fi îmbarcaţi pe vasul lor. 

66 Cu sensul: „va trece la”.
67 În traducere: „artificier”.
68 Cu sensul: „venit”, „sosit”.
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Jurnalele aduc articole pline de bucurie asupra înaintării trupelor aliaţilor în
Rusia. Aflu în „[Neue] [Freie] Presse” şi despre o ciocnire la Noua Suliţă şi mă
bucur şi eu că Bucovina, până acum, a rămas scutită de intrarea oastei ruseşti în
ţară.

Se răspunde şi o voce de presă din Italia, care cere ca şi Italia să ia parte la
acţiunea  europeană;  altfel,  uşor  ar  putea  să  fie  considerată  ca  [o]  „quantité
neglijable”.  Se  vede  că  succesele  armatei  aliate  încep  a-i  pune  pe  gânduri  pe
italieni.

Pe de altă pate, se publică şi apelurile însufleţite către polonii şi ucrainenii
din Rusia, provocându-i să dea sucurs oştilor austro-ungaro-germane şi privindu-le
pe acestea ca salvatoare.

Mai  aflu  şi  despre  o  mişcare,  mai  ales  în  Viena  [p.  51].  Populaţia
înspăimântată  schimbă  banii  de  hârtie  în  bani  de metal,  sustrăgând apoi  aceste
[monede] din circulaţie, astfel că guvernul se vede silit a proceda cu ameninţări de
pedepse. Statul pune în vedere cuvenita emitere de bancnote de hârtie [de] câte 2
cor[oane], fiind această măsură, deocamdată, numai de natură preventivă; în orice
caz, ea este [în] aşa fel că populaţia se poate irita.

Marţi, 11 august 1914

Azi,  ni  s-a  împărţit  nouă,  ofiţerilor  şi  cadeţilor,  ţigări  şi  ţigarete.  Eu am
primit 200 „Memphis”, câte 25 pe zi, din 30 iulie până pe 6 august. Octavian, cu
toate că nu e fumător, a primit 45 de ţigări „Ainländer”, Korrow l-a pus pe listă,
fără a-l întreba şi, astfel,  unul dintre cei mai înverşunaţi  duşmani ai tabacului a
ajuns, involuntar, la o maniţiune considerabilă de tabac. Ciuda lui nu-i proastă!

V

Joi, 13 august 1914

Azi,  Octavian m-a părăsit;  a  fost  detaşat  la  Barbariga,  la  o  companie  de
„Landstürmmann”-i.

Jurnalele  sunt  pline  de  laudă  adresată  armatelor  aliaţilor.  Succesul
germanilor la Mühlhausen este sărbătorit ca o victorie69 glorioasă. Tot aşa şi fapta
[p. 52] vaporului „Königin Luise”, căruia i-a succes să intre până în gura Tamisei şi
să pună aici o mulţime de mine, scufundând chiar crucişătorul englez „Amphion”,
este  ridicată  în  slavă.  Deosebită  bucurie  simt  citind  despre  înaintarea  trupelor
noastre în Rusia. Poate tot [v]a da Dumnezeu ca Bucovina şi, mai ales, Cernăuţiul
vor rămânea scutite de urgiile războiului.

69 În text: învingere.
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Ştirile că numai polonii, ucrainenii şi finlandezii vor participa la război, prin
răscoale  în contra ruşilor,  se susţin tot  mai  mult.  Şi  ţinuta  României  pare  a se
limpezi tot mai mult. Pare, anume, că regele României aşteaptă numai momentul
pentru a intra în Basarabia, pentru a nu mai ieşi din ea; de ar da D-zeu!

Numai din sud – contra sârbilor şi muntenegrenilor – nu ajunge vreo ştire
mai  importantă;  [în]  afară  că  invazia  muntenegrenilor  în  Herţegovina  a  fost
respinsă la  Trebinje.  Se aşteaptă  că  până în  patru săptămâni  acest  război  va fi
finalizat; au trecut aproape trei din ele şi armata noastră încă tot „operează”; până
când? 

Prefectura din Pola publică o listă a acelor persoane ce pot rămâne în oraş;
sunt din toate acele pături comerciale, industriale şi sociale, de care un oraş şi în
război nu se [p. 53] poate lipsi. Aceştia sunt somaţi a ridica legitimaţiile lor până în
trei zile [de] la Prefectură; toţi ceilalţi trebuie să părăsească oraşul – deocamdată cu
binele, şi eu observ pe străzi birje încărcate cu bagaje[le] acelor care nu aşteaptă
până ce vor fi scoşi cu de-a sila. 

O  groaznică  nenorocire  s-a  întâmplat  azi.  Vaporul  Lloydului  „Baron
Gautsch”, purtând cu sine o mulţime de evacuaţi din Pola – mai ales femei şi copii
– a dat, lângă Rovigo, peste o mină şi a fost săltat în aer. Întorcându-mă seara de la
scăldat, am şi văzut mai multe care sanitare intrând pe o poartă a stabilimentelor
arsenalului şi iar ieşind de acolo, cu mare grabă; aduceau pe cei puţini scăpaţi şi
aduşi cu alt vapor de la Pola. Se vorbeşte că din 500 de persoane, ce se aflau pe
„Baron Gautsch”, numai 70 au fost salvaţi.  „Polaer Tagblatt”,  însă, vorbeşte de
circa 300 de pasageri, din care jumătate au scăpat. A doua zi, vineri, jurnalele aduc
ştirea  că  din  310 persoane  au  fost  salvate  179,  deci  131 [de]  nenorociţi,  după
această  constatare  oficială,  şi-au  pierdut  viaţa  în  mare.  Tot  aşa,  se  constată  că
„Baron Gautsch” a venit din Lussin şi nu din Pola.

Riva polesană oferă acum un aspect neobişnuit. Rând pe rând stau vapoarele
Lloydului  în port  [p.  54],  schimbându-se culoarea lor  neagră în sur. Şi  vaporul
„Bucovina” este, şi eu observ chiar pe bordul lui două canoane70 mici, armate de
matrozi ai marinei de război.

Duminică, 16 august 1914

Ieri seara, la ora şase, au fost îngropate victimele aduse la Pola, de pe „Baron
Gautsch”. N-am fost de faţă, fiindcă funeraliile s-au făcut fără multă pompă. Un şir
de  sicrie  simple  de  lemn  au  fost  depuse  la  un  loc,  într-o  groapă  în  cimitirul
oraşului. Cei de faţă au rămas adânc mişcaţi.

Azi s-a lăţit o ştire alarmantă prin oraş. Se zicea că un vas al marinei noastre,
„Zrinyi”, să fi fost scufundat de o flotilă anglo-franceză lângă Cattaro şi că escadra
noastră  să  fi  plecat  în  ruptul  capului  într-acolo.  Reîntorcându-ne  împreună  cu

70 Tunuri – din germ. Kanone.
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Korrow şi Forgaci de la scaldă – era pe la şapte, seara – un „Zugführer”71 d[intr]e
ai noştri ne comunică că garnizoana întreagă este alarmată. Nu ne prea vine a crede
aceasta, căci n-am auzit nicio singură detunătură de tun. O astfel de alarmă, adică,
se aduce la ştire prin şase detunături de tun.

Ajunşi  în  oraş,  constatăm  că  Zügsführerul  nostru  –  era,  sărmanul,  un
„Landsturmmann”72 – a fost  [pur şi] simplu [p.  55] tras pe sfoară;  asta-i  soarta
multor[a] de breasla lui. 

Nu  mă  pot  culca,  însă,  în  linişte,  căci  în  poarta  hotelului  meu,  un
„Kanonier”73 îmi istoriseşte, de tot iritat,  că regimentul nostru chiar în a[cea]stă
noapte va fi alarmat pentru a fi dus la Cattaro.

Neliniştea mea creşte, căci, trecând pe la 8 ½, seara, prin oraş, dau de un afiş
al Prefecturii, prin care se ordonă că, de azi începând, toate birturile trebuie închise
la 9 seara. Iritat cum eram, deja nu-mi pot da bine seama de raţiunea acestui ordin,
de altfel foarte natural;  el  este îndreptat,  în prima linie, contra matrozilor, care,
îmbătându-se, provoacă adesea scandaluri, noaptea, pe stradă.

Luni, 17 august 1914

De la copiliţa mea am primit deja mai multe [cărţi] poştale; ce drăguţ scrie
ea!  Mă  bucur  atât  de  mult,  citind  că  ea,  din  ce  în  ce,  se  linişteşte  mai  mult.
Doamne, de-aş fi măcar o zi la ea!

Dar o ştire alarmantă îmi comunică ea. Se lăţise, adică, ştirea prin Cernăuţi
că  Sextil  să  fi  picat  într-o  luptă.  Ştirea  pare  să  fi  fost  luat  şi  oarecare  forme
concrete, căci Gallin a adus-o chiar la cunoştinţa Academiei din Bucureşti. Totuşi,
această  ştire  a  fost  de  tot  neîntemeiată,  căci  –  cum îmi  scrie  Finuţa  –  Sextil,
ulterior, [p. 56] i-a scris din Braşov lui Alecu P.

Jurnalele sunt pline de acuzări îndreptate contra Rusiei,  Franţei şi  Belgiei
pentru încălcarea dreptului internaţional. Ba că în Moscova a fost demolat palatul
ambasadorului  austro-ungar  şi  un  funcţionar  al  ambasadei  omorât,  ba  că  în
Petersburg a fost arestat un funcţionar al consulatului nostru, ba că în Belgia şi în
Franţa  ostaşi  germani  au  fost  împuşcaţi  din  tufiş  ş.a.m.d.  Ba  că  şi  jurnalele
duşmane par că îndreaptă aceleaşi acuze contra Germaniei şi Austro-Ungariei; cel
puţin, citesc prin gazetele noastre despre neadevăruri şi minciuni ale presei ruseşti
şi  franceze.  Oare nu s-ar  potrivi  aici  vorba românului:  „Cum îi  Tanda,  aşa-i  şi
Manda”? 

De pe câmpurile de război curg veşti foarte bune. În vest, germanii au cucerit
Liège-ul  şi  [i-]au  bătut  pe  francezi  la  Mühlhausen  şi  Lagarde.  În  est,  toate
încercările ruşilor de a intra în Germania şi Austria au fost respinse cu bravură şi,

71 În traducere (aici): „comandant de pluton”.
72 În traducere: „rezervist (în armata teritorială)”.
73 În traducere: „tunar”.
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în fine, în sud, armata noastră, intrând în Serbia, a cucerit Şabaţul şi i-a bătut pe
duşmani la Leznice şi Loznica. Dacă-s toate adevărate, câte le citesc, atunci se pare
că ai noştri vor [p. 57] repurta o victorie totală.

Atitudinea Italiei  pare  că a umplut  şi  cercurile conducătoare,  din Austro-
Ungaria  şi  Germania,  cu îngrijorare.  Citesc,  anume,  că  ambasadorul  italian din
Berlin,  la  provocarea  guvernului  său,  a  declarat,  în  mod  oficial,  că  Italia,  în
conflictul european, nu va întreprinde niciun pas ostil contra Austro-Ungariei sau
Germaniei.  Pe de altă  parte,  istorisesc  rezerviştii  noştri  ce  sosesc din Italia,  că
populaţia italiană e cu totul în contra monarhiei noastre, ba unul dintre ei pretinde a
fi  fost  huiduit  şi  batjocorit,  când zicea  că  merge  la  Pola  pentru  a  se  prezenta
regimentului său.

Din oraş, publicul civil şi, mai ales, partea femeiască dispare tot mai mult.
Zilnic observ birje încărcate cu dame şi copii ce pleacă spre gară, pentru a părăsi
oraşul. În schimb, zilele trecute, a intrat în oraş un batalion nou de infanterie şi
Batalionul X de Artilerie de Fortăreaţă din Goriţia.

Eu singur am resimţit efectul evacuării şi anume în următorul mod. De mai
multe zile deja, aveam lipsă de o spălătoreasă. Am provocat-o pe camerista mea să-
mi caute una, dar fără succes. Ieri dimineaţă, citesc în „Polaer Tagblatt” plângerea
[p. 58] unui particular, care a încredinţat schimburile sale unei spălătorese care,
apoi, părăsind oraşul, le-a luat cu sine. Ce era să mă fac? S-o păţesc şi eu aşa? Mai
bine mă apuc singur de lucru. Am început cu ciorapii şi mi-am spălat – cum am
ştiut mai bine – îndată 10 perechi. Nu-i vorbă, unui ciorap i-am frecat o bortă la
talpă, iar mie însumi, la mâna stângă, o bucăţică din piele, dar acum am ciorapi
curaţi şi ăsta-i lucrul principal. În[tr-]una din zilele viitoare mă apuc de cămăşi. 



BUCOVINENI  ÎN  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
ÎNTREGITE. SENATUL, LEGISLATURA  1920–1922 (I)

RODICA  IAŢENCU

Bukowiner Vertreter im Parlament Grossrumäniens. 
Der Senat, Legislatur 1920–1922 (I)

(Zusammenfassung)*

Die Parlamentswahlen im Jahre 1920 (Wahltage: 25., 26. und 27. Mai für das
Abgeordnetenhaus; 30. und 31. Mai für den Senat) wurden von der Regierung des
Generals Averescu (Amtszeit: 13. März – 17. Dezember 1921), des Präsidenten der
Volkspartei organisiert. In der Bukowina verliefen die Wahlen aufgrund des Dekrets
Nr. 1 638 vom 8. April 1920, durch das einige Bestimmungen des Wahlgesetzes für
die  Bukowina  (Nr.  3  620)  vom 24.  August  1919  verändert  wurden.  Dem neuen
Wahlgesetz  gemäss  wurde  jedem Wahlkreis  eine  gewisse  Anzahl  von  Gemeinden
zugeordnet, deren Bevölkerung 50 000 Einwohner für die Abgeordnetenwahlen, bzw.
100 000 Einwohner für die Senatswahlen erreichen sollte. Infolgedessen sollten 17
Abgeordnete und 10 Senatoren in den 23 Bukowiner Wahlkreisen gewählt werden. An
den Wahlen im Mai 1920 nahmen die Demokratische Vereinigungspartei, die Sozial-
Demokratische  Partei  aus der  Bukowina,  Kandidaten der  Nationalen Minderheiten
und unabhängige Kandidaten teil. In dieser Parlamentssession wurde die Bevölkerung
der Bukowina von 16 Abgeordneten und 10 Senatoren vertreten. Unter den letzten
befanden sich ein Senator von Amts wegen (der Metropolit  der Bukowina) und 9
andere Kandidaten (8 aufgrund des allgemeinen Wahlrechts gewählt und einer von der
Czernowitzer Universität ernannt). George Grigorovici, der sich für die beiden Häuser
bewarb,  entschied  sich  für  das  Senatorenmandat.  Im  Wahlkreis  Czernowitz-Stadt
wurden auch drei stellvertretende Abgeordneten gewählt 

Im ersten Teil des vorliegenden dokumentarischen Beitrags präsentieren wir
die Validierung der Wahlen des Senats in den neun Bukowiner Wahlkreisen und die
gewählten Senatoren,  und zwar:  Constantin Cosmiuc (die Bezirke Kimpolung und
Gura  Humora),  Ipolit  Tarnavschi  (Bezirk  Radautz),  George  Jemna  (Bezirk
Storozynetz),  George  Grigorovici  (Czernowitz-Stadt),  Constantin  Niculi ă  (Bezirkț
Czernowitz),  Eugen  Kosak  (die  Bezirke  Kotzman  und  Zastawna),  Nicolae  R.
Căpităneanu (die Bezirke Waschkoutz und Wisznitz), Erast Tarangul (Bezirk Sereth),
Ion Nistor (Universität Czernowitz), Vladimir Repta (Metropolit der Bukowina).

Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, Parlamentswahlen, Validierung
der Wahlen, Senatoren.

Analele Bucovinei, XXIII, 2 (47), p. 627 – 634, Rădăuţi – Bucureşti, 2016



Rodica Iaţencu

Introducere

 
Alegerile parlamentare din anul  1920 (data alegerilor  a fost  fixată pentru

zilele de 25, 26, 27 mai, pentru Adunarea Deputaţilor şi 30, 31 mai, pentru Senat)
au fost organizate de către guvernul condus de generalul Alexandru Averescu (13
martie  1920  –  17  decembrie  1921),  preşedintele  Partidului  Poporului  şi  s-au
desfăşurat pe baza tipului de scrutin introdus prin Decretul-lege privind reforma
electorală,  din  14  noiembrie  1918  (vot  universal,  egal  şi  direct).  Lucrările
Parlamentului  s-au  deschis  la  20  iunie  1920.  În  perioada  30  iunie  1920  –  22
ianuarie  1922,  preşedinte  al  Adunării  Deputaţilor  a  fost  Duiliu  Zamfirescu,  iar
preşedinte al Senatului, Constantin Coandă. 

În  ceea  ce  priveşte  Bucovina,  guvernul  Alexandru  Averescu  a  desfiinţat
organele care asigurau administraţia proprie a provinciei, atribuţiile secretariatelor/
serviciilor de stat din Cernăuţi revenind ministerelor de resort / departamentelor
corespunzătoare guvernului central. În planul vieţii politice, Partidul Democrat al
Unirii, în frunte cu Ion Nistor, a aderat la Federaţia Democraţiei Naţional - Sociale,
condusă  de  Nicolae  Iorga,  iar  cealaltă  grupare  politică,  a  lui  Iancu  Flondor,  a
fuzionat  cu Partidul  Poporului.  În această perioadă,  în provincie au mai  activat
Partidul  Social  Democrat  (organizat  în  secţii  naţionale:  română,  germană,
evreiască,  ucraineană  şi  poloneză),  grupul  ţărănesc,  neconstituit  în  partid,  şi
gruparea  lui  Dorimedont  Popovici,  care  s-a  desprins  din  Partidul  Democrat  al
Unirii şi a aderat la Partidul Poporului1.

Organizarea  alegerilor  parlamentare  din  Bucovina  s-a  făcut  în  baza
Decretului-lege nr. 1 638, din 8 aprilie 19202, care a modificat unele prevederi ale
Decretului-lege electoral pentru Bucovina, nr. 3 620, din 24 august 19193. Conform

1 Ion Nistor, Din viaţa politică, în ,,Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1921”, Cernăuţi,
1921, p. 166, 167; Radu Economu,  Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române,  1994, p.  76–77,  81;  Nicolae  Jurcă,  Istoria  social-democraţiei  din  România,  Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1994, p. 139.

2 Dezbaterile Constituantei – Senatul, ,,Monitorul Oficial” (în continuare se va cita D. S., M.
O.), nr. 107, 6 august 1921, p. 2 736.

3 Decretul-lege privind reforma electorală,  din 14 noiembrie 1918,  Decretul-lege electoral
pentru  Bucovina,  nr.  3  620/24  august  1919  şi  Decretul-lege  cuprinzând  dispoziţii  privitoare  la
alegerile pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat în Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş,
nr. 3 621, din 24 august 1919, au fost în vigoare, cu unele modificări, până în anul 1926 (în baza
acestora,  au  fost  organizate  alegerile  parlamentare  din  anii  1919,  1920  şi  1922).  Unele  dintre
modificări  se  refereau  la  redimensionarea  adunărilor  alese,  din  anul  1920  crescând  norma  de
reprezentare,  astfel  că numărul deputaţilor s-a redus astfel:  de la 337 la 231, în Vechiul Regat şi
Basarabia; de la 205 la 121, în Transilvania şi de la 27 la 17, în Bucovina. O reducere similară a
mandatelor  s-a  produs  şi  la  Senat,  însă  mandatele  de drept  s-au prezervat.  Cf.  Alexandru  Radu,
Reforma sistemului electoral din România.  O istorie analitică  (I),  în ,,Sfera politicii”.  Revistă de
ştiinţe politice editată de Fundaţia ,,Orient Expres”, Bucureşti, vol. XX, nr. 1 (167), ianuarie–februarie
2012;  accesat  online  (10  februarie  2015)  la  adresa  http://www.sferapoliticii.ro/sfera/167/art01-
RaduA.php. 

http://www.sferapoliticii.ro/sfera/167/art01-RaduA.php
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/167/art01-RaduA.php
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noii legi electorale, în fiecare circumscripţie electorală se repartiza un număr de
comune,  a  căror  populaţie  să  însumeze 50 000 de locuitori  pentru alegerile  de
deputaţi şi 100 000 de locuitori, pentru alegerile de senatori. Urmau să fie aleşi 17
deputaţi  şi  10  senatori  în  cele  23  de  circumscripţii  electorale  organizate  în
Bucovina.

La alegerile din mai 1920 au participat: Partidul Democrat al Unirii, Partidul
Social Democrat din Bucovina, candidaţi ai naţionalităţilor minoritare şi candidaţi
independenţi.  În  această  sesiune  parlamentară,  populaţia  Bucovinei  a  fost
reprezentată de 16 deputaţi  (George Grigorovici,  care a candidat  pentru ambele
Camere, a optat pentru mandatul de senator; în circumscripţia Cernăuţi–oraş au fost
aleşi  şi  trei  deputaţi  supleanţi)4 şi  10  senatori,  dintre  care  unul  de  drept
(mitropolitul Bucovinei)  şi  nouă aleşi  (opt prin vot  universal şi  unul din partea
Universităţii  din  Cernăuţi)5,  care  au  candidat  din  partea  Partidului  Poporului,
Partidului Social Democrat din Bucovina, Partidului Democrat al Unirii, Partidului
Democrat. Comparativ cu alegerile din noiembrie 1919, acum a fost ales un număr
mai mare de parlamentari aparţinând naţionalităţilor minoritare (ucraineni, evrei,
germani), care au câştigat toate mandatele de deputaţi în circumscripţia Cernăuţi–
oraş,  înregistrând succese şi  în circumscripţiile Storojineţ,  Zastavna,  Coţmani şi
Vijniţa.  Vizita  familiei  regale  în  provincie  (16–18  mai  1920)  şi  întrevederile
primului-ministru, Alexandru Averescu, cu reprezentanţii  minorităţilor etnice din
Bucovina au avut un rol important în decizia acestora de a participa activ la alegeri.
De acum datează, în practica electorală din Bucovina, şi începutul alianţelor dintre
partidele minoritare şi partidul de guvernământ, în acest caz, între Partidul German
şi Partidul Poporului6.

În faţa Parlamentului şi a noului guvern Alexandru Averescu, o coaliţie între
Partidul Poporului şi Partidul Democrat, se ridicau probleme de mare importanţă.
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  Înţelegere  (1920),
organizaţie  politică  defensivă,  din  care  făceau  parte  Republica  Cehoslovacă,
Regatul  Sârbo-Croato-Sloven  şi  România,  a  fost  semnată  Convenţia  de  alianţă
defensivă cu Polonia (3 martie 1921). 

4 Vezi Rodica Iaţencu, Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Adunarea Deputaţilor,
sesiunea 1920–1922 (I), în ,,Analele Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, anul XXII, nr. 1 (44), [ianuarie–
iunie] 2015, p. 285–302.

5 Facem precizarea că problemele Bucovinei au fost dezbătute de la tribuna Parlamentului şi
de către reprezentanţii judeţului Suceava–Regat (opt deputaţi şi doi senatori).

6 Florin-Răzvan  Mihai,  Dinamica  electorală  a  candidaţilor  minoritari  din  Bucovina  la
alegerile  generale  din  România  interbelică,  în  vol.  Vasile  Ciobanu,  Sorin  Radu  (coordonatori),
Partide  politice  şi  minorităţi  naţionale  din  România  în  secolul  XX,  vol.  V,  Sibiu,  Editura
Universităţii  ,,Lucian  Blaga”,  2010;  accesat  online  (12  ianuarie  2015)  la  adresa
http://mihaiflorinrazvan.ro/?p=132. 

http://mihaiflorinrazvan.ro/?p=132
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În urma demisiei ministrului de Externe, Take Ionescu (Partidul Democrat),
se provoacă o criză politică, iar cabinetul Averescu îşi depune mandatul. Acestuia i-
a urmat guvernul condus de Take Ionescu (17 decembrie  1921 – 19 ianuarie 1922).

La 22 ianuarie 1922, a fost publicat decretul de dizolvare a Parlamentului,
iar cabinetul condus de Ion I. C. Brătianu (19 ianuarie 1922 – 30 martie 1926) a
anunţat o nouă consultare a corpului electoral în perioada 1–11 martie 1922. Noile
adunări legiuitoare urmau să fie convocate la Bucureşti, pentru data de 27 martie
1922.

În prima parte a acestui documentar, prezentăm validarea alegerilor pentru
Senat, desfăşurate în cele nouă circumscripţii electorale care au fost organizate în
Bucovina.  În  partea  a  doua,  vom analiza  activitatea  senatorilor  bucovineni  din
legislatura  parlamentară  1920–1922,  iar  în  partea  a  treia  vom prezenta  câteva
intervenţii  parlamentare  referitoare  la  problemele  unificării  şi  administrării
Bucovinei. 

 

Validarea alegerilor parlamentare pentru Senat

 1. Judeţul Suceava

În şedinţa Senatului, din 22 iunie 1920, s-a propus validarea alegerilor de
senatori  pentru  judeţul  Suceava7.  Aici,  pentru  două  locuri  de  senatori,  s-au
prezentat 12 candidaţi, înscrişi pe şase liste electorale. Numărul alegătorilor înscrişi
– 14 195; numărul votanţilor – 11 752; numărul voturilor anulate – 802. Biroul
electoral, aplicând principiul majorităţii relative, i-a proclamat aleşi pe candidaţii
care au întrunit cele mai multe voturi: Niculai Ailincăi (lista nr. 1, 4 201 voturi); 
G. Tudoran (lista nr. 2, 4 178 de voturi). La dosar nu s-au înregistrat contestaţii,
motiv  pentru  care  aceste  candidaturi  au  fost  validate  de  către  Secţiunea  de
verificare a Senatului8.

7 După anexarea nordului Moldovei de către Imperiul Austriac, ţinutul Suceava a fost împărţit
în  două.  Partea  care  a  revenit  Bucovinei  a  constituit  districtul  Suceava,  iar  cea care  a  rămas  în
Moldova a format ţinutul Suceava, cu o capitală nouă, la Fălticeni. În perioada cuprinsă între Marea
Unire şi până la votarea Legii pentru unificare administrativă (14 iunie 1925), s-a păstrat specificul
organizării administrativ-teritoriale în provinciile istorice. În Bucovina, regimul administrativ a fost
reglementat  prin  Decretul  pentru  administraţia  Bucovinei  nr.  3715,  din  18  decembrie  1918,  iar
regiunea Regatului României a rămas cu organizarea moştenită din perioada antebelică (Legea pentru
consiliile judeţene din 2 aprilie 1894), în care figura judeţul Suceava (ulterior a avut loc schimbarea
denumirii  în  judeţul  Baia,  cu  reşedinţa  la  Fălticeni).  Radu  Săgeată,  Organizarea  administrativ-
teritorială a României. Evoluţie. Propuneri de optimizare, Bucureşti, 2013, accesată online (30 mai
2014)  la  adresa  www.geopolitic.ro/17)%20News%20March%202013%20(5.03.2013).pdf;
http://earth.unibuc.ro/file_download/293341; memoriainterbelică.memoria.ro/judeţe/baia.

8 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 5.

http://earth.unibuc.ro/file_download/293341
http://www.geopolitic.ro/17)%20News%20March%202013%20(5.03.2013).pdf
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2. Judeţele Câmpulung şi Gura-Humorului

Circumscripţiei electorale Câmpulung – Gura-Humorului i-a fost alocat un
loc de senator, pentru care  s-au prezentat  patru candidaţi:  Constantin Cosmiuc,
Alexandru Sbiera, Iorgu G. Toma, Nistor Andronicescul. În cursa electorală pentru
obţinerea unui mandat de senator, s-au înscris şi alţi candidaţi, care apoi s-au retras:
Nicu Carabioschi, Romulus Reuţ, Gheorghe Huţu9. Numărul alegătorilor înscrişi –
12 873; numărul votanţilor – 7 474; numărul voturilor anulate – 58. Rezultatele
alegerilor au fost următoarele: Alexandru Sbiera – 220 de voturi; Iorgu G. Toma –
545 de voturi; Nistor Andronicescul – 222 de voturi; Constantin Cosmiuc – 6 429
de voturi. Conform art. 109 al Decretul-lege electoral pentru Bucovina, nr. 3 620,
din 24 august 1919, Biroul electoral, aplicând principiul majorităţii absolute, l-a
proclamat senator ales pe Constantin Cosmiuc (Partidul Poporului), iar Secţiunea
de verificare a Senatului a validat această alegere10.  

3. Judeţul Rădăuţi
 

Circumscripţiei electorale Rădăuţi i s-a alocat un loc de senator, pentru care
s-au prezentat trei candidaţi: Ipolit Tarnavschi, Artemi Trufin şi Ilarion Ungureanu.
Numărul  alegătorilor  înscrişi  –  8  316;  numărul  votanţilor  –  4  388;  numărul
voturilor anulate – 43. Ipolit Tarnavschi (Partidul Poporului), întrunind majoritatea
absolută  (3  015  voturi),  a  fost  proclamat  senator,  iar  alegerea  acestuia  a  fost
validată de către Secţiunea de verificare a Senatului11. În cursa electorală pentru
obţinerea unui mandat de senator s-au înscris şi Mihai Vicol, Victor Iliuţ şi Ifrim
Bodnărescu, însă aceştia şi-au retras candidatura12.  

4. Judeţul Storojineţ

În  circumscripţia  electorală  Storojineţ,  pentru  un  loc  de  senator  s-au
prezentat trei candidaţi. Numărul alegătorilor înscrişi – 6 341; numărul votanţilor –
3 730; numărul voturilor anulate – 206; George Jemna – 1 869 de voturi; George
Ion  Cuciurean  –  1  652  de  voturi;  Eusebie  Procopovici  –  3  voturi.  Aplicând
principiul  majorităţii  absolute,  Biroul  electoral  l-a  proclamat  senator  ales  pe
George  Jemna  (independent).  Alegerea  a  fost  validată  de  către  Secţiunea  de
verificare a Senatului13. În cursa electorală pentru obţinerea unui mandat de senator

9 M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1 436; accesat online (17 februarie 2015) la
adresa http://www.digibuc.ro/colectii/monitorul-oficial-iunie-1920-c7627.   

10 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 14.
11 Ibidem, p. 18.
12 M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1 436.   
13 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 14.

http://www.digibuc.ro/colectii/monitorul-oficial-iunie-1920-c7627


Rodica Iaţencu

s-a înscris şi Pavel Percec, care s-a retras14.  

5. Cernăuţi-oraş 
 
În  circumscripţia  electorală  Cernăuţi–oraş,  s-au  prezentat  patru  candidaţi

pentru un loc de senator: George Grigorovici, Mayer Ebner, Constantin Hostiuc şi
Friedrich Billig. Numărul alegătorilor înscrişi – 8 377; numărul votanţilor – 6 288;
numărul  voturilor  anulate  –  98.  Biroul  Electoral  Central,  aplicând  principiul
majorităţii  absolute,  l-a  proclamat  senator  pe  reprezentantul  Partidului  Social
Democrat,  George  Grigorovici  (3  336  de  voturi).  Această  candidatură  a  fost
validată în Parlament, în condiţiile în care s-a constatat că alegerea s-a desfăşurat
conform regulilor în vigoare şi că la dosar nu a existat nicio contestaţie. În cursa
electorală pentru obţinerea unui mandat de senator, în această circumscripţie s-au
înscris  şi  alţi  candidaţi,  care  s-au  retras:  Benno  Straucher,  Alfred  Kohlruss  şi
Nathan Tropper15.  

6. Judeţul Cernăuţi

În circumscripţia  electorală  Cernăuţi-judeţ,  pentru un loc de senator, s-au
prezentat  doi  candidaţi:  Constantin  Niculiţă  şi  Gheorghe  Băncescu.  Numărul
alegătorilor înscrişi – 8 766; numărul votanţilor – 5 859; numărul voturilor anulate
– 152.  Conform principiului  majorităţii  absolute,  Constantin Niculiţă (4 534 de
voturi, Partidul Poporului) a fost proclamat senator şi validat de către Secţiunea de
verificare a Senatului16. În cursa electorală s-au înscris şi Teodor Vicol, Dimitrie
Gh. Mitencu şi Aurel Onciul, care şi-au retras candidaturile17.   

 7. Judeţele Coţmani şi Zastavna

Pentru un loc de senator, în circumscripţia electorală Coţmani–Zastavna s-au
prezentat  doi  candidaţi:  Eugen  Kozak  şi  Paul  Ştefanowicz  (candidatul  Victor
Racoce s-a  retras din cursa  electorală18).  Numărul  alegătorilor  înscrişi  –  8 136;
numărul  votanţilor  –  3  960;  numărul  voturilor  anulate  –  182.  Secţiunea  de
verificare a Senatului a validat candidatura lui Eugen Kozak (3 660 de voturi)19. 

8. Judeţele Văşcăuţi şi Vijniţa

14 M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1 436.   
15 Ibidem. 
16 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 9, 10, 15–16.
17 M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1 436. 
18 Ibidem.
19 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 17; Emanuel Bălan, Minorităţile naţionale din Bucovina

în cadrul procesului electoral din perioada interbelică, Bacău, Editura Egal, 2012, p. 131.
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Pentru un loc de senator în circumscripţia electorală Văşcăuţi–Vijniţa s-au
prezentat trei candidaţi: Nicolae R. Căpităneanu, Eusebie Procopovici şi George
Wassilko-Serecki.  Numărul alegătorilor înscrişi  – 9 014; numărul votanţilor – 5
167; numărul voturilor anulate – 119. Nicolae R. Căpităneanu (Partidul Poporului),
care a întrunit majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate (4 401 voturi), a
fost  proclamat senator, candidatura acestuia fiind validată de către Secţiunea de
verificare a Senatului20. În cursa electorală pentru obţinerea unui mandat de senator
s-au  înscris  şi  Vladimir  Philipowicz  şi  Teofil  Dracinschi,  care  şi-au  retras
candidaturile21. 

9. Judeţul Siret

În  acest  judeţ  a  fost  organizată  circumscripţia  electorală  Siret–Suceava,
căreia i-a fost alocat un loc de senator. S-au prezentat trei candidaţi: Erast Tarangul,
Ştefan Vasile  Blându şi  Ion Naherniac.  Numărul  alegătorilor  înscrişi  – 12 267;
numărul  votanţilor  –  8  826;  numărul  voturilor  anulate  –  91.  Biroul  Electoral
Central,  aplicând  principiul  majorităţii  absolute,  l-a  proclamat  senator  pe  Erast
Tarangul (Partidul Poporului), care a întrunit 7 137 de voturi. În legătură cu aceste
alegeri, s-a prezentat o contestaţie, semnată de Ion Nemeş A. Gheorghe, care nu a
fost  luată  în  considerare,  nefiind  ,,cu  nimic  susţinută,  nici  dovedită  cu  vreo
cercetare”.  În  consecinţă,  alegerea  lui  Erast  Tarangul  a  fost  validată  de  către
Secţiunea  de  verificare  a  Senatului22.  În  cursa  electorală  pentru  obţinerea  unui
mandat  de  senator  s-au  înscris  şi  alţi  candidaţi,  care  s-au  retras:  Teofil
Constantinovici, Teofil Lupu şi Ilie Şelepiuc23. 

10. Universitatea din Cernăuţi

Din  partea  Universităţii  din  Cernăuţi  au  candidat  Ion  Nistor  şi  Vasile
Gheorghiu. Numărul votanţilor a fost de 21. Biroul Electoral Central l-a proclamat
senator pe Ion Nistor, care a obţinut 12 voturi. Secţiunea de verificare a Senatului a
considerat  ca  neîntemeiată  contestaţia  care  s-a  prezentat  pe  marginea  acestei
alegeri24 şi a validat candidatura lui Ion Nistor25.

20 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 13.
21 M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1 436. 
22 D.S., M.O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 13.   
23 M.O., Partea neoficială, nr. 46, 1 iunie 1920, p. 1 436.  
24 În  interpelarera  prezentată  în şedinţa  Senatului,  din 28 iunie 1920,  Ion Nistor a  acuzat

ingerinţele reprezentatului guvernului, Dorimedont Popovici, în acţiunile de desfăşurare a alegerilor
pentru desemnarea reprezentantului Universităţii din Cernăuţi în Parlament. Cf. D.S., M.O., nr. 6, 3
iulie 1920, p. 50–57.

25 D. S., M. O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 9, 10, 15–16.  
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11. Mitropolia Bucovinei

În Parlamentul României Întregite, legislatura 1920–1922, Bucovina a fost
reprezentată de mitropolitul Vladimir Repta, în calitate de senator de drept.
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Tabel senatori, legislatura 1920–1922

n
Nr.
crt.

Judeţul/oraşul Circumscripţii/liste
electorale

Nr.
mandate
alocate

Nr. alegători
înscrişi/votanţi

Nr. voturi anulate Candidaţi Senatori validaţi/nr.voturi obţinute/partidul

1
1.

Suceava Suceava / 6 liste electorale 2 14 195 / 11 752 802 12 candidaţi înscrişi Niculai Ailincăi (4 201) 
G. Tudoran (4 178) 

2
2. Câmpulung–Gura

Humorului
Câmpulung–Gura-Humorului 1 12 873 / 7 474 58

Constantin Cosmiuc
Alexandru Sbiera
Iorgu G. Toma
Nistor Andronicescul

Constantin Cosmiuc (6 429, Partidul Poporului)

3
3. Rădăuţi Rădăuţi 1 8 316 / 4 388 43

Ipolit Tarnavschi
Artemi Trufin
Ilarion Ungureanu

Ipolit Tarnavschi (3 015, Partidul Poporului)

4
4. Storojineţ Storojineţ 1 6 341 / 3 730 206

George Jemna
George Ion Cuciurean
Eusebie Procopovici

George Jemna (1 869, independent)

5
5

5. Cernăuţi–oraş Cernăuţi–oraş 1 8 377 / 6 288 98

George Grigorovici
Mayer Ebner
Constantin Hostiuc
Friedrich Billig

George Grigorovici (3 336, Partidul Social Democrat) 

6
6.

Cernăuţi Cernăuţi–judeţ 1 8 766 / 5 859 152 Constantin Niculiţă
Gheorghe Băncescu

Constantin Niculiţă (4 534, Partidul Poporului)

7
7.

Coţmani–Zastavna Coţmani–Zastavna 1 8 136 / 3 960 182 Eugen Kozak
Paul Ştefanowicz

Eugen Kozak (3 660)

8
8. Văşcăuţi–Vijniţa Văşcăuţi–Vijniţa 1 9 014/5 167 119

Nicolae R. Căpităneanu
Eusebie Procopovici
George Wassilko-Serecki

Nicolae R. Căpităneanu (4 401, Partidul Poporului)

9
9. Siret Siret–Suceava

1 12 267/8 826 91 Erast Tarangul
Ştefan Vasile Blându
Ion Naherniac

Erast Tarangul (7 137, Partidul Poporului)

1
10.

– – 1 21 votanţi – Ion Nistor
Vasile Gheorghiu

Ion Nistor (12, Universitatea Cernăuţi, senator de drept)

1
11.

– – – – – – Vladimir Repta, mitropolitul Bucovinei (senator de drept)

Sursa: D. S., M. O., nr. 2, 26 iunie 1920, p. 5, 9–10, 13–18. 
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General Iacob Zadik in der Bukowina (III) 
 

(Zusammenfassung)* 
 

Der Text, den wir hier zum ersten Mal veröffentlichen, ist ein auf Kohlepapier 
maschinengeschriebenes Manuskript, im A4-Format (29,5 x 21,0 cm). Es hat 12 
Seiten, hat die Signatur „Mss. 470” und befindet sich im Archiv des Nationalen 

Militärischen Museums in Bukarest. Das Manuskript trägt rechts oben einen 
rechteckigen Stempel mit dem Text „Schenkung Dr. Ioan Zadik” und einen ovalen 

Stempel mit dem Text „Bibliothek des Militärischen Zentralmuseums”. Die 

Orthographie des Textes wurde genau behalten und die Ergänzungen in Klammern 
gesetzt. 

Dr. Ion Zadik hat noch zwei Beiträge zum selben Thema verfasst, ohne das 
Datum und den Ort zu vermerken. Diese Beiträge enthalten mehrere Einzelheiten über 
das Leben und die Laufbahn des Generals Iacob Zadik und ihre Titel lauten: General 
Iacob Zadik und die Wiederkehr der Bukowina zu Rumänien (in „Analele Bucovinei”, 
Rădăuţi–Bucureşti, V. Jahrgang, Nr. 1(10) [Januar–Juni] 1998, S. 21–29) und Die 
rumänische Armee in Pokutien (in „Analele Bucovinei”,Rădăuţi – Bucureşti, V. 

Jahrgang, Nr. 2 (11) [Juli–Dezember] 1998, S. 367–368). 
 
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Bukowina, General Iacob Zadik, 

Manuskript, rumänische Armee, Vereinigung der Bukowina 
 

 
Textul pe care îl publicăm

1
, pentru prima oară, aici, este un manuscris 

dactilografiat, copie sub indigo, pe hârtie de format A4 (29,5 x 21,0 cm), 12 pagini, 
înregistrat „Mss. 470”, păstrat în Arhiva Muzeului Militar Naţional din Bucureşti, 
cu ştampila dreptunghiulară „Donaţia dr. Ioan Zadik” şi ştampila ovală „Biblioteca 
Muzeului Militar Central”, în dreapta sus. În transcriere, am păstrat ortografia 
textului, cu câteva completări marcate prin croşete […].  
                                                 
 * Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 

1  Text stabilit de Ion Filipciuc. Revizia aparţine redacţiei „Analelor Bucovinei”. 
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De menţionat că dr. Ion Zadik a mai alcătuit încă două materiale cu acelaşi 
subiect, fără a fi precizat data şi locul redactării, cu mai multe amănunte despre 
viaţa şi cariera generalului Iacob Zadik, intitulate: Generalul Iacob Zadik şi 
revenirea Bucovinei la România, publicat în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi –
Bucureşti, anul V, nr. 1(10) [ianuarie–iunie] 1998, p. 21–29, şi Armata română în 
Pocuţia, „Analele Bucovinei”,Rădăuţi – Bucureşti, anul V, nr. 2 (11) [iulie–
decembrie] 1998, p. 367–368. 

 
Retrospectiva „Unirea Bucovinei” şi ostaşii români 

Bucureşti, noiembrie, 1982 
 

 
Moto: „Ostaşii români au afirmat, de fapt, o cârmuire românească în 

Bucovina. Cetăţeni ai Bucovinei, puneţi pe drapelele regimentelor coroana făcută din 
cea mai  frumoasă floare – recunoştinţa voastră.” 

 (Ion Nistor, 11 noiembrie 1919) 
 
 

Evoluţia operaţiunilor de pe fronturile de luptă, din septembrie 1918, 
prefigura apropierea finalului războiului mondial. În Franţa, repetatele ofensive 
masive germane se izbeau de zidul inexpugnabil edificat de forţele Antantei pe 
Marne. Armatele franco-britanico-americane, puternic regrupate, trecând la o mare 
contraofensivă, au zdrobit rezistenţa inamică, reuşind să rupă aliniamentul de pe 
Somme şi să procedeze, apoi, la escaladarea liniei fortificate Siegfried. În nordul 
Italiei, diviziile austro-ungare nu mai puteau face faţă presiunilor trupelor italiene, 
premergătoare victoriei decisive de la Vittorio-Veneto.  

Armata franceză de Orient, după ce străpunsese frontul din Balcani la 
Dobropolje şi obligase Bulgaria să semneze capitularea, înainta spre Dunăre, având 
drept obiective eliberarea Serbiei şi, în altă direcţie, atacarea trupelor germane din 
Muntenia. Marile unităţi engleze din Armata de Orient se îndreptau spre 
Adrianopol, cu misiunea să oblige Turcia a solicita armistiţiu. 

În ansamblu, armatele aliate, asigurându-şi superioritatea iniţiativei, au 
constrâns forţele Puterilor Centrale să adopte tactica defensivă, cu replieri tot mai 
precipitate. 

Prin Pacea de la Brest-Litovsk – 3 martie 1918 –, dintre Rusia leninistă şi 
Puterile Centrale, Frontul de Est se lichidase; trupele austriece, în parte, se 
dislocaseră pe frontul italian, iar cele ruseşti, spre Est. Bucovina – care fusese 
afectată serios de acest ultim aliniament, ca şi anterior de două fronturi, fiind de trei 
ori ocupată de ruşi, de trei ori reocupată de austrieci (1914–1917) – [îşi] recăpătase, 
aparent, liniştea. Administraţia austriacă, care pierdea progresiv controlul, în 
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culmea disperării, instaurase, totuşi, un regim dictatorial dintre cele mai absolutiste, 
jandarmii putând dispune arestări şi pedepse capitale fără judecată. 

Pentru ilustrare, reproducem dintr-un interviu luat generalului Iacob Zadik în 
1935: „Ai auzit de colonelul Fischer? A fost şeful de neagră pomină a[l] 
jandarmeriei în Bucovina. Numele lui s-a şoptit cu groază în toate casele de peste 
Molna. Spânzurătorile lui au legănat, în lungul drumurilor, trupurile române. Ei 
bine, această figură sinistră n-a crezut să-şi servească un glonţ, atunci când a văzut 
că totul e pierdut. Mi-a predat sabia şi s-a pus la dispoziţia mea”. 

Unităţile militare austriece, intrate în panică, se dispersau pe grupe,  
angajându-se în retrageri dezorganizate spre vest şi nord. Unele, metamorfozate în 
bande huliganice, recurgeau la acte banditeşti. Conjugate cu alte şleahte de 
răufăcători, au împânzit întregul ţinut, trecând la terorism, jafuri, atacuri prin oraşe, 
sate şi drumul mare. În atmosfera anarhică generalizată, s-a ivit iniţiativa, 
lăudabilă, a înjghebării gărzilor cetăţeneşti în câteva localităţi, care au activat 
benefic, evident, fără eficienţă, în ansamblu, până la sosirea trupelor române. 

Către mijlocul lui octombrie 1918, victoria definitivă a aliaţilor bătând la 
uşă, prăbuşirea Imperiului Habsburgic devenise o certitudine. Consecinţa logică 
consta în dezmembrarea-i totală. Naţiunile interesate – din conglomeratul lui – 
începuseră să se agite. Legătura dintre Viena şi Cernăuţi nu mai funcţiona. 

Mişcarea românească străbătea, atunci, clipe de criză. Marii români erau 
absenţi din Cernăuţi, Iancu Flondor, urmărit de siguranţa austriacă, stătea ascuns la 
Storojineţ; Ion Nistor era refugiat la Chişinău. 

Dar iată, în momentul crucial de extremă încordare, a intervenit 
academicianul Sextil Puşcariu, parcă anume reîntors, cu câtva timp înainte, de pe 
frontul austro-italian la catedra sa universitară din Cernăuţi. Instantaneu, cutezător, 
[şi-]a alertat colegii şi cunoscuţii, care, mobilizaţi în consfătuiri clandestine, în 
casele dr. Bodea şi Alex. Hurmuzachi, au decis propulsarea unei viguroase acţiuni 
gazetăreşti, concretizată prin apariţia ziarului „Glasul Bucovinei”, la 22 octombrie 
[stil nou]. Primul număr, redactat integral de Sextil Puşcariu, într-un scăpărător stil 
patriotic, cu articolul Ce vrem?, a fost salutat frenetic de unanimitatea românească, 
fericită, şi de majoritatea naţionalităţilor conlocuitoare. 

În paralel, s-a organizat venirea vajnicului Iancu Flondor la Cernăuţi, 
succedată de reuniunea fulger a reprezentanţilor tuturor partidelor politice 
româneşti, care au convocat Marea Adunare, proclamată Constituantă, din 27 
octombrie [1918], prezidată de părintele Bejan, preşedintele vechii Societăţi pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 

Adunarea Constituantă a hotărât Unirea Bucovinei cu celelalte ţări 
româneşti, într-un singur stat naţional independent. S-a ales un consiliu de 50 de 
membri, care a delegat din sânul său un comitet executiv, în frunte cu Iancu 
Flondor, transformat apoi în guvern provizoriu al Bucovinei. Totodată – 
apreciindu-se enorma gravitate a stării de efervescenţă şi imposibilitatea unei 
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acţiuni eficace de redresare prin mijloace proprii –, s-a hotărât trimiterea aprigului 
Vasile Bodnărescu la Iaşi, pentru a solicita Guvernului Român ajutorul grabnic al 
armatei române. Prioritar, Iancu Flondor ceruse guvernatorului austriac Etzdorf  
predarea administraţiei  Bucovinei, dar a fost refuzat. 

Câmpulungenii au iniţiat trimiterea unei delegaţii la Fălticeni, pentru a 
înmâna o moţiune autorităţilor locale, privind solicitarea intervenţiei neîntârziate a 
armatei române. Oraşul Fălticeni a rezervat solilor bucovineni o călduroasă şi 
emoţionantă manifestaţie de simpatie, în fruntea căreia se aflau primarul I. Tatos şi 
generalul Ion Neculcea. 

Statul român, receptiv la mesajul preşedintelui Iancu Flondor, a dispus, 
prompt, trimiterea Diviziei [a] 8-a şi a altor unităţi [militare], sub comanda 
generalului Iacob Zadik. Ordinul telegrafic al Ministrului de Război, general 
Hârjeu, din cabinetul Marghiloman, purtând nr. 1, din 5 noiembrie, orele 18, stipula 
eliberarea, fără întârziere, a localităţilor Iţcani şi Suceava, iar de aici, progresiv, a 
Bucovinei, urmând ca generalul Zadik să se pună în legătură cu Guvernul Naţional 
din Bucovina. În „Studii şi materiale de istorie”, din 1958, Vasile Livianu 
menţionează ordinul Guvernului Marghiloman de trimitere a trupelor române în 
Bucovina. 

Pe fundalul înfiorătorului spectacol din Bucovina, se profila acum, 
predominant, nobila misiune a armatei române, învăluită în superba mantie a 
salvgardării, aducătoare de linişte şi pace.  

Dată noua situaţie extremă, văzută prin perspectiva victoriei Antantei, 
conducerea României – invitată – a decis reluarea legăturilor iniţiale cu aliaţii, în 
pofida Tratatului de pace separată cu Germania, de la Bucureşti, din mai 1918, 
devenit ca atare caduc. De drept, nici nu intrase în vigoare, deoarece Regele 
refuzase să-l semneze. Consecutiv, guvernul Marghiloman a demisionat, în seara 
de 5 noiembrie, după expedierea ordinului de intrare a armatei române în 
Bucovina. Noul guvern s-a constituit de Generalul Coandă. Generalul Zadik, 
judecând situaţia, a dispus telefonic maiorului Anton Ionescu – comandantul 
Companiei 5 Grăniceri, aflată pe graniţă – să elibereze, chiar în acea noapte [de] 
5/6 noiembrie [1918], Iţcanii şi Suceava. După un marş forţat, cu anihilarea unor 
uşoare rezistenţe, la orele 5 dimineaţa, grănicerii au intrat în Suceava. Prea labil, se 
eliberase Iţcani. Tot în noaptea [de] 5/6 noiembrie, comandantul Diviziei a lansat 
ordinul de efectuare a mobilizării, în zilele de 6 şi 7 noiembrie. S-a transmis, apoi, 
unităţilor ordinul de operaţii, care stabilea formarea a trei detaşamente: Dragoş, 
Suceava, Alexandru cel Bun şi a sectoarelor de acţiune. 

În zorii zilei de 8 noiembrie 1918, detaşamentele pline de însufleţire, 
comandate de generalii Ion Neculcea, Aristide Lecca, col. D. Gheorghiu,  
având[u-l] în frunte pe generalul Zadik, au descălecat pe teritoriul Ţării de Sus [a 
Fagilor], prin punctele de frontieră Mihăileni, Burdujeni, Cornu Luncii, în 
atingerea obiectivelor. Avioane, zburând deasupra încântătoarelor meleaguri 
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bucovinene, au aruncat proclamaţia generalului Zadik: „Răspunzând la chemarea 
Consiliului Naţional Bucovinean, armata română a păşit pe pământul marelui 
Voievod Ştefan pentru a ocroti viaţa, avutul şi libertatea locuitorilor […]”. 

N. Iorga, în „Neamul românesc”, 1917–1918, scria: „Generalul Zadik a 
publicat o frumoasă proclamaţie către Bucovina”. Ziarul „Neamul românesc”, din 8 
noiembrie, a înserat articolul Neamul românesc, de N. Iorga: „Ostaşii români sunt 
în Bucovina neamului românesc. În fruntea lor, pare că pluteşte umbra marelui 
Domn, care de un veac era rob al străinului pe pământul celei mai drepte şi vechi 
moşteniri a lui. Moldova lui Ştefan cel Mare e astăzi întregită”. 

„Glasul Bucovinei” a salutat sosirea armatei române: „Bine aţi venit! În 
mormântul său, s-a deşteptat voievodul, după 500 de ani, chinuit de visuri urâte de 
mai bine de un veac. L-au trezit tropote de cai, pe care le-a recunoscut. Vin arcaşii 
mei. Armatele române au intrat în Bucovina… Umbra lui Ştefan binecuvântează 
poporul său…” 

Postul de comandă al trupelor noastre s-a mutat la Suceava. Generalul 
comandant, statul major şi ostaşii au fost întâmpinaţi cu ovaţii şi flori de cetăţeni şi 
inimosul primar, dr. Eusebie Popovici. În Albumul Cetăţii de Scaun, din 1913–
1924, generalul a consemnat, la 8 noiembrie: „Aici încetează dominaţia 
habsburgică. Fini[t] Austria [!]”. 

La trecerea prin Iţcani, [la data de] 8 noiembrie, generalul Zadik s-a întâlnit 
cu reprezentanţii Consiliului Naţional [Român], dr. Gheorghian şi Aurel Popescu, 
veniţi cu mesajul preşedintelui Iancu Flondor, de chemare imediată a armatei 
române. Ambii erau travestiţi în haine zdrenţuite, pentru a evita suspiciunile 
anarhiştilor care controlau traseul Cernăuţi–Iţcani. Aspectul lor, însă, neprezentând 
încredere, organele militare de la comandament i-au reţinut. Insistenţele depuse au 
condus la primirea lor de general, sub supraveghere. Pe moment, dr. Gheorghian  
şi-a sfâşiat gulerul, iar generalul, intuind că se găseşte în faţa unui mistificator sau 
nebun, era gata să dea ordine în consecinţă, când „nebunul” desface, din gulerul 
rupt, scrisoarea preşedintelui (Din „Universul literar”, 1930). După îmbrăţişarea 
emoţionantă, au fost invitaţi de general să-l însoţească pe parcursul înaintării 
trupelor. 

Marşul detaşamentelor a decurs normal, fără vărsare de sânge, bubuit de 
tunuri sau păcănit de mitraliere. Pretutindeni, în oraşe, comune, sate, oştenii români 
s-au bucurat de primiri călduroase şi impresionante manifestări de simpatie. 
Ofiţerii români din  fosta armată austriacă, cu drapele tricolore şi flori, întâmpinau 
coloanele şi solicitau alăturarea lor la patrioticele acţiuni eliberatoare. 

La 10 noiembrie, seara, trupele atinseseră o linie la sud de Prut, grupându-se 
pe trei direcţii spre Cernăuţi. A doua zi, 11 noiembrie, Detaşamentul „Alexandru 
cel Bun” a trecut la nord de Prut, iar Detaşamentul „Suceava”, la marginea de sud-
vest de Cernăuţi. Detaşamentul „Dragoş”, la orele 14, a intrat triumfător în 
Cernăuţi. Piaţa Unirii clocotea de uralele mulţimii. Consiliul Naţional [i-]a 
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întâmpinat aclamând pe generalul Zadik, colonelul Rovinaru, ofiţerii Statului 
Major şi unităţile detaşamentului. Generalul este ridicat pe braţe de ofiţerii români 
din fosta armată austriacă şi purtat în alai. În atmosfera sărbătorească, dar 
tensionată, datorită derulării operaţi[uni]lor trupelor, la Palatul Naţional s-a 
desfăşurat recepţia oficială omagială a generalului Zadik – reprezentantul 
României – de către preşedintele Iancu Flondor, reprezentantul Bucovinei. 

Iancu Flondor a spus: „Domnule General, ca preşedinte al Consiliului 
Naţional, beneventez falnica oaste română la intrarea ei în Bucovina. Suntem pe 
cale să întregim iarăşi moştenirea marelui Domn Ştefan – România Mare…  
Daţi-mi voie să vă beneventez, aşa cum o fac doi fraţi iubitori, care, după o lungă şi 
dureroasă despărţire, se întâlnesc. O fac deschizând braţele, strângându-vă la 
piept…” 

Jur împrejur, ochii lăcrămau. 
Generalul a răspuns: „În urma dorinţei Consiliului Naţional al Bucovinei, 

Ţara României a adus ajutorul armatei pentru ca liniştea acestei ţări să nu fie 
turburată. Aduc salutul cu iubire frăţească, pot spune iubire de mamă , al României 
libere… Pentru despărţirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge şi să cadă un cap de 
Domn, pentru reîmpreunarea ei, n-a curs niciun pic de sânge…” 

Îmbrăţişarea celor doi mari demnitari a fost clipa celei mai mari înălţări 
sufleteşti. O adevărată ambianţă năpădită de explozii emoţionale. Ziua de renaştere 
şi triumf a Bucovinei libere. 

Domnitorul Grigore Ghica a ispăşit cu viaţa împotrivirea categorică, pornită 
din înaltele sale prerogative, la odiosul târg al vânzării Bucovinei (atunci Cordunul) 
către austrieci, de generalul rus Rumiantzow, cu o tabacheră de aur şi 500 de 
galbeni. Tranzacţie întărită de Sublima Poartă pe preţ de 15 012 piaştri şi 20 [de] 
parale. 

Pentru continuarea operaţiilor, prin derogare de la prohibiţiunea din 
armistiţiul semnat la Compiégne, la 11 noiembrie, comandamentul trupelor a primit 
dezlegare din partea generalului Prezan – şeful Marelui Stat Major. Astfel, 
eliberarea s-a întins până la Nistru, desăvârşindu-se efectiv pe întreaga Bucovină, 
în hotarele ei istorice. Unităţi austriece din 2–3 regimente, sub comanda 
arhiducelui Wilhelm, care staţionaseră la Cernăuţi şi în sectorul nordic – pentru a 
evita un eventual impact cu armata română –, s-au retras dezorganizat spre Galiţia. 
N. Iorga, în Însemnări, a notat: „A fost prins arhiducele Wilhelm, care la Cernăuţi 
complota să se facă rege al Galiţiei. Secretarul lui Nistor îmi spune că Wilhelm de 
Austria, închis la Căldăruşani, e un tânăr de vreo 20 de ani, sfios şi fără calităţi.” 

Prin completarea unităţilor, au mai descins în Bucovina comandanţii de 
brigadă general Alexandru Văitoianu şi coloneii Nicolae Samsonovici, Petre 
Cănciulescu, Liciu, A. Lupaşcu, Polţer. Evenimentele evaluate au demonstrat în 
profunzime comportamentul pilduitor, ţinuta majestoasă, disciplina impecabilă a 
străluciţilor ostaşi. Conduşi cu tact şi luciditate de ofiţeri distinşi, au reuşit să-şi 
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impună autoritatea, apropiindu-se de sufletul localnicilor. Sub scutul soldatului 
român, s-a putut susţine – în toată libertatea – voinţa de a trăi o viaţă raţională. 
Meritul a revenit ostaşilor români. Ei s-au făcut cunoscuţi, pe aceste plaiuri 
fermecătoare, nu atât prin faptele de arme ce-i acoperise[ră] de lauri la Oituz – 
fiindcă aici n-au avut de luptat cu un inamic –, cât prin mijloace paşnice. Au 
mânuit, drept arme, sublime acte de înfrăţire, de lămurire a condiţiilor de 
amalgamare a umanismului cu sentimentele patriotice a[le] tuturor minorităţilor 
etnice, în vederea realizării numitorului comun indispensabil gingaşului proces 
unificator. Armata a promovat o nouă viaţă, de regenerare şi reînflorire pe tot 
cuprinsul ţinutului. Un impuls deosebit s-a resimţit, binefăcător, şi pe teren social-
cultural. S-a acordat o atenţie specială studenţimii, delegaţi ai armatei participând 
activ la întrunirile ei. Cu un tren special organizat de armată, studenţii au întreprins 
un turneu instructiv şi de înfrăţire în toată România Mare. Cercul studenţesc 
„Arboroasa”, în semn de recunoştinţă, l-a numit pe generalul Zadik „membru 
onorar”. 

Declaraţiile şi amintirile conducătorilor implicaţi în monumentala operă 
constituie elocvente piese documentare, fundamentale pentru statuarea veridicităţii 
istorice. Realitatea a evidenţiat excelent caracterul eliberator, conţinând elementele 
lui specifice. Veridicul s-a impus cu forţa magică a combaterii irealului. 

Generalul Zadik, animat de trainice simţăminte, a consacrat şi o intensivă 
activitate pe eşichierul politic-naţional, militând asiduu, alături de Iancu Flondor, 
Sextil Puşcariu, de ceilalţi luptători băştinaşi, de masele populare, la pregătirea şi 
organizarea Congresului General al Unirii. Relaţii de excepţie statornicise cu 
înfocatul patriot Ion Nistor, reîntors din pribegie la 23 noiembrie, împreună cu 
ceilalţi bucovineni refugiaţi. 

Memorabila şedinţă a Congresului, „chemată să întoarcă destinul unui 
neam”, scria prof. Marmeliuc, a avut loc la 28 noiembrie 1918, în impunătoarea 
Sală Sinodală, de marmură albă, a Palatului Mitropolitan. Au participat membrii 
guvernului provizoriu, membrii Consiliului Naţional, în frunte cu părintele Bejan, 
Iancu Flondor, Ion Nistor, părintele Gh. Şandru, generalul Iacob Zadik, înconjurat 
de ofiţerii comandamentului, ofiţerii bucovineni, Mitropolitul de Repta, în mijlocul 
clerului, reprezentanţii administraţiei de stat, delegaţii ţărănimii, delegaţii 
muncitorimii. Dintre naţionalităţile conlocuitoare, erau prezenţi polonii, germanii şi 
un grup de ucraineni.  

Părintele Bejan, apoteozând ziua dreptăţii, [i-]a salutat pe reprezentanţii 
vitezei armate române, ce a întins o mână de ajutor în clipele de cea mai grea 
cumpănă, a salutat întreaga asistenţă, după care a propus ca preşedinte al 
Congresului pe Iancu Flondor şi secretar, pe Radu Sbiera. 

Următor expunerilor epocale pronunţate de preşedintele Iancu Flondor şi 
academicianul Ion Nistor, într-un entuziasm delirant, membrii Congresului, în 
unanimitate, au ratificat hotărârea de unire luată de Constituanta din 27 octombrie 
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1918 şi au votat Unirea Bucovinei cu Patria Mamă. Din cutremurătoarea 
Rezoluţiune a Congresului, reproducem un alineat evocator al îndurărilor 
bucovinenilor în seculara asuprire austriacă: „În scurgere de 144 ani, bucovinenii 
au luptat ca nişte mucenici pe toate câmpurile de bătălie din Europa, sub steag 
străin, pentru menţinerea şi mărirea asupritorilor lor şi ei, drept răsplată, aveau să 
îndure izgonirea limbii din viaţa publică, din şcoală, din biserică; […] prin 
strâmbătăţi şi persecuţii, se căuta înstrăinarea firii şi învrăjbirea cu celelalte 
neamuri, cu care voia să trăiască ca frate; poporul băştinaş a fost despoiat în mare 
parte de vechea moştenire…”. 

Unirea a fost legiferată prin Decretul din 18 decembrie 1918, dat în 
Bucureşti, şi pecetluită, pe plan internaţional, de Tratatul de Pace încheiat la Saint 
Germain, în 10 septembrie 1919, semnat de România la 9 decembrie 1919. 
Conform Micului dicţionar enciclopedic, ediţia a II-a, 1978, „în 1940, [însă], partea 
de nord a Bucovinei a intrat în componenţa U. R. S. S.” 

Partea de sud a Bucovinei, reprezentată prin vastul judeţ Suceava, este 
investită cu toate drepturile şi îndatoririle izvorâte din măreţele fapte ale anului 
1918. Actul Unirii nu se apreciază în dimensiuni spaţiale, ci cu gradul de tărie al 
significaţiei istorice, a[l] voinţei naţionale şi a[l] sentimentelor poporului. Un om 
de stat francez spunea: „Les peuples ne se mesurent pas à leur taille, mais à leur 
volonté”. 

Prin conlucrarea activă la conducerea treburilor, prin prestigioasele linii 
directoare trasate, prin abilitatea remarcabilă în soluţionarea delicatelor probleme 
ale minorităţilor etnice, generalul Zadik a dat misiunii sale o dimensiune ce 
depăşea cu mult domeniul militar. El a fost confruntat cu întregul evantai al 
problemelor majore din procesul transformării Bucovinei robite, în Bucovina 
dezrobită. 

Ministrul Nistor, într-o scrisoare oficială, din mai 1919, s-a exprimat: „Ce 
însemnătate are generalul Zadik pentru Bucovina, cum s-a introdus în treburile 
noastre, cum se bucură de încrederea tuturor!” 

Extragem din scrisoarea Epitropiei Comunităţii israelite din Cernăuţi, 
adresată generalului Zadik: „Prin cedarea cu împrumut a 10 vagoane [de] grâu, aţi 
adus Epitropiei un serviciu de nepreţuit, i-aţi făcut cu putinţă a aproviziona 
populaţia evreiască cu azimă. Pentru această faptă umană şi mărinimoasă , în 
numele întregii populaţiuni evreieşti, vă exprim mulţumirile cele mai sincere şi 
devotate. Preşedinte: dr. Vander”. 

„Revista Unirii”,  nr. 5/1919, a publicat articolul Generalul Iacob Zadik , [în 
care se scrie]: „ Prin înalta sa înţelegere, a dat dovadă de multă pricepere pentru 
problemele privitoare la naţionalităţile conlocuitoare. Un spirit larg, mintea 
luminată, diplomatul abil [… ]. Prin faptele sale mari […] şi-a înscris numele în 
cartea veşniciei cu litere de aur…”. 
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„Glasul Bucovinei” a scris [în articolul] Generalul Zadik şi ţăranii: „Prin 
tactica sa desăvârşită, cucereşte inimile ţăranilor ce-i cer ajutorul şi sfatul”. 

N. Iorga, în Însemnări zilnice, 1917–1918, a notat [şi el]: „Generalul Zadik 
este un om isteţ şi dibaci”. 

La 11 noiembrie 1919, bucovinenii au organizat o amplă sărbătorire, cu 
lansarea unui sclipitor manifest, semnat de ministrul Nistor, senatori, deputaţi: 
„Iubiţi cetăţeni! În ziua de 11 noiembrie 1919, se împlineşte un an de când 
regimentele Diviziei a 8-a, în frunte cu viteazul lor comandant generalul Zadik, au 
intrat în Bucovina şi au afirmat de fapt o cârmuire românească. Prin stăruinţa şi 
munca lor, au readus în sânul Moldovei pe cea mai frumoasă fiică ce fusese răpită 
de duşmanii neamului. Uniţi-vă în cuget şi simţire şi toată populaţia Bucovinei, 
indiferent de naţionalitate, cinstiţi ziua de 11 noiembrie, sfinţind-o ca pe o 
sărbătoare naţională”[!] 

Generalul [Zadik], mulţumind, a încheiat: „Această manifestare îmi dă 
încredere nestrămutată că, în vremuri bune, precum în timpurile viforoase, zefirul, 
ca şi viscolul, vor aduce pe aripa lor, din toate colţurile Bucovinei, refrenul 
Trăiască România Mare”[!] 

Manifestul citat simbolizează cel mai concludent probatoriu istoric, care 
conţine misiunea atribuită ostaşilor români intraţi în Bucovina şi rezonantele acte 
săvârşite. 

Primarul Teofil Simionovici, pronunţând o alocuţiune, a spus: 
„Reprezentanţii comunali ai oraşului Cernăuţi, voind să eternizeze momentul 
istoric, au hotărât să-şi manifeste bucuria şi recunoştinţa faţă de glorioasa armată şi 
viteazul ei comandant, denumind de acum încolo Str. Francisc în Str. 11 Noiembrie 
şi Str. Sencovici în Str. General Iacob Zadik” („Revista Unirea”, nr. 3 / 1919). 

Ar fi de dorit, pentru eternizarea reală a momentului istoric, să se transpună 
denumirile [şi] pe străzile municipiului Suceava. 

Legătura istorică cu Unirea Bucovinei a mai atras înnobilarea generalului 
Zadik cu înaltul titlu de merit „Cetăţean de Onoare”. I s-a conferit şi Ordinul 
„Ferdinand”, legiferat în 1930, pentru contribuţia, în mod deosebit, la realizarea 
Unirii tuturor românilor. Profesorul Procopovici a scris: „Unirea Bucovinei 
hotărâtă de Constituantă a fost realizată prin intrarea armatei în Bucovina”. 

Altă însărcinare de seamă, adăugată la bogatul palmares al destoinicilor 
ostaşi, a survenit în mai 1919, când guvernul român a ordonat Diviziei [a] 8-a, 
completată cu unităţi suplimentare, să intre în Pocuţia, pentru a controla calea 
ferată Horodenca-Colomea-Sighetu Marmaţiei, a face legătura cu aripa dreaptă a 
polonilor, precum [şi] a ocroti viaţa şi avutul populaţiei de acolo. Trupele române , 
comandate de generalul Zadik, grupate pe trei coloane, conduse de coloneii 
Daşchievici, Răuţoiu, Cănciulescu, au păşit, la 24 mai 1919, orele 4 dimineaţa, pe 
pământul Pocuţiei, cuprinzând în trei zile obiectivele ordonate. 
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În 26 mai 1919, misiunea se perfectase în desăvârşită ordine, unităţile 
austriece retrăgându-se spre nord. Prezenţa trupelor române a durat până la 18 
august 1919, dată la care Pocuţia a trecut la Statul polon, potrivit Convenţiei de 
Pace de la Paris. Protocolul de predare către armata polonă s-a încheiat la Stanislas, 
pe 17 august 1919, între generalul Zadik, reprezentantul Statului român, şi 
generalul comandant al Armatei polone de sud-est, reprezentantul Statului polon. 
Apoi, generalul [Zadik] a lansat o proclamaţie la Colomea, prin care transmitea 
mulţumiri autorităţilor şi întregii populaţii din Pocuţia, pentru ordinea şi liniştea 
păstrate pe timpul staţionării armatei române. Evacuarea s-a efectuat între 18 şi 25 
august 1919.  

Merită subliniate momentele de înălţare sufletească, adâncă recunoştinţă şi 
mulţumire a populaţiei de toate naţionalităţile din Pocuţia, faţă de sprijinul acordat 
de Statul român şi de comportarea exemplară a trupelor române. 

În Studii şi materiale de istorie contemporană , din 1958, [apărut sub egida] 
Academi[ei] R. P. R., prof. Eliza Campus relevă acţiunea armatei române din 
Pocuţia: „Încă în timpul desfăşurării Conferinţei de Pace de la Paris, s-au stabilit 
legături amicale între delegaţia poloneză şi delegaţia română. Pederewski şi Ion 
Brătianu şi-au făcut promisiuni în legătură cu viitoarele fruntarii. O altă acţiune 
comună, pusă la cale tot în 1919, a fost şi aceea întreprinsă de Divizia  [a] 8-a 
română, de sub comanda generalului Zadik, care a făcut joncţiunea cu armata 
polonă. Dintr-o scrisoare adresată de delegaţia poloneză de la Paris către Ion 
Brătianu, reiese că se cerea „să se dea instrucţiuni generalului Zadik, în scopul de a 
stabili caracterul de colaborare cu totul prietenesc al României în calitatea sa de 
aliată a Poloniei”. 

La împlinirea a şaizeci şi patru de ani de la magnificele realizări, aducem un 
vibrant şi arzător omagiu de recunoştinţă străluciţilor patrioţi bucovineni, falnicilor 
ostaşi români, corifeilor Iancu Flondor, Iacob Zadik, Ion Nistor, Sextil Puşcariu. 
Îmbinăm urarea fierbinte [cu cea] de conferire virtuosului popor bucovinean [a] 
mult dorite[lor] prerogative a[le] comemorării trecutului său, încărcat de gloria 
realipirii „colţului de ţară care mi-a fost mai drag” – [cum] spunea marele voievod 
Ştefan –, în hotarele statului naţional unitar român. 
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Ilie Rad, Aron Pumnul (1818–1866), ediţia a II-a, revizuită şi adăugită,  
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016, 412 p. + 25 de ilustraţii 
 
Unul dintre primele evenimente literare „de nivel naţional” ale acestui an s-a petrecut în ziua 

de 25 ianuarie 2016, la sediul U.S.R. Cluj, unde a avut loc lansarea volumului monografic Aron 
Pumnul (1818–1866), aflat la a doua ediţie,  semnat de prof. univ. dr. Ilie Rad.  

Evenimentul literar a fost organizat de Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” din Bistriţa-
Năsăud, Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din Romania (USR Cluj) şi de Editura „Şcoala Ardeleană” 

din Cluj-Napoca. Cartea face parte din programul editorial al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”, 

din Bistriţa-Năsăud, program axat pe editarea unor cărţi cu impact naţional. 
Prin lansarea noului volum monografic, au fost marcaţi cei 150 de ani de posteritate a lui 

Aron Pumnul, profesor, publicist, lingvist, istoric, istoric literar, filosof, militant politic, animator al 
vieţii spirituale a românilor din Bucovina.  

Despre locul şi rolul lui Aron Pumnul în lingvistica românească au fost scrise, în prima 

jumătate a secolului al XX-lea, mai multe studii fundamentale. Există şi trei studii monografice 

despre învăţatul ardelean dedicat Bucovinei, semnate, de-a lungul timpului, de oameni de cultură 

bucovineni. Primul studiu i se datorează lui I. G. Sbiera, Aron Pumnul.  Voci asupra vieţii şi 
însămnătăţii lui (1889). La mai bine de cincizeci de ani distanţă, istoricul literar Constantin Loghin 

tipăreşte monografia Aron Pumnul – Mihai Eminescu (1943), iar, după alte cinci decenii, apare 

„micromonografia de popularizare” alcătuită de profesorul teolog Petru Rezuş, Aron Pumnul (1994). 
Aşezându-se în această vecinătate intelectuală, monografia alcătuită de profesorul universitar clujean 
Ilie Rad, recent reeditată, a fost receptată ca „o construcţie critică, traversată de un mesaj convingător, 
întru totul favorabil subiectului abordat. Din paginile lucrării, se conturează un portret de cărturar 

exemplar pentru timpurile sale şi profund viabil, prin semnificaţia făptuirilor, pentru noi, cei de azi” 

(V. Fanache, Prefaţă, p. 11).     
Iniţial teză de doctorat (susţinută în anul 1997), monografia dedicată de Ilie Rad „acestui 

apostol al românismului în Bucovina” secolului al XIX-lea, care a fost Aron Pumnul, a apărut, într-o 
primă ediţie, în anul 2002. Autorul ţine să sublinieze, în Argument la ediţia a II-a: „Din câte îmi 

amintesc, ea a fost publicată din resurse financiare alocate activităţilor culturale din Bucovina, motiv 

pentru care cea mai mare parte a tirajului s-a difuzat în această provincie istorică românească. De 

aceea, m-a bucurat propunerea Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud de a retipări cartea, cu speranţa că 

actuala ediţie îşi va găsi locul şi în cele mai importante biblioteci din România” (p. 23). 
Profesorul Ilie Rad îl înfăţişează posterităţii pe Aron Pumnul ca pe „un exemplu de energie 

modelatoare în interiorul culturii române” (V. Fanache, p. 9). În Argument, autorul enumeră, între 
obiectivele lucrării sale: lămurirea, pe baza cercetărilor de arhivă, a unor „aspecte necunoscute, puţin 

cercetate sau controversate în legătură cu viaţa şi opera învăţatului ardelean”, cum sunt anii de studiu 

la Blaj şi Cluj şi studiile de teologie, urmate de Aron Pumnul la Universitatea din Viena; stabilirea 
„paternităţii lui Pumnul asupra unui număr de nouă texte nesemnate, publicate în ziarele «Bucovina» 
sau «Foaea Soţietăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina», din Cernăuţi; prezentarea şi 

comentarea unor „scrieri importante ale lui Aron Pumnul, pe care lucrări fundamentale ale 
istoriografiei noastre le ignoră”, cum este lucrarea consacrată, în 1865, Fondului Bisericesc din 

Bucovina (260 p.); valorificarea integrală a celor 40 de scrisori păstrate de la Aron Pumnul. Autorul 
abordează şi „aspecte necercetate ale operei lui Aron Pumnul: valenţele artistice ale scrisului său, 
vocaţia epistolară, concepţia pedagogică, preocupările teologice etc.” (p. 14).          



Cărţi. Reviste 

 
Volumul, care însumează 412 pagini,  cuprinde 23 de capitole: I.  Naşterea, copilăria şi primii 

ani de şcoală la Odorhei (1832–1836) (p. 27–34); II. Elev la Gimnaziul din Blaj (1835–1840), apoi la 
Liceul Episcopal de aici (1840–1841) (p. 35–51); III. La Liceul Piariştilor din Cluj (1841–1842) (p. 
52–59); IV. Student la Universitatea din Viena (1842–1846) (p. 60–78); V. Profesor la Blaj (1846–

1848) (p. 79–89); VI. În vâltoarea Revoluţiei de la 1848 (A. Naşterea unei idei: Adunarea din 

Duminica Tomii; B. Adeziunea tineretului la Proclamaţia lui Aron Pumnul; C. Încercările 

autorităţilor de a zădărnici adunarea convocată prin Proclamaţia lui Aron Pumnul; D. Desfăşurarea 

Adunării din Duminica Tomii şi însemnătatea acesteia; E. Conţinutul Proclamaţiei lui Aron Pumnul ; 
F. Membru în Comitetul Permanent de la Sibiu; G. Comisar de propagandă în Ţara Românească) (p. 
90–116); VII. Ideologia revoluţionară a lui Aron Pumnul (p. 117–125); VIII. Exilul în Bucovina (p. 
126–135); IX. Activitatea ziaristică a lui Aron Pumnul (p. 136–156); X. Ideile şi teoriile lingvistice 
(p. 157–183); XI. „Lepturariul” – o carte de pionierat (p. 184–199); XII. Ctitor al bibliotecii 
învăţăceilor români gimnazişti din Cernăuţi (p. 200–216); XIII. În meandrele vieţii (A. Căsătoria 
(1851); B. Candidat la Universitatea din Iaşi (1860) ; C. Implicarea în primele alegeri libere din 
Bucovina autonomă (1861) ; D. Membru de onoare al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 

în Bucovina (1865) (p. 217–238); XIV. Concepţia pedagogică (p. 239–249); XV. Un nou scriitor 
vechi (p. 250–261); XVI. Primul istoric al Fondului Bisericesc din Bucovina (p. 262–276); XVII. 
Traducătorul (p. 277–284); XVIII. Vocaţia epistolară (p. 285–296); XIX. Teologul (p. 297–303); 
XX. Cei din urmă ani. Moartea (p. 304–314); XXI. Constituirea Fundăciunii Pumnulene (p. 315–

324); XXII. Festivităţile prilejuite de sfinţirea monumentului funerar (p. 325–331); XXIII. Aron 
Pumnul – arc peste timp (p. 332–341); Opera lui Aron Pumnul (în ordine cronologică) (p. 342–345); 
Scrisorile rămase de la Aron Pumnul (p. 346–349); Referinţe critice şi bibliografice despre Aron 

Pumnul (în ordine cronologică) (p. 350–360); Bibliografie generală (p. 361–371); Abstract (p. 372–
381); Ecouri critice la prima ediţie (p. 382–398); Indice de nume (p. 399–412). Câteva dintre capitole 
au fost publicate de autor, „într-o primă variantă”, în reviste de specialitate: „România literară”, 

„Tribuna”, „Glasul Bucovinei”, „Codrul Cosminului” etc.   
Ilustraţiile alb-negru de la sfârşitul volumului îl conduc, şi ele, pe lectorul interesat, prin 

lumea în care a trăit şi a scris Aron Pumnul.  
Pentru a-i contura profilul „cât mai aproape de adevăr”, Ilie Rad înfăţişează, în capitolul 

Naşterea, copilăria şi primii ani de şcoală la Odorhei (1832–1836), primii paşi în viaţă ai lui Aron 

Pumnul. Născut la 27 noiembrie 1818, în satul Cuciulata, lângă Făgăraş, Aron Pumnul părea 

predestinat unei existenţe supuse suferinţei: copil bolnav de inimă, venit pe lume „într-un an năpăstuit 

de o secetă cumplită”, într-o familie de ţărani neştiutori de carte, numeroasă şi săracă, lipsită, prin 
moartea timpurie a mamei, de încă un sprijin esenţial (p. 27). Educaţia, întârziată de boală (abia la 14 

ani începe să frecventeze şcoala), o datorează, după informaţii orale, stăpânului moşiei pe care se afla 

satul Cuciulata. În aceste condiţii, frecventează o şcoală primară ungurească, confesională, în limba 

latină. Însă, în acest prim capitol, autorul pune accentul pe discuţiile legate de numele adevărat al 

învăţatului ardelean. Sunt aduse în discuţie (p. 28–34) originea, scrierea şi variantele (16!) prenumelui 
şi numelui Aron Pumnul, pe care Ilie Rad le clarifică în „cinci pagini de virtuozitate onomastică” (V. 

Fanache, p. 10). La finalul lor, autorul îşi exprimă tranşant concluzia: „Este în afara oricărei discuţii 

că la impunerea, în conştiinţa românească,  a celei mai răspândite variante a numelui – Aron Pumnul – 
a contribuit, în mod decisiv, Mihai Eminescu, prin intermediul primei sale poezii publicate, transcrise 
ulterior sub acest titlu: La mormântul lui Pumnul,  căreia Perpessicius i-a fixat titlul definitiv: La 
mormântul lui Aron Pumnul” (p. 34).  

În următoarele patru capitole sunt analizate, în amănunt, pe baza documentelor şi a 

informaţiilor de arhivă, parcursul şcolar şi formarea intelectuală a tânărului teolog ardelean, pasionat 

de filosofie. În anul 1835, se înscrie la Gimnaziul din Blaj. În această localitate – unde, la acea vreme, 
„deosebita elevaţie spirituală contrasta cu aspectul edilitar deplorabil” (p. 36) –, Aron Pumnul petrece 
şase ani. Întreaga existenţă a gimnazistului în acest timp este înfăţişată în capitolul al II-lea, Elev la 
Gimnaziul din Blaj (1835–1840), apoi la Liceul Episcopal de aici (1840–1841). Cititorului i se 
propune o trecere în revistă a programei şcolare, a disciplinelor studiate, chiar a programului zilnic al 

elevilor, la început de secol XIX. Fiindcă gimnaziul din Blaj nu avea internat, elevii stăteau „în cost”, 
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adică în gazdă, unii, mai avuţi, în casa „de dinainte”, alţii, în cea „din dărăpt”. Autorul dă amănunte 

despre viaţa grea a şcolarilor din generaţia lui Pumnul (p. 43–44), despre „micile bucurii ale zilelor 

monotone”, despre ce însemna să fii „licean… odinioară”. În ceea ce priveşte calitatea 
învăţământului, Aron Pumnul ajunge elev de gimnaziu şi, apoi, de liceu în Blaj,  
într-un moment în care „Liceul Episcopal din Blaj cunoaşte transformări radicale: angajarea de 

profesori valoroşi (ca Simion Bărnuţiu, de pildă), predarea istoriei românilor, respectiv a 

Transilvaniei, în cadrul istoriei universale, introducerea limbii române, ca limbă de predare, 
improvizarea unor spectacole de teatru şcolar, pătrunderea presei în limba română, apariţia unor 
publicaţii precum foaia manuscrisă «Aurora», redactată între 1838 şi 1840, pierdută din păcate…” (p. 

51).  
Din capitolul al III-lea, La Liceul Piariştilor din Cluj (1841–1842), aflăm că Aron Pumnul a 

frecventat, în urma unui transfer benevol, ultima clasă de liceu la renumitul Liceu Romano-Catolic 
din Cluj (Liceul Piariştilor), fiind atras aici, afirmă Ilie Rad, de „prestigiul imens pe care îl avea liceul 
piarist”. El citează şi opinia lui G. Bogdan-Duică despre acest liceu, „o şcoală de limbi, de stil, de 

claritate a formulării ideilor şi chiar de oarecare frumuseţe” (p. 53). Deşi condus de un ordin 

călugăresc, climatul liceului clujean era mai puţin religios, liberul arbitru se dezvolta fără îngrădire. În 

acest liceu, în afară de bursa primită la absolvire, pentru a studia la Seminarul Greco-Catolic de la 
«Sf. Barbara», din Viena, bursă obţinută datorită inteligenţei, modestiei şi puterii de muncă, Aron 
Pumnul a mai beneficiat de prietenia viitorilor revoluţionari Avram Iancu, Alexandru Papiu Ilarian, 

Iacob Mureşianu etc. Ilie Rad precizează că, în ciuda faptului că există un document, un „conspect” 

(registru matricol), publicat în 1944, care înregistrează studenţii celei de-a doua clase de liceu din 
anul şcolar 1841/1842, şi între care, la secţiunea Auditores Philosophiae, Secundi Anni,  se regăseşte şi 

Pumne Aron, pe placa memorială fixată, în perioada comunistă, pe clădirea fostului liceu piarist, 
numele acestuia nu figurează. Ulterior, la 170 de ani de la naşterea lui, în 1998, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a dezvelit o nouă placă memorială, reparând nedreptatea (p. 59; 338). 
În capitolul al IV- lea al cărţii,  Student la Universitatea din Viena (1842–1846),  se regăsesc 

informaţii bogat documentate despre programa de studii şi rezultatele obţinute la Facultatea de 

Teologie a Universităţii vieneze, dar şi despre preocupările extraşcolare ale lui Aron Pumnul şi 
prestigiul de care se bucura acesta în mediul studenţilor români din Viena. În 1844, la propunerea lui, 
a fost întemeiată, la Viena, „Societatea Teologilor Români, ca o societate de lectură şi formă de 

organizare naţională şi culturală a tineretului român din capitala imperiului” (p. 73). Aron Pumnul 

revine în ţară, în vara anului 1846, şi este numit profesor de filosofie la Liceul „Sf. Vasile”, din Blaj, 

în locul lui Simion Bărnuţiu. În toamna anului 1847, este hirotonit preot. După doi ani ca profesor, 
Aron Pumnul ,,a înţeles că nu se poate retrage în spaţiul bibliotecii, rămânând imun la evenimentele 

din afară, ci că trebuie să-şi cheltuiască energia şi talentul, puterea de muncă şi orizontul de cultură 

pentru propăşirea neamului său” (p. 88).  
În capitolul al VI-lea, În vâltoarea Revoluţiei de la 1848, autorul subliniază implicarea  

profesorului din Blaj în viaţa politică transilvăneană şi,  apoi, în evenimentele revoluţionare de la 
1848. Consecinţa atitudinii sale naţionaliste a fost obligaţia de a părăsi ţara, ,,adăugând exilului 

românesc o altă pagină zguduitoare” (p. 89).  
Capitolul al VII-lea al lucrării, intitulat Ideologia revoluţionară a lui Aron Pumnul, prezintă 

concepţia lui social-politică, reflectată în studiul Viaţa năciunei rumâne, dulceaţa limbei şi a 

simţemântelor ei, apărut în ,,Învăţătoriul poporului”, în patru părţi, în anul 1848. Este un studiu 
extrem de critic la adresa stărilor sociale ale timpului, inclusiv la adresa clerului, în care Aron Pumnul 

se arată revoltat de starea de înapoiere a poporului său şi pledează pentru cunoaşterea istoriei 

naţionale a românilor, pentru asumarea unui rol activ al bisericii în viaţa socială din Transilvania. Nu 

în ultimul rând, Aron Pumnul se referă şi la problema spinoasă a dezbinării românilor în uniţi şi 

neuniţi, îndemnul său fiind ca tema uniaţiei să fie părăsită, în favoarea regăsirii unităţii interne, între 
români. Adept al ideologiei iluministe, Aron Pumnul a susţinut mereu dreptul românilor de a avea 

acces la cultură şi educaţie în limba naţională. 
Participant la Revoluţia de la 1848, în urma înfrângerii acesteia, Aron Pumnul este condamnat 

la moarte în Transilvania. Se refugiază în Ţara Românească, dar, după intrarea armatei otomane şi 
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ţariste în Principate, este nevoit să ia calea exilului în Bucovina, ,,trecând prin peripeţii care constituie 

o autentică pagină de roman” (p. 334).  
Începând cu capitolul opt, Exilul în Bucovina (p. 126–135), autorul monografiei îşi invită 

cititorii să cunoască ,,cei mai rodnici ani din viaţa lui Aron Pumnul”. Momentul sosirii lui la Cernăuţi, 

în 1848, este evocat în memoriile a doi scriitori, George Sion şi Iraclie Porumbescu. Ilie Rad apelează 

şi la Amintirile acestuia din urmă, pentru a sublinia începutul noii vieţi a învăţatului ardelean în 

spaţiul bucovinean. Tânăr seminarist pe atunci, Iraclie Porumbescu avea să-şi amintească prima 

întâlnire cu Pumnul astfel: ,,La invitarea-mi să intre cine este, văd un om înalt, îmbrăcat într-un 
burnus cafeniu, îmbumbat până la gât, cu o pălărie cu streşini late şi, în toată înfăţ işarea sa, o figură 

ofilită. [...] Pumnul şedea plecat şi răzămat pe băţul său. Părul lui, cam de mult netuns, şi barba nerasă 

crescuseră neregulat şi-i dădeau o apariţie ce-ţi deştepta compătimirea” (Cum a venit Pumnul în 
Bucovina, în Amintiri, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae Oprea, Cluj-Napoca, Editura 
„Dacia”, seria „Restituiri”, îngrijită de Mircea Zaciu, 1978, p. 180, 182). Tot Iraclie Porumbescu l-a 
însoţit în vizita făcută familiei Hurmuzachi. Activitatea sa pe teren politic şi cultural din Transilvania 
şi Ţara Românească a avut ecou în Bucovina, astfel că, foarte repede, Aron Pumnul este cooptat în 

redacţia ziarului ,,Bucovina”, ferment al vieţii politice şi sociale din provincie. Câteva luni mai târziu, 
în februarie 1849, Aron Pumnul este numit, prin concurs, profesor de limba şi literatura română la 

Gimnaziul Superior din Cernăuţi. Aşa a început cariera lui de ,,apostol al românismului în Bucovina”, 
pe care autorul monografiei o înfăţişează, cu grijă deosebită pentru fiecare amănunt semnificativ al ei, 
în 15 capitole (peste 200 de pagini). Este subliniată, din nou, calitatea de autor de manuale, în 

capitolul Lepturariul – o carte de pionierat. Aron Pumnul a conceput şi redactat, în limba germană, o 

gramatică a limbii române, a tipărit patru tomuri din ,,faimosul său Lepturariu”, a cărui elaborare ,,are 

o istorie palpitantă, uneori dramatică, în sensul că a implicat destine umane, pe care le-a pus în 
ipostaze de o rară adversitate, care au dinamitat prietenii de-o viaţă şi au iscat polemici ce puteau fi 
duse pentru o cauză mai bună” (p. 184–185). Acesta reprezintă ,,prima crestomaţie a literaturii 

române, incluzând texte bisericeşti, creaţii folclorice şi ale unor scriitori culţi din toate provinciile 
locuite de români, devansând, cu mai bine de un deceniu, Conspectul asupra literaturei române şi a 

literaţilor ei de la început şi până astăzi, în ordine cronologică (I, 1875; II, 1876), datorat lui Vasile 
Gherman Pop” (p. 335). Apreciind semnificaţiile Lepturariului pentru literatura română, Ilie Rad 

concluzionează: ,,Depăşit sub aspect axiologic, informativ şi filologic, Lepturariul lui Aron Pumnul 
rămâne, totuşi, o piesă de aur în muzeul literaturii române” (p. 199).  

Într-un capitol separat (cap. XII. Ctitor al bibliotecii învăţăceilor români gimnazişti din 

Cernăuţi), monograful prezintă biblioteca întemeiată de Aron Pumnul la Cernăuţi, în propria sa casă, 
ca pe o iniţiativă ,,pornită din resorturi naţionale, la fel ca studiile de lingvistică”, care ,,relevă, dacă 

mai era nevoie, caracterul unitar al operei, acţiunii şi gândirii profesorului cernăuţean” (p. 216).  
În capitolul al XIV- lea, consacrat concepţiei pedagogice a lui Aron Pumnul, autorul îşi 

exprimă părerea că ideile pedagogice ale profesorului cernăuţean pot constitui ,,motive de reflecţie şi 

puncte de sprijin în pedagogia actuală” (p. 249). 
Pe baza unor descoperiri de arhivă, monograful relevă în capitolele Un nou scriitor vechi (p. 

250–261), Primul istoric al Fondului Bisericesc din Bucovina (p. 262–276), Traducătorul (p. 277–

284), Vocaţia epistolară (p. 285–296) şi Teologul (p. 297–303) aspecte mai puţin cercetate ale 

activităţii lui Aron Pumnul, cum ar fi: ,,virtuţile scriitoriceşti de netăgăduit, insule de autentică artă 

literară”, activitatea de traducător, vocaţia de epistolier sau contribuţia sa la istoricul Fondului 
Bisericesc din Bucovina.  

Autorul monografiei Aron Pumnul (1818–1866) afirmă că şi-a propus ,,o investigare de 
ansamblu a tot ce a scris Aron Pumnul şi a tot ce s-a scris despre el” (p. 340). Valorificând, cu 

meticulozitate şi pasiune, documente de arhivă aflate la Viena, Budapesta, Biblioteca Academiei 

Române, Arhivele Naţionale din Bucureşti, sau în biblioteci din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Blaj ş.a., 
Ilie Rad a îmbogăţit literatura de specialitate cu un studiu monografic exhaustiv despre cărturarul şi 

revoluţionarul ardelean venit în Bucovina în împrejurări dramatice. Capitolul Ecouri critice la prima 
ediţie stă mărturie a felului în care critica literară a recunoscut, la unison, valoarea deosebită a lucrării 
–  „monografie model”, semnate de universitarul clujean Ilie Rad.       
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Apărută în condiţii grafice excelente, monografia Aron Pumnul (1818–1866) se înscrie între 
lucrările de referinţă din istoriografia română.    

                     
Elena Pascaniuc 

 
Dumitru Covalciuc, Pagini oprişenene, Herţa, Grupul Editorial Cuvântul, 2014, 

246 p. 
 
După Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei, Cernăuţi, Editura Zelena Bucovina, 

2008, 444 p., Dumitru Covalciuc, scriitor, folclorist, publicist şi editor, cunoscut pentru 

temeinicia cercetărilor sale de istorie a culturii bucovinene, publică o nouă lucrare închinată 

satului său natal. Aceasta nu este o lucrare „strict monografică” şi apare în cadrul unui proiect  
coordonat de Vasile Bâcu, având menirea, potrivit precizărilor din Cuvânt-înainte, p. 3–4, de 
a readuce în „memoria colectivă” „reprezentanţi ai generaţiilor de altădată, care, prin 
activitate perseverentă, prin credinţă, prin generozitate şi comportare ideală, dar şi prin truda 

lor zilnică, n-au lăsat să se stingă aici flăcăruia românismului, care au deschis larg porţile 

satului înspre cele patru zări, dar nu ca să pătrundă molima păgubitoare a înstrăinării de neam, 

ci pentru ca cei mai buni fii ai lui să-i treacă hotarul, să apuce drumul înspre şcoli mai înalte, 

spre noi orizonturi, ca, prin învăţătură, să devină oameni între oameni şi veritabili slujitori ai 
adevărului” (p. 3). Lucrarea valorifică rezultatele unor „explorări” întreprinse în condicile 

enoriei Oprişeni, cele pentru naşteri, cununii şi decese, introduse aici – potrivit precizării lui 

Dumitru Covalciuc –  la 30 noiembrie 1840, de către „harnicul preot” Gheorghe Hotincean, 

dar şi cercetări personale de teren, ce nu „ocolesc anumite amănunte biografice”. Inaugurând 

cercetarea genealogică în Bucovina ocupată, autorul face câteva precizări necesare, referitoare 
la acest tip de cercetare. Subliniind rolul acestei discipline auxiliare a istoriei („înşiruirea 

sistematică a membrilor unor familii, făcută pentru a stabili originea şi gradul lor de 

rudenie”), el subliniază motivaţia întreprinderii sale, atât de necesară în lumea de astăzi a 

satului românesc deja confruntat cu fenomenul globalizării: „În împrejurările în care negura 

deasă a uitării, generate de noile condiţii de viaţă, a început să ne învăluiască memoria, am 
dorit ca să se ştie, chiar şi în cazul unor familii aparte, cine şi de unde se trage, cine cu cine 

este rudă, câte generaţii de urmaşi a putut să lase unul şi acelaşi strămoş” (p. 4). 
Într-un prim capitol, File de istorie,  p. 5–77, cititorul român din regiunea Cernăuţi, în 

primul rând, găseşte date şi informaţii referitoare la diverse probleme, evenimente, instituţii, 

fenomene, oameni ai vremii: Străjerii şi panţirii, p. 5–9 („Serviciul de strajă, început încă de 
la întemeierea Moldovei şi reorganizat pe timpul lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, a 

continuat până în secolul al XVII-lea şi poate şi mai târziu”; Din „oameni străini, dar şi din 

lefegii pământeni”, Grigore II Ghica „a creat , între 1727 şi 1728, un corp de oaste, numit 
corpul panţirilor. Aceşti lefegii erau scutiţi de bir şi de anumite corvezi, dar lipsiţi de leafă la 

început. [...] Ca slujitori domneşti, panţirii aveau mai multe misiuni, principalele dintre ele 
fiind paza graniţelor, transmiterea ştirilor şi a corespondenţei oficiale, aducerea la îndeplinire 

a unor porunci şi hotărâri ale autorităţilor statului”; „Existenţa străjerilor a fost în acest sat mai 

îndelungată decât cea a panţirilor. Însă şi unii şi alţii au avut ca sarcină principală paza 

hotarelor şi a drumurilor. Datorită poziţiei sale geografice, Oprişenii au fost pe timpul 

Moldovei un sat de slujitori domneşti investiţi cu funcţii militare” (p. 6, 7, 9); Biserica de 
lemn şi primii preoţi care au slujit în ea,  p. 10–11 (construită în 1786, aceasta a funcţionat  

până în 1927); Holera, seceta şi foametea, p. 12–15 (Interesante sunt aici, pe lângă altele, 

„riturile magice contra secetei” practicate în „anul de pomină” 1848: „Se povestea mai de 

mult că în acel an de pomină, ca să nu se pârjolească pământul de secetă, o babă iertată sau o 

fată curată aducea cu cofele apă şi uda biserica pe dinafară, crezându-se că astfel o să plouă. 
Apoi, se mai arunca o oală nouă în fântână sau o femeie fura o oală de la altă casă, o lega cu o 

aţă de o răchită ce se afla în apă, în aşa fel ca oala să fie cu gura de unde venea apa. Dacă, 
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totuşi, n-a plouat, atunci o fată mare lua o oală nouă şi uda cu apă şapte femei însărcinate, fără ca ele 

să ştie. Oala o spărgea la fund şi o punea cu gura în jos lângă o fântână părăsită, în speranţa că acest 

rit numaidecât o să aducă precipitaţii. Se mai fura şi o icoană dintr-o casă unde era o femeie 
însărcinată şi se arunca în fântână. Noaptea, pe ascuns, un bătrân fura toaca de la biserică şi o dădea 

pe Cotovăţ, tot ca să ploaie. Dacă norii nu se îngrămădeau pe cer, atunci o femeie despletită, fără a fi 

văzută de cineva, fura o cruce de pe mormânt şi o îngropa în apa Cotovăţului, sub pietre. Dacă, în 

sfârşit, ploaia săruta pământul pârjolit, acea femeie dez gropa crucea şi o ducea la locul ei. Toate 

aceste rituri erau practicate fără încuviinţarea preotului. Ca să purceadă p loaia, preotul organiza 
ieşirea oamenilor din sat cu prapuri şi icoane în locuri anumite, unde se făceau rugăciuni pentru 

ploaie” (p. 12–13). La sfârşitul studiului, autorul reproduce, ca „document important”, o listă a 

semnatarilor cererii adresate, la 3 iunie 1864, autorităţilor provinciale cu privire la respectarea 

dreptului de proprietate asupra parcelelor repartizate locuitorilor din Oprişeni, în 1848, din Fondul 

rustical, document cuprinzând 122 de nume de bărbaţi, fiind de interes pentru istoria numelor de 
familie din sat (p. 15); Cornel Vasilovici, animatorul învăţământului primar oprişenean, p. 16–19 
(Născut la 1 noiembrie 1864 în localitatea Satu Mare, din districtul Rădăuţi şi sprijinit de Manuil 

Isopescu, preot paroh în Oprişeni, acesta funcţionează aici în şcoala românească, deschisă târziu, în 

toamna anului 1887. „Pedagog bun, dar foarte sever”, „om al disciplinei”, „unul dintre harnicii 

apicultori din raza districtului Siret”, colaborator al preotului militant Atanasie Gherman, învăţătorul 
superior Cornel Vasilovici este destituit din şcoala de la Oprişeni. Este reîncadrat ca învăţător 

provizoriu la Şcoala germană din Hliboca, în 1905, după care devine director şcolar la Crasna, în 

districtul Storojineţ, unde moare în clasă, între elevii săi, la 22 martie 1922); Societatea de citire 
„Unirea”, p. 20–24 (Descoperit la Arhivele Regionale de Stat Cernăuţi, documentul prezintă, aproape 

în totalitate, statutele cabinetului de lectură înfiinţat în Oprişeni, la începutul anului 1902. „Societatea 
«Unirea» din Oprişeni – notează Dumitru Covalciuc – a avut scopuri nobile, unul dintre ele constând 
în edificarea morală şi lărgirea orizontului cultural al plugarilor, altul – în realizarea progresului 
economic al ţărănimii locale, prin întrajutorare, la modernizarea proceselor de muncă, în agricultură 

[...] şi la ameliorarea situaţiei economice a acestora”, p. 24); De ce s-a tărăgănat construirea 

Bisericii, p. 25–32 (Construirea „monumentalei biserici din Oprişeni” începe în 1908, aceasta avându-
l ca patron pe împăratul Franz Joseph, sărbătorit în acest an şi în Bucovina, la împlinirea a 60 de ani 

de la urcarea sa pe tronul Monarhiei Habsburgice, dar se încheie abia în 1927); Întâlnire cu alegătorii 

în zi de hram, p. 33–35 (Evenimentul prezentat este reprodus după cronica publicată în numărul din 

26 septembrie 1923 al ziarului „Glasul Bucovinei”, din Cernăuţi. La liturghie, participă oaspeţi de la 

Bucureşti şi Cernăuţi: Leon Roşca, preot cooperator în Oprişeni şi deputat în Parlamentul României, 
deputatul dr. Aurel Morariu, profesorul universitar Romulus Cândea, Nicu Prelici, director general al 
Finanţelor în Administraţia Bucovinei. Tabloul este pitoresc, înfăţişând participarea ţăranilor din 

împrejurimi la eveniment: sosirea în căruţele „împodobite cu lăicere” a sătenilor îmbrăcaţi în 

„frumosul lor port naţional”, aceştia fiind „îndemnaţi” să participe la „o mare întrunire politică”, dar 

şi dornici să petreacă la „tradiţionala strânsură” organizată pe Pastornic, „locul dintre Cotovăţ şi 
«Casa popii», la care este tocmită „vestita fanfară a lui Strafuschi din Grămeşti”); Ilegalităţi la 

împroprietărirea I.O:V., p. 36–39; Elevii claselor a V-a în anul de învăţământ 1939–1940, p. 40 
(document de arhivă, important pentru politica şcolară a autorităţilor sovietice de ocup aţie); Primăria 

în anul 1933, p. 41–42 (La 1 noiembrie 1933, în Oprişeni sunt 1 834 de locuitori,  dintre care 503 

contribuabili. Cu excepţia celor 166 de polonezi, locuitorii satului sunt români. Potrivit unei note 
informative a Prefecturii judeţului Rădăuţi, aparatul administrativ al comunei, alcătuit din patru 

persoane, „funcţionează în mod ireproşabil” şi este preocupat de „rezolvarea a două probleme 

majore”: „repararea capitală a edificiului şcolii” şi „construirea unui local pentru primărie. „Starea 

materială şi sanitară a locuitorilor este bună”, însă recolta de porumb este rea, periclitând „puţin starea 

economică” a oamenilor); Activiştii locali ai puterii sovietice în 1940–1941, p. 43–45; Cum au ajuns 
drapelul Arcăşiei şi drapelul Şcolii din Oprişeni la Muzeul Militar Naţional din Bucureşti, p. 46–47 
(După invazia sovietică din vara anului 1940, „dârzul ţăran” Victor al lui Ion Buliga trece ilegal peste 

noua frontieră steagul Societăţii de arcaş i „Avram Iancu” şi steagul Şcolii primare din Oprişeni, p e 
care le depune, la 13 septembrie, ca „bunuri cu semnificaţie aparte”, la Muzeul Militar din Bucureşti. 
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Pentru acest fapt, familia sa este deportată, la 13 iunie 1941, în Kazahstan. Mama sa, în vârstă 

de 78 de ani, moare pe drum, în tren, fiind aruncată, după deces, pe câmpul pustiu. Soţia sa, 

Veronica, lucrează într-un colhoz din Kazahstan, încercând să-şi salveze cei doi copii,  
împreună cu care locuieşte într-un „bordei friguros”. Moare de foame, la fel ca şi Ion, 

băieţelul ei de şase ani. „Rămasă singură în deşerturile kazahe”, fetiţa lui Victor Buliga 

supravieţuieşte, dar nu se mai întoarce acasă, în Bucovina, niciodată. Victor Buliga se întoarce 

în Bucovina, în 1941, găsindu-şi „casa pustie”. În 1944, după revenirea sovieticilor, încearcă 

iarăşi să treacă frontiera în România, dar este prins şi deportat într-un lagăr din Celeabinsk, în 
Urali, unde moare şi el”); Misiune constând în sovietizarea învăţământului,  p. 48–50; Un 
eveniment de bun augur pentru creştinii ortodocşi,  p. 51–56 (povestea complicată a punerii 
Bisericii ortodoxe din Oprişeni sub jurisdicţia Patriarhiei de la Moscova, ilustrată cu 

documente originale, şi încercarea autorului de a lămuri jefuirea patrimoniului acesteia); O 
pagină neagră din istoria Bisericii penticostale, p. 57–60 (înfruntarea terorii în perioada 
interzicerii activităţii cultului, precum şi emigrarea în SUA a credincioşilor penticostali, după 

destrămarea URSS-ului); Vânătoarea de oameni: „postavka” şi „rubstoika”, p. 61–71 (studiu 
de caz consacrat „metodelor de constrângere care i-au forţat pe ţărani să accepte 

colectivizarea în perioada 1947–1948: cotele exagerate de carne, lapte, cereale, zarzavaturi 
către stat („postavka”) şi „corvezile istovitoare” de  la exploatarea lemnului din pădure şi 
transportarea buştenilor la gara din Pătrăuţi („rubstoika”); Fruntaşi ai satului colhoznic, p. 
72–77 (douăzeci şi trei de mici biografii, ilustrate cu fotografii; tot aici, câteva reproduceri 

după fotografii de grup cu valoare documentară: prima combină primită de colhoz, în 1955, 

„cârmuirea” Colhozului „Ceapaev”, în 1972). 
Într-un al doilea capitol, Oameni şi destine, p. 78–97, sunt cuprinse mărturii 

aparţinând unor supravieţuitori ai experimentului comunist impus de sovietici în Oprişeni: 

Grigore Roic, Sbucium în tinereţe, tihnă la bătrâneţe,  p. 78–81 (Povestea lui Grigore Roic ne 
poartă în istoria Bucovinei din secolul al XX-lea: plecarea la Canada, Primul Război Mondial, 

Reforma agrară, concentrările, cedarea părţii de nord a Bucovinei, înregimentarea sovietică 

(„m-au chemat la primărie şi m-au făcut cotovei, adică şef de sector”: „supravegheam oamenii 
ca să nu se sustragă de la achitarea dărilor către stat”), concentrarea într-o unitate militară 

românească din Râmnicu Sărat, revenirea, după 23 august 1944, la baştină, înscrierea în 

„detaşamentul stribocilor”, pentru a scăpa de deportarea la Onega şi Donbas, evenimente 

povestite într-o frumoasă limbă română, în care lexicul regional şi expresiile populare îi 

conferă povestirii farmec şi relief. Povestirea, datată 1980, are un mesaj explicit şi este printre 
puţinele, dacă nu chiar singura, de acest tip, întâlnită în bogata literatură tipărită, după 1989, 

la Cernăuţi: „Nu le-am creat oamenilor neplăceri şi nu i-am brutalizat. De aceea, când s-au 
întors românii, în 1941, noile autorităţi ale satului nu m-au trecut nici pe la Curtea Marţială, 

nici n-am fost trimis la Închisoarea Galata, ca alţi foşti activişti din sat, şi nici nu mi s-a retras  
cetăţenia română. Dacă am fost om, om am rămas şi nimeni nu m-a arătat cu degetul. [...] În 
colhoz am intrat printre primii. Nu aveam la ce mă codi, căci aproape nimic nu mi se lua din 

gospodărie. Am fost o vreme îngrijitor de cai, apoi, timp de doi ani, am deţinut funcţia de şef 

de fermă. Alţi zece ani am condus brigada de câmp nr. 1. Am mai fost şi jitar pe câmpul 
colhozului. M-am pensionat, am o pensioară lunară de 60 [de] ruble, primesc anual şi în mod 

gratuit 1,5 tone de cărbuni. Colhozul îmi plăteşte consumul de energie electrică. Ca veteran al 
muncii, mă bucur şi de alte înlesniri. Casă am, masă am şi, după o tinereţe plină de lipsuri şi 

de zbucium, bătrâneţile mi-s tihnite” (p. 79–80, 81); Maftei Pătrăucean, Sănătatea şi mintea 

sunt comoara adevărată, p. 82–86 (Textul, datat 1974, comunică povestea unuia dintre 

urmaşii lui Nichita lui Cotin Pătrăucean, „cel mai bogat om din Stăneştii de Jos, care „a reuşit  

să aibă în proprietate 55 [de] fălci de pământ, cai focoşi, vite grase şi ograda plină de 
orătănii”, poveste ce acoperă peste şapte decenii, în care autorul învaţă carte, în sat, „la 

austrieci”, ajunge în timpul Marelui Război pe frontul din Italia, este apoi şef al postului de 

jandarmi din Seletin, unde urmăreşte „rămăşiţele bandelor bolşevizate” (1919–1922). După 

1940, scapă de deportarea în Kazahstan, „răscumpărându-se”, iar în anii de după război este 
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trecut pe „lista chiaburilor”, riscând să fie arestat şi întemniţat ca „duşman al poporului”. Fuge peste 

Prut, la Rarancea, de unde ajunge la Privorochia. După ce „timpurile s-au mai limpezit”, Maftei 

Pătrăucean revine în satul natal); Saveta Bileţchi, Calvar din frageda copilărie, p. 87–93 („Războiul 
şi ocupaţia rusească”, „foametea cea mare din 1947” îi aruncă pe „drumul spinos al pătimirilor” mai 

ales pe copii. Povestea Savetei Bileţchi, de „numai şase anişori”, este emoţionantă: „Of, dacă n-ar fi 
fost război şi ocupaţie rusească, tata ar fi rămas în sat şi m-ar fi protejat. Dacă n-ar fi fost foametea 
cea mare din 1947, n-aş fi ieşit într-o zi la drumul mare, cu cerşitul, ca să-mi dobândesc un boţ de 

mămăligă, şi n-aş fi rătăcit o vară şi-o toamnă prin satele de pe Valea Siretului, până ce n-am dat de 
oameni care să mă încălzească cu bunătatea lor sufletească. Urmările războiului m-au aruncat din 
fragedă copilărie pe drumul spinos al pătimirilor” (p. 93); Gheorghe L. Bileţchi, Amărâtă mi-a fost 
viaţa de orfan, p. 94–97. 

În cel de al treilea capitol, Întâmplări adevărate, p. 98–109, Dumitru Covalciuc include patru 
texte, cuprinzând naraţiuni din istoria locală: Victime ale colonelului Fischer, p. 98–101; S-a prins o 
mare bandă de hoţi, p. 102 (reproducere după „Glasul Bucovinei”, nr. 749, din 16 iulie 1921, p. 3); 

Preotul Vasilescu şi hoţii, p. 103–105; Panţireanul care „l-a văzut” pe Lenin, p. 106–109.  
Capitolul Istorisiri populare despre întâmplări aproape fantastice, p. 110–119, reuneşte patru 

texte: Tocmeala cu „domnişorul”, p. 110–112 (naraţiune din viaţa şvabilor din Tereblecea de pe 

„timpul lui Franz Joseph, împăratul Austriei”, înregistrată în 1974); Paguba şi răsplata, p. 113–114 
(povestea cu „un omuşor din sat” care „pleacă la câştig în Canada” şi se întoarce acasă, trecând prin 

momente memorabile: este prădat de bani şi lucruri pe tren, la întoarcere, în drum spre Hliboca şi 

participarea, după a doua întoarcere din Canada, la nunta fetei sale); Martora lui Ilie, p. 115–117; 
Mărturisire târzie, p. 118–118 (aici sunt trecute, pentru fiecare povestire, şi numele informatorilor, 

uneori şi cu anul naşterii lor). 
În capitolul Din traista cu poveşti, p. 120–137, se află un basm: Ioniţă cel isteţ, p. 120–129 

(fără menţionarea sursei) şi trei poveşti: Se cade să faci bine?, p. 130–132 (provenind din repertoriul 
lui Vasile Cimbru); Morarul şi morăriţa, p. 133–135 (fără menţionarea sursei); Puiul morii, p. 136–

136 (preluat din repertoriul lui Petrea Semcu). 
Consistent şi de interes nu doar pentru istoria locală este capitolul Genealogie,  p. 138–220, în 

care Dumitru Covalciuc prezintă date şi informaţii referitoare la şapte familii din Oprişeni, 

valorificând documente de arhivă şi inaugurând o direcţie nouă în Bucovina septentrională: Ilaşenii, 
p. 138–148; Spiţa Tăşculenilor, p. 149–182; Bezuştenii din ramura lui Ionică al lui Gheorghe, p. 
183–199; Câte ceva despre urmaşul lui Petrea Moldovan, p. 200–203; Maiorenii de odinioară, p. 
204–206; Semcenii de până la Primul Război Mondial, p. 207–209; Un neam viguros, Popovicenii,  p. 
210–220. 

În capitolul Fii ai satului aproape uitaţi, p. 221–225, sunt menţionaţi opt intelectuali: Ion 

Bileţchi (expert-contabil, funcţionar superior în Cernăuţi), Nicolae Hacman (judecător şi diplomat), 

Vladimir Hacman (preot), Irimie Oprişeanu (licenţiat al Facultăţii de Drept de la Universitatea din 

Cernăuţi, sprijinitor al construirii Palatului Cultural, director al Tipografiei „Mitropolitul Silvestru”), 
Ilie Piţul (învăţător şi director şcolar), Nicolae Roşca (profesor, poet şi traducător), Ioan Turanschi 

(profesor şi culegător de folclor), Pentelei Turanschi (fost director al Poştei din Cernăuţi). Un alt 

capitol, Şi ei sunt mândria oprişenenilor, p. 226–237, întregeşte tabloul „oamenilor de seamă” ai 

locului, prezentând 27 de biografii, cele mai multe fiind ilustrate cu reproduceri după fotografii. 
La sfârşit, volumul mai cuprinde materialul Istoria satului în lumina izvoarelor arheologice, 

semnat de profesorul Nicolae Bodnariuc, p. 238–242 şi o selecţie, Din creaţia unor oprişeneni, p. 
243–244 (epigrame semnate de publicistul Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultură 

Românească „Mihai Eminescu”, originar din Oprişeni). 
Cu un format mai puţin obişnuit la noi: 20,5 x 29 cm, ca şi cel al lucrării monografice 

Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei, Cernăuţi, Editura Zelena Bucovina, 2008, volumul Pagini 
oprişenene, de un real folos comunităţii locale, dar şi unui public mai larg, interesat încă, în spaţiul 

lumii româneşti, de istorie şi destinul Bucovinei, apare sub egida Institutului Obştesc de Istorie, 

Restituiri Literare şi Folclorice „Dimitrie Onciul”, înfiinţat la 7 februarie 1992, în cadrul unei serii 
editoriale, Biblioteca „Arboroasa”, îngrijită cu lăudabilă osârdie şi nedezminţită dragoste de Dumitru 
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Covalciuc. Serviciul pe care îl face lucrarea istoriei culturii noastre şi limbii române se 

cuvine, de asemenea, să fie subliniat, mai cu seamă astăzi, când exprimarea în limba română 

se află în suferinţă cronică şi în patria istorică. Însoţirea fiecărei noi lucrări de o listă a 
publicaţiilor tipărite în cadrul Bibliotecii „Arboroasa” ar fi, însă, de folos şi se impune a fi 
întreţinută cu meticulozitate.  

 
                                                                                                            Vasile  I. Schipor  
 

Iulia-Elena Zup, Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică 
1775−1918), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015,  
256 p. 

 
Lucrarea prezentată în continuare a fost elaborată în cadrul unui proiect de cercetare 

postdoctorală, din cadrul programului RESURSE UMANE, finanţat de UEFISCDI, cu titlul Evoluţia 
terminologiei juridice în germană şi în română în Bucovina (1775−1914). Autoarea, doctor în 
filologie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Universităţii din Innsbruck, Austria, 

aduce o contribuţie deosebit de importantă în domeniul traducerilor legislaţiei austriece în limba 

română. 
Volumul se axează pe „transferul cultural de idei, stil şi limbaj juridic în spaţiul Bucovinei” şi 

„investighează circuitul pe care l-a parcurs textul, de la originalul străin până la textul finit în limba 

română, fiind rezultatul unei cercetări interdisciplinare ce a implicat recursul la istorie, istoriografie, 
drept comparat şi traductologie” (Cuvânt-înainte, p. 7). De asemenea, la baza acestei lucrări s-au aflat 
documentele referitoare la iluminism, iosefinism, istoria Bucovinei şi a Imperiului Habsburgic, 

existente în bibliotecile din ţară şi din Viena, precum şi cele aflate în Arhivele Statului de la Suceava 
şi Bucureşti. 

Capitolul I, Limbile oficiale în Bucovina, aduce în prim-plan spaţiul de comunicare 

pluricultural şi transnaţional al Monarhiei Habsburgice, în general, şi cel din provincia Bucovina, în 

particular. Autoarea analizează raportul centru–periferie, atât în domeniul lingvistic (influenţa limbii 

germane juridice asupra limbii române şi influenţa vocabularului românesc asupra limbii germane), 
cât şi în domeniul juridic (interesul administraţiei austriece faţă de dreptul cutumiar moldovenesc). 

Sunt evidenţiate, în acest capitol, următoarele probleme: rolul limbii germane (ca lingua franca) în 
„inserarea experienţei politice a gândirii europene iluministe, mai exact a iosefinismului” (p. 17), cu 
urmări importante în evoluţia ulterioară a Bucovinei; activitatea primilor traducători în domeniul 

legislaţiei austriece, care funcţionau în cadrul aparatului administrativ sau în instanţe; limba germană 
oficială şi procesul de traducere în perioada 1786−1849, când Bucovina făcea parte din Regatul 

Galiţiei, şi după recunoaşterea limbilor naţionale ca limbi oficiale (începând cu anul 1867). 
În capitolul al II-lea, intitulat Fenomenul de traducere în Imperiul Habsburgic, se analizează, 

printre altele: factorii care au influenţat activităţile de traducere şi interpretariat; traducerile habituale 

şi cele instituţionalizate; situaţia translatorilor şi a traducătorilor din cadrul instanţelor (calificarea, 
modul de susţinere a examenului de autorizare, taxele pentru traduceri etc.). Se arată, în finalul acestei 

secţiuni, că în Viena existau 221 de traducători autorizaţi, organizaţi, din 1865, într-o „Cancelarie 

unită pentru toate limbile Monarhiei austriece” (p. 36). 
Capitolul al III-lea, intitulat Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina, este cel mai amplu 

şi reuneşte numeroase subcapitole. După o scurtă introducere privind Evoluţia stilului juridic  
românesc şi perioadele de traducere în Bucovina (cap. III.1, p. 37−47), autoarea trece în revistă 

traducerile din perioada 1775−1848, prezentând activitatea traducătorilor Petru Aaron, Vasile Balş, 

Ion Budai-Deleanu şi Teodor Racoce (cap. III.2.1−III.2.5, p. 48−72). De o atenţie aparte se bucură 

traducerile legilor, ordonanţelor judiciare şi patentelor. Printre cele dintâi astfel de documente 

oficiale, traduse în limba română pentru Bucovina, se numără: Patentul pentru desfiinţarea iobăgiei 
(1785), Aşezământul lui Iosif al II-lea pentru ţăranii din Bucovina (1786), Edictul de toleranţă, 
Patentul privind căsătoria,  Orânduiala de pădure pentru Bucovina (1786), Orânduiala lui Iosif al II-
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lea pentru vânătoare (1786). Sub îndrumarea lui Vasile Balş, Ion Budai-Deleanu traduce Codul civil 
austriac (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  – Cartea legilor pârgăreşti, 1787) şi Codul penal 

iosefin (Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung – Pravila de obşte asupra 
faptelor rele şi a pedepsirii lor, 1788).  De asemenea, împreună cu Georg Oechsner, I. Budai-Deleanu 
traduce Codul de procedură penală, Kriminalprozeßordnung, care apare la Lemberg, cu titlul 
Obştească judecătorească rânduială de criminal, în 1789 (p. 70). 

În capitolul III.3, intitulat Materie penală, sunt prezentate (în subcapitole separate) traducerile 
documentelor de ordin penal. În afara celor amintite mai sus, sunt analizate traducerile în limba 
română pentru Codul penal terezian (Constitutio Criminalis Theresiana, 1768), Codul iosefin de 
procedură penală (Allgemeine Kriminal-Gerichtsordnung, 1788) şi noul Cod penal din 1804 
(Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen). Dincolo de prezentarea 
contextului istoric şi a implicaţiilor acestor legi în Bucovina, analiza autoarei se opreşte asupra 

elementelor de natură lingvistică şi stilistică, subliniind dificultatea traducerii, folosirea unor termeni 
din limbajul comun pentru desemnarea conceptelor juridice, lipsa unor termeni echivalenţ i în limba 
română (de exemplu, pentru termenul „fisc”), fidelitatea relativă faţă de original, condiţionată de 

necesitatea adaptării traducerii la realităţile provinciei, nivelul limbii literare şi competenţele 

lingvistice ale traducătorului. La nivel lexical, sunt evidenţiate: arhaismul textelor, explicarea 

substantivelor germane abstracte prin propoziţii subiective, folosirea verbelor substantivizate, a 
construcţiilor perifrastice, a calchierilor etc.  

Sub influenţa legislaţiei austriece şi a traducerilor acesteia în limba română, apare, în 1826, în 
Principatele Române, primul Cod penal moldovenesc, numit Criminaliceasca condică (p. 87). Între 
acest document şi Codul penal austriac, autoarea constată numeroase similitudini, pe care le expune 

într-un tabel comparativ şi le justifică astfel: „Influenţa austriacă se explică, pe de o parte, prin 
modelul oferit de comisia responsabilă pentru codificarea codului civil, pe de altă parte, prin faptul că 

legislaţia moldovenească avea ca fundament sistemul juridic bizantin, de care legislaţia austriacă era 

mai apropiată decât cea franceză” (p. 88).  
Într-un subcapitol special, Iulia-Elena Zup prezintă traducerea Codului penal austriac din 

1853, numit Das Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-
Competenz-Verordnungen und die Press-Ordnung vom 27. Mai 1852 für das Kaiserthum Oesterreich 
(Amtliche Handausgabe) şi conceput în urma schimbărilor petrecute după Revoluţia de la 1848.  

Acesta apare în variantă bilingvă, română-germană, cu titlul Codicele penale despre crimini, delipte şi 

abateri, ordinăciunile despre competinţa judeţelor penali şi regulământu l de tipariu din 27 mai 1852 
pentru Imperiul Austriei (ediţiune offiţiale),  traducerea aparţinând lui Eudoxiu Hurmuzachi. Autoarea 
remarcă introducerea în text a unor noi termeni de specialitate şi a multor neologisme. 

După ce face o Analiză comparativă a traducerilor codurilor penale (p. 93−98), Iulia-Elena 
Zup se referă la alte câteva traduceri importante pentru Bucovina, în subcapitolele Codul penal despre 
abaterile financiare (1836 şi 1857) şi Codul de procedură penală (1873).  

Urmează, în continuare, partea din lucrare dedicată traducerilor Materiei civile (cap. III.4). 
Subcapitolele poartă titlul documentului pus în discuţie: III. 4.1 Codul de procedură (1787) (traducere 
de Georg Oechsner); Codul civil iosefin (traducere de I. Budai-Deleanu); III.4.2 Codul civil din 1812 
(tradus, succesiv, de I. Budai-Deleanu, Eudoxiu Hurmuzachi şi Christian Flechtenmacher şi analizat 

comparativ cu Codul Calimach pentru Principatul Moldovei, din 1817); III.4.3 Traducerea lui 
Hurmuzachi din 1859−1860 [a codului civil – n.n.− Şt.-M. U.], cu un tabel în care sunt comparate 
fragmente din Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (1811), Cartea legilor (1812), Pravila sau lege 
a căsătoriei (1816) şi Codicele civile (1859/60); III.4.5 Traducerile codului civil după 1918 (tradus 
succesiv, între 1921 şi 1937,  de Ioan Corjescu, Ştefan Laday, şi colectivul de traducători alcătuit din 

avocaţii Aurel Tarnavschi, Octavian Pienescu, Anton Iliese şi profesorul George Alexianu). Partea 

dedicată materiei civile se încheie cu capitolul III.4.6, care reprezintă o Analiză comparativă a 
traducerilor codului civil (p. 137−139). 

Începând cu capitolul III.5, Materia constituţională. Familia Hurmuzachi, atenţia autoarei se 

îndreaptă spre traducerea legii fundamentale pentru Ducatul Bucovinei: constituţia. După  o scurtă 

prezentare a rolului lui Eudoxiu Hurmuzachi în politica provinciei şi în elaborarea legislaţiei necesare 
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pentru Bucovina (cap. III.5.1, Familia Hurmuzachi), se trece la Constituţia imperială din 1849  (cap. 
III.5.2). Traducerea acesteia, precum şi a proiectului de constituţie provincială din 1849 şi a 

constituţiei Bucovinei din 1850, nu a putut fi atribuită cu exactitate unui singur traducător, este de 
părere autoarea, dar „cel puţin primele două aparţin, cu siguranţă, unuia dintre fraţii Hurmuzachi” (p. 

142). Mai departe, la pagina 144, Iulia-Elena Zup arată, citându-l pe scriitorul Ilie Luceac, că „în anii 

1849−1850, Alexandru Hurmuzachi preia frâiele redacţ iei [periodicului „Gazeta Bucovinei” − n.n.− 

Şt. M. U. ], întrucât fratele său, George, este mult prea ocupat cu activităţile de ordin politic, fapt care 

ar însemna că Alexandru este cel responsabil pentru publicarea, dacă nu a ambelor acte 
constituţionale din 1849, atunci, cel puţin, a proiectului de constituţie provincială. (...) Traducerea 
constituţiei, precum şi introducerea şi comentariile de la final, nu sunt semnate”. 

Celelalte acte constituţionale, ale căror traduceri fac obiectul analizei autoarei, se desprind din 

titlurile subcapitolelor următoare:  III.5.3 Proiectul de constituţie provincială din 1849 şi III.5.4 

Constituţia din 1850. Ca şi la textele anterioare, se insistă asupra particularităţilor lexicale şi stilistice 
şi a „strategiilor de translaţie” (p. 144): glosarea (oferirea unei alte alternative pentru termenul 

românesc, în paranteză); menţionarea, între paranteze, a termenului german; oferirea de explicaţii 

lămuritoare, de asemenea, între paranteze; realizarea de analogii cu textul german prin folosirea 

diatezei pasive şi a prepoziţiei specifice acesteia în limba germană; calchierea; introducerea de 

neologisme germane; păstrarea topicii germane în varianta românească. Toate aceste „strategii” sunt 
menite să faciliteze înţelegerea textului, deoarece limbajul juridic românesc, după cum se subliniază 

în subcapitolul III.5.5. (Analiză comparativă a traducerilor actelor constituţionale), „se află la 

începutul evoluţiei sale, acesta consolidându-se în deplinătatea sa, după cum vom vedea, abia la 

începutul secolului al XX-lea” (p. 151).   
Mai departe, în capitolul III.6, sunt supuse atenţiei cititorilor două publicaţii esenţiale pentru 

popularizarea şi promovarea legislaţiei austriece: „Foaia  legilor imperiale” / „Reichsgesetzblatt” şi 

„Foaia legilor provinciale” / „Landesgesetzblatt”.  Pentru traducerea „Foii  legilor imperiale” în cele 

10 limbi uzuale (germană, italiană, maghiară, „boemă”, polonă, ruteană, slovenă, sârbo-ilirică, croată, 

română), prin Patentul imperial din 4 martie 1849, s-a dispus înfiinţarea unui birou de redacţie în 

cadrul Ministerului de Justiţie, sub coordonarea unui comitet condus de ministrul Justiţiei, Alexander 
von Bach (p. 158). Pentru limba română, în calitate de traducător şi redactor-şef, a fost numit Vicenţiu 

Babeş (ibidem). Ulterior, mai ales din cauza birocraţiei şi a creşterii volumului de muncă (legile şi 

ordonanţele trebuiau traduse în toate limbile şi publicate concomitent), a fost angajat, pentru 

traducerile în limba română, şi Basil Grigorovitza. În perioada 1848−1918, se arată în acelaşi capitol, 

au mai activat ca redactori/translatori pentru limba română: Aurel Onciul, Florian Lupu, Georg 
Popovici, Ernst Tarangul şi Gregor von Pantasi. 

Despre „Foaia legilor provinciale” aflăm că a apărut până în 1861, la Tipografia de Stat din 

Lemberg, apoi la Cernăuţi, la tipografia Eckhardt. Printre cele mai importante traduceri, publicate în 
acest periodic, se numără cea a Codului de procedură penală (în nr. II/07.12.1853), iar dintre legile 

emise de Dieta Bucovinei, apărute în aceeaşi publicaţie, autoarea menţionează legile electorale 
provinciale şi municipale, Legea comunală, Legea educaţiei din 1869 şi Legea privind înfiinţarea 

Universităţii din Cernăuţi (p. 162). 
Un capitol aparte este rezervat legislaţiei referitoare la activitatea Eparhiei Bucovinei şi este 

intitulat III.7. Normalien der Bukowiner gr. Or. Diöcese vom 1777−1886. Este vorba despre o 
colecţie de documente (legi, hotărâri, ordine, circulare şi scrisori, în limba germană, reguli monastice 
redactate în limba latină şi câteva circulare în limba română) din arhivele Consistoriului arhidiecezan, 
în trei volume, publicate sub îngrijirea consilierului consistorial Myron M. Călinescu. Textele traduse 

în limba română, selectate în vederea analizei, sunt: Circulara consistorială din 28 august 1870, 

referitoare la consemnarea, în „protocolul revizialnic”, a veniturilor bisericeşti (p. 164), Circulara 

consistorială privind reglementările cuprinse în Patentul pentru căsătorie (1783), din 31 august/4 
septembrie 1804 şi Circulara consistorială din 24 mai/5 iunie 1838, privind folosirea de către 

Consistoriu a limbilor română şi germană. 
Capitolul  III.8, Aurel Onciul şi Florea Lupu – materiale auxiliare, cuprinde informaţii despre 

activitatea în domeniul traducerii a celor doi jurişti şi oameni politici, la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
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Dintre lucrările semnate de Aurel Onciul, sunt aduse în discuţie studii şi interpretări ale legislaţiei 

austriece referitoare la: asigurarea medicală a muncitorilor (Das Gesetz vom 30. März 1888, 
Reichsgesetzblatt Nr. 33, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, erläutert von Dr. Aurel 
Ritter von Onciul, Ministerial-Sekretär im versicherungstechnischen Departament des Ministeriums 
des Innern, Viena, 1888), contractul de as igurare, explicat în termenii legislaţiei austriece (Der 
Versicherungsvertrag nach österreichischem Rechte, Viena, 1896), legislaţia privind limbile oficiale 

din Bucovina (Zur österreichischen Sprachenfrage, Viena, 1898), Dreptul administrativ român 
(Viena, 1900). În cazul lui Florea Lupu, se menţionează un compendiu de documente, Repertoriu 
pentru secretarii comunali (Cernăuţi, 1895), destinat autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice, 

privind folosirea limbii române ca limbă de corespondenţă. La finalul acestui capitol, este prezentată 
o lucrare realizată de cei doi jurişti, în colaborare: Dicţionarul jur idic-politic (Cernăuţi, 1895), 
„conceput ca material complementar pentru înţelegerea mai aprofundată a formularelor din 

Repertoriu” (p. 174). 
Volumul se încheie cu Concluzii şi cu următoarele Anexe: Lista traducerilor codurilor şi 

legilor, Patentul de publicare pentru Legea (Instrucţii) privind emigraţia din Bucovina (Viena, 1787), 
Publicaţie cuprinzând abaterile şi pedepsele ce se vor aplica celor vinovaţi – Constitutio Criminalis 
Teresiana (rezumat), Patent de publicare pentru Pravilă de obşte asupra faptelor rele şi a pedepsirii 

lor (Viena, 1788), Hotărâre despre aşezarea stărilor în Galiţia, Lodomeria şi Bucovina (Viena, 1817) 
– fragment, Patentul de publicare pentru Pravila pedepsitoare despre călcări de lege asupra 

veniturilor visteriei (Cernăuţi, 1836) –  fragment, Tabel termeni juridici din traducerile codului penal, 
Tabel infracţiuni, Traducerile actelor constituţionale – fragmente.  

Cele 256 de pagini (inclusiv bibliografia, un rezumat în limba germană şi indicele de nume) 

alcătuiesc o lucrare originală din punct de vedere ştiinţific, realizată în condiţii grafice deosebite şi, în 
acelaşi timp, un instrument de lucru valoros pentru cercetătorii interesaţi de istoria şi evoluţia 

limbajului juridic românesc în Bucovina, în particular, dar şi de istoria Bucovinei, în general.  
  

Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 
 
Ion Agrigoroaiei, România interbelică. Unificare şi evoluţie economică , Indice 

general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Casa Editorială ,,Demiurg”, 2015, 400 p. 
 

În anul 2015 a apărut, la Casa Editorială ,,Demiurg”, lucrarea România interbelică. Unificare 

şi evoluţie economică, semnată de prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei. Aceasta regrupează, cum afirmă 
autorul, ,,cu mici modificări şi completări”, contribuţiile publicate în alte două volume: România 
interbelică, vol. I, Iaşi, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza”, 2001 şi România interbelică: economie – 
administraţie –  apărare (în colaborare cu Gavriil Preda şi Gheorghe Calcan), Ploieşti, Editura 

Universităţii Petrol – Gaze, 2008. Motivaţia acestui demers istoriografic este legată de ,,necesitatea de 

a relua şi sublinia realizările obţinute într-o perioadă relativ scurtă de timp în faţa încercărilor din 
unele lucrări de «a remarca» numai «păcatele» acestui trecut, «păcate» de care nu a dus lipsă” (p. 15).  

Introducerea (p. 7–15) cu care se deschide lucrarea prezintă date şi aprecieri privitoare la 
evoluţia societăţii româneşti din perioada interbelică, autorul subliniind faptul că, pornind de la 

rezultatele obţinute de cercetarea ştiinţifică de specialitate, şi-a propus să dezbată în acest volum 

,,câteva probleme şi direcţii importante pentru societatea românească din deceniul care a urmat Marii 
Uniri. [...] Am urmărit să redăm, la realele dimensiuni, rezultatele obţinute în opera de consolidare a 

Marii Uniri, prin reforme democratice şi «legi de unificare», în opera de reconstrucţie, dezvoltare şi 

modernizare a economiei, cu neîmpliniri şi limite, dar eficientă în ansamblul său. [...] Analiza 

drumului parcurs de societatea românească de la M area Unire şi până la al Doilea Război Mondial, fie 

şi numai prin componentele tratate aici, demonstrează caracterul istoric necesar al statului naţional 
întregit, caracter verificat şi prin evoluţia din cei aproximativ 20 de ani” (p. 10, 15). 

Evenimentele referitoare la ,,marea victorie naţională” sunt tratate în capitolul intitulat 1918  
(p. 17–44). Mişcarea de eliberare naţională a românilor a intrat, în timpul Primului Război Mondial,  
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într-o etapă decisivă, cunoscând diferite forme de manifestare. Activitatea diplomatică, războiul 

pentru întregirea neamului, menţinerea fiinţei de stat în condiţii extrem de grele, modificarea 

Constituţiei (1917) şi activitatea factorului politic de la Iaşi, starea de spirit a românilor, acţiunea bine 
organizată a provinciilor aflate sub stăpânire străină, contribuţia românilor aflaţi în Occident, ajutorul 

extern şi situaţia internaţională favorabilă, toate acestea sunt, în opinia autorului, ,,componente ale 

unei lupte aflate în faza sa finală”. Rezolvarea problemei naţionale s-a realizat pe cale democratică, 

prin adunări cu caracter reprezentativ, autorul prezentând în acest capitol date referitoare la unirea 
Basarabiei, a Bucovinei şi a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Regatul 
României. Tot aici, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei subliniază rolul presei, ,,ca important instrument 

de încurajare şi mobilizare a forţelor româneşti”, care ,,a contribuit, în bună măsură, la adoptarea unor 

atitudini şi decizii importante pentru destinul neamului românesc” (p. 33). Considerând, din acest 

punct de vedere, această presă ,,un semnificativ izvor istoric”, cititorului îi sunt prezentate câteva 
exemple din presa vremii (,,Mişcarea”, ,,România nouă”, ,,Opinia”, ,,Cuvânt moldovenesc”, 
,,Timpul”, ,,Iaşul”, ,,Evenimentul”, ,,Neamul românesc”, ,,Acţiunea română”), care demonstrează 

ideea că aceasta ,,nu a avut numai rolul de a consemna faptele, evenimentele, ci şi acela de a susţine şi 

chiar de a determina adoptarea de poziţii, atitudini. A sădit încrederea în izbândă, chiar atunci când 

pentru unii părea totul pierdut, a sesizat caracterul necesar al Unirii, ca p arte integrantă a unui amplu 

proces istoric, a subliniat, la realele dimensiuni, importanţa istorică a anului 1918” (p. 44). 
Capitolul Noul cadru naţional (p. 45–85) include prezentările referitoare la Pământul românesc 

şi locuitorii lui şi Prelegeri şi discursuri la început de drum. Pornind de la afirmaţiile lui Romulus 

Seişanu (,,Factorul teritorial este integrat în ideea de naţiune. Corpul şi sufletul. Naţiunea dispune de 

un teritoriu care este patrimoniul său. Acest teritoriu este intangibil şi inalienabil”) şi Dimitrie Gusti 

(,,Fără această legătură, de astă dată esenţială şi organică, dintre pământul şi poporul nostru, nu putem 
înţelege nimic din istoria şi civilizaţia actuală a neamului românesc”), autorul ne prezintă câteva date 

despre unul dintre elementele constitutive ale naţionalităţii şi naţiunii – teritoriul. Acest teritoriu 
,,formează o unitate geografică desăvârşită”, care are câteva particularităţi ,,rar întâlnite în alte ţări ale 

lumii: unitatea de geneză, varietatea deosebită a peisajului geografic şi implicit a multiplelor sale 

posibilităţi economice; proporţionalitatea – ca extensiune areală – a marilor unităţi de relief (munte, 
deal, câmpie), fiecare dintre ele ocupând cam o treime din suprafaţa generală a ţării şi justificând acea 

proporţionalitate în repartiţia principalelor resurse ale solului şi subsolului; armonia în distribuţia 

reliefului [...]. Acest spaţiu a constituit, de la primele începuturi, un domeniu ecumenic ideal pentru 

poporul român, plămădit pe teritoriul Daciei de altădată, aproape identic cu cel al României de astăzi” 

(p. 48–49). În anul 1918, hotarele statului român, aşa cum au fost ele recunoscute prin tratatele de 
pace încheiate după Primului Război Mondial, ,,se înscriau în interiorul spaţiului românesc şi al 

blocului demografic românesc” (p. 59), statul atingând aproape hotarele sale fireşti.   
Statul realizat în anul 1918 avea un caracter naţional unitar, demonstrat şi prin structura 

populaţiei. Autorul prezintă şi interpretează, în acest sens, datele recensământului general al 

populaţiei de la sfârşitul anului 1930, conceput pe criterii etnice, culturale, profesionale, de vârstă şi 
sex ş.a., analizează procesul de emigrare–imigrare, survenit după anul 1918, care a avut, în general, 

,,o influenţă restrânsă asupra populaţiei României” (p. 58). De asemenea, sunt prezentate date 

statistice referitoare la românii din afara graniţelor ţării, al căror număr se ridica, la mijlocul deceniul 

al IV-lea, la aproape 2 200 000 (U.R.S.S. – 1 200 000; Cehoslovacia – 30 000; Ungaria –  
70 000; Iugoslavia – 350 000; Bulgaria – 150 000; Albania – 50–60 000; Grecia – 130 000; Italia –  
4 500; S.U.A. – 140 000; Canada – 30 000; Argentina, Brazilia, Uruguay – 30–40 000). 

Câteva concluzii ale autorului referitoare la această perioadă sunt de reţinut: momentele Unirii 
din anul 1918 nu au rezolvat, ipso facto, problemele unificării; România a fost confruntată cu mari 

greutăţi, ca urmare a efortului de război, a exploatării economice din teritoriile ocupate de inamic, a 

,,pierderii” tezaurului; de asemenea, moştenirea izvorâtă din particularităţile de exprimare a fiecărei 
dominaţii străine asupra provinciilor româneşti a dus la ,,unele greutăţi de integrare” şi de realizare a 

unificării administrative, legislative, economice, politico-sociale, spirituale. Cu toate acestea, 
,,coeziunea naţională, având un puternic fundament istoric, a condus, peste fenomenele contradictorii 
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(din viaţa politică, în special), la obţinerea unor succese notabile. Din punct de vedere economic, ele 

vor sta la baza relansării puternice de după criza de supraproducţie din 1929–1930” (p. 64). 
În cadrul aceluiaşi capitol, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei prezintă Prelegeri şi discursuri la 

început de drum, ,,pentru a atrage atenţia asupra modului în care istorici de prestigiu şi oameni de 

cultură de primă mărime au înţeles şi subliniat atunci importanţa, semnificaţia istorică a Marii Uniri, 

au înţeles şi subliniat misiunea şi răspunderile intelectualului, a obştii din care face parte, la începutul 

unei noi etape din istoria României” (p. 85). Sunt invocate, aici,  câteva prelegeri universitare 
inaugurale şi discursuri de recepţie la Academia Română, susţinute de către Vasile Pârvan (Au căzut 
pentru libertate. Un cântec de jale; Datoria vieţii noastre), Dimitrie Onciul (Ideea latinităţii şi a 

unităţii naţionale), Ioan Lupaş (Factorii istorici ai vieţii naţionale româneşti), Alexandru Lapedatu 
(dezvoltarea istoriografiei naţionale în noul context istoric), Iacob Negruzzi (ideea unităţii naţionale a 

neamului românesc), Petru Poni (semnificaţia deosebită a unirii Basarabie i cu Regatul României), Ion 
Inculeţ (Spaţiul şi timpul în nouă lumină ştiinţifică), Simion Mehedinţi (Caracterizarea etnografică a 
unui popor prin munca şi uneltele sale), Sextil Puşcariu (Locul limbii române între limbile romanice),  
Octavian Goga (însemnătatea actului naţional de la 1918), Dimitrie Gusti (Fiinţa şi menirea 

academiilor).  
După realizarea actului unirii de la 1918, în societatea românească s-au produs mari prefaceri, 

introducerea votului universal şi rezolvarea problemei agrare fiind două obiective majore care au stat 
în atenţia oamenilor politici.  Mersul reformelor agrară şi electorală (p. 87–132) este capitolul în care 
prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei dezvoltă acest subiect, pornind de la analiza poziţiilor diferitelor 

partide şi orientări politice din preajma Primului Război Mondial, a dezbaterilor parlamentare pe 
această temă, şi până la legiferarea deplină a reformelor agrară şi electorală, în anii 1921, respectiv 

1926. ,,Faţă de anii 1913–1914 – concluzionează autorul –, se remarcă o înţelegere mai largă a 
reformelor, precum şi o acceptare a lor de către partidele care înainte se opuneau, sub o formă sau 

alta. [...] În 1918–1919, toate partidele şi grupările politice au introdus în programul lor realizarea 

acestora; unele deosebiri se refereau, mai ales, la măsura reformei agrare: proporţiile şi preţul 

exproprierii, categoriile de împroprietăriţi etc.” (p. 92, 103).  
Începută în anul 1917, odată cu modificarea Constituţiei, activitatea de legiferare a reformei 

agrare s-a încheiat în anul 1921, prin adoptarea a trei legi distincte, dar care aveau, în esenţă, un 

caracter unitar: Legea pentru reforma agrară din Oltenia, M untenia, Moldova şi Dobrogea, Legea 

pentru reforma agrară în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Legea pentru reforma agrară din 

Bucovina (aici s-a elaborat, mai întâi, Decretul-lege nr. 3 871, din 6 septembrie 1919). Cea dintâi lege 
de acest fel din România întregită a fost Legea pentru reforma agrară în Basarabia (votată în 
Adunarea Deputaţilor la 10 martie 1920). ,,Reforma agrară din 1921, afirmă autorul, n-a fost o operă 

perfectă; însă ea a fost o necesitate în toate teritoriile româneşti, ca urmare a unei acute şi generale 

probleme a pământului. Realizată în perioada imediat următoare Marii Uniri, reforma a contribuit la 

consolidarea României întregite, având multiple consecinţe economice, sociale, politice şi culturale” 

(p. 121).  
În acest capitol, sunt prezentate şi date referitoare la reforma electorală, autorul prezentând 

poziţiile partidelor politice (toate au susţinut introducerea votului universal) faţă de completarea 

legislaţiei electorale (Partidul Conservator Progresist, Partidul Conservator Democrat, Partidul 
Naţional Liberal, Partidul Ţărănesc, Partidul Socialist). De asemenea, sunt analizate eforturile clasei 

politice de a realiza o reformă electorală unitară, care să pună capăt sistemelor electorale aplicate pe 
provincii istorice. Legiferarea reformei electorale s-a realizat în anul 1926, aceasta fiind ,,ultima 
măsură legislativă, importantă sub aspectul fizionomiei şi funcţionării regimului politic”, adoptată în 

timpul guvernului liberal, care ,,corespundea unor necesităţi obiective, consolidării statului naţional 

unitar, având rolul unei legi de unificare” (p. 131). 
         În capitolul ,,Legi noi de unificare” (p. 133–178) – titlul sub care juristul Constantin Hamangiu 
a grupat, într-un volum, legile, regulamentele, decretele, convenţiile şi instrucţiunile adoptate în anii  
1922–1926 –, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei prezintă ,,măsurile care au contribuit la consolidarea 

României întregite, la instituirea cadrului juridic unitar, absolut necesar desfăşurării vieţii publice 

normale într-un stat suveran” (p. 133). Se face referire aici la : Legea pentru organizarea şi 
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funcţionarea Consiliului Legislativ (26 februarie 1925), Legea pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie (20 

decembrie 1925), Legea pentru Contenciosul Administrativ (23 decembrie 1925), Legea pentru 
organizarea judecătorească (25 iunie 1924, cu modificările din 28 noiembrie 1925 şi 19 decembrie 
1925), Legea persoanelor juridice, Legea pentru reprimarea unor infracţiuni contra liniştii publice 

(decembrie 1924), Legea pentru unificare administrativă (14 iunie 1925), Legea pentru reglementarea 

conflictelor colective de muncă (5 septembrie 1920), Legea asupra sindicatelor profesionale (26 mai 

1921), Legea pentru reglementarea repausului duminical şi a sărbătorilor legale (18 iunie 1925), 
Legea asupra ocrotirii muncii minorilor şi femeilor şi asupra duratei muncii (13 aprilie 1928), Legea 
pentru organizarea Serviciului de inspecţie a muncii (13 aprilie 1927), Legea pentru reglementarea 

migraţiunilor (29 aprilie 1925), Legea generală de pensiuni (15 aprilie 1925), Legea pentru 
învăţământul primar al statului (şcoli de copii mici, şcoli primare, şcoli şi cursuri de adulţi, şcolile şi 

clasele speciale pentru copii debili ş i anormali educabili) şi învăţământul normal-primar (26 iulie 
1924), Legea asupra învăţământului particular (22 decembrie 1925), Legea pentru organizarea 
învăţământului secundar (15 mai 1928), Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române (6 mai 

1925), Legea pentru regimul general al cultelor (22 aprilie 1928).  
Pentru a înţelege evoluţia societăţii româneşti după anul 1918, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei 

ne prezintă, în capitolul Greutăţi,  refacere şi relansare economică (p. 179–231), câteva idei legate de 
refacerea şi reorganizarea, pe baze moderne, a economiei naţionale. Din cauza greutăţilor cu care s-a 
confruntat România (desfăşurarea operaţiilor militare pe teritoriul său, refugiul, exploatarea 

economică organizată în teritoriul ocupat de către inamic, numărul mare de pierderi umane), în anii 

1918–1919 ,,nu se pornea de la nivelul de dezvoltare înregistrat în ajunul intrării ţării noastre în 

acţiune, ci de la un prag mult inferior acestuia” (p. 179). Cu toate acestea, ,,economia ţării a fost în 

măsură să valorifice noile posibilităţi şi a reuşit, într-o perioadă scurtă de timp, să depăşească nivelul 
antebelic (în anul 1924) şi să înregistreze rezultate notabile, în mai multe direcţii” (p. 345). Pentru a 

argumenta această idee, autorul prezintă măsurile luate de către statul român privitoare la refacerea şi 

dezvoltarea economică (aprovizionarea populaţiei, reluarea şi dezvoltarea activităţilor din 

întreprinderile industriale şi creşterea numărului acestora, identificarea noilor posibilităţi energetice 

ale ţării, unificarea monetară, politica vamală, comerţul exterior; înfiinţarea unor societăţi şi 
organisme de specialitate – Direcţia Refacerii Economice, înglobată ulterior în Direcţia Generală a 

Industriei, Direcţia Generală a Aprovizionării, Subsecretariatul de Stat al Refacerii şi Aprovizionării, 

Direcţiunea Generală a Statisticii, Serviciul de Control al Valutei şi de Plăţi Externe, Societatea 

Anonimă pe Acţiuni ,,Refacerea Industrială”, Societatea Naţională de Credit, Uniunea Camerelor de 

Comerţ şi Industrie), care au avut în vedere dezvoltarea, cu precădere, a industriei. Agricultura, deşi a 
înregistrat progrese mai lente, a continuat să rămână ramura preponderentă a economiei naţionale, 

înfăptuirea reformei agrare din anul 1921 marcând ,,începutul unei noi etape în evoluţia problemei 

agrare din ţara noastră” (p . 231).   
Dezvoltarea economică a României a fost întreruptă de criza economică din anii 1929–1933, 

care constituie subiectul următorului capitol al lucrării România interbelică. Unificare şi evoluţie 
economică. Sunt prezentate aici (p. 233–259) câteva consideraţii referitoare la efectele acesteia asupra 

agriculturii, industriei, a sistemului bancar şi măsurile adoptate de către statul român în această 

perioadă. Valoarea producţiei agricole s-a redus substanţial, influenţând valoarea exportului şi a 

venitului naţional. Situaţia financiară a ţărănimii s-a înrăutăţit considerabil, problema datoriilor 

agricole determinând statul să adopte măsuri în acest sens: sistarea vânzărilor silite şi conversia 
datoriilor. Industria, cu excepţia celei petroliere, a înregistrat o scădere considerabilă a producţiei, 

numeroase întreprinderi şi-au redus activitatea, iar unele s-au închis. Efectele crizei s-au înregistrat şi 

în domeniul sistemului bancar. Cu toate acestea, statul a depus eforturi pentru ,,menţinerea edificiului 
statal, pentru depăşirea greutăţilor şi pregătirea unei noi relansări economice” (259). 

Semnele unei noi relansări economice s-au întrevăzut începând cu anii 1933–1934. Prefacerile 
înregistrate în domeniul economic, după încetarea crizei, sunt tratate în capitolul Economia României 
(1933–1938) (p. 261–342), care se referă la aspecte legate de: A. Agricultura; B. Industria; C. 
Transporturile; D. Comerţul exterior. Instituţii de credit, bugetul, venitul naţional. Măsurile 

referitoare la dezvoltarea agriculturii şi mersul reformei agrare, a industriei (extractive, de 
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transformare, electrotehnice, alimentare, textile, pielăriei, chimică, a lemnului, a hârtiei şi cea grafică, 

a sticlei, a materialelor de construcţie), legislaţia adoptată (Legea pentru organizarea şi încurajarea 

agriculturii,  1937; înfiinţarea Institutului Naţional de Credit Agricol, transformat în Banca pentru 
Industrializarea şi Verificarea Produselor Agricole, 1938; Legea cooperaţiei, 1935; Decretul-lege 
pentru înfiinţarea de fabrici pentru produsele nefabricate în ţară, 1936; Legea pentru înfiinţarea 

Consiliului Superior Economic şi organizarea Camerelor profesionale, 1936; Decretul-lege pentru 
reglementarea şi controlul cartelurilor, 1937; Legea pentru modificarea unor articole din Legea 
minelor din 28 martie 1929, 1937 ş.a.), evoluţia transporturilor şi a căilor de comunicaţie, dezvoltarea 
comerţului exterior, prezentarea instituţiilor de credit, evoluţia bugetelor statului, a venitului naţional 

sunt ideile pe care prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei le dezvoltă în acest capitol. Pe baza acestora, 

autorul formulează câteva concluzii care trebuie reţinute: ,,Cu toate rezultatele notabile într-un 
interval scurt de timp, se menţinea un anumit decalaj în raport cu statele avansate din punct de vedere 
economic, chiar dacă acest decalaj nu mai era atât de mare în raport cu cel existent la începutul 
secolului al XX-lea. România prezenta un tablou neuniform în care, alături de zone şi centre 

dezvoltate, existau regiuni rămase în urmă. În general, politica economică a statului s-a orientat cu 
precădere către industrie, credit, comerţul exterior, către oraş şi într-o măsură mai redusă – şi cu 

oarecare întârziere – către agricultură, către sat. Rezultatele realizate în domeniul economic, creşterea 

venitului naţional, au influenţat, direct sau indirect, procesul de modernizare a întregii societăţi” (p. 
350). 

În Încheiere (p. 343–350), autorul formulează concluziile privitoare la unificare şi evoluţia 

economică a României în perioada interbelică, perioadă în care asistăm la ,,procesul de modernizare a 

întregii societăţi. Marea Unire şi această evoluţie din perioada interbelică au susţinut substanţial 

realizarea unui adevărat salt cultural, cu participarea tuturor provinciilor româneşti, a românilor şi a 
minorităţilor naţionale. [...]  Societatea românească s-a eliberat, în mare măsură, de problemele locale, 

şi-a lărgit accesul şi contribuţia la cultura europeană şi universală” (p. 350). 
În sumarul volumului întocmit de către prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei se regăsesc şi 

Bibliografia, Indicele general (realizat de Alexandrina Ioniţă) şi rezumatul lucrării, publicat în limbile 

franceză şi engleză (traducători: Valentina Agrigoroaiei şi Irina Croitoru).   
Apărut, aşa cum însuşi autorul afirmă, din necesitatea de a relua şi evidenţia realizările 

obţinute de societatea românească în perioada interbelică, ,, în faţa încercărilor din unele lucrări de «a 

remarca» numai «păcatele» acestui trecut, «păcate» de care nu a dus lipsă”, volumul întocmit de prof. 

univ. dr. Ion Agrigoroaiei, România interbelică. Unificare şi evoluţie economică, bazat pe cercetări de 

arhivă şi consultarea presei, a lucrărilor generale şi de specialitate, reprezintă o valoroasă contribuţie 
istoriografică adusă cunoaşterii perioadei interbelice, din perspectiva rezultatelor înregistrate în 
domeniul unificării şi al evoluţiei economice.  

 
Rodica Iaţencu 

  
 

Ortfried Kotzian, Ioana Scridon, Luzian Geier, Deportation von 
Bukowinadeutschen in die Sowjetunion, Hermannstadt, Honterus Verlag, 
2015. 
 
Tipărită cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Secretariatului General al 

Guvernului României, al Forumului Democrat al Germanilor din România, al Forumului Regional al 
Germanilor Bucovineni şi al Institutului „Bucovina” din Augsburg, lucrarea Deportation von 
Bukowinadeutschen in die Sowjetunion [Deportarea germanilor bucovineni în Uniunea Sovietică] 

aduce în atenţia cititorilor interesaţi experienţele martorilor supravieţuitori deportărilor în spaţiul 

rusesc, din anul 1945. Cartea se bazează pe interviurile înregistrate de dr. Ortfried Kotzian şi de soţia 
sa, Marie-Luise Kotzian, în timpul a două excursii de studiu, în lunile septembrie şi octombrie 1993, 

în partea de sud a Bucovinei (judeţul Suceava). Coautori ai acestui volum sunt Ioana Scridon, doctor 
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în geografie şi cercetător în cadrul Centrului de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism de pe lângă 

Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, şi Luzian Geier, cercetător 

ştiinţific şi redactor al periodicului „Südostdeutsche Zeitung” din Augsburg. 
În deschiderea lucrării,  de ample dimensiuni (304 p.), se află o  Introducere,  semnată de 

Antonia-Maria Gheorghiu, preşedinta Forumului Regional al Germanilor Bucovineni, un Cuvânt-
înainte, semnat de Ewald Zachmann, preşedintele Asociaţiei Germanilor Bucovineni din Germania şi 

textul cuvântării rostite de dr. Paul-Jürgen Porr, preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din 

România, cu prilejul comemorării a 70 de ani de la deportatrea germanilor din Timişoara (8 martie 
2015). 

Primul capitol, intitulat Deportation von Rumäniendeutschen in die Sowjetunion 1945 
[Deportarea germanilor din România în Uniunea Sovietică în 1945], prezintă, în subcapitole separate, 

următoarele probleme: motivaţiile care au stat la baza scrierii acestei lucrări; cadrul istoric general al 

evenimentelor; situaţia generală şi, în particular, situaţia minorităţii germane după 23 august  1944, în 
România; cauzele şi desfăşurarea deportării; reacţii şi proteste faţă de aceasta; viaţa în deportare; 

eliberarea din lagăre şi perioada de la revenirea în România până în prezent. 
Capitolul al doilea, cu titlul Dokumentation: Zeitzeugen aus der Bukowina berichten 

[Documentaţie: Martori şi mărturii din Bucovina],  conţine, pe lângă o scurtă descriere a proiectului 

care s-a finalizat cu publicarea volumului de faţă, un număr de 19 interviuri cu germani bucovineni, 
supravieţuitori ai deportării în Uniunea Sovietică, originari din Suceava, Cacica, Codlea, Sf. Ilie, 

Câmpulung şi Rădăuţi. După precizările autorului, dr. Ortfried Kotzian, iniţial au fost înregistrate 25 

de interviuri, pe baza unui chestionar (p. 41), dar nu toate au putut fi folosite şi publicate în acest 

capitol. Autorii au transcris înregistrările, respectând întocmai modul de relatare a celor intervievaţi, 

inclusiv cuvintele în dialect. 
Partea a treia a volumului, Erinnern und Gedenken [Evocări şi memorie], reuneşte amintiri şi 

evocări din perioada deportării, semnate de germani bucovineni, unele publicate în periodicul „Der 

Südostdeutsche” (Augsburg), altele în „Allgemeine Deutsche Zeitung” (Bucureşti), în perioada 1995 –
2015. Selecţia acestor relatări, informaţiile suplimentare şi comentariile referitoare la autori aparţin 

cercetătorului Luzian Geier.  
Ioana Scridon publică, în cadrul acestei secţiuni, un articol despre Femei deportate în lagărele 

de muncă şi „copiii din Rusia”, în care arată că, din totalul populaţiei germane deportate, procentul 

femeilor a fost mai mare decât cel al bărbaţilor. Soarta femeilor a fost înăsprită de abuzurile făcute de 

comisiile de ridicare de la faţa locului, la început de ianuarie 1945, de vârsta critică de dezvoltare 
fiziologică şi psihologică a acestora, de condiţiile grele de muncă din lagăr şi de traumele despărţirii 
tinerelor de familiile lor sau ale mamelor de copiii lor.  

Munca epuizantă a determinat modificări în dezvoltarea biologică a femeilor, cu consecinţe 
imediate (apariţia unor boli acute, lipsa menstruaţiei, deformări de natură constituţională / corporală). 

În alte cazuri, bolile contractate au avut manifestări ulterioare, în special bolile reumatice şi cele de 

plămâni.  
Pentru supravieţuitoare, eliberarea a fost o binecuvântare, iar încărcătura emoţională a fost cu 

atât mai mare, cu cât comunicarea între deportaţi şi familiile lor, rămase acasă, a fost aproape 

inexistentă pe toată durata internării în lagăr. 
Lucrarea se încheie cu un studiu amplu, semnat de dr. Ortfried Kotzian, privind Germanii în 

Bucovina, din 1989 până în prezent, în România şi Ucraina.  Introducerea în problematica anunţată se 
află sub semnul întrebării Cine sunt germanii bucovineni ai secolului al XXI-lea?, la care autorul 
răspunde făcând o clasificare a persoanelor care se încadrează în această categorie. Sunt analizaţi 

factorii care au influenţat viaţa socială a germanilor bucovineni, arătându-se că „schimbarea situaţiei 

politice din Europa Centrală, de Est şi de Sud–Est, în perioada 1989–1991, a fost necesară pentru ca, 
în Bucovina, să se creeze acele premise ce au ajutat la eliberarea de sub regimul comunist totalitar, la 
aplicarea celor dintâi reforme democratice şi la instalarea unei economii de piaţă. (…) Viaţa social ă 

din Bucovina a fost marcată, în acest interval de timp, de atmosfera generală de schimbare din 

România şi din Ucraina, devenită independentă”. 
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În continuare, dr. Ortfried Kotzian prezintă activitatea Forumului Democrat al Germanilor din 

România şi a Forumului Regional German din Bucovina (din 1990 până în prezent) şi ilustrează 

situaţia actuală a germanilor din Regiunea Cernăuţi. O importanţă deosebită este acordată prezentării 
relaţiilor de colaborare internaţională dintre germanii bucovineni şi Regiunea Schwaben (Germania), 
sub patronajul căreia se află, în prezent, cunoscuta Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen, 

precum şi a activităţii iniţiatorului acestei colaborări, şi anume a preşedintelui Consiliului Regional 

Schwaben, dr. Georg Simnacher. Autorul subliniază că toate proiectele comune desfăşurate împreună 

cu germanii bucovineni de pe teritoriul Bucovinei istorice, astăzi zone de graniţă ale României şi ale 
Ucrainei, au avut la bază dorinţa de a apropia cele două regiuni şi pe locuitorii lor, de a depăşi bariera 

lingvistică şi de a contribui la o mai bună înţelegere a vieţii sociale din statul vecin.  
Autorul arată că, deşi cel de-al Doilea Război Mondial şi dictaturile care i-au urmat şi-au pus, 

tragic, amprenta pe destinul germanilor bucovineni din România şi Ucraina, aşa încât aceştia abia dacă 

mai puteau fi consideraţi un grup etnic, din punct de vedere statistic, totuşi, după perioada 1989–1991, 
etnicii germani au reuşit, modest, să reînvie viaţa culturală de mai înainte şi să reamintească 

generaţiilor tinere semnificaţia moştenirii culturale germane. Un rol deosebit în acest demers l-a avut 
colaborarea permanentă cu populaţia majoritară de pe ambele teritorii ale fostei Bucovine, indiferent 

de originea etnică, naţională sau confesională. 
Volumu l de faţă reprezintă încă o dovadă că deportarea unui număr mare de germani din 

România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a lăsat urme adânci în conştiinţa şi în 

amintirea celor care au fost deportaţi. Trăirile şi amintirile acestora, unele dintre ele notate în jurnale, 
altele doar povestite, recompun un tablou al unui destin colectiv, al unei generaţii care s-a pierdut în 
neantul suferinţei. Ceea ce au povestit supravieţuitorii sau membrii familiilor lor, în cadrul 
interviurilor realizate, a rămas în conştiinţa personală şi locală ca o oroare a unor timpuri care nu 
trebuie să se mai repete.  

Cartea apare în condiţii grafice foarte bune, cu reproduceri în facsimil ale unor importante 
documente de arhivă (de exemplu, Tabelul nominal cu cetăţenii români de origine etnică germană, 

ridicaţi şi duşi la muncă în U.R.S.S). 
 

Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 
 

Traian Cantemir, Istroromânii. Aspecte lingvistice, istorice, culturale şi de 
civilizaţie, Iaşi, Ed. Sedcom Libris, 2016, 348 p. 

 
Se ştie că profesorul Traian Cantemir (1907–1998) a fost unul dintre marii cunoscători ai 

dialectului istroromân.  
Cartea apărută de curând la Editura Sedcom Libris din Iaşi, intitulată Istroromânii. Aspecte 

lingvistice, istorice, culturale şi de civilizaţ ie, 348 de pagini, format academic, este dovada că cele 

spuse mai sus se confirmă. 
Precedată de câteva texte introductive, lucrarea are două părţi: I. Istorie, cultură şi civilizaţie 

istroromână (p. 31–112) şi II. Aspecte de lingvistică istroromână (p. 115–334). Se încheie cu postfaţa 

semnată de conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Pentru nemurirea istroromânei. 
Primul dintre textele introductive este intitulat Un discipol al Academiei di Romania – Traian 

Cantemir, semnat  de A. Andronic şi B. Popescu. Urmează prefaţa autorului, intitulată Cuvânt-
înainte.  Din partea familiei, prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir semnează un Post scriptum la Cuvânt-
înainte al autorului, în care prezintă drumul, lung ş i anevoios, de la manuscris la cartea tipărită. Avem 

şi un scurt text, nesemnat, In memoriam. Textul În loc de prefaţă, semnat de Ion Popescu-Sireteanu, 
încheie partea introductivă a volumului. Urmează o listă de Abrevieri şi o notă asupra ediţiei, cu titlul 

Cuvânt de lămurire (p. 29–30), preluat de autor din volumul Traian Cantemir, Texte istroromâne, 
1959, p. 3–4.  

Ni se dau lămuriri importante cu privire la satele istroromâne, la numărul vorbitorilor, la 

transcriere şi la întocmirea glosarului. Acest Cuvânt de lămurire este mult prea restrâns şi nu ni se 
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spune, între altele, că în volum sunt cuprinse şi capitole din teza de doctorat, susţinută de autor în anul 

1937, cu unele actualizări. Primul dintre acestea este cel intitulat Oamenii care au mai rămas în 

tradiţionalul lor. Aici, ni se prezintă „spaţiul locuit de  românii din Istria”, cu cele două grupuri de 
sate, de la nord şi de la sud de muntele Učica sau Monte Magiore. Cei din nord, de fapt doar din satul 

Jeiăni, se numesc şi cici, iar cei din sud şi ciribiri (după cuvintele cine şi bine) rostite cu rotacism. Ei 
spun că sunt rumeri sau vlaschi. 

Celelalte capitole sunt: Caracter. Religiozitate; Magie. Spirite; Superstiţii; Credinţe; 
Obiceiurile de peste an ; Jocuri de copii. Un capitol mai amplu este La românii din Jeiăn (Note de 
drum). Un alt capitol mai mare este Noi date istorice referitoare la istroromâni, în care sunt 
prezentate şi deosebirile dintre românii istrieni din nord şi cei din sud, dar şi dintre cătune sau chiar 

dintre indivizi. Foarte interesante sunt informaţiile istorice prezentate, cu nume de istroromâni din 
primele secole de după anul 1000 şi chiar din secolele al 9-lea şi al 10-lea. 

Astfel de nume româneşti sunt: Ozanulo, Danulo, Negulus, Petrus Draculus, Dedulius, 
Chudulus, Radul, Draguli, Vitulie şi Vesselo „filius quondam Dominicul”. Se mai adaugă un nume, 

Mikula (Micul), dintr-o inscripţie glagolitică de pe insula Veglia, de pe la anii 1070–1087. Dintr-un 
document de la 1325 sunt extrase numele: Petros, Micula (Micul), Manzol (Mânzul), Manzog 
(Mânzuc), Marinel, Pogor, Stina (Stâna), Carlan (Cârlan). Unele nume, precum Cârlan şi Micul, 

aparţin mai multor popoare. 
În acelaşi document de la 1325, se menţionează şi nume de locuri, unele cu atestări mai vechi, 

precum: Arbor Verde, Marcenaglia (Marginile), Berdze (Berze), Cherbune (Cărbune), Puzol (Puţul). 

Precizăm că mai sunt şi alte nume ale istroromânilor, vechi de secole, la fel de interesante (vezi p. 
121–123). 

Ocupaţia vechilor istroromâni a fost păstoritul, dar lipsa de apă şi de păscători a dus la 
pierderea turmelor şi la schimbări în ocupaţiile lor. Mulţi chemaţi, dar şi nechemaţi, se întorc în 

Peninsula Balcanică, ocupată de turci. 
Autorul preia, din Texte istroromâne, listele de porecle, cu nume de familie, din satele de sub 

Učica, dar prezintă şi porecle şi toponime din Jeiăn. Tot din Texte istroromâne este preluat întregul 
Glosar. 

Partea cu adevărat nouă în acest volum este Gramatica (p. 187–322), asupra căreia se vor 

opri, cu precădere, cercetătorii lingvişti. 
Apariţia acestei cărţi pune în valoare munca unui strălucit specialist în istroromână şi va 

contribui la cunoaşterea dialectului istroromân, aşa cum se prezenta acesta în deceniul al patrulea al 

secolului al XX-lea. 
 

Ion Popescu-Sireteanu 
 

 
Vasile Diacon, Codrul Secular Slătioara, perlă pe Suha bucovineană, Iaşi, Editura 

PIM, 2016 , 337 p. 
 

Dr. Vasile Diacon şi-a pus în gând să ne uimească din nou şi a reuşit cu această primă 

monografie despre o rezervaţie ştiinţifică, Codrul Secular Slătioara de pe Suha bucovineană, care, de 
la înfiinţare, a suscitat atenţia multor oameni de specialitate, dar şi a celor care îndrăgesc frumuseţile 

naturale, natura virgină, nepângărită de mâna distructivă a omului. Desigur, Valea Suhăi, cu 
Stulpicanii şi Slătioara, are o rezonanţă deosebită în conştiinţa autorului, din moment ce i-au fost 
dedicate mai multe scrieri, între care amintim: Vechi aşezări pe Suha Bucovineană. Pagini 

monografice, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, colecţia „Românii în istoria universală”, IV/3, 

1989 şi Stulpicanii şi împrejurimile la 525 de ani de atestare documentară, Iaşi, Editura PIM, 2013. 
Autorul, Vasile Diacon, o prezenţă activă în cultura bucovineană, ne-a obişnuit cu o paletă 

largă de preocupări, depăşind domeniul cunoscut, de istoria culturii, înlocuit, ca în cazul de faţă, de 

ştiinţa pură, exactă, rece şi neutră, atenuată, în partea finală a lucrării, de scrierile unor specialişti şi 
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alţi oameni de cultură, cuprinse în Anexe, şi care descriu frumuseţea şi bogăţia Codrului Secular 

Slătioara. De altfel, domnul Vasile Diacon ne-a mai dat o probă de literatură ştiinţifică, Berea la 
români. Pagini de istorie, vol. I–II, Iaşi, Editura TipoMoldova, 2009, care cuprinde, pe lângă date 
istorice, şi procesul tehnologic de producere a berii, precum şi implicaţiile acestei băuturi în viaţa 

societăţii.  
Cartea care face obiectul acestei recenzii nu a apărut pe un teren gol. A existat o preocupare 

anterioară pentru descrierea frumuseţii plaiurilor locale, concretizată în studiul Bătălie pentru o idee: 

Codrul Secular Slătioara, publicat în „Meridian cultural românesc”, Vaslui, anul I,  nr. 3, iulie – 
septembrie 2015. Şi, cum autorul face parte din stirpea celor care „nu lasă lucru nelucrat”, pune la 

dispoziţia tuturor o carte de largă respiraţie ştiinţifică şi culturală, în care cititorii pot găsi, în funcţie 

de formaţia lor, multe satisfacţii.  Cum ar putea fi altfel, când autorul a consultat şi studiat o 

bibliografie care însumează 129 de lucrări pentru geologie şi mineralogie şi 140 de lucrări pentru 

geografie, botanică, biologie, silvicultură? În cele 377 de pagini ale lucrării, sunt dispuse 114 ilustraţii 
(hărţi, grafice, imagini, fotografii), 15 reproduceri după coperţi de cărţi de specialitate, româneşti şi 

străine, 10 peisaje despre Slătioara toamna, 6 rarităţi floristice, 14 reproduceri din ziare; ultimele 14 
poze reproduse evocă activitatea brigadierului silvic Arcadie Sahlean (1912–2002), adevărate 

documente despre munca celor care au păstrat neatinsă Rezervaţia Ştiinţifică Slătioara. De asemenea, 

lucrarea este armonios concepută, incluzând între paginile sale, pe lângă Precizare (Cuvântul 
introductiv), Anexe, Bibliografie, Amintiri dintr-un album de silvicultor şi, evident, partea forte a 

lucrării, referitoare la: Aşezarea geografică a zonei, Alcătuirea geologică a bazinului Suha 

Bucovineană, Resursele minerale ale bazinului Suha bucovineană, Caracterizarea reliefului în 
bazinul Suha bucovineană,  Reţeaua hidrografică, Caracterizarea climatică, Tipurile principale de 

sol, Consideraţii asupra evoluţiei florei şi vegetaţiei în bazinul Suha bucovineană, Aspecte ale florei 
locale, Din fauna locală, Codrul Secular Slătioara, laborator de cercetare ştiinţifică, Fânaţele 

montane Todirescu, Bătălia pentru o idee: Codrul Secular Slătioara, Publicaţiile vremii şi Codrul 
Secular Slătioara. 

Cum a fost posibilă abordarea unor asemenea teme de către autor, despre care ştim că are o 

altă formaţie ştiinţifică? Putem răspunde lesne: prin aplecarea cu acribie asupra materialului 
bibliografic, dar această afirmaţie ar fi, totuşi, insuficientă. Din această dilemă ne scoate tot  Vasile 
Diacon, care mărturiseşte, în Precizare, că a studiat şi preluat informaţii de la specialiştii mai vechi şi 

mai noi, între care îi menţionează pe Sava C. Athanasiu (1910), Th. Kräutner (1933),  
G. Cernea, I. Băncilă, V. Aghiorghesei, M. G. Filipescu, G. Pitulea, Fl. Tănăsescu, V. Mutihac şi alţii. 

Autorul nu uită să-i amintească şi pe profesorii universitari Traian Idriceanu şi Liviu Ionesi, cei care, 
încă din 1977, l-au ajutat în redactarea capitolului de geologie pentru lucrarea Vechi aşezări pe Suha 

bucovineană. Specialişti de marcă în domeniu, prof. univ. dr. Ilie Turculeţ şi şef de lucrări Viorel 

Ionesi, şi-au dat girul asupra capitolului despre geologie. Cu deplină satisfacţie, autorul dă curs 

întregii scrisori primite de la prof. Ilie Turculeţ , care, pe lângă accentele critice, menţionează în final: 

„Până la urmă, materialul este bun şi, cu mici retuşări, va putea fi foarte bun”. De asemenea, autorul 
nu uită să amintească alţi specialişti care l-au ajutat: cercet. gr. I dr. Nicolae Vasiliu, de la Institutul de 
Cercetări Biologice din Iaşi şi prof. univ. dr. Radu Cenuşă (om al locului, născut la Vatra Moldoviţei, 

locuieşte în Vama) şi conf. dr. Gabriel Duduman, ambii de la Facultatea de Silvicultură a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 
După cum este firesc, autorul precizează de la început că bazinul Suha bucovineană are o 

suprafaţă de 352 km2, în cadrul căreia Codrul Secular Slătioara şi golul alpin Todirescu ocupă o 

suprafaţă de 1 108,50 ha, situată în partea de vest a bazinului, pe versantul sud-estic al masivului 
Rarău. Depăşind, cu voia cititorului, ceea ce ţine strict de specialitate, noţiuni greu, dar nu imposibil, 

de pronunţat şi asimilat, ne vom referi la frumuseţile locului, flora şi fauna. Despre floră şi vegetaţie, 
ne spune chiar autorul (p. 105), prezentarea a fost preluată ad litteram după D. Mititelu şi 
colaboratorii (Cercetări sinecologice în rezervaţia „Codrul Secular Slătioara” – jud. Suceava) şi 

completată de autor în Aspecte ale florei locale, unde se folosesc atât denumirile populare locale (anin 
pentru arin, catrafoi pentru caprifoi), cât şi denumirile ştiinţifice latineşti. Aflăm, astfel, că vegetaţia 

cuprinde, preponderent, conifere: molidul (Picea abies, P. excelsa), bradul (Abies alba) şi, în 
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proporţie mai redusă, pinul (Pinus sylvestris), iar dintre foioase: fagul (Fagus sylvatica), paltinul de 
munte (Acer pseudoplatanus),  frasinul (Fraxinus excelsior), carpenul (Carpinus betulus),  ulmul 
(Ulmus montana), mesteacănul (Betula verrucosa), stejarul (Quercus robur), dar şi specii de arbuşti şi 
un număr impresionant de plante, unele cu virtuţi terapeutice, între care amintim floarea de munte (de 

colţ) (Leontopodium alpinum), declarată monument al naturii. Dintre speciile rare, amintim tisa 
(Taxus baccata), din care se mai păstrează câteva exemplare, şi laricile (Larix decidua), tot foarte 
rară, care se află sub ocrotirea legii.  

Fauna din rezervaţie este reprezentată de la micile vietăţi până la mamiferele mari, valoroase 
sub aspect cinegetic: mistreţul (Sus scrofa), cerbul (Cervus elaphus), căprioara (Capreolus 
capreolus), ursul (Ursus arctos) şi iepurele (Lepus europaeus). 

Rezervaţia Codrul Secular Slătioara a fost pentru specialişti un laborator de cercetare 

ştiinţifică, mai ales în perioada interbelică, când s-au remarcat oamenii de ştiinţă A. Mühldorf şi 

Mihail Guşuleac. În anul 1940, Traian I. Ştefureac susţine examenul pentru obţinerea titlului de 
doctor în ştiinţele naturii cu o lucrare de referinţă în domeniu, cu titlul Cercetări sinecologice şi 

sociologice asupra Briofitelor din Codrul Secular Slătioara (Bucovina), sub conducerea prof. M. 
Guşuleac. Tot în această rezervaţie au desfăşurat cercetări amănunţite: F. Cârdei, Mihai I. 
Constantinescu, V. Leandru, G. Stanciu şi, mai aproape de noi, în anul 1999, Igor Ceianu.  

Iată cum aprecia profesorul Anton Mühldorf importanţa rezervaţiei pentru întreaga ţ ară: „Un 
areal care, datorită componenţei elementelor sale, a poziţiei sale şi a priveliştii pe care o oferă, 
exercită o puternică atracţie pentru fiecare vizitator şi de aceea ea va fi întotdeauna o rezervaţie 

naturală deosebită pentru generaţiile care vin şi care o vor admira în patria lor, mereu într-un veşmânt 

schimbător, plin de încântare şi de bucurie în faţa naturii. Va fi un testament neschimbat, care va fi 

transmis de la o generaţie la alta. Pentru România reprezintă, ca rezervaţie naturală, o pădure seculară 
carpatină, deoarece în curbura Carpaţilor, cât aparţine României, nu s-a găsit o alta cu un caracter 
asemănător”. Cu toate acestea, în anul 1929, a început exploatarea Codrului Secular, pus sub protecţie 

încă din 1906, şi s-au găsit oameni care să arate că „rezervaţia nu mai corespunde scopului iniţial”, pe 

motiv că „poziţia foarte favorabilă pentru vizitatori a pădurii seculare Slătioara a avut pentru aceasta 

cea mai nefastă influenţă (…)”. Intervenţia profesorului universitar Mihail Guşuleac, apoi a 
profesorului universitar Al. Borza, de la Cluj, în 1933, a inginerului silvic I. Poclitaru, salvează 

rezervaţia de la distrugere, cei interesaţi având şi aprobarea mitropolitului Bucovinei, Nectarie 
Cotlarciuc. După repetate intervenţii şi procese la Tribunalul Cernăuţi, Fondul Bisericesc a trebuit să 

renunţe la intenţia de a distruge Codrul Secular Slătioara, despre care Leca Morariu spunea că este o 
„minune neatinsă de pângărirea omenească, pentru care s-au dat nu puţine lupte”. 

Toate acestea şi multe, foarte multe alte informaţii interesante, le aflăm din cartea domnului 

Vasile Diacon, care reprezintă o invitaţie la lectură şi la studiu. 
                                                                    

 Ion Cernat  
 

 
,,Glasul Bucovinei”. Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi–Bucureşti, 

anul XXII, nr. 2 (86), 2015, 109 p. 
 

În sumarul nr. 2, pe anul 2015 al revistei ,,Glasul Bucovinei”, studiile şi articolele sunt cuprinse 

în cadrul următoarelor rubrici: Bucovina – procese istorice şi sociale; Teorie, critică şi istorie 
literară; Reflecţii pedagogice; Arhiva Bucovinei; Eveniment; Cărţi. Reviste. Conferinţe. 

Contribuţiile referitoare la monitorizarea presei din Ucraina sunt semnate de Marin Gherman, 

Un an de război în Ucraina: provocări şi realităţi. Monitorizarea presei (1 februarie – 1 iunie 2015).  
Autorul prezintă situaţia existentă în Ucraina, punctând câteva aspecte legate de: Metoda ,,biciului” şi 

a ,,bomboanei” (,,Pentru a încuraja mobilizarea în armată în această perioadă de război, Kievul a 
recurs la diferite metode, prima fiind condamnarea conform legii a oricăror iniţiative de blocare a 
mobilizării. Este aşa-numita metodă a «biciului», cu care sunt pedepsiţi cetăţenii nonconformişti. Dar 
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[...] mai este şi metoda «bomboanei», care a devenit o noutate pentru Ucraina. Astfel, antreprenorii 

ucraineni, care au fost antrenaţi de partea forţelor guvernamentale ale Kievului în conflictul armat din 

regiunea separatistă Donbas, vor fi scutiţi de achitarea taxei sociale unice”, p. 9); Forum economic la 
Cernăuţi – cerinţe culturale la Odessa (oamenii de afaceri din Ucraina şi România au adus în discuţie 

aspecte ale relaţiilor comerciale bilaterale, cu precizarea că ,,Kievul trebuie să realizeze reforme 

profunde, care să vizeze inclusiv şi modificările legislative, [...] să acorde o atenţie aparte adaptării 

producţiei ucrainene la standardele UE, dar şi creării condiţiilor de ordin social, economic şi legislativ 

pentru dinamizarea relaţiilor comerciale în zona frontierei dintre Ucraina şi România”, p. 11; de 
asemenea, în acest cadru a fost prezentat un memoriu adresat preşedintelui Ucrainei, prin care s-a 
cerut încetarea finanţării şcolilor cu predare în limba ,,moldovenească”, solicitându-se ca acestea să 

fie considerate şcoli cu limba română de predare); Revanşism şi integraţionism; Descentralizare 
versus federalizare; Ucraina – pion geopolitic? Concluzia autorului este aceea că ,,societatea 

ucraineană continuă să trăiască în dihotomii şi clivaje: bun–rău, eficient–neeficient, prieten–duşman. 
Dacă Rusia este un stat agresor, atunci, potrivit logicii războiului, UE este prieten; dacă Rusia 

reprezintă conservatorismul, atunci Europa – performanţa, modernitatea şi stabilitatea. Rusia şi UE,  
în memoria colectivă a ucrainenilor, nu pot fi prieteni” (p. 18). 

În cadrul rubricii Bucovina – procese istorice şi sociale este publicat şi studiul semnat de 

Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din oraşul Cernăuţi în sec. al XIX-lea –  începutul sec. al 
XX-lea. Autorul prezintă informaţii istorice despre: Gimnaziul German din Cernăuţi (1808–1918), 
Gimnaziul de Stat nr. III Germano-Român din Cernăuţi (1906–1918), Şcoala Reală Superioară 

Greco-Ortodoxă din Cernăuţi (1863–1918), Liceul Municipal de Fete din Cernăuţi (1898–1918), 
Liceul Ortodox de Fete din Cernăuţi (1902–1918), Gimnaziul Nr. II Germano-Rutean, Gimnaziul 
Privat de Fete din Cernăuţi, Şcoala Reală de Stat din Cernăuţi. În ajunul declanşării Primului Război 
Mondial, aşa cum precizează autorul, ,,la Cernăuţi funcţionau patru gimnazii, două şcoli reale şi 

câteva licee pentru fete. Trei gimnazii şi o şcoală reală erau susţinute de către stat, Şcoala reală 

superioară şi un liceu de fete erau întreţinute de către Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina, un 

liceu de fete se afla în subordinea primăriei municipiului Cernăuţi, iar restul şcolilor secundare 

(Gimnaziul Real Polono-German, Gimnaziul pentru Fete, Liceul de Fete al Helenei Wolanski) 
funcţionau cu sprijinul unor asociaţii şi persoane particulare. Majoritatea şcolilor secundare din oraşul 

Cernăuţi erau cu limba de instruire germană, iar majoritatea elevi lor erau vorbitori de limbă germană, 

de confesiune mozaică sau romano-catolică” (p. 41–42). 
Acad. Alexandrina Cernov publică, la rubrica Bucovina – procese istorice şi sociale,  materialul  

Bucovina la Academia Română, în care valorifică un manuscris al acad. Vladimir Trebici. Este vorba 
despre o listă alcătuită de acad. Vladimir Trebici (publicată în revista ,,Academica”, în anul 1991), 

stabilită şi completată după manuscris de către acad. Alexandrina Cernov, care cuprinde numele 
membrilor de onoare (11), membrilor titulari (17) şi ale membrilor coresopondenţi ai Academiei 

Române (24), după următoarele criterii: născuţi în Bucovina şi care au activat aici; născuţi în 

Bucovina, dar care au activat în altă parte; născuţi în altă parte, dar care au activat în Bucovina. 
În cadrul rubricii Teorie, critică şi istorie literară este prezentată de către Ilie Luceac, sub titlul 

Casa cu îngeri trişti şi ferestre stinse, cartea de poezie a lui Arcadie Suceveanu, Ferestre stinse de 
îngeri, apărută la Chişinău, în anul 2014. Textele poetice ale lui Arcadie Suceveanu, care ,,se bazează 

pe universul rustic din sfera mitologiei populare, pe ataşamentul faţă de glia natală, de casa 

părintească, de fiinţele apropiate şi pe tragismul veşnicei neîntoarceri a celor călătoriţi”, sunt 
comparate ,,cu o operă muzicală de program, perfect regizată şi genial scrisă, cum este, de exemplu, 

Recviem-ul lui Wolfgang Amadeus Mozart” (p. 53). Alexandru-Ovidiu Vintilă semnează articolul 

Adrian Dinu Rachieru – coerenţă şi forţă ordonatoare,  în care se face o scurtă prezentare a 

contribuţiilor literare ale lui Adrian-Dinu Rachieru, sociolog, istoric şi critic literar, eseist şi prozator, 

profesor universitar, cu referiri la ultima lucrare semnată de acesta, Generaţia orfelină (mitografii 
lirice),  apărută la Bucureşti, în anul 2014. Despre poeta Anna Ahmatova scrie Isabel Vintilă, Anna 
Ahmatova. Discurs despre ,,uciderea memoriei” . 

Ion Muscalu semnează articolul Doi profesori români: Ioan (Iancu) Onu şi Costachi Fedeleş, 
apărut la rubrica Reflecţii pedagogice. Autorul prezintă activitatea profesorilor Ioan Onu (1868–1937) 
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şi Costachi Fedeleş (1877–1958) şi contribuţiile acestora la organizarea şi dezvoltarea învăţământului 

primar şi universitar. 
 În cadrul rubricii Arhiva Bucovinei se continuă prezentarea lucrării Povestea Bucovinei,  vol. II 

(fragment III), manuscris dactilografiat, semnat de Filip Ţopa. 
Despre două importante evenimente culturale care au avut loc la Cernăuţi scriu, la rubrica 

Eveniment, George Bodnăraş (La Cernăuţi a fost inaugurat Centrul de Studii Româneşti) şi Vitalie 

Zâgrea (Centrul Cultural Român ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi). 
Acad. Alexandrina Cernov prezintă, la rubrica Cărţi.  Reviste. Conferinţe, activităţile organizate 

în cadrul proiectului ,,Podul de Reviste” (iniţiat în anul 2011, la Chişinău), desfăşurat la Curtea de 

Argeş, Râmnicu Vâlcea şi Câmpulung Muscel (Revista ,,Glasul Bucovinei” la ,,Podul de Reviste” de 

la Curtea de Argeş), iar Marin Gherman semnează eseul Europa rătăcită în labirintul ucrainean, care 
a obţinut Premiul special pentru românii din statele Parteneriatului estic al UE, în cadrul concursului 

de eseuri ,,Europa noastră”, organizat de către Asociaţia eurocentrică şi platforma de informare şi 
analiză Europunkt.ro, în contextul declarării anului 2015 drept ,,Anul european al dezvoltării”. 

 
Rodica Iaţencu 

 
,,Glasul Bucovinei”. Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi–Bucureşti, 

anul XXII, nr. 3 (87), nr. 4 (88), 2015, 99 p., 103 p. 
 

Studiile şi articolele apărute în numerele 3 şi 4 din anul 2015 ale revistei ,,Glasul Bucovinei” 

sunt grupate în cadrul următoarelor rubrici: Bucovina – procese istorice şi sociale; Dimensiuni 
culturale; Teorie, critică şi istorie literară; Jurnalism şi comunicare; Poezie; Comemorări; Arhiva 
Bucovinei;  Eveniment; Cărţi. Reviste. Conferinţe. 

Marin Gherman,  Marian Olaru şi Aurelian Lavric sunt autorii ale căror contribuţii apar la 

rubrica Bucovina –  procese istorice şi sociale.  Continuându-şi preocupările referitoare  la 
monitorizarea presei, Marin Gherman prezintă, în nr. 3/2015, Problema soluţiilor: propuneri şi 

nerezolvări. Monitorizarea presei (1 iunie – 15 august 2015) (p. 7–21). Pe baza informaţiilor preluate 

din câteva publicaţii (,,Dzerkalo tyjnea”, ,,Dilova stolyţea”, ,,Libertatea cuvântului”, ,,Adevărul”, 
,,Deny”, ,,Tyjdeni”, ,,Molodyi bukovineţ”, ,,Pohlead”, ,,Forbes”), apărute în Ucraina, România şi 

S.U.A. şi site-uri de ştiri (http://bukinfo.com.ua – portalul de ştiri ,,Bukinfo”; http://www.bucpress.eu  
– portalul de ştiri ,,BucPress.eu”, Cernăuţi; http://trb.ro – portalul de ştiri ,,Transilvania Regional 

Business”; http://www.tocpress.info – site-ul de ştiri al românilor din Ucraina, ,,TOCpress”; 
http://www.nrcu.gov.ua – site-ul Radio Ucraina Internaţional; http://dt.ua – site-ul publicaţiei 

,,Dzerkalo tjynea”; http://www.unian.net – site-ul Agenţiei informaţionale ,,UNIAN”; 

http://www.mediafax.ro – site-ul Agenţiei ,,Mediafax”; http://www.ukrinform.ua – site-ul  
Agenţiei informaţionale ,,Ukrinform”; http://agerpres.ro – site-ul Agenţiei de ştiri ,,Agerpres”; 

http://www.rador.ro – site-ul Agenţiei de ştiri ,,Rador”; http://www.publika.md – site-ul Televiziunii 
,,Publika TV”; http://www.pravda.com.ua – site-ul publicaţiei ,,Ukrainska pravda”; 

http://buknews.com.ua – portalul de ştiri ,,BukNews”; http://zaxid.net – site-ul de ştiri ,,Zaxid.net”; 

http://obozrevatel.com – site-ul de ştiri din Ucraina şi din lume ,,Obozrevatel”; http://noi.md – site-ul 
de ştiri ,,NOI.md”; http://infobiz.md – portalul informaţional ,,Infobiz.md”), autorul prezintă cele mai 

importante subiecte discutate de către analiştii din Kiev şi Cernăuţi: politica de descentralizare 
(,,impresia generală este că noua elită politică de la Kiev îşi doreşte o elaborare a reformelor de tip 

nou, însă nu realizează că această politică nu poate fi aplicată cu ajutorul metodelor învechite şi destul 

de nepopulare”, p. 10); reforma constituţională şi acordarea unui statut special, pe termen nelimitat, 
Donbasului – zonă de conflict din estul Ucrainei; dezoligarhizarea (termen folosit de către liderul de 

la Kiev, Petro Poroşenko, pentru a defini lupta cu oligarhii); lupta dintre miliardari (Igor Kolomoiski, 
Rinat Ahmetov, Dmitri Firtaş) şi acţiunile noului guvernator al Regiunii Odesa, Mihail Saakaşvili 

(preşedinte al Georgiei în perioadele 2004–2007 şi 2008–2013); căile de depăşire a crizei economice 

(realizarea unei reforme de constituire a Agenţiei de Stat pentru Plasarea în Câmpul Muncii,  cu 

http://www.bucpress.eu/
http://trb.ro/
http://www.nrcu.gov.ua/
http://dt.ua/
http://www.unian.net/
http://www.mediafax.ro/
http://www.ukrinform.ua/
http://agerores.ro/
http://www.rador.ro/
http://www.publika.md/
http://www.pravda.com.ua/
http://buknews.com.ua/
http://zaxid.net/
http://obozrevatel.com/
http://noi.md/
http://infobiz.md/
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atribuţii referitoare la realizarea unei singure baze de date electronice referitoare la locurile vacante 

de muncă; reprofilarea persoanelor rămase fără serviciu; acordarea de asistenţă financiară persoanelor 

care doresc să-şi deschidă afaceri în regiuni vulnerabile, cum ar fi Regiunea Lugansk; deschiderea 
primului parc industrial din Ucraina, ,,Reasne-2”, în oraşul Lviv; dezvoltarea comerţului electronic şi 

a tehnologiilor informaţionale). 
Marian Olaru semnează studiul Aspecte privind istoria Bucovinei în timpul Primului Război 

Mondial, apărut în două părţi în cele două numere ale revistei ,,Glasul Bucovinei” (p. 22–43; p. 7–

19). Pe baza surselor edite şi inedite, autorul prezintă principalele măsuri aplicate în Bucovina în 
condiţiile izbucnirii Primului Război Mondial, care au afectat viaţa economică şi socială a provinciei: 

suspendarea unor drepturi şi libertăţi; introducerea cenzurii; suspendarea activităţii curţilor de juraţi, 

rolul acestora fiind luat de către curţile marţiale; întărirea pichetelor de jandarmi care asigurau paza 
provinciei cu elemente sigure din rândul naţionalităţilor considerate fidele; operaţiunile militare 

desfăşurate în provinciei, în condiţiile în care Bucovina a fost ocupată şi reocupată, chiar dacă nu în 
întregime, de către trupele ruseşti (septembrie–octombrie 1914;  noiembrie 1914 – februarie 1915; 
iunie 1916 – august 1917); împrejurările care au dus la iniţierea proiectelor politice şi naţionale de 

unire a provinciei cu Regatul României; activitatea naţională a românilor bucovineni (înfiinţarea 

ziarului ,,Glasul Bucovinei”, desfăşurarea lucrărilor Adunării Naţionale, deschise la 27 octombrie 

1918, instituirea Consiliului Naţional Român şi hotărârea de unire a provinciei cu ,,celelalte ţări 
româneşti într-un stat naţional independent”, convocarea Congresului general al Bucovinei, la 28 

noiembrie 1918). 
Câteva consideraţii privitoare la istoria teritoriului nord-vestic al Moldovei, denumit Bucovina 

după anexarea acestuia, în 1775, de către Imperiul Habsburgic, se regăsesc în articolul Apariţia 

problemei Bucovinei în spaţiul geopolitic, semnat de Aurelian Lavric (nr. 3/2015, p. 44–55). Autorul 
se referă la perioada pre-moldovenească, litigiul teritorial polono-moldovenesc, anexarea Moldovei 
nord-vestice de către Austria şi formulează câteva concluzii privitoare la tema adusă în discuţie. 

În cadrul rubricii Dimensiuni culturale, semnează Dumitru Valenciuc, ,,Biblioteca populară 

bucovineană” – un vis împlinit (nr. 3/2015, p. 56–68), care aminteşte de iniţiativa studentului teolog 

Victor Zaharovschi, continuată de Eugen Nesciuc şi Vasile Găină, de a edita ,,cărticele pentru popor” 
şi  Ilie Luceac, Muzica – o călăuză de taină în orizontul ,,marii treceri” blagiene (nr. 4/2015, p. 20–

30), articol în care autorul consemnează întâlnirile poetului cu muzica clasică. 
Antifascismul, un atribut al avangardiştilor români. Tristan Tzara, Benjamin Fondane şi 

Ilarie Voronca este articolul semnat de Alexandru-Ovidiu Vintilă, apărut în nr. 4/2015 al revistei 

,,Glasul Bucovinei” (p. 31–40), la rubrica Teorie, critică şi istorie literară.  
Despre Discursul multicultural cu aplicare de texte scrise pentru televiziune (studiu de caz: 

Regiunea Cernăuţi) scrie Olesea Juk  (nr. 4/2015, p. 41–45), la rubrica Jurnalism şi comunicare. 
Articolul, redat în traducerea din limba ucraineană realizată de către Marin Gherman, prezintă o serie 

de probleme referitoare la modul în care televiziunea de stat din Cernăuţi – TV Bucovina (prin 
emisiunile sale: ,,Noutăţi”, ,,Studioul de seară”, ,,La noi în Bucovina”, ,,Povestea mea...”, ,,Comori 
ale credinţei”, ,,Constelaţia sentimentelor” ş.a.) îndeplineşte funcţiile de furnizare a informaţiilor, 

serviciilor şi divertismentului, dar şi trasmiterea de opinii,  valori şi norme de socializare şi de trai.  
Scopurile presei depind, aşa cum arată autoarea, ,,de realitatea socială. Rămâne o constantă respectul 

faţă de cititor şi telespectator, dorinţa de a racorda textul, emisiunea, informaţia etc. la interesele 

sociale şi etnice ale comunităţii” (p. 43). În acest sens, Olesea Juk remarcă faptul că nu există o 
emisiune specială în limba ucraineană dedicată familiei bucovinene sau că emisiunea ,,Orizonturi 

culturale”, în limba română, a fost întreruptă.  
La rubrica Comemorări, regăsită în sumarul nr. 3/2015 al revistei ,,Glasul Bucovinei”, 

semnează Ilie Luceac, Ciprian Porumbescu şi memoria Stupcăi (p. 69–88). Autorul prezintă luările de 

cuvânt rostite de Leonte Galeş, Nina Cionca, Dumitru Căilean, Dumitru Nimişan, Constantin Hrehor, 
Stanca Scholz, Călin Brăteanu, Ilie Luceac la parastasul de 132 de ani de la moartea compozitorului 
bucovinean. De asemenea, sunt prezentate şi dialogurile purtate cu această ocazie de Ilie Luceac cu 
preotul paroh din Stupca, Leonte Galeş, scriitoarea Nina Cionca (nepoata de soră a compozitorului) şi 

fiica acesteia, prof. univ. dr. Stanca Scholz. 
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Arhiva Bucovinei continuă prezentarea, în cele două numere ale revistei ,,Glasul Bucovinei”, a 

manuscrisului dactilografiat Povestea Bucovinei, autor Filip Ţopa (vol. II, fragmentele IV şi V, p. 89–

94, 72–91).   
La rubrica Poezie (nr. 4/2015, p. 50–71) sunt prezentate creaţii poetice semnate de Mircea 

Lutic, Vasile Tărâţeanu, Mihaela Grădinariu, Alexandru-Ovidiu Vintilă, precum şi prezentarea lui 

Mircea Coloşenco, 80 de ani de la naşterea lui Nicolae Labiş (p. 46–49).  
Despre întâlnirea dintre oficialii români şi cei ucraineni, care a avut loc în perioada  

28–31 august 2015, scrie Marin Gherman, la rubrica Eveniment, în nr. 3/2015 (O vizită importantă a 
senatorilor români în Regiunea Cernăuţi,  p. 95–97). Delegaţia Comisiei Românilor de Pretutindeni 

din Senatul României, condusă de Marcel Bujor, a vizitat ţinutul Herţa, raionul Storojineţ şi a 

participat la manifestările dedicate Zilei Limbii Române la Cernăuţi. Cu acest prilej s-au discutat 
aspecte ale colaborării ucraineano-române referitoare la posibilităţile investiţionale din Regiunea 

Cernăuţi, dotarea şcolilor româneşti cu cărţi în limba română, necesitatea deschiderii la Universitatea 
Naţională ,,Yuri Fedkovyci” din Cernăuţi a unei Facultăţi Pedagogice cu predare în limba română, 

deschiderea unei tipografii care să imprime manuale, cărţi şi reviste pentru românii din ţinutul Herţa, 

problema crizei de manuale în limba română pentru elevii din regiunea Cernăuţi. Pentru soluţionarea 

problemelor comunităţii româneşti din zonă ,,trebuie schimbată, cum afirmă senatorul Viorel Badea, 
atitudinea faţă de relaţia cu autorităţile ucrainene”, realizarea unei concilier i a asociaţiilor culturale 
din regiunea Cernăuţi şi elaborarea unei strategii unice în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă românii de aici.  
Două apariţii editoriale sunt consemnate de către Marin Gherman (Un reper în timp: 

personalitatea lui Eudoxiu Hurmuzaki) şi Constantin Burac (O carte – ,,jurnal politic de călătorie” 

documentară), în cadrul rubricii Cărţi. Reviste. Conferinţe (nr. 4/2015, p. 92–98). Este vorba despre 
lucrările semnate de Ilie Luceac, Eudoxiu (Doxaki) Hurmuzaki (1812–1874), Cernăuţi, Editura 
,,Alexandru cel Bun”–Editura DrukArt, 2015 şi Dorin Cimpoeşu, Republica Moldova. Criza 
regimului parlamentar democratic, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2015. 

Pentru a oferi utilizatorilor o imagine asupra problematicii dezbătute în paginile periodicului 

cernăuţean în anul 2015, redacţia întocmeşte materialul Sumarul ,,Glasul Bucovinei”, nr. 1–4, 2015  
(p. 99–101). 

Rodica Iaţencu 
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Der „Dom Polski“-Verein der Polen aus Rumänien –  
25 Jahre seit seiner (Re)aktivierung 

 
(Zusammenfassung)* 

 

Der Artikel „Dom Polski“: der Verein der Polen aus Rumänien – 25 Jahre 
seit seiner (Re)aktivierung ist eine kurze Darstellung der Vereinstätigkeit nach 1990. 
Am 16. März 1990 in Bukarest gegründet und seit 1991 in Suczawa tätig, ist der 
„Dom Polski“-Verein die einzige inländische Organisation der Polen und umfasst die 
polnischen Gemeinschaften aus der Bukowina und aus den anderen historischen 
Regionen Rumäniens. Seine Rolle ist, die spezifischen nationalen Traditionen 
fortzubewahren und zu fördern, die polnische Sprache zu lernen, das Leben der 
Gemeinschaften in der polnischen Diaspora zu unterstützen und das Verhältnis mit 
Polen, der historischen Heimat zu pflegen. Gleichzeitig hilft der „Dom Polski“ -Verein 
bei der Modernisierung der Infrastruktur (z. B. Strassen, Schulen, Nationalhäuser) in 
mehreren Wohnorten. 

Im Rahmen seiner Forschung bezieht sich der Verfasser des Artikels 
hauptsächlich auf die Tätigkeit des „Dom Polski“-Vereins der Polen aus Rumänien im 
Jubiläumsjahr 2015, die Rolle der „Polonus“-Zeitschrift, das 25jährige Bestandsfeier 
vom 6. Juni 2015 und die Problematik des 17. internationalen wissenschaftlichen 
Symposiums: Dni Polskie „Bliźej siebie“. Die polnischen Kulturtage -  „Näher 

zusammen“, Suczawa, 10.–12. September 2015. 
 
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Dom Polski, nationale Minderheit, 

Aufbewahrung der Identitätswerte, Nationalerbe, Infrastruktur, Modernisierung, 
Investitionen, Presseorgan, wissenschaftliches Symposium, strategische Partnerarbeit. 

 

 

                                                                 
* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu.   
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Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” ia fiinţă, în mod oficial, la 
16 martie 1990, la Bucureşti, în urma iniţiativei unui grup de polonezi din capitală, 
fiind condusă, în calitate de preşedinte, de Xenia Grabska-Stoica. În foarte scurt 
timp, la 20 mai 1990, ia fiinţă Asociaţia Polonezilor din Suceava, avându-l în 
frunte pe Antoni Rojowski. După congresul organizat la Suceava, în perioada 13 – 
14 aprilie 1991, sediul Uniunii Polonezilor din România se stabileşte în Bucovina, 
în Casa Polonă din Suceava, construită în anii 1903–1907 şi redobândită de către 
polonezi în 1996. 

Potrivit prevederilor din documentele privitoare la fondarea sa, Uniunea 
Polonezilor din România „Dom Polski” este unica organizaţie a etnicilor polonezi 
din ţară şi cuprinde comunităţile din Bucovina şi din celelalte regiuni istorice 
româneşti, având rolul de a păstra şi cultiva tradiţiile naţionale specifice, de a 
învăţa limba polonă, de a sprijini viaţa comunităţilor din diaspora poloneză din 
România şi de a menţine legătura cu Polonia, patria istorică a etnicilor polonezi. 

În perioada 1990–1992, Antoni Linzmeier devine primul deputat al 
minorităţii poloneze din România în Parlamentul de la Bucureşti. Jan Piotr Babiasz 
(născut la Vicşani, judeţul Suceava, la 28 iunie 1952 – decedat la 14 martie 2002), 
al doilea preşedinte al Uniunii Polonezilor din România, este reprezentantul 
minorităţii în Parlamentul României timp de peste două legislaturi: 1992–1996, 
1996–2000. La 7 martie 1999, este decorat de către preşedintele Alexander 
Kwaśniewski cu Crucea de Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Poloneze. 
După decesul său, survenit în 2002, este ales preşedinte al Uniunii Polonezilor din 
România „Dom Polski” Ghervazen Longher (născut la 3 ianuarie 1971, la Cacica, 
judeţul Suceava), care devine deputat în Parlamentul de la Bucureşti timp de peste 
trei legislaturi: 2002–2004, 2004–2008, 2008–2012, 2012–până în prezent.  

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” reuneşte astăzi 15 asociaţii 
locale, având sedii şi Case Polone în opt oraşe: Bucureşti, Constanţa, Craiova, 
Gura Humorului, Iaşi, Rădăuţi, Siret, Suceava şi în şapte localităţi rurale: Cacica, 
Moara, Păltinoasa, Pleşa, Poiana Micului, Soloneţu Nou, Vicşani (toate în 
Bucovina).  

Organul de presă al Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski” este  
„Polonus”. Primul număr apare la Bucureşti, în 1991. Aici, în perioada 1991–1994, 
„Polonus” apare trimestrial. Începând din ianuarie 1995, când se mută la Suceava, 
„Polonus” apare lunar, având un număr variabil de pagini (28, 36, 40). Numerele 
duble au 60 de pagini. De-a lungul timpului, periodicul apare şi cu câteva numere 
speciale, dedicate unor evenimente importante: Centenarul Societăţii de Ajutor 
Frăţesc şi de Lectură din Suceava (2003), moartea sanctităţii sale Papa Ioan-Paul al 
II-lea (2005). Redactor-şef al periodicului lunar „Polonus” este, timp de 18 ani, 
profesoara de limba şi literatura română Stanislava-Maria Iachimovschi (Cernăuţi, 
24 iulie 1941 – Suceava, 13 aprilie 2016), personalitate a leadership-ului 
comunitar, cu merite incontestabile în revigoarea vieţii naţionale, după 1990, 



Uniunea Polonezilor „Dom Polski” din România, la împlinirea a 25 de ani de la (re)activare 

 

preşedinte al Asociaţiei Polonezilor din Suceava (din 1999) şi preşedinte de 
onoare al Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski”.  

Dăm, în cele ce urmează, spre edificare asupra profilului tematic, mai 
întâi, sumarul numărului 3 (222), pe luna martie 2015, ce apare bilingv, ca 
toate celelalte, color şi bogat ilustrat: Alfons-Eugen Zelionca, Tradiţii şi 
obiceiuri de Paşte, p. 2–4; M. Meţec, Din bucătăria poloneză, p. 5–6; I. 
Dascălu, Preşedintele României Klaus Iohannis în vizită în Polonia , p. 7; 
Barbara Breabăn, Anul 2015, Anul Tadesusz Kantor, p. 8–9; Calendarul 
hramurilor bisericilor catolice din decanatul de Bucovina , p. 9; Calendarul 
aniversărilor: aprilie 2015, p. 9–10; Jan Bujak, Kraków, Cronica 
polonezilor bucovineni: martie 1908, traducere de St. Iachimovschi, p. 10–
11, 17–22; Modele ale culturii bucovinene în activitatea Muzeului 
Etnografic din Zielona Góra, traducere de St. Iachomovschi, p. 12–17; 
Xenia-Grabska-Stoica, Privire în urmă, traducere de St. Iachimovschi, p. 
22–26 (din acest articol retrospectiv, închinat activităţii Uniunii Polonezilor 
din România „Dom Polski” din perioada de început, reţinem un scurt 
fragment, ilustrativ, din final: „Important este să fim împreună, sensibili la 
aşteptările reciproce, pentru că ne suntem trebuitori. Importanta legătură care 
ne uneşte este Patria” (p. 26); Barbara Breabăn, Castelul cavalerilor teutoni 
din Malbork , p. 26–27.  

Numărul 12 (231), pe luna decembrie 2015 (redactor-şef: Stanislawa 
Jakimowska, redactori: Kazimierz Longier, Elźbieta Wieruszewska-Calistru, 
Iwona Olszewska-Marculeac, Barbara Breabăn, Iuliana Dascălu, Ilona 
Biseada, Maria Meţec), are 40 de pagini şi următorul sumar: Iwona 
Olszewska-Marculeac, I. Dascălu, Colinde poloneze, p. 3–7 (Sunt 
(re)publicate aici şapte colinde poloneze, însoţite de o prezentare succintă, 
cu referire la tradiţia populară şi  „epoca de aur” a colindei poloneze, 
conţinut tematic, tipologie, linie melodică şi specific naţional: „În 
patrimoniul cultural polonez – notează Iwona Olszewska-Marculeac – s-au 
păstrat 500 de colinde şi pastorałki, ceea ce este unic în lume. La 
începuturile sale, colinda se înscria în tradiţia populară, iar mai târziu colinde 
compuneau şi compozitori renumiţi (precum Feliks Nowowiejski, Witold 
Lutosławski), iar versurile erau compuse de poeţi (Mikołaj Sęp Szarzyński, 
Franciszek Karpiński, Jan Andrzej Morsztyn, Teofil Lenartowicz). Perioada 
de aur a colindei poloneze este sec. al XVII-lea şi prima jumătate a sec. al 
XVIII-lea. De atunci au început să se insereze scene păstoreşti şi alte 
elemente, care sunt dovada coloristicii locale. Colindele cuprind în sine şi 
elemente de profunzime teologică, deoarece ele cuprind trei adevăruri de 
bază: Isus este Dumnezeu adevărat, este Om adevărat, mama lui este 
Fecioara Maria. Urmărind conţinutul tematic al colindelor care se nasc de 
veacuri în diferite ţări şi medii, observăm că ele sunt parcă o oglindire a 
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evenimentelor istorice, sociale, morale, chiar şi a celor naţionale şi patriotice, în 
care creatorii lor «decorau» conţinutul cântecului, conferindu-i culori locale. De 
aceea colindele sunt atât de «lumeşti», familiale, cunoscute şi apropiate tuturor. 
Aşadar, forma lor literară denotă faptul că ele sunt realizate cu bună  voie. Există 
colinde de leagăn, colinde de adorare, de urări, patriotice, de felicitare, tradiţionale, 
de bucurie etc. La supravieţuirea lor a contribuit forma lor muzicală bogată şi 
mereu nouă, mereu adaptată la actualele tendinţe sau chiar la modă. Adeseori 
putem auzi colinde cântate în ritmuri de polonez, mazurek, oberek, marsz sau chiar 
în ritmuri de blues sau rock. Dacă pentru un polonez cuvântul «colindă» este strâns 
legat cu un întreg şir de trăiri spirituale, fără îndoială este legat şi de amintiri din 
copilărie: steluţe, masa de Ajun, bradul, cântecele de Crăciun. Legătura colindei cu 
amintirile din copilărie, precum şi spiritul ei polonez au făcut ca, probabil, nicăieri 
în lume, acest tip de cântec religios, dar şi laic, în acelaşi timp, să nu fie atât de 
bine primit şi îndrăgit cum este în Polonia” (p. 4); Alfons Zelionca, Bucovina – 
istorie, locuri, oameni, p. 8–10 (articol închinat călugăriţei Maria Wiecki din 
Congregaţia Surorilor Carităţii a Sf. Vincenţiu de Paul şi fratelui acesteia, pr. Ioan 
Wiecki, vicar de Cernăuţi); I. Dascălu, E. Wieruszewska-Calistru, O nouă 
guvernare în Polonia şi România, p. 10–14; I. Dascălu, E. Wieruszewska-Calistru, 
Ziua Bucovinei, p. 14–17; Iuliana Kozminciuc, Alfabetul convieţuirii, p. 17–18; 
Bogdan Polipciuc, Sf. Andrei în Bucureşti, p. 18–19; Bogdan Polipciuc, Lansarea 
cărţii lui Bogumił Luft la Casa Polonă din Bucureşti, p. 19–20 (Bogumił Luft, 
Românii în goană după happy-end, Iaşi, Editura Polirom, Seria „Egografii”, 2015, 
278 p.); Gabriel Klimowicz, Vremea nedespărţirii, p. 20–22 (Jan Twardowski, 
Czas bez poźegnań. Wybór wierszy [Vremea nedespărţirii. Poeme alese], ediţie 
bilingvă polono-română, traducere în limba română de Constantin Geambaşu şi 
Bogdan-Mihai Polipciuc, prefaţă de Aleksandra Iwanowska, Oradea, Editura Ratio 
et revelatio, 2015, 197 p. Articolul este ilustrat cu un text sugestiv: „Lumea-i 
stoarsă / politica golită / casa-i în altă parte / poarta-i alta / necredincioşii în 
stranele bisericilor // numai iubirea / nebuna e la fel”); Iuliana Dascălu, E. 
Wieruszewska-Calistru, Gala „Top 10 suceveni”, ediţia a IV-a, p. 22–23 („În acest 
an, unul din cei 10 suceveni care s-au remarcat prin fapte deosebite pentru semenii 
lor a fost şi preşedintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen 
Longher. Acesta a fost premiat pentru faptul că reuşeşte să ajute comunitatea 
poloneză din România şi nu numai. Prin reluarea relaţiilor cu autorităţile poloneze, 
în comunităţile poloneze s-au făcut investiţii de milioane de euro, bani proveniţi 
din Polonia. În alte sate, în care trăiesc etnici polonezi, dar şi ucraineni, germani 
sau români, s-au finalizat sau sunt în curs de realizare proiecte din banii gestionaţi 
de Uniunea Polonezilor din România, de care vor beneficia toţi locuitorii. Premiul 
obţinut la acest eveniment a fost donat de către Ghervazen Longher lui Alexandru 
Cozaciuc, un tânăr muzician nevăzător, în vârstă de 17 ani, elev al Colegiului de 
Artă «Ciprian Porumbescu» din Suceava. În cadrul evenimentului, sunt promovaţi 
şi artiştii locali precum şi ansambluri şi formaţii tradiţionale care păstrează şi 
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transmit generaţiilor următoare datinile străbune. Printre ansamblurile 
prezente la eveniment s-a numărat şi ansamblul muntenilor polonezi 
«Sołonczanka» din Soloneţu Nou. Aceştia au prezentat cu mândrie dansurile 
şi cântecele tradiţionale poloneze, care, prin strădania Anei Zelionka, 
coordonatorul ansamblului, sunt transmise cu sfinţenie din generaţie în 
generaţie”); E. Wieruszewska-Calistru, Ziua Minorităţilor Naţionale 
celebrată la Sinaia, p. 23–25; „Kressy” 2015 w Białymstoku, p. 25–27 
(Concursul de recitare pentru polonezii din diaspora Adam Mickiewicz 
„Kressy”); Anul Sfânt al Milostivirii, p. 27–29; Premii pentru laureaţii 
olimpiadelor internaţionale, p. 30–31; Calendarul aniversărilor 2016. 
Ianuarie, p. 32–33; dr. Jan Bujak, Kraków, Cronica polonezilor bucovineni. 
Decembrie, traducere de M. Meţec, p. 33–37; Ziua Naţională a României, p. 
37–39.  

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” sărbătoreşte, oficial, 
la 6 iunie 2015, la Suceava şi la Soloneţu Nou, împlinirea a 25 de ani de 
activitate printr-o serie de evenimente la care participă un public numeros 
din partea minorităţii poloneze, oaspeţi din Polonia şi din alte ţări, precum şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene. 

La „Dom Polski” din Suceava, oaspeţii sunt întâmpinaţi, după datină, 
cu pâine şi sare de către un grup de copii îmbrăcaţi în costumele populare ale 
etniei. Pe holurile Casei Polone, o expoziţie reuneşte fotografii ilustrative 
pentru viaţa comunităţii poloneze de la (re)înfiinţare (1990) şi până în 
prezent. În sala mare, un film documentar prezintă momente semnificative 
din viaţa comunităţii de după 1990: evenimente religioase şi cultural-
artistice, inaugurarea unor case polone în diferite localităţi etc. Proiecţia este 
însoţită de acorduri de pian, profesorul Iohannis Onisciuc interpretând 
fragmente din creaţia lui Frederic Chopin. 

În mesajul Preşedinţiei României, despre importanţa evenimentului se 
menţionează, între altele: „Suntem legaţi de o istorie comună, de solidaritate 
în momente cruciale, relaţia noastră fiind o prioritate pentru România, atât în 
plan european, cât şi transatlantic. […] Relaţia România–Polonia se bazează 
pe un parteneriat strategic de substanţă, pe care dorim să-l aprofundăm. 
Avem, de asemenea, un angajament comun pentru extinderea spaţiului 
valorilor euroatlantice, pentru cooperare eficientă în plan politic, diplomatic, 
economic şi cultural, dar şi pentru a intensifica colaborarea în toate 
chestiunile de securitate în regiune”. 

În alocuţiunea sa, deputatul Ghervazen Longher, preşedintele Uniunii 
Polonezilor din România „Dom Polski”, afirmă: „Aş dori să vă mulţumesc 
tuturor. Fără sprijinul dumneavoastră, al Senatului şi Seimului Poloniei, al 
Ministerului de Externe, al Ambasadei şi Consulatului Poloniei la Bucureşti, 
dar şi al Guvernului României, fără munca, activitatea tuturor celor ce sunt 
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astăzi aici, a membrilor noştri, nu am fi fost capabili să realizăm atâtea lucruri şi nu 
ar fi fost posibilă nici organizarea acestui eveniment de astăzi. Aş dori să vă 
mulţumesc încă o dată pentru colaborare şi pentru munca depusă [pentru] ca aici, în 
Bucovina, limba, cultura şi credinţa strămoşilor să fie păstrate. De asemenea, aş 
dori să mulţumesc şi înaintaşilor noştri, foştilor preşedinţi ai Uniunii Polonezilor 
din România, membrilor fondatori ai organizaţiei care nu sunt astăzi cu noi”. 

Despre relaţiile bilaterale polono-române şi despre contribuţia minorităţii 
poloneze din România – „un model de urmat în toate ţările din Europa”, face 
vorbire, între alţii, Marek Szczygiel, ambasadorul Poloniei în România, precum şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţul şi oraşul Suceava („Bucovina ar 
trebui să fie studiu de caz la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte relaţiile 
dintre minorităţi”, afirmă primarul de Suceava, Ioan Lungu). 

La evenimentul de la Suceava mai participă grupul parlamentar polonez de 
prietenie cu România, reprezentanţi ai Comisiei de colaborare cu diaspora 
poloneză, ai Ministerului de Externe din Polonia, ai Uniunii Asociaţiilor Poloneze 
din Europa, ai Forumului polonezilor din Austria, ai Asociaţiei regionale de cultură 
poloneză din Cernăuţi. 

Oaspeţilor şi celor care au sprijinit minoritatea polonă din România le sunt 
înmânate medalii şi plachete aniversare, realizate cu prilejul împlinirii unui sfert de 
secol de existenţă a Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski”. 

Partea a doua a evenimentului aniversar are loc la Soloneţu Nou, unde 
oaspeţii sunt întâmpinaţi de călăreţi, îmbrăcaţi în costumele populare ale etniei, 
potrivit unui vechi obicei bucovinean. După oficierea Sfintei Liturghii, ziua festivă 
continuă cu o petrecere câmpenească şi se încheie, seara, cu un spectacol oferit de  
formaţiile folclorice „Sołonczanka” din Soloneţu Nou, „Mała Pojana” din Poiana 
Micului şi Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava. 

Un eveniment important din viaţa comunităţii polonezilor din Bucovina îl 
reprezintă, în 2015, ca, de altfel, în fiecare an, Simpozionul ştiinţific internaţional 
Dni Polskie „Bliźej siebie”. Zilele Culturii Polone „Mai aproape unii de alţii”, 
ediţia a XVII-a, care se desfăşoară la Suceava, în perioada 10–12 septembrie. 
Găzduită de Dom Polski, manifestarea cuprinde trei secţiuni: W kręgu historii. În 
lumea istoriei; W kręgu kultury. În lumea culturii; W kręgu problematyki 
bukowińskiej. În lumea problematicii bucovinene, în cadrul cărora susţin 
comunicări profesori universitari, cercetători şi muzeografi din Republica 
Moldova, Polonia şi România. 

În cadrul secţiunii W kręgu historii. În lumea istoriei (10–11 septembrie), 
susţin comunicări: dr. Katarzyna Niemczyk, Universitatea Sileziană din Katowice, 
Participarea magnaţilor polonezi la relaţiile politice ale Poloniei cu Moldova în 
secolul al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea. O schiţă a problemei; dr. 
Cristian-Alexandru Marin, Călugăreni, Mihai Viteazul şi Polonia; dr. Lilia 
Zabolotnaia, Institutul de Istorie al AŞM–Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 
Chişinău, O sursă ilustrată necunoscută a familiei lui Vasile Lupu ; dr. Mariusz 
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Kulik, Institutul de Istorie al Academiei Poloneze de Ştiinţe din Varşovia, 
Imaginea Balcanilor în corespondemţa medicului militar Zygmunt 
Michałowski (1877–1878); dr. Alina Felea, Institutul de Istorie al AŞM, 
Chişinău, Din istoria familiei Calmuţchi; Eugen Ichim, Bucureşti, Armament 
polonez în Muzeul Militar Naţional din Bucureşti; prof. dr. hab. Aleksander 
Smoliński, Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń, Participarea 
Brigadei a II-a a Legiunii Poloneze în luptele de la Cârlibaba, în ianuarie 
1915; prof. dr. hab. Waldemar Rezmer, Universitatea „Mikołaj Kopernik” 
din Toruń, Misiunea generalului Robert Lamezan de Salins în România, în 
anul 1919; dr. Nicolae Mareş, Bucureşti, Piłsudski şi Polonia anilor 1920–
1921 în ochii primului diplomat român la Varşovia – Alexandru G. 
Florescu; dr. Radu Florian Bruja, Radu Danu, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, Activitatea diplomatică a lui Lucian Blaga la Varşovia 
(1926–1927); dr. hab. Henryk Walczak, Universitatea din Szczecin, 
Diplomaţia polonă şi poziţia lui Nicolae Titulescu în chestiunea încheierii 
pactului de neagresiune româno-sovietic (1932); mgr Robert Mieczkowski, 
Unversitatea „Cardinalul Stefan Wyszyński” din Varşovia, Ideea Statelor 
Unite ale Austriei Mari a lui Aurel Popovici pe fondul concep ţiilor 
federative europene; dr. Bogdan-Alexandru Schipor, Institutul de Istorie „A. 
D. Xenopol”, Iaşi, România şi Polonia în scenariile de securitate pentru 
Europa de Răsărit în al doilea deceniu interbelic ; dr. Daniel Hrenciuc, 
Rădăuţi, Alianţa militară româno-polonă în geopolitica Europei Central-
Răsăritene (1919–1939); dr. Ion Constantin, I.N.S.T., Bucureşti, 
„Operaţiunea poloneză” din timpul Marii Terori staliniste (1937–1938), în 
lumina unor noi surse documentare provenite din arhivele fostului KGB; dr. 
Jarosław Durka, Centrul Regional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice 
„WOM” din Częstochowa, Roger Raczyński – ambasadorul RP la Bucureşti 
între anii 1938 şi 1940; dr. hab. Wanda Krystyna Roman, Universitatea 
„Mikołaj Kopernik” din Toruń, Destinul actelor militare poloneze după 
izbucnirea  celui de al Doilea Război Mondial – episodul românesc 17.09–
19.11.1939; dr. Maria Radziszewska, Universitatea Varmia-Mazuria din 
Olsztyn, Despre sărbătorirea Zilei Naţionale a României în şcoala polonă 
din perioada comunistă; dr. Tomasz Dąborowski, Centrul pentru Studii 
Estice din Varşovia, Parteneriatul strategic al Poloniei şi României: 
realizări de până acum şi provocări pentru viitor; dr. inż. Robert Rybak, 
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń, Colaborarea Poloniei şi 
României pentru întărirea securităţii în Europa la cumpăna secolelor; mgr 
Alina Gut, Unversitatea „Cardinalul Stefan Wyszyński” din Varşovia, 
Polonezii din România în presa cotidiană poloneză în anul 2014. Moderatori 
ai lucrărilor acestei secţiuni sunt: dr. Lilia Zabolotnaia, prof. Waldemar 
Rezmer şi prof. Wanda Krystyna Roman.  
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În cadrul secţiunii W kręgu kultury. În lumea culturii (10 septembrie), se 
prezintă comunicările: dr. hab. Krzysztof Walczak, Universitatea din Wrocław, 
Lecturile şcolare ale lui Mihai Eminescu. Colecţia de cărţi a Gimaziului Superior 
(Gimnaziul I de Stat) din Cernăuţi; dr. hab. Joanna Porawska, Universitatea 
Jagiellonă din Cracovia, Împrumuturi în limba română – mărturie a contactelor 
culturale; Krzysztof Kocjan, Olkusz, Receptarea ideilor lui Mircea Eliade în 
Polonia; dr.  Agata Samsel, Universitatea din Białystok, România şi Polonia – 
Józefina Dusza de Rosenkranz Stec (pseudonim Dusza Czara-Stec); mgr 
Magdalena Neuberg, Przeworsk, Mirosul merelor – episoade româneşti din viaţa 
Mariei Pawlikowska-Jasnorzewska; dr. hab. Piotr Gołdyn, Universitatea „Adam 
Mickiewicz” din Poznań, Congresul pedagogic din Bucureşti din anul 1927 (1928) 
din perspectiva poloneză; dr. hab. Ewa Andrysiak, Universitatea din Łódź, 
Calendarele pentru polonezii din România în lumina surselor bibliografice ; dr. 
Joanna Szczutkowska, Universitatea „Kazimierz Wielki” din Bydgoszcz, 
Colaborare culturală polono-română în anii ’70 ai secolului al XX-lea; dr. hab. 
Bogumiła Staniów, Universitatea din Wrocław, Literatura necunoscută. Despre 
traducerile cărţilor româneşti pentru copii şi tineretul din Polonia; dr. Mikołaj 
Brenk, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Imaginea României din anii 
1947–1989 în lumina publicaţiilor turistice poloneze din acea perioadă. Moderator 
al lucrărilor sesiunii este profesorul Krzysztof Walczak.  

În cadrul celei de a treia secţiuni, W kręgu problematyki bukowińskiej. În 
lumea problematicii bucovinene (11 septembrie) sunt prezentate comunicările: 
prof. dr. hab. Irena Machaj, Universitatea din Szczecin, Identitatea în condiţia 
schimbărilor axio-normative; prof. dr. Olimpia Mitric, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, Polonezi de altădată. Spicuiri din presa vremii; dr. Vasile I. 
Schipor, Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Rădăuţi, „Analele 
Bucovinei” – un periodic dedicat dialogului privind istoria şi cultura Bucovinei; 
dr.  Jan Bujak, Kraków, Bucovinenii în legiunile poloneze, 1914–1918; dr.  hab. 
Krzysztof Nowak, Universitatea Sileziană din Katowice, Legionarii silezieni în 
Bucovina în anul 1915; dr. hab. Helena Krasowska, Institutul de Slavistică al 
Academiei Poloneze de Ştiinţă, Varşovia, dr. Magdalena Pokrzyńska, Universitatea 
din Zielona Góra, Graiul polonez în Bucovina Carpatică. Documentaţia 
patrimoniului naţional pe cale de dispariţie; mgr Adam Rossmanith, Universitatea 
Jagiellonă din Cracovia, Schimbări etnice, lingvistice şi religioase în satele 
poloneze din Bucovina la cumpăna secolelor  XX şi XXI; mgr Karina Stempel-
Gancarczyk, Institutul de Slavistică al Academiei Poloneze de Ştiinţe din Varşovia, 
Graiul sau limba zonei de frontieră? Analiza limbii locuitorilor polonezi din Bulai 
şi Ruda. Schiţa problematicii; dr. Agnieszka Barszczewska-Mikulska, Biblioteca 
Naţională din Varşovia, Publicaţii în limba polonă sau a autorilor polonezi din 
România şi Republica Moldova aflate în colecţia Bibliotecii Naţionale din 
Varşovia. Moderatoare a lucrărilor sesiunii este prof. univ. dr. Olimpia Mitric. 

Comunicările susţinute sunt urmate de dezbateri.  
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Simpozionul ştiinţific internaţional Dni Polskie „Bliźej siebie”. Zilele 
Culturii Polone „Mai aproape unii de alţii”, ediţia a XVII-a, are în program, 
ca moment distinct, prezentarea concluziilor şi lansare de cărţi. Sunt lansate, 
cu această ocazie: Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko. Polonia şi 
România. Împreună – alături – aproape, Suceava, Związek Polaków w 
Rumunii. Uniunea Polonezilor din România, 2015, 418 p. (volum reunind 
documentele ediţiei a XVI-a a simpozionului, din 4–6 septembrie 2014) şi 
Bogumił Luft, Românii în goană după happy-end, Iaşi, Editura Polirom, 
seria „Egografii”, 2015, 278 p.). Seara, pe esplanada Casei de Cultură din 
Suceava, se desfăşoară concertul Ansamblului Regional „Dolina Słomki” din 
Stronie (Małopolska). După program, are loc cina festivă la Restaurantul 
Hotelului „Gloria”. Sâmbătă, 12 septembrie, în cadrul programului 
complementar, la Soloneţu Nou, oaspeţii participă la Liturghia solemnă, 
celebrată de Sărbătoarea Roadelor, urmată de o petrecere câmpenească 
(picnic) şi un concert folcloric susţinut de formaţii locale. 

Partenerii manifestării organizate de Uniunea Polonezilor din România 
„Dom Polski” sunt Primăria Suceava şi Editura Polirom din Iaşi, iar sponsorul 
tradiţional, firma Maspex România. Cheltuielile reuniunii sunt coofinanţate din 
fondul pentru diaspora poloneză, administrat de Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Polone. 

În viaţa culturală a Bucovinei contemporane, Uniunea Polonezilor din 
România „Dom Polski” este una dintre cele mai active organizaţii comunitare de la 
noi, dedicată cultivării tradiţiilor naţionale vechi de peste un secol (1903) şi 
emancipării culturale a noilor generaţii de polonezi, în condiţiile oferite astăzi de 
Uniunea Europeană şi sub presiunea noilor provocări ale unei lumi în continuă 
schimbare, printr-un discurs riguros, inclus cu înţelepciune într-o admirabilă 
„împreună lucrare” şi luminat de un stimulator şi distins „patriotism al faptelor”. O 
dovadă în plus o constituie şi implicarea sa, astăzi, în realizarea unor mari lucrări 
de modernizare a infrastructurii din mai multe localităţi de reşedinţă: case 
naţionale, drumuri, şcoli, utilităţi. 
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Suceava, Dom Polski. Casa Polonă, construită în perioada 1903–1907, ilustrată serială editată de 

Societatea „Şcoala română”. Sursa reproducerii: www.delcampe.net  
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Elisabeth Axmann (1926–2015). 90 Jahre seit ihrer Geburt 
 

(Zusammenfassung)* 
 

Im vorliegenden Beitrag werden das Leben und die Tätigkeit der Bukowiner 
Schriftstellerin Elisabeth Axmann kurz präsentiert. 1926 in Sereth geboren, verbrachte 
sie die Kindheit in Storozynetz und in Hermannstadt, wo sie die Schule besuchte. 
Während des zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit war sie mehrmals auf der 
Flucht. Schliesslich ist es ihr gelungen, sich in Klausenburg niederzulassen und an der 
dortigen Universität rumänische Sprache und Literatur, Germanistik und Philosophie 
zu studieren. Sie lernte den rumänischen Dichter Lucian Blaga als Hochschullehrer 
kennen und übersetzte dessen Gedichte ins Deutsche. Nach dem Abschluss des 
Studiengangs arbeitete sie als Lehrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Geschichte und Philosophie an der Universität Klausenburg. Seit 1954 wirkte sie 
sechzehn Jahre lang als Kulturredakteurin der Bukarester Zeitung „Neuer Weg” und 
als Korrespondentin der „Karpathenrundschau” (Kronstadt). Zwischen 1970 und 1972 

war sie Lektorin des Kriterion Verlags in Bukarest und von 1972 bis 1974 – 
Redakteurin der Zeitschrift „Neue Literatur”. 1977 nahm Elisabeth Axmann an einem  
Kolloquim in Göttingen teil. Sie ist nicht mehr nach Rumänien zurückgekehrt, 
sondern in Deutschland geblieben. Bis zu ihrer Pensionierung war sie als 
Mitarbeiterin der rumänischen Redaktion der Deutschen Welle in Köln tätig. Sie übte 
eine reiche Tätigkeit im Bereich der Journalistik, Kunstgeschichte, Kunstkritik und 
der literarischen Übersetzung, schrieb Gedichte, Prosa und eine Reihe von Essays und 
Kunstrezensionen, sowohl in deutscher, als auch in rumänischer Sprache. Elisabeth 
Axmann ist 2015 im Alter von 89 Jahren in Köln verstorben.  

Werke: Gedichte, Klausenburg: Dacia Verlag, 1974; Spiegelufer. Gedichte 
1968–2004, Aachen: Rimbaud Verlag, 2004; Wege, Städte. Erinnerungen, Aachen: 
Rimbaud Verlag, 2005; Fünf Dichter aus der Bukowina, Aachen: Rimbaud Verlag, 
2007; Die Kunststrickerin. Erinnerungssplitter, Aachen: Rimbaud Verlag, 2010; 
Glykon. Gedichte. Aachen: Rimbaud Verlag 2012. 

 
Schlüsselwörter und -ausdrücke: Elisabeth Axmann, Bukowina, Sereth, 

Storozynetz, Hermannstadt, Klausenburg, Übersetzung, Kunstkritik, Kunstgeschichte, 
Gedichte, Prosa, Flucht, Erinnerungen, Memorialistik. 

                                                                 
* Traducerea rezumatului și a citatelor în limba germană: Ștefănița-Mihaela Ungureanu. 
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Între scriitoarele de limbă germană din spațiul 
bucovinean, o figură aparte o constituie Elisabeth 

Axmann. Din puținele informații existente despre 
această scriitoare, aflăm că s-a născut la 19 iulie 1926, 
în Siret, într-o familie de evrei, originară din 

Sudetenland (Regiunea Sudeților). Tatăl ei, Karl 
Axmann, născut la Straja, la 2 octombrie 1891, era 

comisar de poliție. Datorită funcției sale, acesta era 
frecvent transferat dintr-o localitate în alta, așa încât 
Elisabeth și-a petrecut copilăria la Storojineț și 
Fălticeni

1
. După absolvirea gimnaziului din Fălticeni, 

și-a continuat studiile la cel din Sibiu, pentru ca, în anii 
1942–1943, să revină la Fălticeni. 

Ca în cazul multor bucovineni, destinul i-a fost marcat de evenimentele celui 
de-al Doilea Război Mondial. Refugiul din calea Armatei Roșii (1944–1946) 
constrânge familia Axmann să rămână, o vreme, în Buziaș, apoi la București, 
Brăila și Cluj. În acest din urmă oraș, Elisabeth Axmann reușește să-și ia 
bacalaureatul, în anul școlar 1946/1947. Se înscrie, apoi, la Universitatea din Cluj, 
unde studiază filosofie, germanistică, limba și literatura română. Îl are ca profesor 
pe Lucian Blaga, din ale cărui poezii va traduce, mai târziu, în limba germană. În 

perioada studenției, devine membră a renumitului Cerc literar de la Sibiu. 
După terminarea studiilor, Elisabeth Axmann lucrează, mai întâi, ca asistent 

universitar în cadrul Institutului de Istorie și Filosofie, de pe lângă Universitatea 
clujeană. În anul 1954, se căsătorește cu Titus Mocanu2, cunoscut estetician român, 

                                                                 

1 Luzian Geier, Elisabeth Axmanns Erinnerungen an die Bukowina und Siebenbürgen, în 
„Siebenbürgische Zeitung”, 15 aprilie 2006, p. 10. Pentru scurte fișiere bio-bibliografice ale 
scriitoarei Elisabeth Axmann, vezi și: Amy Colin, Alfred Kittner (Hrsg.), Versunkene Dichtung der 
Bukowina, München, Wilhelm Fink Verlag, 1994, p. 349−348; Manfred Winkel, Hans Bergel, Wir 
setzten das Gespräch fort... Briefwechsel eines Juden aus der Bukowina mit einem Deutschen aus 
dem Siebenbürgen, Berlin, Frank&Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2012, p. 351; Peter 
Motzan, Intelektuelle Noblesse und unbeirrbare Redlichkeit. Elisabeth Axmann erzählt eine bewegte 
und bewegende Lebens- und Familiengeschichte, în „«Spiegelungen». Zeitschrift für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas”, Heft 1, Jg. 2, 2007, IKGS-Verlag, München, p. 28−31; Denes Nagy, 
Elisabeth Axmann (1926−2015), ibidem, Heft 2, 2015, p. 278−279.  

2 Titus Mocanu (1 noiembrie 1923, Brăila – 26 aprilie 2004, Köln, Germania),  
estetician român. A studiat filosofia la Universitatea din Cluj (în refugiu, la Sibiu), unde a fost 
membru al cercului literar organizat de studenții lui Lucian Blaga. După licență, în 1947, a fost 
asistent la Facultatea de Filosofie și Drept (1947–1948), de unde a fost înlăturat , la reforma 
învățământului, din 1948. După aceea, a lucrat ca cercetător la Institutul de Istorie și Filosofie al 
Academiei – Filiala Cluj (1948–1952). După ce a fost, timp de doi ani, „director de studii” la o școală 

medie tehnică din Cluj (unde a predat și matematica, pe care o studiase în paralel cu filosofia, la 
facultate), s-a mutat la București, unde a predat la o școală tehnică (1954–1959). Între anii 1960 și 
1962, a fost profesor de matematică și fizică la o școală elementară de șapte clase, dintr-o comună din 
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și se mută la București. Aici, se angajează ca redactor cultural al periodicului 
bucureștean „Neuer Weg” și, din 1970, ca lector, în cadrul Editurii Kriterion. Între 
1972 și 1977, Elisabeth Axmann ocupă postul de redactor cultural al revistei „Neue 
Literatur”. În această perioadă, împreună cu Bucur Stănescu, lucrează la traducerea 
în limba română a volumului Grundlagen der modernen Kunst: Eine Einführung in 
ihre symbolischen Formen, al istoricului de artă austriac Werner Hofmann, publicat 
la Stuttgart, în 19663. De asemenea, în anul 1974, îi apare o plachetă de poezii în 
limba germană, de 36 de pagini, intitulată Gedichte, la Editura „Dacia” din Cluj-
Napoca.  

În anul 1977, Elisabeth Axmann participă la un colocviu în orașul Göttingen 
și decide să nu se mai întoarcă în țară. Rămâne în Germania şi se stabilește la 
Köln, unde devine redactor cultural în cadrul postului de televiziune Deutsche 
Welle. Activitatea jurnalistică a Elisabethei Axmann continuă în Germania, cu 

numeroase eseuri și articole de critică și istorie literară. Publică recenzii ample în 
„Südostdeutsche Vierteljahresblätter”, periodicul Institutului pentru Cultura si 

Istoria Germanilor din Europa de Sud-Est, din München, și în ziarul 
„Siebenbürgische Zeitung”

4. 
Între anii 2004 și 2012, îi apar mai multe volume de poezie și proză, la 

Editura Rimbaud, Germania, și anume: Spiegelufer (2004) – o colecție de texte din 
perioada 1968–2004; antologia Fünf Dichter aus der Bukowina [Cinci poeți din 
Bucovina] (2007), în care scrie despre lirica Rosei Ausländer, a lui Alfred Kittner, 
a lui Alfred Margul-Sperber (pe care l-a cunoscut îndeaproape) și a lui Moses 
Rosenkranz. O altă antologie de versuri și proză apare în 2008, Blaueule Leid, cu 
subtitlul Bukowina 1940–1944, reunind, în paginile sale, creații semnate de Rose 
Ausländer, Klara Blum, Paul Celan, Georg Drozdowski, Gregor von Rezzori ș. a. 
În 2010, publică volumul de portrete, schiţe și evocări Die Kunststrickerin 
[Țesătoarea artistică]. 
                                                                                                                                                                     
județul Prahova. După 1964, a revenit în învățământul superior, mai întâi la Institutul Politehnic din 
București, unde a predat istoria științelor, apoi la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București, 
unde a ajuns, în cele din urmă, titular al Catedrei de estetică. A obținut doctoratul la Universitatea din 
Cluj, în anul 1969, cu lucrarea Despre sublim, publicată în 1970. A fost membru și secretar al Secției 
de critică literară din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din România. A colaborat la: „Viața 
românească“, „Steaua“, „Revista de filosofie”, „Contemporanul“, „Arta”, „Forum” etc. În 1979, a 
emigrat în Republica Federală Germania. Acolo a lucrat ca cercetător științific la Academia de Artă 

din Düsseldorf și a colaborat la „The Southwestern Journal of Philosophy” și la emisiuni ale postului 
de radio Europa Liberă. Vezi: Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române, vol. II (M−Z), 

București, Editura Paralela 45, 2006,  p. 130−131. 
3 În limba română, lucrarea a apărut cu titlul: Werner Hoffmann, Fundamentele artei 

moderne. O introducere în formele ei simbolice, traducere de Bucur Stănescu și Elisabeth Axmann, 
prefață de Titus Mocanu, vol. I−II, București, Editura Meridiane, 1977. 

4 Pentru detalii privind activitatea jurnalistică a scriitoarei, vezi și: Hans Bergel, Klarheit und 
Mut, Stil und Persönlichkeit. Die Journalistin Elisabeth Axmann, în „«Südostdeutsche 

Vierteljahresblätter». Zeitschrift fu ̈r Literatur und Kunst, Geschichte und Zeitgeschichte”, nr. 2, 1996, 
München, p. 131−132.  
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Ne reține atenția, în mod deosebit, volumul de proză Wege, Städte. 
Erinnerungen [Drumuri, orașe. Amintiri], apărut în toamna anului 2005. Lucrarea 
este valoroasă, în primul rând sub aspect memorialistic, deoarece prezintă destinul 
unei familii de bucovineni, începând din ultimele trei decenii ale perioadei 
interbelice, continuând cu cel de-al Doilea Război Mondial și terminând cu 
perioada postbelică, până spre finalul anilor ’70. Deși relatarea este subiectivă, iar 

evenimentele petrecute în timpul peregrinărilor prin țară nu sunt menționate în 
ordine cronologică, textul furnizează și informații istorice concrete.   

Autoarea evocă cu nostalgie Storojinețul, orașul în care a locuit de la cinci 
ani, până la împlinirea vârstei de zece ani: „În anii ’30 ai secolului trecut, 
Storojinețul trebuie să fi fost un mic oraș neobișnuit, (...), înconjurat de păduri și 
moșii; un cuib ascuns de ochii lumii, dar nicidecum rupt de lume (...). Un punct 
colorat, cu artere, pe o hartă ce mi-a căzut în mâini, nu de mult, a districtului 
Cernăuți, astăzi ucrainean”

5. Una dintre cele patru locuințe închiriate, pe parcurs, 
de familia Axmann în Storojineț, „Vila Eisenkraft”, se învecina cu moșia baronilor 
Șerban și Neagoe Flondor și aparținea administratorului acesteia, „un bărbat cu 
alură zveltă, sportivă, cu nas acvilin, care făcea pași mari și își rotea bastonul în 
mers”

6. Locurile prin care a trecut și persoanele cunoscute de autoare în perioada 
copilăriei sunt descrise cu sensibilitate și emoție. Pe fondul acestor descrieri, se 
conturează, cu linii distincte, figura blândă a mamei, a fratelui mai mare (rămas 
invalid, după ce, la o vârstă fragedă, s-a îmbolnăvit de poliomielită) sau a tatălui: 

„În fața casei aveam veranda, unde soarele strălucea ziua întreagă (...). Drept în 
față se vedea un drum larg, acoperit de iarbă, care venea dinspre oraș, către noi. Pe 

acel drum îl vedeam, uneori, pe tatăl meu, venind spre casă: vara, obișnuia să 
poarte o cămașă lungă, de culoare gri-deschis, și, pe cap, o pălărie albă din paie. 
Deseori, aducea în brațe un pepene roșu, mare”

7. 
Descrierea Storojinețului, a locuitorilor săi, cu preocupările lor zilnice, 

formează imaginea idilică a unei Românii, încă neatinse de ororile războiului.  
Imaginea gării din Cernăuți, în martie 1944, marchează, în volum, începutul 

refugiului din calea armatelor sovietice. Pe peron, așteaptă câțiva dintre membrii 
familiei Axmann (mama, fratele invalid și bunicii), Elisabeth aflându-se la școală, 

                                                                 
5 Elisabeth Axmann, Wege, Städte. Erinnerungen, Aachen, Rimbaud Verlag, 2005, p. 5. În 

original: „Storosynetz muss in den dreißigen Jahren des vorigen Jahrhunderts (…) eine wunderliche 

kleine Stadt gewesen sein: Von Wäldern und Gutshöfen umgeben, ein verstecktes Nest, und doch (…) 

durchaus nicht hinterwäldlerisch. Auf der Landkarte des heutigen ukrainischen «Oblast» Czernowitz, 
die mir unlängst in die Hände fiel, ein farbiger Knoten mit Ausfallstraßen”.  

6 Ibidem, p. 6. În original: „ein schlanker, sportlicher Typ mit Adlernase, der beim Gehen 
grosse Schritte nahm und den Spazierstock kreisen ließ”. 

7 Ibidem, p. 7. În original: „Oben in der Wohnung hatten wir die Veranda, in die den ganzen 
Tag die Sonne schien. (…) Geradeaus aber schaute man auf einen breiten, grasbewachsenen Weg, der 
von der Stadt zu uns herausführte. Da sah ich manchmal meinenVater nach Hause kommen: er hatte 
im Sommer stets einen hellgrauen Lusterrock an und auf dem Kopf einen Hut aus weißem Reisstroh. 
Auf beiden Armen trug er oft eine große Wassermelone”. 
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la Sibiu, iar tatăl fiind obligat să rămână în post, până la retragerea vechii 

administrații. Prima oprire, dintr-un șir lung, este la Buziaș. Bunicul autoarei, 
bătrân şi bolnav, nu va supravieţui acestei călătorii. 

Volumul cuprinde și câteva amintiri ale Elisabethei Axmann din perioada 
studenției. Dintre acestea, întâlnirea cu profesorul Lucian Blaga este una inedită: 
„Stau la un pupitru, în primul rând, în dreapta, aproape de ușă, într-unul dintre 
amfiteatrele mai mici ale universității clujene, deoarece Lucian Blaga nu are 
niciodată mulți cursanți. În sală domnește liniștea, numai din când în când se mai 
aude chiorăitul unui stomac flămând. Noi, cei nou-veniți, suntem, la început, 
dezamăgiți: vestitul profesor citește doar, cu o voce reținută, monotonă, textele 
aduse de el! Curând, însă, ne obișnuim cu acest stil de expunere puțin atractiv și 
descoperim programul poetic sugestiv, care se ascunde în spatele tuturor 
prelegerilor sale. (…) Mult mai animată decât în timpul cursurilor este, însă, 

atmosfera de la orele de seminar, pe care Blaga le ține, întotdeauna, personal. 
Atunci, el nu se mai simte condiționat de teoretizarea abstractă – de altfel, mereu 
garnisită cu metafore –, lasă la o parte instrumentarul cultural-morfologic, adesea 
caraghios, și își ia libertatea de a vorbi cu entuziasm, competență și șarm 
cosmopolit despre artă și literatură. (…) Iar, când vorbește, de cele mai multe ori 
privește în depărtare”

8. 
Anii studenției sunt evocați cu nostalgie și emoție: este perioada în care 

autoarea se dedică studiului literaturii germane, participă la dezbaterile studențești 
pe teme de filosofie și leagă prietenii strânse cu viitori scriitori, poeți, publiciști și 
critici literari și de artă: Ion Negoițescu9, Radu Enescu10

, Traian Birăescu
11, Toma 

                                                                 
8 Ibidem, p. 45–46. În original: „Ich sitze an einem Pult in der ersten Reihe, rechts, nahe an 

der Tür, in einem der kleineren Amphitheater der Klausenburger Uni, denn Lucian Blaga hat nie viele 
Hörer. Es herrscht Stille im Raum, nur ab und zu knurrt ein hungriger Magen. Wir Neulinge sind 
zunächst enttäuscht: der berühmte Professor liest ja nur, mit gepresster, monotoner Stimme, die 
mitgebrachten Texte! Bald aber gewöhnen wir uns an diese wenig attraktive Vortragsweise und 
entdecken das suggestive poetische Programm, das hinter all seinen Ausführungen steckt. (…) 

Entscheidend lebhafter als während der Vorlesungen geht es in den Seminarstunden zu, die Blaga 
immer selber leitet. Er fühlt sich dann dem abstrakten Theoretisieren – das er doch, immer wieder, 
mit Metaphern behängt – nicht mehr verpflichtet, legt auch das oft skurrile kulturmorphologische 
Instrumentarium beiseite und nimmt sich die Freiheit, begeistert, kompetent und mit weltmännischem 
Charme über Kunst und Literatur zu sprechen. (…) Und wenn er spricht, schaut er meist in die 
Ferne”. 

9 Ion Negoițescu (10 august 1921, Cluj – 6 februarie 1993, München) a fost poet, eseist, critic 
și istoric literar român, unul dintre liderii Cercului Literar de la Sibiu. Marginalizat și cenzurat din 
cauza atitudinii sale anticomuniste și dizidente, fost deținut politic, Ion Negoițescu s-a alăturat 

protestului lui Paul Goma și al lui Ion Vianu împotriva regimului Ceaușescu, în 1977. A ales calea 
exilului, stabilindu-se definitiv în Germania de Vest, unde a colaborat la Radio Europa Liberă și la 
multe alte publicații anticomuniste, activând, de asemenea, și ca editor la reviste literare, pentru 
comunitățile de români din diaspora. Pentru mai multe detalii, vezi: P[etru] P[oantă], Negoiţescu, Ion, 
în Dicționarul general al literaturii române, vol. IV (L/O), București, Editura Univers Enciclopedic, 
2005, p. 581−584; I[on] V[artic], Negoiţescu, Ion, în Aurel Sasu, op. cit., vol. II (M−Z), București, 
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George Maiorescu12, Andrei Roth13
. În alt loc, în volum, Elisabeth Axmann, arată 

că evadarea în lectură a constituit, în sine, o modalitate de a face față greutăților: 

                                                                                                                                                                     
Editura Paralela 45, 2006, p. 199−200; Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești. 
Personalități, București, Editura Litera Internaţional, 2011, p. 544−545. 

10 Radu Enescu s-a născut la Satu Mare, la 12 iulie 1925. A copilărit la Braşov, unde a făcut 

şcoala primară germană (a fost elev al lui Cioran, potrivit lui Ovidiu Cotruş), după care a urmat 

Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi Facultatea de litere şi filosofie a Universităţii Cluj, pe care a 
absolvit-o în 1948. A făcut parte, alături de Radu Stanca, Şt. Aug. Doinaş, C. Regman, N. Balotă, I. 

Negoiţescu din Cercul literar de la Sibiu. Între 1949 şi 1951 lucrează la Biblioteca Universitară din 

Cluj, apoi ca profesor la licee din oraş (predă şi educaţie fizică). Începând din 1957, redactor la 

revistele „Tribuna” şi „Steaua”. Din 1966, la redacţia revistei „Familia”; numit redactor-şef adjunct 

(până în 1987). Este autorul a patru cărţi: Franz Kafka (monografie, 1968); Critică şi valoare (eseuri, 
1973), Ab urbe condita (eseuri, 1985), Între două oceane (1986). Vezi: T[ania] R[adu], Enescu, Radu, 
în Dicționarul general al literaturii române, vol. III (E–K), București, Editura Univers Enciclopedic, 
2005, p.  65−67, Aurel Sasu (coord.),  op. cit., vol.  I (A−L), p.  566; http://revistacultura.ro/nou/2010/10/radu-enescu/ 
(accesare din data de 16.06.2016). 

11 Traian Liviu Birăescu (19 iulie 1924, Timişoara – 8 ianuarie 1998, Timişoara). A fost critic 
literar, eseist și prozator; absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie de la Universitatea din Cluj-
Napoca (1944−1948);  doctor în ştiinţe filologice (Universitatea din Cluj-Napoca).  A colaborat la 
diverse reviste: „Vrerea”, „Revista Banatului”, „Scrisul bănăţean”, „Orizont”, „Tribuna”, „Cronica”, 
„Transilvania”, „Steaua”, „Contemporanul”, „Analele Universităţii din Timişoara”. Cărţi publicate: 
Condiţia romanului, Cluj, Editura Dacia, 1971; Căile eseului, Timişoara, Editura Facla, 1976; Proust 
azi, Timişoara, Editura Facla, 1979; Echinox de toamnă, Timişoara, Editura Facla, 1981; Pomul 
cunoaşterii, Timişoara, Editura Facla, 1983; Calea amintirilor, Timişoara, Editura Facla, 1986; 
Compendiu de literatură universală şi comparată. Antichitatea,  Timişoara, Editura Helicon, 1997; 

Compendiu de literatură universală şi comparată. Renaşterea. Barocul, Timişoara, Editura Helicon, 

1999; Jurnal apocrif, Timişoara, Editura Marineasa, 1999. Vezi: D[oina] B[ogdan]-D[ascălu], 

Birăescu, Traian Liviu, în Dicționarul general al literaturii române, vol. I (A−B), București, Editura 
Univers Enciclopedic, 2004, p. 529−530; I[on] C[ristofor], Birăescu, Traian Liviu, în Aurel Sasu, op. 
cit., vol. I (A−L), București, Editura Paralela 45, p. 166−167. 

12 Toma George Maiorescu (n. 8 decembrie 1928, Reșița) este prozator, eseist, poet, publicist, 
profesor, fondatorul unei noi discipline, „ecosofia”. Studiază la Facultatea de Litere şi Filosofie de la 

Universitatea din Cluj (1947–1948) și la Universitatea din București (1948–1949). După terminarea 

studiilor, lucrează ca redactor la „Contemporanul” și „România pitorească” și publică volume de 

poezii, eseuri și reportaje. A colaborat la: „Contemporanul”, „Gazeta literară”, „România literară”, 
„Luceafărul”, „Tribuna”, „Orizont”, „Flacăra”, „România liberă”, „România pitorească”, „Viaţa 

militară” etc. Între anii 1963–1975, a publicat și o serie de cărți de călătorie (America de Sud, 
Orientul apropiat, Africa de Nord, Europa etc.), realizând, în calitate de autor total (scenarist, operator 
și regizor), filme TV despre locurile vizitate. Autor a circa 40 de volume de poeme, proză, filosofie și 
publicistică, Toma George Maiorescu este cunoscut în străinătate prin traduceri (Evgheni Evtuşenko, 

Pablo Neruda) în peste 20 de limbi. La rândul său, a tradus, pentru prima oară în românește, poeți 
polonezi (T. Roziewic, Cz. Milosz), greci (Iannis Ritzos, M. Ludemis, T. Livaditis), turci (Nazim 
Hikmet) etc. În 2011 și 2012, Toma George Maiorescu a fost nominalizat pentru Premiul Nobel în 
Literatură. Vezi: N[icolae] B[ârnă], Maiorescu, Toma George, în Dicționarul general al literaturii 
române, vol. IV (L/O), București, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 188−189; A[urel] S[asu], 

Maiorescu, Toma George, în Aurel Sasu, op. cit., vol. II (M−Z), București, Editura Paralela 45,  
p. 20−21; Ecaterina Țarălungă, Maiorescu, Toma George, în op. cit., p. 464. 

13 Andrei Roth (1927–2009) a fost un reprezentant de seamă al şcolii clujene de sociologie. 
De-a lungul celor şase decenii de activitate didactică şi ştiinţifică prodigioasă, în cadrul Universităţii 

http://revistacultura.ro/nou/2010/
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„Am citit Zarathustra pe când mă aflam încă la Sibiu, într-o cămară, în care îmi 

amenajasem o «cameră proprie», un spațiu infim, dar în care se putea citi minunat 
din lada cu cărți, care era doar puțin deteriorată”

14. 
În anul 1954, în plin regim comunist, Elisabeth Axmann este nevoită să-și 

părăsească locul de muncă de la universitate, împreună cu alți colegi, fiind 
consideraţi „elemente indezirabile”. Autoarea face numeroase referiri la presiunile 
exercitate de dictatura comunistă asupra profesorilor și studenților de la 
Universitatea din Cluj: interzicerea limbii germane, franceze și engleze, drama 
eliminării de la catedră a profesorului Lucian Blaga, reacțiile antisemite, 
exmatriculările pe baze etnice. Căsătoria cu Titus Mocanu este, și ea, îngreunată de 
procedurile de verificare a documentelor personale și de necesitatea obținerii unui 
alt certificat de naștere, în condițiile în care Arhivele din Siret, unde se aflau actele 
doveditoare privind identitatea scriitoarei, fuseseră distruse în timpul războiului15. 

Urmează perioada petrecută la București, când Elisabeth Axmann se 
angajează în redacția periodicului „Neuer Weg” și dă naștere unei fetițe. 
Cutremurător este, aici, momentul când primește vestea morții tatălui, Karl 
Axmann, arestat în primăvara anului 1953 și încarcerat în închisoarea din Suceava, 
până în 1956. A decedat în același an, în data de 9 martie, din cauza bătăilor 
primite, deoarece a refuzat să depună o mărturie mincinoasă în procesul intentat 
unui alt deținut, pe motive politice16

. Autoarea mărturisește că durerea provocată 

de vestea morții tatălui, pe care familia a primit-o la trei luni după ce avusese loc 
tragicul eveniment, a fost greu de depășit: „Abia mulți ani mai târziu, după 
moartea lui, în închisoare, i-am scris tatălui meu o ultimă scrisoare. Ea se află, cu 

titlul Widmung [Dedicație], pe prima pagină a micului volum de poezii, pe care  
l-am publicat la Cluj, în 1974: «Odinioară, trebuia, la masă, / să mă gândesc la 

foamea ta / și la frigul tău, / atunci când intram în camere calde. / Abia / de când ai 
murit, / de când, iarna, zăpada / de pe deal / este vara / zbor de păsări / mă gândesc, 
în pace, / la tine»”

17.  
Volumul de amintiri continuă cu prezentarea perioadei petrecute la Brăila, 

un răstimp deloc fericit pentru autoare: fratele mai mare, condamnat la o existență 

                                                                                                                                                                     
Babeş-Bolyai, a abordat o tematică foarte vastă, cuprinzând sociologia culturală, sociologia ştiinţei, 
democraţia şi naţionalismul, societatea în tranziţie, situaţia minorităţilor. A publicat un număr foarte 
mare de articole, în reviste din ţară şi străinătate, şi multe cărţi în limbile română, maghiară şi 
germană. Volume publicate (selectiv): Axiologie și etică (București, Editura Științifică, 1968), Spre o 
sociologie a sociologiei (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975), Omul creativ (București, Editura 
Politică, 1978), Individ si societate (București, Editura Politică, 1986), Naționalism sau democratism 
(Târgu-Mureș, Editura Pro Europa, 1999). Vezi: http://www.polirom.ro/catalog/autori/roth-andrei/. 

14 Elisabeth Axmann, op. cit., p. 37. 
15 Elisabeth Axmann, op. cit., p. 13.  
16 Ibidem, p. 32. 
17 Ibidem, p. 30. În original: „früher musst ich bei tisch / an deinen hunger denken / und an 

dein frieren / wenn ich in warme Zimmer kam / erst / seit du tot bist / seit schnee im winter / über dem 
hügel ist im sommer / vogelflug / denk ich in frieden / an dich”. 
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tragică, din cauza bolii, se sinucide. La scurt timp după aceea, moare bunica, iar 
mama, profund marcată de pierderea fiului, va mai trăi doar un an după moartea 
lui.  

În ultima parte a volumului de amintiri, narațiunea ne readuce la București, 
în perioada în care Elisabeth Axmann lucra în redacția periodicului „Neuer Weg”. 
În anul 1960, se naște al doilea copil, un băiat. Autoarea povestește despre 
încercările Securității de a o racola în acel an ca informatoare; refuzând să facă 
acest lucru, este nevoită să renunțe, o vreme, la serviciu. În august 1968, în baza 
unui „schimb de experiență” cu ziarul „Erfurter Zeitung”, i se oferă posibilitatea de 
a face o scurtă vizită la Berlin, în Republica Democrată Germană. Întreprinde, apoi, 
o a doua călătorie în RDG, împreună cu pictorul Octav Grigorescu, cu prilejul 
deschiderii unei expoziții de acuarelă, tot la Berlin, la inițiativa Uniunii Artiștilor 
Plastici din România. Reușește, în iulie 1971 (chiar în timpul în care regimul 
Ceaușescu trecea la aplicarea „tezelor din iulie”), să ajungă și în Germania de Vest, 
unde rămâne timp de zece zile. Șase ani mai târziu, Elisabeth Axmann părăsește 
definitiv România și se stabilește la Köln. Soțul ei, Titus Mocanu, o va urma abia 
în 1979. 

Reținem, din relatările despre primii ani petrecuți la Köln, doar una dintre 
cele dintâi impresii ale autoarei despre viața din Occident: libertatea de exprimare, 
atât personală, cât și colectivă: „O diferență importantă față de viața din spatele 
Cortinei de Fier – care fusese una oprimată, dificilă sub toate aspectele, dar, cu 

toate acestea, o viață privilegiată – consta în faptul că (...), în scris, se putea spune 
lucrul care era de spus, fără să trebuiască să-l ambalezi, mai întâi, ca să treacă de 

cenzură și, după toate acestea, să treacă neobservat și de cititor – cu asta a trebuit 
să mă obișnuiesc, în primul rând. (...) Atunci eram, de asemenea, (...) impresionată 
de faptul că mulți oameni – și, mai ales, nu doar oameni cu educație superioară (...) 
aveau, într-adevăr, revendicări sociale și morale, pe care înțelegeau să le exprime 
verbal”

18.  
 „Gândindu-ne la propria viaţă, multe ni se par irealităţi. Constanţă  

n-are decât poezia”
19

, scria, cu câţiva ani înainte de a se stinge, Elisabeth Axmann. 
Un ultim volum de versuri, de o mare sensibilitate artistică, intitulat Glykon, îi 
apare în 2012. Exemplificăm, în încheiere, cu un fragment din poezia Alter 

                                                                 
18

 Elisabeth Axmann, op. cit., p. 126. În original: „Ein wichtiger Unterschied zum Leben 
hinter dem Eisernen Vorhang – das ein unterdrücktes, ein in jeder Hinsicht belastetes und dennoch ein 
elitäres Leben gewesen war – bestand darin, dass (...) man, beim Schreiben, direkt sagen könnte, was 
zu sagen war, und es nicht erst verpacken mußte, so, dass die Zensur es nicht streicht, und der Leser 
es trotzdem verseht – daran mußte ich mich erst gewöhnen. Auch war ich damals, (...) von der 
Tatsache beeindruckt, dass viele Leute – und zwar durchaus nicht nur Leute mit höherer Bildung (...) 
tatsächlich soziale und moralische Anliegen hatten und sie zur Sprache zu bringen verstanden”. 

19 Vezi: http://www.dw.com/ro/in-memoriam-elisabeth-axmann-mocanu/a-18439512, accesa-
re din data de 2.03.2016. 

http://www.dw.com/ro/in-memoriam-elisabeth-axmann-mocanu/a-18439512


Elisabeth Axmann (1926–2015). 90 de ani de la naştere 

Friedhof im Osten [Vechi cimitir din est]20: „N-ai nicio șansă / să găsești aici vreun 
mormânt: / Soc, plopi, desișuri de mure / Şi ploaia cade, la nesfârșit. // Frunze 
umede acoperă inscripțiile; / mâna ce vrea să se odihnească / e zgâriată de spini 

(…) / Socul înflorește alb; / din cer / cad apele lumii”. 
 
 

                          
 
 

                                                                 
20 Vezi : http://www.rimbaud.de/axmann.html (accesare din 2.03.2016). În original: „Ein 

Grab zu finden / ist aussichtslos hier: / Holunder, Pappeln, Brombeergestrüpp / Und endlos fällt 
Regen. // Nasse Blätter bedecken die Schrift, / die Hand, die freilegen will, / wird von Dornen geritzt 
(…) / Holunder blüht weiß / vom Himmel / fallen die Wasser der Welt”. 

http://www.rimbaud.de/axmann.html
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FÜR  TOLERANZ, AUSGLEICH, VERSÖHNUNG 

UND  GEWALTFREIES  MITEINANDER 
 

Prof. em. Dr. Johannes Hampel (1925–2016),  
Gründungsvorsitzender des Bukowina-Instituts Augsburg, 

ist am 4. April verstorben/Er war ein Phänomen 
 
 
Pentru toleranţă, compromis, conciliere şi convieţuire paşnică 

Prof. em. dr. Johannes Hampel (1925–2016),  
preşedinte fondator al Institutului „Bukowina” din Augsburg,  

a murit la 4 aprilie /A fost un fenomen  
 

(Rezumat)* 
 

Articolul de faţă este închinat profesorului emerit dr. Johannes Hampel, 
preşedinte şi fondator al Institutului „Bukowina” din Augsburg. Scris într-o manieră 

foarte personală, după cum a ţinut să sublinieze autorul, articolul evocă, în primul 
rând, personalitatea prof. dr. Johannes Hampel. Născut într-o familie de ţărani din 
localitatea Kleinherrlitz, de lângă Troppau (astăzi Opava, Republica Cehă), Johannes 
Hampel a fost profesor în cadrul Facultăţii de Pedagogie a Universităţii din Augsburg, 
oferind studenţilor asistenţă în domeniul profesional şi remarcându-se prin 
sensibilitate, devotament şi o constantă preocupare de a-i ajuta pe cei din jur. 

Prof. dr. Johannes Hampel a avut o contribuţie esenţială la înfiinţarea 
Institutului „Bukowina”, la conducerea căruia a fost timp de 14 ani. De asemenea, a 
fost unul dintre cei care a susţinut fervent ideea înfiinţării unor institute partenere la 

Cernăuţi şi Rădăuţi. Animat de credinţa că toleranţa şi respectul dintre popoare, prin 
care s-a caracterizat odinioară Bucovina, pot şi trebuie să fie extinse şi la nivelul 
Europei actuale, mai ales în rândul tinerei generaţii, el a fost – scrie autorul – „un 

creator de punţi de legătură între germani şi evrei, germani sudeţi şi cehi, creştini şi 
musulmani, între şvabi şi germanii bucovineni din Ucraina, România şi din întreaga 
lume”.  

Prof. dr. Johannes Hampel a trecut în nefiinţă în data de 4 aprilie 2016, la 
venerabila vârstă de 90 de ani. 

 
Cuvinte şi expresii cheie: Johannes Hampel, Institutul „Bukowina” din 

Augsburg, Bucovina, toleranţă, convieţuire paşnică, naţionalităţi. 
 

 
                                                                 

* Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 



Ortfried Kotzian 

In diesen Tagen befasste ich mich in 
ganz anderem Zusammenhang mit Verlust, 
Trauer und Leidverarbeitung. Dabei wurde mir 
bei intensivem Nachdenken eindringlich klar, 
dass Schreiben ein wesentliches Element von 
Trauerbewältigung und Leidverarbeitung 
darstellt. Der Verlust, der uns in den letzten 
Tagen und Wochen heimgesucht hat, betraf 
Prof. Dr. Johannes Hampel, den ersten und am 
Längsten wirkenden Vorsitzenden des 
Bukowina-Instituts in Augsburg. Für mich 
persönlich und unsere Familie war Johannes 
ein Freund, einer der immer zu einem Gespräch 
bereit war, der sich für das Wesen seines 
Gegenübers interessierte, für dessen Sorgen 
und Nöte, aber auch dessen Interessen, 
Vorlieben und Freuden. Johannes konnte mit 

Menschen aller Altersstufen sprechen und mit ihnen scherzen und Unsinn treiben. 
Nie werde ich vergessen, wie er sich von meinen Töchtern im Grundschulalter die 
Zeugnisse zeigen ließ, um mit der Bemerkung, ein „Einser” sei Lob und 
Anerkennung genug und könne nur mit einer Mark belohnt werden, während es für 
einen „Zweier” zwei Mark und für einen „Dreier” drei Mark geben müsse. 
Schlechtere Noten hatten wir in unserer Familie leider nicht zu verzeichnen. Er 
hatte die von der Schule am Wenigsten belobigte Tochter mit leuchtenden Augen 
dastehen lassen und ein Kind, das unter den Leistungen ihrer Schwestern litt, 
glücklich gemacht. Das gemeinsame Eis-Essen der drei Kotzian-Töchter mit dem 
Herrn Professor glich einem Fest und blieb unvergesslich. Johannes Hampel war 
eben ein „Phänomen”. Die kleine Episode verdeutlicht, dass man mit ihm „Pferde 
stehlen konnte”, wie man es landläufig sagt, hatte man sich erst einmal seines 
Vertrauens würdig erwiesen.  

In jenen Tagen, in denen wir den Verlust von Prof. Dr. Johannes Hampel 
beklagten, fiel mir eine Karte von ihm aus dem Jahr 1988 in die Hände, die das 
Denken und Fühlen des in Troppau in Sudetenschlesien am 24. August 1925 
Geborenen deutlich macht. Die Karte, auf der ein von ihm selbst fotografiertes Bild 
klebt, zeigt „arabische Bauern beim Ackern und Säen in der Nähe von Bethlehem 
am 2. Januar 1988”. Dem Bild fügte er die Worte des Markus-Evangeliums (4,2–
12) an: „Ein Bauer ging auf sein Feld um zu säen. Als er die Körner auswarf, fielen 
einige auf den Weg, sie wurden zertreten und die Vögel fraßen sie auf; andere 
fielen auf steinigen Grund, sie gingen zwar auf, verdörrten aber, weil die Wurzeln 
kein Wasser fanden; wieder andere fielen unter Dornen und wurden erstickt. 
Endlich fielen auch Körner in fruchtbares Erdreich, sie gingen auf und brachten 
hundertfältige Frucht. 
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Und zu seinen Schülern sagte Jesus: «Euch ist es gegeben, die Geheimnisse 
des Reiches Gottes zu verstehen»”. 

Johannes verbrachte seine Kindheit auf dem Hampel-Hof in Kleinherrlitz bei 
Troppau mit sieben Geschwistern. Er war ein Bauernsohn. Vielleicht verband er 
deshalb sehr häufig seine bäuerliche Herkunft und seine akademischen „Bilder”, 
mit denen er seine Schüler konfrontierte, mit Symbolen aus diesen 
Lebensbereichen und der Bibel, die auf ein katholisches Elternhaus hinweist, das er 
verinnerlicht hatte. Er schrieb damals, als das Bukowina-Institut noch eine Vision 
war: „Liebe Marie-Luise, lieber Ortfried,  wir haben gemeinsam auf dem Feld von 
Erziehung, Unterricht und Politik gearbeitet, damit Gottes Samenkörner ein gutes 
Erdreich finden und Frucht bringen. Wichtig war, daß wir uns zu gemeinsamem 
Tun fanden. Für alle Zusammenarbeit danke ich herzlichst. 

Eine Bitte: Bleiben wir dem Dienst des Ackerns und Säens – wenn nötig 
auch des Steineklaubens – in unseren «Kreisen» (gemeint waren dabei die 
Katholische Erziehergemeinschaft, die Studentengemeinde der Universität 
Augsburg, die Ackermann-Gemeinde der katholischen Sudetendeutschen, der 
Arbeitsgruppe «Bukowina-Institut» an der Universität Augsburg etc.) treu. Gottes 
Segen allezeit! Eichstätt, Ostern 1988. Euer Johannes. Immer eingeschlossen Iris, 
Heidelinde und Ruth”. 

Nun warten wir vergeblich auf solche Karten, die Impulse und Anregungen 
geben für unsere Arbeit. Johannes Hampel ist nicht mehr unter den Lebenden. 
Nach langer schwerer Krankheit hat er die Erde und die Menschen, die er so liebte, 
nach 90 Lebensjahren verlassen.  

Ich kannte Johannes Hampel schon seit meiner Studienzeit an der 
Pädagogischen Hochschule Augsburg der Universität (LMU) München. Intensiver 
wurde unser Verhältnis, als ich mich entschloss, schon längst im Lehramt tätig, 
nebenbei ein Magisterstudium an der nunmehr promotionsberechtigt gewordenen 
Universität Augsburg zu beginnen. Johannes Hampel war zu dieser Zeit in den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Studienberatung tätig. Eine 
Besonderheit des „Phänomens Hampel” bestand darin, dass er dem fragenden und 
suchenden Studenten den Eindruck vermitteln konnte, es gäbe nichts Wichtigeres 
und Bedeutenderes als die Probleme des Gegenübers einer Lösung näherzubringen. 
Schließlich erwarb ich den Magistergrad bei den Professoren Oblinger, Stammen 
und Hampel an der Universität Augsburg mit Prüfungen an dieser Stelle. Als ich 
Assistent bei Prof. Oblinger wurde und meine Universitätslaufbahn begann, wurde 
unsere Verbindung immer enger, die in der Gründung und im Aufbau  des 
Bukowina-Instituts gipfelte.  

Prof. Dr. Hans-Otto Mühleisen schreibt dazu im offiziellen Universitäts-
Nachruf: „Sein besonderes Engagement in den späteren Jahren galt dem von ihm 
initiierten Bukowina Institut, heute ein An-Institut der Universität Augsburg, in 
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dem sein Anliegen von wechselseitigem Respekt, der zu Verständnis und 
Versöhnung führen kann, zum wissenschaftlichen Auftrag wurde. 14 Jahre leitete 
und prägte er dieses Institut. Seine Formulierung «Spuren suchen in die Zukunft» 
umschreibt einen Lebensentwurf und seine Zuversicht setzte immer wieder auf die 
jungen Menschen, denen er vermitteln wollte, wie sie Wissen und Einstellungen 
für ein Europa weitergeben können, in dem Menschrechte verbunden mit Toleranz 
für ethnische und religiöse Minderheiten verwirklicht sind”. 

Dabei war natürlich der Initiator des Bukowina-Instituts Dr. Georg 
Simnacher (10.06.1932–28.04.2014), der von 1970 bis 2003 Mitglied des 
Bezirkstages von Schwaben war, dem demokratischen Selbstverwaltungsorgan und 
der politischen Repräsentanz des Bezirks Schwaben im Freistaat Bayern. Von 1974 
an stand er diesem Gremium als Präsident vor. Mit diesem Amt übernahm  
Dr. Simnacher auch die Patenschaft über die Volksgruppe der Buchenland-
deutschen aus der Bukowina, die der Bezirkstag von Schwaben bereits am 17. Juli 
1955 beurkundet hatte. Das Besondere einer Region war es, das Georg Simnacher 
an der Bukowina faszinierte und ihn veranlasste, die Gründung eines Bukowina-
Instituts zu fordern. Später förderte Hampel genau so begeistert die Gründung von 
Bukowina-Instituten in Radautz und Czernowitz. 

 
Ohne Prof. Hampel kein Bukowina-Institut 

 
Ohne Johannes Hampel, der sich bereit erklärte, den Vorsitz des 

Trägervereins und damit die große Verantwortung für die Entstehung des Instituts 
zu übernehmen, wäre der Vorschlag des Bezirkstagspräsidenten nie verwirklicht 
worden. Diese Geschichte wurde schon mehrfach erzählt. Überhaupt habe ich mich 
beim Nachdenken über Johannes Hampel gefragt, ob es „Geschichten” gäbe, die 
noch nicht erzählt oder niedergeschrieben wurden. Wann war mir persönlich in den 
letzten Jahren der „Story-Teller”, wie er sich gerne nennen ließ, so nah, dass ich 
auf seine Erfahrung zurückgreifen musste oder konnte? 

Es war im Jahre 2009, als ich die Vorgeschichte der Gründung des 
Bukowina-Instituts nach 20 Jahren beschrieben habe.  

„Meine Rolle bestand darin, das Bukowina-Institut in diesem Jahr 1989 
aufzubauen und zum Leben zu erwecken. Ich sollte und wollte das unbedingt 
schaffen. Dabei halfen mir vor allem zwei Personen in besonderer Weise: Prof. Dr. 
Johannes Hampel, der als Vorsitzender des Instituts alle Verantwortung ohne 
Zögern auf sich nahm und meine Frau Marie-Luise Kotzian, welche die 
Ausbaupläne für den 2. Stock des Gebäudes am Alten Postweg 97a entwarf, 
zeichnete, die Raumaufteilung plante und die Einrichtung des Instituts 
durchführte”. 

Prof. Dr. Johannes Hampel hatte zu diesem Zeitpunkt im November 1989 
einen Mietvertrag mit der Firma Puschak Immobilien für das Objekt am Alten 
Postweg 97a unterschrieben, der einen Jahresmietpreis von 100.000.- DM auswies. 
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Mir stockte der Atem, als ich an das reale Finanzvolum des neu gegründeten 
Bukowina-Instituts dachte. Als ich Johannes Hampel darauf ansprach, lächelte er 
und meinte: „Man muss mit Gottes Hilfe manchmal etwas riskieren. Es wird schon 
klappen”. Tatsächlich hat es geklappt. Ich habe in meinem Leben niemanden mehr 
kennengelernt, der „ohne Netz und doppelten Boden” solche Entscheidungen 
getroffen hätte. Die weitere Entwicklung des Bukowina-Instituts bestätigte das 
Phänomen Hampel.    

In dem Bericht finden sich noch weitere, zum Teil tragische Geschehnisse 
um den neu gewählten Vorsitzenden des Bukowina-Instituts: 

„«Intifada und Friedensprozess im Nahen Osten» 
Bereits seit mehr als einem halben Jahr war die Studienreise mit über 50 

Studenten der Universität Augsburg und mehreren Professoren nach Israel geplant. 
Auch ich sollte dem wissenschaftlichen Personal angehören. Damit befasste ich 
mich ab dem 20. Oktober 1989 mit der ersten Intifada… Während der Reise 
diskutierten wir die Chancen des Friedensprozesses im Nahen Osten als die 
Geschehnisse in der Mitte Europas … 

Zu jedem damaligen Israelbesuch gehörte die Überschreitung der Grenze 
nach Ägypten auf der Halbinsel Sinai, die den Prozess «Land gegen Sicherheit» 
symbolisieren sollte. … So bestiegen wir als letzten Höhepunkt unserer 
Studienreise ab Mitternacht den Moseberg vom Katharinenkloster aus und erlebten 
dort den überirdisch anmutenden Sonnenaufgang. Den Abstieg hinunter zur immer 
heißer werdenden Wüste Sinai nutzten der Exkursionsleiter und Vorsitzende des 
Bukowina-Instituts Prof. Dr. Johannes Hampel und ich für ein ausführliches 
Gespräch. Wir waren voller Enthusiasmus und machten Pläne für die 
Schlüsselübergabe im Bukowina-Institut am 10. November 1989 um 14 Uhr. Dann 
kam der Schock! Am 3.11.1989 landeten wir in Frankfurt am Main. … Am Montag 
erfuhr ich von der lebensbedrohlichen Erkrankung Prof. Hampels und seinem 
Aufenthalt im Augsburger Zentralklinikum. Nun war die Schlüsselübergabe im 
Bukowina-Institut gefährdet. Solange Prof. Dr. Johannes Hampel in Lebensgefahr 
schwebte, hielten wir uns in enger Absprache mit dem Bezirkstagspräsidenten von 
Schwaben Dr. Georg Simnacher die Option einer Verschiebung oder Absage des 
Festaktes offen. Am Morgen des 9. November 1989 beschlossen wir, die 
Veranstaltung wie geplant durchzuführen, die Festansprache sollte der 
Stellvertreter von Prof. Hampel, der Ordinarius für schwäbische und bayerische 
Landesgeschichte Prof. Dr. Pankraz Fried (12.07.1931 – 26.02.2013) halten. Mir 
selbst kam die Rolle des Redenschreibers zu. Und nun berührte mich der «Hauch 
der Geschichte» doch noch. Ich begann mit der Abfassung des Redemanuskriptes 
am Morgen des 9. November 1989. Zunächst erwähnte ich, wie Prof. Hampel diese 
Ansprache beginnen wollte: mit seiner Begegnung mit der «Frau Brück aus 
Czernowitz» im Israel-Museum in Jerusalem”. 
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Im Jahre 2012, kurz vor meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben, kam ich 
in einer Dankansprache noch einmal auf Prof. Hampel zurück. Die bayerische 
SPD-Landtagsfraktion ließ mir die Ehre zukommen, mich als „Brückenbauer” nach 
Osteuropa vorzustellen. Eigentlich hätte Prof. Johannes Hampel diese 
Auszeichnung erhalten müssen, denn er war zeitlebens genau das: ein 
Brückenbauer zwischen Deutschen und Juden, Sudetendeutschen und Tschechen, 
Christen und Muslimen, Schwaben und Bukowinern der Ukraine, Rumäniens und 
der gesamten Welt und sicher noch viel mehr.  

Ich trug damals folgendes vor: „Der zweite, der mich intensiv beeinflusst hat 
und sich nicht an die «parteipolitische Neutralität» hielt, Prof. Dr. Johannes 
Hampel – er war Mitglied der CSU und hat lange bei der Hanns-Seidel-Stiftung 
gearbeitet – gab mir den Rat auf den Weg: «Bleibe immer Lehrer!» Ich bin sehr 
dankbar, dass ich auch diesen Rat beherzigen durfte, dass die Stationen meines 
Berufsweges Hauptschule, Universität, Bukowina-Institut und Haus des Deutschen 
Ostens mir immer Gelegenheit boten, Wissen zu vermitteln, zu ordnen, zu 
dokumentieren, zu strukturieren. Meist ging es dabei um die Deutschen aus dem 
Osten oder im Osten. So waren mir die letzten beiden beruflichen Stationen‚ auf 
den Leib geschneidert”.  

Daran hatte Johannes Hampel einen bedeutenden, ganz eigenen Anteil und 
dafür bin ich ihm über sein Leben hinaus dankbar.  
 

Dr. Ortfried Kotzian 



 
 

 

NOTES  ON  CONTRIBUTORS 
 

Marian Olaru – scientific researcher at the „Bucovina” Institute of the Romanian Academy. 
Doctor in the field of History since 2000. Fields of interest: modern and contemporary history, oral 
history, microhistory and history of mentalities. He published various studies and articles related to 
the history of Bucovina, regarding the evolution of the political system in this region during the 
Austrian occupation, the role of personalities, cultural and political elite from this region in 
advocating the identity at the end of the XIX th century and beginning of the XXth century. He also 
showed a particular interest in studying the context (phenomena) that resulted in the extinction of the 
multicultural and multiethnic Bucovina at the end of the Second World War, a process emphasized by 
the establishment of communist rule in the Central and Eastern Europe. Papers representative for his 
scientific research: Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al  XIX- lea şi 

începutul secolului al XX-lea, foreword by acad. Gh. Platon (2001); Bucovineni împotriva 
comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, foreword by D. Vatamaniuc, honorary member of 
the Romanian Academy, afterword by Vasile I. Schipor (2006), Arcadie Dugan-Opaiş, Albumul Mare 
al Societăilor  „Arboroasa” și „Junimea” din Cernăuşi, vol. I, Revised edition, Foreword, Glossary 
and Name index by Olaru Marian and Arcadie Bodale, Suceava, University Publishing House, 2015,  
500 p.; Aurelian V. Chirilă, Chemarea anilor mici, Revised edition, Foreword by  Marian Olaru, 
Introductory study by Carmen Andronachi, Suceava, Cygnus Publishing House, 2015, 250 p. ISBN: 
978-973-1768-70-0. Bucovineni în Parlamentul României Întregite, vol. I, Sesiunea 1919–1920, 
Foreword by dr. Ion Agrigoroaiei, Revised edition, introduction, notes and comments by Rodica 
Iaţencu and Marian Olaru, Name register by Rodica Iaţencu, Bucureşti, Romanian Academy 

Publishing House, 2014; Recent studies and articles: Bucovina în timpul Primului Război Mondial – 
câteva consideraşii,  in „Analele Bucovinei”, XXII, 1 (44), 2015, p. 5–19; Bucovina în perioada 
interbelică. Istorie și statistică (II),  ibidem, XXII, 1 (44), 2015, p. 211–222; Bucovina în Primul 
Război Mondial (I), XXII, 2 (45), 2015, p. 515–533; Ana-Maria Prisacaru, Toponimia românească 

din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti). Germanizare şi reromânizare, Iaşi, Casa 

Editorială Demiurg, 2015, 202 p., in „Analele Bucovinei”, anul XXII, 2 (45), 2015, p. 657–662. 
 
Luzian Geier – born on October 1, 1948 in Giarmata (Banat). He registered there at the 

German Popular School and then he followed the high-school classes at „Nikolaus Lenau” from 

Timişoara (Baccalaureate/School-leaving certificate in 1966). He studies at the University from 
Timişoara, he gives the license exam to become a gymnasium teacher in Biology and Agronomy. For 
a short period he works as a specialized teacher in the German section of the Primary School in 
Grabatz. Since February 1, 1970, for more than 2 decades, he works in the editorial board of the 
„Neue Banater Zeitung”, a newspaper from Timişoara, dealing with various columns. Between 1976 

and 1981, he studies journalism in Bucharest and obtains the license in this domain. His diploma 
paper is specialized on the history of multilingual press from Banat between 1771 and 1981 (130 
pages, Bucharest, 1981, unpublished). Since March 1991 he works as a researcher of the Bukowina-
Institute, attached to the University from Augsburg. He also is the editor and chief-editor of the 
„Kaindl-Archiv” magazine of the Bukowina-Institute in Augsburg and since 1994 he is the chief-
editor of the monthly publication of the Association of Bukovinean Germans. Luzian Geier is the 
author of many studies in history and history of culture, also the author of many articles published in 
scientific books and magazines. 

 
Liviu Papuc – (born in 1950,  in Dorneşti, Suceava county) librarian at the Central University 

Library ,,Mihai Eminescu” of  Iaşi (1984–1992), head of the same institution since 1992. Ph.D cum 



laude, thesis title: Leca Morariu. Viaţa şi opera. Studiu monografic, „Al. I. Cuza” University of Iaşi, 

2002. Member of the Writers Union since 1998. Collaborations with various magazines: „Convorbiri 

literare”, „Biblioteca şi cercetarea” (Cluj-Napoca), „Memoria ethnologica” (Baia Mare), „Basarabia” 
(Republic of Moldavia, Chişinău) ş.a. – Editor of: Leca Morarius work Jurnal vâlcean (1944–1948), 
printed at TipoMoldova Publishing House, Iaşi, 2012, 516 p. (Edition, Notes and Foreword, together 
with Constantin Poenaru); Drumuri prin Basarabia românească, Notes, Foreword, Antology and 
Testimony by L.P., printed at Princeps Multimedia, Iaşi,  2014, 262 p.). – Writer: Texte şi contratexte 

literare, printed at TipoMoldova, Iaşi, 2014, 494 p. – Translator (Francis Scott Fitzgerald, Visuri de 
iarnă şi alte povestiri, second edition, printed at Cartier, Chişinău, 2013, 228 p., translation, preface 

and chronological tab). Recent literary awards: 2013 – Editor’s Prize of the Bucovina’s Cultural 
Foundation for the volume Emilian Sluşanschi, Articole, amintiri, mărturii. 

 
Ligia-Maria Fodor – born on the 24th of October 1978 in Huşi/Vaslui; lecturer at the Faculty 

of Archivistics of the „Al. I.  Cuza” Police Academy of Bucharest; Ph.D. in history since 2012, at the 
„Ştefan cel Mare” University of Suceava; research internship and training in the fields of history and 

archivistics in Germany, Austria and Ucraine; recipient of the „Fritz und Helga Exner-Stiftung” and 
„Deutscher Akademischer Austauschdienst”- Scholarships; author of many articles about the history 
of Bukovina and of the history of education in Bukovina. Studies published in 2013: 
Mittelschulunterricht für Mädchen in der habsburgischen Bukowina, in the volume Der Herkunft eine 
Zukunft geben: Festschrift für Dr. Ortfried Kotzian, Berlin, 2013; Arhivele Naţionale ale României. 

Propunere pentru elaborarea unei strategii de relaţii publice 2014–2016, in „Acta Bacoviensia”, IX, 

2014; Cadrul normativ privind modul de organizare a şcolilor reale în Bucovina habsburgică, in 
„Prutul”, III (XII), Nr. 1–2 (51–52), 2013; Rolul şcolilor reale în formarea tinerilor din Bucovina 
habsburgică (I), in „Analele Bucovinei”, Nr. 2, 2013; Din istoria învăţământului secundar de stat în 

Bucovina habsburgică. Gimnaziul Superior de Stat din Coţmani (1904–1918),  in „Zeitschrift der 

Germanisten Rumäniens”, Nr. 2 (44), 2013; Calificarea personalului didactic, principiu fundamental 
pentru reformarea sistemului de învăţământ secundar din Bucovina habsburgică, in the volume 
Profesioniştii noştri: Corneliu Mihail Lungu, arhivist, istoric, profesor la 70 de ani, edited by Vilică 
Munteanu and Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe, Eurocarpatica Publishing House, 2013. 

 
Ana-Gabriela Pogorevici (Drahta) – (born in 1983, November 3rd), graduate of the History 

Faculty of the „Al I. Cuza” University of Iaşi (Specialization: History - English Language and 
Literature). Since 2008, teacher of History and English at the „Eudoxiu Hurmuzachi”- National 
College in Radauti. PhD in History (2015), with the thesis Familia Flondor în viaţa politică, socială 

şi culturală a Bucovinei Habsburgice. Articles/studies: Problema obţinerii autonomiei provinciale a 

Bucovinei (1848-1861), in „Analele Bucovinei”, XXI, 2 (43), 2014, p. 473–495. Participation to the 
international scientific conference Bucovina şi bucovinenii în secolul al XX-lea. Tradiţionalism şi 

modernitate, 24 th of October 2013, Rădăuţi, with the paper Familia Flondor – apărătoare şi 
promotoare a limbii şi culturii româneşti din Bucovina. Consideraţii. 

 
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). 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 rezistenţă anticomunistă în zona Siretului Superior. Documente, mărturii, 
evocări, consecinţe (2015). Author and co-author of the following books: „Revista Bucovinei”, 

Bucureşti, 1916; Cernăuţi–Timişoara, 1942–1945. Bibliografie, Studiu introductiv şi notă asupra 

ediţiei: dr. Vasile I. Schipor, Bibliografie, indice de nume şi album: dr. Alis E. Niculică, Suceava, 

„George Tofan” Publishing House, MMXV, 156 p. ISBN 978-606-625-170-9. 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 (45), 2015, p. 357–400; Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a 

României postbelice (VI), ibidem, XXII, 1 (44) 2015, p. 105–128; Profesorul Anghel Popa (1946–
2014), ibidem, XXII, 2 (45), 2015, p. 689–696. 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). 
 
Ilie Luceac – Ph.D., university professor at the Journalism and Translation Department of the 

Orthodoxe Theological Institute in Cernăuţi. It is the chief-editor of ”Glasul Bucovinei” (Cernăuţi-
Bucharest) and of the ”Alexandru cel Bun” Publishing House (Cernăuţi), also a member of the 

Writers’ Union from Republic of Moldova. Research area: history of Romanian culture and 

civilisation in Bukovina. Published volumes: Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare, Cernăuţi, 
”Alexandru cel Bun” Publishing House – Timişoara, ”Augusta” Publishing House, 2000; Discursurile 
lui Eudoxiu Hurmuzaki în Dieta Bucovinei, Bucureşti, Publishing House of the Romanian Cultural 

Institute, 2007. Awarded with the ”Eudoxiu Hurmuzaki” Prize of the Romanian Academy in 2000. He 

attended various national and international scientific conferences in: Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj-
Napoca, Suceava, Constanţa, Braşov, Rădăuţi),  Germany (Sankelmark), Republic of Moldova 
(Chişinău) and Ukraine (Cernăuţi). 

 
Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu – scientific researcher at the “Bucovina” Institute in Rădăuţi. 

Fields of interest: German press and literature in Bucovina, translations from/into German. Latest 
published articles, studies or books: Arthur Loebel, Geschichtliche Entwicklung des Eisenbades 
Dorna [Evoluţia istorică a băilor feroase Dorna], Bilingual edition by Ovidiu Bâtă, Ştefăniţa-Mihalea 
Ungureanu, 2012; Georg Geib. Istoria unui mic oraş (V), in “Analele Bucovinei”, XX, 1, 2013; 

Georg Geib. Istoria unui mic oraş (VI), in „Analele Bucovinei”, XXI, 2, 2013; Ludwig Adolf 
Simiginowicz-Staufe – 180 de ani de la naştere,  in „Analele Bucovinei”, XXI, 2, 2013; Evenimentele 
politice din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania consemnate în periodicul german 
“Bukowina” (1862–1868), in Ştefan Purici, Dumitru Vitcu (coordinators), Crezul istoriei. In honorem 
prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, 2013, p. 555–570; Guvernatorii militari ai Bucovinei: 
Gabriel baron Spleny de Mihaldy (1734–1818) şi Carol baron de Enzenberg (1725–1810), in 
“Analele Bucovinei”, XXI, 2, 2014; Literatur und Theater in Ernst Rudolf Neubauers “Bukowina” , 
in Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Winkler, Zeitungsstadt Czernowitz. Studien zur 
Geschichte der deutschsprachigen Presse der Bukowina (1848–1940), 2014, p. 9–22, Bucovina la 
începutul Primului Război Mondial în presa de limbă germană din provincie. Studii de caz: 

„Bukowinaer Post” şi „Czernowitzer Allgemeine Zeitung” (1914), in  ,,Analele Bucovinei”, XXII, 2 

(45), 2015, p. 499–514;  Brevetul de concesiune din 11 ianuarie 1864 pentru construirea şi 
exploatarea căii ferate Lemberg–Cernăuţi, ibidem, p. 625–640;  Marianne Vincent (1900–1988) – 
115 ani de la naştere, in ,,Analele Bucovinei”, XXII, 1 (44), [ianuarie–iunie] 2015, p. 329–335. 

 
Bogdan-Petru Niculică – born in Suceava; graduate of the Faculty of History and Geography 

of the „Ştefan cel Mare” University of Suceava. Phd in History („Alexandru Ioan Cuza” University of 

Iasi, 2006). Postdoctoral studies (scholarship granted by the Romanian Academy in the period 
1.03.2011–1.03.2012; POSDRU 61104; research project: Depuneri de bronzuri în spaţiul carpato-
nistrean). Museum curator at the Department for Archaeology at the Bucovina-Museum in Suceava. 
Expert in archaeology, in the field of mobile cultural patrimony since 2008. Member in the editing 
board of several national and international periodical scientific magazines (e. g. „«Suceava». Anuarul 

Muzeului Bucovinei”, Фортеця: збірник заповідника „Тустань”. – Л. : Колір ПРО, 2012. –  Кн. 2. 
– 640 с., L’viv, Ucraine). Member of the National Commission of Archaeology of Romania and of 
the Regional Commission for Historical Monuments of Romania. Recent studies and volumes (as 
author and co-author): Primele descoperiri de vestigii cucuteniene din Bucovina, in Peuce, S.N., XIII, 
2015, 7–44; Epoca Bronzului în Podişul Sucevei, Suceava–Brăila, 2015, 622 p.; Valerian L. Ciofu, 



Teofil Sauciuc-Săveanu. Viaţa şi opera; edited by Cătălin I.  Nicolae and Bogdan Petru Niculică, Tipo 

Moldova Publishing House, Iaşi, 2014, 142 p.; Bogdan Petru Niculică, Dumitru Boghian, Funerary 
constructions characteristic to the Komariv (Middle Bronze Age) communities of the Suceava Plateau, 
in: Homines, Funera, Astra 2. Life beyond death in ancient times. Romanian case studies (eds. Raluca 
Kogălniceanu, Mihai Gligor, Roxana-Gabriela Curcă, Susan Straton), Archaeopress Archaeology, 

Oxford, 2015, 79–92; Daniela Popescu, Liviu Popescu, Bogdan Petru Niculică, Some remarks 
regarding the petrologic study of several Bronze Age stone axes uncovered on the Suceava Plateau 
(Northeast of Romania). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 
Conference Proceedings, June 18–24 2015, Book 1, vol. 1, 351–362; B. P. Niculică, C. Beldiman, Un 
accesoriu vestimentar aparţinând culturii Noua, descoperit la Mihoveni – Cahla Morii (jud. Suceava), 
in vol. Miscellanea Historica et Archaeologica In Honorem Vasile Ursachi octogenarii. Ediderunt: 
Costin Croitoru et George Dan Hânceanu, Brăila, 2015, 249–259. 

 
Ioana Scridon – born in 1985 in Feldru (Bistriţa-Năsăud). Graduate of the Babeş-Bolyai 

University in Cluj-Napoca (specialization: Geography - French Language and Literature). Masters 
degree in Geomatics in 2010. Ph.D. in Geography since 2012, with the thesis The Zipser ethnic group 
in Romania. Diachronic study of representation changes inside the ethnic identity space of Vişeu de 

Sus, Maramureş (Romania). The thesis phocuses on the migration phenomenon in the Carpathian area 
in the 18th century, analysing the presence of the Zipser ethnic group in the historical regions of 
Maramures, Bukovina and Banat. After a longer research period (2009–2012) as owner of several 
scholarships in Germany (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen; 
Bukowina-Institut an der Universität Augsburg) and Austria (Österreichische Akademie für 
Wissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalforschung Wien), she is currently a member of the 
Research Center for Urban Settlements in Cluj-Napoca, developing together with the Bukovina 
Institute Augsburg a new project pertaining to the bibliography of Bukovina. Co-author of the volume  
  

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 – Rădăuţi, 

“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, 
p. 581–586; Valorificarea culturii populare în Bucovina, între 1850 şi 1900 (I), in “Analele 

Bucovinei”, 2013, XX, 1, 2013; Valorificarea culturii populare în Bucovina, între 1850 şi 1900 (II), 
in “Analele Bucovinei”, XX, 2, 2013; Petru Rezuş la centenarul naşterii sale (1913–2013), in 
“Analele Bucovinei”, XXI, 1, 2014; Valorificarea culturii populare din Bucovina. Personalităţi. 

Dimitrie Dan (IV), in “Analele Bucovinei”, XXI, 2, 2014; Bucovina şi bucovinenii în scrierile 

academicianului Dimitrie Dan. Oameni, mentalităţi culturi, in „Analele Bucovinei”, XXII, 1 (44), 

2015, p. 247–253; Simion Florea Marian –  reper în valorificarea culturii tradiţionale, ibidem, XXII, 
2 (45), 2015, p. 579–586; Dragoş Cusiac (11 noiembrie 1936 – 1 august 2014), ibidem, XXII, 1 (44), 
2015, p. 337–341.  
   

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 (Bistriţa Mountains). Fields of interest: geology, the exploatation of the 
mineral resources, the environmental protection. Participation to scientific conferences organized by : 
Bukovina Institute – Rădăuţi, „Bukovina” Museum Complex, the Faculty of History and Geography 
of „Ştefan cel Mare” University, the Regional Department for Culture, Cults and National Cultural 



Patrimony of Suceava. Latest published articles, studies or books: Arthur Loebel, Geschichtliche 
Entwicklung des Eisenbades Dorna [Evoluţia istorică a băilor feroase Dorna], Bilingual edition by 

Ovidiu Bâtă, Ştefăniţa-Mihalea Ungureanu, 2012; Solca –  „Al Bucovinei Meran”, in Ştefan Purici, 
Dumitru Vitcu (coordinators), Crezul istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de 
ani, 2013, p. 503–510; Evoluţia legislaţiei silvice în Bucovina (IV). Legile Ţării din 2 iulie 1897, in  
„Analele Bucovinei”, XX, 1, 2013; Hutele Bucovinei. 200 de ani de la înfiinţarea primei fabrici de 

sticlă din Bucovina – Crasna-Althütte, in „Analele Bucovinei”, XX, 2, 2013; Serviciul silvic al 
Administraţiei politice a Bucovinei. Inspectorul de păduri, in „Analele Bucovinei”, XXI, 1, 2014; 
Exploatarea aurului aluvionar pe Bistriţa Aurie, in „Analele Bucovinei”, XXI, 2, 2014; 200 de ani de 
la moartea naturalistului Balthasar Hacquet (1839/40–1815), in „Analele Bucovinei”, XXII, 1 (44), 

2015, p. 255–271; Academicianul Liviu Ionesi (1925–2006). 90 de ani de la naştere,  ibidem, XXII, 2 
(45), 2015, p. 409–415; Dr. Hermann Poras (1835–1899) – fondatorul Sanatoriului din Solca, 
ibidem, XXII, 2 (45), 2015, p. 587–597; Vizita arhiducelui Rudolf de Austria în Bucovina (1887): 
Furstenthal/Voievodeasa, in „Crai nou”, Suceava, XXVI, No. 6 752, 21st of January 2015, p. 4.  

 
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 Ştiinţific” (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 Neamţ, 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. 

 
Arcadie Bodale – archivist at the National Archives of Romania, Iasi subsidiary. PhD in 

history (2009). Main fields of interest and research: Romanian history, archives, linguistics. Auhtor 
and co-author of the following books: Bodale, Arcadie M., Ciubotaru Mircea (editors), Catagrafiile 
Visteriei Moldovei (1820-1845). VI.  Ţinutul Herţii, Partea 1 (1820),  Iaşi, Demiurg Plus Publishing 
House, 2013, 105 p.; Olaru, Marian, Bodale, Arcadie M. (editors), Arcadie Dugan-Opaiţ, Albumul 
Mare al Societăţilor Academice «Arboroasa» şi «Junimea» din Cernăuţi,  Suceava, Publishing House 
of the «Ştefan cel Mare» University, 2015, 407 p.; Victor Spinei, Laurenţiu Rădvan, Arcadie M. 

Bodale (editors), Retrospecţii medievale In honorem Professoris emeriti Ioan Caproşu, Iaşi, 

Publishing House of the „Alexandru Ioan Cuza” University, 2014. Studies and articles: Şcoală şi 

învăţătură în Ţara Moldovei până la începutul secolului XIX. Practici, costuri şi metode ale educaţiei 
elementare în limba română, în vol. Cătălina Mihalache, Rados, Leonidas (coordonatori), Educaţia 

publică şi condiţionările sale (secolele XIX-XX), Iaşi, Publishing House of the „Alexandru Ioan 

Cuza” University, 2015, p. 11–48; Câteva consideraţii privitoare la preţuri reflectate în inventarele 

de avere din Ţara Moldovei (secolele XVI–XVIII), in vol. Dan Dumitru Iacob (editor), Avere, 
prestigiu şi cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, Iaşi, 
Publishing House of the „Alexandru Ioan Cuza” University, 2015, p. 709–739; Paragraffiti-le din 
Europa şi semnificaţiile lor magico-religioase, in „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Iaşi, 

year XV (2015), p. 207–228; Matrice sigilare mai puţin cunoscute utilizate în Moldova în secolul al 

XIX-lea, păstrate la Arhivele Naţionale Iaşi, in „Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale 



Bacău”, Oneşti, Editura Magic Print, anul X (2015), p. 439–454. Published documents: Câteva 
documente inedite de la Arhivele Naţionale din Iaşi privitoare la interzicerea purtării armelor în 

Ţara Moldovei (1831-1832), in „Prutul. Revistă de cultură”, Huşi, V (XIV) 2015, 1 (55), p. 137–152; 
Două documente din veacul al XVIII-lea de la Finanz- und Hofkammerarchiv din Viena, referitoare 
la înnobilarea armenilor plecaţi din Moldova la Gherla, in „Cercetări Istorice”, Iaşi, vol. XXXIV 

(2015), p. 161–168. 
 
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” 

(AB). Participation to scientific conferences organized by: Bukovina Institute – Rădăuţi, „Bukovina” 
Museum Complex, the Faculty of History and Geography of „Ştefan cel Mare” University, the 

Regional Department for Culture, Cults and National Cultural Patrimony of Suceava. She took part at 
the Grant CNCSIS no. 1 290/2005, Romanians from outside the country in the context of Euro-
Atlantic and European integration of Romania. The case of Romanian communities in Ukraine 
(1945–2007), approved by M.E.C., No. 1298/2005; theme: Considerations on the evolution of 
cultural life of the Romanian community from Ukraine, 1990–2007. Latest published articles, studies 
or books: 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 

apariţie, în „Analele Bucovinei”, XXI, 2, 2014; Bucovineni în Parlamentul României Întregite, vol. I, 
Sesiunea 1919–1920, Foreword by dr. Ion Agrigoroaiei, Revised edition, introduction, notes and 
comments by Rodica Iaţencu and Marian Olaru, Name register by Rodica Iaţencu, 2014; Bucovineni 
în Parlamentul României Întregite. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1920–1922 (I),  in ,,Analele 
Bucovinei”, Rădăuţi–Bucureşti, XXII, 1 (44), 2015, p. 285–301; Bucovineni în Parlamentul României 
Întregite. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1920–1922 (II), ibidem, XXII, 2 (45), 2015, p. 641–656; 
Ligia-Maria Fodor, Învăţământul secundar în Bucovina (1861–1918), Bucureşti, Editura Etnologică, 
2014, 349 p., ibidem, XXII, 1 (44), 2015, p. 311–314; ,,Glasul Bucovinei”. Revistă trimestrială de 

istorie şi cultură, Cernăuţi–Bucureşti, XXI, nr. 1–2 (81–82), nr. 3–4 (83–84), 2014, 398 p., ibidem, 
XXII, 1 (44), 2015, p. 314–317; ,,«Suceava». Anuarul Muzeului Bucovinei”, anu l XLI, 2014, 
Suceava, 374 p., ibidem, XXII, 2 (45), 2015, p. 671–674. 

 
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  “Miorita”. Editor of “Bucovina literara” (1990–2000). 
Published books (selected): Înspre alt Eminescu (1999), Drumul împărătesc al poetului (1999), 
Mioriţa străbate lumea sau 123 de traduceri ale colindei şi baladei, semnate de …(2001), Mioriţa şi 

alte semne poetice (2002), Simptomuri politice în boala lui Eminescu (2007, 2nd  edition 2009), Semne 
şi minuni în tradiţia românească  (2009). Editions: G. Coşbuc. Elementele literaturii populare 

(1986), Vasile Posteucă, Catapeteasmă bucovineană (2000); Folclor stăneştean. În meoria lui Vasile 

Posteucă (with Ion Creţu und Ion Posteucă, 2003), Ioan Bileţchi-Albescu, Amintiri din colţ de veacuri 
(2012), Eminescu în Bucovina (2012), Ioan Bileţchi-Albescu, Traian Roşu, Câmpulungul în zorile Unirii 
(2015). 

 
Ortfried Kotzian – born on 19th of April 1948 in Felheim, Memmingen district, 

Sudentenland. He becomes student at the Popular School in Illertissen, and then registers in 
gymnasium, in the Mathematics-Natural Science section, in Schulbruder College. Between 1969 and 
1972 he studies Pedagogy at the Augsburg University. He begins his activity as a gymnasium teacher 
in Augsburg. Between 1977 and 1980 he attends the courses of the University in Augsburg, 
specializing in School Pedagogy, Political Sciences and Sociology teaching. From 1979 until 1980 – 



head of the Seminary for Pedagogical Assistants in the Schwaben region (Allgäu) and at the same 
time teacher at Marktoberdorf School. In the period between 1980–1989 he was academic counselor 
at The Department of School Pedagogy of the University of Augsburg. In 1983 he obtains his Ph.D. 
in Philology, and in 1984 he receives for his thesis the “Friends of the Augsburg University” Society 

Award. Between 1989 and 2002 he was the director of the Department of Pedagogy of the 
“Bukowina” Institute in Augsburg. Ortfried Kotzian carried on a fruitful activity in the Regional 
Schwaben Board. He is designated counselor of cultural affairs, then superior counselor and, 
ultimately, director of the department for culture of the same institution. In 2002 – awarded, for 
distinctive merits, with the “Sieben Schwaben” Medal. Since March 2002 – director of the Haus des 
Deutschen Ostens in Munich, Germany, and since 2004 regional director. Among the various papers 
published, we mention: Das Schulwesen der Deutschen in Rumänien im Spannungsfeld zwischen 
Volksgruppe und Staat (Augsburg, 1984); Die Aussiedler und ihre Kinder: Eine  
Forschungsdokumentation über die Deutschen im Osten (Dillingen-Munich, 1991); Spurensuche in 
die Zukunft. Europas vergessene Region Bukowina (with Johannes Hampel, Augsburg, 1991); Die 
Umsiedler: die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der 
Dobrudscha und in der Karpatenukraine (Munich, 2005).  
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	Totuşi, acest răspuns a fost precedat de un altul, alcătuit la 11 iulie 1780, care se păstrează în Fondul Hofadelsakten, aflat la Direcţia Allgemeines Verwaltungsarchiv, din cadrul Arhivelor Statului Viena, sub forma unei traduceri autentificate. Este vorba de o situaţie amănunţită, privind contribuţiile financiare ale boierilor din ţinuturile Suceava şi Cernăuţi către Visteria Moldovei, din anul 1768, semnată de Iordachi Balş (Iordaki Balsch), mare vistier (Großschatzmeister). Cu acest prilej, marele boier arăta că, până în 1769, mazilii (Masilen) şi ruptaşii (Ruptaschen) din Moldova trebuiau să plătească, în fiecare an, o dare (impozit), ce se achita în 12 tranşe lunare. Însă, după izbucnirea Războiului ruso-turc din 1768–1774, din pricina tulburărilor, această taxă nu a fost percepută. Din cauza greutăţilor provocate de război, în anul 1776, această dare a fost redusă la doar nouă rate (Rathen) în cursul unui an.
	În ceea ce priveşte contribuţia pe care mazilii şi ruptaşii fuseseră datori să o dea, până la desprinderea regiunii de nord-vest din trupul Moldovei, către Visteria ţării, aceasta este mai mult simbolică, deoarece membrii acestor categorii erau folosiţi fără plată, în diferite slujbe administrative, de către autorităţile de la Iaşi.
	În sfârşit, acest document este extrem de important şi pentru că ajută la stabilirea echivalenţelor monetare din ultima treime a veacului al XVIII-lea. Astfel, în situaţia semnată de boierul Iordachi Balş, se folosesc denumiri de monede austriece pentru a exprima dările către Visteria Ţării Moldovei: guldeni şi jumătăţi de creiţari. Cum guldenii sunt numiţi şi florini în acest document, cu siguranţă că este vorba de florinii ungureşti de argint. Din fericire, dintr-un alt document, păstrat în Arhivele din Viena, ştim că guldenii austrieci, leii care circulau în Ţările Române şi zloţii polonezi erau monede egale ca valoare. Or, în 1768–1769, dările din Moldova nu puteau fi plătite decât în monedă otomană: lei şi parale. Prin urmare, în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, leii (talerii olandezi şi piaştrii sau guruşii otomani), guldenii austrieci, florinii ungureşti şi zloţii polonezi erau monedele mari de argint, egale ca valoare! În schimb, paraua, moneda măruntă folosită în Imperiul Otoman – şi, implicit, în Moldova şi Ţara Românească – era egală cu o jumătate de creiţar.

