http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

COLEGIUL DE
Acad.
Acad.
Acacl.
Acael.
Acacl.

H.EDACŢIE

RADU GRTGORO\"TCT
IO::\'ESI
GHEOR(;HE PLATO:\'

unu

ŞTEFA:i\' ŞTEFĂNESC\.

VLADIMIR TRETIICI
RADC ECO::\'OMC
l\IAHIXN OLARU

Redactor şef:
DIMITRIE VATAMA:\'ICC
So.;retar de redacţie:
VASILE SCHIPOH
Responsabil de număr:
MARIA:\' OLARU

apelaţi

Pentru a \ră asig-ura colecţia completă şi primirea la timp a re·1istelcr,
la seniciile ele abonamente pri11 oficiile pcştale şi factorii poştali.

Abonamentele clin străinătate se primesc la HODIPET S.A., Piaţa
PresP,i Libere nr. 1, P.O. Eox 33 57, Bucureşti, Homânia şi OJ{TOi\ Sl{L, Splai1.0~ Independenţei nr. 202A, Bucureşti, Homânia, P.O. Box 74 -- 19, Bucureşti. Tx
11939, CBTxR. Fax (40) Ll 122425.
Vă puteţi adresa şi firmei AMCO l'l{ESS Sl{L, C.I'. 57--88, Calea Gri·1iţei
nr. 6-10, et. 1, sector I, Bucureşti, lfomfrnia (pentru c~rţi şi re·1iste).

Apare ele 2 ori pe an.

A dresa redacţiei:
Calea Buco·1inei, nr. 9
Rădăuţi - 5878

EDDTRA ACADE:\IIEI
Calea Ll Septembrie 13, HO 76117
Bucureşti, România
C.P. 5-42

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

ANALELE nu·coVINEI
An I, 2
1994

sui1Au
EDlTORIAL
D. VATAMANIUC, B1tcovina ln 11i:iunea

&

trei

institztţii

de cercetare . .

239

VIAŢA CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ

DOINA HUZDUP, Ion I. Nistor şi rolul său tn viaţa rnlturală
DRAGOŞ LUCHIAN, Claudifi Isopesrn (1894-1956)
. . .
D. YATAMANlllC, Eugen I. Pă1mel şi activitatea sa . . . .
MIRCEA GRH;OROVIŢĂ, Poetul lmcovinean Ion Calenciuc tn
germană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Cernău ţiului
. . . . . . .
. . . . . . .
lumina presei de limbii
. . . . . . . . . . .

243 •
263
269
279

MARIAN OLARU, Aurel Onciul şi revista „Privitorul"
. . . . . . . . . . . . .
TUDOR MORARIU, Rudolf Wagner şi Bucovina. intre principialitate şi părtinire
GEORGETA ISTRĂTOAIE, „C:ernowitzer Zeitung" şi viaţa culturală din Bucovina
VICHENTIE NICOLAICIUC, Paisie Velicikovski şi literatura religioasă . . . . .
VASILE SCHIPOR, Probleme ale cultivării limbii române tn calendarele romdneşti din
Bucovina (1809_1918) . . . . . . . . . . . . . . . . .

281
291
297
301

MIRCEA PAHOMI, Schit11ri şi biserici din ţinutul Cernăuţi
LUCA BEJENARU, Aspecte din istoria învăţământului rădăuţean

321
339

311 •

DEMOGRAFIE. TOPONIMIE. ONOMASJ'ICÂ
Acad. RADU GRIGOROVICI, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu
f'rit•ire la populaţia Bucovinei. I. Manipularea ulterioară a datelor
Acad. RADU GRIGOROVICI, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu
ţ>f'ivire la populaţia Bucovinei. II. Ştiinţa de carte
PAVEL ŢUGUI, Destine şi cărţi . . . . . . . . . . . .
NICOLAI GRAMADĂ Studii de toponimie mino1·ă (I} . .
VAS[LE HASNA, Observaţii lingvistice asupra toponimiei comunei Stra1a
ALEXANDRU-OVIDIU CRISTUREANU, Nume de botez româneşti din nordul Bucovinei în perioada interbelică

351
359
369
385
423
451

FOLCLOR. ETNOGRAFIE
DRAGOŞ

CUSIAC. Din istoria muzeografiei etnografice în Bucovina. I l. Înfiinţa.rea
muzeelor etnografice î-n Bucovina . . . . .
. . . . .
. . . . .

Ana/de Ritcovinei, I, 2, p. 235- 542,

Rucureşti,

199'1

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

4G 1

236
GR. NANDRIŞ, Les rappOf'ts entre la Moldavie el l'tfkraine d'apris le folii/orc ukrainicn
VE'JOIUA COSTINEAN, Folclor contemporan din regiunea Cernăuţi . . . . . . .
ŞTIINŢELE

NATURII

PETRU BEJENARU, Orest Marcu - cercetător al taxonomiei şi ccologin: coleoptnelor
SORIN TRELEA, Răspândirea corvidelor în Depresiunea Rădăuţi . . . . . . . .
TITUS LUCESCU, Constatări privitid unele cauze care au dus la Hduarca numărului
de păsări pe terenurile agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITUS LUCESCU, Despre densitatea berzti albe (Ciconia Cfronia L.) în uncie localităJi
din Bucovina . . . . . . .
CĂRŢI.

'175
497

501
505
513
517

REVISTE

]Ofl Nlstor (1876-1962) (Acad. Ştefan Ştefănescu)
. . . . . . .
MIRCEA GRIGOROVIŢA, Difl istoria culturii Sn Bucovina (1775-1944) (Carmen
A ndronache) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ION POPESCU-SIRETEANU, Siretul. Vatră de istorie şi cultură românească (Ovidiu
Bâtă)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTON RAŢIU, Românii de la est de Bug. Cercetăr.i etno-sociologia şi culegeri de folclor
(D. Vatamaniuc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Glasul Bucovinei''. Revistă trimestrială de. istorie şi cultură ( Acad. Ştefan Ştefdnescu)
„Septentr'i.o.t1", Foaia SocietiJJii pentru cultura ,ţi literatura romdnd Sn Bucovina (Vasile
Schipor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Miori/a". RevistiJ de cultur'iJ folclorică (Elena Cristuş)
„Ţar'a Fagilor'". Buletin cultur'al (Vasile Schipor) . .
„Codr'ul Cosminului". RevistiJ cerniJu/eaniJ (Ovidiu Bdtă)
„Bucovina · liter'ar'iJ", serie nouiJ (Elena Cristuş) . . . . . . . . . . . . . . . .

521

521
~22

523
523
524

526„)
527
528
529

CRONICA
Complexul academlc „Bucovina" (Mircea Irimescu) • . . . . . . . . . .
Seminar'ul de metodologia istoriei „Dimltrie Onciul" (A cad. Ştefan Ştefilnescu)
Centrul ăe Studii Transilvan şi Bucovina ( D. Vatamaniuc) . . . . . . . .
O e:rpozi/ie a literaturii de limbiJ germanil din Bucovina (Mircea Grigorovi/ă)
Universitt?tea popularil Rildilu/i. Cursurile de vară, edilia a V-a (Pelr'u Bejenaru)
Societatea pentru cultura şi literatur'a r'omânil tn Bucovina, Filiala , ,Iancu Flondor", Br'aşov (Petre Ciobanu}
. . · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evenimente cultur'ale 'tn nordul Bucovinei (V 11sile Precop) . . . . . . . . . . . .
Iraclie Porumbescu sărhiltorit la Suceviţa ( D. Vatamaniuc) . . . . . . . . . . • .

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

I

531.
532

533
534
53&

537
539

541

ANALELE BUCOVINEI
An I, 2
1994

INHALT!'IVEUZEICHNIS

LEITA RTIKEL
D. VATAMANIUC, Bukowina in def' Visivn i:vn drti Forschungsanslalloi

239

DAS KVLTVRELLE, Ll1ERARISCH1:" l"ND J(UNSTLERISCHE LEBEN
DOINA HUZDUP, Ion I. Nistor utul uint Rol/e im C2trnowitz" kulturelltn Leben
243
LUCHIAN, Claudiu lsopn"u (189i-1956) . .. . . . . . . . .
263
D. VATAMANIUC, Eugen I. Păuntl und -"jtit Tătigkeit . . . . • . . . . . . . . . 2110
MIRCEA GRI GOROVIŢĂ, Das Bild des bukowinef' L)ichttf' .1 onel C11lenciuc in tlw
deutschespachigen Pf'tsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
279
MARIAN OLARU, Auf'el Onciul und die Zeitscbf'ijt „Privitorul'.' . . . . . . . .
281
TUDOR MORARI"ll, Rudolf Wagner und die Bukowina. Zwischen Grundsatalicbkeit
Parteilichkeit . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . .. . . .
291
GEORGETA ISTRĂTOAIE, Die „Czernowitze, Zeitung" 1md das kultuf'elle Leben in
def' Bukowina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
297
VICHENTIE NICOLAICIUC, Pai!ie Y elicikovski und die religio5e. Litef'atuf' , . . .
301
VASILE SCHIPOR, Pf'obleme der Pflege dw rumaniHh(11 S/>f'ache in den rnma11iscben
311
Kalendef'n in def' Bukomina (1809-1918) . . • . . . . . . . . • . . . •
MIRCEA PAHOMI, Klausen und Kirchen aus def' Gegend Cz«nowitz . . . . . . .
321
LUCA BEJENARU, Gesichtspunkt<e aus def' Geschichte des rumiinischen Unte„ichts
339
DRAGOŞ

DEMOGRAPHIE. TOPONYMIE. ONOMASTIK
Akad. RADU GRIGOROVICI, Kritisches Studium des ostfrreichischen Volksziihlung aus
dtm jahre 1880 betreffend die Bti·Olkerung der Bukllwina. I. Die nachtriigliche
Bearbeitung der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Akad. RADU GRIGOROVICI, Kf'itisches Studium der osterreichischen l Volksziihlung
aus dem J ahn 1880 betreffend die Bevolkerung der Bukowina. II. Der Bildungsgf'ad
PAVEL ŢUGUI, Schicksale und Bacher
NICOLAI GRAMADĂ, Studien der zweitrangigen Toponymie
VASILE l.ASNA, Sprachwissenschaftlichen BEmerlu1 gm i.iber die Toponymie der
G· mcindc Stf'aja . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
ALEXA DRl'-OVIDIU CRISTl REANU, Ri.n ănis,he Taufnam<n aus dtn Nord1n der
·ir a :wisch n "en zwei Wellkriegen . •

Analele Bucovinei, I, 2, p. 237-542,

Bucureşti,

199-4

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

351
359
369
385
423
451

238

FOLKLORE. ETHNOGR APH!E
DRAGOŞ

CUSIAC, Aus der Geschichte der ethno~raphischen Museographie in der Bukowina. l l. Die Grund1tng der ethnographischen M useen . . . . . .
461
GR. NANDRIŞ, Les rapports entre la Moldavie et l'Ukraine d'apres le folklore ukrainUn~475
VETORIA COSTINEAN, Zeitgenossisclie Folk/ore aus der Gegend Czernowitz
~497
XATURW!SSENSCHAFT

PETRU BEJENARU, Orest Marcu - Forscher der Taxonomie und Okologie der /(oleopteren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SORIN TRELEA, Die Verbreitzmg der „Corvidae" in der Boden;enkun1 Rddăuţi
TITZS LUCESCl'., Feststellungm betreffe11d einige Ursachen, die zur Verringerung der
Anzahl der Vogel au/ den Ackerboden ge/U.hrt haben . . . . . . . .
TITlTS LUCESCU, Vber die D'chte des weissen Storchs in einigen Ortsch'ljten der Bukowina . . . . . . .

501
505
513
517

BVCHER. ZEITSCHR!FTEN
loK Nistor (1816-1962) ( Aklli. .)te/an Ştefdnescu) . . . . . . . . . • . . . .
MIRCEA GRlG'.)ROVIŢA. A11s dir k1t 1111relten G~s;hichte der Bttkowina ( 1175-194.4.)
(Carmen Andronache)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
ION POPESCU-SIRE rEA.NU, Sereth, Geschicht!ich~s ttn,f kii!tierelles rmn!inischzs
Zentrttm (Ovidiu Btitd)
ANTON RAŢIU, Die Rumănen ăstlich vom Bug. Ethno-so?iologische Untersuchungen und
Folklare-Sammlung (D. Vatamaniuc)
. . . . • . . . . • . . . . .
,,Glasul Bucovinei", Vierteljăhrliche geschichtliche und kulturelle Zeitschrift ( Akad. Şie/an Ştefănescu) • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Septentrion", Blatt der Gesdlsch'-lfl fa.r mmănische Ku!tur una Lileratiir in der Biikowina (Vasile Schipor)
. . . . . . • . . . . . .
„Mioriţa", Zeitschrift far die Pfleţrtng aer Folk/ore (Elena Cristuş)
„Ţara Fagilor", Kultur-Bericht (Vasile Schipor) . .
„Codrul Cosminului". Czernowitzer Zeitschrift (Ovidiu Bâtă)
„Bucovina literarei", Neue Serie (Elma Cristuş) .

521
521
522
523
523
521
526
527
528
529

CHRON!K
Der akadenaische Komplex „ Bu/ioa,i na" ( Mir'cea Irimescu)
Das Seminar far die Methodologie der Geschichte „Dimitrie Onciul" (Akad. Ştefan Ştefănescu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zentriim far Siebtmbarger Studien und die Bukowina (D. Vatamaniuc) . . . . .
Eine Ausste!lunf{ der de•tlsch ·11 Literatur aus d1r B.ikn1i1u f Mirce~ Grigoroviţă). . .
Volkstamluhe Universităt Radautz. SommeYktirsus. Fan/te Tagung (Petru Bejenaru)
Die Gesellschaft fa.r ruinănisr,he Kultur 1ma L<1erat14r in aer Bukowina. Filliale „Iancu
Flondor", Braşou (Krmst!Jd') (Petre Ciob:lnu) . . . . .
J(ulturelle Begebenheittm im Norden der Bukowina (Vasile Precup)
Iraclie Porumbescu wurde in Suceviţa gefeiert ( D. Vatamaniuc) • .

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

531
532
533
534
536
537
538
551

EDITORIAL

BUCOVINA ÎN \'JZIUNEA A TREI INSTITt:Ţll DE CERCETARE
D. VATAMANIUC

Bucovina formează, în ultimii ani, obiectul de cercetare a trei instiInstitutul Bukowina din Augsburg în Germania, Centrul bucovinean,
centru de cercetări ştiinţifice pe lângă Universitatea din Cernăuţi şi Centrul
de studii „Bucovina" al Academiei Române, cu sediul la Rfidăuţi, judeţul
S~ce_ava. Fiecare din cele trei centre vine cu o viziune proprie asupra Bucovme1.
Institutul Bukowina din Augsburg, întâiul ca vechime din cele trei, a
elaborat în cursul anilor studii de sinteză şi parţiale, scoase în volum sau încredinţate unor publicaţii ca „Der Siidostdeutsche" şi „Kaindl-Archiv". Atât
monografiile cât şi studiile parţiale, publicate în diferite periodice din. Germania, sunt preocupate, cu puţine excepţii, să <kruonstreze că Imperiul habsburgic a găsit în Bucovina, la anexarea ei în 1775, o populaţie cu un nivel
de civilizaţie şi cultură foarte scăzut. Meritul stăpânirii habsburgice stă în
introducerea Bucovinei în circuitul civilizaţiei occidentale. Eslt- înlocuită
administraţia românească tradiţională. se construiesc şosele, se reglementează
dreptul de proprietate prin introducerea cadastrului, se deschid şcoli şi se
înfiinţeazr1 o universitate. BucoYina Jevine o „fereastră" spre Occident.
Schimbările operate în Bucovina de administraţia austriacă au creat condiţiile favorabile formruii a ce~a ce ei numesc „homo bucovinensis". Definiţia
acestuia estt destul de labilă şi am reţine, ca trăsătură mai evidentă, toleranţa :faţă de conlocuitorii de alk naţionalităţi. Să mai reţinem că ni se oferă
şi o justijicare politică. Anume, dacă nu ne anexa Imperiul habsburgic, ne
ocupau ruşii.
Istoria Ucrainei s-a întocmit până de curând, la declaraţia de independenţă, la Moscova şi nu la Kiev şi, în această privinţă, rămâne foarte mult
de fătut. Conducerea politicfi a Ccrainei este preocupată să menţină în granitele sale toate teritoriile mostenite de la Uniunea Sovietică, chiar dacă
este vorba de rapturi operate de' aceasta, ca putere imperialistă. Centrul bucovinean de pe lângă Universitatea din Cernăuţi, cu personal numeros şi bm~ă
dotare Iilaterialii, este angrenat în acest mecanism politic. Stă mărturie faptul că problema fundarnentalr1 care se află în faţa cercetătorilor şi a publicistilor ucraineni constă în demonstrarea că Bucovina este vatra vechilor
sl~vi şi că ci sunt descendenţii, de drept, ai acelei populaţii. Sunt difuzate
hărţi care includ în Ucraina întreaga ~foldovă. Un academician, Arkadi Jukovski; îi aduce pe români, în lucrarea sa, Istoria Bucovinei, din Bulgaria,
ca s[1 ocupe ţinuturile din nordul Dunării. Românii sunt în viziunea cercetătorilor şi publiciştilor ucraineni un popor cuceritor, care vine din Transilvania şi-i alungă pe slavii din Bucovina şi se fac stăpâni pe aşezf1rile lor, ca
sl se extindă apoi, tot mai mult spre răsărit.
tuţii:
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Centrul de studii „Bucovina" s-a înfiinţat în septembrie 1992 şi este
cea mai nouă instituţie de cercetare în problemele Bucovinei. Încadrarea sa
cu personal şi dotarea materială sunt modeste, ca la orice început de drum.
Centrul de studii este 0 instituţie academidt, nu se subordonează niţi unui
partid politic şi nu participă la campaniile propagandistice de presă. Are o
viziune proprie asupra Bucovinei, care coincide, parţial, cu cea a cercetă
torilor germani şi manifestă rezerve faţă de cea a cercetătorilor ucraineni.
pe motivul că aceştia acordă prioritate politicului.
Centrul de studii „Bucovina" priveşte pro,·incia, asemer;i Cf'rcetăto
rilor germani, în graniţele ei istorice, ca o unitate geografică şi spirituală.
Împărtăşeşte opinia lor cu privire la importanţa încadrării Bucovin·~i în spaţiul civilizaţiei occidentale şi nu contesti:\. urmr1rile care au decurs de aici,
pentru trecerea provinciei la alt tip de civilizaţie. }[ai departe urmeaz:i. deosebirile. Şi celelalte provincii româneşti s-au orientat spre civilizaţia şi cultura occidentală, adevărat, puţin mai târziu ~i cu prcc;1dere spre civilizaţia
si cultura franceză. Administratia bună, modernizarea soselelor si construirea de cfti ferate, legi:-laţia În toate domeniile nu Se fac C.l ~COpHl d~ a schimba
nivelul de civilizaţie al populaţiei autohtone, ci cu preocuparea de-a face
<lin provincie un „Hinterland" pentru Imperiul habsburgic. ~colile care se
înfiinţeaz:t şi Universitatea nu sunt destinate ridicării nivelului cultural ai
populaţiei autohtone. Menirea lor era să contribuie la procesul de germanizare a provinciei. Centrul de studii nu ignoră şi celălalt aspect. Intelectualitatea bucovineană îsi însuseste la aceste instituţii de învăţământ o limbă
de circulaţie univers<i'.lă şi îŞi 'poate continua pregrt tirea intelectuală la alte
universităţi din Europa. Nu putem aduce laude politicii de izolare a Bucovinei de România, punerea provinciei în subordinea Lcmbergului. şi favorizarea imigrărilor galiţiene. Să mai notăm, tot aici, colonizările cu populaţie
germană între satele româneşti, cu scopul, e\'iden t, de-a şterge caracterul
românesc al provinciei.
Centrul de studii „Bucovina" se situează pe alte poziţii şi în pt·ivinţa
viziunii cercetătorilor germani cu privire la civilizaţia şi cultura l-Omâ.nilor,
populaţi<' autohtonă, la ocuparea provinciei de Imperiul habsbu1gic în 1775.
Românii de aici aveau o civilizaţie străveche, cum atestă industria t:asnic~L,
foarte dezvoltată. în Bucovina, care ilustrează şi aplicare artistică ce stârneşte şi astăzi admiraţia dincolo de hotarele provinciei. Populaţia autohtonă a înălţat monumentele de arhitectură bisericească, unele şi cu pereţii
acoperiţi cu fresce, ce reţin admiraţia iubitorilor de artă.. Nu s-a înălţat pe
pământul Bucovinei, pc parcursul a aproap~ un secol şi jumătate de stă
pânire aush·iacă, nici un monument care să le egaleze, ca importanţă artistică, pe cele dinaintea anexării provinciei. Palatul mitropolitan din Cernăuţi,
singurul monument de artă care reţine atenţia, nu este opera administraţiei
austriece. Nici chiar comunitatea germană nu poate invoca exemple concludente, asemenea bisericilor săseşti din Transilvania. Comunitatea evreiască
din Rădăuţi a ridicat un templu care contrastează violent, prin amploarea
construcţiei, cu bisericile modeste ale comunităţii germane, în acest oraş care
se consideră „cel mai german <lin Ţara Fagilor". Am menţiona totuşi catedrala catolică din Cernăuţi, căreia însrt stripânirea sovietică i-a dat o altă
destinaţie, menţinută şi de stăpânirea ucrainean;\.. Trecerea de la civilizaţia
şi cultura de tip arhaic la cea de alt tip nu este un f)roces care caracterizează
administraţia austriacă. Acest proces a avut şi are loc pretutindeni în lume.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Cercetătorii germani se consideră jigniţi de faptul că istoncn români
folosesc pentru încorporarea Bucovinei la Austria termenul de a11exare sau,
ce e"te şi mai grav, de rapt. Centrul de studii „Bucovina" aşteaptă ca cercet_ă tor ii germani să demonstreze că documentele care arată cum sa operat
desprinderea Bucovinei de Moldova nu sunt autentice. Până atunci suntem
obli!;aţi, <le one~titatea ştiinţifică, să considerăm anexarea Bucovinei la Austria în 1775 „un rapt". ca şi cea a Basarabiei la Rusia ţarisU în 1812.
Toleranţa faţă de alte populaţii cor.locuitoare nu este o trăs{ttură caracter;:-ti.:;1 exclusi\· bucm:inenilor, ci a românilor în general şi ea a devenit proverbială. ~u se poate vorbi, sub acest aspect, de un „homo bucovinensis".
Noi privim toleranţa românului deopotrivă ca pe o însuşire nobilă, însă şi
uz~ defect, ce a fost şi este speculat, în folosul lor, <le populaţiile alogene.
Est•_ acle\·{:rat c{t, dacă Austria nu anexa Bucovina în 1775, aceasta putea
cr,dea sub stăpânire rusească. Provincia ~-a bucurat un secol şi jumă.tate de
p;cct, ceea CL' explică progresele realizate, cum nu a fo~t -:azul rdcrlalte provincii româneşti. Dacă H.usia nu s-a extins şi asupra Bucovinei între 1775
~i-1918, a ocupat jumfLtatc <lin ca in 1940. Germania nu este străină de
acest nou .,rapt" şi de situaţia de astfizi din aceasta parte a Europei.
Centrul de stullii pri\·cşte Bucovina ca făcând parte Gin Moldova, înainte de 1775, apoi stăpânită de Imperiul habsburgic între 1775-1918,revenit:.. la România între 1918-1940, ocupată, jumătate, de Cniunea Sovietic:, in 1940 si l{tsatft mostenire Ccrainci în 1991. Bucovina este în viziunea
Cedrului de 'studii o unitate geografică şi spiritualft, cum o privesc şi cercet~. torii germani. Constatf1 cu părere de rău că cercetătorii şi publici~tii ucrainen[ continu;t să fie prizonierii stalinismului. Nimic nu ilustrează. ma: bine
acest lucru decât faptul că ei împart populaţia autohtonă din Bucovina în
rornf.ni şi moldoveni. ~i aceasta din considerente politice, străine demersului ~tiinţific. Centrul de studii manifestă mari rezerve faţă de teza ucraineană
potrivit dn~ia Bucovina este vatra vechilor slavi, iar ucrainenii de pe teritoriul provinciei, azi, sunt descendenţii nemijlociţi ai acestora.
Centrul de studii „ Bucovina" consideră că este de dat„r ia istoricilor
români şi a istoricilor ucraineni să se aşeze la masa ·le discuţii, cu documentele- respecti\·e. Facem totuşi unele constatări pentru care propunem să se
aducă documente, dacă există. Românii din Transilvania vin în Bucovina,
<lup:, opinia noastră la fraţii lor. Dacă nu ar fi aşa, ar trebui să avem documente revelatoare că au găsit provincia stăpânită de.alte popoare şi că acestea au luptat împotriva „cuceritorilor".
Centrul de studii „Bucovina" supune unei analize critice, începând cu
acest număr, recensămintele din trecut precum şi alte materiale documentare. Analiza rece.1sărnintelor austriece din numărul de faţă este întreprinsă
de o personalitate din ştiinţele exacte şi ia în discuţie numai datele înscrise
iu recensăminte şi nu şi problema corectitudinii în operaţia de culegere a lor
P'' teren. Studiul cu pri\·ir~ la schiturile din nordul Bucovinei ilustrează faptul c:-• ell' sunt opera românilor şi măsura luab d~ st~1pârire;1 anstriacă pentru desfiinţarea lor a dat o grea lovitură unor instituţii culturale modeste,
î1:s~. importante pentru populaţia româneascfa. Se ştie, pe de altă parte, că
1·xist;1 o toponimie, pe care specialiştii o numesc minorrc, însf1 care nu este
supu<'1 mr1surilor administrative. Sunt numele de mm·ile, dealuri, uliţe, cu un
n1\'fu1t, nume clin lumea încl:isă a satelor. Ku se înregistrează, în această
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toponimie, nume pentru toate populaţiile conlocuitoare, chiar dacă unele se
mai vechi ca românii pe acest teritoriu. Sunt probleme pe· care
le supunem atenţiei istoricilor.
Actuala graniţă care taie Bucovina în două, făcând din ea o Coree în
miniatură, este opera unor conjuncturi politice şi răspunderea nu cade asupra românilor ŞI nici asupra ucrainenilor.
Dacit această situaţie este consecinţa unor conjuncturi politice, se cuvine ca viitorul să fie lăsat tot în seama istoriei. Stă însă deopotrivă şi m
puterea ucrainenilor să hotărască asupra „spiritualizării graniţei'', spre a
facilita libera trecere dintr-o parte în alta şi să acorde şi românilor din
nordul Bucovinei aceleaşi dreptu;i de care se bucură ucrainenii din sudul
Bucovinei.
consideră
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VIAŢA CULTURALA', LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ

ION I. NISTOR ŞI ROLUi, SĂU

IN

Vl.A'f.A CULTURAL\

A CERN ĂU'flUl,UI
DOINA HUZDUP

Personalitate polivalen tii a epocii - „unul dintre cei mai valoroşi is
torici din prima jumătate a secolului" 1 - cum îl caracteriza Nicolae Stoicescu - profesor, om politic, îndrumător cultural, ctitor al României întregite, Ion ~istor a fost unul dintre spiritele constructive ale societăţii româneşti.

Personalitatea si activitatea multilaterală a lui Ion Nistor au fost rele\" a te încă din timpul ;,.ieţii sale; în 1937, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de
activitate ştiinţifică şi didactică, a fost sărbătorit dP, către colegii de la UniHrsitatea din Cernftuţi, dedicându-i-se cu acest prilej şi un volum omagial2.
La acesta se adaugtt numeroasele ar ticale elogioase din presa vremii semnate
<le către Nicolae Iorga, Dimitrie Marmeliuc, C-tin Loghin, Tudose Dracea
~.a. ln anii dictaturii comuniste, Ion Nistor s-a numărat vreme îndelungată
printre „istoricii iuterzişi", fiind după cum aprecia Al. Zub „cel mai nedrept;"t ţit poate dintre aceştia" 3 • De aceea, reconstituirea operei şi biografiei lui
Ion Nistor este de dată relativ recentă 4 •
coordonată esenţială a biografiei sale, activitatea cultural-ştiir~ţifică
a fost pusă în evidenţă într-o serie de studii de ansamblu cu privire la Ion Nistor, în studii de medievistică 5 , altele despre academician 41 , sau relativ la
prezenţa culturală 7 , cât şi într-un recent volum de studii editat cu prilejul
împlinirii a tr0i decenii <le la moartea sa 8 • Niciunde nu s-a stăruit suficient
asupra :rolului lui Ion Nistor, de o deosebită importanţă, în viaţa universitară,
cultural{\ şi ştiinţifică a Cernăuţilor. încercăm să aducem o completare, din
<1cPst p\.mct de vedere, prezentând activitatea lui Ion Nistor ca profesor, re1 Nrcolae Stoicescu, I stor icul Ion. I. Nistor, „Re·Jista d? istorie"', t. 29, 1976, 12, p. 1967.
2'0magiu lui Ion Nistor (1912-193 7), Cernăuţi, 1937, 956 p.
·
3 -Al. Zub, Istorie şi geopolitică: Ion Nistor, în Ion Nistor (1876-1962), volum îngrijit <le Al. Zub la împlinirea a trei decenii de la moartea istoricului şi omului de stat. Cu tabel
cronologic, bibliografie şi indice de Mihai Ştefan Ceauşu, Ed. Uni·rersităţii „Al. I. Cuza",
laşi. 1993. p. 35 (în continuare se ·1a cita: Ion Nistor (1876-1962) ....
4 Pentru o bihliogra!ie de referinţă privitoare la biografia şi opera lui Ion
Nistor, vezi
/„11 .V istor (1876- 1962) ... , p. 34.
& Nicolae Stoicescu, op. cit.
s Emil D aconescu, Ion Nistor la Academia Română, comunicare susţinută la sesiunea
, . HCJlul ~i locul Academiei Române în societatea românească", Bucureşti, 17- 19 iunie 1976,
''/''"'Al. Zub, lstnrie şi geopolitică: Ion Nistor, în Ion Nistor (1876-1962) ... , p. 36.
7 Mihai Iacobescu, Istoricul Ion. I. Nistor (1876-1962), în „Studii şi articole de is1„rie"", XUX-L, 1984, p. 140-157.
H /011 Nistor (1876-1962) ... , 147 p.

h;c1/11f Hurnvinfi, I, 2, p. 243-262, Bucureşti,

1994
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ACTIV ITA TEA DIDACTICO-ŞTllNTIPICĂ

După ce şi-a petrecut primii ani ai carierei didactice la Liceul clasic din
Suceava (1904-1907), în anul 1907, prin ordinul nr. 21.711 din 8/VI 1907,
al Ministerului austriac al Instrucţiunii, se transferă la Şcoala Reală Superioară Ortodoxă din Cernăuţi 9 • Aici va activa până în 1912, ca profesor titular pentru istorie şi geografie, fiind unul dintre cei mai apn·ciaţj ;dasc;Ji
ai instituţiei. Totodată, se Ya remarca printr-o intens~t activitate şţiinţiiică
şi publicistică (la „Junimea Literară" al cărei redactor responsabil e-ra din
1904), c?_t şi ca fruntaş al mişcării naţionale şi culturale a românilor din Bucovina 10 •
Românii din Bucovina ceruseră in repetate rânduri, inc{t din 1848,
crearea unei universităţi româneşti în capitala provincie1. Când, în 1875,
luase fiinţă universitatea german~i din Cernăuţi, românii au cerut q·carea
unei catedre le limba şi lite1atura română (ceea ce s-a şi obţinut în _ l875), şi
a unei catedre de istoria românilor, cerere legitimă pentru o prrwincie locuită în majoritate de români 11 . Aceste cereri au primit o soluţionare parţială prin înfiinţarea catedrei de „Istoria Europei sud-estice cu deqsebit{,
consideraţie asupra istoriei românilor" 12 •
Doctc.,abl (1909) şi docenţa (1911), obţinute la Universitatea din Viena,
studiile complementare făcute la Bucureşti, Munchen şi Berlin, dcbutttl istoriografic promiţător şi mult apreciat de mentorii săi: C. Jirecek, L_Bogdan,
N. Iorga şi D. Onciul, titlul de membru corespondent al Academiei _Române
1
(1911) i-au deschis drumul spre o carieră uniYcrsitară strălucitit. . ,
Până in 1912, Ion Nistor publicase câteva lucri\ri care îl afomaseră;
Zur moldauisch-pokutischen Grenzfrage, Cernft uţi, 1909 (teza de doctorat) ; D; e
moldauischw A nspruche au/ Pokut1:en, Viena, 1910: Die ausvărtigeu Handelsbeziehwengen der Moldau im XIV, XV, XVI, Jahr(tndert, Leipzig, 1912;
Handel und Wendel in der Moldau bis zum Ende des 16 jaltrunderts, Cernăuţi, 1912; ZurGeschichte des Schulwesens in der Bukowina, Cernăuţi, 1912.
La acestea se adaugă numeroasele studii şi dări de seamă publicate ÎQ reviste,
mai ales in „J unimea literară", cum sunt cele referitoare la: Moldova înainte
de întemeierea principatelor, Ştefan cel Mare, Ioniţă Asan, ideea lati.nităţi_i
în istoria noastră, legăturile comerciale cu Bistriţa, Cuza Vodă etc. 13
Datorită meritefor sale ştiinţifice şi având în vedere Yăditele conot.aţii.
politice ale c_atedrei - necesitatea ocupării acesteia de că trc „un om cu reputaţie ştiinţifică şi temperament de h1ptător" 14 -precum şi sprijinul ~cor• „Arhiva Muzeului Naţional al Bucovinei", Sucea'ra, fond Ion Nistor (Doqunente nenumerotate).
10 Mihai Iacobescu, op. cit., p. Hi- 145.
11 Ibidem, p. H-4.
IZ Ion Toderaşcu, Prelegerea inaugurală a lui Ion Nistor la Unii-ersitatrn din Cernăuţi
(1912), în Ion Nistor (1876-1962) ... , p. 102.
13 Ibidem, p. 103.
14 Sextil Puşcariu, Câteva scrisori, în Omagiu lui Ion Nistor (1912-1937) ... , p . .'i.
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dat de Sextil Puşcariu, Ion Bogdan, Nicolae Iorga şi C. Jirecek 15 , la 14 august 1912, Ion Nistor a fost numit profesor la nou înfiinţata catedră a Universit{tţii din Cernăuţi.
Ion Nistor era garanţia şi speranţa românilor bucovineni; „Noi ştiam
prea bine - avea să scrie peste un sfert de secol Maximilian Hacman - c{1
el va fi nu numai un profe~or extraordinar pentru istoria românilor, pentru
care îl considei-am şi se considera el singur numit, dar şi pentru îndrumare<a.
tineretului românesc din Bucovina pe calea mântuirii naţionale pe care o
întrezăream" 16.

·

La 12 octombrie 1912, Ion Nistor si-a rostit, în limba ~;ermană; 'prelegerea inauguralft D1:e geschichtliche Bed~utung der Rumă11en und die :Anfa11gc dzrer 5faatlfrhen Organisafion, tipăritft la Cernăuţi în 1913. Profrsorul
Vi~tor Morariu, care a audiat lecţia inaugurală, îşi aminteaintr-un moment
amversar: „Şi a vorbit noul profesor, a vorbit nemţeşte ... , dar cu suflet
românesc, cu mândrie românească. Le-a spus nemţilor - căci fireşte erau
!:!i ei de faţă, colegii universitari - că acea catedră, dacă se va ocupa de popoarele de la Dunăre si din Balcani, va fi totusi o catedră de istoria românilor,
în ~rucât aceştia, şi c~ număr şi prin aşezare~ atât de fa vorabil:l a p5.m5ntulu1 pe care îl ocupă, deţin rangul întâi în istoria sud-estică" 17 .
.
Prelegerea cu care Nistor şi-a înc~put ca'.·iera didactică la universitatea
din Cernăuţi constituie un adevărat program ştiinţific şi didactic. Cuvintele
lui I. ~istor rostite în faţa plenului profesoral de la Universitatea b11covineană suni idei fundamentale care şi-au dovedit perenitatea. Dintre acestea
relcTăm :. conceperPa istorici „în sensul lui Ranke, ca un întreg, o s•1mă a
î11tâmplărilor tutu1or naţiunilor şi epocilor", primele f01me de organizare
~tatală medieval~ românească, misiunea de „strajă a creştinătăţii'', pe care
au Îi1deplinit-o românii în această parte a Europei. Prin caracter şi conţinut-,
acest cuvânt de deschidere a reprezentat o adevărată profesiune de credinţă
a lui lo11 Nistor; de aici răspunderea cu care a fost întâmpinat şi preocuparea
p_rofesorului de a da măsura concepţiei sale istorice şi a intenţiilor didactice 18 •
Ion Nistor va deveni 11 treilea profesor român al Facultăţii de Filozof ie de la U11iversitatea din Cernăuţi. Prin meritele ştiinţifice, tactul şi prestigiul personalităţii sale, Ion l'<istor şi-a câştigat dragostea studenţimii, încr ~dl'rea şi respectul corpului profesoral al Universităţii. Prelegerile sale academice depăşeau semnificaţia unor simple cursuri universitare, după cum
cor~scmnează peste ani unul dintre discipolii şi fervenţii săi admiratori, Via:.
110.- Bendescu: „Cu Ion Nistor primit furtunos de studenţi, [ .. J, intra în
aub Universităţii cernăuţene neamul românesc din Bucovina, cu istoria,
mâ:1dria şi nădejdile lui, restauratorul drepturilor româneşti ale acestei provincii. mentorul şi constructorul ei de forme superioare de viaţă: 19 .
15

Lucian Năstasă, Ion

1%::!) ... ,

p. 107.

NistOf'. Debutul la Academia Română, în Ion Nistor ( 1876-

Ion Toderaşcu, op. cit., p. 96.
Ibidem, p. 97.
" Ibidem, p. 97- 102.
'" Vianor Bendescu, Opera unui maestru de frunte al istoriografiei româneşti pragma''' r ,,, <1/ practicii politice. Contribuţii la bibliografia scrierilor profesOf'ului şi bărbatului de stat
dr /,.„ Nistnr, în „Buletinul Bibliotecii Române", voi. I (V), serie nouă, 1967/1968, Frei'''" ~ p. 141.
la

17

1
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Ion Nistor - aşa cum de altfel anunţase în prelegerea inaugurală - a
transformat catedra sa într-o tribună pentru cunoaşterea şi apărarea istoriei popoarelor oprimate din această zonă şi îndeosebi, într-o pledoarie pentru argumentarea vechimii, continuităţii şi drepturilor românilor 20 •
La 24 mai 1914, Ion Nistor este numit profesor definitiv la Universitatea din Cernăuţi. Activitatea sa universitară este intreruptă de izbucnirea
primului război mondial. în august 1914, după ocuparea Cernăuţilor de crtt're
armatele ruseşti, este nevoit să părăsească oraşul. în octombrie 1914, trece
în România unde, în perioada 1914-1918, va desfăşura o intensă activitate
politică şi culturală pentru realizarea unităţii naţionale. Se întoarce în Bucovina la 23 noiembrie 1918 21.
Activitatea didactică va fi relua tă odată cu anul universitar 1919-1920. Cum era şi firesc, după transformarea Cniversităţii din Cernăuţi în
instituţie româneascf1 (decretul lege nr. 4091 din 12 septembrie 1919) 22 a
fost înfiinţată şi o catedră de istorie a românilor, al cărei titular, în perioada
1919-1940, a fost Ion Nistor. ln această calitate, el a fost confirmat de guvernul român la 1 octombrie 1919 23 • De asemenea, a indeplinit şi funcţia de
director al seminarului de istoria românilor 24 • Din tematica cursurilor si seminariilor de istoria românilor, pe care Ion Nistor le-a ţinut în perioada i;1terbelică la Universitatea din Cernăuţi, amintim: „Istoria României contempont~e" (1925- 1926) 25 ; „Istoria românilor în epoca închegării etnice" (1934
- 1935) 26 ; „Instituţiuni de stat şi aşezăminte culturale" ( 1930- 1931) 27 ;
„Originea românilor"' (1935-1936) 28 ; „Epoca lui Dimitrie Cantemir" ( 1933193'4) 29 ; „Satul şi statul român" (1937-1938) 30 •
În anul 1919, Ion Nistor a pus bazele bibliotecii seminarului de istoria rnmânilor, bibliotecă ce conţinea în anul 1937, 3331 de lucrări 31 • Biblioteca a fost pusă la dispoziţia membrilor seminarului şi a studenţilor preocupaţide probleme de istorie naţională. Având în vedere preocupările anterioare, în anul universitar ,a937-1938, Ion Nistor a suplinit şi catedra de istorie sud-est europeană 32.
ln vederea sporirii prestigiului ştiinţific şi a calităţii învăţământului
la Universitatea din Cernăuţi, Ion Nistor a sprijinit plecarea la studii în străi
nătate a unor cadre universitare. Astfel, în 1925 va facilita plecarea lui GriMihai Iarnbescu, op. cit., p. 144.
Mihai Ştefan Ceauşu, Ion Nistor, luptătorul pentru u11irea Bucovi11ci cu Români"•
în Jon, Nistor (1876-1962) .. „ p. 114-121.
22 Romuh's Cândea, Învăţământul superior, în Zece ani de la Unirea Bucovinei. 19181928; Cernăuţi, Ed. Glasul Buco-1inei, 1928, p. 263.
28 „Anuarul l:niversităţii Regele Carol al II-iea din Cernăuţi" pe anul de studii 19361937, editat de profesorul Ion "Nistor, rectorul Universităţii, Cernăuţi, Ed. Glasul Bucovinei-,
1937, p. 92. (În continuare se va cita „Anuarul Universităţ'i din Cernăuţi" ... ".
21 Ibi dcm, p. 113.
25 „Anuarul Uni·1ersităţii din Cernăuţi ... ", 1925- 1926, p. 184.
28 Ibidem, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, p. 184.
27 Arhivele de stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 15, 30 f.
28 „Anuarul
Uni·1ersităţii din Cernăuţi ... ", 1933/1934 - 19'4/1935 - 1935/1936,
p. 1.
H Ibidem, p. 116.
80 Ibidem, 1937/1938, p. 242.
81 Ibidem, 1936/1937, p. 114.
8 2 Ibidem, p. 228.
2o
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la Paris, pentru specializarea în slavistică :ia, iar in 1935 a lui
Ilic Corfos în Polonia ai. De asemenea, în 1923 va acţiona pentru obţinerea
de Ci tre Claudiu Isopescu a unei subvenţii din partea Fondului Religionar
din Bucovina, pentru o călător ie de studii în Italia a;;. Acesta din urmă face
cercetări în Arhivele \"a ticanului, semnalându-i lui Ion Nistor existenţa a
numeroase documente privitoare la istoria românilor, dintre carf' o parte vor
fi publica te în „Codrul Cosmin ului" 36 •
Concomitent cu activitatea didactică, Ion Nistor o va continua şi pe
cea ştiinţifică 3 i. În perioada interbelică participă, alături de alţi repreze:1tanţi de seamă ai ştiinţei istorice româneşti, la manifestări ştiinţifice internaţionale, ca de pildă la Congresele de istorie de la Varşovia, Ziirich, Berlin
şi Stockholm 38 .
Ca profesor universitar, Ion Nistor nu a rămas izolat numai la catedra
şi cursurile sale, ci s-a remarcat printr-un ansamblu de iniţiative şi preocupări
ştiinţifice. Una dintre cele mai remarcabile a fost întemeierea Institutului de
Istorie şi Limbă de la Cernăuţi. Necesitatea înfiinţării instituţiei este lirnpede exprimată de Ion Nistor; conform com·ingerii sale „universităţile româneşti mai au şi o datorie specială, de a cultiva îndeosebi studiile privitoace la
istoria şi limba naţională ... în toate ramificaţiile lor" 39 , iar „îndeletnicirile cu stu:liul istoriei şi limbii naţionale se impun îndeosebi în provinciile
unde până la Unire stăpânea o altă cultură, alte tendi11ţe, alte idealuri" "0 •
La 20 aprilie 1920, prin adresa lui Ion ~istor, în calitate de ministru
ddegat cu administraţia Bucovinei cu reşedinţa la Cernăuţi, s-a înfiinţat
pe lângă Universitate „Fundaţiunea Regele Ferdinand". Scopul fundaţiei,
stabilit prin statut, era „promovarea studiilor istorice, arheologice şi linl:vistice din domeniul trecutului românesc" 41 • Din veniturile fundaţiei uima
s:i se întemeieze Institutul de Istorie si Limbă. Hotărârea întemeierii acestuia a fost luată la 4 decembrie 1922 de către profesorii de la catedrele de
istoric şi filologie ale Universităţii din Cernăuţi: Ion Nistor, Vasile Grecu,
Leca Morariu şi Alexie Procopovici. Prin crearea institutului se um1ărea
tra::spunerea în practică a concepţiei întemeietorului său - Ion Nistor pri:1 alcătuirea unei biblioteci de specialitate, desfăşurarea de şedinţe ştiin
ţifice, îndrumarea şi încurajarea cercetărilor şi publicaţiilor de istorie şi filologic, editarea unei publicaţii proprii 42 •
Institutul <le Istorie si Limbă de la Cernăuti si-a desfăsurat activitatea
în perioada 1922-1940, a~ându-1 ca director p~ I~n N isto~. Pentru îndeplinirea programului enunţat, sub deviza „muncă şi lumină", iustitutul a grupat in jurul său, alături de membrii fondatori, 44 de colaboratori, nume de
rd~rinţă ale istoriei şi filologiei româneşti precum: ~icolae Grămadă, Teofil
s~rnciuc-Săveanu, Ilie Corfus, Simion Rell, Teodor Balan, Al. Bocăneţu,
Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 172, f. 1-2.
„Anuarul Universităţii din Cernăuţi ... " 1937/1938, p. 12.
Arhi•rele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, in·r. 988, d. 172, f. l.
se Ibidem, f. 6-7.
37 Mihai Ştefan Ceauşu, Bibliografie, în Ion Nistor (1876-1962) ... ,
p. 23-30.
as Mihai Iacobescu, op. cit., p. 142.
89 „Codrul Cosminului", Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă, an I, 1924, Cer•
11ăut,i, 1925, p. XIII. (În continuare se va cita „Codrul Cosminului" .. „).
·t 0 Ibidem, p. XIV.
n ll:idem, p. XIII.
u Ibidem, p. XIV.
33
3
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Rudolf Gassauer, Dimitrie Marmeliuc, Ilie Ţabrea, Grigore Nandriş, C-tia
Loghin, Romulus Cândea, Traian Chelariu, Claudiu Isoprscu, Al. Ie~a1~u
Trainn Cantemir ş.a.
Institutul va desfăşura şedinţe ştiinţifice în caJnil cfnora mrrnL•rii ~<:r
vn su5ţine valoroase cmmmid~ri privitoare la proUerne de istorii„ filolo~ie
si literatură românc:15r;1, du.r si universalf:. \larea m~joritatt: ;i acrsto:-a ''0r
.Z.edca lumina tiparului în „co'rlrul Cosrninului" 43 •
Buletinul „Codrul Cosminului" a apărut în perioada 1924-1939, !n
10 nurn·ere grnpate în d \olumc, H'andu-1ca1·cdactor responsabil pe Ion I\i"
tor, iar ca secretar de redacţie pe Vasile Grecu 44 • Meritul prccur{nii mij1oacelor rl'ecesarc cditiirii publicaţiei îi aparţine lui Ion Nistor, fapt dovedit (te
corespondenţa purtată de acesta în perioada 1919-1924 cu Srxtil Puşca
riu 40 şi Leca Morariu 46 . r'iecarc număr al buletinului cuprindea, de regut1.
următoarele rubrici: „Studii" şi „Articole mărunte", reprezentând contribuţia· ştiinfifică originală a autorilor, „Dări de seamă.", cuprinzând recenzii
şi note bibliografice, şi „Cronica", referitoare la activitatea ştiinţifică de ~pr:
cialita1e (congrese, conferinţe, comunicări şi expoziţii sau medalioane dedicate unor istorici şi filologi). Bilanţul celor 8 volume duce la constatarea ci"'t
publicaţia a reprezentat un valoros corpus de contribuţii -- documente.
analize· şi interpretări privind cele mai variate probleme ale istoriei şi filologiei româneşti şi universale, dintre care cele mai multe au intrat deja in
patrimoniul istoriografic.
Sub aspectul preocupărilor istorice, „Codrul Cosminului" se caractf:'~
rizează printr-o largă varietate tematică, cuprinzând toate epocile istonce. '
dar 'CU precădere probleme de istorie medievală şi a Bucovinei. Aşa cum am
subliniat deja, o coordonată esenţială a activităţii institutului şi publicaţiti
sale a constituit-o istoria Bucovinei. Multe din aceste contribuţii aparţin·
lui Ion' Nistor. Dintre acestea amintim: „Bejenari ardeleni în Bucovina 47 •

Un ttou val de emigranţi bucovineni în Moldova 48 , !mpăratul ll>sif al-II-lea
despre emigrările din Bucovina şi despre o epistolă pastorală a episcopului· Dositei Herescu 49 , O răscoală la 1805 în Bucovina 60 , Grigore Vodă Ghica la aniversarea a 150 de am: de la moartea sa 51 , 1ntrevederea principelui G-rigore Ghic«
cu !mpăratul Franz Iosif la Cernăuţi 52 •
în jurul Institutului de Istorie şi Limbă şi al publicaţiei sale, Ion .l\istor
a constituit un veritabil centru de cercetare regională a istoriei Bucovinei,
a locului important pe tare aceasta l-a ocupat în ansamblul istoriei naţionale
şi universale în epoca modernă. Preocupările de istoria Bucovinei au vizat
cu precădere probleme referitoare la evoluţia demogratică, politică, ct:lturală şi religioasă a acestui teritoriu în perioada 1774-1918. Majoritatea s-au
impus în istoriografie ca lucră.ri de referinţă, deşi pentru unele aspecte cer
cetă.rile au evoluat.
1s

Vezi

colecţia

buletinului „Codrul Cosminului" (1924-1939).

u Ibidem.

Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 226, f. 2.
Ibidem, d. 199, f. 1-2.
11 „Codrul Cosminului", Cernăuţi, II-III, (1925-1926), p. 443-553.
te Ibidem, X (1936-1939), p. 519-520.
u Ibidem, VIII (1933-1934), p. 448-490.
60 Ibidem, X (1936-1939), p. 482-483.
61 Ibidem, IV şi V (1927-1928), p. 402-444.
62 Ibidem, X (1936-1939), p. 460-464.
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Institutul şi buletinul „Codrul Cosminului" şi-au câştigat astfel un loc
distinct între instituţiile şi publicaţiile de specialitate <lin epocainterbelică,
al:1 tnri <l.e Iustitutul de Istorie ~aţională <lin Cluj (1920), Institutul de Istorie
U 11 ivcrs~lit <lin Bucureşti ( 1936), Institutul de Istorie Naţională <lin Bucureşti
( 11>41), fostitutul de Istorie „A. D. Xenopol" din Iaşi (1943), „Anuarul
Institutului de Istorie Naţională din Cluj" (1921), „Revista Arhivelor" (1924),
„Ifrvista istorică română" (1931). „Revue des Etudes sud-est europeennes"
( 1924) şi „Revue de Transylvanie" (1934) sa.
Pi;in catedra sa şi Institutul de Istorie şi Limbă, Ion Nistor a creat la
I ·("rnă uţi .9 prestigioasă şcoală istorică, unde s-au format istoricii: Ilie Corfus,
\I ihail Guboglu, Vladimir Trebici, Vianor Bendescu.
Ion Nistor a fost totodată unul dintre conferenţiarii activi ai cursuri-:.
lor de popularizare organizate de Universitate la Cernăuţi şi iniţiate în anul
1906 de. Sextil Puşcariu. I. Nistor va aborda variate probleme din istoria
i omânilor şi istoria universală, circumscrise preocupărilor sale. Asdd, v·.i
\ illl: conferinţe precum: „Originea huţanilor din munţii Moldovei" 54 „Co·
loniştii ardeleni în Buco,·ina" 55 , „Unirea Dobrogei" 56 , „Renaşterea Lituaniei" :;7, „Unificarea administrativă" 68 • Aceste conferinţe s-au bucurat ue
1111 numeros auditoriu şi un amplu ecou în viaţa culturală cernăuţeană. Cu
privire la acest aspect, Romulus Cândea afirma: „Astfel de cursuri, dintre
care mc:i..i.. ales cele de literatură şi istoria română, au trecut de mult în sufletul poP.$ţ_1ei cernăuţene, încât sălile nu mai sunt încăpătoare pentru
numerosul" public ce ţine să asiste la ele" 59 • Această apreciere confirmă t:ele ·
.;puse pe~ţe an de către Vianor Bendescu: „La toate cursurile şi cuvântările
-.ale vorl;>ea, un istoriograf luptător [ ... ] şi răsunetul prelegerilor sale era un
1·11tuziasm imens, iar aplauzele frenetice aclamau nu glasul unui om, ci al
1111ui popor întreg" 60.
REORGANIZATOR PE BAZE ROM ÂNEŞ!I ŞI RECTOR AL UNIVERSITĂŢil
DIN CERNAUŢI

Ion Nistor a fost primul rector al Universităţii din Cernăuţi după transformarea ei în instituţie românească. Prin această hotărâre „se închidea astld o rană: veche ce sângera de aproape jumătate de veac în partea răşluită
;1 moştenirii lui Ştefan cel Mare" 61 .; De altfel, în mai 1920, Ion Nistor a fost
al1•s senator al acestei citadele unrversitare în Parlamentul României 62
Organizarea, pe baze româneşti, a Universităţii din Cernăuţi nu însemna
o simplă· hotărâre legislativă, ci un proces deosebit de dificil. Înfiinţarea aces&a 'Enciclopedia istoriografiei rom.ineşti, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978,
I' 11- 15 şi Al. Zub, De la istoria critică la criticism, Ed. Academiei, Bucureşti, 1985, p. 185-

1112.
H „Anuarul Universităţii din Cernăuţi ... ", 1925-1926, p. 184.
" Ibidem, p. 14.
M lbiilem, 1926/1927-1927/1928, p. 16.
n Ibidem, 1927/1928, p. 251.
IR Ibidem, 1923/ 1924, p. 19.
11 Homulus Cândea, op. cit., p. 276.
10
ianor Bendescu, op. cit., p. 142.
11 Homulus Cândea, op. cit., p. 265.
12
Stelian Neagoe. Ion Nistor - cel mai de seamă i.ţtoric şi om politic al Bucovinei, în
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991, p. XX.
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teia, în 1875, ca instituţie german{t, a an1t drept principal obiecti\· „formarea unui suport ştiinţific pentru tendinţele de stăpânire austriacă ~i exploatare economicit a Răsăritului, în primul rând a românilor, ce formau un eminent obiectiv de încercuire politică şi distrugere etnică" 63 , iar „spiritul de
dispreţ şi ostilitate faţă de tot ce era românesc a stăpânit până la desfiinţa
rea ei" 64 • Tocmai de aceea, cadrele didactice de la facultftţile de drrpt .;i filozofie erau aproape în totalitate străini, necunoscând limba română. Până la
Marea Unire, singurii profesori români de la aceste facultăţi erau: Sextil
Puşcariu, C-tin Isopescu Grecu şi Ioan Nistor. În august 1919, Sextil Puş
cariu n părăsi Cernăuţiul fiind chemat la Cluj. Astfel, dificila sarcin{t a reorganizării Universităţii din Cernăuţi - pe care Consiliul Secretarilor de
Serviciu al Bucovinei şi Ministerul Instrucţiunii Publice al României hotrtrâseră să o menţină şi să o reorganizeze ca aşezământ de înaltă cultură ~
Bucovinei - i-a revenit lui Ion Nistor. Această muncă i-a fost mult usurată
de profesorii români de la Facultatea de Teologie, în frunte cu profesorul
Vasile Tamavschi, care după demisia rectorului austriac Pomeranz p1·eluase
provizoriu funcţia de rector, cât şi de studenţii români, care, întorcându-se
de pe diferite fronturi, cereau cu stăruinţă transformarea universităţii în
instituţie românească es.
Implicarea lui Ion Nistor în această acţiune a fost deosebit de activă;
temeiurifo ei le găsim în concepţia sa cu privii-e la rolul pe care urma !"{t-1
îndeplinească Universitatea din Cernăuţi. Aceasta trebuia să reprezinte „un
îocar de cultură şi civilizaţie lOmânească menit să răspândească razele sale
de lumină asupra întregii regiuni septentrionale a iubitei noastre patrii" 85
... „o cetate inexpugnabilă a geniului latin, aici la răscrucea atâtor curente
vrăjmaşe" 67 • De asemenea, considera că „studiul universitar trebuie să fie
o ro isiune, nicidecum o meserie, un prilej de modelare a spiritului" "şi totodată „să pregătească pe tânăr în aşa fel încât el să-şi poatft deschide drum
larg în viaţă, să poată rămâne stăpân pe sine, pe voinţa sa, în toate împrejurările" 68 •

·

Nu i-a fost deloc uşor lui Ion Nistor să impună Alma .M:ater românească
în Bucovina. Trebuiau depăşite animozităţile create de vechea universitat('
austriacă, biruită opacitatea celor care considerau un lux de prisos ctitorirea unei a patra universităţi româneşti, atât de aproape de cea ieşeană, argumentarea afirmaţiilor că România întregită dispunea de nebănuite rezen·e
pentru recrutarea unui corp universitar de înaltă ţinută ştiinţifică 70 •
Printre problem.ele cele mai urgente care se im.puneau rezolvate era
cea a completării catedrelor vacante rezultate în urma exodului profesorilor
austrieci. Stăpânirea românească le-a îngăduit acestora să-şi continue activitatea didactică. Li s-a cerut, cum. era şi firesc, depunerea jurământului
63

Romulus Cândea, op. cit., p. 265.
Ion Nistor, Discurs festiv rostit cu ocazia ina11;!urării Universităţii. în Sala Sitiodald,
la 24 octombrie 1920, in „ Glasd Bucovinei" an III, nr. 548, 26 octombrie 1920, Cernăuţi, p. l.
115 Idem, Istoria Bucovinei .. „ p. 410-Hl.
86 „Anuarul
Universităţii din Cernăuţi
•.. "
1933/1934 - 1934/1935 - l9J5,"1936,
p. 27.
81

67

68
&e

76

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Stelian

p.

8~.

p. 36.
p. 43.
Neagoe, op. cit., p. XX.
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faţa
să-~i

de regele Fcrcli11a11<l. Dintre ei, numai patru au acceptat să-l depună şi
continue acti\ itatea: A Peneche, F. Netolitzky, E. Herzog şi C. Siegel.
Restul au cerut s{t se întoarcft în Austria 71 • Despre atmosfera care domnea
la Ur:iversitatea din Cernăuţi chiar dupi"t hotărârea oficială de românizare.
Alexie Prornpo,·ici ii comunic.t într-o scrisoare lui Ion ~istor, la 26 noiembrie
1919, urm;1toarele: ,,Yoiesc s{t-ţi atrag mai întâi atenţia crt facultatea filosofic5. a hot;'trât să-şi deschic!;i cursurile la 1 decembrie, pe cât am înţeles de
la Cândea. Despre limba în care se vor ţinea act·stc cursuri n-a fo~t vorba.
Probabil ci'1. vur ceti 11emţeştc. Cum ministerul din Bucureşti n-a luat până
acum nici o atitudine, se vede că nu-i vom putea împiedica de a face aşa.
Vom avea prin urman o univer~itate mai mult cu caracter german chiar,
câtă vreme atâtea catedre româneşti nimân neocupate. Cred că ar trebui
luate măsuri de urgenţă" 72 • H.eferitor la acelaşi aspect, la 27 februarie 1920,
Romulus Cândea îl informa pc Ion Nistor: „Străinii acestia (profesorii austrieci. n. ns) întrebuinţeazft orice ocazie ca sft ne sfideze. fn programa cursurilor pe semestrul de varf1, numai Siegcl şi-a anunţat cursurile româneşte.
Hcrzog franţuzeşte, Penscke, ~etolitzkhy [ ... ] nemţeşte, numai nemţeşte!
Am mobiliza~ re români şi pe r:ctor~l sr~ nu a<lmi~rt, ~!i1:d pro&nma cur.sur~~
lor u:i act ohctal care trebuie facut m limba romană 73. In fmalul scnsoru
îi lansa următorul apel: „Domnule Ministru, dacă puteţi, mai faceţi rost de
câţiva profesori la catedrele vacante, să ne românizăm odată universitatea" 71 • Pentru rezoh·area acestei probleme, Ion Nistor a acţionat şi în calitate de ministru delegat cu administraţia Bucovinei cu sediul la Cernăuţi.
Astfel, la 3 iulie 1919 va da o decizie conform cftreia candidaţii la examenul
de docenţf1 de la Unfrersitatea din Cernăuţi vor putea prezenta până I~ data
de 30 iulie a aceluiaşi an, teza de docenţ{t şi în manuscris 75. Această preocupare este dovedit{t ~i de corespondenţa purtată de Ion Nistor cu Sextil Puş
ca:riu, decan al i;acultăţii de Filosofie, în anul 1919 78 • Aceleiaşi necesităţi
i se circumscrie şi ordonanţa dată de Ion Nistor la 1 decembrie 1919 privind
suplinirea catedrelor vacante la facultăţile de drept şi filosofie 77 •
Convins cft „valoarea unui aşezământ de înaltă îm·ăţrttură cuJD, este
universitatea [ ... ] estP dată şi de pregă tirca ştiinţifică şi de munca pozitivă
şi creatoare a dasd1lilor ei" 78 , Ion Nistor s-a îngrijit ca aceste catedn~
să fie ocupate de cadre didactice competente „numai în baza trecutuh1i şi
muncii lor, precum şi a vredniciei pedagogice" 79 . Aceste cadre didac.:t.ice au
provenit în primul rând dintre „profesorii români şi docenţii ţinuţi d,e stă
pânirea austriacă în umbră" şi dintre cei mai valoroşi profesori secundari
din Cernăuti. Alţii au fost adusi din Ardeal, Basarabia, Ycchiul Regat, chiar
din Maced~nia 80 • Printre cei ~are au beneficiat de concursul său în ()cuparea unor catedre universitare s-au numărat: la Facultatea de Drept:· C-tin
71

Ic n Nistor, Istori • Bucovinei ... , p. 410.
Arhivele de Stat clin Cernăuţi, fond Ion N:stor, inv. 988, d. 222. f. 6- 7.
7 a Ibidem, d. 169, f. 14.
" Ibidem, f. 16.
75 „Monitorul Buco·rinei", an 1919, fascicula 42, Cernăuţi, 3 iulie, p. 2.
76 Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 226, f. 3.
77 „Monitorul Bucovinei", an 1919, fascicula 26, Cernăuţi, 3 decembrie 1919, p. 12.
78 „Anuarul Cni·rersităţii din Cernăuţi ... ", 1937/1938, p. 32.
79 Romulus l ândea, op. cit., p. 268.
so Ibidem.
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Berariu şi Traian Lunguleac 81; la Facultatea de Litere şi Filozofie: Radu
Sbiera, Dimitrie Marmeliuc e2 , Alexie Procopovici 83 , Leca Morariu 84 , Vasile
Grecu, Teodor Balan ş.a. Este semmficativ d toţi aceştia vor deveni nume
de rezonanţă ale ştiinţei româneşti.
Astfel, la 24 octombrie 1920, a putut ii inaugurată universitatea româneasc~ din Cernăuţi. Au fost prezenţi: regele Ferdinand, alţi membri ai familiei regale şi ai guvernului României :Mari 85 • ln calitate de rector, Ion Nistor s-a ocupat de organizarea festivităţilor inaugurale 88 •
Şedinţa solemnă a avut loc în sala de marmură a Palatulm Mitropolitan. Ion Xistor rosteşte discursul festiv, cât şi alte două clwântări ,_;ficia1e.
Prin intermediul acestora, cum însuşi mărturisea „tălmăceam sentimentele ce mă însufleţeau atunci, văzându-mi împlinită una din dorinţele cele
mai fierbinţi, cu privire la înalt::i. învăţătur~t românească" 87 • În discursul
inaugural, Ion Nistor a dez\·ăluit scopurile antiromâneşti ale înfiinţării acestei universitr1ţi în 1875 şi a subliniat care trebuie să-i fie menirea în cadrul
României întregite. Dintre ideile discursului inaugural se cuvine să relevăm
câteva. Universitatea „este o adevărată uzină intelectuală în care ştiinţa
nu se învaţă numai. ci se produce, în care elementele de cultură nu se răs
pândesc numai, ci se si creazrt. Mesterii si ucenicii acestei uzine trebuie sr1
fie Însufleţiţi de râvna' de a spori p1'.in mi{nca lor creatoare capitalul de cunoştinţe, dtci numai după numărul acţiunilor individuale vărsate de fiecare
popor la capitalul de cunoştinţe ale omenirii se fixează valoarea popoarelor în lume". Mai departe, a subliniat că „universităţile, pe lângă rolul lor
pur ştiinţific, mai au încă şi altul, educativ şi social. Focul de pe vetrele lor,
trebuie să răspândească nu numai lumină, ci şi căldură", iar. ,;în hotarele.
unui stat naţional, unitar [ ... ] universitatea nu poate fi, fireşte, decât naţională. Acesta este spiritul care a creat-o şi acestui spirit ea trebuie să-i_ră
mână vesn ic credincioasă" 88.
·
'
Tot~dată, istoricul bucovinean s-a făcut purtătorul de cuvânt alrirnl-·
tiplelor necesitrt ţi ale acestei citadele universitare: înzestrarea căminelor stuc
denţeşti existente, construirea altora noi, ocuparea catedrelor vacante, îm-'
bogăţirea fondurilor biLliorecii cu literatur~\ românească, întregirea Universităţii din Cernăuţi cu o facultate de medicină 89. În perioada rectoratului
său din 1920-1921, Ion Nistor Ya desfăşura o inte11să activitate pentru soluţionarea acestor necesită ţi.
În 1928, Romulus Cândea, referindu-se la principalele realiz~iri ale în-.
văţământului superior cernăuţean din primii zece ani care au trecut de la
Unirea Bucovinei cu România, afirma că: „Numai prin patriotismul şi optimismul, uneori înşelat, şi strădaniile într-adevăr unice ale lui Ion Nistor.
Arhi·1ele de Stat din Cernăuti, fond Ion Nistor, in·1. 988, d. 167, f. 6.
Ibidem, d. 185, f. 6.
'
13 Ibidem, d. 222, f. 3-4.
H Ibidem, d. 167, f. 5.
16 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, u. 411.
11& Dimitrie l\rlarmeliuc, Inaugurarea
Univasitdţii în „ Glasul Bucovinei" an III, nr.
542, 20 octombrie 1920, p. 1.
17 Stelian Neagoe, op. cit., p. XX.
88 Ion Nistor, Discurs festiv rostit cu ocazia inaugurtJrii Universittlţii, fn Sala Sinodală.
la 2i octoml>rie 1920, în „Glasul Buco·Tinei", an III, nr. 548, 26 oct. 1920, Cernăuţi, p. 1.
81 Ibidem.
81
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http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

253

Ion I. Nistor

11

avem putinţa de a ne bucura asU1zi dt o universitate 90 şi cf1 acesta „toată
nemea şi-a pus sufletul pentru această universitate, a liberat-o de că tuşi,
a înf1lţat-o, a îmbogăţit-o, a completat-o" 91 •
La 25 noiembrie 1933, Ion Nistor este ales, pentru a doua oarr1, rectm al Universităţii din Cernr1uţi pe termen ue cinci ani 92 • Această funcţie
o va deţine până la drama tic ele enn imen te din vara anului 1940.
V11a dintre cele mai importante realizări ale rectoratului srrn a fost
finalizarea ~i inaugurarea, la 12 octombrie 1935, a unei noi clădiri a Universitriţii, destinată drept sediu Facultf1ţii Je Litere _şi l'ilosofie ~i institutelor
de zoologie, antropologie, fizi61 şi matematică 93 • lncă din 1923, Ion Nistor
a intervenit la Ministerul Instrucţiunii Pt1blice pentru ;ichi.1iţionarea tere11 ului· destinat acestei construcţii, cat şi a fondurilor necesare 94 • Solicitudinii
sale i'se datoreazft şi obţinerea de către l.:niversitatea dir, Cernăuţi a terenului nec@sar pentru construirea clinicilor universitare finalizate în 1936. De
asemenea, s-a îngrijit de renovarea şi moder:1izarea vechilor clădiri şi c[1mine
ale universităţii. Acestora din urm~ li s-au adăugat, prin grija sa, cf1minele
studenţeşti „A. lJ. Xenopol' ş1 „Unirea" 95 • Patrimoniul univer~ităţii a fost
îmbogăţit cn casele studenţeşti de la Cernauca 96 şi prin construirea preven ·
toriului academic de la Gura-Humorului inaugurat la 23 noiembrie 1937,
prima instituţie de acest fel din ţară 9 7. La 2"1 octombrie 1937, s-a pus piatra
dL temelie a noii clădiri a Arhivelor şi Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi 98 •
Co11comitent cu această activitate edilitară, Ion Nistor s-a preocupat
de creşterea prestigiului ştiinţific al celei <le-a patra citadele universitare a
României Mari. ln această perioadă, cele patru facultăţi, cu eminenţi profrso:·i; .a\1 desfr1surat o activitate didacticr1 si stiintifică remarcabilă. Facultatea .de Teologie, adevărată ff1clie a ortodo'xi~mul~i, a fost teprezentată de
1111me ilustre ca: Yasik Tarnavscbi, Simi·Jn Heli, Vasile Gheorghiu, lJomiţian
Spânu, .Valerian Seşan. Celelalte facnltf1ţi au fost ilu.;bate de nume rrfcum
matematicienii: Simion Stoilov, Gh. Vrânceanu, Miron Nicolescu, Tiberiu Popovi€i„ fizicianul Emil Bădărău; naturaliştii :Mihai Guşuleac şi Eugen Botezat; geograful C-tin Bră tescu; filologii Radu Sbiera, Alexie Procopovici,
L!'ca. Morariu, Ilie Bacinschi, Gr. :Nandriş, Dimitrie M::irmeliuc, Vlad B;mf1ţeanu; istoricii Romulus Cân<lea, Teofil Săuciuc-Săveanu, Vasile Grecu,
Al. T;iţgara-Samurcaş, T. Balan; juriştii C-tin lsopescu Grecul, George
Al1·xianu, C-tin Spulber, Erast Tarangul, filoc;ofii şi pr>dagogii Vasile Ghera~im, Jraian Brăileanu, C-tin :Narlv si Si!Yestru Găină 99 • Au continuat să
apar[1. .cele câteva publicaţii de pr-estigiu editate de profesorii Universităţii
din C!'rnrrnţi: „Candela" (Revistă teologică), „Codrul Cosminului", ,Revista
lilologică", „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe" şi „Analele Dobrogei" 100 •
~
11
'2

p. IH2.
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11)90, p.
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Romulus Cânrlea, op. cit., p. 267.
Ibidem, p. 267.
„Anuarul Cniversitătii din Cernăuţi

.•. ",

1933/1934 -

1931/1935 -

1935/1936,

'

Ibidem, p. 165.
Ibidem, 1921/ 1925, p. 17.
Ibidem, 1936/1937, p. 122.
„CalenJarul Glasul Bucovinei'', Cernăuţi, 1937, p. 250.
Ibidem, p. 253.
„Anuarul Universităţii din Cernăuţi ... " 1937/1938, Cernăuţi, 1938, p. 21.
Vladimir Trebici, Istorie şi demografie, în „Septentrion'', an 1, nr. 2-3, 23 noiembrie
11.
Romulus Cândea, op. cit., p. 27:5.
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Creşterea prestigiului ştiinţific al universităţii s-a realizat şi pt·in dezvoltarea contactelor ştii:1ţifice cu străinătatea. Aici vor conferenţia profesor
celebri de la univer::;ităţile din Franţa, Italia, Spania, Germania ~i alte ţftri.
Printre aceştia s-au remarcat:.Oliver Martin, profesor la Facultatea de Drept
din Paris, Giacomo I>e Voto, profesor de glotologie indoeuropeană la ·t'niversitatea din Florenţa, Guido Calza, profesor al l!niversitrtţii din Roma .şi Aime
Cotton, profesor de fizică la Sor bona şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe
din Franţa 101 . Totodată, Universitatea din Cernăuţi a decernat. titlul de
„doctor honoris causa" unor personalităţi, ca <le pildă: principele Gustav
Adolf al Suediei (5 noiembrie 1937) şi Aime Cotton (18 mai 1938). În amintirea solemnităţii, pricipele Gustav Adolf a trimis universitftţii în dar un
exemplar din celebrul „Codex Argenteus Upsaliensis" precum ~i un număr
considerabil de antichităţi care vor fi integrate colecţiilor universităţii 102 •
De asemenea, Universitatea din CernfLUţi a fost gazda unor manifestări ştiinţifice internaţionale; la 10 septembrie 1936, au descins aici participanţii Congresului Internaţional de Arheologie şi Antropologie 103 ;
Printre realizările remarcabile ale rectoratului lui Ion l\ istor se numără
şi înfiinţarea catedrei de limbă şi literatură italiană, în cadrul Facultăţii de
Filosofie şi Litere, începând cu anul 1937 m şi instituirea, în anul 1938, a
unui „serviciu de orientare profesională şi asistenţă psihotehnică academică". Această ultimă. iniţiativă a reprezentat o expresie a experienţei lui
Ion Nistor ca ministru al muncii, sfrnătăţii şi ocrotirilor sociale ior.. ' ·
Toate acestea îl indreptftţesc să afirme, cu ocazia inaugurării <i'Hului de
studii 1938-1939, că „larga anvergurft pe care universitatea noastră'a' luat-o
în ultimii ani constituie cea mai eclatantă dovadă că şi universităţ~le din
provincie îşi au dreptul lor la existenţă şi îndeplinesc o chemare ·şti~'nţifică
bine determinată'', iar „universitatea românească este şi rămâne·· una şi
aceeaşi în capitală ca şi în provincie. Şi una şi alta urmăresc unul şi acelaşi
scop ştiinţific şi cultural şi între ele nu poate să existe decât o nohilrt emulaţie
în străduinţa de progres, fiindcă nloarea unui aşezământ de înalţ'ă. Î~Yăţă
tură. cum este universitatea nu poate fi detem1inatft de aşezarea sa g~rafică
[ ... ], ci de pregătirea ştiinţifică şi de munca pozitivă şi creatoare ~( dascălilor săi" 106 • ·
'
Aceastrt rod11ic~t activitate va fi întreruptă de evenimentele cifo vara
anului 1940. La 27 iunie 1940, când s-a anunţat ultimatumul sovietiC, Ion
Nistor participa, în calitate de rector al Universităţii din Cernăuţi~ la Conferinţa Interuniversitară din Bucureşti. Pentru acest moment dispunem de
propriile sale mftrturisiri: „Chemat noaptea la Tătărescu, m-a invitat să intru
în guvern pentru a trata cu ruşii asupra Bucovinei. Noaptea târziu am prestat jurământul la Palat. La 28 iunie am discutat chestiunea cesiunii la Academie. A doua zi am fost la gar{t întru întâmpinarea refugiaţilor din Cernăuţi, veniţi să susţină cauza lor în Consiliul de Miniştri.
Prin ocuparea Cernăuţilor de c{ttre armata roşie, am suferit o mare
pierdere personal{t. Locuinţa mea din Cernăuţi, cu o bibliotecă de mai multe

„Anuarul Universitătii din
l•z Ibidem, p. 23.
·
103 Ibidem.
lOt ibidem, p. :·27.
105 Ibidem, p. 29- 30.
lOa Ibidem, p. :H.

101

Cernăuţi

... ", 1937/1938, p. 34.
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mii de volume pri\"itoare la istoria românilor a rămas în mâinile năvălito
rilor. Pielderea aceasta veni să dubleze durerea mea de pe urma· pierderii
Bucovinei de Nord. Atunci - din însărcinarea Academiei - am elaborat
un memo'riu adresat tuturor academiilor din strrtinătate, în care arătam marea pierdere culturalrt pe care neamul românesc o îndură prin încălcarea.
Bucovinei şi Basarabiei de către armata roşie, solicitând s;uport moral pentru redobândirea acestor provincii, cu numeroasele aşezăminte culturale
care se găseau în ele. Tot atunci am stăruit asupra co11<liţiunilor în care în
1918 se înfftptuise Unirea Buco,·inei, publicând un studiu asupm acestei
Cniri în limbile germană, italiană şi engleztt pentru a lftmuri străinătatea
asupra drep'.:urilor României asupra Bucovinei" 1 07_,
. . După recupi;:ra.re~ ._Buco;inei _de căt~-e .trupele româi:e în iunie. 1941
ş1 remstaurarea stapanm1 romaneşti, la 27 mhe 1941, Ion Nistor a fost msăr
cinat, de crttre :\linisterul Educaţiei Naţionale să plece la Cernăuţi pentru
a face inventarierea patrimoniului universitttţii. Referindu-se la acest fragment al biografiei sale, Ion Nistor rememora peste ani: „Am găsit Jocuinţa
mea devastată şi biblioteca risipită şi transportată la universitate. Universitatea răm[tsese în bun~i stare, ocupanţii ruşi o transformaseră în universitate
rusească. Am raportat că situaţia era de aşa natură cr1 universitatea românească şi-ar fi putut reîncepe în toamnă foarte bine activitatn. Din nefericire, guve1·nul antonescian n-a dat urmare propunerii mele susţinută de un
memoriu semnat de peste o mie de cărturari bucovineni. La Cernăuţi s-a
hotărât înfiinţarea unei şcoli politehnice în cl1"1dirile universităţii. Se reîntoarce <le la Suceava, unde funcţionase în timpul ocupaţiei ruseşti a Cernău
ţilor, numai Facultatea de Teologie, încorporată Universităţii din Iaşi" loe.
Ion Nistor, pentru care - cum însuşi mărturis~a iîn cuvântarea festivă rostită cu ocazia inau&urării anului universitar 1933-1934 „Universitatea a însemnat instituţia căreia i-am închinat tot ce am avut mai bun
şi mai distins în sufletul meu românesc" 109 , primea astfel o nouă şi grea lovitură.

ANlMATOH ŞI l~DRUMĂTOR CULTIJRAL

Detestând politica opresoare, măsurile de deznaţionalizare ale Habsburgilor în Bucovina, Nistor se înrolează în mişcarea cultural-politică a românilor din acest teritoriu. În 1897, adică în primul an de studii la Facultatea
<le .Filosofie a Universităţii „Franz Joseph" <lin Cernăuţi, devine membru al
Societă ţij academice studenţeşti „J unimea". Societatea îşi propunea - prin
acţiuni ce urmăreau cultivarea limbii, cultmii şi istoriei naţionale, prin stimularea şi ajutarea cu fonduri a studenţilor lipsiţi de mijloacele materiale
cotespunzătoare, editarea de Manuale, cărţi şi publicaţii româneşti, înfiinţarea de şcoli pentru români - să apere drepturile legitime ale românilor
din provincie şi să fie în acelaşi timp „o tribună de afirmare a unităţii sufleteşti a românilor de pretutindeni" no. A ocupat mai întâi funcţia de bibliom Stelian Neagoe, op. cit„ p. XIV.
Ibidem, p. XXIV-XXV.
109 „Anuarul Universitătii din Cernăuti
no Mihai Iacobescu, op.' cit„ p. 14.'i. '
108

„
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1933/1934, 1934/193.'i, 193.'i/1936, p. 30.
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tecar, întocmind catalogul cărţilor din biblioteca societăţii, iar în perioada
1898-1899 de preşedinte, fiind un militant activ pe linie cultural-naţională
al acesteia 111 • Susţine în şedinţele publice ale societăţii numeroaSf' conferinţe, ca de pildă: „Unirea Principatelor Române" 112 şi „Trăsă turile caracternlui lui Cuza Vodă şi ale contemporanilor săi" 113 •
Emanciparea românilor prin cultură - pentru societatea „Junimea",
cultura era „anua cea· mai puternică prin care o naţiune poate ajunge la
roadele civilizaţiei şi la un progres în toate domeniile vieţii" m_ d~vine ş!
pentru Ion Nistor o form{l de aprtrarc şi afirmare a fiinţei naţionale româneşti. Dezamăgiţi de accentuarea luptei pentru putere din cadrul mişcării
naţionale româneşti clupă 1900, Nistor şi alţi :tineri bucovineni simţeau nevoia unui nou curent politic-cultural care să revitalizeze activitatea naţio
nală în Bucovina, reorientând-o spre strâng~rea legăturilor culturale cu
România. Acest curent a apărut odată cu editarea la Cernăuţi, începând cu
1 ianuarie 1904, de către Ion Nistor, George Tofan, Liviu .Marian Şi Victor Morariu a revistei „J unimea literar[l" 115 • Nistor schiţa a~tfel î1~ articolul program, scopurile noii publicaţii: „Deşteptarea în publicul român a
gustului pentru lucrări literare româneşti de valoare", ale crror idei U:rman
să pătrundă în toate păturile societ~lţii româneşti bucovinene, „încurajarea
talentelor tinere" şi informarea publicului bucovinean despre starea cea mai
nou:l a cercetărilor stiintifice si mai ales din literatura s' istoria românilor" 116 •
Publicaţia dorea să se ~ncoreze astfel în realitatea tr~cutfl şi prezentă a poporului român, să-i scrveascfl interesele majore şi s5-i păstreze integritP1.tea
spiritualfi.
înfruntând rigorile cenzurii habsburgice, care încearci't chiar de la al
doilea număr al gazetei să o suspende, luptându-se cu greutăţi financiare
deosebite, cum însuşi o spune 117 , Ion Nistor va muta redacţia „Junimii literare" de la Cernăuţi, în 1904, la Suceava ( 1904-- 1907) şi iar la Cernrtuţi
(1907-1914) 118 • Revista va fi reeditat~t în 1923 la Cernăuţi apărând
pâni't în 1940 şi avându-l ca redactor responsabil tot pe Ion Nistor 119 .
în articolul-program al celei de-a doua serii a „J unimii literare" Ion
Kistor preciza: „Nu rididlm un steag nou, ci-1 scoatem pe cel vechi din muzeul amintirilor noastre de tinereţe, pentru a ne grupa din nou sub cutele
lui, cu aceeaşi credinţă şi acelaşi ideal [ ... ]. Astăzi putem concenb·a toate
energiile noastre pentru a crea opere de adcvăratri şi trainică valoare literară,
câtă vreme în scurgerea celor 20 de ani cea mai mare parte a energiei noastre
se cheltuia pentru conservarea noastră naţională şi pentru ap5ra!"ea imprescriptibilelor noastre drepturi istorice [ . .. I. La vechiul nostru program avem
puţin de adrlllgat. Voim sr1 fim organul de legătură intre periferie şi crntru,
stră.duindu-ne să ra3pândim aici cultura româneasdt ;;i să o îmbogăţim cu
0

111 Ion Nistor, lstOt'ia Bucovinei .. - p. XVIII.
•
m Raportul de activitate al Societăţii academice „Junimea", 1908/1909 - 192511926,

p. 164.
Ibidem, p. 166.
Mihai Ia.co' >eseu, op. cit., p. 146.
m Mihai Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 112.
118 Ion Nistor, Către cititOt'i, în „Junimea literară", a.n I, nr. 1, Cernăuţi, 1904, p. 3-4.
117 Vezi corespondenţa adresa.tă de către Ion Nistor lui Liviu :Marian, păstra.tă în fondul
documentar al Casei memoria.le „Simion Florea. :Ma.ria.n" din Sucea.va.
118 Ioan V. Cocuz, Ma.tei Hulubei, Presa româneasctl fn Bucovina, 1809-1944, Ba.că11,
1991. p. 55.
111 Mihai Ia.cobescu, op. cil., p. 146.
113
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ptuJucţiile noastre literare. Ca şi in viaţa administrativă, aşa se impune
:;;i cu cea culturală, o binefăci"'ttoare descentralizare şi uu înţelegem să ne
p;·u~sim cândva vechiul nostru post de onoare de la graniţa românismului.
Ne-am concentrat, din nou, întru apărare;t acestui front şi nitdăjduim că
~i CL·i de la centru vor înţelege :·ostul rrnstru aici şi ne vor <la concursul cuvenit, pe care-l meritttm ca aprtritto~·i probaţi ai culturii româneşti" 120 •
Apărând în perioada 1904- 1914 ca „revistă literară şi ştiinţifică",
iar din 1923 cu subtitlul „revistă de literatură, artă şi ştiinţa", „Junimea
literară" îşi va deschide larg paginilr celor mai variate domenii ale literaturii, istorici, filosofiei, economiei şi etnografiei. Spaţiul cel mai amplu insă
va fi ocupat de literatura şi istoria naţională. ln calitate de red<.ctor respo;isabil, Ion l\istor va puhlica, mai alt:s în prima etapă a apariţiei re\·istci, numeroase studii şi articole de istorie naţională, remarcabile p1 i11 militantismul lor patriotic 121 • Traian Cantemir, unul dintre exegeţii „Ju11imii
literare", caracterizează revista drept „o publicaţie de istoric naţională,
n>n tinuatoarc a tradiţiilor progresiste ale „Daciei literare", puternic angajat:t în sprijinul emancipării cultural-politice a românilor" 122 •
O J.ltrt preocupare constantă a publicaţiei a constituit-o înret=:"istrarea
într-o manierr1 profund unitară, a vieţii culturale româneşti, sub toate asre:ctele ei; aceasta se realiza prin intermediul rubricilor de rronic{t literară,
.~riinţifidt şi şcolară. Meritul bogăţiei de informaţii cu priYirc la viaţa ştii11ţifică şi culturalft de pe întreg spaţiul românesc le-a revenit lui George Tofan
~i Ion Nistor.
Totodatft, revista a căutat chiar de la apariţie să întreţină relaţii cu
alte publicaţii şi societăţi culturale româneşti, luptătoare pentru unitatea
1taţională: „ \'iaţa românească", „Semănă torul", „Neamul românesc", ;,Astra", „Societatea ~criitorilor români" ş.a. De as<:>menea, s-a realizat un permanent schimb de exemplare cu aceste publicaţii, „restabilirea legă tur ii
culturale cu celelalte părţi ale neamului" fiind unul dintre obiectivele programatice ale revistei" 123 .
ln vederea realiz[trii programului enunţat, cât şi prin varietatea conţinutului ci, „Junimea literară" va polariza în jurul ei principalii oameni de
cultură bucovineni: scriitorii \'asile Bumbac, George lfotic,";, ~ icola(' Tcaciuc-Albu, George Voevidca, Zaharia Macovei, Tiberiu Crudu, C-tin Bcrariu;
filologii Sextil Puşcariu, C-tin Loghin, Leca Morariu, Vasile Gherasim,
Cristea Geagea; istoricii Vasile Grecu, Aurel l\fora1iu, Teodor ~tefa1~elli, Al.
Bocăneţu, Teodor Balan; folcloriştii şi etnografii Dimitrie Dan şi Simeon
Florea MariaP. Printre colaboratori s-au numărat şi alte person;-ilităţi marcante ale vieţii culturale româneşti: Nicolae Iorga, Al.Vlahuţă,Cincinat Pavdescu, Ioan Lupaş, Al. Br:Hescu-Voineşti ş.a.
„Junimea literară" s-a situat pe o poziţie proprie, e\•itând legarea de
u;1 anumit cment cultural din România ui. ln prima perioadă a apariţiei,
12o Ion Nistor, Dupd nouă ani de zile, „Junimea literară.", an XII, nr. 1-J, Cernăuţi,
1923, p. 5-6.
1 21 Yezi colecţia re·ristei „Junimea literară", 1904-1914 şi 1923-1940.
1 22 Traian Cantemir, Principiile ideologice ale revistei „Junimea literară", în „ Studii şi
ccrcetitri ştiinţifice", Bacău, 1970, p. 332.
12a Vezi colecţia revistei „Junimea literară", 1904-1914 şi 1923-1940.
124 Traian Cantemir, op. cit„ p. 332.
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revista va reprezenta expresia unei grupări în jurul ideii naţionale care avea
să-i determine întreaga activitate iz 5 _ Ea propaga ideea unităţii culturale a
tututor românilor, ce trebuia să premeargă unirii politice în hotarele lor etnice şi istorice.
Reprezentând una din cele mai valoroase publicaţii buco\·inene, „Juni·
mea literară" şi-a câştigat frumoase aprecieri din partea unor personali tă ţi
ca ;\ icolae Iorga 126 , Vladimir l\lironcscu şi Al. Brf1 tescu-\' oincşti. Vladimir
Mironescu, într-o scrisoare adresatft lui Ion i\istor la 9 decembrie 1907, aprecia astfel menirea şi meritele publicaţiei: „E lfrndabil din partea d-voastră
că vă daţi silinţa de a întoarce în rândul confraţilor un curent mai sănătos în
literatură" şi de a „întări sentimentele de frf1ţietate pe tenn literar, c:J.Ci
numai împreună vom izbuti să pornim o regenerare românească completă" 127 , pentru că „avem mare trebuinţă ca sentimentul naţional îwBucovina
să fie cât mai fără întrerupere, mai puternic şi mai conştient întreţinut" '128 •
În 1923, salutând iniţiativa lui Ion Nistor de „reînviere a «JunimTI
literarei>'', Al. Brătescu-Voineşti îi scria acestuia: „Nu mă îndoiesc. date fiind
însuşirile pe care ţi le cunosc, c;l ,·ci reuşi sft grupezi toate tali.::ntele reale ]n
jurul revistei, pentru a-i da o strălucire ce nici cea mai asprft critici"t Sf! nu
i-o poatr1 tăgf1dui". Totodatft, sesizând exigenţele momentului, îl îndemna
pe Ion Nistor: „Fă din « Junimea literarft » o revistft care si"t merite nu numai dragostea şi stima noastră, a românilor, ci a tuturor bucovinenilor, o
revistă de înfrătire a tuturor nationalitf1tilor care conYieţuiesc în frumoasa
Bucovină"

129 •

'

'

'

Concomitent cu conducerea „] unimii literare", Ion ~istor colaborează
la alte publicaţii bucovinene, ca revistele „Şcoala" şi „Glasul Bucovinei''.
Ultima publicaţie a apărut la 22 octombrie 1918, iar odată cu întoarcerea
lui Ion Nistor la Cernfrnţi, la 23 noiembrit> 1918, devine cotidian 130 • Pivot
al grupării naţionaliştilor integrişti, „Glasul Bucovinei" va deveni organul
de presă al organizaţiilor Partidului Naţional Liberal <lin Bucovina, al că
ror preşedinte era Ion Nistor. Arhiva personală Ion Nistor de la Cernăuţi
cuprinde o corespondenţă foarte bogată cu privire la probleme legate de implicarea lui Ion Nistor în editarea „Glasului Bucovinei" 131 • Ziarul va fi în
perioada interbelică cel mai important cotidian din Bucovina. În paginile
acestuia Ion Nistor va semna numeroase articole cu caracter istoric şi politic 132 • De asemenea, s-a aflat în comitetul de conducere al Institutului de
Arte Grafice şi editurii „Glasul Bucovinei:" 1 33 . Sub egida acestei edituri
vor vedea lumina tiparului, la Cer·1ăuţi, multe din lucră.rile lui Ion :K istor,
cât şi alte lucrări aparţinând unor profesori ai Universităţii din Cernăuţi, sau
altor oameni de cultură.
şi
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Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ... , p. 2-96.
Mihai Iacobescu, op. cit., p. 1'16.
· rhivele de Stat <lin Cernăuţi, fond Ion Nistor, inY. 988, ci. 189, f. 1.
Ibidem, f. 2.
„Junimea literară", an XII, nr. 1-3, Cernăuţi, 1923, p. 6- 7 .
Stelian Neago~. op. cit., p. XIV.
Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 222, 226, 246.
Vezi colecţia cotidianului „Glasul Bucovinei", 1918-1940.
Arhiva Muzeului Naţional al Bucovinei, fond Ion Nistor (documente nenumero-

tate).
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Peiitru a veni în ajutorul talentelor tinere, in 1936, a !nat fiinţă colecc
t ia rt'vistei „J unimea literară", sub direcţiah1i Ion Nistor. In această colccţ ie şi-au publicat lucrările: Traian Chelariu (volumele Aur Vechiu şi Zarurile); Aspazia Munte (placheta Luminişuri), Valentin Al. Georgescu (ProIJ/cma răiilui la Dostoievski) etc. 134.
Ion ~istor a sprijinit şi afirmarea altor tinere talente bucovinene; el
1·ste cd care a facilitat debutul în ,;Junimea literari'1" şi „Glasul Bucovinei"
al poetului· E. Ar. Zaharia 1 3 5. ln semn de recunoştinţă, acesta îi va dedica
in 1936 primul său volum de versuri intitulat „Maraton" 136 •
Ion ~istor a sprijinit cu autoritatea sa ştiinţifică şi toată crtldma sufletească, orice manifestare culturală din Cernăuţi. Articolele sale din „Junimea literară", „Glasul Bucovinei'', „Calendarul Glasul Bucovinei", „~coa
la", „Gazeta bucovinenilor" sunt o mărturie elocventă în acest sens.
în· anul 1912, Ion Nistor devine membru al „Societăţii pentru cultură
şi literatură român{l din Bucovina'', iar în 1913 este ales în comitetul de con~
ducere :il acesteia 13 7. Deoarece în cadrul societăţii domne:i „o stare de inac„
tivitate revolti'1toare" 138 , a încercat, împreună cu Sextil Puşcariu şi George
Tofan, să imprime un ritm mai dinamic în activitatea ei. 1n anul 1.911Z., când
se împlin.eau 50 de ani de la întemeierea acesteia, Ion Nistor considera în
articolul ln pragul unei serbtlri culturale că „sarcinile de căpetenie" ale Societr1ţii, pentru a răspunde exigenţelor momentului, ar fi următoarele: extinderea sferei de activitate în întreaga provincie, organizarea de congrese anuale şi serbări naţionale, la care să se întâlnească românii de pretutindeni,
reînviorarea activităţii cabinetelor de lectură, constituirea unui muzeu naţional şi a unei arhive şi biblioteci publice româneşti a Bucovinei 139 • În acest
sens, a acţionat pentru ordonarea bibliotecii, votarea regulamentului pentru problemele interne ale societăţii şi editarea calendarului acesteia pe anul
1914

140 •

De asemenea, a contribuit la realizarea unor acţiuni de mare răsunet
cum au fost: aducerea în Bucovina, în anii 1910-1911
a trupei de teatru a lui Petre Liciu, iar in 1912 şi 1913 a celei a lui Cazimir
Belcot; organizarea şeză tarilor literare din ianuarie 1910 la Cernăuţi, în
amintirea lui Ion Creangă şi a zborului lui Aurel Vlaicu deasupra Cernău
ţilor în aprilie 1912 141 • In vara anului 1913, a intervenit împreună cu Teodor Ştefanelli pentru reducerea cheltuielilor de deplasare a trupei Belcot
în Bucovina, considerând că în modul acesta îndeplinesc „o misiune de mare
însemnătate culturală", urmând ca în vara anului urmă tor să mijlocească
aducerea la Cernăuţi a întregului teatru naţional 1 4 2 •
Ion Nistor îşi îndreaptă atenţia şi spre îndrumarea invăţătorilor şi
profesorilor din reţeaua de învăţământ din Bucovina. El participă la congresul învăţătorilor desfăşurat la Cernăuţi, în mai 1914, conferenţiind despre

naţional ale societăţii,

„Calendarul Glasul Bucovinei", an XVIII, Cernăuţi, 1937, p. 97-98.
Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 179, f. 1-2.
Ull Ibidem, f. 7.
m Ion Nistor, op. cit., p. 290.
m Ibidem, p. 289.
188 Idem, În pragul unei serbări culturale, în „Junimea literară", an IX, nr. 1, Cernăuţi,
1912, p. 6-7.
HO Idem, Istoria Bucovinei ... , p. 291.
1t1 Sextil Puşcariu, op. cit., p. 8.
H2 Arhi·~ele de Stat din Cernăuţi, fonrl Ion Nistor, inv. 988, d. 2.'.18, f. 2.
lM
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„Dezvoltarea şcolilor primare în Bucovina" u 3 • Totodată, ia atitudine împotri,·a uşurinţei cu care unii dintre slujitorii şcolii se lăsau ademeniţi de
interese politice efemere. „Politica - ară ta Ion Nistor - trebuie să se inspire de la cultură, iar nu c'.lltura de la politică", deoarece „cultura este ceva
statornic, este comoara de gândire şi simţire a unui neam, pe când politica,
în cele mai multe cazuri, se reduce la o simplă îndrumare trecătoare" 1 '".
De asemenea, condamnă unele propuneri nerealiste ale autorităţilo:r vremii
de a organiza învăţământul din Bucovina după „modele şi metode din cele
mai avansate ţări ale lumii''; „nu se pot aplica cu folos nici cărţile străine,
nici metodele importate de cine ştie unde", deoarece condiţiile concret -istorice impun soluţii adecvate. ,,Invăţământul primar - scrie el - numai atunci
poate fi rodnic, dacă se va ţine cont de trebuinţele particulare ale poporului dt' la ţară'' a;;.
Un merit deosebit a avut Ion Nistor în înfiinţarea Teatrului Xaţional
din Cernăuţi. ln anul 1921, Teatrul Orăşenesc din acest oraş continua să
ţină reprezentaţiile în limba germană, stârnind puternice nemulţumiri în
rândul opiniei publice cernăuţene, care în toamna aceluiaşi an au răbufait
în forma unor „manifestări deznădăj<luite" 146 • Ion ~istor se va face purtă
torul de cuvânt al dorinţei concitadinilor săi, astfel că in februarie 1922. Teatrul Orăşenesc din Cernăuţi a fost transformat în instituţie românească, fiind
totodată ridicat la rangul de Teatru Kaţional m. Arhiva personală Ion Nistor de la Academia Română păstrează un proiect de lege, nedatat, alcătuit
de Ion Nistor, privind înfiinţarea Teatrului Naţional din Cernăuţi, care urma
să fie înaintat ministrului Cultelor si Artelor 148 • Fiind unul dintre acei care
„au luptat pentru înfăptuirea acestui teatru", în anul 1927 artiştii instituţiei îl considerau cel mai indicat pentru a-i adresa o „plângere impotri\'a
abuzurilor săvârşite de directorul Victor Ion Popa" 149 . În anul 1935, Ion
Nistor va lua atitudine, alături de alte personalit~tţi marcante ale vieţii culturale şi politice bucovinene, împotriva deciziei desfiinFnii teatrului. Relevând rolul pe care trebuie să-l îndeplinească Teatrul ~aţional în Bucoyina,
el califică desfiinţarea instituţiei drept „o asasinare culturalft şi artistică"
a acestei părţi a teritoriului românesc: 150.
Viaţa culturală cernăuţeană a fost întregilrt, în 1935, prin înfiinţarea
Muzeului Regional „Carol al Ii-lea" 151 • Ion ~istor, în calitate de ministru
al muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, va acorda importante subvenţii
pentru repararea edificiului şi inaugurarea lui, la 12 octomLric 1935 152 •
Rectorul Universităţii cernăuţene şi titularul catedrei de istoria rom;înilor
143 „Şcoala.',

nr. 4-5, Cernăuţi, a.prilie-ma.i 1914, p. 84.
Ion Nistor, Impresii de la Congresul tnvăţătorilor, in „Junimea. literară", an IX, nr.
6-7-8, Cernăuţi, 1914, p. 184.
m Ibidem, p. 185.
ue Ga.vril Rotică, ln slujba gândului şi sufletului românesc, Slova, l\Iu:ica, Teatrul,
în Zece ani de la Unirea Bucovinei (1918-1928), p. 238.
u 7 Ibidem.
14• Biblioteca. Aca<lemiei Române, Arhi·;a. 526 (document.e nenumerotate).
i19 Arhi·rele de Stat din c~rnăuţi, fond Ion}Nistor, i1n. 988, d. 77, f. 4.
iso „Gazeta bucovinenilor", an II, nr. 11, Dncureşti, 1 aprilie 1935, p. 2.
m Ibidem, nr. 18, 19 aprilie 1935, p. 1.
1;i Raport asupra activităţii ,;ţ/{uzeu!ui Regele CarJ! al
I 1-lea din Cernăuţi, pentru epoca
de la 1 ianu:irie 1936 pând la 31 martie 1937, p. 13.
lH
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instituţiei, preşedinte al delegaţiei
permanente şi al secţiunii istorico-culturale 153 •
Pentru bucovineni monumentele istorice atât de numeroase si celebre din
a.ceastă parte a teritoriului românesc au avut întotdeauna o sem~ificaţie deosebită. ln Istoria Bucovinei Ion Nistor scria: „Bucovina coristituie un adevă
rat sobor de mănăstiri, ce se grămădesc una lângă alta, venind fiecare din
-câte o domnie glorioasă sau cucernică, cântând la fiecare slujbă, la fiecare
sărbătoare, din clopotele turnate cu veacuri în urmă ca o pomenire, pentru
străbunul ce a înălţat zidurile, pentru părinţii, rudele şi tovarăşii de arme
şi de judeţ, pentru neamul, marele neam nenorocit întru mărirea căruia a
scânteiat sabia sau s-a înălţat rugăciunea acestor strămoşi" 154 • Ca unul ce
":'- îa ţele~ :aloarea .acest.ti pat;i!'11o.niu si;iritu~l, Ion ~ ~s~or a fost în perioada
rnterbehca preşedmte al secţ1e1 dm Cernăuţi a Com1s1e1 Monumentelor Istorice din România. În vederea restaurării şi protejr1rii unora din aceste monumente în anul 1936 va activa pentru obţinerea, din partea Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei, a unei subvenţii de 2.000.000 lei 155 •
De asemenea, Ion Nistor va sprijini cu importante subvenţii, cât şi
prin autoritatea sa ştiinţifică, manifestările culturale anuale organizate în
lm~a mai, la Cernăuţi, în cadrul „Lunii Cernăuţilor" 156 •
În perioada interbelică, Ion Nistor Ya fi o prezenţă activă în cadt'ul
unor societăţi şi asociaţii culturale care îşi propuneau să cultive relaţiile de
prietenie cu alte naţiuni europene. Ca membru al societr1ţii „Prietenii Cehoslovaciei" clin Cernăuţi, organizau sub egida Consulatului Republicii Cehoslovace la Cernăuţi, Ya conferenţia, în 1931 despre savanţii L. J. Pic şi C.
Jirecek 157 • De altfel, pentru meritele ştiinţifice şi pentru sârguinţa depusă
în cultivarea relaţiilor româno-cehoslovace, în anul 1935 loll N"istor a fost
.ales membru de onoare al Academiei din Praga 158 • În anul 1932, Ion Nistor
a fost ales preşedinte de onoare al „Cercului Amicilor Franţei" din Cernhtţi 159 •
h corespondenţa adresată de preşedintele asociaţiei lui Ion ~istor, acesta
îşi exprimă recunoştinţa pentru „ajutorul preţios pe care l-a adus la opera
lor'', cât şi pentru că „a înţeles s{t pună competenţa sa de istoric şi autoritatea omului de stat în slujba umanităţii" 160 • De asemenea, în aprilie 1937
f'Ste ales preşedinte al „Soc ie tă ţii anglo-române" din Cernăuţi, prilej cu cart>
va ţine şi conferinţa inaugurală" 161 .
O mărturie elocYt>ntă a meritelor culturale deosebite ale lui Ion Nistor.
atât în Yiaţa oraşului Cernăuţi, cât şi a României Mari în general, o reprezit: tft şi distincţiile primite de acesta de-a lungul timpului: „Meritul Cultural", „Coroana României" (în gradul de ~lare Cruce), şi „H.ăsplata Muncii
J1L'll tru Biscric{t" ts2.

a fost ales în organele de conducere ale

153
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Ibidem, p. 14.
Ion Nistor, Istoria Bucovinei .. „ p. 7-8.
„Gazeta buco'rinenilor", an 11, nr. 42, Bucureşti, 22 noiembrie 1935, p. 2.
Informaţii cu pri"rire la aceste manifestări se găsesc în numeroase :·ublicaţii

cernău-

ţcne.

Arhivele de Stat din Cernăuţi, fond Ion Nistor, in·r. 988, d. 88, f. 2.
„ Glasul Buco·1i11ei", an XIX, nr. 4722, 8 ianuarie 1936, p. 2.
lS9 Arhivele de Stat din Cernăuti, fond Ion Nistor, inv. 988, d. 133. f. 2.
180 Ibidem, p. 1.
·
m „Anuarul Universităţii din Cernăuţi ... ", 1937/1938, p. 247.
163 Arhiva Muzeului Naţional al Buco·Tinei, fond Ion Nistor
(documente nen umeroI57
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. La 24 octombrie 193 7, cu ocazia inaugur;nii anului universitar, Alma
Mater cernăuţeană a considerat di este cel mai nimerit moment pentru săr~
bătorirea „unui sfert de veac de rodnidt şi jertfeln iert muncă la catedra 1111 iversitari"t a domnului Ion Nistor" 163 • La această festivitate au participat profe~
sorii,şi studenţii Universităţii din Cernăuţi, oficialităţile şi elita intelectua~
lităţii oraşului. Printre numeroşii vorbitori care au omagiat activitate-a lui
Ion Nistor ca profesor, om de ştiinţă, rector al Cninrsităţii şi în<lrum[,tor
cultural, s-a aflat şi reputatul teolog Vasile Loichiţă, în acel moment clec;u~
alFacultr1ţii de Teologie din Cernăuţi. Acesta îşi încheia emoţionantul discurs festiv astfel: „Cetatea noastră universitarii omagiază pe rectorul ~i ·ro:
mânjzator de acum dour1zeci de ani şi pe rectorul ei restaurator de azi; în:
ţelegând prin aceasta tot ce ~fagn ificien ţa \' oastră a ţi fr1cu t de la 1912 încoace
şi de la 1918 şi continuaţi a face până în prezent, adică până la desădn~irea
a ceta ce se numeşte Cetatea Universitară Carolină din Cernăuţi - apoi
pe omul .de ştiinţă şi cărturarul cu reale merite pentru cultura româneasc~i
din ţara lui Ştefan Vodă" 164 •
. Prin întreaga sa activitate, Ion Nistor a fost toatr1 viaţa în slujba şcolii,
a culturii şi cauzei naţionale. De la catedră şi tribună, prin cartea ştiinţifică
şi de popularizare, prin opera de îndrumare culturală, Ion Nistor a fost cu
adevărat „una din acele personalităţi complexe care au avut de spus un cuvânt greu în problematica secolului XX" 185 •

Zusammenfassung
ln dieser Abhandlung wird die vielseitige Personlichkeit des Historikers Ion I. Nistor,
bedeutender Universitătsprofessor in Czernowitz und Politiker, einer der Stifter der Wiedervereinigung der Bukowina mit Rnmănien dargestellt.
Die Verfasserin gliedert ihre Schrift wie folgt: Nistors didaktische und wissenschaftliche Tătigkeit, die Neugestaltung und Leitung der rumănisch-sprachigen Czernowitzer Universitiit, die Tătigkeit als Anreger und Wegweiser des kultureller Lebens.
Die Abhandlung stellt die historiographische Tătigkeit Ion I. Nistors und die Rolle
der Zeitschriften „Codrul Cosminului" und „Junimea literară" in der Entwicklung <Ies rumănischen kulturellen Phănomens zwischen den zwei Weltkrigen in der Hauptstadt der Bukowina ausfiihrlich dar.

H3

m
166

„Anuart:l l'niversităţii din Cernăuţi ... ", 1937/ 1938, p. '113.
Ibidem, p. '19.
Al. Zub, Istorie şi geopolitică: Ion Nistor, în Ion Nistor (1876-1962) ... , p. 36.
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Cl,AUDIU ISOPESCU
( 1894-1956)
DRAGOŞ

LUCHIAN

Claudiu Isopescu, fiul al „superiorului" Emilian Isopescu, este unul
din cei mai remarcabili intelectuali ai judeţului Rădăuţi şi ai Bucovinei.
S-a nrtscut la 18 aprilie 1894 în Frătăuţii-Vechi. Rămâne în satul natal
pâni:. în 1904, când - după primul ciclu primar - părinţii îl înscriu la liceul din Suceava. Urmează învăţământul secundar până în 1912, iar în continuare Universitatea din Cernăuţi, Facultatea de Litere. După doi ani întrerupe cursurile fiind înrolat în armata austriacă (24 noiembrie 1914). Este
trimis pe frontul italian unde cade prizonier.. La chemarea lui Vasile Lutaci
(191î), se înroleaz~t ca voluntar în batalioanele române pentru t>liberarea
Transilvaniei, motiv pentru care un tribunal militar austriac îl condamnrt
la moarte în contumacie.
La 19 iunie 1918, la Citaducale (Italia), este ales membru al Comitetului de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina, calitate
în care participrl la organizarea „legiunii românilor'' pentru eliberarea României, cutreierând lagărele de prizonieri din Italia şi adunând sub stindardul românesc patrioţi doritori să lupte pentru cauza întregirii neamului.
Reîntors în ţară, îşi continuă studiile de filologie - de data aceasta la
Universitatea din Bucureşti - pe care le încheie în 1920, obţinând licenţa
în limbi romanice, specialitatea italiană, limbă pe care o ştie din prizonierat.
Între 1920 şi 1923 este profesor de italiană şi germană la liceele „Matei Basarab" şi „Gh. Şincai'' din Bucureşti. Funcţionează un an de învăţământ
( 1922/ 1923) şi ca asistent la catedra de limbi străine a Academiei Comerciale din Capitală.
În octombrie 1923, pleac;\ la Roma şi devine membru al Şcolii Române
de aici, instituţie înfiinţată la l noiembrie 1922 şi condusă de strălucitul
istoric Vasile Pârvan. La aceast;l instituţie îşi mai făceau stagiul în acea
vreme, Al. Busuioceanu, E. Panaitescu, R. Vulpe, P. Nicorescu, G. Căli
nescu ş.a. În raportul asupra activităţii şcolii pe 1923/1924, prezentat Aca·
demiei Române, Vasile Pârvan, referindu-se la preocupările ştiinţifice ale
stagiarilor, menţiona că „ ... d-1. Claudiu Isopescu lucrează în direcţia de
cercetări începute cu succes de d-1. Marcu şi despoaie materia_lul cu privire la
români aflrttor în literatura italiană a sec. XVI şi XVII" 1 • In analele şcolii
1 V. Pâr?an, Raport as1tpra activităţii Şcolii Române din Roma în anul 1923-1924, în
.
,.Anale". tomul XLIV. Şedinţele din 1923-1924, Bucureşti. Cultura )iaţională, 1924, p. 131137; Scrieri. Text stabilit, studiu introducfrr şi note de Alexandru Zub, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică. şi Enciclopedică. 1981, p. 300.

Analele Bucovinei, I, 2, p. 263-267,

Bucureşti,

1994
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din anul următor acelaşi director îl menţiona alături de alţi stagiari „ ... d-l
Claudiu Isopescu, din anul al II-lea, a strâns un material bogat, în difrrite
arhive din Roma, dar mai ales la Vatican, în fondul încă necercetat, Borghese, şi la Propaganda Fide. D-l Isopescu a cules mai ales material priYitor
la epoca lui Mihai Viteazul din fondul Borghese, material din care o parte
a apărut în vol. II al anuarului, iar o alta se va tipftri în vol. III" 2 •
Din 1929, Claudiu Isopescu devine conferenţiar de limba şi literatura
română la această instituţie de învăţământ din capitala Italiei. Apoi ~ ico]ae
Iorga il numeşte (1931) ataşat de presă onorific la Roma. Pe atunci savantul
şi istoricul român deţinea funcţia de prim-ministru al Homâniei. Leg;i huile
de prietenie între N. Iorga şi Cl. Isopescu datează încft din 1929. Duprt ce
obţine titlul de doctor la Universitatea din Neapole, Claudiu lsopescn tste
numit profesor uniHrsitar definitiv la l~niversitatea din Roma Facolta di
Lettere e Filosofia (1936). ln timpul celui de al doilea război mondiai îşi
întrernpe activitatea la catedră şi o reia în 1947, cu două prelegeri comemorative despre Ramiro Ortiz, un prieten al Româ11iei, şi ~ icolae Bălcescu.
·Claudiu lsopescu a fost un remarcabil ambasador al limbii şi literatmii
române în Italia, a propagat şi a adus la cunoştinţa italienilor aspecte a]e
cultinii românesti din toate sferele sale de manifestare. Într-un articol Jin
„M'ezzogi')r;10", 'F. Ferro sublinia că „ambasadorul culturii româneşti (C1audio'Tsopescu, s.n.) a exercitat o propagandă prodigioasă în Italia pentrn
România, prin cursuri, conferinţe, opere, participftri la congrese" 3 • Liviu
Rebreanu, răspunzând la o anchetă iniţiată de revista ,.Vreme::i" în 1931,
asupra prestigiului României în străinătate, afirma: ,,În vreme ce noi 11e
prăpiidim şi devorăm toate fleacurile sosite proaspăt de ]a Paris, în pre~a şi
periodkele franceze România nu e pomenită decât ca o ţară în care se găseşte
petrol ş:i grâu ... la fel suntem trataţi şi în presa altor ţări, o excepţie face
numai presa italiană unde străduinţele d-lui Isopescu au reuşit să stârnească
un interes .pentru cultura românească'''. In calitatea sa de conducător de
doct9tate între anii 1931-1948, a acordat zeci de titluri de doctor cu teze
asupra scriitorilor români. Primul titlu de doctor a fost atribuit unei studente italiene, Lucia Santangtlo, pentru teza despre Coşbuc, Giorgio Coşbuc
nella vita e nelle opere, publicată la Roma în 1934, iar ultima teză a fost consacrată poeziei lui Vasile Voiculescu şi a fost susţinută în 19-48.
Claudiu Isopescu se impune ca un remarcabil cercetă tor in domeniul
literaturii, istoriei, culturii. Activitatea ştiinţifică, şi-o începe, cum s-a ară
tat mai sus, sub îndrumarea lui Vasile Pârvan, la ~coala Romfmă din Roma.
P•imele două. lucri'i ri, A lcuni docurnenti inediti della fine del cinqiu[cnto, dabora tt în 1923 şi 1924, se public:ii în „Ephemeris Dacoromana" ~i în „Diplomaticum Halicum", anuare ale ~colii Române din Roma 5 . Sunt culegeri de
2 V. Pâr.-:an. Rapo„
asupra activităţii Şcolii Române din Rnma ÎH anul 1924-1925,
în „A• ale", tomul XLV, Şedinţele din 1924-1925, Bucureşti, C\lltura ~aţionalri, 1925, p.
139-112; Scrieri, p. 323.
3 L. Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, Cugetarea Georgescu-Delafra,, [ 19-10]
p. 117.
4 Răspunsul d-lui Liviu Rebreanu, în „Vremea", IY, nr. 216, 6 clec. 1931, p. 6; ]unial
.
I. Text ales şi stabilit, studiu introrlucfrr de Puia Florica Rebreanu. Addenda, note şi comentarii de Niculae Gheran, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 139.
6 „Ephemeris Dacoromana". Annuario delia Scuola romena di
Roma, II, Bucureşti,
Cultura Naţională, 1921, p. 160-500. Se tipăresc 32 documente: „Diplomat}cum Italicmn",
Şcoala Română din Roma, I, 1925, Roma, Lihreria di Scienze e Lettere, [1925), p. 378-505.
S · tipăresc 91 de documente.
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<locun1ente din arhive <lin Italia. Biblioteca Academiei Române păstrează,
pc lâi1gă aceste lucrări, 35 de studii consacrate celor mai variate aspecte
din domeniul culturii şi chiar al vieţii economice. Sunt extrase, cu câteva
excepţii, din publicaţii ca „La vita italiana" ( 1925), „ Il Giornale di Politica
e di l.etteratura" (1927, 1929, 1931), „Le vie ddl'Oriente" (1929), „H.oma''
(1932), „L'Emopa Orientale" (1932, 1933), „Rasseg•rn italo-rnmeno" (1941),
„Auglistea" (1941), „11 libro italiano nel mondo" (1941). Două lucri'iri, O
predicii româ11eascti ţinutii i11 Roma în 1lVM şi Contribuţii la 1:storia calendarul11i.
se publică, mai întâi, în „Codrul Cosminului'' in 1925 şi 1927. Mai multe
lucrări t·eprezintr1 comunicări la congrese şi reuniuni internaţionale şi la
Academia Homână. Claudiu Isopescu se adresează unor instituţii şi publicaţii cu o înaltă ţinută ştiinţifică.
CcrcPtfirilc sale sunt orientate, cu precădere, în direcţia pune!·ii în
luminr1 a prPzenţei personaliU1ţilor din Ţara noastră în Italia. Stau în atenţia
sa Ion Codru Dri1guşanu 6 , Dinicu Golescu 7 , Gh. Asachi 8 , Aron Densuşianu 11 •
Duiliu Zamfirescu 10 , Ciprian Porurnbescu 11 , Octavian Goga 1 :1., precum şi
personalităţi alt vieţii religioase şi culturale 13 • Mare atenţie acordă Claudiu
Isopescu prezenţei românilor în cultura italiană 14 , precum şi culturii italiene in Rornânia 15 • Mai notăm studiul consacrat poeziei noastre populare 16
şi picturii bisericilor din Bucovina 17 . Cercetă1ile lui Claudiu lsopescu Sf extind şi. la unul <lin domcr:iile economice 18 • Mare parte din aceste studii sunt
•·;li via~giatore transilvana Ion Codru Dragusanu e I' Italia, Roma, Anonima Romana
Editoriale [1930]; II viaggiatore transili'ano Ion Codru Dragusanu a Roma 1111 1839, Hom;i.,
Paulo. Cremonese Editare, 1931.
·
~.li viaggiat"re Dinicu Golesci1 in Italia, Roma, Istituto per l'Europa Orientale ll932].
8 li poeta romeno G. Asachi a Roma 1808-1812, Roma, 1928; II poeta Giorgio Asachi
in llaliu; 1-i·mrno, Editare Raffaello Giusti, 1930.
·)
';Lo scrittore romeno Aron Densusianu e l'Italia, Napoli, Arti Grafiche, 1936.
1o .fi poeta Duilio Zamfirescu a Napoli, Napoli, Tipografia delia R. Universita, 1933;
II por.la t'oma110 Duilio Zamfirescu a Roma, Bologna, Licinio Cappeli ·Editore, 193.5.
11 II mitsicista Ciprian Porumbescu a Roma, Livorno, Tipografia Raffaello Giusti,
1931.
11 Cn-mme.mara;ionr dtl PMla Octavian Goga [Milano, Arti Grafiche F. Combi, 1911).
13 II Vescovo Amfilochie Hotiniul e I' Italia, Roma, Istituto per l'Europa Orientale, 1933;
La .<tudrnte romeno Artemie Homorodeanu a Roma nel 1876, Milano, Arti Grafiche F. Combi,
1911; ll poeta Romolo Scriban e l' Italia, Angelo Signorelli, 1913; Un artista romeno dell' 800
a Roma, Contributo alia storia dei rapporti artistici fra l'ltalia e la Romania, Roma, Casa
Eclitrice Leonardo Da Vinci, 1932 [Ilustraţii de Gh. Asachi].
H ilntiche attestazioni italia11e della latinita dei romeni, Roma, 1928; Notizie infamo ai
romeni nella letteratura geografica italiana del cinquecento, Bucureşti, Cultura Naţională, 1929;
L'Italia & /'origine delia nuova letteratura romena [Livorno, 1929], L'Italia e gli inizi del teatro
drnmatico e musicale romeno, Li·1orno, Tipografia Raffaello Giusti, 1929; La Societa Interna,;rmale N~oliitina di Torino (186-i) e i rommi. Bologna, 1939; Lingua, letteratura e storia romtna in SpaţţtU1. )[iJano, Arti Grafiche, 1941; Filologia romena all"Universita di Torino verso
i I 1870, Torino, Accademia delie Scienze, 19'12.
u Sconos.-iute traduzione rnmene della „Divina Commedia" [Homa), Tipografia PoliL:lotta Vaticana, 193.5; Lingua e letteratura italiana in Romania, Roma, Augustea, 1941; Romai: itil r itali1mitit in Romania, Homa, 1911; Echi de Roma in Romania, [Roma], Reale lstituto
di Stmli Romani, 1912.
16 La poesia popolare romena ~Li·1orno, Tipografia Raffaello Giusti, 1927].
17 La pittura sacra moldava ne/le chiese di Bucovina [Milano, Arti Grafiche Amatrill S.A.,
1929].
18 li primo lavoro scimtifico italiano s11l petrolio romeno, Milano, Arti Grafiche F. Comhi, 1911.
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republicate în Saggi romeno 1·talo-ispa11ic1" 19 • Să mai notăm şi lucrarea La
stampa periodica rome110-italt"ana in Romania e in Jtalia 20 , cu documente <le
mare interes pentru cunoaşterea raporturilor culturale româno-italiene.
Claudiu Isopescu este şi fondatorul unei colecţii în Italia, J>iccola Bi:blioteca Romena, care publică o serie de lucrări, în parte teze de doctorat,
elaborate sub îndrumarea sa. Aici tipftreşte Claudiu Isopescu dourt di11 lucrările sale, La stampa periodi"ca rome110-1:taliana in Romania e in I talia şi
Il poeta Romolo Scriban e l'Jtalia 21 •
Merită să reţină atenţia şi traducerile în italianrt iniţiate şi realizate
sub îndrumarea lui Claudiu Isopescu din literatura românri. Se tipr1resc scrieri de I. L. Caragiale, I. Creangă, P. Cerna, M. Sadoveanu, L. Hebreanu.
Unul din romanele lui Hebreanu, Ciuleandra, este tradus d~ Venera Isopescu,
soţia lui Claudiu Isopescu, cu care se dtsritoreşte în 1924.
Claudiu Isopescu a fost în relaţii strânse cu N. Iorga, care în amintirile
sale se ocupă şi de întâlnirile lor în Italia. „Invitat pentru întâia oar{1 la
Roma <le rectorul G. del Vecchio, pe un timp când începuse a lucra 11cobosi t
şi priceputul bucovinean dl. Isopescu, căruia eu îi datorez multt, dar şi mai
multe ţara, am vorbit acolo despre locul nostru în latinitate, despTe pirnrescul României, despre Eminescu ... Tot după îndemnul tânărultti meu
amic, reţinut ca profesor la universitatea romană, ne-am coborât pân{1 la
Neapole pentru conferinţa despre raporturile noastre cu Italia medicval;1
- conferinţă reuşită. Despre legăturile mele cu Italia, însă şi nu fr1ră devotata
participare a d-lui Isopescu, vor veni însă zile mai bune ... " 22 • Clauditi Isopescu a fost în foarte bune raporturi cu Liviu Rebreanu. SU mărturie"bogata
corespondenţă trimisă de acesta, în perioada 1928-1942, marelui 1'oruancier.
Scrisorile se păstrează la Biblioteca Academiei Române. A fost în reJa\ii bune
şi cu G. Călinescu, cu care s-a împrietenit încr1 din perioada stagiatudi de fa,
Şcoala Română de la Roma, fiind membrii aceleiaşi secţii. Istoricul literar îi
foloseşte lucrările pentru informaţii ştiinţifice 23 •
Claudiu Isopescu se impune prin activitatea sa, nu îndeajuns cunoscută, ca cel mai activ mesager al culturii noastre naţionale în Italia între
cele două războaie mondiale. un biograf al său ne informează. dt era „un
modesto e un generoso''2"1.
19

Saggi romeno-italo-ispanici, Roma, Angelo Signorelli, 1943.
,
La stampa periodica romeno-italiana in Romania e in Italia, Roma, Istituto per l'Eu-<
ropa Orientale, 1937.
21 Lucrările tipărite in Piccola Biblioteca Romena sunt importante pentru cunoaşterea
orientării cercetărilor. Studiile sunt semnate de Lucia Santangelo, Giorgio Coşbuc ne/la vita
e nelle opere; Anna Colombo, Vita ed opere di Ion Luca Caragiale; Marcello Camihrcci. La vita
e /'opera di Panait Cerna; Anna Giambruno, Un natui·alista romeno - Liviu Rebreanu; Lena
Maria Bevilacqua, Emilio Gârleanu nella vita e nelle opere; \\"alter Hoccato, I. A. Jlrătcsrn
Voineşti novelliere; Mario Ruffini, La scuola latinista romena (1780-1871); Ramiro Ortiz,
Letteratura romena; Mario Ruffini, li problema delia romanita ne/la Dacia Traiana.
22 N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost. Ediţie îngrijită de· Valeriu
şi Sami• Râpeanu. Studiu introductiv. note şi comentarii, indice de Valeriu Hftpe.a1111, Bnn•reşti, Minerva, 1972, p. 663.
·
23 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezrnt, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 981, 983. 986, 998, 1004, 1005, 1012.
24 Luigi Tonelli, Claudio Isopcsezt, Roma, Rassegna Nazionale, 1930, p. 6.
2il
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Zusammenfassung

Claudiu Isopescu ( 1894- 19j6) ist ein bedeutender Vertreter des kulturellen Leben
Bukowinas. Er studierte in Czernowitz und Bukarest und dann in Rom. Er war Professor
an der Universitilt Rom und in der Zeit zwischen den zwei \Veltkriegen hat er eioe grosse
Anzahl von Werken uber die italienisch-rumânischen Beziehungen veriiffentlicht, von denen
einige Grundwerke fiir die gegenwârtigen Forscher geworden, siod.
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EUGEN I. PĂUNEL ŞI ACTIVITATEA SA
D. VATAMANIUC

Eugen I. Păunel este menţionat doar de unii biografi ai lui Eminescu
pentru un studiu, Popasuri eminesciene în Cernăuţi, publicat în „Convorbiri literare" în 1939 1 . I.E. Torouţiu, directorul revistei, închinr1 acest volum
omagial lui Eminescu şi la întocmirea sa îşi aduc contribuţia istor',ci literari, scriitori si traducători din scrisul emintscian 2 • Emil Satco si Ioan Pânzar nu-l trec î~1 Jhcţionar de literatură. Bucovina, tipărit la Suce~va în 1993.
Eugen '1. Păunel este însă cel mai de seamă specialist bucovinean care actiwază în bibliotec;i, în lumea cărţilor.
Eugen I. Păunel se naşte în 24 aprilie 1888, la Yiena, ca unic fiu al
căpitanului Isidor Cavaler de Pi1u11el ( 1852-1905), mai târziu colonel, şi
al Eufrosinei, născută Pitei (1866-1901), amândoi din Bucovir.a3 . Unele
informaţii sunt culese de la Eufrosina Piersic (1894-1939), care funcţionează
ca medic b Vicov. Familia îşi schimbă domiciliul în diferite garnizoane. Şcoala
primară o face la Budweis, între 1894-1898, iar clasa întâi de liceu la Cracovia, de unde trece la Cernăuţi, ca să frecventeze cursurile la Ober-Gymnasium' si să ia bacalaureatul în 1906. Se înscrie la Universitatea din Viena
~i se sp~cializează în germanistică şi romanistică. Are profesori pe J akob
:\linor (1855-1912), Joseph Seemiiller (1855-1920), Robert Franz Arnold
( 1872-1938), Stefan Hock (1872-1942), Wilhelm Meyer-Liibke (18611936), Philipp August Bekker (1862-1947). Figura mai reprezentativă, cu
implicaţii în cultura română, este Meyer-Liibke, ale cărui cursuri le urmează
~i unii filologi din ţara noastră. Conduce Institutul de Limba Română de pt
lângă Universitatea din Viena şi este membru de onoare al Academiei Române. Eugen I. Păunel îşi trece examenul de licenţă cu o lucrare, Kaiser
Joseph li. im Totengesprăch, pe care o susţine în 1911. Este o lucrare remarcabilă în istoria discursurilor funebre. Intră la Biblioteca Universităţii
din Viena ca practicant şi lucrează sub îndrumarea llli Hanns Bohatta (18641947), căruia ii datorează, cum spune, „şcolirea în ştiinţa bibliotecară'' 4 •
li consacră, Ia încetarea sa din viaţă, un necrolog în care îi elogiază activitatea la biblioteca vieneză. Prima lucrare pe care o elaborează în domeniul
1

„.Convorbiri literare", LXXII, nr. 6-9, iunie-septembrie 1939, p. 933-941.
s Eminescu este prezentat în Cl'ltura şi literatura rorrână şi în literatura universală.
~urpr·m'e ab: enţa, înt1e rnlaboratori, a lui G. Călinescu, Ş. Cicculescu, T. Vianu, VI. Streinu,
I'. Constantinescu.
3 Willy Unger, Eugen Paunel - Lebensstationen eines Bibliothekars aus Berufung, în
Mitteilungen, nr. 3, 1993, p. 177-189 (Staatsbibliothek zu Berlin). De aici luăm informaţiile
ca.nd nu indicăm alte surse.
~·.Eugen I. Păunel, Biblioteca moderntJ. Sistemul de catalogare bibliografic, Bucureşti,
Socec, 1932, p. 10.

Analele Bucovinei, I, 2, p. 269-277

Bucureşti,
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biblioteconomiei este un Catalog Bugra, pregătit pentru deschiderea bibliotecii germane. Păunel era un mare iubitor al grădinilor din Yiena şi a colecţionat poezii în legătură cu ele. Colecţia sa însuma în final peste 17 .OOO de
versuri, însă nu a găsit un editor vienez să o tipărească.
Prăbuşirea monarhiei austro-ungare îi deschide un nou câmp de activitate. Cunosc;:;.tor al limbii române şi al limbii germane, este numit secretar al comisiei de lichidare a reprezentanţei române din Viena (1919-1921)
şi vice-consul regal la Viena (1921-1930). Se impune ca excelent organizator în munca de arhivistică şi printr-o desăvârşită corectitudine în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. S-a considerat că era persoana cea mai indicată să vină la conducerea Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi. Constantin
Mandicevschi (1859-1933), bibliotecar la Biblioteca Universităţii din
Cernăuţi între 1922 şi 1930, trece la pensie şi în locul lui este numit Eugen
I. Păunel, cu începere din 30 octombrie 1930 5 • Strt în fruntea acestei instituţii până în 1940.
Epoca cernăuţeană a lui Eugen I. Păunel este aceea care interesează
în mod deosebit în activitatea sa, ca bibliotecar şi cercetător ştiinţific. Vom
remarca, în primul rând, demersurile sale stăruitoare pentru construirea
unui local propriu pentru Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, ceea ce se
va şi realiza, cu destul de mare întârziere. Noul director introduce, pe de
altă parte, metode moderne în întocmirea cataloagelor, organizarea sen·iciilor, şi a depozitului legal. Apelează la sprijinul lui N. J okl, profesor la
Universitatea din Viena, şeful Catalogului de la Biblioteca din Viena, care
îi pune la dispoziţie un manuscris cu unele îndrumări în această direcţie.
Întocmeşte lucrarea Biblioteca modernii, pe care o publică în „Convorbiri
literare" în 1932, şi în care prezintă „sistemul catalogului bicliografic"&.
Arată aici că, în această muncă, se întemeia, alături de sprijinul unor specialişti ca N. Jokl, pe experienţa sa dobândită „mai bine de două decenii"7.
Un alt studiu, Problema depozitului legal, este publicat în „Codrul Cosminului'', în 1935 8 • În două studii, O contribuţie la istoria „Bt"bliotecii Ţării''.
Fratii Vârnav si Contribuha a 2-a la iston:a Bibliotecii Universitare din CernăiÎţi. Date bibliografice, publicate în „J unimea literară'', se ocupă de fondul
vechii Biblioteci a ţării, care intră în patrimoniul Bibliotecii Universităţii
din Cernăuţi 9 . O frumoasă prezentare, Biblioteca Universităţii d1:n Cernăuţi,
facută de Eugen I. Păunel, găsim în „Boabe de grâu", din 1933 10 , însoţită
şi de un bogat m'.l.terial ilustrativ după manuscrise şi cărţi rare.
Activitatea Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi este prezentată în
d{u·i de seaml pe anii de studii 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938 11 • O
Universităţii ~Regele Carol II• din Cernăuţi pe anii 1933- 1934, 19351937, p. 132.
a „Comrorbiri literare", LXV, nr. 3-4, martie-aprilie 1932, p. 244-251 (şi extras, Bucureşti, Socec, 1932).
7 Ibidem, p. 10.
a „Codrt•l Cosminului", IX, Cernăuţi, 1935, p. H0-454 (şi extras, Cernăuţi, 1935).
9 „Junimea literară", XXI, nr. l-6, ianuarie-iunie 1932, p. l3J- 131; XXII, 10-12,
1933; XXIII, nr. 1-6. 1934, p. 132-139.
1o „Tloabe de grâu", IV, nr. 4, aprilie 1933. p. 22.5-239.
11 Eugen I. Păunel, Biblioteca Universitilţii în cursul anilor de studii 1933-1936, Cernăuţi. Institutul de arte grafice „Glasul Bucovinei", 1937; Biblioteca Universităţii 1937-1938,
Cernăuţi, Tiparul „Glasul Buco•rinei", 19 38; Biblioteca Universităţii 1937-1938, Cernăuţi,
Tiparul „Glasul Bucffrinei", 1939.
5
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prim~· dare de seamă, Biblioteca C1·1i1:as1.tiijfr dt' la 1 cctemlri"e 19:30 jâ11ă la
30 septembrie 1931, nesemnată, dar care aparţine lui Eugrn I. Păuriel, se
publică în „Junimea literară" în· 1932 12 . Din aceste dări de se;Jmă se desprin9e că tiblioteca cerilăuţeană se situa printre primele trei din ţară. La
20 septembrie 1938 avea, cum se arată în ultima dare de st:amă, 472.373 de
volurri.e, fără dublete. Fondul de carte creşte între 1919 şi 1938 cu 243.052
\'oforlie, ceea ce reprezintă 106%, faţă de fondul iniţial constituit sub stă
pânfrea austriacă între 1875-1918. între 1 octombrie 1937 ~i 20 septt:mbrie
1938 'frecventează biblioteca 13.656 de cititori, care consultă nu mai puţin
de 3t}.603 volume. Aceste dări de seamă cuprind info1maţii importante şi
despre' 'personalul bibliotecii, conferinţele ţinute cu diferite prilejuri, lucră·frpublicate. Conducerea secţiilor din cadrul bibliotecii era încrediriţată
unor 'persoane cu doctorat în filozofie sau în alte discipline ştiinţifice.
Hiblioteca Universităţii din Cernăuţi organizează, sub conducerea lui
Eugen' I. Păunel, „Săptămâna cărţii" în 1935 şi „Luua cărţii" în 1936 13 •
Din prima prezentare aflăm că se expun lucrări rare, care se aflau în fondurile:bibliotecii. Reţinem câteva din ele: Tabula Jtineran·a Peutingeriana din
1250, ~Harta nautică a lui Pietro Visconti din 1318, Geografi·a lui Sebastian
Munst~r din 1541. Sunt de reţinut şi volumele in-folio despre Cehoslovacia,
datând din 1532 şi 1611. Din cea de-a doua prezentare luăm cunoştinţă de
cărţoile bisericeşti bucovinene şi, tot de aici, aflăm că se deschiue şi o sală a
„vlrididler'.'.
· Biblioteca Universităţii din Cernăuţi organizează şi expoziţii: prima,
Bucovina în icoane şi ciirţi în 1934, a doua, Cărţi şi stampe în 1935lf. Cartea
vecht 'ha bine reprezentată în fondurile bibliotecii şi sunt de reţinut şi stampele cu conduc!t torii răscoalei ţărăneşti din Transilvania din 1784-1785 .
. Cărturar care trăieşte în lumea cărţilor, Eugen I. Păunel manifesta
un ~n.ţ,~res aparte pentru relatările unor călători străini care trec prin ţara
noa~ţr~ înainte de 1850. Se ocupă astfel de călătoria pe Dunăre a stegarului
J ohru,i~ Friedel, din 1769 15 , a diplomatului C. O. L. von Ai:nirn prin. Moldov;::.t„Şi, Bucovina în 1836 18 !, a prinţului prusian He1mann P.iickler-Muskau
pe P~p,ăre în 1839 17 , a lui H. Andersen prin România în 184l1 8 , a lui FraJlz
. 'i~·;,Junimea literară", XXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1932, p. 154-157.
13"Eugenl. Păunel, Săptămâna·cărţii 1935, „Junimealiterară", XXIV, nr. 5:_7, maiiulie 1,9,}5, p. 180- 189 (şi extras, Cernăuţi, 1935); Luna cărţii 1936. Cartea bisericească„Cernftuti; 1936.
·
'
lt Eugen I. Păunel, Expoziţia cărţii la Universitatea Regele Carol II. „Bucovina in cărţi
şi icoane", „Junimea literară", XXH, nr . .10-12 - XXIII, nr. l-6, 1934. p. 68-75 (şi extras, Cernăuţi, 1934); Expoziţia de cărţi şi stampe organizată ele Biblioteca Universităţii Regele
Carol II la aniversarea a 150 ani de la revoluţia lui Horea, Cloşca şi Crişan, „Junimea literari!",
XXIV, ."!lr· .1-4. martie-aprilie 1935, p. 72-77 (şi extras, Cen ăuţi, 1935).
'.ls Eugen I. Păunel, Călătoria din 1769 a stegarului ]ohann Friedel de-a lungul malului
bci11ăţean al Dunării, în Arhivele Olteniei, XIV, nr. 77-78, ianuarie-aprilie 1935, p. 34-45
(şi extras, Craio·;a, Scrisul Românesc, 1935).
18 Eugen I. Păunel, Trecerea prin J\Ioldova şi Bucovinei a diplomatului prusian C.O.L.
vo11 Arnim acum o sută de ani „Codrul Cosminului", X, 1936-1939, p. 389-412 (şi extras,
Cernăuţi, 1939).
n Eugen I. Păunel, Călători a pe ·Dunăre a prinţului prusian Htrmann Pmklcr-Aiuskau
acum o sută de ani, in Omagiu lui Ion I. Nistor 1912-1937, Cernăuţi, Tiparnl Glasul !!ucovinei, 1937, p. 628-652.
ie Eugen I. Păunel, Viaţa şi opera iui H. Andersen şi trecerea lui prin România în 1841,
„Convorbiri literare'', LXII, [1-12 iamarie-decembrie] 1929, p. 65-81; LXIII, nr. l, ianuarie 1930, p. 56-64, nr. 2, februarie 1930, p. 81-81' (şi extras, B1•cureşti, 1930).
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Serafim Grillparzer pe Dunăre şi în Dobrogea 19 • Eugen I. Păunel face
biografia călătorilor, prezintă activitatea lor şi reproduce, în traduc.ere,
din relatările respective, fragmentele care se referă la ţara noastră. Importante sunt opiniile l.ui H. Andersen cu privire la viitorul navigaţiei pe Dunăre. A studiat „acest drum nepieritor spre răsărit - spune H. Andersen
în traducerea lui Eugen I. Păunel - . care din an in an va fi tot mai mult
frecventat şi care va purta pe undele sale put!'rnici poeţi, care vor înţelege
să. ridice comoara de poezie care e ascunsă în orice tufiş, în orice piatră".
C. O. L von A.mim descrie în schimb Cernăuţul în culori defavorabile
Important este îndeosebi studiul lui Eugen I. Păunel privind călătorii
prin ţara noastr[t şi a altor persoane care îi furnizează lui Goethe informaţii
despre oameni, locuri şi viaţa politică 20 • Sunt prezentaţi contele Carol Frederic Reinhard (1761-1837), marele postelnic Jacovachi Rizu-Nernlo~
(1778-1850) şi Alexandru Scarlatovici Sturdza (1791-1854). Studiul se
susţine pe o foarte bună informaţie, care depăşeşte interesul strict al temei
tratate.
Călător este într-o anume privinţă şi Carol Umlauff von Frankwell
(1796--1861) care trăieşte în Bucovina mai multă vreme. Este ascultant la
Tribunalul din Suceava (1821-1826), judec:"'ttor la Tribunalul penal din Cernăuţi (1826---1829), pleacă în Galiţia, preşedinte de tribunal, ca să revină la
Cernăuţi (1837-1850) tot ca preşedinte de tribunal. Se ocupă în capitala
Bucovinei de cărţile funduare, dă Tribunalului din Cernăuţi o organizare care
funcţiona ireproşabil şi, în octombrie 1841, este desemnat şi drrectoc :al studiilor filozofice pentru şcolile secundare. Eugen I. Păunel ii consacră un
sturiill, Filoromânul Carol Umlauff (1796-1861), pe care îl publică. ia ,,Făt
Frumos" in 1932u. Umlauff era un iubitor al muzicii şi la' Suceava -găseşti'
un climat prielni<: preocupărilor sale. Se impune însă, mai presus Q.ţ toate,
prin sprijinul pe care îl dă, cu autoritatea sa, revendicărilor românil'"°, lmcovineni. „In Umlauff salutăm cu adâncă recunoştinţă - scrie E\Jgoo I.
Păunel - pe unul din primii folclorişti bucovineni, pe acela care, cel. dj.ntâi,
a cerut oficial catedra pentru limba şi literatura română, pe iniţiaterul bibliotecii româneşti, pe unul care a sprijinit foarte energic ideea und "-11iversităţi bucovinene, cu un cuvânt, pe unul care· a dat Buco,·inei româneşti
atenţiunea ce i se cuvine". Propunerile sale sunt aduse la îndeplinite. Se
înfiinţează catedra de limba şi literatura română la Liceul din Cernăuţi în
1849, se deschide Biblioteca Ţhii in 1851, iar in 1875 ia fiinţă şi U11.iversitatea din Cernăuţi.
Eugen I. Păunel consacră un studiu şi fiului lui Carol Umlauff, Viktor
Umlauff von Frank~ell, în 1939 22 • Viktor Umlauff este autorul unui volum
de versuri, Rom:ienlieder, scos in condiţii grafice excepţionale, la Viena, în
l i Eugen I. Plunel, Calea dunăreană şi dobrogeană a lui Grillparzer fn anul 1843, „Ana.lele Dobrogei", XVI, Cernlt·ţi, 1935, p. 107- 118 (şi ex.tras, Cernăuţi, 1935).
!~ Eugen I. Păunel, Informatorii lui Goethe asupra Principatelor Române, „Junimea
literară", XXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1932, p. 42-52, nr. 7-12, iulie-decembrie 1932,
p. 296-330.
u „Făt Fnanos", YII, nr. 5-6, septembrie-decembrie 1932, p. 264-274.
n Eugen I. Pa.unei, Viktor Umlauff von Frankwell. Ein unbekannter Bukowinaer Dichter und Alecsandri Obersetzer, Leipzig [fără an].
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1881 23 . Cuprinde

10 poeme: Aloldowa, Suczawa, /Jer Bukozrn·ner Wald,
Stephan der Grossen Flucht und Sfrg, Mfrhaels Rettung, Fiirst 11,;Ji"chael der
Tapfere, Des Wolkenbruch, Plewna, Kriegslied, Fiirstin Elisabeth. Teodor V.
Ştetanelli îi scrie lui Iacob Negruzzi, în 2 decembrie 1872, trimiţându-i traducerea unei poezii germane, cu rugămintea să o publice în „Corl\'orbiri literare", întrucât reprezenta „părerea unui străin asupra acestui obiect istoric de care se vorbeşte atât de mult şi în istoria noastră naţională"H. Poezia
este /)er Bulwwiner lfald si evocă, asemeni lui Vasile Alecsandri în Dum·
brava Roşfr, victoria lui Şt~fan cel Mare împotriva' :lui Ioan Albert, regele
Poloniei, la Codrul Cosminului, în 1497. În scrisoare, T.V. Ştefanelli precizează cr1 poetul german semna cu iniţiale, fără să dea alte amănunte. I. Negruzzi răspunde în „Com·orbiri literare", care apare cu întârziere: „Corespondenţă. D-lui Teodor - Viena. Vă mulţumim. Însă mai întâi binevoiţi
a ne trimite 01·iginalul german cu numele sau cel puţin cu iniţialele autorului''25.

·,

Teodor V. Ştefanelli, care semnează T. V. Ştefaniu, trimite originalul
german şi o traducere a sa. „Convorbiri literare" încheie cu traducerea şi
originalul german numărul din I martie 1873. Textele sunt precedate de o
prezentare a redacţiei. „un autor german inspirat de o faptă română este
în adevăr extraordinar. D-l S[TJ. V. Ştefaniu [Ştefanelli] ne comunică o
poezie germană, Der Bukowiner Wald, făcută de Viktor Umlauff, în care se
tratează acelaşi subiect ce a fost ilustrat de D. V. Alecsandri în Dumbrava
Ro~ie. Totodată ne trimite D. Ştefaniu o traducere română a poeziei germane. Le publicăm mai jos pe amândouă" 2 6. Transcriem ultima strofă a
poeziei germane:
Lnd Konig Johanns Streiter, bei Sonnen und Mondenlicht
Sie pfliigen und sie pflanzen bis rnanches Auge bricht
Voch auf dem weiten Felde erwăchst in Ff1lle bald
Als ewiger Siegnrkiinder: Der Bu.kowiner JVald !
Şi

trach1cerea lui T. Y.

Ştefanelli:

înjugă, şi ară în tăcere,
~i ară şi plantează, pân-nu mai au putere ...
Pe-aceste locuri însă crescu spre pomenire
Pădurea Bucov1:nei ca semn de biruire.

Polonii se

T.V. Ştefanelli drt o traducere destul de aproximativ{t şi nu indică sursa
germană pe care o foloseşte. Poezia se găseşte în „Bukowinaer Volks-Kale!1:
der" pe 1870, tipărit la Cernf1uţi în 1869 2 7. Partea literară este ilustrată a1c1
cu un mare număr de texte de Ernst R. Keubauer, versuri şi proză, Karţ
E. Franzos, prozft şi versuri, Ludwig Adolf Staufe-Simiginowicz, proză ş1
versuri, Isidor Worobchievici versuri Teodor si Ianko von Lupul, versuri.
'

.

23

'

'

Viktor l'.mlauff von Frankwell, RomaenliedeY, \\"ien, Wilhelm Brâumuller & Sohn,

1881.
H I. E. Torouţi11 şi Ch. Cardaş, Studii şi documente literaYe. I. ,Junimea", Bucureşti,
Institutul de arte grafice „Buco'tina", 1931, p. 191.
2
~ „Convorbiri literare", VI, nr. 9, l decembrie 1872, p. 263.
~ Ibidem, nr. 12, l mart;e 1873, p. 466.
~ 7 „Bukowinaer http://cimec.ro
Volks-Kalender / 1870",
Cernăuţi, 11569, p . .55-.56.
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între cei . care semnează versuri îl găsim şi pe Bernhard Ehrlich, care înc;hi,nă, alături de Eminescu, o odă la moartea lui Aron Pumnul 28 • La tipă
rir.~a în volum, Viktor Umlauff supune poezia la schimbări importante,
care· ne-ar da dreptul să vorbim <le-o nouă versiune a poeziei .
. . Bucovina stă în atenţia lui Eugen I. Piiunel în mai multe studii pIÎvin<;l .artele plastice. Se ocupă într-un studiu, Acvarelele buco·vinene ale pic·
torţdui Frm1z Iaschke din 1810, de personalitatea acestuia şi prezintă cele 9
lucr_ări ale sale: 1) Boier din Siret, 2) Ţâran dhi Bucovina, 3) Femeie din
S14.ceviţa, 4) Fată din Iacobeni, 5) Ţârancă din Iacobeni, 6) Ţăran lipovan,
7) · Ruinele Cetâţii Suceava, 8) Vedere asitpra Suceviţei, 9) Vedere a vâii de
la ·Vama 29 • Reproduce lucrările de la nr. 1, 7, 8 şi 9, la care alătură şi o
gravură reprezentând pe Pantelei Ungurean, ţăran din Iacobeni în vârstă
de l.05 ani. Pentru unele gravuri se păstrează şi acuarelele (nr. 2, :3., 4, 5).
Un.
studiu, Stampele bucovinene din cartea contelui Feodor K raczay (1817),
se ocupă de lucrările acestuia: Ţărancă în port de iarnil, Prud moldovean,
Boie~ bucovinean şi Soţie de nobil bucovinean 30 • Primele două reprezintă stampe,
celelalte două acuarele. Să mai reţinem, tot aici, şi articolul Bucei•schene,
publ_icat în Făt-Frumos" în 1938 31 • Face precizări importante cu privire la
uriele persoane care i-au servit ca model lui Epaminonda Bucevschi în picturile sale.
Contribuţii importante aduce Eugen I. Păunel la cunoaşterea vieţii
şi operei lui Carol Miculi, născut.la Cernăuţi în 1821, profesor, compozitor
•şi pianist, elev al lui Fr. Chopin şi îndrumător al lui Ciprian Porumbescu,
·hi-începuturile pregătirii sale muzicale. Eugen I. Păunel il prezintă pe Carol
'Mi2uli folosind un manuscris pe care i-l pune la dispoziţie Ştefan Mic~i,
din familia compozitorului32 • Consacră un studiu important, Vasile .Alecsandri şi Carol 1'1iculi, raporturilor dintre ei, cu multe informaţii inedite
la acea dată, ·care- îşi 'păstrează şi ast;lzi actualitatea33 • Studiul este însoţit
si de două scrisori· ale lui Alecsandri către Carol .:Miculi, trimise, una <le la
Mircesti, în 1 ianuarie 1879, alta de la Paris, în 12 martie 1879.
Eugen I. Păunel ·-elogiază activitatea lui Constantin Mandicevschi,
predecesorul său, numitcla conducerea Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi
în 15 octombrie 1922. Meritul său stă, după Păunel, în faptul că schimbă
întreg sistemul austriac de catalogare şi-l introduce pe cel din România, reorganizează serviciile, se preocupă îndeaproape de depozitul legal şi achiziţiile de manuscrise şi de carte 34 • Apreciază lucrarea sa de doctorat, b1ftuenţa
geografică asupra dezvoltcrrii culturale a vechiului Orient, care relevă o concepţie „universală şi uimitor de modernrt". Sunt prezentat~ şi lucrările lui Ma,
dintre cari'! reţinem lnzestrarea biblioteci·i cu cârţi româneşti (1922)
dicevschi,
::· . . .

alt

2.8 D. Vatamaniuc, Eminescu - Contributii documentare, Galati, Editura Porto-Franco,
· :'.\luzeul. Literaturii Române, 1993, p. 31.
'
'
21 „Codrul Cosminului",
VIII, 1933-1934, Cernăuţi, 1934, p. -419-432 (şi extras,
Cernă'Uţi, 1934).
· 30 Ibidem, IX, 1935, Cernăuţi, p. 243-258 (şi extras, Cernăuţi, 1935).
n „Făt-Frumos", XIII, nr. 1, ianuarie 1938, p. 32- 34.
33 Eugen I. Păunel, ş,efan Miculi, Familien-Chronik (Apărut, ca manuscris, pag. 101,
32x20 cm), „Codrul Cosminului", X, 1935, p. 328-331 (şi extras, Cernăuţi, 1935)
88 „Făt Frumos", X, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1935, p. 19-27; nr. 3, mai-iunie 1935,

p. 103- 108.
H Eugen I.
1933, p. 568-574

Păunel, Constantin .l\.J andicevschi
(şi extras, Cernăuţi, 1933).

( 1859-1933), „Codrul Cosmin ului", VIII,

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Eugen I.

7

Păunel

275

Biblioteca Universitarlt din Cernăuţi (1918-1930), lntemeierea Bibliotecii
Tării (1931). Mult interes arată )landicevschi pentru recuperarea manuscriselor muzicale ale fratelui său.
O altă personalitate care se consacră muncii de bibliotecă este Ioan
Bianu, dtruia îi consacră o prezentare la încetarea din viaţă în 1935 35 • Se
op1;e.ş,te la pregătirea sa ştiinţifică, preocupările pentru folclor şi atenţia
pe C<\H~ o acorda filologiei. Bianu se impune însă ca o personalitate în munca
de bibliotecar. ,)Iăestria puterilor sale de creaţiune - scrie Păunel - se
manifestă acolo, în mod mai fericit, unde poate cuprinde cu o singură privire cartea şi importanţa inerentă ei''.
Merită o atenţie deosebită literatura în care este prezentată şi Bucovina, şi la care se opreşte Eugen I. Păunel în studiile sale. Să ne ocupăm
mai întâi, <le unul dintre de, Bucovina de altădată oglindită în trei naraţiuni
uitate, publicat în „Convorbiri literare" în 1939 36 •
Sunt, <le fapt, patru naraţiuni; una aparţine lui Alexandru Pelimon,
jidovul că1n,Ttar. Jloldova şi Bucovi11a 37 , două lui Radu Rosetti, Lep,fdarea
de lege 38 şi Spoi.Jedania Başbulubaşei 39 şi una lui Ioan Slavici, Din pâcat în
pileat.
· ··Alexandru Pelimon îşi conduce eroii, spre finalul romanului, în Buco.
vina şi desc1·ie Suceava„ Dragomirna, Cernăuţi, Mânăstirea Putna. Căutând
să dea o bază istorică naraţiunii, Pelimon prezintă Reuniunea română de
lephfră şi drt inscripţiile de pe pietrele monumentelor voievodale de la Putna.
Radu Rosetti se ocupă de exodul boierilor moldo\•eni în Bucovina ca urmare
a evenimentelor <lin 1821. Numele lor îl cunoastem din lucrarea lui Teodor
Balan,i Refugiaţii moldovmi în· Bucovina 1821' şi 1848, tipărită în 192946 •
Intei·e5antii este descrierea Cernăuţului, intrat în procesul de occidentalizare; ..iavadat de boierimea .moldoveană în costumaţie orientală 41 • Bătrânii
care cunoşteau regimul dinainte ele ocuparea Bucovinei de către Austria,
în 17:75, trăiau cu sentimentul că provincia revenea la Moldova. :Kara'ţiu
nile n'n :se susţin pe o bază istorică, chiar dacă se invocă unele mărturii ale
lui Dositei Herescu şi altele de această natură. Din păcat în păcat este ul·
timul roman al lui Ioan Slavici si se publică în „Adevărul literar si artistic"
în 1924~ 1925, iar în volum postum în ediţia de Opere din 19764 Acţiunea
se petrece în timpul pregătirilor pentru unirea Principatelor şi familia Ciuntuleac;· căreia îi aparţin unii eroi, este atestată în Bucovina încă din 1793.
Slavici este printre organizatorii serbării de la Putna din 1871. Interesează
din. nai:aţiunea sa îndeosebi ultimul capitol, când naratorul face o vizită
la Putna şi descrie pădurea bucovineană 43 •

<

Eugen I. Păunel, Ion Bianu (1850-1935), ,.Codrul Cosminului'', X, 1935, p. 345extras, Cernăuţi, 1935).
„Cotl'!orbiri literare", LXXII, nr. 2, februarie 1939, p. 118- 182 (şi extras, Bucureşti,
1939). .
37 Alexa11<lru Pelimon, jidovul cămătar. ~7\Joldova şi Bucovina, Bucureşti, Tipografia
Stefan H.asi!lcscu, 1963.
3 " Radu lfosetti, Poveşti moldoveneşti, Iaşi, „Viaţa românească", 1920, p. Hl-172.
•
39 .Radu Rosetti, Alte poveşti moldoveneşti, Iaşi, „Viaţa Românească", 1921, p. 77-134.
40 Teodor Balan, Refugiaţii moldoveni în Bucovina 1821 şi 1848, Bucureşti, „Cartea Româneasci'L", 1929.
41 Hadu Rosetti, Poveşti moldoveneşti, p. H4.
n Ioan Sla·rici, Opere, VIII. Romane [Ediţie de C. Mohanu şi D. Vatamaniuc], Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 655- 748, 897-900.
t 3 Ibidem, p. 747- 748.
3ii

350

(şi

36
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Eugen I. Păunel considera că Al. Procopovici, profesorul cernăuţean,
avea meritul de a ne oferi în ediţia sa, în două volume, a cronicii lui Ion Neculce, povestitorul moldovean „legibil şi inteligibil", iar prin aparatul ştiin·
ţific un model de lucrare bibliografică 44 •
Studiul de literatură comparată mai important, realizat de Eugen I.
Păunel, rămâne Cdntecul Mititicliii, publicat în „Revista germaniştilor români" în 1935'5 . Transcriem câteva versuri din acest cântec, cunoscflt inert
din 1773:
Mititica, vino-ncoace !
Ba nu, neică, n-am cr face.
Mititica, vin' la noi.
Ba nu, neică, nu te voi.
Mititică eşti la gură.
Mititică

esti la stat
Şi cu haz' la sărutat.

Eugen I.

Păunel îşi

propune

să

demonstreze

că

poezia,

cunoscută

sub
Este
asemenea investigaţie nu putea fi întreprinsft fără cunoaşterea limbii rom.âne !Şi
germane şi a celor două literaturi.
..
Studiul consacrat lui Eminescu, Popasuri eminesciene la Cenuiuţ1:,
publicat în „Convorbiri literare" în 1939, stabileşte perioadele când poetul
a fost în capitala Bucovinei şi încearcă să identifice gazdele nl·~ 441 • .t;ţi,,grafii
lui Eminescu nu le-au dat acestor probleme nici până astăzi r[tspunsm·i satisfăcătoare. Absenţa documentelor face cu neputinţă stabilirea,· €U ·cf'1·titudine, a tuturor perioadelor când poetul a fost la Cernăuţi, cu excepţia
anilor şcolarităţii, când scoatem informaţiile din cataloage. Dificilă este
îndeosebi identificarea caselor în care a locuit. Cemăuţul cunoaşte, ca de
altfel şi alte oraşe, un proces continuu de urbanizare care conduce la inlocuirea caselor cu aspect sătesc cu construcţii de toate categoriile. Eugen I.
Păunel propune cîteva gazde, însă procedează cu multă circumspecţie îu
demersurile sale. Studiul se înscrie totuşi ca un punct de plecare în elucidarea, pe cât posibil, a petelor albe <lin biografia eminesciană.
Munca în bibliotecă este continuată de Eugen I. PrtUnel şi după 1940,
când se stabileste în Germania. Intră în serviciul Bibliotecii de stat din Berlin şi desfăşo~ră o activitate deosebit de importantă pentru salvarea patrimoniului bibliotecii sub bombardamente şi ocupaţia sovietică. Publică
lucrarea Goethe als Bibliothekar în 19544 7 şi Grillpar::er als Bibliotltekar tot
în 1954 18 . Este evidentă preocuparea de a prezenta personalitflţi ilustre care
n-au dispreţuit munca de bibliotecar.
formă de cântec, nu era de provenienţă lăutăreasdl, ci creaţie populară.
urmărită circulaţia poeziei în spaţiul literaturii române şi gennanc. O

14 Eugen I. Păunel, Pe marginea unei ediţii noi. „Cronica lui I. Newlce", ediţie lngride Al. Procopovici, cu o prefaţă şi o introducere (voi. I-II), Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 1932, „Junimea literară" XXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1932, p. 16'1.-165.
45 „ Revista germaniştilor români", IV, nr. I, 1935, p. 37 -66.
16 „Convorbiri literare", LXXII, nr. 6-9, iunie-septembrie 1939, p. 933-;-.941.
47 \'\'illy Unger, op. cit., p. 184, 188.
'" Bibliothek imd Bibliothekar, Leipzig, 1954, p. 357- .'83.
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Lucrarea de sinteză a lui Eugen I. Păunel rămâne monografia Die
Staats-Bibliothek zt< Berlin, tipărită la Berlin în 19654.11 • Istoricul bibliotecii
becline:t:e, extins pe două secole, 1661-1871, este urmărit cu o documentare impresionantă. Deşi pe copertă se înscriu aceste date, monografia cuprinde şi bibliotecariatul lui Karl Richard Lepsius ( 1873-1884.). Este
profesorul lui Eminescu de egiptologie la Universitatea din Berlin. Un al
doilea volum urma să t:uprindă epoca 1886-1925&0 • Nu mai apare. Sunt
ilustrative pentru noi statisticile privind fondul de carte din biblioteca berlinez;i. Aflăm de aici că biblioteca nu deţinea nici o carte în limba română
între 1855- 1867.
Eugen I. Păunel încetează din viaţă în 22 decembrie 1966 şi este înmormântat în cimitirul \Valdfriedhof din Dahlau. Biblioteca din Berlin
păstrează câteva manuscrise ale sale publicate în revistele vieneze: Epilog
zum Pratcrbrunnen, Laxemburg, Der alte W iihringer Friedhof einst imd jetzt,
Der Augarten&1 • Fac parte din preocup[lrile lui Eugen I. Păunel la Viena
cu privire la monumentele din capitala Austriei, când pregăteşte colecţia
de poezii in care se evocă grădinile vieneze.
Eugen I. Păunel a fost, cum arată biograful său, un bibliotecar de
chemare (Bibliothekar aus Berufung)&2 , iar Erich Beck îl numeşte Nestorul
ştiia ţei bibliotecare bucovinene (N estor der Bukowiner Bibliothekskunde),
fără. sprijinul căruia nu putea realiza Bibliografia Bucovinei·, lucrare fundamentală în acest domeniu&a.
Activitatea lui Eugen I. Păunel se desfăşoară în trei perioade istorice,
marcate de schimbările politice în această parte a Europei. Pentru cultura
română prezintă interes aparte epoca 1930-1940, când stă în fruntea Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi. Acum elaborează şi studiile sale care
se înscriu între contribuţiile fundamentale prin investigaţiile în cultura română şi germană.
•

Eugen I. Păunel (1888-1966) entfaltet eine frucbtbare Tătigk.eit in der Diplomatie,
an der Leitung diir Universitătsbibliothek in Czernowitz, urui im Dienste der Staatsbibliothell
in Berlin.
Er wurde auch durch seine wissenschaftliche Tătigkeit bekannt, und arbeitet gut
erkuudigte Studien aus, die heutll noch ihre Aktualităt beibehalten.
Seine Monographie der Berliner Staatsbibliothek bleibt seine wichtigstes synthetisches
Werk.

0 Eugen Păunel. Die Staats Bibliotliek zu Berlin. Ihre Geschichte und Organisation wăh
rend der ersten zwei fakrhunderte seit ihrer Eroffnung. 1661-1871, Berlin, Verlag Waltllr Gruyter, 1965, XXII + 420 p.
5o Willy Unger, op. cit., p. 185.
51 Ibidem, p. 178.
5~ Ibidem, p. 273.
!i3 Erich Beck, Bibliogr&phie zur Landeskunde deY Bukowina. Literatur bis zum Jahre
1965, Miinchen, Verlag des Siidostdeutschen Kulturwerkes, 1966, p. Vil.
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POETUL BUCOVINEAN ION CALENCIUC IN LUMINA
PRESEI DE LIMBĂ GERMANĂ
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ

Una din personalităţile culturale marcante ale Bucovinei a fost poetul
si medicul Ion Calenciuc, care semnează uneori cu numele Ionel CalenciucBoruţeanu.
Se naşte în 8 octombrie 1856, la Borăuţi, în fostul judeţ Cernăuţi, şi
a fost medic foarte cunoscut la Marianske Lazne (Marienbad), unde a practicat medicina timp de 48 de ani. A fost şi consul onorific al României. Intre
pacienţii săi se numără Nicolae Titulescu, Octavian Goga, Maxim Litvinov,
Siegfried \Vagner. Personalitatea sa este evocatrt de Theodor Emandi, ministrul român la Praga, în necrologul din „Glasul Bucovinei" (25 noiembrie 1934). Karl Kurt Klein prezintă în Literaturgeschichte des Deutschtums
in Attsland (Leipzig, 1939) trei scriitori bucovineni de limbă germană, dar
negermani: românul Ion Calenciuc, polonezul Karl Piehowicz şi evreul Alfred Margul-Sperber. Studiul cel mai temeinic aparţine lui Victor Morariu,
Un. Chamisso al României: poetul germano-român dr. Ionel Calenciuc, publicat în „Revista germaniştilor români", în 1935.
Alfred Reiner ne-a informat că un bombardament a distrus la Viena
casa unde se ţineau şedinţele cenaclului literar frecventate de poetul-medic.
Acolo se păstrau manuscrisele literare şi ştiinţifice ale lui Ion Calenciuc, pierdute definitiv. De asemenea şi mormântul poetului, a fost distrus în timpul
celui de-al doilea război mondial.
Biblioteca Academiei Române păstrează în fondurile sale principalele
scrieri ale lui Ion Calenciuc. Sunt de menţionat, în primul rând, cele două
lucr:,ri literare: Die Glocken von Bornti si Traumland, de care ne ocupăm
mai departe, precum şi lucrări din doffier{iul medicinei, dintre care reţinem
Despre partogene::a febrei puerperale şi starea prezentă a terapiei. Observiiri
cazuistice la tratamentul raţional al procesului puerperal (Bucureşti, 1893)
şi Marienbad din punct de vedere medical (Galaţi, 1893).
Este şi autorul unei monografii J;f arienbad, prima descriere a acestei
staţiuni balneare în limba română.
Poemul romantic Die Glocken von Boruţi se tipăreşte la Viena şi Leipzig în 1908 şi este tradus de Iancu Tomoioagă, Clopotele din Boriiuţi, în 1927.
Traumland se tipăreşte, tot la Viena, în 1933. Ediţia a II-a, din 19:34, este
completată cu alte poezii, sonete şi balade. În ediţia a doua sunt reproduse
şi comentariile critice la prima ediţie. O parte din ele au apărut în 1933,
altele în 1934. S-a publicat în presa de limbă germană recenzia lui Herbert
Strutz în „Freie Stimmen" (Klagenfurt 1933), a lui Anton Gerkisch în „Marienbader Zeitung" (septembrie 1933), A-r în „Salzburger Volksblatt" (25
octombrie 1933), St. în „Suddeutsches Tagblatt" (decembrie 1933), A. T.
în „Glarner Nachrichten" (decembrie 1933), Karl Heinz Strebl în „Siidetendeutsche Tageszeitung" (15 decembrie 1933), Viktor Mifka în „Deutsche
Analele Bw;ovinei, I, 2, p. 279-280, B
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Corpszeitung" (februarie 1934), Max Fleischer în „Neues Wiener Tagblatt"
(13 aprilie 1934), F. F. în „Neues Wiener Journal" (16 februarie 1934), I. s.
în „Egerer Zeitung" (6 iunie 1934), R. S. în „Neue Freie Presse" ( 14 iunie
1934}, S. v. M. în „Berner Tagblatt" (6 iunie 1934). Sunt de consemnat
şi două prezentări, fără semnătură, în „Aussiger Tagblatt" (ianuarie 1934>
si în „Wiener Neueste Nachrichten·'.
'
Cele două culegeri de vt:rsuri stârnesc, cum se desprinde de mai sus,
ecou în presa de limbă germană, situaţie în care nu se găsesc prea mnlţi poeţi
din ţara noastră. Explicaţia strt şi în faptul că Ion Calenciuc se bucura <l~
prestigiu c;~ medic la una din staţiunile balneare importante din Imreriul
austro-ungar. Recenzenţii remarcă faptul că Ion Calcnciuc era român. iqs;J
se impune ca poet reprezentativ de limbă germană în mişcarea literară din
vremea sa. Poeziile filozofice pun în discuţie probleme fundamen tak ale
existenţei. Misiunea ca poet şi-o defineşte în Nachts wenn alic Stimincll schweigen, apreciatr1 de Viktor Mifka drept cea mai frumoasă poezie a sa. Este
apreciată în termeni asemănători şi de recenzentul de la „Neucs Wicner
Journal", care îi alătură şi poezia Sommeruntergang. "Cn loc aparte ocup::. şi
poeziile închinate mamei sale. Doinele, baladele şi legendele - remarcă
recenzenţii - ne îndrumă spre creaţia popular~ românească. Max Fkischer
stabileşte legături cu poezia lui Lenau. ;,E aceeaşi melancolie -- seric recenzentul - care se abandoneazr1 toamnei, căderilor de frunze si sentimenttlor
vagi, meditaţiei asupra vremeiniciei, farmecului bălţilor c~ stuf şi ferigă".
Nu stăm, totuşi, în faţa unei imitaţii, care sft anuleze personalitatea poetului.
„Este dragostea .recunosci"ttoare a lui Calenciuc -- precizează recezen tul - ,
pe care o mărturiseşte faţă de maestrul său Lenau, punând la mormântul
acestuia un buchet cu propriile flori" .
. Pe lângă periodicele din Cehoslovacia, Austria, Germania şi Elveţia,
se publică şi în Bucovina o recenzie, sub semnă tura lui Nicolai Ţurcanu,
în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung" (2 noiembrie 1933). Insistă şi el asupra faptului că Ion Calenciuc era un român bucovinean care se impusese în
literatură prin limba germană. Comunică informaţii biografice de mare insemnătate pentru cunoaşterea vieţii poetului, îndeosebi din epoca studiilor
universitare. Se opreşte şi la cântecele studenţeşti pe care le-a compus şi
care se bucură de-o circulaţie largă la acea vreme. Nicolai Ţurcanu împfntăşeştc opinia unui critic vienez, potrivit căreia Ion Calenciuc scrie o poezie
filozofică profundă, cum nu se întâlnea de la Lenau încoace în ţările de limbă
germană.

Ion Calenciuc încetează din viaţă la Viena, în 16 noiembrie 193-4, câteva luni după moartea soţiei sale. Poet remarcabil, ar fi de dorit ca scrierile sale să fie tipărite integral ~i în limba română.

Zusammenfassung
Der Bukowiner Rurnă.ne Ionel Calenciuc (1856- 1934) war ein hochgeschă.tzter und
Arzt und ein bedeutender deutschprachiger Dichter. Er war der rumă
n;sche Chamisso, wie ihn der Germanist Victor Morariu treffend bezeichnete. Bekannt geworden sind seine literarischen Werke: Die Glocken von Boruti (Wien, 1908) und Traumlană
(1933). Die Kritik war positiv. Die zweite Auflage des zweiten Werkes erschien 1934 und
enthielt auch Pressenstimrnen iiber diese Dichtungen, Rezensionen, die in rnehreren deutschsprachigen Zeitungen, Osterreichs, Rumă.niens, der Tschechoslowakei und der Schweiz erschienen sind. Betont wurden des Dichters Rurnănentum, Lenaus Einfluss auf den Dichter.
Die Originalită.t des Dichters wurde auch gewiirdigt. E.ine neue Autlage der Werke des
Di· hters wăre wiinschenswert.
vielbeschă.ftigter

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

AUREL ONCIUL

ŞI

REVISTA ,,PRIVITORUL"

MARIAN OLARU

Aurel Onciul, cunoscut om politic român din Bucovina de dinaintea
primului război mondial, era fiul lui Isidor cavaler de Onciul şi s-a născut
la 29 februarie 1864, în localitatea Vicov de Sus. A urmat cursurile prestigioasei instituţii de învăţământ din capitala imperiului austriac - Institutul
Teresianum din Viena 1 . în anul 1885, a intrat la procuratura de finanţe din
Y iena, un an mai târziu obţine titlul de doctor în drept 2 şi, din 1887, a fost
fnncţionar la Ministerul de Culte şi Învăţământ. A colaborat în calitate de
translator pentru limba română la „Foaia legilor imperiale" de la Ministerul
austriac de Interne, unde, în 1893, a devenit secretar ministerial. Din anul
1896 se mută în Moravia, unde fusese numit căpitan districtual şi apoi şi
docent pentru dreptul de asigurare şi administrativ la şcoala superioară
din Briinn. Aici a fost şi referent al guvernului local3.
Aurel Onciul este autorul unor studii privitoare la reforma administraţiei, la dreptul român, al unor proiecte de reformă privitoare la „reedificarea României" şi organizarea României Mari, al unui dicţionar juridic şi
politic, realizat împreună cu dr. Florea Lupu4 , etc.
Aceste lucrări şi numeroasele articole publicate în presa vremii ni-l
relevă pe Aurel Onciul ca fiind o personalitate complexă, deosebit de mobil
în planul relaţiilor sociale şi politice şi, cum spunea Teodor Balan, un om
politic în sensul propriu al cuvântului.
începutul anului 1902, la Cernăuţi, avea să marcheze intrarea în scena
politică a Bucovinei a Partidului Ţărănesc Democrat 6 , curent politic promovat de Aurel cavaler de Onciul. Revista „Privitorul" şi „Voinţa poporului"
aveau să fie organele de presă ale partidului amintit fiind orientate spre o
colaborare cu autorităţile austriece şi celelalte etnii din Bucovina, acesta
fiind şi sensul înţelegerii politice încheiate, în anul 1904, cu ucrainenii, germanii şi evreii - numită „Tovărăşia ţărănească". Această înţelegere poliLucian Predescu, Enciclopedia · CugetaHa. Memorial ronânesc. Oameni şi înfăptuiri,
1940. p. 616.
l. V. Cocuz susţine că Aurel Onciul era „doct9r în drept şi economie", în „Suceava Anuarul Muzeului Judeţean", vol. XVI, 1989, p. 51.
8 Lucian Predescu, op. cit., p. 616.
' Prezentăm lista lucrărilor scrise de A. Onciul: Zur ăsteneichischen Sprachenfrage, Wien,
1898; Reforma administraţiei, Bucureşti, 1899; Dreptul administrativ român prelucrat sistematic. Partea generală, Viena, 1900; Wirtschaftspolitisches Hansdsbuch von Rumanien, Gotha, 1917;
Reedificarea României. Un studiu al reformelor necesare,· Cernăuţi, 1918 Organizaţia României
Mari. Studiu, Cernăuţi, 1920; Das ăsterreichische Problem, Wien, f.a. şi împreună cu dr. Florea.
Lupu, Dicţionar juridico-politic, Cernăuţi, 1895.
6 Partidele istorice în Bucovina, în „Glasul Bucovinei", I nr. 1, 1994, p. 45, şi „Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", vol. XVI, 1989, p. 51-52.
1
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tică a funcţionat până în anul 1905 şi era îndreptau împotriva Partidului
Poporal Naţional Român şi a Partidului Conservator.
Între numeroasele publicaţii româneşti din Bucovina, de la începutul
secolului al XX-lea, „Privitorul" reprezintă un caz aparte, distonant, prin
orientarea politică naţională diferită de a celorlalte periodice româneşti.
Revista „Privitorul", al cărei titlu, asa cum mărturiseste Aurel Onciul,
a fost inspirat de un vers eminescian 8 , era'de format mediu Şi apărea de două
ori pe lună, la 1 şi la 15 ale fiecărei luni, cu începere de la 1 aprilie 1902
Şi până în decembrie 1903.
Redactor responsabil şi editor, până la 1 octombrie 1902, a fost Aurel
Onciul; de la 1 ianuarie 1903, acesta este menţionat ca editor şi proprietar.
Redactori responsabili au fost: Ion \Vetschauer, între I 5 oct. - 15 dec.
1902, Nicolai Gherman, între 1 ian. - 15 dec. 1903, Alexandru Jijie, de la
1 noiembrie 1903 şi Dionisie Voronca, de la 15 nov. 1903.
Pe coperta periodicului apare menţionat faptul că societatea politică
„Unirea" era proprietara publicaţiei, de la 15 februarie 1903.
Un loc deosebit îl ocupă <lin paginile revistei „Privitorul" chestiunea
„rutenizării" sau „românizării" Bucovinei. Aurel Onciul semnează articolele
Condiţiile exitenţei românilor şi Problema austriacă 1 , considerând că „teza
rutenizării este relativ nouă" aceasta fiind concepută abia între anii 1870
şi 1880. Cauza apariţiei acestei teze, susţine Aurd Onciul, este faptul c[1 recensământul din anul 1869 „a scos la iveală numărul impozant al rutenilor"
din Bucovina 8 , în timp ce Ficker, în publicaţia jubiliară Hmzdert jallre, susţine preponderenţa „aproape exclusivă a limbii române in Bucovina" 9 •
În primul articol amintit, Aurel Onciul susţine că intelectualitatea română a adoptat această teză a „rutenizării'' fără critică, arătând că elementul român din Bucovina şi România avea o deosebită forţă de asimilare
a elementelor alogene, păstrându-şi intactă naţionalitatea. Căutând să fie
cât mai convingător, A. Onciul încearcă să pună faţ[L în tap un text din
1783, al lui Iosif Budwinszky, adresat împă.·atului Iosif al II-lea şi textul
lui Ficker, acordând câştig de cauză lui Budwinszky.
Analizând textul publicat în „Privitorul", nr. 4, din 1902 şi acela~i
text publicat de A. Onciul î-J „Viaţa românească", din 1913, se constatfL de
la prima vedere o diferenţă evidentă între ele, interpretarea datr1 de A. Onciul fiind în defavoarea adevărului istoric şi a elementului românesc de pe
aceste meleaguri10 , folosindu-se de metoda citării trunchiate a textelor şi
inducerea, în acest fel, în mintea cititorilor, a unor judecăţi false.
Folosindu-se de pseudo-argumente, Aurel Onciul inversează raporturile etnice din fosta Ţară a Moldovei de Sus, din care a fost desprinsă Bucovina,
susţinând că Valea Ceremuşului a fost ruteană „din capul locnbi" 11 ;;ia r~tmas
ruteană pe tot parcursul „stăpânirii moldoveneşti". „Argumentul" fiindu-i

• „Privitorul", nr. 1, 1 apr. 1902, p. L
„Privitorul", I, nr. 1-2, 1 şi 15 apr. 1902; nr. 5-6; l şi 15 iul. nr. 7; l aug. 1902;
nr. 9-10; l şi 15 sept. 1902 şi nr. 11; 1 oct. 1902; II, nr. 3-4; 1 şi 15 febr. 1903.
8 Ibidem, I, nr. 4, 15 mai, p. 2.
9 Ibidem.
18 Aurel Onciul, Chestia româneascc:I în Bucovina, în „Viaţa. românească", vol. XXXI,
an VIII, 1913, p. 5- 10.
11 „Privitorul", I, nr. 4, 15 mai 1902, p. 3.
7
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cei 100.000 de ruteni adu~i de ~tefan cel Mare au fost românizaţi in decursul timpului, rrimânân<l cam 35.000 de ruteni ce se regăseau în populaţia
Bucovinei - de 75.000 de locuitori - la venirea austriecilor.
Mergând pe aceeaşi „logică" a cifrelor oferite şi de recensămintele
austriece din 1880, 1890 şi 1900, elaborate pe criterii diferite, neunitare şi
care căutau să cosmetizeze imaginea unei provincii mt:>nită de stăpânirea
austriacă a fi multietnică şi fidelă reflectare a imperiului, Aurel Onciul concluzionează că: „elementul român în Bucovina nu numai că nu a pierdut
prin rutenizare, ci, din contră, a sporit abnorm" 12 • Faptul că limba româPească s-a pierdut între Prut şi Nistru, în fostul teritoriu al Moldovei de Sus,
este explicat de Aurel Onciul prin aceea că limba românească era limba administraţiei moldoveneşti, dar nu şi a locuitorilor acestei zone şi, deci, odată
cu retragerea acestei administraţii, s-a pierdut şi limba română care se vorbea aici doar ca limbă oficială. Concluzia acestei susţineri era formulată
într-un număr ulterior al periodicului „Privitorul", unde se afirmă că „singura sd'tpare pentru ambele popoare suprimate (românii şi rutenii~ n.n.)
este iaţelegerea lor cinstită pe baza principiului « sum cuique »" 13 . Este
interesant de observat că foarte apropiatul său colaborator, dr. Florea Lupu,
nu împărtăşea la acea datrt convingerile lui Aurel Onciul, acesta pronunţându-se pentru „combatere a rutenilor", respingerea alianţei cu germanii
şi a centralismului. Ilustrativ în acest sens este următorul pasaj din „Privitorul", nr. 5, din 1903, publicat la pagina 2: „eu condamn centralismul
ca izvor al mizeriei noastre naţionale în lmpărăţie şi cer autonomie naţională,
însă nu numai pentru românii bucovineni, ci pentru întreg teritoriul austroungar locuit de români" 14.
Articolele lui Aurel Onciul au produs o reacţie de dezaprobare în rândurile românilor, iar Leca Morariu scria la sfârsitul studiului lui A. Onciul,
din „Viaţa românească", din 1913, pe exempl~rul din biblioteca sa personală: „D-zeu să te ierte" 15 •
Politica promovată de Aurel Onciul şi organul de presă al Partidului
Ţăr5.nesc Democrat se inscria pe linia promovată de guvernatorul Conrad
Hohenlohe Schillingsfurt, „care nu vedea cu ochi buni politica revendicativă a partidelor române" 16 • Punctele progrnma tice ale acestei politici a
lui Aurel Onciul erau: înţelegerea cu rutenii, autonomia naţională, cultivarea propriei limbi, contactul cultural şi literar mai intim cu ceilalţi români1 7.
Conştient de argumentele neştiinţifice pe care le vehiculase în"'""'îrti'.colele amintite şi lăsând o portiţă deschisă colaborării cu intelectualii din
Bucovina şi forţele române!?tÎ care, în cvasitotalitatea lor, dezaprobau atitudinea lui A. Onciul in chestiunea naţionalr1, proprietarul „Privitorului"
permite lui Z. Voronca sr1 publice în revista sa, o serie de articole sub titlul
Rutenizarea Bucm·inei. La începutul primul articol din scria amintită, au.
torul ~cria: „<im rz,mas uimit <le naivitatea acestei teorii (a lui A. Onciul n.n.), deoarece rnjctul ei fiind discutat adeseori, la felurite ocazii, atât cu
Ibidem.
Ibidem, II, nr. 5, 1 iul. 1903, p. I.
11 Ihidcm.
15 „Viaţa româneasc[t", •rol. XXXI, VIII, 1913, p. 10, în Fondul „Leca Morarin", Muzeul Duco·1i11ei din Sucea·1a.
rn „Sucea·1a - Anuarul Muzeului Judeţean", voi. XVI, 19&9, p. 51.
17 „Pri·1itorul", II, nr. 5, 1 iul. 1903, p. 3.
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viu grai cât şi cu condeiul, contrariul ei ,~ste înteml'iata convingere a tuturora ... '' 18 • Zaharia Voronca arrt ta că Aurel Onciul , ,a petecut prea puţin în
ţară şi nu a avut ocazia - probabil - să vadă cu ochii proprii cum, nu indivizi, ci sate întregi cad jertfă slavonizării" 19 . Argumentele autorului în
susţinerea tezei rutenizării Bucovinei sunt cele furnizate de dezvoltarea istoriografiei de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea_
Amintim dintre acestea caracterul trunchiat, deformator al recensămi1~
telor austriece începând cu cel al lui Spleny, care denaturau realităţile demografice din Bucovina căutând a reduce numărul real al românilor; fuga
peste „cordun" a unor locuitori din nordul Moldovei (clerici, boieri, F1rani)
etc. Un bun strateg ca Ştefan cel Mare, spune autorul, „nu putea aşeza pe
cei robiţi (100.000 de ruteni) la marginea ţării, ci în mijlocul acesteia, cum
spune Dimitrie Cantemir, care, uitându-şi <luprt lungi\ trecere de vreme limba
părintească, şi-au însuşit pe cea moldovenească" 20 •
Fiind un bun cunoscător al istoriei românilor, Z. Voronca îl citează
pe Biderman care susţinea în lucrarea Die Bukowina unter osterreichischer
Verwaltung, ediţia a doua, că în Bucovina erau 10 naţionalităţi, dar „Românii trec de băştinaşi relativi" 21 • De asemenea, Z. Yoronca face legr->~tura
logică dintre simultaneitatea apariţiei ci'irţii lui W:isler şi scrierile ostile ro·
mânilor bucovineni.
Sesizând situaţia dramatică a românilor, determinată de vecină Ut ţile geografice, autorul amintit scrie în studiul său: „Facem parte din popoarele
de pe valea Dunării. Suntem înconjuraţi din trei părţi de lava colosului cartrespiuge denumirea de „rutean'"şi reclamă pentru sine numele de rus. Ţara
ne este pururea invadatrt de prisosul acestei lave. Privilegii şi instituţiuni
se nasc necontenit şi tot mereu aţâţă dorul de inundare" 22 •
. Un număr mare de articole se ocupă de str1rile sociale din Bucovina,
privind în mod critic poziţia politică a „boierimii". Este <le înţeles o astfel
de abordare a revistei „Privitorul", dacă avem în vedere că Aurel Onciu1
şi Florea Lupu se considerau reprezentanţii tinerilor burghezi ce se trţ_geau
din preoţimea şi învăţătorimea satelor. Articole ca Bo1·arii şi preoţimea în
Bucovina 23 , J.f ersul poli'ticii române în Bucovina 24 , Moralei diferitii şi M cgalomanie25 arată o continuă frondă a tinerilor faţă de boieri, asimilaţi cu conservatorii politici, cei care ~e opuneau, în opinia autorilor, transform.;trilor
democratice din Bucovina, transformări propuse şi susţinute ardent de revista „Privitorul" şi Aurel Onciul, fie şi ca o posibilitate de accedere spre
poziţii sociale şi politice mai înalte. Autorul aducea în discuţie atitudinea
„maliţioasă a boierilor faţă de fiii şi fetele de popă" 26 , exclusivismul boierilor
faţă de activitatea „Junimii", faptul că locul unor familii cu nume româneşti l-au luat familii al căror nume se termina în „-azza", „-aki", „-ino".
„-ilco", „-ynski", „-wicz". Erau condamnate lipsa de scrupule în agonisirea
Ibidem, nr. 19, 1 oct„ p. 3.
Ibidem.
ao D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1973.
p. 299.
11 „Privitorul", II nr. 21, 1 no·r. 1903, p. 5.
n Ibidem, nr. 22, 15 no·r. 1903, p. 3.
:aa Ibidem, I, nr. 11, 1, oct. 1902.
21 Ibidem, nr. 12, 15 oct. 1902.
11 Ibidem, nr. 14, 15 nov. 1902.
M Ibidem, nr. 11, l oct. 1902, p. 2.
18
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averilor şi neimplicarea boierilor în viaţa culturală (excepţie ff1când familia
Hurmuzachi). Autorul acestor articole, care semnează A. Vrânceanu - probabil pseudonimul lui Aurel Onciul - deplângea atitu<linea „ficiorilor de
popă" care erau curtenitori faţă de boieri.
Jn articolul intitulat J.Vlersul politicii rornâne în Biteovina, A. Vrânceanu
constată că până la I 892 politica românilor din Bucovina a fost monopolul
a şapte familii boif'reşti, supuse „prezidentului", politică ce s-a definit a fi
„conservativă " 27 • Anii I 879- 1892 sunt consideraţi de autor ca fiind favorabili
interese101· naţionale ale popoarelor din Cisleithania, ani care pentru români
s-a~ dovedit a fi sterpi datorită familiilor boiereşti. La acest capital sunt
acuzÂ-te de autor mai toate marile familii boieresti din Bucovina 28 • Tintele
preferate ale atacurilor revistei „Privitorul" au' fost Iancu Flondor 'numit
şi „papa de la Storojineţ'' şi „ziarul boierilor'', „Deşteptarea". Pe seama
conser:vatorismului şi a izolării boierilor „Privitorul" pune înlătura rea lui
Flor~ .Lupu din funcţia de consilier.
. Acesta, la 20 iulie 1902, la congresul învăţătorilor ţinut la R3df1uţi,
a criticat atitudinea deputaţilor din Dieta Bucovinei, numindu-i „papă
diete". cfot aici, Florea Lupu a susţinut necesitatea reformei electorale, înfiinţar-ea băncii ipotecare provinciale şi mărirea salariilor învăţătorilor. Toate
cererik,.cuprinse în discursul lui Florea Lupu au fost publicate î:ntr-o broşură
a învăţătorilor, fapt care a scandalizat opoziţia politică a Partidului Ţără
nesc Democrat şi a determinat reacţia energică a deputatului Wolczynski,
care a· cerut înlăturarea autorului <lin funcţia de con~ilier, deschiderea unui
proces la Curtea de Apel pentru mulţimea „de atacuri grosolane şi invective
de tot ordinare"29.
Partea cea mai importantă a articol dor din periodicul „Privitorul"
este dedicată agitaţiei vieţii politice din Bucovina. Perioada I 902- I 903,
în care apărea „Privitorul'', este caracterizată prin frământări şi dezbinări
în cadrul mişcării naţionale a românilor din Buc(')vina. De aici şi interesele
în continuă schimbare ale celor ce se aflau în spatrle românilor din această
publicaţie. Oricum, puţinele rânduri ~cri~e până acum de!'pn· Aurel Onciul
şi mişcarea politică pe care o conducea su11t aproape unauime în a aprecia
că, prin propovăduirea abandonrnii luptei naţionale şi fiind „în favoarea
unei pretinse lupte pentrn dnptate socială" 30 , liderul Partidului Ţărănesc
Democrat a pricinuit mult rău cauzei naţionale a rcmânilor.
fo'focul înfruntărilor cu Partidul Poporal Naţional Român, nu puţine
au fost momentele de luciditate, dt> afommc a unor idei perene - folositoare
mersului înainte al societăţii româneşti din Bucovina şi acestea veneau şi
din parte a lui Aurel Onciul şi a colaboratorilor srd. Astfel, la I decEmbrie
1902, prin re\'ista sa, A. Onciul anunţa necesitatea împăcării „în interesul
concentri'irii tuturor puterilor bietului nostru popor" 31 • Cu această ocazie,
autorul amintit făcea o analiză amănunţită a npartizării mam1 atelor pe
ba,,a Regulameutului electoral din 1861. Concluzia era că boierii, deşi nu plă
teau „tributul de sânge", aveau prea multe mandate pentru cameră (3 din
11) şi dietă (Ip din 29), deşi existau aproximativ 150 de boieri. în acelaşi
Ibidem, nr. 12, 15 oct. 1902, p. 3.
Ibidem.
Il>idem, nr. 13, I nov. 1902, p. 4.
30
„Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", voi. XVI, 1989, p. 51.
n „Privitorul", I, nr. 15, 1 dec. 1902, p. 2.

27
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timp, la oraşe se alegea un deputat în cameră de către 3.000 de alegători,
în curia comunelor rurale se alegea un deputat de 18.000 de alegători, iar în
curia proletariatului se alegea un deputat de 70.000 de alegători. Autorul
articolului critica „lrtcomia" boierilor care preluau mandatele altor categorii
sociale (ex. Iancu Lupul - pentru comunele rurale şi Teodor Flondor pentru proletariat). La acea dată, arăta Aurel 0nciul, boierii deţineau majoritatea mandatelor româneşti din cameră şi dietă (4 din 5 mandate româneşti
în cameră, 6 mandate ale boierilor şi 3 mandate ale aliaţilor lor din 12 mandate romfmeşti în dietft).
Prefigurând constituirea societăţii politice „Unirea", numărul din l
ianuarie 1903 anunţa unificarea administraţiilor publicaţiilor „Pri,•itorul"
şi „Voinţa poporului" 32 • La 15 februarie 1903 „Privitorul" anunţa constir
tuirea societăţii politice „Unirea", pe care „Deşteptarea" o definea drept
o „potemkiadă" 33 • Societatea „Unirea" îşi propunea: emanciparea ţărănimii,
reforme profund democratice, reformă electorală, lupta împotriva corupţiei
şi a politicii boiereşti, sprijinirea financiară a g-ospodăriilor ţăranilor etc.
Participarea la acţiunea de constituire a societăţii „trnirea" pare să fi fost
numeroasă. iar comitetul ales cu această ocazie îl an·a în frunte pe Aurel
Onciul, vicepreşedinte era protopopul G. Hostiuc - de la Camer~ şi profesorul Grigori Halip, de la Cernăuţi. Deviza societăţii a fost „Înainte, nimănui spre daună, tuturor spre bine" 3 i. Societatea politică„Unirea'' ,trebui·~
privită ca fiind Partidul Ţărfrnesc Democrat, iar baza socială a partidului
era formată din ţărani, inv:1ptorii satPlor şi o parte a intdectualit;l.ţii. Acea.<;t;'t ~ocietate politicft nu s-a bucurat de o largă adeziune în judeţele cu o
intensă activitate naţională ca: Suceava, Rădăuţi, Câmpulung .şi Storojineţ35.

Numeroase sunt articolele dedicate de „Privitorul" reformelo.r atât
de necesare atunci în Bucovina. Rândurile scrise în sensul susţinerii acestora
se constituie în critici virulente la adresa „boierimii" si a unora di1ttfe mai
marii zilei din Ducatul Bucovinei, Aurel Onciul consid~rându-se a fi _printre
cei puţini care militau, la acea dată, pentru progresul ţării lor. În campania
pentru alegerile din 1903, când diferendele cu P .N .R.B. erau departe de a
se atenua, Aurel Onciul scria: „O mână de ciocoi prăpădiţi conduce de un
semisecol destinele poporului românesc din Bucovina. Sub letargia indiferentismului şi îngâmfarea acestora am pierdut tot ce puteam pierde, ca popor
fruntaş al acestei ţări. Loviţi de moarte în interesele noastre ~conomice,
deveniţi robi ai cxploatiirii boiereşti, „ei rn stafia rutenizărH caută să ne
abată de la nii:zeria noastră cco11omică cau::ată de ei" (s.n.) 36 •
în articolul Către aleg1!tori, Aurel Onciul lansează un atac virulei;t la
adresa oridinii constituite, solicitând înfiinţarea băncii ţării, înfăptuirea
reformei electorale al cărei proiect fusese tărăgănat, in secţiunile Dietei, mai
mult de 6 săptămâni etc. Apelul lansat cu aceast{t ocazie este semnat şi de:
dr. Straucher, N. \~assilko, dr. Stefan Stocki şi hotei Pihuleac 37 • în cam3

~

33
34

35
36

31

Ibidem, II, nr. 1, 1 ian. 1903, p. 1.
Ibidem. nr. 'I, 15 fe\J. 1903, p. 3- 7.
Ibidem.
„Sucea·ra - Anuarul Muzeului Judeţean", voi. XVI, 1989, p. 52.
1
Candidatura d-rnlui Aurel Onciul, în „Pri"ritorul", II, nr. 16, 15 aug.' 1903, p. 2.
Ibidem, 1ir. 22, 15 nov. 1903, p. 5.
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Aurel Onciul fusese desemnat candidat al Partipentru comunele rurale din districtul Sucevei.
Reforma electorală, cap de afiş al dezbaterilor politice de atunci, propusă iniţial Dietei, în 1898, de către Ghcorge Popovici; trebuia să aibă la
bazfl alegei-ea directfl ~i secretă,, funcţionarii publici - în viziunea lui Aurel
Onciul - ttebuiau sft îndeplinească serviciul elcctoi'al, iai· mand:atele să. fie
repartizate teritorial. Aurel Onciul su~ţine ca ce'rc.mi~e dectol'alc. să fie adap, ·
tate reprezentftrii naţionale. Aceastr1 ultimă idee e1·a astfel arguţnentată
ca fiind'o ;,întocmire cât se poate de binecuvântată si indispe'nsabilă în !11teres~l picii dintre naţionaliWţi" 88 .' Aceastr1 idee· a chcD;1'i.lo{ ~lectmale naţionale, fonnulatft <le Al. \\"olczynski, avea sft fie benefică peritru partidele
politice tomâneşti în lupta pentru emancipare naţională. 'În coloanele „Privicorului'·', nr. 14, din 15 iulie 1903;·pe aceastrt temft a tdormei electorale,
dr. Beno:Straucher a dat publicităţii un proiect de reformft a regulamentului provincial şi a regulamentului electoral provincial al Bucovinei, realizat în „coc înţelegere cu partidele progresiste din ţară". Îh acest proiect de
reformă -electorală se aratr1 că Dieta Bucovinei urma să cuprindă 54 de membri, din care 50 de deputaţi aleşi astfel:
I - IO deputaţi aleşi de marii proprietari,
II - 13 deputaţi ai oraşelor indicate prin regulamentul electoral ş1
ai camerei de comerţ şi industrie,
II(- 18 deputaţi ai celorlalte comune ale Bucovinei,
IV - 11 deputaţi ai curiei generale.
Marii proprietari urmau să formeze un cerc electoral aparte, fiind organizaţi pe 2 curii (în prima curie urmau să voteze membrii consistoriului
episcopal bucovinean şi „priorii" mfrnăstirilor Dragomirna, Putna şi Suceviţa; în curia a doua urmau să voteze marii proprietari). Se propunea ca
Cernăuţiul să fie organizat în 3 cercuri electorale, cu un număr total de 5
deputaţi, Suceava, H.ădăuţi, Siret, Câmpulung şi Coţmani urmând să aibă
fiecare câte un deputat. În articolul Motivele proiectului reformei electorale39,
dr. Str~ucher arăta că Bucovina era cea mai dezavantajată dintre provinciile imperiului dualist. În timp ce un deputat se alegea, în Salzburg, la 8.000
de locuitori, în Tirol - la 13.300 de locuitori, în Vorarlberg - la 6.500 de
locuitori, 1n Bucovina un deputat se alegea la 25.000 de locuitori. În susţi
nerea refo.rmei electorale, societatea „Unirea" a organizat şi dezbateri precum cea descrisă în numărul 15 din 1903, cu titlul Adunarea Unirii 40 • Oricum, pentru Aurel Onciul cauza reformei electorale a fost una de mare importanţă, dovad~1 cele scrise de el în iunie 1903: „Eu unul cel puţin în ziua
în care voi citi sanctionatr1 reforma electorală si voi vedea astfel realizată
problema politid1 a {·ieţii mele, impuse mie de iubirea către ţara mea depărtatr1, mă voi reîntoarce la viaţa mea ticnit~1 de la Brunn" 41 •
între subiectele importante ale „Privitorului" trebuie să remarcăm
şi preocuparea pentru situaţia materială grea a învăţătorilor, preoţilor ortodocşi, mai ales a preoţilor cooperatori. Aceştia din urmă constituind parte
importantă din baza socială a partidului condus de Aurel cavaler de Onciul.
as Ibidem, nr.
3 9 Ibidem, nr.
40 Ibidem, nr.
n Ibidem, nr.

2,
2"1,
15,
12,

15 ian. 1903, p. 5.
15 dec. 1903, p. 3-"1.
1 aug. 1903, p. 2.
15 iun. 1903, p. 'I.
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în-

cetează apariţia. ln articolul Rămas bun, Aurel Onciul face analiza activităţii publicaţiei, concluzionând cft „politica românilor bucovineni nu .poate
fi decât austriacă şi naţională'' 42 , iar în privinţa politicii naţionale, ea trebuia să fie numai „intensivă" şi nu „expansivă", fiind exclusft politica „de
a cuceri şi amalgama elemente străine, din care cauză politica reală trebuie
să se mulţumească de a apăra actualul teritoriu naţional'' 43 şi de a dezvolta

puterile poporului român. Mijloacele pentru dezvoltarea puterilor poporului
român fiind: şcoala, averea şi politica practicft. Programul politic naţional
trebuia să cuprindă, după Aurel Onciul, îndreptarea şcolii, înfiinţarea băncii
ţării şi reforma electorală.
Încetarea apariţiei revistei „Privitorul" poate fi pusă şi pe scama unei
puternice crize interne din cadrul Societăţii „Unirea", criză determinată
de personalitatea contradictorie a lui Aurel Onciul. Astfel, în numărul 23
din 1903, este anunţată demisia părintelui paroh George Hostiuc, vicep1:eşedinte al societrtţii „Unirea". Motivele acestei demisii sunt abattrea soc~e
tăţii menţionate de la programul anunţat, lupta crâncenă împotriva .boierilor şi preoţimii „pe care îi numiţi pe nedrept duşmani ai poporului"A-ţ. La
aceste motive parohul din Camenca adaugft situarea lui Aurel Onciul în
fruntea unui club din dietă ostil intereselor poporului român, atacurile virulente împotriva clubului român din dietă, precum şi cele îndreptate împotriva arhimandritului Miron Călinescu. Toate acestea îl determină pe
părintele paroh George Hostiuc să afirme, la adresa lui Aurel Onciul, că
este „unealta duşmanilor noştri cei mai neîmpftcaţi" 40 •

o
Concluziile acestei analize credem că sunt evidente. Hevista „Privitorul" prezintă un moment interesant şi controversat al dezvoltării presei
româneşti din Bucovina, mai ales c;t publicaţia amintită a jucat rolul unui
organ de presft al Partidului Tărănesc Democrat.
Periodicul amintit a abordat cu mult curaj o tematică foarte diversă,
în paginile revistei regăsindu-se, nu de puţine ori, articole care se situau
pe poziţii antitetice.
Articolele de analiză socială, precum şi cele privitoare la necesitatea
reformelor sunt deosebit de importante prin argumentaţie şi insistenţa abordării, situându-se pe poziţii înaintate pentru acea vreme. Imputabil este caracterul conjuctural al unor abordări, determinate de lupta pentru câşti
garea de capital politic pentru societatea „Unirea".
Fire tumultoasă, de larg~t deschidere, Aurel Onciul era reprezentantul
unei burghezii române în plină afirmare. În lupta politică acesta a manifestat un anumit radicalism, al impetuosului care vine din urmă şi ircbuie să
recupereze tot, neţinând seamă de mijloacele pe care le foloseşte. Aşa se
pot explica num~roasele atacuri din „Privitorul" la adresa unor oameni
politici d~ m'lrcă. ai mişcării naţionale a românilor buco,·ineni.
Ibidem, nr. 24, 15 dec. 1903, p. I.
o Ibidem.
H Ibidem, nr. 23, l dec. 1903, p. 3
45 Ibidem.

H
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Insistenţa şi intensitatea demersului revistei „Prh·itorul" şi a lui Aurel
Onciul în chestiunea naţionalrt a românilor bucovineni s-a dovedit a fi pe
un drum greşit, cauzând mult r[tu mişcării noastre naţionale, alimentând
dezbinarea forţelor politice româneşti şi progresul adversarilor acestora.

Zusammenjassung
Im Artikel liber Aurel Onciul und die Zeitschrift „Privitorul" erfolgt eine ausflihrliche
Beschreibung der politischen Tă.tigkeit A. Onciuls zwischen 1902- 1903. Diese Tatigkeit
wurde von der Zeitschrift „Pri"1itorul" untersti\tzt.
Die Zeitschift war eine Zeit lang anch ein Presseorgan der Demokratischen llauernPa.rtei.
Die Schlussfolgerungen dieser Abhandlung zeigen, dass A. Onciul sich auf dem Gel>iet
der sozialen und 6ko110111ischen R~formen auf einer fortschritlicheu Stellung befan<l, die aber
vou Standpunkte der rumiinischen nationalen Bewegung und ihrer politischen Einstellung
schadlicl1 war.
A. Onciuls Position trug zur Zersplitterung der rumănischen politischen Kra.Cte in
der Bukowina bei und wirkte zugunsten ihrer Gegner.
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RCDOLF \VAGNER ŞI UUCOVINA.
ÎNTRE PRINCIPIAl,ITATE ŞI PĂRTINIRE

TllDOR MORARIU

În··l991 apărea la Hoffmann Verlag din Augsburg un volum omagial
dedicat cunoscutului om de ştiinţrt german Dr. Rudolf Wagner, care s-a
ocupat· de-a lungul timpului cu istoria Bucovinei. Intitulată Vom .1.Uoldau~
<CJappen zum Doppeladler (sau Dl la stema Moldovei la vitltutul bicefal), lucrarea este- dedicată aniversării a 80 ani a sărbătoritului. Ea conţine trei
părţi distincte. în prima se aduc felicitările bine meritate, iar în cea de-a
treia se. evocă amintiri preţioase despre această personalitate. În partea a
doua, care ne interesează în special, sunt republicate o serie de articole despre
Bucovina, scrise de Dr. Rudolf Wagner, toate foarte interesante pentru istoricii noştri. Tot aici se află şi însemnatul memoriu pe care, la 1791, renumitul si deosebit de instruitul boier moldovean Vasile Bals l-a adresat împf1ratuiui .i\ustriei, Leopold II, în care denunţă situaţia e~onomică grea a
ţrtrănimii bucovinene, în urma anexării Bucovinei la Austria. Publicat pentru
a doua oară integral şi în original în limba germană, el constituie un document de prim ordin pentru istoria acelor timpuri. Poate nu numai întâmplarea face ca în acelaşi an învăţaţii români ardeleni Samuil Micu, Petru
~faior, Gheorghe Şincai, Ioan Piuariu-Molnar şi alţii să adreseze Curţii din
Viena petiţia cunoscută sub denumirea de Supplex Libellus Valachorum,
în care românii cer drepturi egale cu celelalte „naţiuni" din Transilvania 1 •
Anul 1791 rămâne de aceea un an crucial în opera de redeşteptare a conşti
inţei naţionale a poporului nostru, de secole oprimat.
Aducerea acestui document la cunoştinţa opiniei publice merită toată
consideraţia

şi

recunoştinţa

noastră.

Dar, înainte de a ne ocupa de scrierile istorice publicate in această
carte, cred cr1 sunt necesare câteva date privitoare la viaţa şi opera acestui
istoric german. Născut la 18 iulie 1911, el îşi petrece copilăria şi adolescenţa
în Bucovina, învăţând la liceele româneşti din Gura Humorului şi Suceava,
apoi la Universitatea din Cernăuţi, unde studiază germanistica. În 1934,
la Marburg, îşi ia doctoratul în filozofic pe teme religios-filozofice, cu o teză
inspirată din miscarea ucraineană reformatoare din Estul Galitiei. Lucrează
la Institutul Est-European <lin Berlin până la începutul celu'i de-al doilea
r{1zboi mondial. :Mobilizat, luptă pe mai multe fronturi, este rănit la Orel
şi cade în cele din urmă prizonier la englezi. După război, se consacră scrisului şi studiilor sociale. Întemeietor al Partidului Germanilor Refugiaţi,
deputat în Parlamentul din Bavaria până în 1958, din 1959 este profesor la
1

Istoria României Sn date.

Bucureşti,

.·l.>1a/ele Bucovinei, I, 2, p. 291-296,

Editura.

Bucureşti,

enciclopedică română,

1994
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Şcoala Superioară
temeiază catedra

de Ştiinţe Politice din l\Iiinchcn. La iniţiativa sa, se înde studii social-politice est-europene, ocupată de prof.
Hans Koch, prieten al ucrainenilor. Face Harta expulzaţilor din estul Europei. Iniţiază şi participă la sărbătorirea a o sută de ani de la înfiinţarea
Universităţii Francisco-Iosefine din Cernăuţi, care a avut loc la Linz, cu
care ocazie se aduc omagiile cuvenite eminenţilor profesori, de toate naţio
nalităţile, care au actiYat la această instituţie de mare prestigiu. Se remarcă,
totodată, că numărul ;;tudenţilor germani a sporit aici în epoca românească,
adică între cele două războaie mondiale. Se aduce o critic~'t întemeiată modului în care, în epoca sovietică, uniYcrsitatea aceasta a fost aproape total
subordonată politicului. Doctorul Rudolf \Vagner Yede în personalitatea
primului rector al Universităţii din Cernăuţi, românul Tomasciuc, un erudit
care, prin discursurile sale despre buget, s-a făcut renumit în Austria şi peste
hotare. ln 1975 publică o carte despre acest for de cultură, care s-a bucurat
de mare audienţă. Bun cunoscător, pe lângă germană, al limbilor română,
ucraineană şi al altor limbi, profesorul R. Wagner este o personalitate de
prim ordin, care face cinste originii sale bucovinene.
Pagini interesante din lucrarea de care ne ocupăm sunt consacrate
oraşului Cernăuţi, pe care autorul îl vede într-o situaţie critidt la data anexării Bucovinei de către Austria, justificată, după părerea noastrft, de nu
meroase invazii ale unor armate străine. Se aduc date puţin cunoscute despre
originea oraşului. Aşezarea aceasta, desigur foarte Yeche, poate chiar milenară, se întindea pe malul stâng şi drept al Prutului, cuprinzând Teţina,
Roşa şi Horecea. Cetatea Teţinei este construitft <le ca\"alerii teutoni între
1211-1217 şi dd.râmată <le invazia mongolă de la 1241. Epoca lui Bogdan
Vodă, început[t la 1359, aduce o viaţă nouă în Buco\·ina. Sub Petru Muşat,
domnul Moldovei, se reclădeşte Teţina, iar Ccrnrrnţii se concentreazft mai
apoi pe malul drept al Prutului, din cauza <leselor inundaţii. Aşezarea este
atestată la 1408 ca punct vamal sub Alexandru cel Bun, apoi, din diverse
motive, la 1444, 1456 şi 1463 sub voievozii Ştefan, Aron şi Ştefan cel ]\fare.
Articolul reproduce datele recensământului din 1787, după care, din totalul
de 414 casc, 34 (sau 8,22%) sunt clădiri oficiale, 153 case (36,99%) aparţin
moldovenilor, 84 case (20 ,29%) sunt ale germanilor, iar 76 ( 18 ,36%) ale e\Teilor. Un număr de 67 casc însă rămân neprecizate atât ca numftr cftt şi
ca apartenenţă naţională, căci totalul celor 34
153
84
76 nu dau 414
case ci doar 347. Ne întrebăm de unde apare eroarea?
Se face totodată precizarea că aşa zisele case ale moldovenilor le includ
şi pe cele ale ucrainenilor, căci toţi şi-ar fi zis, chipurile, moldoveni . .!\umai
că din Istoria Bztcovinei de Ion Nistor, afl[lln că, la 1774, ucrainenii emu conştienţi de naţionalitatea lor, căci la recensământul organizat apar ca aparţinând acestei etnii 20,91 % pe întreaga provincie. De ce atunci nu s-ar fi
arătat ei separat în populaţia oraşului Cernăuţi?! Iar la 1786, spune tot Ion
Nistor, citând da te oficiale unanim recunoscu te, procentul ucraincn ilor în
Brn:ovina este de 23,37% 2 , deci în creştere abia cu 2,46° ;, în 14 ani. 1u acelaşi timp, procentul romfrnilor este în sc:lderc cu 5,75%. Iar dacă urmiirim
dateh' din aceeaşi tabelă, putem constata c{t, Lk-a lungul timpului, românii
sunt in scădere procentualrt, iar ucrainenii în vi'tdită crcşten:. În tahda ce

+

3

Ion I. Nistor, Istoria Bucovinei,
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+

Editura. Humanitas, p. 312.
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procente, pe baza datelor menţionate, evoluţia popula „alţii" fiind cuprinşi evreii, maghiarii, armenii,

germanii etc.

Anul

I

Româ.ni

% IUncraineni %1

Alţii

%

1774
1779
1786
1800

73,52
15, 10
67,77
74,86

20,90
18,06
23,37
20,00

5,58
6,81
8,86
5, 14

1848
1851
11161
1869
1880
1890
1900
19!0
1930

55,13
18,80
11,35
10,43
33,12
32,12
31, 37
3-4,38
41,0l

28,81
37,69
37,42
36,33
12, 17
11,77
10, 78
38,38
27 70

15, 73
13,.51
18,23
23, 12
21,40
2.5,81
27,85
27,24
31,29

Observaţii

Departajare convenţionali, deoarece
ucrainenii şi celelalte naţionaliU.ţi sunt
daţi la un loc pentru anul 1800.

Rezultă deci, fără putinţă de îndoială, că Austria a dus o politică
permanent consecventri de promovare a imigraţiei ucrainene şi germane în
această provincie atât de românească .în 1774. Nu numai atât. Ea a favorizat,
prin ajutoare materiale acordate numai celor nou veniţi, alţii decât românii,
aşezarea lor în ora~ele şi satele bucoYinene. Acest fapt, ca şi scutirea de biru:.-i, de ser\'iciul militar precum şi climatul de pace instaurat au contribuit
la sporul considerabil al populaţiei, la dezvoltarea construcţiilor de tot felul şi la o prosperitate economică superioară altor provincii româneşti, care
încep sft se emancipeze de sub tutela nedorită a marilor puteri abia pe la
Îtî.ceputul secolului al XIX-lea. Că în Cernăuţi, pânft la 1775, era predomina!: t elementul românesc, deşi aşezarea era modesUt, ne-o poate dovedi şi
lista primarilor acestui târg, pe care o găsim în lucrarea Dr. R. \\'agner.
Din cele 58 de nume citate, doar 4 se termină în -schi, -viez' sau -o, adică
8,62.;1~. Întrebarea este dacft printre „moldonnii" menţionaţi s-ar fi găsit
mulţi ucraineni, aşa cum se insinuează, atunci de ce la conducerea aşezi"trii
nu au luat parte şi ei. De altfel nici aceste terminaţii nu spun mare lucru despre naţionalitatea pretins slavă a acestor fruntaşi. Tocmai aceast;'t internaţionalizare a provinciei îi doare pc români, căci ea a dus la elaborarea şi transpu'.1erea în practică a unor schimbări teritoriale nemeritate, şi de aici justeţea termenului „răpirea Bucovinei", utilizat de istoricii români, apreciere
caa• îl nemulţumeşte pe autor. Desigur că dorim, ca şi Dr. R. \Vagner, ca
Eurnpa s[t devină o patrie a tuturor europenilor, în care toate naţionali
Uţile srt se simtft bine. Dar pentru a se ajunge la aceasta trebuie să se
r.:specte adevărul istoric şi principialitatea în aprecierea oricftrei situaţii conflidualc. În nici un caz nu trebuie admise teorii artificiale, antiistorice, care
falsifică adevărul. Oare cum priveşte autorul înstrăinarea Prusiei Orientale,
a~·iraniei, a Sileziei, sau ce opinie ar avea dacă cineva ar propune internaţionalizarea Saxon iei sau a Bavariei şi colonizarea lor cu elemente străine~!
~fotivul invocat de Austria pentru a trunchia Moldova a fost doar un prehttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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text. 'Sub el s-a ascuns dorinţa de expansiune a acestui imperiu, în care do-'
mina deviza „Bella gerant alii, tu felix Austria, nube". Iar „nunta", în cazul
Bucovinei, s-a împlinit prin mită, trafic de influenţă şi daruri făcute poten-!
taţilor turci şi ruşi de guvernanţii austrieci. Din acest motiv nu putem ndea
în opoziţia principelui martir Grigore Ghica Yodă al III-iea un simplu
„fanariot" pus pe căpătuială, cum spune R. \Vagner, ci numai şi nmnai;un
veritabil patriot român, care a luptat pentru integritatea ţării sale şi căruia,
ca români, îi datorăm recunostintă. De altfel, la 1775, familia Ghiculestilor
era de mult timp complet ro~ân'izată, în ciuda unei probabile asceridenţe
greceşti.

În acest volum omagial găsim foarte multe date privitoare la cultura
german.a, română şi ·ucraineană ce s-a dezvoltat în Bucovina în cei 144 de ani
de stăj>ârifre austriacă. Trebuie să recunoaştem că autorul, cu s1/iruinţă şi
pricepere, a consemnat scrieri, ani, fapte şi evenimente care putettu rămâne
uitate. Ele constituie o bună bază de plecare penfru toţi istorici}ot indiferent
de naţionalitate, în cunoaşterea aprofundată a fenomenelor _~ial-politice
petrecute în acest colţ de ţară de-a lungul timpului. Regretfun însă faptul
că D-sa manifestă numai o foarte consecventă simpatie pe11tru deme11tul
ucrainean şi un oarecare dispreţ pentru cel românesc. Astfel~ 7se afirmă eronat
că armata română, care în noiembrie 1918 a îndepărtat elementele care produceau dezordini şi terorizau populaţia, era prost îmb1'5.cată, stârnind compătimire. România era atunci sleitrt de puteri din pricina unui război
care
luptase aproape singură împotriva unui inamic puternic. Soldaţii noştri erau
tocmai cei care, prin eforturi supraomeneşti, opriserrt la Mărăşeşti, Mfnăşti
şi Oituz înaintarea forţelor ostile, stârnind prin vitejia lor chiar admiraţia
generalilor germani. A se vedea în acest sens chiar declaraţiile generalului
Mackensen de după război!
Apoi se afirmă că la 1775 preoţii români ar fi fost analfabeţi. Dar se
recunoaşte că la Putna funcţiona de mult o şcoală teologică de prestigiu la
care, desigur, trebuiau să înveţe viitorii prelaţi. Se ignoră, de asemenea,
faptul că numeroasele mănăstiri existente în Bucovina erau centre cultur2le
la care învrtţau tinerii, că ele erau adevărate şcoli, în care se cultivau
atât cunoştinţele eclesiastice cât şi cele mirene. Aici se tipăreau sau se copiau scrieri care circulau în popor, răspândindu-se astfel cultura. Deci afirmatia că în Bucovina nu existau scoli la anexarea ei de către Austria nu stă
în picioare. într-o epocă de pace 'şi independenţă naţională s-ar fi dezYoltat
şi ele, ca pe nemea stăpânirii habsburgice, dar în spirit naţional.
O problemă interesantă pc care o semnalează autorul este semnificaţia stemei wchi a oraşului CernrtUţi la 1663, pe care existau literele ~CR, cu
un H. mai mic deasupra lui C. Oare ce voiau să spunr1 aceste litere? Rr1spunsul ni-l datoreazr1 istoricii actuali, specialişti în heraldic~t.
În ceea ce priveşte „st;.pânirca româneascft" a întngii Bucovine
între 1918-1940, autorul arată cu obiectivitate că ea a fost prderabil.i unei
stăpâniri ŞOYiniste poloneze sau ruseşti-sovietice, deşi nnnţii s-au văzut „peste
noapte" „degradaţi" de la rangul de naţiune conducătoare la cea de minoritate. Deci se recunoaşte implicit că pe timpul Austriei la conducen:a
provinciei erau promovaţi germanii şi nu românii, care formau elfmentul
autohton. Din cele 10 cereri formulate de germani, ca o condiţie pentru
a adera la actul de unire a Bucovinei cu România, au fost satisfăcute opt.
Doar douit au căpătat o altă rezolvare: teatrul şi universitatea au fost româhttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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nizate. Dar prin aceasta cultura nu a avut de suferit, deoarece, aşa cum
recunoaşte autorul la serbarea centenarului, la catedrele universităţii s-au
perindat profesori români eminenţi, care nu au degradat această instituţie
la nivelul unei şcoli provinciale, ci au consacrat-o ca pe un focar de aleasă
cultură, în care chiar D-Sa şi-a făcut studiile universitare. În ceea ce priveşte teatrul, sala era oricând la dispoziţia minorităţii germane pentru reprezentarea unor spectacole. Guvernul român nu s-a împotrivit mc1odată
înfiinţării de şcoli germane particulare şi nici promovării culturii germane,
dovadă că în cursul superior de liceu, la toate şcolile din ţară era obligatorie studierea limbii germane, timp de patru ani. O presă constituită din
numeroase ziare apărea în Bucovina în limba germană, iar diferite grupuri
naţionale îşi aveau sedii proprii, în care aveau toată libertatea să-şi discute
problemele (Dom polski, Casa germană, Narodni Dim, etc.). Putem spune
chiar, fără rezerve, că presa germană era mult mai bine reprezentată la Cernăuţi decât cea românrt, în cadrul căreia apărea doar „Glasul Bucovinei".
Limba oficială era cea română, nu germana, ca pe timpul Austriei şi era
bine cunoscutrt de o mare parte a minorităţilor, care o vorbesc şi în prezent în nordul Bucovinei. ~u poate fi vorba deci de o românizare forţată,
aşa cum se vorbeşte în c.uprinsul articolelor prezentate, fie şi numai pentru
faptul că a învr1ţa o limbă străină nu însemna a-ţi nega sau a renunţa la
naţionalitatea ta. Căci sentimentul naţional este o stare de conştiinţă care
se formează încr1 din copilărie şi adolescenţă sub influenţa părinţilor, în primul rând, si a limbii materne. Rezultatul recensr1mântului din 1930 o confirmă pe d~plin de altfel, infirmând tendenţiozitatea celui din 1910, organizat astfel încât să pună în inferioritate elementul românesc ce persistă şi
ac11m cu eroism în nordul Bucovinei, în ciuda represiunilor la care a fost
supus în trecut prin deportări, ucideri în masă sau fuga de sovietism în România, cu preţul amar al renunţării la bruma de agoniseală realizat§. prin
muncă şi eforturi de multe ori eroice.
O bună dovadă despre intenţiile guvernului român faţă de minorităţi
a fost, de altfel, împroprietărirea sătenilor după război, fără nici o discriminare, cu drepturi egale pentru toţi cetăţenii, indiferent de naţionalitate.
De altfel în lucrarea Dr. R. Wagner se evidenţiază faptul că ucrainenii
au beneficiat în Bucovina, sub stăpânire românească, de posibilităţi mult
mai largi de dezvoltare în spirit naţional, decât în Polonia sau chiar în Ucraina
Sovietică, lucru ce trebuie mereu avut în vedere mai ales în prezent, când
minoritatea românească din acest ţinut este supusă unor discriminări nejustificate. Am dori ca ea să se bucure de exact aceleaşi libertăţi ca şi minoritatea ucraineană din România.
În concluzie, buna administraţie austriacă in Bucovina nu este de negat,
iar dezvoltarea benefică a populaţiei se datorează acesteia şi îndelungatei
epoci de pace, de care nu s-a putut bucura poporul român din restul ţării.
Zitsammenfassuizg
Der Verfasser kommentiert in diese Abhandlung den Inhalt der im Jahre 1991 in
Augsburg im Hoffmann Verlag erschienen Festschrift die Dr. Rudolf Wagner, dem bekannten, deutschen Historiker aus der Bukowina gewidmet ist.
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Rudolf Wagners Schriften t\ber die Geschichte des Stadt Czernowitz, iiber die Entwicklung der Kultur in der Bukowina und iiber die kulturelle Rolle der Czernowitzer Universităt aus Czernovitz werden hoch bewerted.
Des Verfasser trennt sich jedoch auf Grund wissenschaftlicher Argumente von RudoH
\Vagner und kritisiert seine tendenziose Interpretation der Ergebnisse der Volkszăhlung
von 1787 in der Stadt Czernowitz und unterstreicht den rumănischen Charakter dieser Ortschaft.
· Ebenfalls rechtfertigt • er Verfasser das Beniitzen des Ausdrucks „Raub der Bukowina" und spricht sich gegen die Auffassung, dass der Herrscher Grigore Ghica III kein
Martyrer, sondern einfach ein „Fanariot" war, der sich bereichern wollte. Er zeigt auch.
dass die Familie Ghica trotz ihrer wahrscheinlich griechischen Abstammung; im Jahre 177.5
schon vollstăndig romanisiert war.
Was die sogenannte „rumănische Herrschaft" in der Bukowina zwischen den Jahren
1918- 1940 anbegelangt, beschreibt der Verfasser die grundsă.tzlichen Ziige der kulturellen.
'politischen und sozialen Entwicklung der Minderheiten im rumănischen, nationalen, einheitlichen Staate und 'widerlegt die These der erzwunge11en „Romanisierung" der nationalen
Minderheiten in der Bukowina widergelegt wurde.
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~,CZERNO\VITZER ZEITUNG" ŞI \'IA'fA CULTURAl„Ă

DIN BL'CO\'IXA
GEORGETA ISTRĂTOAIE

. Cotidianul „Czernowitzer Zeitung'' este una dintre cele mai vechi pu.
de limLft germană din Bucovina, cu apariţie regulată timp de o jumft tatt; de secol. Ziarul începe s[1 apară, cum se desprinde din lucrarea lui
] ohann Winkler, Die Periodi'sche Presse Oesterreichs, încă din 1868 1 . Publicaţia nu se află în Biblioteca Academiei Române şi probabil 11ici în fondurile
altor b.iblioteci din ţară. Centrul <le studii „Bucovina" păstrează în fondurile
sale OP.Cumen tare acest ziar pentru anii 1911, 1912, 1913 şi 1914. Din colecţi;,i. pe 1912 lipsesc numerele din 1-30 decembrie, iar .din colecţia pe 1914,
num~r.ele din 1-19 ianuarie şi din 31 august - 31 decembrie, când îşi înceteazii probabil apariţia, din cauza luptelor care se duc pe teritoriul Bucovinei
între •u-;matele austro-ungare şi cele ţariste.
Cotidianul cern[rnţean are ca redactor responsabil pentru anii 1911191~ ~ Anton Norst„
. ·„,Czernowitzer Zeitung" este un ziar politic, carei acordă însă mare
atenţie: şi vieţii culturale din Bucovina şi din afara hotarelor ei. Întreţine
rubrici permanente în care prezintă spectacolek•teatrale; muzicale, precum
::;i activitatea editorială. Aceste informaţii deosebit- ·de bogate se constituie
în_ realitate într-un „jurnal", din care luăm cunoştinţ.ă de- operele teatrale
şi muzicale reprezentate în Cernăuţi şi chiar în unele waşe de pr-ovincie, de
numele actorilor şi arta lor în interpretarea pe scenă. Se reprezintă piese de
Shakespeare, Lessing, Schiller, Hauptmann, Bernstein, precum şi un mare
număr de autori care nu figurează nici într-o lucrare de specialitate. Spectacoli:le muzicale ocupă, fără îndoială, locul principal, în paginile ziarului.
Snnt prezentate, cu operele lor, personalităţi ca Beethoven, Bach, C11opin,
Schumann, \Vagner, Verdi, Puccini, Lebar, \Veber, Zeller, Mozart, pentru
a nu-i aminti decât pe aceştia, la care se alătură mulţi alţii, între care şi compozitori din provincie. Se relatează, astfel, despre un concert ţinut la Vatra
Dornei 2, despre altul din Siret 3 • La aceste concerte se prezintă lucrări de
Fr. Schubert, Mozart, Meyerbeer, J. Strauss, precum şi cântece poplJlare.
Teatrul din Cernăuţi dă reprezentaţii la Suceava cu piesele Emilia
<;a/otti de Lessing, ]Jcr arme Heinri'ch de Hauptmann şi alte câteva lucrări 4 •
lJlicaţii

1 Johann \Vinckler, Die periodiscl1e Presse Oesterreichs.
Eine Historisch-Statistische
Studie, Wien, Druck ·ion Leopold Sommer & Comp., 1875, p. 132.
z „Czernowitzer Zeitung", XLVIII, nr. 181, 7 aug. 1913, p. 3 (Concert).
3
Ibidem, XLIX, nr. 105, 3 iun. 191"1, p. 4 (Concert).
4
Ibidem, XLYI, nr. 63, 17 mart. 1911, p. 3 (Teatru}.

.-111alcle Bucoviiui, J, 2, p. 297-299,

Bucureşti,

1994
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Găsim infom1aţii interesante şi despre o expoziţie deschisrt la Liceul
din Rădăuţi în iunie 1913 5 . Dintre cărţile privitoare la arta populară Jin
Bucovina se cuvine reţinută Kolbenlzeyrs 1VJ onurnentalwerl?e iiber die. Motive
der hausindustriellen Stickerei 1:11 der B11kowi11a, care prezintă rnoti\'e"de broderie din Bucovina, vechi lrtcas de cultură, care a înflorit îndeosebi în secolele XV-XVI. („Das Land i;t eine alte Kulturst~itte; es bliihte im fiinfzehnten und sechszehnten Jahrhundert") 6 • Cartea este o excelentă contribuţie
la cunoaşterea acestei provincii interesante ( „dieses in teressan ten Lan des").
Decăderea industriei casnice se explică pretutindeni prin trecerea de la un
tip ele civilizaţie la alt fel ele civilizaţie.
Cotidianul cernăuţean îşi informază cititorii şi asupra evenimentelor
culturale din afara graniţelor provinciei. Prezintă schimbările ce se produc
în teatrul japonez, în care se abandonează practica potrivit cftreia şi rolurile
feminine erau interpretate de bărbaţi. Această schimbare se produce si1b
influenţa teatrului european 7 • Ziarul aduce la cunoştinţă dl srlpăturilc arheologice făcute de o societate engleză în Egipt au condus la descoperirea câtorva papirusuri care cuprindeau o mare parte din lucrările lui Sofocle 8 • Din
Egipt ne deplasăm în Suedia. Aici încetează din viaţă August Strindberg, pe
ca.re ziarul îl prezintă ca cel mai mare dramaturg suedez 9 • Ku este trecut{(
cu vederea nici hotărârea regelui Spaniei potrivit căreia urma srt se renoveze
casa lui Cervantes si srt fie transformată în muzeu si centru de studii literare 10 • Să amintim, t~t aici, şi de acordarea Premiului° Nobel pentru literaturţt
lui Rabindranath Tagore pe 1913 11 •
Dintre numeroasele cărţi pe care le prezintă ziarul reţinem prezentarea consacrată monografiei lui Richard Wagner, M emorienwelle Richard
Wagners, în patru volume, tipărită la Miinchen în 1911 12 • O dare de seamrt
amplă se ocupă de Amintirile 1'..'caterinei a I I-a, tipărită la Stuttgart Îl~ 1911 13 •
Ecaterina vine la Moscova, se arată aici, cu „o duzină de cămftşi, câteva rochiţe sărăcăcioase şi un trusou căruia îi lipsea lenjeria de pat" („mit einem
Dutzend Hemden, einigen diirftigen Kleidern und einer Aussteuer, .cler <las
Bettzeug fehlte"). Printr-o perseverenţă diabolică ajunge să ocupe tronul
şi să pună. pe umerii săi „mantia purpurie" („Purpurmantel um ihre weissen
Schultern zu hangen").
Cotidianul cernăuţean prezintă cu suficientă obiectivitate mişcarea
culturală a comunităţii germane şi a celorlalte comunităţi conlocuitoare.
Această orientare explică şi atenţia acordată vieţii culturale a românilor,
populaţia autohtonă a provinciei. Se prezintă spectacolele date la CernfLUţi
de A. Bărcănescu cu un ansamblu de 80 de persoane. În program figurează
Contele de Luxemburg, Sânge vietze::, Dragoste de ţ1:gan. Între interpreţi îi ndem pe Niculescu-Basu şi C. T~mase u, Uniunea muzicalft „Armonia" din

Ibidem, XLVIII, nr. 147, 28 iun. 1913, p. 3.
Ibidem, XLIX, nr. 25. 25 febr. 1914, p. 3.
7 Ibidem, XLVI, nr. 259, 12 nov. 1911, p. 3.
8 Ibidem, nr. 264, 18 no•1. 1911, p. 3.
9 Ibidem, XLVII, m. 113, 18 mai 1912, p. 4.
lO Ibidem, nr. 253, 3 no•1. 1912, p. 5.
11 Ibidem, XLVIII, nr. 264, 16 no·"· 1913, p . .3-4.
H Ibidem. XLVI, nr. 12, 15 ian. 1911, p. 3.
13 Ibidem, nr. 43, 22 febr. 1911, p. 2-3.
u Ibidem, XLVII, nr. 88, 18 mai 1912, p. 4.
5
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la Ccrnrtuţi reprezentarea operetei comice Epami11011da
Beizadea a lui Eduard Caudclla, director emerit al Conservatorului <lin Iaşi 15 •
Aceeaşi uniune muzicalrt reprezintă cu mare succes opereta lui Tudor Flondor
Liţa pesc<iriţa 16 . Ziarul consacrrt o cronică teatrală reprezentaţiilor date la
Cer.:~:.uţi de C. Xottara şi Petru Liciu, despre care scrie că nu era numai
un mare artist, ci şi un luptrttor pentru idei umaniste. Actorii bucureşteni
r::.~pundeau solicitării Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovir,a. Din ansamblu mai f[tccau parte ..:.ristiţa Romane~cu, Ti11a Barbu, O.
Bâr"an, I. Petrescu, C. Bclcot, \".Antonescu. Au reprezentat trilogia lui Barbu
~teL'i.nescu-Delavrancca, Apus de soare, Viforul şi Lt~ceaftirul, precum şi pie'.'!ele lui I. L. Caragiale, O scrisoare pierdulti, Nt'f Pasta, O noapte furtunoasă.
RoManii bucovineni au umplut sala pânft la refuz. Artiştii au fost acoperiţi
cu flori şi aplauzele nu mai conteneau 1 7 .
Pe scena Teatrului din Cernăuţi se prezintă pentru prima dată m1 spectacol de balet, cu Luceaftirul, pe Yersurile lui Eminescu şi muzica de H.aoul
Mader. Ansamblul se compune din 40 de artiste şi 20 de artişti 18 . Zi::uul revit·.c cu o noui"t cronică o lunft mai târziu. T.V. Stefanelli omagiaz;i, in deschiderea spectacolului, personalitatea lui Eminescu, ca „amintire sfântf1" 19 •
Se vorbeşte şi de ansamblul coral, care stârneşte admiraţia şi prin „costumele
naţionale minunate". Baletul cuprindea 4 tablouri şi este caracterizat „fantastice·prezentări ca de basm".
„Czernowitzer Zcitung" oferă informaţii bogate despre mişcarea cultural~< din Bucovina şi unele dintre ele, ca reprezentarea pieselor lui Caragiale
la Cernăuţi în 1911, ori a baletului după poemul eminescian, ar putea reţine
şi atenţia specialiştilor. Se înscrie ca o mare pierdere faptul că din cei
aproape cincizeci de ani de apariţie ai ziarului se păstrează prea puţin în
bibliotecile noastre.

Zusammenfassung
„Czernowitzer Zeitung" begi.nnt im Jahre 1868 in der Ha.uptstadt der Bukowina. zu
erscheinen und ist die Zeitung der deutschen Gemeiuschaft ein halbes Ja.hrhundert la.ng Das
Zentrum fiir Bukowina.-Studien in Radautz bewahrt die Sammlungen der Ja.hre 1911, 1912,
191.l und 1914. Obwohl eine politische Zeitung', gewăhrt sie grosse Aufmerksamkeit a.uch
der tbea.tra.lischen, musikalischen und litera.rischen Bewegung in der Bukowina und auch
weit jenseits ihrer Grenze.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
le Ibidem,
19 Ibidem,

15

l&
17

SLVI, nr. l 14, 18 ma.i
nr. 120, 25 mai 1911,
nr. 144, 25 iun. 1911,
XLIX, nr. 78, 30 apr.

1911, p. 3.
p. 4.
p. 4.
1914, p. 4.
nr. 90, 14 ma.i 1914, p. 1.
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PAJSIE VELICIKOVSKI ŞI LITERATURA RELIGIOASĂ
VICHENTIE NICOLAICIUC

Cel care studiazft istoria ortodoxiei din epoca medievală îşi dă uşor
seama că spaţiului românesc i-a fost hărflzit de Dumnezeu să devină leagănul
ortodoxjei orientale. În cadrul acestui spaţiu, :Moldova în general şi Bucovina
în specia,l ocupă un loc aparte. Aici, în dulcea Bucovină, abundă tezaurul
nostru r.eligios, aici ~l\'em cele mai multe mfrnă stiri, aici se aWi necropola Muşa
timkr. de la Rădâuti si tot aici avem cea mai intensft viatf1 crestină. Dintre
marii teologi ai ortodoxiei române se remarcfl pf1rin tele l~aisie 'v elicikovski,
a dnui activitate este strâns legat[1 şi de Bucovina.
Primele şi cele mai bogate informaţii despre Paisie Velicikovski sunt
date de Ştefan Berechet 1 (1918) şi S. Cetfericov 2 în 1933. Ulterior mai apar
două coptribuţii deosebite dedicate lui Paisie semnate de Petre I. David 3
şi Paul .Mihail 4 , în care se afirmft originea român easd1 a stareţului, dar fără
argumentf1ri logice şi arhivistice.
.
Studiul cel mai recent, amplu şi documentat despre viaţa şi activitatea
monahală şi 1.:ea de traducă tor al unor scrieri religioase ale lui Paisie Y elicikovski îl. datorăm lui Dan Zamfirescu 5 , cu prilejul reeditării operei sale fundamentare, Dobrotoljubje, adică a Filocaliei sale, apărută pentru prima oară
în limba slavonă în 1783.
Alte studii precum cele datorate lui I. Ivan şi S. Porcescu 6 , Ioanichie
Bălan 7 sau Mircea Păcuraru 8 , fie că afirmă originea românească a cuviosului Paisie, fie că se feresc a sublinia originea lui.
Despre originea ucraineană a lui Paisie Yelicikovski au scris în lucrările )or istoricul literar ieşean I.D. Lăudat 9 , apoi Dumitru Stăniloae 10 şi
1 Ştefan Berechet, Autobiografia stareţului Paisie V clicikovski; Iaşi, 1918.
2 S:..Cetfericov, Paisie, stareţul Mdnăstirii Neamţul din Moldova; traducere

de Episcopul Ni<;odim, Editura Măn;l.stirii Neamţ, 1933.
3 Da·1id Petre, l. Cuviosul Paisie cel Mare
(Velicikovski}, un desăvârşit monah român! Noi cercetdri ,,i ipoteze, Editura Institutului Biblic şi de Misune Orto<loxă, Bucureşti,
1975 (Extras din revista „Biserica Ortodoxă Română" XCiff, 1975, nr. 1-2, p: 162-193).
4 Mihail Paul, Stareţul Paisie de la Neamţ înnoitorul m011ahi·smului, în „Mitropolia MoldO"lei şi Suce·1ei" XXXVIII, nr. 5-6/1962, p. -109-"116.
.
5
Dan Zamfirescu, O carte fundamentală ci culturii europene, Editura „Roza Vânturilor",
Bucureşti, 1991.
~ Ioan ban, Scarlat Porcescu, Mănăstirea Neamţ, Iaşi, 1981 (cap. Mănăstirea Neamţ
în secolele XVII-XIX).
l I. Bălan, Pateric Românesc, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos,
Galaţi, 1990, P. 30"1-328 .
. ~ Mircea Păcuraru, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Chişinău, Editura „Ştiinţa",
1993 (Cap. Mănă,ţtirile şi viaţa monahală în secolul al X.VIII-lea").
9 I. D. Lăudat, Istoria literaturii române vechi, partea a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968 (Cap. Paisie Velicikovski).
10
D. Stăniloae, Filocalia, voi. VIII, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,· 1979, p. 555-556; 576-'578; .~81_:584.

Analele Bucovinei, I, 2, p. 301-309,

Bucureşti,

199"1
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chiar tratatul de Istorie a literaturii române 11 , vol. I, editat de Academie
în 1970.
„Deşi «ucrainitatea • stareţului Paisie este indiscutabilă - ar3.'.tă în
lucrarea citată Dan Zamfirescu - tentativele de a face din el un rus (Velicorus) şi de a-l asimila monahismului rusesc au devenit o regulă. O regulă
care ignoră, voit sau din necunoaştere, toate datele biografiei sale. Nu mai
inspirată se dovedeşte încercarea de a face din el un român neaoş şi pe
deasupra exempl11' !"
Paisie VelicikovsH se naşte la 21 decembrie 17Z2, in târgu Poltava
din Ucraina într-o familie de vechi cărturari ucraineni. Era al zecdea copil
din cei unsprezece. La maturitate, Paisie va nota pe marginea manuscrisului său autobiografic: „La sfântul botez mi s-a dat numele de Petru, în amintirea aceluia între sfinţi părintelui nostru Petru, mitropolitul Kievului şi al
întregii Rusii". E vorba de Petru Movilă, moldoveanul, care a fost ales mitropolitul Kievului. Înseamnă că în familia Velicikovski se păstra un adevărat cult pentru acest ierarh moldovean care a trăit cu aproape 100 de
ani în urmă ( 1597- 1647).
Mama sa era dintr-o familie de bogaţi negustori evrei convertiţi la creş
tinism, iar tatăl său se trăgea dintr-o vestită familie de cărturari ucraineni
dintre care un strămoş al său era preot, iar altul poet clasic ucrainean.
Dan Zamfirescu în lucrarea citată, la nota nr. 11, adaugă „Petre I.
David ( ... )susţine dt Petru ar fi descendentul unor români emigraţi în H.usia
cu Dimitrie Cantemir la 1711, ceea ce, datfl fiind genealogia stabilită de stareţ însuşi în Autobiografie, ar fi posibil numai dacă nu Ioan Yelicikovski i-ar
fi tatăl, ci ... un român venit în 1711. Nedelicateţea flagrantă faţrl de memoria mamei Cuviosului Paisie n-ar anula, de altfel, descendenţa acesteia dintr-o
familie de evrei creştinaţi cu douf1 generaţii în urmă. Ridicolul „noilor cercefari şi ipoteze" conţinute în opul părintelui Petre I. David face inutilă orice
discuţie şi e de mirare că ipotezele n-au trezit reacţie, ba ele s-au bucurat
chiar de o semnalare elogioasă şi aprobativă din partea preotului Paul Mihail, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 3- 4 din 1976, p. 302. Ele
au fost respinse categoric în articolul părintelui arhimandrit Ciprian Zaharia
„Paisy Veli6ikovski et le role cecumenique de l'Eglise orthodoxe roumaine"
apărut în „Irenikon ". nr. l, 1985, şi în original: Paisie Velicikovski şi slujirea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Romdne în „Convergenţe româneşti",
nr. 5, Londra, mai-iunie 1985.
Clasele elementare le face la Poltava, iar apoi va absolvi celebra Academie Movileană de la Kiev.
La 21 de ani, Petru Veli6ikovski trăieşte prima dramă în viaţă. De
acum încolo se desparte de meleagurile natale, pentru totdea-una.
Aşadar, în 1743, vine în regiunea Moldovei de Jos, la schiturile Trăis
teai, Cărnul şi Poiana Mărului, pe lângă Focşa11i, călugărul ucrainean Platon, adică fost P~tru Velicikovski, devenind între timp rasofor cu acest nume.
El trece prin Dălhăuţi care se afla sub autoritatea duhovnicească a compatriotului s;"tu Vasile cel Mare. La aceste schituri învaţă limba română. Îm11 • 0
Istoria literaturii româKe, voi. I. Editia. a II-a. revllzută, Editura Academiei, Bucureşti, 1970 (cap. Literatura religioas4 IK a drJua j·um ătate a secolului al XVlll-fea, p. 657658).
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preună

cu Vasile, viitorul Paisie va crea noul curent ortodox isihast. Ei vor
fi ctitorii celor două şcoli de duhovnicie ivite pe pământ românesc: a lui
Vasile la Poiana Mr1rului şi a lui Paisie la Neamţ.
Istoricul Cetfericov va scrie urmf1toarele despre starea monahismului
românesc la sosirea lui Platon (Paisie): „Platon intră pe pământul Moldovei
cu simţământul celei mai mari bucurii şi cu dragoste sinceră pentru el. El
~tia că aici înfloreşte monahismul, ci"t aici vin din Rusia mulţi asceţi care
caută un adf1post paşnic şi favorabil pentru viaţa singuratică şi tăcutft şi
dorea din tot sufletul să se lipeascr1 de sihaştrii de aici ( ... ). în vremea aceea,
Moldova se prezenta ca unul dintre cele mai înfloritoare colţişoare ale lumii
ortodoxe".
ln vara anului 17'16, Platon Velicikovski plead1 spre :Muntele Athos
şi trăieşte un timp în singurătate, în preajma Mănăstirii Pantocrator. 1n 1750,
stareţul Vasile îl crtlugăreşte pe pustnicul Platon, dându-i numele de Paisie.
Din acest an, smeritul Paisie începe să primească ucenici, i se dă schitul Sfântul Ilie, acceptă preoţia şi petrece în Athos, în total, 17 ani. Aici şi-a desă
vârşit cultura teologică şi îşi va începe îndeletnicirea de dascăl al monahilor
în duhul ascetismului.
În 1763, din cauza unor lipsuri materiale, Paisie V elicikovski va fi obligat 1>ă părăsească Sfântul Munte. Astfel va începe a treia şi cea mai importau tă, perioadă din viaţă, care îl va scoate din anonimatul istoriei. Lui Paisie Velicikovski şi celor 60 de ucenici ai comunităţii li s-a oferit monumentala. Mfrnăstire Dragomima. Bogat înzestrată cu moşii, ea garanta obştii
liniştea necesarr1 rugrtciunii şi crea baza materială pentru uriaşa operă culturală, de renaştere a spiritualităţii bizantine şi a celei româneşti. Ion Druţă 12 ,
în rom;mul Biserica Albii, surprinde cu mijloacele specifice literaturii acest
mome11t din viaţa lui Paisie: „Din întâmplare, domnitorul Moldovei de pe
atunci, Calimah, venit fiind cu toată curtea să se închine. locurilor sfinte şi
aflând marea strâmtoare şi înghesuială la care era osândit părintele Paisie,
l-a poftit să vină cu ucenici cu tot în Moldova, căci erau mulţime de mrlllăs
tiri pustii, printre care şi Dragomirna - una din cele mai frumoase mănăs
tiri bucovinene.
Aşa s-a făcut că părintele Paisie a ajuns pentru a doua oară în Moldova, rămânând aici până la sfârşitul vieţii. :Mănăstirea păstorită de dânsul
a ajuns a fi cunoscută ca un lrtcaş cu adevărat sfânt. Insuşi stareţul era,
cinstit şi preţuit <le toată lumea. \"eneau săi se închine cine ştie de pe unde,
şi, cu toate acestea, piirintelui Paisie deseori i se făcea dor <le tinereţe,
de Muntele Athos, de cele umile psaltiri pe care le lucrase odată ... ".
„Dacii Paisie ar fi murit înainte de 1763, deci înainte de asezarea sa
la Dragomirna, el şi numele său n-ar fi rămas niciodată în analele spiritualităţii rflSftritene, căci unica sa operă de până atunci, un răspuns polemic la
acuzele unui stareţ moldovean <lin Athos nu ar fi recomandat mai mult decât
un spirit ascuţit şi o pană deosebit de înzestratr1, aflată însă în etapa purelor prorn isiun i", afo mă Dan Zamfirescu.
A fost stareţ al Mănăsfoii Dragomirna din 1763 şi până la 1774, când,
în urma rr1pirii :Moldovei de Nord, a Bucovinei, de către austriecivafiobligat cu durere să se strămute la Mrtnăstirea Secu.
l i Ion
p. 30-31.

Druţă,

Scrieri, voi. 3,

Chişinău,

Editura Hyperion, 1990 (romanul Biserica Alba),
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„Pentru a pune la încercare tratatul de la Kuciuk Kainargi, Constantinopolul, într-un mod cu totul neaşteptat, se lasă convins de Viena. şi, sub
pretextul reajustării hotarelor dintre cele două ţări, cedează în folosul Austriei Bucovina ..
Vestea a lovit tare ca un trăsnet. Pe drumul cel mare al Podohei, pe
Nistru, pe Prut, pe Siret, coborau mii şi mii ele bejenari părăsindlkŞi vatra
şi mormintele neamului, pentru a se adăposti sub stema ţării. A găzdui
atâta amar de lume în ajunul iernii părea lucru cu neputinţă, dar grija cea
mare a domnitorului o constituiau călugării.
. ...
Vecinii de peste munţi n-au privit niciodatft cu ochi buni frumoasele
mănăstiri din Bucovina. Acum, vi"'tzân<lu-le trecut<- sub coroana Austril'.I cu
pământuri, cu averi, cu podoabe, călugi"'1rii, în marea lor majoritate, a.u socotit că-i mai bine să le pftrăsească. Oamenii simpli, neprihăniţi, fiind mai
mult cu gândul la cele cereşti, au lăsat totul baltă, plecând mai fără nimic
şi, flămânzi dezbri"'tcaţi, au inundat pur şi simplu laşul" 13 •
Am redat mai pe larg grozăviile primului rapt al Bucovinei din 1774
pentru a ne aminti de felul cum s-au zbi"ttut cu vitregiile istoriei shămoşii
noştri acum 220 de ani. Chinurile lor să ne fie mereu vii în mintea şi sufletele
noastre!
ln 1779, din voia domnitorului Moldovei, Constantin Moruzi, •mănă stirile Secu şi Neamţu au fost rânduite sub conducerea unică a lui Paisie Velicikovski. La Secu şi apoi la Neamţ, este perioada apogeului activităţii creatoare a lui Paisie. La Neamţ înfiinţeaz;1 a doua şcoală isihast{t al c;'1rei duhovnic era Paisie V elicikovski.
„Faima şi învăţăturile pf1rintelui Paisie ajunseseră atât de depa!·te,
încât veneau s{1 i se închine din toate colţurile lumii ~i. văzând în~esmala
şi sărf1cia de la Secul se cutremurau cu toţii. Era o situaţie care ştirbea oa
recum prestigiul Moldo,·ei ca stat creştin, şi iată că vine porunca de la domnitor . . . .
· ··
Bolnav fiind, se mută părintele Paisie de la Secul la Neamţul ·într-un
car tras de patru boi şi, şezând pe lăzile cu manuscripte ,·echi, se zicea că
plângea amarnic. Ştia el foarte bine că, dup;"t fiecare mutare, creştea„ bună
starea mănăstirii, dar scădea credinţa călugărilor. Şi iat-o, ispita cea ~are,
Neamţul fiind cea mai veche, cea mai bogatr1, cea mai vestită mănăstire a
Moldovei, iar mrtnăstirile cu renume şi cu bogf1ţie au păcatele lor ... - " 11 •
În sfârşit, aici la Mănăstirea Neamţ i se încoronează opera. „Duprt ani
şi ani de adaptări şi tălmăciri, făcute mai mult noaptea, cu lumânarea
într-o mână şi cu pana în alta, lumina propriilor ochi s-a irosit aproarc toată. Până şi ziua desluşea feţele celor din jur cu greu, culegându-le dinti:-u:i
fel de ceaţă, iar cum venea noaptea, nici prin ceaţă nu mai desluşea mm1c
( ... ). Scade lumina celor dou[1 lumânfLri pc masa stareţului, se las~ um~re
tot mai dese şi mai dese peste slovele preacuviosului Ioan Damaschmul. m_titulate „Chipul domnului în inima omului". De-a lungul întregii sale v1eţ1,
părintele Paisie s-a întors la trtlmăcirea acestui mare poem din greaca veche
în slavonf~. acum era pe sfârşite, dar iată că iară îl părftseşte sfântul liar, nu-l
mai ascultă pana" 15.
u Ion Druţă, op. cit., p. 12- 13.
u Ibidem, p. 35.
15 'Ibidem, i'· 28.
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. În anul 1793, cu un an înaintea morţii, Paisic Yelicikovski are fericisă pipăie cu degetele tremurânde cartea sa de dtpritâi, î11 calitatea sa de
traducător, versiunea slavonă a primei sale F1"locahi. Intitulată Dobrotoljubje şi apărutft la Moscova, cartea avea S[t fac[1 epod1 în devenirea spirituală
a ortodoxiei orientale şi sft stea la originea interesului uni,·ersal pentn.1 Filo-

rea

calie din zilele noastre.
„« Dobrotoljubje » a lui Paisie Velicikovski a fost retipărită de cel puţin cinci ori până în anul 1902", afirmii istoricul literar Dan Zamfirescu.
Ediţia princeps a Filocaliei slavone, intitulată Dobrotcljubje (..Iubirea
de bine"), introducea o nuanţă mai moralf1 accentuată faţă de „Iubirea de
frumos" grecească şi a fost singura tipă.ritmă ieşit;:; din şcoala sa duhovnicească şi filologică pe care stareţul Paisie a putut-o vedea cu ochii săi. Unicul exemplar ce s-ar ti pf1strat în bibliotecile apusene, şi anume în British
Museum, a ars în timpul războiului. Se spune că se mai păstreazft câteva
exemplare în Husia.
La <louf1 secole de la prima sa editare ( 1793) şi la aproap1' un secol de
la ultima retipf1rire (1902), în 1991, Dan Zamfirescu îl reeditează pe baza
exemplarului complet aflat la Biblioteca Academiei Homâne, alcrttaind şi
un substanţial studiu, bazat pE' tot cc s-a scris despre Paisie \' clicikovski în
România, Rusia, l"craina, Grecia, Italia, Franţa, Anglia, S.C.A. si Canada.
„Pentru noi, românii, JJobrotoljubje este, înainte de toate___'._ afirma in
încheierea studiulm său D. Zamfirescu - dovada vocaţiei europene a pămân
tului ce-l locuim si a culturii căreia i-am dat nastere. Paisie \'el icikovski" este
indiscutabil un u'crainean. Dar un ucrainean c!e s-a realizat în dimensiunile
unive:-salităţii numai pentru că a găsit printre români şi pe pământul·româ
nesc, in cultura română, solul roditor pe care geniul său religios a putut
înflori şi rodi nestânjenit".
La 15 noiembrie 1794, prin urmare cu 200 de ani în urmă, într~o zi
de miercuri, la Yecernie, marele stareţ al Mănăstirii Neamţ, Cuviosul Paisie,
numit „cel Mare" se mută la odihna cea \'esnică, în vârst[t de 72 de ani.
Este înmormântat în gropniţa bisericii voie,~odale, cum se vede şi astăzi.
Pentru sfinţenia vieţii lui, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul
sfinţilor şi i se face pomenirea la 15 noiembrie în fiecare an.

o
Activitatea duhovnicească a lui Paisie V elicikovski începe dup[t 1743,
în a doua etap{t a vietii sale, când se afla în :Moldova de Jos, sul, influenţa
conaţionalului său Vasile cel Mare, de la Poiana Mărului. Aceastft chemare
duho,·niceascţ1 se va adânci pe Muntele Athos. Datorită stareţului Vasile
<le 1::i. Poiana Mftrului se aprinde în Tara Homâneascrt acea lumini't spirituala
care se va transforma, după aceea, prin Paisie V elicikoYski şi apoi prin Nicodin1_ Aghioritnl si ~lacarie <lin Corint, într-un vast fenomen de resurectie a
spiritualiEtţii bi~antine în Athos, în ·prile H.omâne şi în H.usia.
'
La Poiana ~farului, tânărul Petru Velicikovski, deYenit Platon în
monahism, a respirat aproape patru ani spiritualitatea bizantinft împletită
cu cea ruseasc;1, simţind deplinr1 libertate şi sprijin permanent din partea
puterii de' stat. El s-a îmbibat de atmosfera autenticei tradiţii rituale bizantine, întâlnit[t prima oar[1 aici - cum singur o declar[t - şi a reuşit să-şi
astâmpere setea de lecturi dia Părinţi R"isăriteni şi din literatura ascetică
~i mistică isihastă, care-l interesa înc~t din anii studiilor la Kiev.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Isihasmul16 este o doctrină a Bisericii Ortodoxe care s-a dezvoltat la
la cucerirea otomanr1, trecând apoi şi transplantându-se în
Estul Europei, pe teritoriul situat între Muntele Athos şi :Moscova, găsind
un mediu prielnic de propăşire mai ales pe teritoriul României.
Doctrina cerea aderenţilor s[1 respecte preceptele biblice, să se desprindă de tentativele lumeşti, toate fiind ami'igitoare, să cultive în schimb
valorile spirituale şi divine. Cine le îndeplinea dobândea o puritate sufletească de înaltă calitate, capabilă să permită credincioşilor atingerea stadiului suprem în isihasm, liniştea interioară, împi1carea cu lumea şi percepţia „Luminii necreate". Mijlocul de a atinge acest stadiu era rugăciunea
inimii numită şi „a lui Iisus Christos". Pacea sufletească, bunătatea inimii,
căldura sentimentelor, iertarea greşelilor celorlalţi erau printre calit;;_ţile
care, odată însuşite, arătau candidatului crt o forţă spiritualr1 superioartt îl
călăuzea şi-l ducea către „Lumina necreat[1". Acesta.era numele pe care isihaştii îl dădeau energiei strr1lucitoare iradiate de Iisus Christos în momentul
Schimbării la faţă (pe Muntele Tabor, V. Matei 17: 1-8).
Pentru a ajunge „s;i vadă'' Lumina necreată, candidatul la isihasm
trebuia să se angajeze într-o serie de practici pregătitoare, ca de pild~t uesprinderea de tentaţiile lumeşti, iertarea duşmanilor, smerenia, curăţenia
trupească (asceza), învăţa să se teamă <le Dumnezeu şi sr1-şi iubească semenii, să se roage lui Iisus după anumite reguli.
. Credinţa în virtuţile spirituale isihaste c{tpătase la Bizanţ un prestigiu
atât de mare încât un număr imens <le credincioşi, oameni din pop01, dar şi
mari dregr1tori, chiar împăraţi, condeieri şi înalte feţe bisericeşti adoptaser~
doctrina.
„Când Bizanţul a căzut sub turci, la 1453, centrul de cultură isihastă
care era catedrala Sf. Sofia (Înţelepciunea), ctitoria împăratului JustiniaH I,
a fost transformată în moschee, iar adepţii doctrinei au luat calea bejeniei.
Unii au aşezat un nou centru isihast la }fontele Athos, alţii s-au dus spre
nord în ţările neocupate de turci. Aşa a ajuns isihasmul să se răspândeasc;J
în ţările Estului european în care Bizanţul îşi exercitase influenţa pânii în
1453. Muntele Athos devine acum centrul religios care înlocuieşte Sf. Sofia" 17 •
De atunci şi până astăzi Muntele Athos, numit şi Muntele Sfânt, a
rămas centrul spiritual al Ortodoxiei universale. Paisie Valicikovski, traind
pe muntele Athos 17 ani se va încărca spiritual cu fructele pe care le va se·
măna pe ogorul românesc în tot restul Yieţii. Astfel că Vasile cel Mart
şi Paisie Velicikovski sunt consideraţi creatorii curentului neoisihast, aprtrut,
după cum se ştie datorită celor dour1 şcoli de duhon1icie iYite pe p[lmânt
românesc: a lui Vasile la Poiana )finului şi a lui Paisie la l\eamţ 18 •
O latură deosebită a activităţii lui Paisic a fost şi încadrarea lucrării
duhovniceşti şi organizatorice în ambianţa românească în care a trăit 19 .

Biz"-nţ, până

11 Bibliografia doctrinei isihaste e enormă. De notat însă: Gregorie Palamas, Opera
omnia, în Patrologia greacă, CL-CLI. Textele cele mai importante ale doctrinei au fost traduse de D. St~niloae în cele 10 ·1olume din Filocalia, Bucureşti, Institutul Biblic, 19'1'1-1981
şi comentată în Teologia ortodoxă dogmatică, Bucureşti, 1978, De notat şi Dan Zamfirescu,
Neagoe Basarab şi învăţăturile către fiul său Teodosie, Bucureşti, Editura Minerva, 1973.
17 Şerban C. Andronescu Structuri în spiritualitate în „Destin Românesc". Revistă de
istorie şi cultură, nr. 1/199'1, p. 99-100.
lB Boris Buzilă, Destinul vitreg al zmei opere fabuloase. Autorul ei: Părintele Gheorghe
Roşca, „România Liberă", 22
ianuarie, 199'1, p. 2.
H D. Stăniloae, op. cit„ p. 556.
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Deci s-a obsen·at o influenţă reciprocă a monahismului românesc asupra
trrtiri.i monahale a lui Paisie şi a acestuia asupra monahismului româncasc.
· „Ceea ce ni se pare că a adus el în monahismul românesc nu e preocuparea de rug;iciunea lui Iisus, căci acesta s-a menţinut mereu între miile
<le sihaştri <lin munţii ţărilor române - afirmft D. Stăniloae - ci o introducere a acestei rugi"tciuni în viaţa de obşte şi prin aceasta o înviorare a spic
ritualităţii isihaste în ea şi prin ea o înviorare a vieţii de obşte."
Paisie a venit de la Sfântul :Munte cu o obste româno-rusă de 64 ucenici la Dragomirna ..\ici, la Dragomirna, formea~ă o obşte de 350 d1lugări,
iar
Neamţ obştea se compunea din 200 de ucenici. La aceste măn[1stiri,
Paisie a statornicit principiile vieţii monahale ca „un aşezământ". Liniile
directoare ale aşezământului lui Paisie erau: viaţa de obşte, o disciplină severii în spiritul \'cehilor asceţi, îndeletnicirea cu diferite meşteşuguri, preocupiri de îmhogftţire a culturii teologice. În lucrarea de educaţie monahală,
Paisie folosea ca mijloc priucipal „predica şi exemplul personal" 20 , cei:'a ce
Ion Druţă va numi în romanul citat „Ora îmblânzirii cugetului". Paisie a
Etsat la Mftnăstirea Neamţ o lucrare care nu constă numai în pilda vieţii
perso,1ale, în organizarea vieţii de obşte pe temelia înv[tţăţurii Sfinţilor Pă
rinţi,' in îndreptarea cărţilor patristice sau în traducere a lor în limbile românii şi rusă, ci, mai ales, în faptul dt a creat o „şcoală de viaţă duhovnicească care a provocat în cadrul monahismului Î!1 general o mişcare duhovnicească, aprinzând inimile cu iubire faţă de viaţa de mănăstire ( ... ) stârnind dorul de nevoinţă monahicească lăuntrică şi de lucrare lăuntrică " 21 •
·Prin Paisie şi lucrarea sa, ca o continuare a vrec).nicilor srti înaintaşi
-- pd1.1fre care Pahomie şi Ioanichie - Mănăstirea Keamţ a devenit din nou
cuno5cută în aria geograficft a Ortodoxiei şi a monahismului ei.
Felul cum a rânduit l\Hrnăstirea Neamţ în ·ceea ce priveşte viaţa duhovniceasc:t a ci'tlugărilor şi chiveq1isirea bunurilor materiale constituie esenţa
paisianismului, orientare monahală cu mmări binefăcătoare pentru comunită.ţile dtlugftreşti şi, în general, pentru Biserica Ortodoxă.
1n concluzie, Paisie a organizat viaţa monahală potrivit cu învăţăturile
l\lântuitorului, ale Apostolilor, ale canoanelor şi cftrţilor Sfinţilor Pi'trinţi:
o mănăstire este „locaşul mântuirii sufleteşti'', „adăpost şi liman celor ce
au ncv~ie de milă şi de îndurare", „pildă acelei adevărate vieţuiri duhovni-

la

etc.

Cf'Şti"

o
În a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, în Moldova, limba slavă
era înlrtturat[t cu dcsi'tvârşire din viaţa publică şi religioasă. Se menţinea
doar tradiţia de a se traduce crnţile bisericeşti din slavoneşte. Cel care încearcii srt rei11\'ie prestigiul limbii slave în biseridt este călugărul Paisie
\' d icikovski 22 •
Aşadar, pe lângă acti\'itatea sa duhon1iceasd de înnoire a monahisnrnlui rnmf111esc, Paisie \' eliciko\'ski a desfăşurat şi o vastă activitate de
traduceri al<> ~cricrilor filocalice din limba greacă şi a creat o vastă şcoali't
dl' scrilTi religioase. Cât timp a stat pe Muntele Athos, Paisie a învf1ţat bine
limba greacft iar apoi, în Moldo\·a, s-a ocupat de traducerea de cărţi din gre2·>
21
22

1. I·rnn, Scarlat Porcescu, op. cit.
S. Cetfericn1, op. cit.
I. D. Lăudat, ap. cit.
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ceste în slavoneste si de corectarea vechilor traduceri. Unele izvoare afirmă
c~' el ar fi făcut' traduceri şi în limba românr1, precum „Cuvintele Sfântului
Nil de la Sorsca•'2a.
··
În timpul strtreţiei sale la Xeamţ s-au tradus şi s-au copiat infcns c{1rţi
slavonesti. În biblioteca staretului Paisie s-au găsit 276 de manuscl"ise, dintre care' 44 au fost scrise de ~âna lui 2 '. Manus~risele rr1mase de Ia· Paisic si
ucenicii săi reprezintf1 şi cele mai autentice texte teologice. În timp1U eg{1menatului său de la Neamţ s-a lucrat atât de mult în privinţa trachjc~rilor,
încât se poate vorbi de o a doua epocă ele înflorire a ~ieţii culturale din Moldova. Dintre operele traduse de Paisie, menţionăm Teologia Sjâ11t11l1h Ioan
Damaschin, Viaţa Sjântului Grigore Sinaitul, Operele ascetice ale I 11i I sac Sirul
şi altele. Trebuie amintită corespondenţa purtată de Paisic cu priv·irc l;:i
diferite probleme ale vieţii şi credinţei creştine, din care o parte a fost ·:r-eprodusă în cartea Adunarea cuvintelor pentru asrnltare apr1rută la ~IăMistirC'a
Neamţ în 1817. Tot de la el a rr1mas o Autobiografie neterminată, rcm;ncabilă
prin sinceritatea povestirii vieţii sale şi prin istoricul mişcării monastice conduse de el.
·· ·
Interesul lui Paisie mergea spre traducerea operelor fundamc1'1t<ilc ale
literaturii patristice, dar şi din literatura populară, din scriitorii clasic'i' greci,
din filozofii antichităţii şi chiar cărţi cu conţinut istoric.
.
Din literatura patristică s-au fr1cut traduceri din \'asile cel ~lare, Gn
gore Teologul, Ioan Hrisostom, Simion noul teolog şi alţii. Dintre drţile
populare s-au tradus şi s-au copiat: Viaţa lui Vasi"le cel Sou şi vr'fmile vâ::;dttlmlui, Alexandria, Esopia, Varlaam şi Joasa], Floarea damrilor şi altele.
Unele dintre aceste cărţi fac elogiul ascetismului, altele laudft înţe~ejx:iunca
pusi"l în slujba binelui sau preamăresc actele <le Yit"?jie a dtrnr finalitate morală aduce nemurirea celor ce le înfăptuiesc.
•· . · .
În acelaşi timp s-au tradus texte din Aristofan, Aristotel, Plaţ~!l, ~l~
tarh, Socrate, s-au copiat gramatici, lexicoane pentru diferite cărţî ·rehg1oase etc. N-au lipsit nici manuscrisele cu conţinut istoric, precum Viaţa ,'.Sfântului Nijnn, patriarhul Tarigradului, Litopisiţii ţârii, scris în limb~(· slavr1
veche, un litopis al lui .Niculai Alexandru-Vodă l\Ianocordat ct~.'·
Interesant este faptul că la Mănrtstirea Secu, Paisie \' elicikovskfnu a
stat decât patru ani (1775-1779), dar „zile şi nopţi întregi rnr zr1bbvi de
acum cu pana stareţul Paisie cu ucenicii, traducând din Vi"eţilc sfinf!lor".
încât contrar ,·itregiilor nemii au mai rămas şi azi în biblioteca aces~e.1. mi"i_năstiri 51 de manuscrise, unele din vrt>mea sa, altele scrise de uce111cn săi.
Pe manuscrisul 4 al acestei biblioteci, apărut în 1860, se face urmr1toarea
însemnare, obicei preluat de ucenicii lui Paisie de la mentorul lor: „1~cea:-;ţ;!
carte este a obştii stareţului Paisie şi cine o va lua sau o va înstră ma dm
sobor Ya fi subt canon neertat pân;1 o va întoarce iar înapoi la sfânta mC1nr1stire Secu 1860" 20 •
Desigur că cea mai însemnată lucrare a lui Paisic este l·ilucal1c•.. o. traducere din grcacft în sla,·onft. Ea reprezin tf1 o culegere de texte rehg1oase
din p{;rinţii ~i scriitorii bisericeşti şi în special din marii asceţi.
Ioanichie Bălan, op. cit., p. 328.
Ştefan CioUa.nu, Istoria literaturii române vechi, Editura Hyperion, Chişinău, 1992,
p. 626-628.
25 Gherasim Cucoşel, Episcop Vicar, Catalogare a Jl.,f auuscriselor Rmnânc~ti din Bil,/ioteca Mănăstirii Secu, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi lfauih1ţilor, Sucea·rn, 1994.
23

2'
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Influenţa paisianr1 a fost deosebit de puternic?'l în mănăstirile Moldovei.
Înv;-;, ţă turile şi rânduielile lui Paisie Velicikovski s-au răspândit mai ales
prin ucenicii săi direcţi: Macarie-traducf1 tor de cărţi din greceşte; Ilarion - egumen de la Secu; Sofronie - urmaşul lui Paisie în stăreţia Neamţului: Gheorontie şi Grigorie - viitor Mitropolit al Ungrovlahiei; tălmăci
tori de scrieri patristice; Onoriu - îngrijitorul spitalelor de la Dragomirna
şi Neamţ; Platon care a scris Viaţa lui Paisie şi a alcătuit o culegere din scrierile sale; ierodiaconul Ştefan a tradus din slavo-rusă V1:eţile Sfinţilor în 12
volume; ~ eonil - ucenic al lui Sofronie şi viitor stareţ la Neamţ, continuator al hadiţiilor paisiene.
111 duhul lui Paisie a trăit şi marele .Mitropolit al Moldovei Veniamin
Costache, deşi nu i-a fost ucenic direct. Dintre ucenicii săi din Ţara Româneasc;"t cd mai de seamă a fost stareţul Gheorghe de la Cemica şi Căldăruşani,
originar din Transih-ania (m. 1806).
„M işcarea paisianft de înnoire a vieţii monahale din mănăstirile româ1:eşti din secolul al XVIII-lea, un adevărat neoisihasm românesc, a fost
ultima şi cea mai însemnată încercare de ridicare a vieţii călugăreşti din Ţara
Româneascft şi Moldova. Ea a dus nu numai la creşterea prestigiului monahismului românesc, dar a avut o influenţă pozitivă şi asupra vieţii moral-religioase a c,-edincioşilor româ11i", araEt istoricul Mircea Păcuraru în recenta
Istorie a B1:scricii Ortodoxe Române.
Pe plan internaţional, ucenicii s;ii - ruşi, bieloruşi şi ucraineni pre~.Hiţi Je el pentru îndrumarea ,·ieţii duhovniceşti, s-au răspândit în peste
o sută de mru1ăstiri rusc·şti, ducând pretutindeni acelaşi duh nou de viap
monahală: \'arlaam, Solovăţ, Alexandru Siirski în nordul Ru-;ici, Alexandru
N evski la Petersburg, Op tina în centrul Rusiei, Simonov şi N ovospask la
MoscO\·a, Lavra Percerska din Kiev, Noul Athos din Caucaz. Mişcarea spirituală paisiani"t din Rusia a influenţat şi pe unii rlin marii căr•.urari ru~i din
secolul al XIX-lea, precum F. M. Dostoievski, A. Homiakov şi alţii.
Personalitatea complexă a lui Paisie V elicikovski merită să fie actualizatii. pentru a r{tmâne vie în conştiinţa ortodoxiei universale.

Resume
L'Ctude „La contribrttion de Paisie Velicikovski au developpement de la litteratuYe Yeligieusc et de la vie orthodoxe Youtnaine est un eloge consacre a la personnalitc du moine, de
!'erudit et du mentor de la vie orthodm::e roumaine, Paisie Veliciko-1ski, a l'anniversaire de
deme cent ans depuis l'apparition de son livre fonda.mental, DOBROTOLIUBIE (Philocalie),
(1793) et de sa mort (1794).
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PROBLEME ALE CULTIVĂRII LIMBII ROMÂNE IN
CALENDARELE ROMANEŞTI DIN BUCOVINA ( 1809-1918)

VASILE SCHIPOR

„Comerciantul, industriaşul, meseriaşul, învăţAtornl, preotul, ei toţi află [în calendare]
îirrăţAturi
practice pentru trebuinţele zilnice" 1

În dezvoltarea culturii noastre naţionale, calendarele, ca formă de
publicaţie periodic;l, au avut un rol cultural-educativ important. Au asigurat multă vreme „o statornică, bună şi îndestulătoare hrană sufletească
pentru cărturarii noştri" 2 , au răspândit lumina în păturile cele mai largi ale
poporului, îndemnând la lectură şi stimulând dorinţa de instruire prin carte,
au oferit sfaturi înţelepte, cunoştinţe folositoare pentru nevoile zilnice de

tot felul ale oamenilor 3 .
Răspândind, pe lângă sfaturile practice, ideile Şcolii Ardelene, calendarele - publicaţii de instruire prin lectură în toate ţă.rile Europei luminilor au contribuit, prin aria lor largă de răspândire şi circulaţia intensă îu toate
provinciile româneşti, la realizarea şi consolidarea unităţii noastre culturale".
Zorii calendaristicii românesti din Bucovina s-au ivit destul de timpuriu, mai înainte decât „la stră'inii din ţară" 5 . Calendarele, venind de la
Braşov, Sibiu, Iaşi, în original sau copii (realizate de dascăli, slujbaşi, negustori) au stimulat şi întreţinut gustul de lectură. Un îndemn la lecturrt
dintr-un calendar tipărit la Iaşi a putut fi, astfel, cunoscut şi în această parte
detrunchiatrt din Tara de Sus a Moldovei, îndemnând la meditaţie, aprinzând
imaginaţia, trezind ambiţii culturale, înrâurind schimba1·ea dispoziţiei suflete'.?ti la românii de aici şi dezvoltându-le gustul estetic: „Sileşte-te ca să
înfrumuseţezi cu învăţătura inima ta, că iaste o comoară pe care nimenea
de la tine nu o poate fura.
1 M. Eminescu, Opere IX. Publicistica 1870-1877, Bucureşti, Ed. Academiei R. S.
Rominia., 1980, p. 226.
s Liviu Marian, Contribuţiuni la istOf'ia literaturii româneşti din veacul al XI X-lea, Chişi
nău, Tipografia Eparhială, Cartea românească, 1927, p. 13- 50.
3 George Muntean, Tradiţia almanahurilor şi calendarelor bucovinene, în „Calendarul
creştin ortodox al românilor buco·rineni pe anii 1992- 1993", Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodo:ii:e Române, 1992, p. 118- 121.
• Georgeta Răduică şi Nicolin Răduică, Calendare şi almanahfl.ri româneşti 1731-1918.
Dicţionar bibliografic, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981, p. 13-25; Elena
Dun:'lreanu, Calendarele româneşti sibiene 1793-1970, Sibiu, Biblioteca „Astra", 1970, p. 5- 7.
6 I. G. Sbiera, -~1işc4ri literare la românii din Bucovina, Discurs ... , Ora.dea-·Mare, 1890,
p. 20-32.

Analele Buccvinei, I, 2, p. 311-319.

Bucureşti,

1994
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De esti m;ire si puternic,

fără învătătură

si nestiind nimic, te vei ase-

măna unui chip cioplit stând într-o casr1 'de ma1'murii, cit cine pe în„·r1ţătură

nu o socoteşte, .acela iaste un hulp<i,v, că cel Î11'"[1ţat îndată cunoaşte pe cel
.
n eîn vrt ţa t"6.
~-Cu toate că Bucovina şi-a pierdut cele mai de seamă talente, b ...1rbaţii
<le cultură, prin emigrarea în Moldova 7 , românii ele aici şi-au primit hl·a11a
sufleteascft necesară „din productele spiritului românesc, care, modeste
cum erau, erau totuşi ale noastre şi exprimate în limba român;t" 8 • „Bărbaţi
curajoşi şi cu <lor pentru răspândirea lum in ilor" 9 au dezvoltat o activi ta te
culturală destul de bogată, în ciuda împrejur{irilor nefavorabile: „Se găseau
ici colo bărbaţi împinşi de bunul lor geniu şi aţâţaţi necontenit de mişc~trile
şi producţiunile literare ale confraţilor lor din Ardeal, Moldova şi :\fon ten ia",
care „întreţineau în pieptul lor focul sacru al naţionalismului şi dorul nestins.
<le a se manifesta şi ei în mod propriu naţional; îl nutreau pe a~cuns, dar nu
cutezau să iasă cu el la lumina mare !" 10 .
„Eşitul cleric" Vasile Ţintilă, învi1ţ[1tor şi dascăl în Tereblecca, „un
iubitoriu de sciinţele matematiceşti", tipăreşte, începând cu 1809 11 , la Cernăuţi, · primele calendare româneşti din Bucovina.
EI este „primul român bucovinean care, într-un timp foarte neprielnic, a deschis drumul scrisului românesc" în aceasC't pro\'incie 12 . Lui i se
dribuie toate calendarele apărute aici până în 1824. O menţiune specială
merită ·~,Calendariu ... " pe anul 1814, care cuprinde şi o parte destinată.
lecturii. Autorul precizeazr1, la siârşitul acestui calendar, într-o înştiii1ţare,
ci1 intenţioneaz;i si1 tipărească „un iscusit calendarii'1 moldo\·cnesc cu mare
meşteşug: făcut" 13 . Lucrare originală, calendarul dascălului Vasile Ţintit'\.,
prin importanţă, se alătură „Chrestomaticului Românesc" al lui Teodor
Racocc (1770-1822), anunţat în 1817 şi tipărit în 1820, prima foaie periodică rornâneascf1, „o frumoasă şi lr1udabilă încercare literară" 14 .
Urmând pilda lui Teodor lfacoce, alţi cr1rturari, însuşindu-şi cuno~tin
ţe bogate de~pre istoria limbii şi a literaturii române, lucreazf1 pentru impulsionarea unei mişcări literare noi. Porfiri_u; Dimitroviciii (I 80 I - I 865).
diacon, preot şi catihet la şcoala din Cernăl.\ţ.Î; .dascăl la şcoala moldovenea~c{1
din Chişinrrn şi ieromonah la Mănăstirea' Putna, cărturar erudit cu preocu-·
pări speciale de lingvistică 15 , redactează cel dintâi calendar românesc cu
învăţături din Bucovina. Gândit în 1837, lucrat în 1838, aceasta a apărut abia
în J84J, cu titlul „Calendariu pentru Bucovina ... " şi cu grafie chirilică.
„Calendariu pe II2 ani „.", Iaşi, 1785, f. 1-2 r.
I. ~istor, Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bztcovina 1774-1867. Discurs
Bucureşti, Librăriile Socec et Co„ C. Sfetea, Pa·1el Suru, 1916.
8 Ibidem, p. 36.
9 I. G. Sbiera, op. cit., p. 20.
1o Ibidem, p. 6.
11 Mihai Iacobescu, Din islnria Bucovinei, vol. I (1774- 1862). Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p . .H2.
·
12 Teo<lor Dalan, Vasile Ţintilă, in „Revista Arhi·1clor", ·rnl. Til/2, 1939, p. 192.
13 A pud Leonidas Bo:inărescul, Autorii români bucovineni, Repertoriu de - , Cernăuţi.•
Editura proprie - Societatea tipografică hnco-1ineană, 1903, p. 81-ll2.
· ·
14 I. Nistor, op. cit., p. 36.
n Constantin Loghin, Istoria literaturii române în Bucovina 1775-1918, Cernăuţi, Tipografia Mitrop. Sibestru, 1926, p. 22, 24; Emil Satco, Ioan Pânzar, Dicţionar de literatură.
Bucovina, Sucea·m; Biblioteca Bucovinei, „I. G. Sbiera", 1993, p. 62; George Muntean, art.
cit„ p. 121- 122.
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Redactorul, „ un spirit deştept şi-vioi" 16 , nu a str;ilucit, fiindd „puternicilor
zilei de: pe atunci, (. :1 nu li prea plăceau c{trturarii cu cugetftri mai sbură
toare şi nedependente" 17 . El l-a întocmit până în 1847.
Samoil ~Iorariu Andrie\riti (1818-1895), parohul din Ceahor, viitorul
mitro1'lolit Silvestru, îi con tinui"1 munca (între 1848 şi 187 3), „pi'1 truns d<! dorul
de a vedea şi pe români cultivându-se în graiul naţional" 18 . Reţine atenţia,
în acest calendar, partea culturală şi literară in titulati't A legate de petrecere
(în 1841), Calendaritt de petrecere a timpului ( 1833), Calcndariu de petrecere
(din 1854) şi Almanah (1860).
;:Cakndariul pentru Bucovina ... ", care ilustj·ează efortul de înlocuire
a alfabetului chirilic cu cel latin, efort vizibil de la număr la număr, publidt
informaţii bisericeşti şi administrative, cunoştinţe şti in ţif ice, sfaturi casnice
şi îndrumi'tri agricole, literatură (poezie, proză, traduceri), folclor, articole
despre necesitatea. păstrării limbii, a obiceiurilor şi portului popular, materiale istoi'ice, aspecte culturale româneşti. Calendarele pe 1844 şi 1846 tipă
resc poezia Limba noastrii ciitră noi 19 , semnată de T. Vasilovici. Cu toată
lungimea unui metru greoi, insuficient elaborat, aceasta se remarcă prin
ideile ·despre originea limbii române şi curentele lingvistice ale vremii, expuse sub forma unui monolog, prin accentul satiric (depăşit, prin vervă şi
uşurinţa versificaţiei, doar de satira Calendarul vechi către cel nou, publicată
în calendarul pe 1848), prin prospeţimea unor imagini şi pregnanţa cu care e
comunicatrt ideea poetică: respectul pentru limba română, păstrarea ei nealterată. Constantin Loghin considera această poezie „interesantă", „pentru
crt ca ne dovedeşte că în unele cercuri româneşti exista o conştiinţă naţională
vie încft înainte de anul 1848 20 • Transcriem un grupaj de versuri din această
„interesantit " poezie: „Maica fiul nu-şi iubeşte eu cum v-am iubit j Insă
spre amare chinuri - voi m-aţi osândit /Pentru ce, vă rog să-mi spuneţi,
voi mă pf1ri"tsiţi? / Cum că cei mulţi de al meu nume încă vă roşiţi? / ( ... )
Cred c_ă \·ă veţi trezi din somnul, care v-au cuprins J Şi mă veţi cruţa pre
mine ·cu fiescu adins / Ba' - precum în alte ştiinţă măşcat aţi păşit, /Cum
~i în sfrăine Muze v-aţi îndrr1git; /Nici de a voastră jună Muză voi nu veţi
uita I Ci cunune să-mpletiţi - flori nţi căuta./ ( ... ) Ce să fac încă pe accast_a? tot să suferesc /Dacă srrnguri unii din fiţ* îmi dau un chip ruse~c./
Întru haini't mă îmbracă ca aice să păşesc.- /Dar de aciştii n-aveţi
grij;i v.oi iubiţii fii! /Căci cum pere un glas sălbatec în nişte pustii/ Va peri
şi a celor sunet. De vă veţi scula I Şi de mine maica voastră grijft veţi
purta .. „.'.' 21 •
,,În aceste două poezii~ afirmă acelaşi Constantin Loghin - adie
un vânt nou, este vântul care ne face să presimţim ceea ce ne v;i aduce anul
1848: trezirea radicală a conştiinţei naţionale din Bucovina" 22 •

20

I. G. Sbiera, op. cit„ p. 7.
Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. 12.
„Calendariu pentu Buco·1ina ... ",Cernăuţi, 1846, p. 37-38.
Constantin Loghin, op. cit„ p. 31.

•

fiii-ţi.

21

.,Calendariul pentru Buco'lina ... ", '11146, p. 37-38 Jl".ssim.
Constantin Loghin, op. cit., p. 32.
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Cu anul 1846, izvorul de inspiraţie al cărturarilor romani buco,·ineni
parc că seaca. „Seceta culturală"~3 ia sfârşit în 1848, o dată cu apariţia publicaţiei periodice „BucO\·ina", gazetă românească pentrn politici, reiigie
şi literatură, cea dintâi publicaţie politicrt apărută în BucoYina, redactată
în limbile germană şi română. ~lişcarea naţională şi literară <leclanşată de
această publicaţie, prin cele 60 de numere apărute (între 4 oct. 1848 - 20
sept. 1850) 24 , n-a mai contenit în Bucovina istorică. Ctitorii acesteia, fraţii
Eudoxiu Hurmuzachi (1812-1874), Gheorghe Hurmuzachi (1817-1882)
şi Alecu Hurmuzachi (1823-1871), „Grachii României", cum îi numeşt.
Andrei Mureşanu 25 , ocupă un loc de frunte în renaşterea neamului românesc
din Bucovina. Li se alătură, dintre literaţii ieşiţi din frământrtrile politice
ale anului 1848, Iraclie Porumbescu (1823-1896) şi Aron Pumnul (18181866). Pribegii moldoveni şi ardeleni, aflaţi în refugiu în Bucovina, trăiesc
în mare intimitate în Cernauca, sub patronajul fratern şi patern totdeodată
al lui Voxachi Hurmuzachi (1782-1857), „patriarhalul boer moldovean în
limbft, obicei şi port" 28 , un „geniu al locului", prezenţă târzie într-o lume
nouă, proiectată în laboratoarele habsburgice. Aceştia reîmprosp~ttează.legă
turile cu Ţara şi, mai ales, realizează în paginile „Bucovinei" ceea ce nu s-a
putut realiza în câmp politic: unitatea culturală, izvorâtă din unitatea de
gândire şi simţire a întregii intelectualităţi româneşti.
Acest miracol românesc nu s-ar fi putut însă înfăptui pe un teren sterp.
Existau aici acei „veşnici păzitori ai solului naţional" (cum i-ar fi uumit
George Călinescu) sau „cuminţenii ale pământului", care, deşi înstrăinat,
rodea din sămânţa cea bună. Aici se cuvine să evocftm pilda de bună c1·eştere
pe care o dădeau soţii Hurmuzachi copiilor lor, la Cernauca. Elena Murguleţ
îşi îmbărbăta soţul: „Să grijim, iubite soţule, cu tot aclinsul ca în amestecă tura aceasta de limbi, copiii noştri să rămâ11f1 ceea cc sun tem noi, adică
români, şi să-şi păstreze cu sfinţenie sentimentele lor naţionale în tot cursul
vieţii lor" 2 7. Acestor cuvinte, cu valoare de crez de o viaţă, de exemplu, îndemn sau aspră mustrare pentru românii de la marginea teritoriului nostru
etnic, li se vor alătura cele „trei datorii mari şi sfinte" clin faimosul testament al lui Doxachi Hurmuzachi, rostit în 1857: patria, limba şi biserica 28 •
O înrâurire binecuvântată asupra vieţii culturale a românilor a exercitat-o Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, înfiinţată
la Cernăuţi, în 1865, provenită din Reuniunea român;l de lectură în Cernr1uţi,
înfiripată la iniţiativa unor intelectuali şi oameni politici <lin Bucovina, în
1862!9 • Aceasta a devenit „un centru general şi comun de întâlnire şi de
consfătuire asupra tuturor cestiunilor culturale şi literare", „un foca1- de
lumină şi un izvor nesecat de viaţă şi de însufleţire pentru adevăr şi pentru
tot ce este bun, frumos şi nobil" 30 , închinându-şi întreaga activitate pentru
I. Nistor, op. cit., p. 38.
I. Hangiu. Dicţionar al presei literare româneşti ( 1790-1982), Bucureşti, Editura
ştiinţifică. şi enciclopedică, 1987, p. 62.
!-~ Apud I. Nistor, op. cit., p. '40.
aJ Constantin Loghin, Anul 184.8 tn cultura şi literatura lluco11inei, Cernăuţi, Tipografia
Mitropolitului Silvestru, 1926, p. 10.
:J1 I. Nistor, op. cit., p. '40.
311 Constantin Loghin, Istoria literaturii P'omdne din Bu<;ovina 1775-1918, Cernăuj.i, Tipografia Mitrop. Silvestru, 1926, p '42-43
:19 Constantin Loghin, op. cit .. p. 79-82.
so I. G. Sbiera, op. cit., p. 19.
1a
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impunerea „cultului ţării româneşti", „luptei permanente a neamului nostru
la marginea de nord a teritoriului etnic" 31 • Societatea a editat revistele lunare „Foaia Societf1ţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina"
(1 mart. 1865 - 31 dec. 1869) şi „Aurora românf1" (1 aug. 1881 - 15 dec.
1882; ian. - aug. 1884) 32 , având o contribuţie însemnată la opera de redeşte1~tare naţionalii a românilor bucovineni 33 •
Intre anii 18/4 şi 1885, Societatea editeazf1, la Cernăuţi, un ,;Calendariu .... rtalizat de Mihai Miron Călinescu ( 1837-1912), în perioada 18741881, de Ion I. Bumbac (1843-1902), pe anii 1882 şi 1883 şi de Calistrat
Coca, în 1884 şi 1885, toţi trei secretari ai societăţii. Din 1875, partea literar:1 şi culturală se intitulează Almanah. „Calendariul. . .'' acesta are meritul de a fi C0ntiibuit la promovarea limbii literare. Se remarcă artiwlele
semnate de I. G. Sbiera: Cnele recuget/iri despre starea culturală la poporul
din Bucov1:11a 31 , Orig1·11ca romândor, cuprinzând referiri la variantele termenului 1•alah, originea numelui român şi formarea.poporului român 35 , Conceptul
„naţiune" şi fHsemntitatea gra1:ut11i naţiona/3 6 • In „falendariul ... " pe 1882,
Ion I. Bumbac semneazft articolul Unele puţine despre <c Noua ortografie »3 ;
şi t1p~;1e~·te, in c1,ntinuare, Regttlile generale şi Regulile speciale ale noii ortografii. Calendarul Societfi ţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina
este prin• ul calendar care apare aici cu noua ortografic stabilită de Academia
Româ1<[1, in urma !{aportului din 8 aprilie 1880. marcând, în plan mai la-rg,
izbâr:.da maioresciani't de a impune o noui't direcţie în domeniul limbii.
„Calendariul poporului bucovinean ... " care a apărut, la Cernăuţi,
inn:: acii 1888 şi 1913, întocmit de ::,amoil M01ariu Andrie\ici (1888-1894)
şi Eugen Neşciuc (1895-1913), are, ca direcţie de preocupare, ~i cultivarea
limbii. ln „Calendariul ... " pe anul 1900, în cadrul rubricii literare şi culturale intitulate Partea de petrecere, apare articolul Lupta pentru şcoală, într-un grupaj amplu: I>t'n suferinţele noastre 38 • Autorul scoate în relief rezistenţa tenace a cărturarilor români în faţa persecuţiilor şi încercărilor de deznaţionalizare întreprinse de stăpânirea habsburgică: „ ... până când ceaţa
dimineţei ce se rădică din acest pământ va aminti lumei cum aburea odată
sângele cald al strămoşilor noştri căzuţi în lupta pentru lege, limbă şi moşie,
până atunci curajul nostru nu va scădea şi de drepturile noastre nu vom
uita" 39 . Lupta iridârjitrt a românilor este susţinută de fruntaşii politici, de
preoţime şi gazetari. Se duce curajos în sfatul ţării, în coloanele publicaţiilor
„Patria" şi „Deşteptarea", cu convingerea că „prin şcoală omul ajunge la
măriri şi popoarele la bun[lstare, dar numai atunci când şcoalele sunt întocmite astfel ca să aducft foloasele cele mai bune ce pot aduce. Într-o ţară
în care se vorbesc mai multe limbi, şcoalele trebuie s~t fie astfel întocmite,

„

3 L Gr. Nandriş, Cuvântul editurii, prefaţă la Antologia Scrisului Bucovinean până la
Unire, voi. I, Cernăuţi, Editura Mitropolitului Sibestru, p. V - VII.
32 Constantin Loghin, op. cit., p. 83, 188- 189; I. Hangiu, op. cit., p. 143, 54.
33 Constantin Loghin, op. cit .. p. 83-99.
34 , ,Calendariu ... Saţietatea pentru cultura şi literatura român{i în Bucovina", Cernăuţi, 1875, p. 90- 94.
35 lbidl'nl, 1879, p. 81-- 108.
3 " Ibidem, 1881, p. 1-XIX.
37 /bidon, 1882, p. 75-80.
38 „Calendariul poporului bucovinean ... " Cernăuţi, l'JOO, p. 66-91.
39 Ibidem, p. 67.
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ca toate popoarele să se poată folosi de ele în asemenea măsură, toate limbile să fie deopotrivă băgate în seamă" 40 .
Situaţia dramatică a şcolilor din Bucovina provoacă, în 1899, în dieta ·
ţării, „\ iforul cel mai mare": „Limba noastră românească e nebăgată în seamă
peste tot, dar mai ales prin şcoli" 41 • În satele cu populaţie eterogenă, acolo
unde trăiesc români şi ruteni, „limba româneasc;i se scoate pe un cap <ifară
din şcoală şi copiii noştri sunt siliţi să înveţe ruseşte ... " [limba ucraineană] 4 l.
Rezultatul acestei politici este că „în modul acesta ain pierdut noi pământul
de peste Prut şi peste tot locul unde au p!i tnms ruşii" [slavii, ruten ii] 43 •
.Paginile acestui calendar sunt o cron iert a vremii „de mare iierbere
între români", când „valurile amărăciunei" creşteau zilnic. Sunt ilustrative
fie şi numai titlurile articolelor din acest grupaj: lnaintarca ruşilor rrutenilor] 44 , Prigonirea tinerilor români 45 , Confiscâ rile „ Patriei" 48 , Es pulzarea
fraţilor Branişte 47 , Deputaţii români: în faţa pn:go11irdor 48 , Umilirea b1"scricei
noastre4 9, lnvinuirea preoţhnei române 50 • Articolul Cab1:netele noastre de ce·
tire 51 evidenţiază preocuparea „brtrbaţilor luminaţi" de a-i îndruma pe ro-·
mânii·din sate pe „calea cea mai bună", pe care mergând să-şi lumineze mintea si usureze traiul. Aceste cabinete trebuiau să devină „scoala celor vârstnici'~, ,,'o mare cinste pentru sat şi pentru români", în care, adunându-se,
oamenii să afle hrana adevărată pentru mintea lor doritoare de luminare.
,;Gtlindariul poporului bucovinean pe anul ordinar 1901" tipăreşte
cântecul macedo-român Părinteascâ poruncă ( P1lri11teascc'i dimândare). ·devenit imnul acestor români sud-dunăreni): „De i;ub pietrile de la morminţi /
Strigă ai noştri buni părinţi,/ Blftstăm mare s{t aibrt în casă /Care limba lui
o lasă;// Care lasă limba lui, /Să-l ardă para focului,/ Să se sfarme viu pt:
loc/ Să-i se frigă limba-n foc. //Care fuge de a lui mumă / Şi de părintescul
nume,-j Fugă-i dorul Domnului/ Şi dulceaţa somnului" 52 •
· „G1lindariul poporului bucovinean pe anul ordinar 1902", în Partea
literarii. 53 acordă un spaţiu amplu problemei păstrării limbii, conceput:-1 într-un adevrnat program de pedagogie populară/naţională de esenţă populară.
„Scrierea poporală" 111 oşia şi limba noastră este un îndemn stăruitor adresat
sătenilor la muncă („arma potrivită/ pentru ori şi ce ispitf1", „mare mâhgâiere", „a vieţii dulce miere") şi la un trai cumpătat. Refuzul straielor stră
ine pripăşite prin sate, care schimonosesc „portul mândru românesc", sfatul
de a semăna in şi cânepă, „ca femeile să toarcă, să zolească, să ţese, să albească, să coase, cămăşi cu-altiţe", la purtarea „straie lor de falrt / a naţiei
româneşti", trimiterea copiilor la şcoală, pentru că „mintea luminată-i /
cea mai tare annă-n lume", îndemnul de a nu vinde pământul, de a nu face
•0

Ibidem, p. 76.

n Ibidem, p. 76.
t2

Ibidem, p. 77.

n Ibidem, p. 77.
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79.
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47
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împrumuturi, cu dobândă mare, de înmulţire şi· stăpânire a pământului.
„avuţia cea mai mare", „cel mai preţios odor" pentru neam, „temelia vieţii
noastre de aici", care trebuie preţuit ca şi viaţa 54 completează acest program
de pedagogie adaptat cerinţelor vremii.
··Sunt interesante şi articolele Cu şcolirea copiilor noştri ne putem pri·mejdui· pământ11l 55 şi „Le să facem ca s'i nu ne Primejduim pămii11tul cuşco
lirea copiilor'''6 • Cităm un fragment din cel dintâi: „ ... şcolirea copiilor români
cu plăţi aşa de mari pentru mâncare şi gazele este primejdie pentru pămân
tul nostru şi asta de fel nu-i bine. Pământul, pământul, el este mama care
ne ţine· viaţa, şi de aceea cu mâni cu picioare trebuie să ne lipim de dânsul
şi pentru nici un bine în lume să nu-l înstrăinăm" 5 7. Cel de-al doilea îi îndeamnu pe săteni să cumpere case prin târguri, care să fie gazde pentru copii,
spre· a·nu mai plăti chirii şi cheltui sume atât de mari pentru susţinerea acestora la scoală 58 •
. I>rimejdia cea mai mare de pierdere a pământului strămoşesc este
înstră·inarea românilor 'bucovineni de limba română. Aceasta este explicată
şi ilustrată în materialul Cea mai mare primejdie pentru pământul nostru ar
fi înstrăinarea noastră de limba românească59 : „Dacă un român se înstrăi
nează de. Umba românească, atunci şi tot pământul lui şi toată averea lui şi
toată familia lui se înstrăinează de naţia românească şi aşa omul acela face
daună cumplită neamului său" 6 o. Astfel de oameni sunt consideraţi „vânză
tori de.;neam": „în vremile trecute noi, românii bucovineni, am avut sute
de mi.i de vânzători de neam, pentru că sute de mii de fraţi de ai noştri mai
ales d.in .satele de peste Prut s-au înstrăinat de limba românească şi s-au dat
la limba rusască fucraineană]. Acei fraţi ai noştri s-au făcut vânzători de
neam.din neştiinţă, ei adecă n-au ştiut bieţii ce preţ male are graiul strămo
şesc. -'?i· de aceea nime nu-i poate osândi. în ziua de azi însă românul acela
care :S~ar lăsa de limba sa, ar fi vrednic de cea mai mare ocară şi ură, pentru că acuma nu-i român în Bucovina ca să nu ştie vorba învăţatului neamţ
Hoffman care zice că ~limba româneasc~i e aşa de frumoasă şi bogată, încât
cu deosebire s-ar potrivi să fie vorbită de cel mai luminat popor de pe lume" 61 •
Aceeaşi idee este reluată şi în Istoria, pe scurt, a limbci rvmâneşti 62 din calendarul pe acelaşi an: „Cine vrea să ştie cât <le prigonită a fost limba românească. la noi în Bucovina, acela cetiască cartea Ptirti din istoria românilor
bucovine.ni de Constantin Morariu, Cernăuţ, 1893. Cetind cartea aceea, va
vedea fje,carc cft noi 11e-am perdut mai mult de jumătate de ţară numai din
pricinft că multă vreme nu ne-a păsat de fel de limba noastră, şi aşa. înstrăi
nându-ne <le limba românească, am înstrăinat şi am adus în cea mai mare
primejdie şi pftmântul nostru românesc"&a. Istoria, pe scurt, a limbii româneşti este o demonstraţie pentru românii bucovineni despre latinitatea limbii
române.
Ibidem,
Ibidem,
M ·Ibidem
57
'
l/Jidem:
58 Ibidem,
59 Ibidem
0
•
Ibidem:
n lb.Ulem,
82 lbitlem,
18 Ibidem,
54
55

p.
p.
p
n.
p.

1·
p.
p.
p.
p.

59-61.
85- 87.
87- 92.
87.
91.
92-91.
93.
93.
91-96.
95- 96
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lmbărbătări la luptă pentru păstrarea limbei române 64 , oferă exemple din
viaţa social-politică

a românilor ardeleni. Acestea sunt completate cu ample
fragmente ilustrati\'e. Cel dintâi face parte din cuvântarea lui Sirnion Băr
nuţiu rostită la Adunarea românilor din 3/ 15 mai 1848 de la Blaj.: ·„Să nu
ne vindem ţara şi limba, că, dac{t le-am perde o dată, nu le mai putem
câştiga. ( ... ) De frica luptei nu vă daţi înapoi de la aprtrarea naţiei. Gândiţi la aceea că alte popoare s-au luptat sute de ani ca srt iasrt din robie.
Darrt când vi s-a părea că lupta nu se mai poate purta, când greutăţile se
vor ră<lica asupra voastră ca valurile turbate ale mrtrii asupra unei corăbii,
când diavolul întunerecului va dezlega pe toţi necuraţii săi şi-i va trimite să
rupii lcgi'tturile fr{t ţiei voastre şi să vrt abat{t de la iubirea naţiei noastre la
iubirea de idoli străini, atunci aduceţi-vă aminte că strftmoşii noştri ni strigă
din morminte: ( ... ) rrtmânesti credinciosi neamului vostru si limbei voastre
( ... ) şi le aprtraţi ca lumin~ ochilor voŞtri !" 63 •
'
Al doilea fragment este extras din cuvântare~ lui Timotei Cipariu,
rostită la deschiderea societăţii „Asociaţiunea Transih-a:1ă sau Ardeleană",
din 1860, devenit, prin conţinut şi formă, antologic: „ ... în durerile cumplite şi în toate răsipiturile vremilor, prin care am trecut noi românii, pronia
dumnezeeasc{t ni-a păstrat un odor nepreţuit, anume limba româneasc{t, ~i
acest odor nu ni l-au putut smulge nici sabia înving{ttorului, nici s:tlbftticia duşmanului, nici puterea fireasdt şi nici politica dia,·oleasc{t. Odorul
limbei române noi îl avem de la ţâţele maicelor noastre şi el este dulce ca
sărut{trile mamelor, când ele ne strângeau la sânul lor. Odorul limbei române
este mai scump decât viaţa noastră, şi dacă noi am fi perdut acest odor, ori
dacă l-am perde, ori dacă vom suferi vrodat{t că cineva cu sâla ori ·cu înşe
lăciune ori cu momele s{t ni-l rr1peasc{t, atunci mai bine este să ne înghită
pământul de vii. Că mai bine este sit mergem morţi la părinţii noştri cei morţi
şi să avem mângâierea că nu am vândut moştenirea lor cea mai scumpă,
anume limba românească, decât să trăim fărft aceast{t moştenire şi. a~a să
nu mai fim vrednici a ne numi fiii părinţilor noştri celor ce dorm m mormânturi"66. Calendarul reproduce, în continuare, poezia lui George Coşbuc
Graiul 11eamu1ui&7.
Cercetând calendarele româneşti din Bucovina, din perioada 1809 1918, aflate, din păcate, în colecţii publice i:1complete, la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Centrală „Mihai Eminescu" din Iaşi.
la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" din SuceaYa, Fond „Leca Morariu",
am putut desprinde câteva concluzii: Calendarele la români au apărut, ca
publicaţii periodice, în veacul al XVIII-lea, au circulat intens pe tot spaţiul
românesc, rr1spândind ideile Şcolii Ardelene şi bucurându-se de inare ÎI•florire în secolul al XIX-lea. În Bucovina, calendarele româneşti au apărut
de timpuriu, având ca animatori pc Vasile Ţintilrt, Porfiriu Dimitrovici,
Sarnoil l\forariu Andrievici, Mihai ~1iron Ctlinescu, Ion I. Bumbac, Calistrat Coca, Ion I. Nistor, Eugen Neşciuc, ~icolae Cotos. Calendarele :au avut
un rol cultural deosebit, au contribuit la r{tspândirea literaturii, prezentând
interes în ce priveşte evoluţia şi formele genului liric şi ale genului epic. Rolul
6t
65
6•

67

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 96-98.

p. 96- 97, passim
p. 98.
p. 99.
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„cultivatorilor de formă" 68 este netăgăduit, în ciuda inegalităţii valorice
a acestor periodice. Acestea realizează, treptat, deschideri spre modernitate, pregătind drumul integrării în spaţiul valorilor naţionale (care se va
realiza în perioada interbelică). Calendar('le au realizat în paginile lor unitatea culturalr1 a românilor, pregătind unirea politică a tuturor provinciilor
româuesti din 1918. În calendarele românesti din Bucovina s-au „întâlnit"
scriitori şi folclorişti din toate provinciile r'omâneşti: V. Alecsandri, C. Negruzzi, D. Bolintineanu, I. Creangă, M. Eminescu, Al. Vlahuţă, D. Zamfirescu, ~t. O. Iosif, G. Coşbuc, Z. Bârsan, I. A. Bassarabescu, I. Dragoslav, Al. Depărţeanu, G. Tutoveanu, P. Cerna, M. Sadoveanu, N. Iorga,
O. Goga, I. Pop-Reteganul, P. Dulfu, C. Hădulescu-Codin, T. Pamfile.
Calendarele româneşti din Bucovina prezintă un material de cercetare pre·
ţios, încr1 nevalorificat. Cuvintele lui Sextil Puşcariu, din 1927, îşi păstrează,
astfel, actualitatea pentru cercetătorul preocupat de „a urmări importantul rol cultural pe care l-a avut acest fel de publicaţie periodică la noi
şi a desgropa din volumele uitate multe pagini de literatură care ar merita
să fie reîn viate"69.

Zusammenfassung
Dieser Beitrag beschreibt die zahlreichen Probleme, die durch die Pflege der rumă
nischen Sprache in der historischen Bukowina in den rumănischen Kalendern, die hier zwischen
1809- 1918 erschienen aufgeworfen wurden: die Latinităt der rumănischen Sprache, die Ersetzung des kyrillischen Alphabets mit dem lateinischen, die Gegenuberstellung der herkonnlichen Zuge und den neuzeitlichen Tendenzen, die Achtung fiir die rumănische Sprache,
die Demiihungen fur deren Erhaltung und Forderrung in den Schulen, die Aneigung der
neuen Orthographie der Rumănischen Akademie vom ]ahre 1880 - all dies im Zusarnrnenhang
mit der nationalen V.'iedererweckung des Rumănenturns in der Bukowina.

ee Gr. Nandriş, art. cit., p. V.
89 Sextil Puşcariu, Calenda1'e şi almanahuri, extras din Almanahul Graficei Române,
Craiova, Editura Scrisul românesc, 1927, p. 12
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SC:lllTlJRI ~I BISERICI IHX ŢINUTUi~ CERNĂUŢI
MIRCEA PAHOMI

Vechile lăcaşuri monahale ale cultului ortodox din acest colţ de ţară,
aflat la hotarele de nord ale Moldovei, permanent călcat în picioare, prădat
şi pustiit prin năvălirea oştilor străilie, sunt foarte modeste şi sărace. Bisericile schiturilor, numite şi mănăstioare, fiind din lemn şi lăsate dupi't .1783
în plrasire, au fost supuse şi distrugerii de către intemperiile vremurilor trecute. Ele au fost situate în zona râurilor de hotar, Nistru şi Ceremu~. şi mai
puţin în interiorul ţinutului. Avân<l, în general, între I şi 6 călugări, influenţa lor culturală şi spirituală românească s-a manifestat numai pe plan
local, spre deosebire de cea a însemnatelor mănăstiri din sudul Bucovinei.
Cu toatft sărăcia izvoarelor documentare privind existenţa şi funcţio
narea lor, se desprind unele concluzii generale asupra schiturilor din nordul
Bucovinei:
- majoritatea lor au fost situate în partea <le nord a ţinutului Cernăuţi,
în special în apropierea zonelor de graniţă, fiind ctitorite de către boieri,
mazili şi răzeşi români, care erau proprietarii locurilor respective şi care le
şi înzestrau cu loturi de pământ de mică întindere;
- oficierea cultului ortodox în biserici se iăcea în limba română, deoarece în secolele al XVII-lea al XVIII-lca, majoritatea absolută a locuitorilor, chiar şi între Prut şi Nistru erau români. După 1786, când Austria,
a dispus alipirea Bucovinei la Galiţia - cu capitala la Lemberg (Lwow) a început procesul de deznaţionalizare şi o parte a românilor, în special din
această zonă nordicft, si-au însusit limha ucraineană. Recensămintele frtcute
în decursul timpului 'stabileau' naţionalitatea dup{t limba vorbită, falsiiicând astfel realitatea demografică. La mijlocul secolului al XIX-lca, episcopul Eug~nie Hacman aprobă ca în unele sate dintre Prut şi Nistru, unde
rutenii deveniseră majoritari, slujbele religioase să fie făcute şi în limba
acestora.
În anul 1782, austriecii au constituit comisii speciale care, pe baza
actelor prezentate, au înregistrat delimitarea proprietăţ.ilor din BucoviP.a,
iar în anul 1783 s-a trecut la desfiinţarea tuturor schiturilor şi a mănăstirilor,
păstrând doar pe cele de la Putna, Suceviţa şi Dragomirna. În prezenţa vornicilor şi juraţilor din localităţile în care se aflau situate schiturile, împreună.
cu delegatul episcopului Bucovinei, s-au întocmit inventare ale bunurilor
imobil~. ohiecte de cult, cărţi, vânzându-se „pâinea'', fânul, animalele ş.a.,
consemnându-se sumele rezultate care au fost depuse la lada (casieria) consistoriului Episcopiei din Cernăuţi. Unele biserici au fost lăsate ca parohii,
iar v.ltclc au fost închise şi, fiind din lemn, s-au dărăpănat cu trecerea timpului. Suprafeţele de pământ deţinute de schituri au fost preluate de Fondul
Religionar din Bucovina.
Analele flucovinei, I, 2, p. 321-3.17,

Bucureşti,

1994
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Urmând tradiţii străvechi, familii boiereşti române au ctitorit în continuare biserici ortodoxe săteşti care pă~trau religia strămoşească, obiceiurile, datinile şi fiinţa naţională.
Redăm mai jos un tabel cuprinzând ctitoriile de biserici ortodoxe
între anii 1772-1861:

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
'20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

JO
31
32

JJ
34
35
36

Anul Numele de familie
zidirii
al ctitorului

1772
1773
1778
1779
1779
1786
1786
1791
1791
1793
. 1794
1798
1798
1804
1805
1807
1808
1811
1811
1812
1812
1816
1820
1822
1822
1826
1826
1825
1833
1834
1834
1835
1851
1835
1855
1861

Tău tu
Tău tu

Stroescu
Cantacuzino
C-\rstea
Flondor
Morţun

Marcu
Ilschi
Zotta.
Grigorcea.
Volcinschi
Goian
Cuparencu
Vasilco
Ena.chi
Cârstea.
Volcinschi
Costin
Mustaţă

Grigorcea.
Bontaş

Onciul
Tabără

Cantacuzino
Dobro·.rolschi
Hurmuzachi
Grigorcea
Neculce
Petrino
Vasilco
Zotta
Viai cu
Popovici

Numele, hramul
bisericii noi

Adormirea ~laicii Domnului
Biserica Sf. Paraschi·1a
Sf. Arhangheli ~lihail şi Ga.vril
Băişeşti
Adormirea. l\Ia.icii Domnului
Culeuti
Oşehlib
Biserica Sf. Constantin şi Elena
. SL Cosma şi Damian
Dă.ni la.
Hliniţa
Adormirea )laicii Domnului
Sfinţii )lihail şi Ganil
Budeniţa
Acoperământul )faicii Domnului
Răpujineţi
Crasna-II schi
Sf. Ioan Dotezittorul
Adormirea )laicii Domnului
Vrânceni
Sf. E·rnnghelist Ioan
Prisăcăreni
Poieni
Biserica Sf. Di mi trie
Sfinţii :Mihail şi Ganil
Jado·rn
Călineşti-Cuparencu Sfinţii 1\lihail şi Ga·1ril
Bainet
Sfântul Dimitrie
Istrăt~ţă.-Stăneştii
Sfântul ~icolae
de Jos
Sfântul Gheorghe
Costâna.
Sfântul Dimitrie
Poieni
Sfântul Gheorghe
Sipeniţi
Biserica Sf. Nicolae
Drăci neţ
Prisăcăreni
Biserica. Sf. Cosma şi Damian
Pogorârea Sf. Duh
Valea Seacă
Cuciurul Mic
Biserica Sf. Nicolae
Biserica Sf. Nicolae
Cuciurul Mic
Sfântul Ioan Teologul
Ocna
Dobronăuţi
Biserica Sf. Nicolae
Sf. Arhanghel Mihail
Cernauca
Biserica Sf. Dimitrie
Gogolina.
Adormirea. Maicii Domnului
Boian
Văşcăuţi
Biserica Sf. Nicolae
Aducerea. moaştelor Sf. Nicolae
Stăneştii de Sus
Acoperământul Maicii Domnului
Borăuţi
Nasterea Maicii Domnului
Va.silău
Acl~rmirea. Maicii Domnului
Horoşăuţi
Naşterea !'.laicii Domnului
Stroieşti
Comăneşti
Nepolocăuţi

Moţoc

Tabără

Satul sau
comuna

SO:IITUJ, JADOVA, STOROJIXE'f

Biserica din satul Jădăuţi, ţinutul Cernăuţi, este menţionată în uricul
lui Ştefan cel Mare din 15 martie 1490, ea fiind dată Episcopiei Rădăuţi
de către Alexandru cel Bun (1400-1431). La 30 aprilie 1704, voievodul Moldovei, Mihai Racoviţă, întăreşte uricul Episcopiei de Rădăuţi de stăpânire
a 50 de biserici cu popi, între care figurează şi cea din ] adova; aceste bisehttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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rici e1~a.u obligate să plătească episcopiei dajdia, plocoanele, gloabele şi toate
veniturile bisericestiI.
Îu. ultimele d~cenii ale secolului al XVII-lea, ţinuturile Cernfoţi, Suceava. şi ocolul Câmpulungului au fost ocupate de către trupele polone, în
care t'rau înrolati si moldoveni, iar unii boieri se ocupau cu administratia
zonei yespcctivt': fiind sub ascultarea coroanei poloneze.
'
Intr-nn document din 19 februarie 1687, dat la Lwow, Stanislaw Jablonovsc.hi, hatmanul Poloniei, scuteşte moşia J adova a fraţilor Isac şi Gheorghiţă Goian, interzicând staţionarea şi întreţinerea trupelor, confiscarea
„pâinii'' :'şi a căruţelor de pe această moşie 2 •
·
•
Prii1 anul 1742, Gheorghe Vlad, fiul lui Andronache Vlad, călugărit
sub numele de Gherasim, îrifiintează schitul J adova, dăruindu-i si locul
respectiv.
'
'
În anul 1752 la 21 mai, Antohie, fii.11 lui Ganil Goian cu mam:.i şi fraţii
sfti, dau lui Dositei (Herescu) episcop de Rădăuţi scrisoare de despf1rţire de
soţia sa Ilinca. Martori au fost: Teofan - ieromonah din Jadova, Toader
Goian şi Ştefan, diacon. Documentul a fost scris de Ioan, protopop 3 •
În 1754, fraţii Ştefan şi Dumitru Taboră dăruiesc schitului cu hi'amul
„Naşterea Mariei" (Mai~a Domnul~i), o poi~nă numită Lazul Ci?lan: .
În 1758, la 19 mai, Scarlat Grigore Ghica, domnul Moldovei, tnm1te
pe Constantin Başotă, ispravnic de Suceava, să stingă conflictul dintre Sava,
stareţul schitului Jadova, şi boierul Alexandru Vasilco, pentru satul Luca\'ftţ, ţinutul Suceava, pe care-l împresoară „în tăria lui fără de cale" 4 •
Andrei fiul lui Vasile Vlad, vinde egumenului Gherasim (Gheorghe
Vlad), la 10 mai 1761, cu doi galbeni, unele ogoare din ţarina Jadovei 5 •
Gheorghe Vlad, cu numele călugăresc Gherasim, fiul lui Andronache
Ylad, dăruieşte la 20 februarie 1765, mănăstirii J adova, 1,5 otgoane de loc
din satul Vasilău pe Nistru, cerând şi carte de blestem de la episcopul de
Rădăuţi, Dositei Herescu, pentru a nu se mai amesteca şi certa cu fraţii
sfti6 •
În anul 1776, schitul J adova avea 6 călugări.
Egumenul Gherasim de la schitul Jadova fiind bătrfm, trimite la 18
februarie 1782 în locul lui pe ieromonahul Clement, care declarf1 Comisiei
imperiale austriece de delimitare a proprietăţilor din Bucovina, averea pe
care o· poseda schitul.
În august 1783, schitul Jadova a fost desfiinţat de către autoritr1ţile
austriece, timp în care erau 5 călugări, precum şi egumenul Gherasim. Cele
Veronica Vasilescu, Doina Duca-Tinculescu, Catalogul documentelor moldoveneşti din
Arhivelor Centrale, V, ( 1700-1720), Bucureşti, Intreprinderea Poligrafică „ 13 Decembrie 1918" 1974, p. 79-80.
2 Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavril şi Sevastiţa Irimescu, Din tezaurul
documentar sucevean. Catalog de documente, Bucureşti, Intreprinderea Poligrafică „ 13 Decembrie 1918", 1983, p. 199 şi 289.
3 Ibidem.
4 Teodor Balan, Documente bucovinene, IV, Cernăuţi, Tipografia , ,Mitropolitul Silvestru", 1938, p. 180-181.
5 Ibidem.
6 Isidor Onciul, Fondul 1'eligionariu greco-ortodox al Bucovinei. Substratul, formarea,
dezvoltarea şi starea lui de faţă, Cernăuţi, Tipo şi litografia concesionată arch. Sil-lestru Morariu Andrievici, 1891, p. 64; Erast Hostiuc, Schiturile şi sihăstriile Bucovinei de altădată, Cernăuţi, Tipografia „Mitropolitul Silvestru", 1936, p. 77-80, 172, 175.
1

Direcţia
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10 fălci de pământ pe care le deţinea schitul au fost înapoiate ctitoriior donatori care mai erau in viaţă7.
La 8 octombrie 1788, „Forum Nobilium" al GaliţieişiLodomeriei
acordă la cererea lui Gheorghe, Dumitru Vasile şi Teodor Goian, mazili din
satul Jadova, ţinutul Suceava, titlul de nobili 8 •
SC:HITUBll.E DE LA HĂ.HĂIEŞTI l'E l'BUT
Mănăstirea Suceviţa, ctitorie a lui Ieremia Movilă domnul Moldovei,
avea primit în dar de la fratele acestuia, mitropolitul Gheorghe Movilă şi
satul Mămăieşti din ţinutul Cernăuţilor. În timpul luptelor pentru domnie
între membrii familiilor lui Ieremia şi Simion Movilft, precum şi cele cu partizanii lui Ştefan Tomşa voievod, mănăstirea Suceviţa ajunsese la m<ţre să
răcie datorită jafului oştilor polone şi turceşti antrenate în acest conflict,
fiind apoi prădată şi de tâlharii din Bistriţa.
Mănăstirea Suceviţa cu o parte din averea sa, a fost închinată Schitului Mare din Galiţia - Polonia, unde trăia Maria, fiica lui Ieremia Movilă.
Prezentăm în continuare unele documente privitoare la schitufile de
la Mămăieşti pe Prut, care redau informaţii istorice privitoare şi la subordonarea acestora faţrt de Schitul Mare din Galiţia.
Un document din 1 august 1615, dat în Iaşi de Ştefan Tomşa, ,·oievod.
al Moldovei, menţionează că „mănăstirea Suceviţa a fost prf1dată de kşi" 9
La 20 octombrie 1629, scrisoarea egumenului Anastasie menţionează
că 50 de tâlhari şi furi din Bistriţa „au tâlhuit mănăstirea Suceviţa, de-au
răma~ numai piatra''lo.
Intr-un document din 31 martie 1648, dat în Iaşi, se menţioneazft că
„Mftnăstirea Suceviţa,
din cauza multor neorânduieli a ajuns aproape de
pustiire". La dorinţa Mariei, fiica lui Ieremia voievod, domnitorul Vasile
Lupu împreună cu erarhii bisericii şi marii boieri încuviinţează ca acest lftcaş, cu averea şi supuşii srti, să fie închinată pf:rinţilor din Schitul Mare Galiţia 11 •

La 13 iulie 1659, Gheorghe Ghica voie\·od dfnuieşte Schitului Mare
zeciuiala din cereale (fără fâneţe) de la târgul Ccrnăuţi 12 •.
În anul 1660, la 6 martie, Ştefăniţă vodf1, fiul lui Vasik Lunu vni':\'OJ,
întăreşte închinarea mănăstirii Suceviţa C:1tre Schitul Mare, dăruind1,1-i şi
satul Mămăieşti care era în stăpânirea m[L11f1stirii 13 .
.
Istrate Dabija voievod, cu încuviinţarea mitropolitului Ghedeon, a
episcopilor de Roman şi Huşi şi a boierilor ţării, dă la 18 martie 1665, Schitului Mare, biserica din întregii Mftmăieşti, ţinutul Cernf1uţi, cu 12 case de
din

Galiţia,

7

Ibidem.
Vasile Gh. Miron, ş.a., op. cit„ p. 489.
Teodor Da.lan, Documente bucovinene, I, Tipografia „Glasul Buco·rinei", 19JJ, p.
158- 163; Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, ş.a. op. cit., p. 96- 97.
10
Nicolae Iorga, Documente româneşti din arhivde Bistriţei, I, Bucnreşti, Editura Socec, 1903, p. 46-47.
11 Dimitrie Dan, Mă11ăstirea Suceviţa cu anexe de documente ale Suceviţ<'i şi Sclritulici
celui 1"fare, Bucureşti, Tipografia Bucovina, 1923, p. 203-205.
12 Teodor Balan, op. cit, voi. III, p. 162.
13
Mihai Regleanu, Doina Duca, Constanţa Negulescu, Catalo{frtl docnmentclor moldoveneşti din Arliiva IstorictI. Centrală a Statului, III, (1653-1675), Bucureşti, Editura Arhivele Statului, 1968, p. 124.
A
9
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supuşi,
şi

cu mori pe Prut şi 4 prisăci, care erau ale Mănăstirii Suceviţa, prescutiri de dări „ca să le fie de metoh" 14 •
La 1 septembrie 1666, Iliaş Alexandru întăreşte Schitului Mare din
Ţara Leşească, cu hramul răstignirea lui Hristos, satul Mămăieşti şi seliştea
Revna din apropierea acestuia, dăruit de marele logofăt Solomon Bârlă
deanu, scutindu-le de dări. Schitul Mare va trimite călugării lor la acest metoh, iar ţăranii să asculte de acest schit 15 •
Nicolae Alexandru (Mavrocordat) voievod, întăreşte la 4 iulie 1712,
în Iaşi, Schitului Mare din Tara Leşească, cu hramul Sfintei Cruci, satul
Pleşeşti, ţinutul Hârlău, 1/2 din satul Mitcău şi satul Pilipăuţi, ambele din
ţinutul CernftUţi, care au fost dăruite de boieri 16 • Tot Nicolae ;'\lexandru
(MaVTocordat), întăreşte la 29 mai 1713, Schitului Mare „care au metoh în
ţară, la Mămăieşti, satul Mitcău din ţinutul CemftUţi" 1 7.
La 20 iunie 1767, voievodul Grigore Ioan Calimachi, întăreşte Schitului Mare daniile domnilor de dinaintea sa. Scuteste de d{Lri „metohul schitului ce este la Mămăieşti pe Prut, ţinutul Cernăuţ'iului". Cei 12 oameni stră
ini ruşi ce s-ar aduce din 'fara Leşească acolo, se vor prezenta la visterie
pentru a li se stabili birul după putinţa lor, „şi apoi să se aşeze cu traiul lor
la Mămfdeşti"Is.
·
ln faţa Comisiei de delimitare a proprietăţilor, se prezintă la 15 fe~rua
rie 1782, eclesiarhul Schitului Mare, Isachie, ieromonahul Ghelasie şi Gurie
(Hurie), proegumenul Mănăstirii Suceviţa, care declară că scl1itul __ posedă
în Bucovina următoarele proprictă ţi: sa tele .Mămăieşti, Revna, jumătate
din Mitcău, o măcrişte în oraşul Cernftuţi (dăruită de Ieremia fiului lui, M<1.rcu,
care mai trăieşte şi fiind foarte bătrân este susţinut de Marele Schit) şi zeciuiala de pe locurile ora~ului Cerni'rnţi, însă fără cea de pe fâneţe.
La supunerea m{tnăstirii Suceviţa către Schitul Mare, aceasta şi-a rezervat o parte din sate, predând numai satul Mămăieşti din apropierea Galiţiei „ca s{t ail>ă o macrişte şi să poată trage foloase din acest sat".
La 2 iulie 1777 încetează relaţiile de subordonare a mănăstirii Suceviţa
faţ;\ de Schitul Mare din Galiţia, care a fost desfiinţat de către austrieci la
l iulie 1785. Autoritrtţile au avut dificultăţi cu personalul monahal al Schitului Mare, care s-au opus un timp să evacueze schiturile de la Mămăieşti 19 •
Isaia, ierodiacon la mi'rnăstirea Putna, la 18 ianuarie 1784, întocmeşte
izvodul vaselor de cult, veşmintelor şi cărţilor ce se aflau în schitul de la
M:,m5 ieşti la desfiinţarea lui 20 •
În 1773, Dositei Herescu, episcop de Rădăuţi, ridică în satul\ lrtdichii
pe pârâul Suce\·iţa, lângă Rrtdăuţi, o biserică de lemn, pe ca1e o mutrt apoi
în satul M:ămăieştii Noi sau <le Jos. În anul 1789, Consistoriul din Cernăuţi
cum

14

Dimitrie Dan, op. cit„ p. 20"1-20.'i.
Teodor Balan, op. cit., p. 28.
l& Ibidem, p.
168-170.
1 ' Veronica Vasilescu, Doina Duca Tincnlescu, Cataloţrul documentelor moldoveneşti din
Direcţia Arhivelor Centrale, V, (1701-1720), Intreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918",
197"1, p. 317-318.
18 Nicolae Iorga, Studii şi documente, VI, Bucureşti, Editura Socec, 190"1, p. 13"1.
19 Dimitrie Dan, op. cit„ p. 203-226; Teodor Ba.lan, op. cit., voi. IV, p. 2"15-2"17.
ao Vasile Gh. Miron ş.a., op. cit„ p. 471.
10
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bisericii din Mămăieştii Noi catapeteasma şi stranele de la Sih;';stria Putnei desfiintată în 1785 21.
Du.pă lucrările publicate de către Hostiuc Erast şi Isidor Onciul în
satul Mămăieşti, Schitul ~lare di11 Galiţia a ridicat, în 1667, un schit şi apoi
un m.etoh de călugări, care au fost desfiinţate în 1783. una dintre biserici
devine parohie, iar alta a fost dăruită satului Sadagura, îns~i fară catapeteasmrt, care a fost aşezată în capela episcopală din CernftUţi. Dupi:t construirea noii resedinte mitropolitane din Cernăuti, această catapeteasii1{t a
fost dăruit{t bis~ricii' din Sasca, cu hramul Sfânt~} Ioan cel ::\ou de la Suceava, ctitoritft în 1878, ce aparţine de parohia satului }lihalca din ţinutul
Cernăuţi.

În aiml 1744, Isaia, proegumenul Schitului :Mare, ridică în satul Revna,
o biserică de lemn, devenită schit de călugărite si desfiintată de austrieci
în 1783, fiind apoi transformată în parohie. ' '
'
·
Odată cu reorganizarea bisericilor eparhiei Bucovinei din 1784, ~atul
Mămrtieşti figurează cu dourt biserici şi trei preoţi.
În 1889 a fost ridicată în satul Revna, cu contribuţia Fondului Bisericesc, o nouă biserică cu hramul Sfântul Nicolae. \'echea biserică de lemn,
având o formă mai deosebită şi cu turn, a fost mutată în satul Slobozia - Cornăreşti (Storojineţ), în anul 1895, dar ea a ars în timpul primului război
mondial.
Anuarul Arhidiecezei Bucovinei pe anul 1924 (p. 22-23) menţionează
în Mămăieştii Vechi biserica Sf. Ioan Botezătonii, ridicată în 1864 prin contribuţia Fondului Bisericesc. În Mămăieştii Noi este consemnată biserica
filială· cu hramul Acoper{tmântul Maicii Domnului din anul 1773, precum
şi noua biserică cti acelaşi hram, clăditrt în 1908 prin contribuţia Fondului
Bisericesc si a sătenilor.
Condi~a lui Constantin Mavrocordat din anii 1742-1743 cuprinde
şi alte documente privind schitul Mămăieşti. În 1710, la 10 martie, :l\icolae
Mavrocordat scuteşte de plata goştinei 220 oi ale schitului din Măm~tieşti.
În 1733, la 26 iulie, domnitorul Grigore Ghica scuteşte metohul ~Htm~,ii-:şti
de orice dajdie şi precizează cft 5 „liudi" ruşi să fie posluşnici schitului.
În 1741, la 1 ianuarie, domnitorul Ghica al Ii-lea, dă lunar din v-ama
de la Cernăuţi, câte două ocft de untdelemn, 1 litrrt tămâie, scutind de dilri
50 de stupi, 15 vite, 5 cai ai metohului Mămăieşti.
În 1742, la 3 martie, voievodul Constantin Mavrocordat dă aceleasi
scutiri şi miluiri ca cele din 1741, scutind în plus 250 de oi de goştină şi,
în plus, întărindu-i dijma locului domnesc din Cernăuţi.
SCHITUL DE llAlt:I DIX YOLOCA, Ţll\UTUJ, CERXĂUŢI

Satul Voloca era st~1pânit, la 1753, de c?[b·e mazilul Kichita Mitran,
cu feciorii sfii, Nicolai şi Onufraş, aflându-se în hotar cu satul Cuciurul Mare ce era str1 pân it de către mănăstirea Putna. Uricul lui Ştefan cel
Mare din 15 martie 1490, menţioneaz[1 în satul Cucinrul Mare 3 biserici cu
popi, care erau existente şi pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (14001432).
împreună

21 Dimitrie Dan,
1905, p. 24 şi 79.

Mănăstirea şi

comuna Putna,
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La 17 februarie 1782, ieromonahul Anton declară, în faţa Comisiei
imperiale austriece de delimitare a proprietăţilor din Bucovina, că schitul
fusese ctitorit „acum 40 de ani" (deci în 1742), de către călugărul Dumici.
Schitul se află în pădurea ce este a răzeşilor. în jurul schitului se afla o falce
de loc, dăruită acestuia de călugărul Dumici 22 •
Schitul nu are zapise pentru acest loc. In anul 1783, schitul din Voloca
împreună şi cu celelalte schituri au fost desfiinţate de către autorităţile
austriece.
Iu anul 1784, în satul Voloca, se ridica biserica Adormirea Maicii Domnului, care a fost lărgită în 1890.
SCHITUL CIUSCEATEC PE NISTRU

Pe locul unui vechi schit de lemn cu hramul Sfântul Ioan Teologul
datând din prima parte a secolului al XVIII-lea, a fost ridicată o biserică
din piatră în anul 1766, care a dus şi la reînfiinţarea. schitului Crisceatec.
DupJ. cum remarca G. Balş, în anul 1933, biserica este mai mult pitorească
decât cu valoare arhitecturală. Biserica are dimensiunile de 11,80 m X 7 ,50 m,
turnul clopotniţei (5,60 m X 6, 70 m) se află alipit lăcaşului sfânt, având
în el si intrarea credinciosilor. în interiorul bisericii se află un mormânt din
anul 't 772 23 •
'
Prezentăm în continuare o serie de documente care aduc informaţii
privitoare la istoria acestui lăcaş de origine moldovenească:
- 1768, martie, 1. Pe timpul părinţilor noştri a stat pe moşia Repujeniţa, dinspre Zalescic, pe stânca izvorului Crisceatec, un schit de lemn cu
hramul Sf. Apostol Ioan. Fiind gâlceavă între călugări, schitul a fost dărâ
mat la porunca episcopului (de Rădăuţi), locul rămânând pustiu. Oamenii
ziceau că la izvorul de lângă biserică, în ziua hramului se vede o lumină. La
acest izvor s-au t[1măduit mai mulţi bolnavi. La îndemnul călugărului Venedict, răzeşii se învoiesc să ridice o biserică de lemn. Le cererea târgoveţului
sârb Toader Hagiu, care se angajează să ridice o biserică din piatră, răzeşii
din familiile Talprt şi Botez se învoiesc, stabilind condiţiile şi hotarul locului respectiv2-t.
- 1768, martie, 1. Mihalache Talpă - căpitan, Constantin Talpă,
G-rigore Botez, Ieremia Botez, Gheorghe Talpă - postelnic, Caterina Botezoaia
si Ioan Cozma, mare căpitan de Iasi, dăruiesc mănăstirii Crisceatec, aflată
În satul lor Repujniţa, ţinutul Cer~ăuţi, bucata de loc ce este în jurul mă
năstirii. Aceast[1 mănăstire a fost construită din piatră de către negustorul
sârb Toader Hagiu, pe locul bisericii de lemn ridicatr1 de către Talpă şi Botez, la îndemnul călugărului Yenedict, lângă izvorul de la Crisceatec, unde
s-au lecuit mulţi oameni bolnavi.
Mai înainte pe acest loc, la izvorul dinspre Zalescic, pe stânca numită
Crisceatec, a fost un schit de călugări care a fost mai apoi dă.râmat din porunca episcopului, deoarece călugării se certau între ei, locul rămânând o
vreme pustiu.
Z! Teodor Balan, op. cit., p. 103.
z3 G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile XVII-XVIII,
Fundaţia „Regele Ferdinand I", 1933, p. 255-2j7, 302, 549.
"" Teodor Balan, op. cit., voi. VI, p. 203-205.
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'Hotarul acestei bucăţi de loc din Repujniţa: malul Nistrului, satul
Polonia, dealul Stânca, pârâul Pujiliuca, Zapodie drumul
la Zwiniace, movila Hoşorova, pârâul Cernetinului, hotarul
Zwiniace. Toader Hagiu şi c~ilugării mănăstirii să se lege în scris că nu se vor
întinde mai mult şi vor stăpâni numai partea lor. Blestem. Martor: Constantin Cogălniceanu, fost mare stolnic 25 •
. ;, i ...:_ 1768, aprilie, 10. Toader Goian, Gheorghe Carp şi Grigorie Ceauş,
răze,şi, vând negustorului Hagi Toader jumfttate din satul Zwiniace cu dourt
rnori situate pe malul Nistrului, ţinutul Cernfrnţi, cu preţul de 1000 lei pentru a înzestra schitul Crisceatec, ctitoria cumpără torului pe rrioşia Repujniţa. Aceastft jumătate de sat, Zwiniace, a fost vândută de Ţintă, fratele
socrului lor Toader Nacul, nemţilor luterani din satul vecin Prelipce, cu 80
lei şi răscumpărată de vânzători cu suma de I O17 lei, care cu cheltuiala şi
dopâJ~da banilor, se ridica la peste 3 pungi de bani.
(Notă: punga conţinea câte 500 de monede de acelaşi fel) 26 •
- 1768, aprilie, 12, Iaşi. Grigore Calimachi domnul Moldovei, întăreşte. dania făcută mănăstirii Crisceatec de către Toader Hagi, negustor,
anume 1/2 din satul Zwiniace din ţinutul Cernăuţi, cumpărată de el cu zap~ d·in · 10 aprilie 1768, cu suma de 1000 de guldeni, de la Tănase Goian,
logofă·f de visterie, Grigorie Ceausul si Gheorghe Carp - vătaf de căm;lraşi,
ginerii lui Toader Nacul. Acesta' cu 'nepotul său Toader Volci11schi strtpânescr„tf2 din satul Zwiniace pe :~Jistru, cealaltă jumătate de sat, partea familiei Ţintă, a fost vândutft de fraţii Ţintă unor nemţi luterani din satul
vecin; Prelipcea, cu 470 de guldeni. Împotriva acestei vânzftri s-au ridicat
ginerii-lui Nacul şi, în urma procesului, s-a hotărât ca ei să răscumpere această :parte de sat de la nemţi.
··Aceştia însă au mai cerut 537 de guldeni pe care i-au plătit lui Ţintă
drept a'.tendă, sumă pe care le-a recunoscut-o. Păun starostele de atunci al
Cernău\ilor. Toată cheltuiala cu dobânda pentru 1/2 din satul Zwineacea
se r-idică la 1500 de gulden i27 .
. - 1771, iulie, 29 - Este menţionată zidirea schitului Crisceatec şi
înzestrarea lui de către Toader Hagiu, fiind pe hotarul satului Repujniţa
şi în~hinat mănăstirii Zograful de la Svetagora (Muntele Athos) 28 .
· .__,.. 1782, februarie, 15, Paisie, egumenul schitului Crisceatec se prezintă în faţa Comisiei imperiale de delimitarea proprietăţilor din Bucovina
şi declară crt schitul a fost ridicat_ de un negustor, Toader Hagiu, şi se află
pe pământul satului Repujniţa. Poseda 1/2 din satul Zwineace, danie de
la ctitor~ pe care-l cumpărase cu 1000 de guldeni de la nemţii luterani de
acolo: Schitul nu posedit un act <le danie de la Hagiu, ci o confirmare a aet :::tei
cumpfnături de la YoieYodul Grigore Calimachi. Egumenul aratfl că posc:dit
o scrisoare hotarnicit polonii pentru jumătatea sa de sat, pentru care au an1t
cerfo~~ni loniţrt Volcinschi, posesorul celeilalte jum;'it:'tţi de !'at, care a uzurDumbrăveni din
de la ·Repujniţa

25
Ibidem, p. 208-211; Hostiuc Ernst, Schiturile ş sihăstriile Bucovinei de altă dată
Cernăuţi, Tipografia „Mitropolitul Sibestru", 1936, p. 141- 144; Vasile Gh. Miron ş.a. Din

tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente, Bucureşti, Editura Arhi-1ele Statului, Intreprinderea Poligrafică „13 Decembrie", 1983, p. 387-389, 4.50-4.51.
21 . Ibidem.
27 Ibidem.
2" Ibidem.
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pat ·o parte din moşia sa. Pământul pe care se află schitul a fost dăruit de
Talprt şi Botea. Sernncazft cornisia 29 •
În anul 1783, schitul Crisceatec a fost desfiinţat de către comisiile austriece,: iar proprietrtţile sale au fost preluate de către Consistoriul din Cernăuţi,• trecând apoi la Fondul Religionar al Episcopiei Bucovinei.
Nicolae Iorga a publicat urmrt toarele inscripţii afla te în biserică: pe
· usa bisericii: „ În anul Domnului 1765. C sa aceasta a scris-o îilch ină torul
1n'onnântului lui Dumnez.eu, al lui Toader' ctitorul fiu, Preda."; pe uşa de
la clopotniţă: ,,ln anul Domnului 1765, fiul lui Hagi Toader Preda"; în pronaos: „ 1772, anul, luna fevruar, 10 zile"ao.
în anul 1936, prin grija Comisiunii Monumentelor Istorice din România, biserica din Crisceatec, judeţul Cernăuţi, a fost renovată, reparându-se în acelaşi timp şi iconostasul, fiind apoi sfinţită şi redată cultului religios ortodox31 .
.111: anii stiipânirii sovietice, după informaţiile date prin „Calendarul
creşt;1~. ortodox al românilor bucovineni" pe anii 1992-1993 biserica a fost
renov<itrt, ea funcţionând ca mănăstire cu 10 călugări 32 •
către ·i-ăzeşii

SCIIJTUL LUCA l'E !\ISTRU

Schitul Luca a fost situat în satul Zwiniace pe Nistru, ţinutul Cernăuţi,
pe moşia Costriujuca (nume care provi:le de la numele familiei româneşti
Costriuj), Aici era un· schit de lemn ridicat pe la 1740, de către mazilul român Atanasie Tintă,-care aYea în anul 1776 un număr de 7 călugări. Schitul
a fost desfiinţat de cft tre austrieci.
;Uedăm mai jos•documentele care se referă la acest schit:
_:_· 1747, iunie, 21. Tănase Tintă ,dtpitan şi fratele său Ilie Tintrt moş
teniseră de la mama lor, Iftirnia; fiică a lui Isac Cocoran, jumătate din satul
Zwiniace, reYeindu-le fiecăruia câte un sfert din sat. Tănase Ţintă căpitan
dăruieşte partea sa de sat, n_epotulUi său Gheorghe, fiul lui Ilie, care la rândul srrn o donează schitului Luca de pe Nistru, unde era egumen Gherasim.
Hotar.ul acestui sfert ele sat dăruit schitului era mmătorul: Nistru, partea
de Prelipce a lui Manoli, Drumul îngust, pârâul Ciurac, Piatra culcată, hotarul ·Prelipcci.
~lm·tori: ::\ iculai Mano1i, Ilic popa din H.epujniţa, Miron Gafencustob1 ic 33 .
- 1782, februarie, 5. În faţa Comisiei austriece de delimitare a pro·
prict;"t ţilor se prezinti'1 ieromonahul Gherasim, egumenul schitului Luca.
Acesta <leclari't cf1 '.;chitul a fost clrtdit de Anastasie Tintă, mazil, în urmă cu
aproximativ 40 de ani, având ca proprietate o bucată de pământ de 12 fălci
în jurul s{tu, teren care i-a fost dăruit de Tinti't şi pe care-l stfLpâneşte în li2•

Ibidem.
N. Iorga, Rnmâuismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, Vălenii de Munte, Aşeză
lll;Î.ntul tipografic „Datina Homânească", 1938, p. 366.
31 Dr. Petre Luţia, Raportul secţiunii regionale a Comisiunii lvlonumentelor Istorice, în
„Buletinul Comisiunii :Monumentelor Istorice" Bucureşti, aprilie-iunie 1937, Vălenii de Munte,
Tipografia „Datina Romanească", 1937, p. 95.
3 2 ·„Calendarul creştin ortodox al românilor buco·1ineni pe anul 1992- 1993", Bucureşti,
Eclitnra Jnstitntnlni Biblic şi de :!llisiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992, p. 23.
33 Vasile \.h. :!lliron ş.a„ op. cit„ p. 40-41.
30
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niste. Comisia consemnează că schitul avea 8 fălci de ară tur;'t, 4 fălci de fâneţe, 1/2 falce de grădină, 3 fălci de prtdure, 4 cai, JO vite, 7 oi, 12 stupi
si 8 tiaani 34 •
··
'
'î~ august 1783 schitul a fost desfiinţat de către austrieci, biserica ~
fost închisă si s-a năruit în timp. Obiectele de cult au fost date altor lnserici, iat cl~potele au fost dăruite bisericii din satul Tibeni <le pe Tâul S~1ceava. Cele 12 fălci de pământ s-au numit Costriujuca, fiind vând~1te, prm
anii 1811-1812, de către Fondul Religionar Ortodox din Bucovma.
În anul 1887, boieroaica Safta Zotta, născută Gafencu, dă 1050 de
ducaţi, cu care se construieşte o biserică nouă 35 •
SCHITUL BABil\" PE NISTRU

Satul Babin de pe Nistru, ţinutul Cernăuţi, se afla în secolul ai X\'IIlea în stăpânirea marelui logofăt Gavrilaş Mateiaş, cumnatul domnitorului
Miron Barnovschi. În anul 1660, domnitorul Ştefan Lupu întăreşte lui Iordache Cantacuzino, căsătorit cu Alexandra, fiica lui Ganilas Mateias satele moştenite de la socrul său, între care figurează: Chiselu,' Borăuţi.' '~te
fanofca, Inueuţi, Sişcăuţi, Zastavna, Doroşcăuţi, Babin, Prelipcea, Vasilcu,
Cemauca, Rohozna, Lenteşti, Ciucur, Lehăceni, o parte din Boian, Oroftiana, Onut şi Samuşin 36 •
În satul Babin a existat în timpurile vechi o mănrtstire-sihftstrie, dar
prin multele războaie cu turcii sau cu polonii, aceasta a fost distrusft şi dă
râmată. Prin anul 1751, călugărul Onufrei a clădit o nouft biserică din lemn
şi chilii pentru câţiva călugări ai schitului. Acest schit avea numai o jumritate de falce de teren, răzeşii satului lăsându-i pe călugări s;"'t are câte o bucată de loc, dându-le puţin fânaţ şi lemne de foc. În anul 1776, în schitul
Babin erau 3 călugări.
În documentul de la 15 februarie 1782, este amintit Laurentie, egumenul schitului Babin. Acesta declară în faţa Comisiei austriece de ·delimitare a proprietrt ţilor din Bucovina, că schitul a fost construit de d tre c~t lugărul Onufrei, în urmă cu aproximativ 30 de ani, pe locul unde pe nemuri
fusese o biserică si o sihăstrie care au fost distruse din cauza numeroaselor
războaie cu turcii. Schitul poseda o jumătate de falce de grădină pe care
era aşezat. Din documentul amintit, reiese că locul din jur era al rrtzeşilor,
care prin fâneţe, lemne şi alte danii asigurau existenţa călugărilor. Schitul
mai avea şi o moară cu un vârtej. aflată tot pe prtmântul răzeşilor, 2 cai,
7 capete de vite şi 50 de stupi37.
La 23 ianuarie 1784, Toader Zaharovschi, preot asesor, întocmeşte
inventarul „rădicatului" schit Babin de pe malul :t\istrului, în care menţio
nează: o biserică mijlocie de lemn cu turn şi cruce de fier, o cas[1 din bârne.
2 chilii, o morişcrt (moară) cu piatrrt pe pârâul Babin.
Erast Hostiuc, op. cit., p. 83-85.
lsidor Onciul, op. cit., p. 55.
3 e Maria Soveja, Mihai Regleanu, Doina Tinculescu, ş.a., Catalogul documentelor moldcveneşti din Direcţia Arhivelor Centrale, Supliment I, Bucureşti, Editura Arhi·:ele Statului, 1975,
p. 252.
31 V. Gh. Miron ş.a., op. cit., p. 150 şi T. Balan, op. cit., v0l. VI, p. 188-189.
31
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În jurul schitului, o pădurice de stejar şi aluni, o falce de pământ, o
moşie spre hotarul leşesc 38 • În anul 1784, la 29 ianuarie, în Cernăuţi, Toader
Zaharovschi, preot asesor, declară că „moşia" schitului Babin a fost vân lui Vasile Marcu pe 3 a1.i, cu 4 gălbeni pe an, sumrt depusă în lada Consistoriului. Cumpărătorul este obligat să repare moara cu cheltuiala sa. Schitul păstrează 50 de clăi de grâu, 40 de clăi de orz, 2 coreţe ovăs, 1 stog de
fân 39 .
Schitul a fost dcsfiintat <le autoritătilc austriece, biserica fiind închisă, ea dărâmându-se pri~ trecerea timpt~lui. În 1785, episcopul Dositei
Hercscu, dăruieşte catapeteasma bisericii din Babin, satului Dubăuţi - ţi
nutul Cernăuţi.
În anul 1908, a fost ridicată în satul Babin o nouă biserică.

dută

SClllTUL ZAVOSTEA PE

CERE\lt;Ş

Satul Zamostea din ţinutul Cernăuţi, apare între localităţile în care
cele 50 de biserici cu popi pe care Alexandru cel Bun (1400-1432),
domnul Moldovei, le întăreşte Episcopiei de H.ădftuţi, ca să asculte de acestea
cu· darea, plocoanele, pricinile şi tot venitul popesc. Acest uric a fost întărit
Episcopiei de Rădăuţi de către Ştefan cel Marc, la 15 martie 1490, apoi la
30 aprilie 1704, şi de către domnitorul Mihai Racoviţă voievod 40 • .
În prima parte a secolului al XVII-lea, satul Zamostea se afla in stă
pânirea lui Dumitru Gherman, iar în ultimul deceniu al aceluiaşi secol, nepotul său Constantin Turcu rohmistru în armata polonă şi fost staroste de
Cernăuţi, avea 1/4 din Zamostea, parte aleasă şi stâlpită de către vornicul
Petriceicu, fiind zălogită lui 'f intea pentru un împrumut de 20 lei.
În anul 1704, domnitorul Mihai Raco,·iţă întăreşte lui Constantin
Turcu, rohmistru, moşiile: 1/2 din Banila, 1/8 din Zamostea, 1/2 din Horoşăuţi_. 1/4 din Putila, 1/5 din Răstoace şi o parte din Doroşăuţi 41 •
La 4 iulie 1705, o parte din Zamostea din ţinutul Cernăuţi se afla în
stăpânirea lui Grigoraşco Tabără, iar la 9 octombrie 1728, un sfert ciin sat
se afla în posesia lui Toader Tintă, care avea pricină cu fiii lui Onciu 42 •
începând cu anul 1723, apare menţionată în documente mănăstirea
lamostea, care primeşte danii domneşti şi numai în anul 1782, ea este numită schit. Ctitor al schitului este dat Dumitru Para, fost staroste de Cernăuţi, dar, în 1750, Dumitrescu Vlad se declară ctitor al mănăstirii Zamostea.
În documentul din 13 decembrie 1723, dat la Iasi; domnitorul Mihai
Racoviţă dăruieşte mănăstirii Zamostea, din ţinutul C~rnăuţi, câte 2 ocale
de untdelemn pe lună din vama Cernăuţi43 •
în jurul anului 1726, Maria Vlad, fiica lui Vasile Cernauschi, dăruieşte
mănăStirii Zamostie o bucată de pământ 44 •
er~u

18

Ibidem.
Ibidsm.
C. Cihoda.ru, I. Caproşu, N. Ciocan, Documenta Romaniae Historica, A, 1lifoldot111, III,
1487 - l504, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1980, p. 137 - 138, şi Veronica Vasilescu,
Doina Duca Tinculescu, op. cil., p. 79-80.
u Ibidem, p. 92 şi V. Gh. Miron ş.a., op. cit., p. 203, 209 şi 231.
&.! Veronica Vasilescu, Doina Duca Tinculescu, op. ât.
u Vasile Gh. Miron ş.a., op. căi., p. 229.
14 Erast Hostiuc, op. cil., p. 30- 32.
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La 22 februarie 1726, Dumitrascu Cen a·Jschi d~uuieşte măn~'-stirii
Zamostie o bucatft <le pământ 40 •
'
1n anul 1733, la 23 martie, într-un document dat în lasi, domnul Grigore al II-lea, reduce mănăstirii Zamostie din ţinutul Cernăuţi, deseatina
din stupi, până la 200 <le stupi să dea câte un leu la IO stupi, ca să fie prntru întreţinerea bisericii şi chiverniseala călugărilor. Porunceşte deseatnicilor „să urmaţi nartul ce mai sus scriem până la acea somă, sf1 luaţi clin 10
câte un leu" 46 •
La 14 ianuarie 1727, în Iaşi, Grigore Ghica al II-lea, domnul Moldovei
dăruieşte mănăstirii Zamostie câte 2 ocale de untdelemn pe lună din vama
de la Cernăuţi 47 •
Durnitraşco Vlad, ctitorul mănăstirii Zamostie din ţinutul Cer:r:~iuti.
dă, la 28 octombrie 1750, scrisoare lui Iacov (Putneanu) episcop de Rf1d~uţi.
prin care închină ctitoria sa Episcopiei de Rădăuţi, pentru a-i purta de
grijă şi să-i administreze bunurile predate cu izvod. în cazul când vreunul
din episcopi nu va respecta condiţiile stabilite, îşi rezerva dreptul de a lua
înapoi această mfu1ăstioară cu bunurile ei pentru a o închina cui va voi.
Martori au fost: Vasile Donici, Manoli Zamfir, căpitan, Ioan, mare căpit.in4s.
Satul Zamostie cu biserică apare menţionat încă din timpul lui Ale-,
xandru cel Bun, apoi în 1490 şi 1704, ceea ce presupune'că lăcaşul fiind din
lemn a fost refăcut de mai multe ori, până ce acesta a fost ctitorit din. nou
de către Dumitrasco Vlad.
·
La 25 martie' I 776, se face hotărnicia satului Zamostie, în care mt.11ăs
tirea având ca egumen, pe Veniamin Căbici, apare stăpână pe 1/4 şi 1/8 din·
sat, restul fiind al 1·ăzeşilor 49 •
În faţa Comisiei imperiale austriece de delimitare a proprietăţilor din
Bucovina, se prezintă la I 6 februarie 1782, egumenul ~lihail, care <leclarft
că schitul Zamostie a fost dr1dit de fostul staroste de Cernăuţi, Dumitru
P<ira. Schitul stăpâneşte 1/3 din Zamostie, dăruită pe rând de răzeşii rntului. Schitul mai stăpânea 3 pământuri în Vilaucea, din care dou{1 sunt
dăruite de Dumitras si Maria Cernauvschi50 •
La 6 iulie 1783', ~piscopul Dositei Herescu, pe baza dispoziţiilor primite de la administraţia ţării, îl însărcinează pe ieromonahul Ignatie să
inventarieze, în prezenţa vornicului şi juraţilor, averea şi bunurile schitului
Zamostie, să vândă „pâinea", fânaţul, întocmind sama banilor, să închidă
biserica, iar pe călugări să-i trimită la Cernăuţi sau Rădăuţi 51 •
O nouă biserică a fost ridicată în anul 1898 de către fundat ia boierului .român Andrei Gafencu.
'
SCHITUL BEllEZNffA PE

CEREMUŞ

•Schitul Berezniţa pe Ceremuş, aflat în hotar cu satul Banila, ţi;nutul,
a fost ctitorit din lemn de către mazilul Isac Cocoran (şi soţia sa
Sofronia), care este atestat documentar între anii 1637-1649. stăpânind,

Cernăuţi,

.4!>• 1bîdem. ·
·t,,Vasile Gh: Miron ş.a:, op. cit„ p. 231, 2-40, 281, -467.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Erast Hostiuc, op. cit., p. 30- 32.
• 0 Ibidem.
&I Vasile Gh. ~1iron, ş.a„ op. cit.
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la 4 mai 1649, o parte din satul Banila. La 25 februarie 1663, fiii şi fiicele
acestuia îşi împart moşiile moştenite de la tatf1l lor, rt>vrnind fiilor Constantin şi Săi:uianu, 1/4 din satul Banila 52 . Deci ctitorirea schitului poate fi stabilitrt pe la mijlocul secolului al XVII-lea.
La 10 iulie 1709, Gheorghe Isac vinde lui Constantin Turcu, rohmistru,
partea sa din Banila pe care o stăpânea împreunf1 cu Gheorghe Goian 53 •
Trt11asie Tintă, căpitan, fiul lui Tudose Ţintft din \'ilaucea, dăruieşte
la 21 i_unie 1747 schitului Berejniţa, 1/2 din 1/8 parte din satul Banila de pe
apa Cei·emi.1şului, cu partea sa de moarft, din selişte cu toţi vecinii, toate iazurile' şi· p.~Ttea sa de pădure ce i-a revenit de la mama sa Iftimia, fiica lui
Cocoran (Isac) din Banila, în urma împărţelii făcute cu fratele său Ilie Ţintă
şi sora sa Drăguna Mălăiasa.
.
Schît'ul Berezniţa aflat în hotarul Banilei, pe pârâul Berezniţa, a fost
zidit de Isac Cocoran, bunicul lui Tănasie Ţintă. :Martori au fost la încheiereq._
documentului amintit mai sus: Gh. Turcu, postelnic, Miron Gafencu, stolnic II, Lupu Popşa din Cireş, popa Grigoric, Sandu! Arapu, paharnic 54 •
ÎIJ d~cmnentul dat la 20 mai 1748, în Banila pe Cenmuş, Tănasie
Ţintr1 - căpita11, împuterniceşte pe Miron Gafencu, ca după moartea sa ~ă
împlineas~ă. cele hoti"nâtc de el privind dania fftcută schitului Berezniţa,
aflat îi1 hotarul Banilei de pe Ceremuş, anume partea sa, din Banila cu lazuri, ve_cirli şi partea sa din locul de moară. Tot oda tr1 sft se îngrijeasdt sft nu
piardă.'~ei··isoarea de danie şi schitul sfi nu ri"tmânft fără ddugftri. Martori au
fost: ~ligcirie, preotul din Banila, Costaşco, vornic de Banila, Constantin
Cocor:in ,' vornic şi \'a sile Grierosu 5 ~.:
Ghedeon, egumenul schitului Berezniţa, declară, la 15 februarie 1182,
Comisie_i imperiale de delimitare a proprietăţilor clin BucoYina, că schitul
a fost construit de Miron Gafencu mazil (corect Isac Cocoran), el posedând
1/6 parte"din·Babila de pe Cercmuş, dăruită de Atanasie Tint_ă, dtpjtan, cu
fraţii şhmrorile sale. Schitul Bei·ezniţa poseda o parte de mcia1 ă pe care a
părăsit-o din cauza unei dări mari anuale, numită fumărit, ce nu o mai
putea plăti. In urmr1 cu 6 ani Gheorghe Lenţa a construit pe centul său, pe
acest loc,-o moară. Pentru 1/16 parte. din Banila nu are nici o hotarnic;t,
iar alte bunuri nu posedă"6 •
1~1. :6: iulie -1783, la Cernăuţi„ Dositei Herescu, ·episcopul Bucovinei,
dă dispoi;iţia. primită din partea administraţiei Bucovinei, împuternicind
pe lgn~be,ierqmonah, să meargă la sc;hiturile aflate pe Ceremuş, între care
şi Be1~eipjţai să inventarieze în prezenţa vornicului şi juraţilor obiectele de
cult 'şi ~ă'vândrt „pâinea'', iarba de fânaţ, vitele şi oile, întocmind samabanilor. După ·închiderea bisericii să-i ridice pe c~tlug~ri cu bunurile lor ~i
sr1-i adu'că la Cernăuţi, sau la Rădăuţi 57 •
· 1 fo.,anul 1783, autorităţile austriece au desfiinţat s<;hitul Berezniţa de
pe Ce'11fllj\Q~„bi~erica de lemnf~in9 închişă,. astfel că prin nefolosinţa .ei odată
52

„ .11sa
54
5~

Maria Soveja, :Mihai Regie u, Doina Tinculescu, op. cit., p. 337.
;yero'lica Vasi.lesc1:1, ~<Ji~a Dq~a T1111;.11~~~cu, op. czt., p .. ~Ji.
Vasile Gh. :Miron ş.a., op. cit., p. 270, 271, 273, i50. T. Ba:an, r1p. cil., p.
: ; •
~
Ibidem.

: ;; •. , ~ ., ...l!id~pi:·: ':
67

.·.' . •. \ ·.

Vasile Gh. Miron

ş.a.,

„, .,.,.„., ......, li-

<··''·· ·.

op. cit., p. i67 . . ;::
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cu trecerea timpului, ea s-a năruit. Puţinele obiecte de cult existente au fost
dăruite altor biserici.
La 1876 a fost ridicată o nouă biserică având hramul Arhanghelii
Mihail ş1 Gavril.
SCHITUi. \UNITA l'E

CEHE!\IUŞ

După tradiţie, schitul Vijniţa de pc Ceremuş, a fost ridicat în ~1ltimul
deceniu al secolului al XVII-lea, când nordul Moldovei a fost ţinut suh ocupaţia oştilor polone ale regelui Sobieski. Ctitorul schitului a fost Nicolae
Vasilovici, preot din Suceava, pe care-l luase cu sine mitropolitul J)osottei
în anul 1686, când acesta a plecat în Polonia cu moaştele Sf. Ioan cd .Sou
de la Suce_ava, precum şi cu patrimoniul artistic bisericesc al Mitropoliei
Moldovei. Intrucât polonii ţineau sub ocupaţie teritoriul aflat sub asq1ltana
episcopiei de Rădăuţi, mitropolitul Dosoftei l-a uns pe Nicolae Vasilovici
ca episcop de Rădăuţi, acesta pitstorind în anii 1694-1695.
.. .
La ridicarea schitului Vijniţa, aflat la hotarul Moldovei cu. Polonia,
a contribuit şi boierul moldovean Constantin Turcu, staroste de Cc,-nrrnţi
(1692-1697), vestit rohmistru şi nobil al regelui Sobieski al Po.lc;>niei. El
stăpânea în ţinutul Cernăuţi moşiile Zastavna, Pohorlăuţi, Bofaliciuc, Vilauce şi Budineţ. Satul Vijniţa de pe Ceremuş se afla, în 1644, în stăpânirea
lui Bucium, mare vornic, care-l avea primit de la Tăutu, mare log<tfăt.
În 1730 satul se afla în stăpânirea lui Sandul, mare vistier şi a lui Macn, care a fost staroste de Cernăuţi 38 •
. ,
lJn document din 17 aprilie 1696 aminteşte pe Vasile Gtz.ăce~u. Gavril Lucaveţchi, Gheorghiţă şi Darie Onciulescu cu fraţii lui, care dăruiesc
mănăstirii Vijniţa, făcută de episcopul Niculai, Vlădica de Rădăuţi, cu hra-·
mul Sfântul Nicolae, poiana din obârşia Mihoderca dinspre Yijniţa, din
hotarul Lucovăţului 5 9_
ln anul 1742, la 5 aprilie, domnia Moldovei miluieşte schitul Vijniţa
în fiecare lună cu 2 ocă de untdelemn, 100 dramuri de tămâie si 3 camene
de morun 60 •
'
La 15 februarie 1782, ieromonahul Samuil, egumenul ~:hitului Vijniţa
din ţinutul Cernăuţi, declară în faţa Comisiei imperiale austriece de'delimitare a proprietăţilor din Bucovina, că nu are scrisori care să documenteze
asupra intemeietorului schitului. Se ştia că Nicolae, episcop de.Rădăuţi,
a fost ctitorul. O însemnare pe un Apostol aflat în biserică, menţţonează şi
un alt binefăcător, anume Constantin Turcu. Schitul se susţinea din . elemozină, poseda un petec de fânaţ din care-şi hrănea un cal, pe aceiaşi bucată de pământ se afla şi o grădină. Hramul bisericii era Adormirea Maicii
Domnului.

, .„ :···

58

Vasile Gh. Miron ş.a.,

op. cit.,

p. 1.H. 236, 2J1; Teodor Bal.an,. op.

'cit',; .,;.~.IV,

p.

96-97:

Teodor Ba.lan, op. cil., "l'Ol. III, p. 86-87.
--~,.:,,
C011dica lut COKstanttn Mallt'ocord!U. III., Iaşi, 1987, p·. zj5 .(multiplicat de Universitatea „Al. I. Cuza", laşi).
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'° Corneliu Istrati,

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

15

Schituri

şi

biserici din 1inutul Cern:"Luti

335

Schitul a fost desfiinţat de către austrieci în anul 1783, iar biserica a
devenit parohie8 1.
În anul 1784, episcopul Dositei Herescu menţionează în Protopopiatul
Ceremuşului, satul \ ijniţa şi Cernahus, cu 184 familii ortodoxe, având 2
biserici şi 2 preoţi6 2 •
S(:JllTUJ, DHOSCĂUJ'I l'E umEllUŞ

Satul Broscăuţi pe Cererriuş se afla în 1602 în stăpânirea marelui logofr1t al Moldovei, Luca Stroici, el fiind dăruit mănăstirii Dragomirna la 20
august 1616 de către fiul său, Ionaşcu Stroici. La 4 martie 1648, jumritate
din satul Broscfoţi, ţinutul Cernriuţi, se afla în stăpânirea lui Grigore Ropceanul, trecând apoi de la acesta în proprietatea lui Dumitraşcu din Călineşti.
Schitul de lemn din Broscăuţi a fost ridicat în 1752 de către mazilul
român Constantin Volcinschi şi soţia sa Maria, nr1scutr1 Goian.
La 6 februarie 1771, Maria, născutr1 Goian, viidu\'a lui Constantin
Volcinschi, împreună cu copii săi, Ioan şi Paraschiva, dăruiesc schitului
Broscăuţi o fântână ff1cută lângă schit în anul l 770 oct. 11. Schitul a fost
făcut de soţul ei Constantin Volcinschi, la îndemnul lui Dositei (Herescu),
episcopul de Rădr1uţi, care-l şi sfinţl ~te. La JO iunie 1752, ctitorul şi soţia sa
Maria, împreunr1 cu fraţii ei, Gavrilf1 căpitan şi Gheorghe, înzestreazii schitul
cu un mic deal cc se afla foarte aproape 03 .
La Cern[tllţi, în 19 ianuarie 1778, Nicolae, fiul lui Sandu! Slăwscu şi
al Aniţei, fiica lui Drăghin din Cuciurul Mic, dfiruieşte lui Casian Grievschi,
ieromonah şi egumen al schitului Broscăuţi, părţile sale şi ale fraţilor săi
din satul Bros..::ăuţi, ţinutul Cernăuţi. Pentru părţile lor din Broscăuţi, Nicolae i-a despi'1gubit pe fraţii săi, dându-le părţi din alte sate ale sale. Egumenul urma sr1 str1pânească aceste prirţi din sat pe timpul vieţii sale, iar după
acet'a să treacii în stăpânirea schitului 64 •
Nazarie, egumenul schitului Broscăuţi declara, la 16 februarie 1782,
Comisiei de delimitare a proprietăţilor cf1 Volcinschi Constantin a dat o bucatr1 de pământ lui Ilarion căh1gfir pc care acesta a ridicat schitul cu ajutorul
lui Volcins«;hi. Schitul poseda de la Volcinschi un teren de circa JO fălci,
pe care are o livadă, o grădină de zarzavat, iar pe rest porumb, fân şi 3 fălci
pădure. Semnează comisia.
Schitul a fost desfiinţat în august 1783, biserica de lemn fiind închisă,
astfel că ea s-a n5 ruit în timp 65 •
SflJJTL'L OSTHA SAU

JIJ\llJIEŞTI

l'E

C:EHEMUŞ

Data privind înfiinţarea schitului Ostra ~au Vostra de pe teritoriul
satul Barbeşti pe Ceremuş, ţinutul Ccm;iuţi, o aflăm dintr-un zapis al lui
!\icolae Calmuţchi din 3 iulie 1776, care stftpânea o parte din acest sat. El
01 Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Yiena, Tipografia l.R. a Curţii şi a
Statului, 1912, p. 95, 263-26'1.
@~ Ion ="istor, Istoria bisericii din Bucovina si a rostului ei national-culturnl Î1I viata românilor bucovineni, Bucureşti, 1916, Editura Casa' Şcoalelor, p. 20i-210.
·
• 3 Vasile Gh. Miron ş.a., op. cit., p. -103-404.
•4 lbitlem, p. -1211, -151.
116

Theodor Balan, op. cit., voi. IV, p. 125- 126.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

336

M;rcea Pahomi

scrie că s-a ci"tlugrnit la mi"tnrtstirea Neamţ pe timpul egumenului Benedict,
luâ1~d numele monahal de ~atanail sau Nafton. În anul 1762 el a ridicat,
pe partea lui de moşie din Barbeşti, schitul Ostra, pe care l-a in,zestrat cu
92 de f_ftlci de prtmânt, cu sume de bani, vase de argint, odăjdii peiltru cult,
un potir <le aur, animale şi multe altele. Timpul cât a funcţionat acest schit
a fost foarte scurt 6 6.
. La S februarie 1782, în faţa Comisiei imperiale de delimitare a proprietăţilor din BucoYina se prezintft diac01iul Ignatie, egumenul schitului OstraBarlie~ti, care declară în plus faţ[t de .cele de mai sus crt schitul mai . posedă
J f{tlc1 de prunttnt dăruite de c{ttre fiica lui Samson, aYând în total 100 de
fălci 67 .

Schitul a fost desfiinţat de către autoritrtţile austriece in august 1783.
Catapeteasma lJisericii a fost \'ândutft cu 130 de florini, cărţile aţt fost împărţite pc la alte biserici. L'nde dintre clrtclirile <lin lemn s-au vândut iar
altele au fost utilizate ele cfttrc economatul de la Cotmani.
În 13 octombrie 1783, Ignatie ieromonah, fost pu{·rttor de grijii al schit~h~i Ostra, ţinutu] Cernăuţi, timp de doi ani şi jum[ttatc, se plânge lui Dos1te1 (Hcrescu), arhiepiscopul RrtdfLUţiului şi consistoriului (din Cernăuţi)
că, la rechemarea lui la Rădăuţi, protopopul Toader Zelenevschi, care a Yenit
cu răYasul arhimandritului Mdetie sft vând{t lucrurile tuturor schiturilor,
i-a luat 'tunurile personale şi anume: o ]'saltire de Kie\", material .<le construcţie, un caş, 87 păsru-i şi 11 raţe, pc care le-a dus la casa sa. Arată că
din 1782 au rămas la schit 30 coreţe prtpuşoi, două pfttrftri mazăre, <louft
pătrări fasole. În 1783 a îns[L1nânţat: 7 fălci păpuşoi, o falce cu ov[ts, I /2
falcc parâng, fasole şi grădina de legume68 •
Lângă dumbra,·a unde a fost schitul, mosiereasa Alexandra 1>ilcirschi
a ridicat în 1885 .o bisericft uou;i, cu hramul Sf. Dumitru.
SC:IIITt:I. c:onAmlITA l'E CEHEUUŞ

Schitul Corâbniţa a fost unul dintre cele mai srtrace schitmi <lin nordul Buco\'inei.
La 15 februarie 1782, în faţa Comisiei imperiale austriece de <lelimitare
a proprietăţilor din Bucovina se prezintft egumenul Benedict, care declară
că schitul Corâbniţa a fost fftcut pe prtmântul (locul) lui Tăutul, c{tlugărit
sub numele de Sih·estru.
Schitul posedă 4 fălci de loc situat în codru, loc pietros şi sterp, folosit pentru fâneţ şi grădinrt. Pământul, pentru care nu are documente, a
fost dăruit de crttre Iordache Tomovei, ~tefan Giurgiuvean şi Ioan Tăutul.
Când a Yenit el la schit, acesta avea numai pereţii, astfel că a fost nevoit să locuiască un timp în colibă, până ce, cu ajutor de la creştini, a putut
acoperi biserica. Schitul este atât de sftrac încât călugării trebuie srt-şi care
iama lemnele cu spinarea.
Schitul a fost desfiinţat în august 1783, iar cele 4 frtlci de pr1mânt au
fost restit_uite donatorilor care se mai aflau în viaţr1 69 •
88 1:rast Hostiuc,
Schiturile şi sihdstriile Bucovinei de altdda!d, Cernăuţi, Tipografia
„Glasul Duco·;inei", 1936, p. 95-99.
6 1 Vasile Gh. Miron ş.a„ op. cit„ p. 471.
•s Dimitrie Dan, 11ldnăstirea şi comuna Putna, p. 101.
89 Erast Hostiuc, Schilttrile şi sihdstriile Bucovinei de altddată, 1936, p. 56-57.
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Zusammenfassung
Mircea Pahomi zeigt în seiner Arheit , ,l(]i\ster und Kirchen aus der czernowitzer Gegend", dass alle ortodoxen monchischen Anstalten im Korden der Dukowina in der Zone
der Grenz-Fliisse Dnjestr und Czeremnş lagen.
Die Klosterchen, wie die alten Kirchen des I<lausen genannt wurden, waren aus Holz
geba.ut. Da konnten nur 1-6 l\li\nche wohnen. Ihr kultureller nnd geistiger Einfluss wirkte
hauptsăchlich lokal.
Diese Kloster und Kirchen waren von rumănischen Dojaren, Freibauern und „Mazilen" gestiftet, die ihnen Roden und Miihlen schenkten.
Im Jahre 1783, ernannten die osterreichischen Dehorden besondere Kommissionen, die
die Grundbesitze in der Dukowina abgrenzten und dabei alle Klausen und Kloster abschufen.
Der Yerfasser zeigt, dass zwischen 1772-1861 in der Czernowitzer Gegend rumănische
Bojaren!a.milien wie Tăutu, Flondor, Cuparencu, Hurmuzachi, Onciul u.a. ortodoxe Kirchen
sti!teten und auf diese \Yeise versuchten die nationale Anwesenheit und die urvăterliche Religion zu b~schiitzen.
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ASl1 ECTE DIN ISTORIA INVĂ'fĂ1HÂXTUl.UI RĂDĂFfEAN
LUCA BEJENARU

„Morţii

noştri, câtă vreme îi dorim, stau
în noi şi-n preajma noastră; iar când începem
a-i uita, ne părăsesc; între ei şi noi se aşează
nu numai moartea, ci şi ·1iaţa".

M. Sadoveanu
Începuturile organizării şcolii româneşti în această parte a ţării trebuie dn1tate în scolile mănrtstiresti. Cca dintâi mănăstire s-a ridicat la Hă
clftuţi, în secolui" al XIV-lea, dev'enind, în scurtă \Teme, şi prima instituţie
de invflţrtmânt din Moldova, care pregătea viitorii crtlugări, dar şi dieci şi
gr[1mă tici ai cancelariei domneşti.
In deceniile urmf1 toare, societatea românească a cunoscut o dezvoltare
economică ampl[t; se diversifică meşteşugurile, alături de agricultură şi creş
terea animalelor, sporeşte şi comerţul, determinând dez\"oltarea de târguri
>-i oraşe,: nevoia încheierii unor acte comerciale, vamale, alte soiuri de documu1te care solicitau existenţa unor oameni care sft ştie să scrie şi sft citească.
Dezvoltarea economică a cerut şi o bună organizare administrativă,
judcd1torcasci"i, militară şi toate acestea presupuneau un număr marc de
c;,rturm·i si scoli pentru formarea lor.
Fiind' prima reşedinţf1 a ~Iitropoliei Moldovei, H.rtdăuţii s-au bucurat
de ;tknţia domnitorilor, fiind 1111 centru de cultură important pentru epoca
rc~pectivă.
~lutfrndu-sc

.Mitropolia la Suceava, în 1402, Alexandru cel Bun, înla Hădăuţi o episcopie pe care o va înzestra cu sate, domenii, vii,
prisftci, mori şi care va da un avânt deosebit şcolii cc trebuia să pregătească
slujitori bisericilor din cele peste 50 de sate aflate sub jurisdicţia episcopiei
Hăd[LUţi: „o parte din ţinutul Succvii, ţinu tul Dorohoiului, Hotinului şi
Galiţia de Jos, respectiv Pocuţia" 1 .
Sub atenta îndrumare a episcopilor, începând cu Ioanichie şi sfârşind
cu Dositei Herescu, şcoala episcopiei din Rădăuţi a scris mai multe liturghiere, tctraevanghcliere, o psaltire, dar şi opere originale de istorie sau de
comentare a unor cronici.
Episcopia \"a întemeia aici şi o tipografie, care va scoate mai multe
c:1rţi de cult, şcoala episcopalr1 cunoscând o altă organizare sub Iacob Putneanul care a sporit numărul obiectelor de studiu, dascălii au fost aleşi dinfiinţează

t Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de
gr. ar. al Buco·1inei în Cernăuţi, 1912, p. 29.

Analele Bucovinei, I, 2, p. 339- 349,

Rădăuţi,

Burnreşti,

Viena, Eclitnra Fondului Religionar

1994
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tre cei mai învăţaţi, introducându-se spre studiere în programul şcolii şi
istoria, geografia şi aritmetica.
Dar aceasta scoală nu era suficientă si se va mai crea o alta, la Putna,
care va funcţiona până în secolul al XIX-iea dând însemnaţi copişti, miniaturişti, traducători, analişti, dieci, logofeţi, fiind cunoscută în lumea ortodoxă răsăriteanrt, în special când Iacob Putneanul era episcop al Rădău
ţilor, iar arhimandrit al mf1năstirii Putna un fost ucenic al său, \'artolomei
Măzăreanu.

Acesta făcuse din vechea şcoală una nourt, superioară, numită „Academie duhornicească", după modelul şcolii lui Petru Movilă de la Kiev.
Aşadar în zona episcopiei Rădăuţilor existau mai multe centre de cultură. Pe lângă şcolile amintite mai funcţionau şi cele de la Suceviţa şi Siret,
fosta capitală a ~1oldo\·ei, unde, destul ele timpuriu, apăru şi o şcoală domnească în care se preda istoria, filosofia, matematica, teologia, în limba
slavonă.

Episcopia rădrrnţeană a a\·ut un mare rol în viaţa culturalrt a Moldon~i.
La Rădăuţi s-au scris opere originale, s-au frtcut traduceri, s-au. i.:;µltivat
sculptura, pictura, legătoria de cărţi în argint, pentru o perioadă, qe timp
a existat şi o tipografie, ceea ce alte episcopii clin ţarrt n-aveau, meşteri tipografi recunoscuţi, şi tot aici se făceau veşmintele preoţilor şi se turnau
clopotele necesare bisericilor care aparţineau de episcopia Rădăuţilor. .
Să mai menţionăm că episcopii de H.ădăuţi au fost cărturari talentaţi
care „se bucurau de deosebită stimrt şi mulţi din ei au şezut pe scaunul Mitropoliei Tării ca: Teofan I, Mitrofan, Gheorghe II Movilă, Teodosie H Barbovschi, Anastasie I Crimca, Ioan, Aftanasie, Sava, Misail I, Ghedeon II,
Antonie şi vestitul Iacm"'~.
Ca o cerinţă firească a dezvoltării societăţii româneşti s-a impus lrtrgirca şi diversificarea învăţământului, aşa încât mulţi descendenţi din familiile negustorilor şi meseriaşilor care urmau să poarte corespondenţa comercialr1 cu statele vecine, să ţină evidenţa în registre, sft primeasdt şi sft
păstreze diverse documente, frecventau şcolile epocii.
··
Învrtţământul româneasc era în aceastr1 zonă ajuns la o considerabilr1
dezvoltare în secolul al XVIII-lea, din vreme ce la anexare existau aici scoli
publice bine organizate la Putna, Răd[tuţi, Siret, Cernf1uţi, Suceava şi· Câmpulung Moldovenesc, numite şcoli domneşti, şi un mai mare număr ·de şcoli
particulare.
Când, în 1775, această mare regiune a spaţiului românesc, botezată
, ,Bucovina" a fost anexată imperiului habsburgic, începea o nouă fază a
învăţământului pe meleagurile rădăuţene.
În perioada cât Bucovina a fost alipită Galiţiei s-a scris cea mai neagră
paginr1 a şcolii româneşti din aceaştă parte, deoarece scopul stăpânirii austriece nu era altul decât ştergerea rapidă a trăsăturilor etnice ale acestei
provincii.
Dupr1 1786 limba română încetează de a mai fi utilizată în şc;:oală. Se
suspendr1 obligativitatea îm·r1ţământulu iar grija înfiinţării şcolilor, a întreţinerii lor, trece în seama şi cheltuiala comunelor, ÎnYăţă tor ii îqcadraţi
sunt, cei mai mulţi, de naţionalittate polonă, care nu ştiu şi nici nu vor să-şi
2

Ibidem, p. 138.
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însu~ească limba română 3 . Mai mult, şcolile sunt sub supra\·egherea Consiliului romano-catolic din Lemberg, care urmărea ca şcolarii să treac{t la catolicism, ca şi învitţătorii români care mai erau încadraţi, iar limba polonit
se ir: tyoduce în şcoală ca obiect de studiu obligatoriu".
.
In astfel de condiţii, românii intuiesc primejdia, fiii lor părăsesc şco
lil2, ~lŞa încât din 32 de şcoli, prin 1804 funcţionau doar 14 şcoli 5 •
Deşi trecuseră decenii de la răpirea Bucovinei, duprL un obicei vechi
mok~ovcnesc, cultura şi ştiinţa de carte se menţinea prin acei învăţători
ambulanţi care se deplasau prin sate, adunau fiii celor mai înstăriţi din sat,
înv~cţându-i a citi şi a scrie dup;'t bucoavne tipf1rite la Bu..ia, \'iena şi Blaj,
trecând apoi la ceaslov şi psaltire.
Mulţi dintre <lasc[tlii ambulanţi care s-au stabilit în Bucovina veneau
din Ardeal, ţinutul Năsăudului, fiind absolvenţi ai unor şcoli oficiale în care
se în v;\ ţa limba la tin{L şi limba german[1, oameni instruiţi, pitstră tori şi purt{, tori ai.conştiinţei naţionale, care erau chemaţi de stăpânirea habslmrgică
sau emigraseră împreună cu populaţia satelor lor în urma nemulţumirilor
si ri°'Lt>coalei de la Salva din 10 mai 1763°.
'
Pe lâ11gr1 cei veniţi din llva Mare, Maieru, Sah·a şi alte localităţi .ale
Nrcs0.udului mai existau şi localnicii, care au co11t1 ibuit şi ei la întreţinerea
şi revigorarea cugetării şi simţirii româneşti, intrând în neuitare prin amintirile unor dtrturari precum \ asile Bumbac, \'asile Cocârla, Iorgu Toma,
I. G. Sbiera si alţii. Dintre cei din unnit amintim, cu recunostintă ce se
impti:'.e, pe \'~sile R;'tzuş din Răd~1uţi, Toader Talpalar din Sire( M~rcu din
ArlK~'.l: (probabil wnit din ~r1sih1d)7, ca şi George Domitrescul-Benedicta,
care, duprt afirmaţia lui C. Loghin, ar fi redactat în limba română proclamaţizc pentru depunerea jurftmântului de creclinţ{t faţă de imperiul austriac,
la 12 octombrie 1777 8 •
:\cfiincl sprijinită de statul austriac, şcoala românească a fost ajutută
de m: 11{1stirile şi bisericile din zonrt, iar Consistoriul greco-ortodox din CeTn2.uţi a apftrat interesele romfrnilor intrând în conflict cu Consistoriul rornar:o-catolic din Lemberg 9 •
I>upit multe insistenţe, abia în 1844, şcolile trec sub controlul Con~is
toriului ortodox. Cele din mediul rural primesc încuviinţarea ca învăţămân
tul s;i se facă în limba maternf1 a copiilor, şcolile împărţindu-se în catolice
şi ortodoxe, situaţie care a determinat ca multe sate româneşti să rftmână
fi'i r2. şcoală în 1im ba naţională.
Oacr1 într-o localitate exista un preot catolic sau un capelan catolic,
şcoala rrunânea catolică, fără srt se ţină seama de confesiunea elevilOr.Oti,
prin _col?niştii străini aduşi aici, misionarii catolici se răspândiseră în toată
pron:~cia.

De la 1848, când BucO\·ina de\·ine ducat, ca urmare a luptelor duse
per.tru apărarea fiinţei naţionale, condiţiile şcolii se mai îmbunătăţesc, în
3

E. Popo·1ici, Din istorirnl Liceului „.)tefan cel }IJare"", 1935, Sucea·ra, p. 15.
l. I. Nistor, Filr Grschichte des Schulu•esens in der Bukowina, in „XLVIll Jahresbe1'icht der gr. or. Oherrealschule in Czernowitz"", pe 1911/ 12, p. 5-6.
5 E. Popovici, op. cit., p. 15- 16.
• Vasile Boca, Învăţătorii ambulanţi, „Sucea·1a", 1967, decembrie.
7 Ibidem.
s Costantin Log-hin, Istoria litera/urii române din Bucovina, 1775-1918, Cernăuţi, 1926,
p. 7.
~ E. Popovici, op. cil., p. 16.
4
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slujba ei ajung dascăli rnmâni din partea locului, iar copiii nu mai sunt umica· odinioară.
Procesul de deznaţionalizare continuă însă sub forme ceva mai blajine:
pregr1tirea învăţătorilor români se făcea în Şcoala :Sormalr1 din Cen:i":uţi,
în limba germană (studiul limbii materne, ca obiect facultativ, se aprolJase
abia în ultima vreme); întregul aparat de control al şcolii era alcătuit din
elemente străine; corespondenţa şcolarft se realiza tot numai in limba germană.
Aşadar, chiar dac{1 în 1869 şcoala trece de sub supravegherea bistricii
sub cea a statului, chiar dad1 pe lângă şcolile vechi se înfiinţează altele :10i
(Bilca, Fărtăuţii Vechi şi ~oi, Horodnic, Milişăuţi, Volovăt, etc ... ) tendinţa de germanizare s-a menţinut multă vreme încă. Elevii ascultan relatări despre frumuseţik~ pământului românesc, despre istoria noastră, Îdr-o
limbă pe care n-o inţelcgeau, limba germană. Treptat, cu trecerea timpului,
limba română a fost in trodus{1, anevoios, în şcolile primare, germana :i1mânând ca obiect de studiu. Aşa se explică numărul mare de copii oorc îi:cep
s{t frecventeze şcoala primară.
Stăpânirea austriac[1 însă făcea tot felul de concesii polonilor, ev:·t.'ilor,
ucrainenilor, germanilor, nev[1zând cu ochi buni dezvoltarea scolii româ;~ccti.
căutând s-o împiedice.
'
'
În evoluţia noastră spirituală, înfiinţana în 1862 a Societăţii pt11tru
cultura si literatura română în Bucovina a înstmnat un moment de m;:ximfi
importa1;ţă 10 . Crmare a ;·ăspândirii ideilor epocii de la 1848, societat~a a
fost un protest al intelectualilor din Bucovina împotriva stăpânirii ca;e neglija limba rnmână în şcoalii şi în sfera serviciilor publice.
Pe lângă alte mari realizări, Societatea pentru cultura şi liter<e~u:·a
română în Bucovina s-a preocupat în mod susţinut de şcoala român<:'::!'c:l,
înfiinţând şcoli particulare s[1teşti pe care le-a întreţinut din fondurik c;ile,
internate şi chiar şcoli normale pentru pregătirea înviiţătorilor nece~~:~i în
ş col ilc rurale.
Si aceasta pentru ci't scoala din BucoYina a cultiYat sentimentul de
solida1\tate cu idealurile r01~ânilor, în rândurile tutu;oor păturilor şi cL~dor
sociale, contribuind la crearea unei atmosfere propice manifestării ffJ:mânismului.
Până la izbucnirea primului război mondial, Comitetul Societ;. ţii a
făcut eforturi mari pentru „a salva acest petec <le pământ clasic românesc
de atacurile din ce în ce mai îndârjite din partea ucrainenilor, sprijiniţi puternic de guvernul austriac"ll.
De aceea, în satele afectate ale Bucovinei, Societatea deschidea ~coli
particulare susţinute prin mijloacele sale hăneşti, precum cele din :'.\H,riţ<::i,
Şerbăuţi, Ctlineşti ş.a. Acolo unde nu erau condiţii pentru înfiinţare:i de
scoli rnmânesti Societatea pentru cultura si literatura română în BucoYina
; militat pen'tr~1 obţinerea si deschiderea m{or sect:i românesti pe lânc:i: gimnazii şi liceele existente. '
'
'
' '
Ridicarea intelectualilor români nu era pe placul regimului hab~,Lur
gic, şcolile liceale româneşti erau, după părerea stăpânilor nniţi, inutile,
liţi

111 Luca Beje11arn, Din activitatea Societăţii pentru cultura şi literaturn română Îll Dwovina, ii, „Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice'', Bucureşti, 198-4, p. 78-81.
11 Raportul comitetului Societăţii pentru cultura şi lilfratura română di11 liurnvi11a, de la
1 iunie 1913 la 30 XI 1920, p. -4.
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susţinându-se
funcţionarilor

ideea că şcolile germane sunt suficiente pentru pregătirea
de stat.
Lrmând consecvent această politică, guvernul a ·deschis numai şcoli
cu limba de predare germană, încredinţat că românii care vor urma un liceu
german ,·or introduce această limbă în familiile lor.
După strădanii şi insistente demersuri de tot felul, stăpânirea a aprobat
înfiinţarea unui liceu german la Rădăuţi, în 1872, şi la Siret a unei şcoli germane care, în 1899, va deveni liceu clasic.
De înfiinţarea liceului rădăuţean s-au preocupat Mihai Pitei, pr.efect
al judeţului H.ădăuţi, care a reuşit să creeze un fond şcolar necesar, din care
s-a ridicat o şcoală primară bine organizatr1 - condiţie impusă pentrQ deschiderea unui liceu - şi apoi, subprefectul Orest Ren ei de Herşeni. În 1871
st;<p[i.nirea galiţiană aproba înfiinţarea unui liceu în Bucovina, ca abia la
intervenţia baronului Felix Pino, preşedinte al Bucovinei, acesta să se deschidă în H.iidrtuti .
. Liceul a fost inaugurat la 1 octomb. ie 1872, în clădirea spitalului herghel~ei, nefolosit din 1871, având ca director pe Ernst Rudolf Neubauer,
fostu! profesor de istorie al lui Eminescu la Cernr1uţi. ln 1878 devine liceu
clasic, iar primul examen de bacalaureat s-a ţinut în 1885.
Limba română s-a predat, din 1880, obligatoriu şi în clasele superfoare,
prntiu elevii roni.âni. Profesorii români pătrundeau greu în această cetate a
germanismului, fiind respinşi sub motive dintre cele mai diverse 12 • ·
!.iceul german din Rădăuţi a dat posibilitatea românilor să studieze,
aju~.gând oameni de seamă pcnt:·u !leamul românesc. Dar să remarcăm şi
faptul că românii erau persecutaţi de profesorii aduşi din provinciile monar ·
hie'., care predau toate obiectele în limba germanrt. Dacă cercetăm statisticile cuprinse în „Anuarul I al Liceului ~ E. Hurmuzachi ~" din Rădăuţi,
1923, vom constata că numărul absolvenţilor români este destul de rnic,
comparativ cu absolvenţii de alte naţionalităţi: în 1885 - 3 absolvenţi români, în 1886 - 6 absolvenţi, în 1887 - 7 absolvenţi, în 1888 - 10 absolvenţi, în 1889 - 4, în 1890 - 4 români, 14 evrei, 11 germani, 4 ucraineni,
2 armeni l polon, în 1891 - 2 români, în 1892 - 4 români, în 1893 - 6
romi'.1.i, în 1894 - 5 absolvenţi, în 1895 - 6 absolvenţi, în 1896 - 1 absolvent, în 1897 - 2 absolvenţi, în 1898 - 8 absolvenţi, în 1899 - 3 absolveqţi, în 1900 - 2 absolvenţi români, 19 evrei, 4 germani, 3 ucraineni, l rus.
În anii de după 1900 pătrunderea românilor în liceu este stimulată şi
de „Societatea internatului de băieţi români greco-ortodocşi în Rădăuţi"
care l-a avut ca preşedinte pe arhimandntul Teofil Patraş, egumenul mă
năstirii Putna. Acesta a determinat pe \'asile Marcu din Frătăuţii-Vechi să
fad o marc donaţie societăţii şi altele mai mici, între care şi cea a Îlţvăţă
torului Ifrim Isopescul din Vicovu! de Sus şi astfel s-a ridicat, în aprqpierea
liceµlui, clădirea internatului dată în folosinţă în 1905, pentru un nurri~r de
peste 30 de elevi.
··
Tot în această perioadă se aud voci care solicitau crearea unor clase
paralele româneşti la acest liceu.
.
. Tergiversările şi condiţionările de tot felul n-au mai putut fi contiriuate
şi; datorită faptului că Societatea internatului de băieţi rqmâni gr~~o-orto
docşi din Rădăuţi a hotărât să mărească clădirea internatului pentru adă11 E. Isopescu, !nvtlltlmântul ln Bucovina I.a timpul sttlpJ.nfrii '"'slf'iict1, ln "AnUarul I
.al Liceului • E. Hurmuzachi • din Râdluţi", 1923, p. H ~ 12.
·
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postir:ea claselor paralele, :Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Pubhce a
încuviinţat deschiderea claselor româneşti pentru anul şcolar 191O/191 l şi
in felul acesta, după mai bine de trei decenii de la infiinţarea liceului geiman,.
judeţul. cu cea mai numeroasă populaţie românească din Bucovina, avea.
clase românesti.
Cursuril~ au inceput cu profesorii suplinitori Vasile Cârdeiu şi Calistrat Sotrofan, iar ca diriginte al acestor clase a fost numit Leonida Boonă
rescu, care a iniţiat o vastft acţiune de preocupare a materialului didactic~
punând şi bazele unui biblioteci şcolare.
Limba de predare la cele mai multe materii era limba germană şi, în
primii doi ani, profesorii se ocupau de limbft şi mai puţin de obiectul predat.
Chisele paralele româneşti devin, din 1924, „Secţie româno-germană a: liceului de stat" din Răd[tUţi.
. ·Pentru fete functiona în orasul Rădăuţi, începând cu anul 1895, o·
şcoală particulară complementară, 'pe lângă şcoala primară cu predare în
limba germană. Incepând cu anul 1905, aceasta va funcţiona ca liceu particular de fete.
·Alături de Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina
şi Societatea Şcoala Românft înfiinţată în 1883, la Suceava, din iniţiativa
foi Ştefan Ştefureac, Tudor V. Ştefanelli şi Simion }"lor ea Marian, cu secţii
în Rădăuţi şi Siret, a contribuit la declanşarea unei atmosfere de renaştne
naţiopală în spaţiul judeţului Rădăuţi. Acestea acordau burse elevilor studioşi,· organizau cursuri de. pregătire a elevilor pentru examenele de ac!mitere, acordau premii şi distincţii învăţătorilor care pregăteau bine elevii
pentr~1 gimnazii, acordau spaţiu larg editării de manuale şcolare .
. Tot în oraşul Rădăuţi, din 1897, a funcţionat o şcoală. de agricultmr'..
iar .pe lângă liceul de băieţi o serie de cursuri pentru ucenici, cu predare tot
în limba germană.
ln aceste şcoli ale oraşului Rădăuţi studiau şi fiii românilor din în t1 q;
judeţul alături de germani, evrei, ucraineni, poloni, armeni, maghiari.
. lncrt de la înfiinţare, prin Ernst Rudolf :t\rnbauer, liceului i se imp1·im;:,
un în'alt nivel de cunoastere, o atmosferă de mare seriozitate care a avut
un rol deosebit în proc~sul de culturalizare a judeţului, an de an acea~ti1
instituţie de cultur~t sporindu-şi prestigiul. Până la primul război mondfol,
au urmat la conducerea liceului Heinrich Klauser şi Gavril von Mar, iar clasele-"româneşti au fost conduse de Leonida Bodnărescu şi apoi de Emai~oil
lsopescu.
···prin acest liceu au trecut ca elevi I. G. Sbiera, Ion Nistor, George
Grigorovîci, Eugeniu Tarangul, Traian Brailean, Calistrat Şotropa, Va5ile
Cârdeiu, George Lupu, Domiţian Spânul, Constantin Boca, George Dabâ_ca.
::\îco<lim Iţcuş, Orest l\farco, Vasile Ţiganescu, Filimon Cârdei, Ştefan Cuciurcanu, Petru Rezus, Ghideon Coca, Pavel Babalean, Ilie Corfus, Ion Rosca, Octavian Nahârn~ac, Traian Larionescu, Ioan Negură, Mîhai H~rqdpi~,.
Iulian Vcsper, Petru Spânnl, \'asile Bodnarescul, Constantin Dracinfrhi,
61'.est Luţia, Constantin Şesan, \'alerian Tomuţ, Vladimir Pretipcean, ·Aunl
Pu.hieanu, Dragoş Vicol, Vasile Andruhovici ş.a.
· .. ,
':.: H.evenind la învăţământul primar, să consemnăm că până spr~ si;'.,rsitl1l.s.~colului trecµt. ac.t;sta. a fost subor9,onat stăpânirii fără a serv.i, a~a
~-u·~ se. cuvenea,. nevoilor n~ţionale rorn~ncŞti.
.
"'
'.
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primare, atâtea câte erau în Bocuvina, erau bilingve, cu ex-

cepţia cătorva care şi-au păstrat tot timpul caracterul lor românesc, aşa cum
a fost, şcoala primară din Cernăuţi, greco-orientală (adidt ortodoxă), la care
a funcţionat îm·ăţătorul Ion Litviniuc.
Ifomânii din Bucovina au avut de luptat cu două limbi slave 13 şi „limba
de predare în şcolile primare a fost lăsată la latitudinea autorităţilor şcolare
provirci~le, care nu erau româneşti şi nici perfect obiective faţă de români ...
Aici a fost mare catastrofă a românismului: nu s-au creat scoli românesti,

acolo ~mie era normal şi necesar să fie înfiinţate" 14 •
'
'
hi .mma legii învăţământului din 1869 nu s-a introdus limba română
aş~ cu_m se sperase, iar românii din satele cu populaţie ucraineană au cerut
şcoală românească, dar au fost refuzaţi cu brutalitate 15 •
.1n ~on<liţii atât de vitrege, neuitatul învăţător din Bilca, George Brăi
lean a reuşit să adune, după multe încercări, toţi învăţătorii din judeţul Ră
dăuţi h1tr-o organizaţie profesională, indiferent <le naţionalitate.
În anii ce au urmat, românii şi-au dat seama că nici în această organizaţie .profesională nu-şi puteau spune răspicat păsurile, nu puteau utiliza
îu voie· limba naţională.
Învăţăto(ii străini, cu pretenţ,ii de stăpâni, făceau orice pentru a-şi impune :voinţa, aşa încât învăţătorimea românft trebuia să lupte împotriva
oficialttăţilor, dar şi pentru a tempera zelul colegilor de alte naţionalităţi 16 _
.Prin acti\'itatca neînfricată a învăţătorimii în vârstă, printre care şi
George B1r1ilean, se va 1·ecunoaşte dreptul <le folosire a limbii române în
viaţa şcolii, căci „ ... pe atunCi toate lucrările din arhi\'a şcolii, cât şi rapoartele ~iitre forurile şcolare superioare, se făceau numai în limba statului. Chiar
şi în cataloagele de clasă, care la austrieci, pentru fiecare clasă aveau la fine
şi condica (registrul) de prezenţă, se scria în limba germană.
A fost o revendicare de mare însemnătate recunoaşterea acestui drept
de folosire a limbii strămoşeşti în viaţa şcolii noastre şi, cu toată împotrivire;i, Jnvăţătorilor colegi nemţi şi a şovinismului stăpânirii austriece, în
urma.p~rseverenţci neobosite a bătrânilor dascăli, dintre care puţini se mai
află astă.zi în rândurile noastre, cerbicia paj urci bicefale a trebuit să cedeze'' 17 •
Printre cei dintâi dascăli care s-au răzvrătit împotriva unei astfel de
stări de lucruri au fost Dionisie cavaler de Sorocean si Teodosie Moldovan,
care au întocmit imprimate în zona Rădfrnţi în limba română.
Astfel de dascăli înflăcăraţi şi cu mare dragoste de neam şi limbă au
trezit, în·. sufletele generaţiilor de copii pe care i-au instruit şi educat sen timentul ~onştiinţei naţionale. Din rândurile acestora s-a ridicat, ca elev al
lui G~or.ge Brăilean, la Bilca, cel ce avea să devină George Tofan, profesor
la ŞcpaJ~ Normală din Cernăuţi, care printr-o strădanie deosebită a reuşit
Mircea Grigoro·1iţă, lnvăţământul în nordul Bucovinei (1775-19·H), Editura Didac1993, p. 41.
.::: '!~)bidim, _p. '14.
1.:i.

tică şi Pedagogică, flucureşti,

i&'ibidem, p. 47.
George Tudose, Din fYământările unui sfert de veac de viaţă dăscălească ( Istoriwl asorădăuţene: 1908-1933 ), în Sărbătorirea tmui sfert de veac de existenţă 1908.-1933 ), Asoînvăţătorilor <lin judeţul Hădăuţi, Institutul de arte grafice „Glasul nucovinei.", Cer1933, p. 9.
·
·
17 George Tudose, op. cit., p. 9.
16

ciaţiei
ciaţia
năuţi,
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să obţină de la guvernul
şcolii normale, de abia în

8

înfiinţarea unei secţii româneşti în cadrul
alături de secţiunile germană şi ucraineană 18 .

austriac
1909,

În lupta pentru apărarea şi emanciparea românilor din Buco,·ina
îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi politice ale învăţătorimii, lui

pentru
George
Tofan i s-a alăturat şi Mihai Chisanovici, curajos şi abil, c<:>l care „a fost cel
dintâi care si-a dat seama că învr1ţătorimea română din Bucovina ntt-si va
putea înff1pt~i misiunea sa culturală şi naţională până ce nu va avea în prima
linie asiguratf1 o bunăstare materială" 19 •
Ca urmate a creşterii conştiinţei naţionale (lupta de veacuri a 'intelectualilor din Bucovina n-a fost zadarnica!}, la începutul secolului nostru
se într1resc legăturile între învăţr1torimea Bucovinei si dasc;-;.lii din tară. Asa
se face cft, în 1906, un mare numf1r de învăţători de ;1ădejde din judeţul Rftd;luţi au luat parte la cong1 esul general al învăţătorilor ce a avut Joc la Bucure~ti, cu ca1e ocazie au cunoscut mai bine realizările şcolii din patrie.
C"n moment de referinţă în evoluţia învăţământului îl constituie anul
1908, când învăţătorii din judeţul Rădăuţi se constituie în organizaţia profesională sub numele de „Reuniunea învăţătorilor români din districtul
Rrcd{tuţiului", în adunarea generală de la 1 martie, ce a avut loc la şcoala
primară condusrt de Ana Voronca.
Convocarea învr1 ţr1 torilor din judeţ pentru aceastr1 adunare, generală
era semnată de învăţătorii George V. Ichim, George Popadiuc, Dionisie
Tofanel, directori şcolari şi de prof. pensionar Dionisie Sorocean 20 •.
ln această adunare generală a învăţătorilor, condusă de directorul
şcolar Vasile Ţurcan din Rădăuţi, s-a prezentat referatul privind organizarea
învăţătorik.r pe bază naţională de către George V. Ichim.
Dupft susţinerea referatului se votează şi un proiect de statut al organizaţiei în care, printre altele, se menţiona că membrii reuniunii vor. activa
pentru promovarea sentimentului de solidaritate între învăţători, pentru
reprezentarea intereselor şcolii şi ale învăţrttorilor români, pentru emanciparea popornlui prin activitatea învăţătorilor pe tărâmul literaturii, muzicii, istoriei naţionale, comerţului, industriei şi economiei naţionale, pentru
„câştigarea poporului pentru şcoală" şi pentru „combaterea alcoolismului'
·
şi a palagrei" 21 •
Reuniunea şi-a ales un comitet format din 12 învăţători, avându-l ca
preşedinte pe Dionisie Sorocean, vicepreşedinte pe George Popadiuc, · iar:
ca secretar pe Teodosie Moldovean.
'
Comitetul de conducere al reuniunii se alegea anual, aşa că până la
declanşarea primului război mondial au condus activitatea reuniunii învă-'
ţă torilor români din judeţul Rădăuţi, George Popadiuc, Emilian Hreniuc, ·
Ioan Fedorciuc, George \'. Ichim, Ghedeon Buznean şi Cornel Clain care,
din cauza războiului, r~mâne la conducerea reuniunii din 1914 până in 1918.
În perioada de până la primul război mondial aceşti dascăli de frunte
ai judeţului au contribuit, în mare măsură, la ridicarea unor şcoli (în oraşul
Ră<ii.uţi „şcoala lui Popadiuc", şcoala românească din Milişăuţi), au primit
vizite ale unor grupuri de învăţători din ţară, au organizat conferinţe naMircea Grigoro•1iţll., op. cit;, p. 76.
" GeorgeTudose, op. cit., p. 11.
8'' lbidsn1, p. 12.
l i lbidsm, p. 13.
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ţional-cultmale cu sprijinul şi participarea lui George Tofan, Ion I. Nistor,
Sextil Puşcariu, Eugen Botezat, Liviu S. Marian şi alţii, au primit turneul
trupei teatrale a lui Petre Liciu, au găzduit şezători literare cu scriitorii M.
Sadoveanu, I. Minulescu, Cincinat Pavelescu, Emil Gârleanu, au organizat
un cor mixt dirijat <le llarion Lrsachi, cu spectacole bine apreciate, au descl~is o librărie în oras. Au pus bazele unei biblioteci căreia Academia Română
prin acelaşi Dionisie Sorocean, i-a donat cărţi <le valoare şi au ripostat
de câte ori interesele românilor erau încălcate.
Rribufnirile învr1ţătorilor împotrirn stăpânirii au loc până şi în timpul
conferinţelor oficiale. Este cazul învăţătorului Ion .Moldovan, care, la o
confrrinţr1 din aprilie 1914, nemaiputând suporta jignirile unui coleg neamţ
izhucneştc: „ Voi nemţii, care aţi venit aici mai ieri cu saboţi de lemn şi cu
câinii de aţă, nu sunteţi în drept sii ne batjocoriţi pe noi când ne ţinem conferinţa sub zidurile wchei biserici unde îşi dorm somnul de veci primii voievozi desdlecători ai Moldovei. Voi ce anţi îngropat aici, ca sri ne puteţi
porunci nouri?? '' 22 şi aceasta în prezenţa unui inspector şcolar şi a prefectului judeţului l{ădăuţi, dr. Robert Prokopowicz.
La o altă conferinţă a învăţătorilor, Ganil Bujdei de la ~coala Gălă
ncşti, fost ele\· al lui George Tofan, având de susţinut un referat cu subiect
la ;ikgcrc, a început cu: „ Graniţe pentru cultura românească nu există.
Bucovina a fost rr1pitrt de cfttre Austria şi iarf1şi va trebui să revie odată la
sânul mamei sale de la care a fost iUptă" 23 • l·n astfel de început a produs
derut[t generală, iar stăpânirea dăduse ordin ca acest „ trădă tor" să fie arestat. Dar cu mare grabr1, ajutat de colegi, în secret, (~. Bujdei a trecut frontiera, ca mulţi alţi intelectuali din Buco,·ina.
Acest dascf1l modest, dar neînfricat, a rr1mas in memoria urmaşilor
si prin alte fapte. În fiecare scoală trebuia ani\·crsat Franz Iosef si alături
de portretul împăratului, Gav;il Bujdei îl aşeza pc ~tefan cel Mare,'spunând
că acesta a fost adcvr1ratul domn al românilor, cu nume şi plete lungi aidoma
ţăranilor din Grtlrrneşti~ 4 .
Dar cea mai însemnată acti\"itate a ÎnYătătorilor din Bucovina a fost
Congresul Învăţătorilor H.omâni, ţinut la Suce;tva, în 1914, sub preşedinţia
lui George Tofan ~i la organizarea căruia a contribuit şi asociaţi învăţătorilor
din judeţul Hridăuţi. La acest congres au participat şi susţinut cornunicf1ri
Ion I. ~istor, .'.\iihai ChisanoYici, I. G. Dumitraşcu, preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din H.omânia, pedagogul Onisifor Ghibu şi alţii.
În timpul rr1zboiului dascălii români din Bucovina au fost concentraţi
şi trimişi să lupte pentru Austro-Cngaria, alţii au ajuns, pentru naţionalis
mul lor, în temniţe şi lagăre. Mulţi însri au a\·ut puterea de a trece şi a intra
în legiunile de \'Oluntari ale Antantei, luptând pentru dezrobirea neamului.
A~ociaţia învăţrttorilor din judeţul Hăd[tUţi îşi reia activitatea şi după ce
sângerase pe câmpurile de luptă. În ziua de 19 decembrie 1918, în adunarea
generalr1 ce a an1t loc în actuala şcoală generalii nr. 4 din oraş, a fost ales
preşedinte Pancratie Prelipcean.
Datorită lipsurilor materiale, intenţiile de a scoate o re\'istă a învăţă
torilor, „Tribuna", s-au materializat doar într-un singur număr apărut.
22
23

et

Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 19-20.
Ibidem, p. 20.
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. În anii următori, până în 1921, asochţia a fost condusf1 de Titus Ba-

deliţă, Emilim Hreniuc ~i Onofrei Gherman. Acum învăţătmii au participat
lucrările reformei agrare în Bucovina. Datorită stăruinţelor asociaţiei sunt
împroprietăriţi şi învăţătorii, şcolile primind şi ele câte un loc pentru experienţe.

la

După schimbarea statutelor asociaţiei, în 1921, alegerile se făceau după
trei ani, aşa că au funcţionat, ca preşedinţi ai asociaţiei Petre Teleagă,
Ştefan Percec, Anatasie Boghean iar, din 1933 pânr1 în 1936, un comitet
format din George Tudose, Ioan Turliuc, Dimitrie Hâncu, Ştefan Leontovici, Atanasie Boghean, George Ichim, Filip Procopov, Ilarie Vasilovici, în
frunte cu Filimon Ifosu.
În 1933, la Bucureşti, la Ateneul Român, a avut loc Congresul Federaţiei Corpului Didactic, la care au participat ca delegaţi ai Asociaţiei Învă
ţătorilor din judeţul Rf1dăuţi Pantelimon Şorodoc, Ştefan Leontm·ici şi
Iancu Istrate. Dl. Iancu Istrate îşi aminteşte că acest congres a discutat
problema reducerii salariilor învăţătorilor, că erau prezenţi Dragomir Hurmuzescu, Ion Nisipeanu, preşedintele profesorilor secundari D. Ţoni, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, d1 a participat
şi antiregalistul Grigore Fortu de la Galaţi, care a provocat un moment de
tensiune în rândurile participanţilor la congres.
Au intervenit pompierii cu tunurile de apă şi congresul nu s-a mai
ţinut. Mulţi învăţători, între care şi Iancu Istrate, s-au adăpostit la sediul
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din bulevardul Tache Ionescu, lmde a
venit şi D. Ţoni care i-a anunţat pe cei prezenţi acolo că în parlamentul naţional ţărănist existau 33 de îm·ăţători, senatori şi deputaţi. Dintre aceştia,
doar 7 au rezistat alături de D. Ţoni împotrivindu-se reducerii salariilor,
iar 26 au votat reducerea salariilor, printre care spre surprinderea delegaţilor din judeţul Rădăuţi, au fost citaţi deputatul Atanasie Boghean şi senatorul Ştefan Percec.
La 23 ma··tie 1933, la Rădăuţi a avut loc adunarea extraordinară a
asociaţiei, prezidatf1 ele Atanasie Boghean. Preşedinte al Asociaţiei lnv;: ţ[t
torilor din judeţul Rădăuţi a fost ales Filimon Ifosu, venit în oraş de la ~coala
din Sinauţi, iar casier a fost ales D. Hâncu, învăţă tor ele la Suceviţa.
Sub acest comitet, condus de Filimon Ifosu, s-au adunat fonduri - fiecare învăţător depunând un salariu - şi s-a construit Casa Învăţătorilor din
Rădăuţi, una din cele mai mari realizări ale asociaţiei.
Asociaţia a dat atenţia cuvenită presei şcolare, sporind numărul colaboratorilor la „Voinţa Şcoalei, ce se tipărea la Cernăuţi. In paginile revistei semnau din judeţul H.ădrtuţi: S. Coroama, O. Semrad, I. Creţianu, Filaret
Ozarchievici, Teofil Lianu, Filimon Rusu, Ştefan Percec, Ştefan Leontovici.
Ion Turliuc ş.a.
Credincios afirmaţiei conform căreia „asociaţiile sunt citadele în care
îşi gr1sesc scutul cei oprimaţi". Filimon H.usu a militat pentru ap:~rarea
drepturilor materiale ale slujitorilor şcolii, pentru luminarea poporului, c2ci
menirea şcolii în evoluţia unei naţiuni este deosebită şi nu prin politic{1 vom
face progrese, ci prin activitatea şcolii. O astfel de idee n-au putut s-o înţe
leagă politicienii niciodată şi n-o înţeleg nici astăzi.
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Filimon Rusu a continuat să conducă Asociatia învăţătorilor clin judeţul Rădăuţi până la desfiinţarea ei în 1945. Î~ 24 iunie 1949 întreaga
avere a asociaţiei se trecea Asociaţiei Solidare a Pensionarilor Publici, Filiala Hădăuţi, în baza legii nr. 10/1949.

Zusammenfassitng
In seinem Ritrkblick a11f die Geschiclite des Untenichts in Rădăuţi stellt <Ier Verfasser eine
ausfiihrliche Heschreibung der Entwicklung des Unterrichts in Rădăuţi. Vor er unterscheidt in
seiuer Analyse drei Perioden: die iisterreichische Periode, die Perinele zwischen den zwei \\"eltkriegen unei die Perinele nach 19'1'1.
Der Verfasser des Studiums. Prof. Luca Bejeuaru lietont die ·1orziiglichen kultnrellenationale Ergebnisse der rumănischen Bukowiner Schulen, die von heriihmten Vorgăngern
wie: Vasile Cârdei, Leonida Bodnărescu, Ştefan Ştefureac, T. V. Stefanelli, George Tofan,
Mihai Chisono·1ici, Dionisie Soroceau u.a. geleitet wnrden.
Besonderns wird die Akfr1itiit der Vereinignng cler Lehrer aus dem Kreis Rădăuţi hervorgehohen, die bedentende kulturell-nationale mul didaktische Leistungen errungen hat.
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CRITIC Al. RECENSAMÂNTUl,UI AUSTRIAC J)]N 1880
CU PRIVIUE LA POPUL\'flA IlUCO\TINEI
I. MANIPULAREA ULTElUOAHA A DATEUm
Acad. RADU GRIGOROYICI

A. ll\iTRODUCEIU:
,t:

Datele statistice numerice ale recensămintelor efectuate asupra popuBucovinei în timpul încorporării ci în imperiul austriac nu au fost preluate necritic de demografii şi istoricii noştri.
Au,fost aduse numeroase acuzaţii privind modul deformant de colectare pe teren a datelor şi, mai ales, cu privire la criteriul limbii de conversaţie
pentru„a,,defini apartenenţa etnicii a populaţiei li]. Prin acest criteriu se
ampl,i.f~~a în mod interesat pc de o parte proporţia în populaţie a elementului
gern)a.1J,;)dişul evreilor fiind asimilat cu limba ge1mană. Pe de alti"t parte
se distor~iona în favoarea majorităţii etnice dintr-o localitate şi în defavoarea
minorităţilor ei compoziţia etnici"t din localitate. În tr-adevi"1r, era fire~c ca
minoritatea, mai redusi"1 ca număr, să foloscasd1 în com·ersatie, adieri în
relaţ'iil{~u majoritatea, limba acesteia <lin mmă. În plus, li~ba rusă era
elimin;~ţa. de pe lista limbilor admise la recensare .
. 1?(1,cât ştiu, nimeni nu a pus totuşi la în<loiali"t cort'ctitu<linea modului
de prszfintare in publicaţii a rezultatelor statistice obţinute în actste condiţii
defcctup;J.se din partea Comisiei centrale statistice austriace (CCSA) de la
Vieua,
: ·(ii. lmcovineain am devenit interesat în aceste date; ca fizician, care
şi-a· ,nsuşit dictonul lui Descartes „dubito ergo sum" nu numai din punct
de v.edm:e filosofie, ci şi ca unul din principiile de bază ale metodei cercet:,rii
ştiiqţiface, mi-am permis să pun la îndoială această corectitudine. Înce1 c
să nui1mi"'t erijez cu această ocazie în judecător moral. Trebuie ~[1 admit că
putem: fi incorecţi din cel puţin trei cauze: a) fiindcă oarnrni suntem şi „errare humanum est", b) din nepricepere profesionali şic) cu buni"t ştiinţr1, arareo);j \lin perversitate, cel mai adeseori din intnes.

laţi:i

B. JZ\'OAHF.J.F. DE DAT}:

, J;in biblioteca Centrului de studii „Bucovina" al Academici Române am
obtinut un \'olum subtirel editat de Comisia centralr1 statisticft austriac~t
(CCSA).l1 Viena în 18S2. Volumul poartă titlul Rezultatele rccrnsâmântului
efcct-u.at„asupra populaţiei şi animale/or din gospodilr-iile Bi:cov1·nt'i la d(/ta
A11ald1' JJ11wvi11ei, J, 2, p. 351-357,

Bucureşti,

199"1
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de 31 decembrie 1880 (Ergebnisse der nach dem Stande vom 31. JJe::ember
1880 in Bulwwina ausgefiihrten Zăhlung der Bevălkerwzg und der hăitslichen
Nutztln"ere. H erausgegeben von der K. K. Statistischen Central-C01nm1:ssion,
Wien 1882). Volumul aduce o completare esenţialft la datele. cupri~1se în
Repr:rtoriul special al localităţilor din Bucovina (Special-Orts Rcpertorium
der Bulwwina) editat de aceeaşi CCSA la Viena în 1885. Acest Peperturitt
nu menţionează nicăieri că datele pe care le cuprinde corespond recensămân
tului din 1880. Datele statistice pe care le prezintă sunt: numărul de case;
populaţia prezentă structurată pe sexe şi confesiitni (catolică, greco-oricntalrt,
israelită şi altele); populaţia autohtonă structurată pe „limbi de connrsaţie"
(Umgangssprache) şi anume germană, ruteană, română şi altele. Toate
aceste date sunt redate separat pentru toate localităţile şi moşiile, respectiv
domeniile private, apoi sintetizat pe oraşe cu statut special (Cernăuţi), districte judiciare şi judeţe şi, în sfârşit, pe toată ţara (Landul) Bucovina.
Trebuie remarcat dt, într-ade\·ăr, suma \'Orbitorilor de diferite limbi
este sistematic mai mică decât suma locuitorilor recenzaţi în unităţile geografice amintite mai sus din cauza eliminării populaţiei străine pt·~te la
recensământ. Cum s-a procedat de fapt se va vedea mai jos.
În general datele demografice folosite de cercetătorii noştri şi de cei
de alte naţionalităţi se bazează pe datele din acest Repertoriu.
DimpotriYă, Rezultatele . .. prezintă clar datele statistice pentt'li i<Jahi
populaţia prezentă recenzată - autohtonă şi străină. Datele sunt strncturate mai sintetic din punct de vedere geografic, adică pe oraşe cu statut propriu, pe judeţe (Bezirks-Hauptmannschaften) şi pe districte judiciare (Gerichts-Bezirke), dar mult mai amănunţit din alte puncte de Yedere. Pentru
fiecare din aceste unităţi administrative se precizeazft mai întâi numărul de
comune, de moşii şi domenii priYate şi de localităţi; numărul de case locuite
şi nelocuite; numărul de locuinţe familiale (Wohnparteien). Urmea:iă numărul total de locuitori, grupaţi duprt sex şi divir.aţi în prezenţi permanent
respectiv temporar precum şi după domiciliul lor legal (Heimatsberechtigung
sau Zustăndigkeit - un fel de cetăţenie locală). Aceste domicilii legale se
pot găsi în: comuna unde cetăţeanul a fost recenzat; în altă comună a aceluiaşi judeţ; în alt judeţ al Tării Bucovina; în alt regat sau ţară (Land) reprezentat în parlamentul de la Viena (Reichsrath); în una din ţările (landurile) coroanei ungare; în Bosnia şi Herţegovina sau în restul strtli..,,ătăţii
(aus dem iibrigen Auslande). Alte două tabele repartizează pe străinii de
Bucovina, deci pe neautohtoni, pe sexe şi pe landurile Austriei, pe cele ale
coroanei ungare, multe ţări europene, precum şi pe Turcia şi Egipt, Grecia,
Statele Americii de Nord şi de Sud şi alte ţări.
În tabela I redăm comparativ unele date statistice (absolute ş.i procentuale) din Rezultate ... şi din Repertoriu... pentru oraşul Cernăuţi
şi pentru întreaga Bucovină într-o formă mai convenabilă analizei noastre.
Deci, în timp ce în Re::ultatele ... publicate în 1882 CCSA consideră
drept străini pe toţi cei CP. n-au domiciliul legal pe teritoriul Bucovinei, (vezi
coloanele 3- 7 a căror sumă este egală cu numărul din coloana 2), aceeaşi
comisie consideră în Repertoriul . .. publicat cu 3 ani mai târziu drept stră
ini de Bucovina numai pe cei prezenţi la recensământ cu domiciliul legal
în ţările coroanei ungare şi restul ţărilor străine. în consecinţă, cum arată
tabela II, în Repertoriu . .. populaţia autohtonă a Bucovinei apare mai .numeroasă cu 26 901 locuitori decât în Rezultate . ..
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Tabela I

Date statistice comparate,

după

Rezultate ...
Străini

şi

Repertoriu ...

<lin lan<lurile Austriei

După

Reiultate ...

2
Cerni'iuţi

Bucovina
După

3

1.5 600
100%
.571671
100%

12 612
27,7%
30 119
.5,3%

1.5 600
100%
.571 671
100%

1 OOO
2,2%
3 218
0,6%

I____,

9 773
21,1%
21 315
1,3%

1 332
2,9%
1 696
0,3%

5

6

7

261
0,6%
326

2.56
0,6%
.561
o, 1%

1 OOO
2,2%
3'218
0,6%

- - -1- : - - O,

1° ~

Reper-

ot'itt
Cernăuţi

Duco vina

Dacă în acelaşi timp admitem c{t cetăţenii străini pronniţi din Româr1ia şi din Ardeal erau toţi vorbitori de limbă română, numărul autohtonilor vorbitori de limbă română la Cernăuţi respectiv în toată Bucovina
scad~. conform datelor din Re::ultate ... cu 596 respectiv cu 2 276 dela 6 431
respectiv 190 .005. Aceste valori, adidt 5 835 respectiv 187 729 se regăsesc
î_n tabela II.

Tabela II
Populaţia autohtonă recenzată

I

vorbitoare <le limbi

Populaţia
autohtonă
recenzată

I

română

Vorbitori de

Vorbitori de

limbă română în limbă rnmână în
populaţia autoh- toată populaţia
tonă recenzată
recenzată

2
După

Cernăuţi

Rer.ultate
şi

Bucovina

Repet"foriH
După

Cernăuţi

Repe„toriii

Bucovina

32 988
100%
511 552
100%

.5 835
17, 7%
187 729
31,7%

11600
100%
568153
1003

6 131
11,1%
190 005
33,1%

3

I

-

61:\l
11, 1%
190 005
33,2%

La întrebările: „cui nocet?" şi „cui prodest?" nu este greu de răspuns.
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Statisticienii austrieci au mai înce:-cat să stabilească în Rezultate .. _
real;:i a populaţiei autohtone a Bucovinei, ţinând seama şi de autohtonii absenţi necuprinşi în recensământul din 31 dcctmbrie 1880.
În vederea atingerii acestei ţinte ei dispun într-adevrn de unele date
certe, datorită faptului că recensământul s-a desfăşurat pe întreg teritoriul
Austriei, poate şi pe acela de sub stăpânirea coroanei ungare, pentru a folosi modul lor de exprimare. Astfel ei constată că 7 983 de autohtoni din Bucovina se găseau în alte landuri ale Austriei la data recensământului.
Mai puţin sigure sunt datele privitoare la autohtonii bucovineni aflaţi
în aHe ţări. Aceste:i se bazează de pe o parte pe declaraţiile. celor rămaşi
acasă (notaţi cu .a în tabela lII) sau pe informaţii documentare obţinute
din ţările gazdă (notaţi cub în aceeaşi ta bclă). Din motive ce vor deveni clare
ceva mai târziu, tabela III cuprinde, pc lângă numo·ele totale de bucovineni autohtoni aflaţi în ţara respectivă,: aportul f/b dintre numărul femeilor
şi cel al bărbaţilor din acest grup.
mărimea

Tabela /!I

TI1ico-1ineni autohtoni

aflaţi

aflaţi

ll11co·1ineni autohtoni

r

·~I-

ţm

\

I

M

AusAlte
ora- tria Lan. via I de jos duri

.' ~

1 024

0,05

0,61

5 495
f,L

0,32

Total

I _9~2._
_22~-17
0,31

România

Duco·1ina

în

Ţări străine

Landuri ale Austriei
G

ţării

în afara

I

Hnsia

Ardeal

- a - 1 h j~f l~- _a_\_h_
3 286

__i!!!

I

756

_:~?_! ~

I

Alte

0

-a--J-.-hI

683 J26 426 4 520 \2

0,52 0,49,0,24 0,60 0,32,0,79 -

-

Total

ţări

-

-

11~

I-

Pentru comparaţie redăm în tabela IV repartiţia pe aceleaşi ţări semnificative a străinilor prezenţi în Bucovina la 31 decembrie 1880, incluzând
tapott\11 f /b.
:\·,

Tabela IV
Populaţie străină pre1.entă

în Bucovina la JI. dec. 1880

Populatic ~trăină dorniciliată în

\

G•liţi• I

· ' .·.

l\fora·1ia

f/b

:0,97

I Austria
de jos
I

I

24 '.315

Tăr( Străine

J.a'nduri ale Austriei

1 012

269

Alte
Landuri

Total

.

IRomâ·
ma

1 305 ,_2_6_90_1_,

l--0-,2-7-l·-0-,6-7-I-_-,

0,90

1 323

I 0,75

Rusia Ardeal

Alte
ţări

~/_E~ ~'
'0,831 0,49
I
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Din examinarea tabelelor III şi IV se pot trage o serie de concluzii:
- Există o tendinţă evidentă de imigrare a galiţienilor în Bucovina
în curs de desfăsurare în 1880.
- H.aportui' f/b apropiat de unitate la imigranţi este caracteristic
atât pentru puternicele legături de familie ale evreilor cât şi ale ţărănimii
rutene în căutarec. unei implantări în ţară străină.
- Valorile cele mai reduse ale raportului f/b se înregistrează la populaţia proveniti"t din Moravia. Este vorba de negustorii ambulanţi cei mai activi în zonă şi în epod, de naţionalitate slovacă. Caracteristică este şi scă
derea de circa 5 ori a raportului f/b, atunci când slovacii cu domiciliul legal
în Bucovina îşi reiau activitatea de negustorie ambulantă, deplasându-se
în ţara de baştină.
- Se constată o scădere accentuată, la o treime, a acestui raport şi
la galiţienii cu domiciliul legal în Bucovina care călătoresc în Galiţia. Acest
fapt se poate atribui proporţiei relativ ridicate a evreilor de 22% din populaţia de provenienţă galiţiani"t, combinat cu faptul cf1 din motive sociale şi
religioase negustorul e\'reu era arareori însoţit de soţia sa în deplasări. De
aceea c:.:ed că nu greşim mult dacă admitem că cei 5 495 de bucovineni autohtoni aflaţi în Galiţia în timpul reccnsămfrntului se compuneau din fracţiuni aproximativ egale de c\Tei şi de ruteni, în timp ce în populaţia neautohtonij, de origine galiţiană aflată la 31 decembrie 1880 în Bucovina propor~
ţia dintre enei şi ruteni era aceeaşi ca în populaţia autohtonă, adie1 de 22%
şi 78%.
.
- În cazul Ardealului există o tendinţă slabă, dar clară de imigrare
în Bucovina la care participă în mare mi"1sură binbaţi singuri. Datele privind
pe hu·covinenii autohtoni plecaţi în Ardeal sunt prea contradictorii pentru
a putea fi comentate.
_:___ Cazul Rusiei nu este nici important numeric, nici foarte contraliictoriu în afara raportului f/b. Compoziţia etnică a celor în cauză trebuie să
fi fost relativ complexă, putând fi vorba atât de români plecaţi la lucru,
cât si de lipoveni si ruteni.
' - Mai interes~nt este cazul deplasărilor în spre România, în particular
contradicţia dintre numărul mare de bucovineni autohtoni, desigur români,
declaraţi acasă, şi cel de aproape 8 ori mai mic, a ci"1ror prezenţă in România
este documentati la faţa locului. Pe de altă parte rapo;·tul f/b este practic
acelaşi, aproximativ 0,5. Lucrul se explică uşor. Românii din Sudul Bucovinei obişnuiau să plece pentru mai mult timp în Ifomânia pentru a lucra
în industrie şi pe moşii, unde erau salariaţi. Patronii obişnuiau s;i le reţină
actele personale şi să nu-i anunţe la autorităţi, pentru a nu fi obligaţi să
încheie contracte oficiale de angajare. Astfel puteau să exercite presiuni
asupra imigranţilor la întoarcerea acasă, condiţionând restituirea acteleir
personale de acceptarea drept plată a unei sume mult reduse faţă de aceea
datorati"t .conform înţelegerii verbale iniţiale.
Ca urmare a datelor din tabela III şi a consideraţiilor precedente se pot
calcula dou{t valori limită pentru populaţia autohtonă a Bucovinei, aşa cum
s-a făcut corect în Rezultate . . „ Procedeul este în mod evident urmă torul:
- Se scade din numărul total al recenzatilor de 571 671 numărul stră
inilor,' deci a· celor cu domiciliul legal în afa1:a Bucovinei, adică 30 119, şi
se adaugă numărul bucovinenilor autohtoni aflaţi în străin;',tate, deci în
afara Bucovinei- şi deci nerecenzaţi.
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- Limita superioară a numărului de bucovineni autohtoni aflaţi în
străinătate rezultă din însumarea numerelor din cele două coloane „Total"
şi „Total-a" din tabela III, adică: 7 983
4 520 = 12 503.

+

- Limita inferioară rezultă din însumarea coloanelor „Total" şi „T otal-h" din tabela III, adică: 7 983
2 116 = 10 009.
Deci populaţia autohtonă a Bucovinei se cifrează undeYa între

+

571 671 - 30 119
571 671 - 30 119

+ 12 503 =
+ 10 009 =

;j5"f_ 05:)

ŞI

5:)1 651

locuitori, mai probabil aproape de limita

superioară.

D. INCllEIERE

Conform datelor şi consideraţiilor de sub punctele B şi C, vom adcă numărul bocovinenilor autohtoni vorbitori de limbrt română !:'C va
obţine, scăzând din numărul celor recenzaţi în Repertoriu ... (190 005) numărul cetă tenilor României si Ardealului aflati în Bucovina la data recenmite

sământului' (2 276) şi adăugând numărul buc~vinenilor autohtoni absenţi,
aflaţi în România şi în Ardeal în aproximaţia limitei superioare a populaţiei
autohtone totale (3 286
169 = 3 455).
În cazul vorbitorilor de limbă ruteană procedeul este în esenţă acelaşi,
dar ceva mai complicat din cauza amestecului în populaţia originară din
Galiţia a două etnii dominante: rutenii (78% în populaţia aşezată sau în curs
de aşezare în Bucovina şi 50% în populaţia flotanta) şi evreii (22% respectiv
50% în aceleaşi două cazuri). Numerele analoage cazului vorbitorilor de
Jim bă română sunt pentru vorbitorii de limbă ucraineană următoarele: recenzaţi în Repertoriu ... 239 690; 24 316 X 0,78 = 18 966 şi 5 495 X 0,5 =
= 2 478.
Tabela V cuprinde rezultatele calculului procentajului în populaţia
autohtonă a Bucovinei de vorbitori de limbă română respectiY ruteană în
funcţie de modul de consultare mai critică sau mai superficială a Repertoriului· . .. , editat de CCSA în 1885, respectiv ţinând seama şi de datele oferite de Rezitltatele . .. editate de aceeaşi CCSA în 1882.
Trebuie să constat că eforturile de manipulare a datelor de teren obţinute la recensământul austriac al populaţiei Bucovinei din 31 decembrie
1880, printr-o prelucrare voit defavorabilă elementului românesc autohton,
prin includerea imigranţilor galiţieni încă neîncetăţeniţi în Bucovina în
numărul bucovinenilor autohtoni paralel cu excluderea din acest număr al
cetăţenilor României şi, mai grav, a ardelenilor, cetăţeni ai regatului Ungariei, parte a monarhiei austro-ungare, au modificat totuşi relativ puţin raportul dintre numărul vorbitorilor de limbă română şi cel al vorbitorilor de
limbă ruteană în cadrul populaţiei autohtone a Bucovinei.
Din tabela V rezultă că între valoarea minimă a acestui raport, realizată prin manipulare, egală cu 33,0/42,2 = 0,782 şi valoarea corect calculată din datele nemanipulate, adică 34,5/40,3 = 0,856 există o diferenţă
de abia 9,5%.
Păcat de atât efort pentru un rezultat atât de modest!

+
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Tabela V

Procentajul ·rnrbitorilor de
Procentajul vorbitorilor
în populaţia autohtonă

Haportată la popnlatia totală recen7.ată
pr~zentă, incluzând

pe

toţi

limbă romă.nâ

respectiv-

Vorbitori de

limbă

ruteană

populaţia autohtonă

Vorbitori de

română

190 005/571671 =
= 332%

în

limbă

ruteană

239 690/571 671 =
= 41,9%

a Bucovinei

Obsenaţii

Interpretarea
super-

obişnuită,

ficială

cetăţenii

a Repertorittlui ...

străini

la popu-

Haportată

190 005 - 2 276 =
= 187 729
571 671 - 1 218 =
= 568 453
187 729/568 453 =
= 33,0%

laţia totală recenzată
prezentă,

pe

incluzând

galiţieni şi alţi

cetăţeni

austrieci, dar
alţi cetă

excluzând

ţeni străini,

şi

România

Raportată

la popua Bu-

190 005 - 2 276 +
+ 3 455 = 191 18'1

prezentă şi

absentă,

571 671 - I 218 =
= .568 453
239 690/.568 453 =
= 42,2%

<leci şi
Ardeal

laţia. autohtonă

covinei,

Dedus din datele
Repertoriitlui

239 690

în conformitate cn Rezultate . ..
incl11zcfod pe autohtonii absenţi şi excluzând pe neautohtonii prezenţi.

191 184/554 0.55 =
=' 34,5%

239 690 - 0,78 X
x24316+0,5x
x549.5=223471
223 471/554 055 =
= 40,3%

Rezultatul corect
al recensământu
lui, ţinând s~ma
atât de Repertoriu ... cât şi de
Rezultate ...

REF El{ I X TE

li) Ilie E.

Torouţiu, Poporaţia şi

clasele sociale din Romdni!I,

llucur,,şti,

1916, pag. 34

ş.

u.

Zusammenfassung
Im v-orliegenden Beitrag analysiert cler Verfasser ausfflhrlich die Ergebnisse der osterTeichischen Volksziihlung aus dem Jahre 1880 auf Hasis der Arbeiten: Ergebnisse der nach dem
Stnnde t•om 31. /Jezrmber 1880 in Bukowina ausgefiihrten Zăhlimgen d1r Beviilkerimg und der
/Jăuslich·eti Nutztl1iere, herausgegeben von k.k. Statistischm Central-Commission tmd SpecialOrts Repcrtorium der Bukowina, die im Jahre 1882, beT.iehungsweise 1885 in Wien
erschienen sind.
Oer Verfasser stellt die bedeutenden Unterschiedc zwischen den Daten der zwei
Arbeiten fest, obwohl diese eine einzige, dcmographische Realitiit widerspiegeln sollten.
Der wichtigste l:nterschied erscheint in der Rubrik „ l~mgangssprache cler einheimischen Ile·1olkerung". ln der spiiteren ilearbeitung sind clie Einwanderer aus Galitien, die
noch nicht in der Bukowina eingebiirgert waren, in die Zahl der einheimischen Bukowinen
eingeschlossen; zugleich sind die Bukowiner Biirger, die sich in Rumănien und in Siebenbiirgen befinden, ausgeschlossen. Dadurch wird das tatsiichliche Verhăltnis zwischen der
Anza.hl des Sprecher der rumănischen bzw. der ruthenischer Sprache v-erfălscht.
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STUDIU C:RITIC: .\I, REC:ENSA.l\IANTULUI ATSTRIAC:
DIN" 1880 C:lT PRIVIRE l,A POPFLATIA HUC:OVIXEI
II.

.

.

STII~TA

Acad. HA])(;

UE CAUTE

CHIGOROVICI

A. l'.\TUOllU(:Etm

Am relatat în partea I a acestui studiu [1] existenţa a două \'ariante
~e prezentare a datelor statistice obţinute pe teren în cursul recensământului
ai.:~triac al populaţiei Buco\'inei la 31 decembrie 1880. Amândouă sunt edifate de aceeaşi Comisie centrali"'t austriacă de statistică de la Viena. Prima,
t-ditat;'i în 1882, este mai sintetică din punct de vedere geografic, dar mai
cuprinzJ.toa1e şi mai ami"'rnunţit;"t din alte puncte de \'e<lere şi poartă titlul
Rez11ltutele recenstlmântului efectuat asupra populaţi"ei şi animalelor din gospoddriilc Bucovinei la data de 31 decembrie 1880 [2]. A doua, editată în 1885,
t3L' foarte ami"'Lnunţită <lin punct de \'edere geografic, detaliind prezentarea
pfa;;{, la ni,·clul comunelor, satelor şi chiar al moşiilor sau domeniilor privatP
(Gubgchietc) şi poart{t <le aceea titlul Repertoriul spcâal al locali"tl'fţ1:/or Buco~·i11ci [3].
Prima lucrare oferi"'t, printre multe alte date la paginile 10 şi 11 informaţii despre structura populaţiei după religie, grad ele instrucţiune şi de
in-.~liditatc, populaţia totală de 571 671 de suflete cuprinzfmd, cum am ară
tat în partea I a studiului, şi pe toţi străinii prezenţi, 30 119 la număr, printre
cae 24 31 S de galiţieni.
B. A'.\.\l.F,\lmTISllrU.:L

ŞI

c:mmATEllEA SA

Aici ne va preocupa în particular problema combaterii analfabetisnului. În această pri\'inţă „Rezultatele ... " prezintă „gradul de instrucţii.:.ne" sub trei rubrici:
- cei ce stiu citi si scrie;
- cei ce ~tiu num;i s{t citească;
- nestiut~rii de carte.
Dac{t. nem si"'t g{tsim o corelaţie cauzalrt între aceste date şi alte date
c.feriti? de Rezultate __ ., gi"'tsim doar o singură tabelă la pag. 14. Ea se referă
la !"L'partiţia pe judeţe a personalului diactic (Lehrpersonale). Nu se face nici
o ciife;·enţiere între un prnfcsor universitar, un profesor de gimnaziu sau de
şco;1H normală sau un institutor. O vom reproduce aici (Tabela I) şi o Yom
f0lo:-;i totuşi mai jos.
An<>icle I1uwuinei, I, 2, p. 359- 367,

Bncun·!;>ti, 1994
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Tabela I
Personalul didactic din Buco·1ina
Personal didactic

Judeţul

Cernăuţi

(oraş)

Cernăuţi (judeţ)

Câmpulung

masculin

feminin

2-48
113
69

103

Coţman

108

RMăuţi

126
22
68
106
97

Siret
Storojineţ

Sucea·1a
Vijniţa

total la mja de locuitori
351
118
7J
113
IJ.5
26
72
119
101

5

i
.5
9
i
i
13

i

(oraş

+ jmleţ)

3,7o'oo
I, 9"'~ 0
1,-4°.„.
I, 7o· 00
O, .5o:uo
1,2°1 ••

1,6° 1,,.
I ,8°tco

Mult mai util se dondeşte aici Repertoriul . .. , în ciuda deficie:~ ţelor
sale. El semnalează pentru fiecare localitate sau domeniu privat prezenţa
unui număr de şcoli, precum şi gradul sau caracterul lor.
Tabela II redă numărul de şcoli primare repartizate pe judeţe, incksiv
cele din capitalele lor, chiar şi în cazul Cernăuţilor. Tabela cuprinde în coloanele succesiYe: numele judeţului, populaţia sa, numărul de şcoli primare
din judeţ (absolut şi raportat la mia de locuitori), numărul de ştiutori de
carte şi procentajul de români, ruteni, enei şi germani (evaluaţi după limba
de conversaţie şi confesiune).
Tabela II
Repartiţia

Şcoli

Judeţul

Cernăuţi

Câmpuiung
Coţman

Rădăuţi

Siret
Storojineţ

Sucea·1a
Yijniţa

B11co-1ina

Populaţia

judeţ

pe

primare

judeţe

a

şcolilor

primare
(~~)

Compoziţia etnică
Ştiutori

de carte
(%)
/la mia de
num r locuitori

ă

clupă

limha de cmners.

şi

confes.

I

ron1âni

I I I
ruteni

e··1rei

germani

126 .597

3-4

0,26°/ 00

17,0~~

17, 8~~

-47,5%

19,0%

7 ,2~~

38 702
81 087
81i10
-49 80-4

27
30
30
9

o, 70°/oo
o, 37•;00
o, 37°/oo
o, t8°foo

17,1%
'1,'1 o/~
12,0%
8,-4%

.56,7%

7,0%
7,7%
6,-4.%
9,2%

11'!,6%

6-4,2%
29,7%

1.5, 7%
90,0%
8,6%
37,8%

61 3-4-4
76 210
.56 517
571671

17
16
IX
181

0,28°/ 00
0,21°100
0,32°1 ••
o, 32°/oo

-4,0%
X,9%
-4,7%
10,3%

-47,9%
63,.5%
0,5%
33' 2 ~~.

37 „1 ~~
10,6%
78,0%
i I, 9':~

11,8,%
9,0%

0,7%
11,3%
0,7%
7,2%

0,6l~,~

18,-4~~
11;8";~

-

14, 9%
7,·ro;.,

Pentru a distinge care factori sociali sau organizatorici au contat mai
mult în sporirea ştiinţei de carte, am luat în considerare în afara raportului
dintre numărul şcolilor primare pe mia de locuitori prezentat în tabela II,
şi datele privitoare la numărul personalului didactic pe mia de loc'.litori
- vezi tabela I - precum şi procentajul populaţiei urbane în populaţia
totală a judeţelor şi şcolile de diferite grade existente în capitalele <le j1"deţe
- vezi tabela III.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Tabela III

Gradul de urbanizare

C;ipitalele

judeţelor

şi şcolile

din capitalele

judeţelor

Gradul de urbanizare = raportu populaţia capitalei/
populaţia judeţului (%)

Cernăuţi

i5 600/126 597

=

36,0%

Şcoli

în capitale

Universitate, liceu, şcoală reală,
normală de băieţi şi de
fete, şcoală profesională de stat,
12 şcoli primare
2 şcoli primare
2 şcoli primare
Liceu, 2 şcoli primare
Şcoală reală, 2 şcoli primare
2 şcoli primare
Liceu, 2 şcoli primare
2 şcoii primare
şcoală

Câmpulung
Coţman

Rădăuţi

Siret

Storojineţ

Sncea·1a
Yijniţa

Buc<niua

5 53-4/38 702 = M,3%
3 959/81 087 = i,9%
11162/81-410 = 13,7%
7 2i0/i9 80-4 = H,5%
i 852/61 3ii = 7,9%
10 !Oi/76 210 / = 13,3%
i 165/56 517 ~~ 7,i%

lJni·1ersitate, 3 licee, 2 şcoli reale,
2 şcoli normale, 1 şcoală profesională de stat, 26 şcoli primare

92616/571671 = 16,2%

C. l-'ACTORII

DETEIUll~AYfl

AI

ŞTIINTF.I

DE CARTE

Dacă reprezentăm acum procentajul ştiutorilor <le carte în funcţie
de cele trei mărimi caracteristice efortului educaţional al guvernului BucoYÎnt:i. pe care le-am putut extrage din documentaţia citatrt, obţinem o serie
de 3 grafice.

J>EHSONALt:L DIDACTIC

1n fig. I procentajul ştiutorilor de carte este reprezentat în funcţie de
numf,rul de personal didactic nediversificat la mia de locuitori în cele 8 ju20%
CLG
~

o

RĂD

•

CI.I
L.

10
SIR

L:
:i

ii).
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•

CI.I

"O

o

•

15

E.

8

CER

•

5

COT

••

• VIJ

STO

2
Fig.

1. Permnal didactic la mia de
locuitori

3

Personal didactic la mia de locuitori
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deţe ale Bucovinei (vezi tabela I). Se observă că punctele reprezentative
indică o creştere generală a procentajului de ştiutori de carte odată cu creş
terea numărului de personal didactic la mia de locuitori; dar împrăştierea
punctelor în jurul unei drepte medii care trece prin origine - fără personal
didactic nu am avea ştiutori de carte! - este mare. Dreapta este trasată
astfel ca suma pătratelor distanţelor punctelor ele la dreaptă să fie minimă.
Abaterea medie prttratică (sau standard) a punctelor de la această dreaptii,
zisă de regresie, este egalrt cu 11,l unităţi.

l'HBA::\IZ.-\RE.-\
Dacă reprezentăm pe axa absciselor, în locul personalului diactic raportat la mia de locuitori, procentajul locuitorilor urbani din fiecare judeţ
(vezi tabela II), punctele reprezentative se strâng mai aproape de dreapta
de regresie - ,·ezi fig. 2 - unde abaterea standard de la dreaptă a scăzut
la 7 ,8 uniU't ţi.
Putem remarca până aici următoarele:
Stiinţa de carte creste Utră îndoială odată cu cresterea numărului personah{lui didactic de orie~ nivel; dar intervin şi alţi fa~tori importanţi, ceea
ce pro,·oacă împrrtştierea puternică a punctelor reprezentative în jurul unei
curbe monotone, cum este dreapta de regresie.
Figura 2 ne-a pus pe o cale mai bună: punctele reprezentative s-au
aşezat mai strâns în jurul dreptei de regresie, dar au o ten<linţrt net{t de a
se separa în trei grupe distincte. Grupul de 3 judeţe - Coţman, Storojineţ
şi Vijniţa - în care ştiutorii de carte sunt mai puţin numeroşi (4-5°/b) este

ho%
I

CER

CLG

I

II

•

•

~ i!5
c·I

RĂD

•-

•

-2:! i
'-- i

o'·'"'
u 1'U

suc

~II

c:

0

I

•
:; ij

~1
i
l(}

"'OT
l,, 41'

Fig. 2.

Populaţia

urbană

in %

• SIR

VIJ

•sro
10
.

20
.

30
1

40%
f

·l:Jopulatia urbana 1n %

constituit din judeţele cu cel mai redus grad de urbanizare. Alte 3 judeţe,
cu un grad de urbanizare aproape identic - în jur de 14% - au între 9
şi 12 procente de ştiutori de carte. Nu pare prin urmare de mirare că judeţul
Cernăuţi, care cuprinde capitala ţării Bucovina şi are deci un grad ridicat
de urbanizare de 36%, prezintţt şi cea mai mare proporţie de ştiutori de
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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:arte. Intrigă totuşi faptul că judeţul Câmpulung, care are un grad de urbaaizare de aproximativ 14%, ca şi judeţele Rădăuţi, Siret şi Suceava, are un
pi·ocentaj de ştiutori de carte practic egal cu cel al judeţului Cernăuţi.
Pe de altă parte din tabela III rezultă că, iarăşi cu excepţia notabilă
a Câmpulungului, gradul de urbanizare al judeţelor variază paralel cu nivelul !m·ăţământului în capitala lor, ceea ce pare normal. Ne-am aştepta
ţotuşi ca ştiinţa de· carte să depindă esenţial de numărul de şcoli primare
raportat la.mia de locuitori, căci în aceste şcoli şi nu în licee, şcoli reale şi
11onnale, şi cu atît mai puţin la universitate se învaţă a scrie şi a citi.
PRIMARE

ŞCOLILE

De aceea, intr-o a trei<J. tentativă,. am reprezentat procentajul de ştiu
tori de carte în cele 8 judeţe în funcţie de num~nul la mia de locuitori al şco
lilor primare din judeţ - vezi fig. 3. Am notat în această figurrt cu puncte
simple judeţele în ale căror capitale nu existau decât şcoli primare: Trei
dintre aceste judeţe, Coţman, Storojineţ şi Vijniţa, sunt acelea în care constat;\m procentajele cele mai coborâte de ştiutori de carte; dar al patrule a,
Cârnimlurigul, face din nou excepţie .
. Am notat apoi cu un punct o dată încercuit judeţele în ale căror capitale se găseau în 1880 şcoli de nivel mediu. Am văzut anterior că aceste trei
·judeţi;;_, Rădăuţi, SiTet şi Suceava, aveau şi aproape acelaşi grad de urbanizar~v
. · ln sfârşit am notat cu un punct dublu încercuit judeţul Cernăuţi, ă.
cărui capitală avea universitate, şcoli medii, normale şi profesionale.

20%
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Fig. 3. Scoli primare ia· mia de
locuitori
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0,60

0,80%0

pr:mare la mia de locuitori

Astfel reprezentate, judeţele se grupează în trei categorii:
Trei din cele patru judeţe ale căror capitale n-au decât şcoli primare
se situează strâns pe o dreaptă care trece prin origine, căci - să nu uităm f5.ră. şcoli primare nu am avea deloc ştiutori de carte.
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Pe altă dreaptă aproape, clar nu chiar paralelă şi intersectând axa
absciselor la valoarea de 5% ştiutori <le carte, se găsesc judeţele ale cărcr
capitale adăposteau o şcoală de nivel mediu, iar foarte aproape de ea se gă
seşte şi Câmpulungul, care dispuneau de un număr excepţional de mare de
şcoli primare la mia de locuitori (0.70% 0 ).
O analizii a datelor din Repertoriu .. . arată că, pe de o parte, i2%
din comunele judeţul Câmpulung aveau şcoli primare. Pe de altă parte 4 331
din cei 38 702 de locuitori ai săi se găseau pe 6 „ Gutsgebiete", termen pe
care l-am tradus de obicei prin „moşii". De fapt în acest caz este vorba de
nişte domenii industriale concesionale firmei de mirn:rit Manz, locuite predominant (85%) ele mineri germani aduşi din Zips. Aceştia erau practic integrnl
alfabetizaţi prin biserica evanghelică încă la sfârşitul secolului al XVIIIlea [4]. Această alfabetizare era nu numai consecinţa germanizării ritualului
bisericesc evanghelic, ci desigur şi o precondiţie pentru exercitarea eficientii
a meseriei de miner. Ei bine, pe fiecare din aceste domenii exista în 188(}
câte o şcoală primară. ln tot restul Bucovinei nu se găseau şcoli primare
pe nici un domeniu privat industrial sau agricol.
Într-adevăr, dacă eliminăm din numărul locuitorilor judeţului Câmpulung pe cei 4 331 de locuitori ai acestor domenii, numărul de şcoli primare
la mia de locuitori se reduce la 21/34 371 = 0,61% 0 • Presupunând acum
că 85% din cei 4 33 I, adică 3 681 de locuitori ai acestor domenii erau ştiu
tori de carte, şi-i scădem din totalul de 6 628 de ştiutori de carte din judeţ,
obţinem un număr de 2 947 de ştiutori de carte peJ\tru cei 34 731 de locuitori ai conrnnelor din acest judeţ, ceea ce reprezintă un procentaj de 8,5%Punctul reprezentativ - pus între paranteze în fig. 3 - se aşează surprinzător de bine pe dreapta corespunză toace judeţelor ce au capitale lipsite de
şcoli medii.
ŞCOLILE

MEDII

ŞI

SUPEHIOARE

Din analiza de mai sus rezultă că numărul şcolilor primare raportat
factorul primar care a contribuit la ştiinţa de carte a popusub regimul austriac. Această concluzie este fireşte banalţ1 _
Al doilea factor adjuvant, dar foarte important, este deschiderea către
ascensiunea socială, către o mai bună stare materială şi către civilizaţie prin
urbanizare oferit de accesul la învăţământul mediu şi superior. într-adevăr~
într-o lucrare recentă [5] Viorel Roman face următoarea observaţie pertinentă: „Domnia culturii şi a averii din Austro-Ungaria se deosebeşte fundamental de domnia militarismului şi a birocraţiei din Prusia. ln Prusia te puteai afirma şi fără cultură sau avere, în Austro-Cngaria nu". Deplasarea
pe verticală a dreptei celei mai de jos către dreapta care atinge axa ordonatelor la valoarea 5%, şi pe care se află punctele reprezentative ale judeţelor
H.ădăuţi, Siret şi Suceava, poate servi ca ilustrare a citatului de mai sus.
Cu bogăţia sa în şcoli de nivel ridicat şi doar 12 şcoli primare, oraşul
Cernăuţi acţiona fireşte ca un magnet asupra celor dornici şi de cultură şi
de ascensiune materială şi socială. Raportat la populaţie, numărul şcolilor
primare din oraş şi în restul judeţului era acelaşi: 0,26 la mie. Deci procentajul ridicat de ştiutori de carte din oraş de 36,4% se datora într-adevăr
existenţei în oraş a multor şcoli de nivel înalt.
populaţie este
laţiei Bucovinei

la
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FACTORI ETNICI

În fig. 3 se observă că distanţa dintre cele două drepte trasate cu linii
continue nu este constantă. Ea creşte, începând cu 5 unităţi pe axa ordonatelor, la circa 6 unită ţi în dreptul Siretului şi Suc ev ii, la 7 unită ţi în dreptul
Rădăuţilor, până la. 8,5 în dreptul Câmpulungului. ln aceeaşi ordine creşte
şi proporţia populaţiei ge1mane în populaţia judeţelor respective, cum rezultă din datele tabelei II. Aceasta este probabil cauza divergenţei celor
două drepte, având în vedere accentul pus, mai ales în şcolile medii şi superioare, pe limba germană.
·Influenţa prezenţei mai mari sau mai mici în judeţe a celorlalte etnii
se face· mai slab simţită.
Corelarea gradului de ştiinţă de carte cu proporţia etniei române pare
evidentrt la o primă privire. Dar ea este mascată de faptul că imigranţii germani nu s-au aşezat deloc printre ruteni (vezi tabela II), ci numai printre
romârii; ceea cc face imposibilă separarea influenţei celor două etnii. Fenomenul însuşi a fost semnalat mai întâi de Josef Talsky [6] şi discutat de mine
cu altă ocazie, dar nu o voi face aici.
Rutenii - folosesc sistematic termenul din publicaţiile statistice austriece - constituie atât etnia majorita1ă în judeţele Cernăuţi şi Siret cu
17,0 respectiv 8,4% ştiutori de carte, dar şi în judeţele Coţman şi \'ijniţa
cu 'l,'I respectiv 'l,7% ştiutori de carte. Ei n-au determinat deci grndul de
ştiinţă de carte a populaţiei Bucovinei.
în mod asemănă tor se prezintă cazul evreilor. Ei se găseau în proporţie
de 19,0 1·espectiv 18,4% în judeţele Cernăuţi şi Vijniţa, unde ştiutorii de
carte· se cifrau la 17,0 respectiv 'l,7%. Ei au putut profita totuşi din plin
de existenţa unui învăţământ, profilat în mod progresiv cu nivelul, pe limba
germană, folosindu-se de asemănarea dintre idiş şi germană.
De altfel este de bănuit că nici la ruteni, nici la români, nici la evrei
recensământul nu a ţinut seama de cunoaşterea scrierii fhil-ilice respectiv a
celei ebraice.
EFECTE

POST-ŞCOLARE

înainte de a încheia, aş vrea să semnalez aici un fenomen cultural care
mi se pare că cere o explicaţie şi care cred că n-a mai fost investigat.
Cum am arătat anterior, în Rezultate ... stiutorii de carte sunt divizaţi în cei ce ştiu să scrie şi să citeasc;.> şi în ce'i care ştiu doar să citeascrt.
După cum rezultă din tabela IV de mai jos, a doua categorie nu reprezint;'t
decât 11 % din cei ce nu sunt consideraţi în „Rezultate ... " drept neştiutori
de carte. Criteriul mi se pare mai degra brt optimist.
' ln prima categorie predominft bărbaţii în toate judeţele, raportul între
bărbaţi şi femei, notat de acum înainte cu b/f, variind între I ,)O în oraşul
Cer~ăuţi şi '1,37 în· judeţul Coţmani, cu o medie de 1,79 pentru toată Bucovma.
în a doua categorie, a celor ce pot numai citi, raportul scade în medie
pentru ţoată Bucovina la 1,25. Această scădere are loc, cu o singmă excepţie
în toate judeţele Bucovinei, atingând valori su buni tare- adicft o predominanţă feminină - în o!·aşul Cernăuţi şi în judeţele Câmpulung, Siret şi
Suceava. Pare ciudat că aceste patru Yalori minime !'e grt!'e~c toate într-un
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366

Acad. Radu Grigorovici

8

inten-al foarte îngust şi anume între 0,67 şi 0,70. Anomalia apare numai în
judeţul Cernăuţi (cu excluziunea oraşului), în particular în districtul judiciar de la nord de Prut, unde se constată o creştere extrem de puternică a
raportului b/f, care atinge valoarea extremă de 8, 1 ! Cred că aici s-a strecurat o eroare la culegerea datelor căci, pe de o parte el nu se poate atribui
prezenţei relativ puternice a evreilor, ei fiind relativ mai numeroşi în judeţul
Vijniţa şi, mai ales, în oraşul Cernăuţi (31,7%), unde b/f atinge valoarea de
0,67. Pe de altă parte, acest district al Bucovinei ne-a dat-o pe Aniţa Nandriş.
Personal nu am găsit vreo explicaţie cât de cât satisfăcătoare a acestui fenomen oarecum bizar.
Cu ocazia prezentării acestui studiu la cursurile de vară ale Cni\"Crsităţii Populare, Rădăuţi, 1993, organizată de Societatea pentru. cultura şi
literatura română în Bucovina, am primit două sugestii interesante. Juristul
Radu Economu a atras atenţia asupra drepturilor importante de care se
bucura femeia în dreptul obişnuielnic românesc în comparaţie cu jurisdicţia
occidentală a epocii, ceea ce o punea în situaţii în care apărarea drepturilor
sale impunea cunoaşterea de carte cel puţin la nivelul cititului.
A doua sugestie mai apropiată de realit{tţile vieţii de familie, venită
din partea istoricului literar Dimitrie \' atamaniuc, se bazează pe grija pe
care mamele din familiile româneşti o manifestau pentru şcolarizarea copiilor lor, adeseori în contrast cu taţii. Ele participau activ la. ajutorarea
copiilor care-şi făceau lecţiile acasă, învăţând alături de ei ceea ce nu im·ă
ţaseră ele înseşi la şcoală. Nu mă pot abţine de la a cita aici un fragment
din Amintiri:te din copilărie ale lui Creangă [7]:
„;;i când învăţam cula şcoală, mama învăţa cu.mine acasă şi citea acum
la ceaslov, la psaltire şi Alexandria mai bine decftt mine şi se bucura grnzav
când ,·edea cii mă trag la carte.
Din partea tatei, care ades îmi zicea în bătaie de joc:
Logofete, brânză-n cuiu,
Lapte acru-n dilămări,
Chiu şi vai prin buzunări,
puteam să rămân cum era mai bine: ~ic-a lui ;;tefan a Petrei - om de treabă
şi gospodar în Humuieşti".
Tabela IV
Însuşirea post-şcolară a cititului

....

Judeţul

·.c.

....o

-

1!-;:;....

·:;

""~

u

o

II;

o-I

·;:;
ES
V
r.:..

I

I

: :.

Ştiutori

scris
b

şi

I

de carte '

citit
f

I

b/f

I

numai citit
b

I

f.

I b/f

Cernăuţi

278

45 600

22 787

22 813

9 523

6 363

1,50

Vijniţa

126 597
38 702
81 087
81410
49 804.
61 344.
76 210
56 517

63 237
19 388
40 721
40 884
24 810
31 100
38 16."\
28 03!.

63 360
19 314.
40 366
40 526
24 994
30 244
38 047
28 478

12 022
2 346
2 588
5 377
2 358
1 353
5 007
1 511

7 547
l 782
592
3 158
1490
688
2 751
776

1,59 1 390
1,88 620
4,37 282
1,70 640
1,58 133
l, 97 222
1,82 178
2,08 174

Bucovina.

571 671

286 342

i 28.5.U9

33 662

18 784

1, 79 3 629 12 898

(oraş)
Cernăuţi

(to.tal)
Câmpulung
Coţman
Rădăuţi

Siret
Stornjineţ

Suceava.

: 418 . 0,67
'
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890
101

. 566

: 189
;176.

.i.59

;119

2,32
0,69
2,79
1, 13
0,70
l,26
0,69
1,46
1,25

9

Recensământul

austriac din 11\80 releritor la Bucovina. II

367

Oricum, examinarea amănunţită a datelor statistice pe
betizării populaţiei BucoYinei sub stăpânirea austriacă oferă
obţine printr-o interpretare atentă, cantitatiYă, o înţelegere

planul alfaocazia de a
mai bună a
factorilor politici şi sociali care au uşurat sau au frânat progresul. În particular trebuie admirată insistenţa depusă de intelectualii români ai epocii
de a promoYa înfiinţarea unor instituţii de înYăţământ de nivel ridicat, fie
el chiar într-o limbă străină, dar care oferea accesul nu numai la o cultură
europeană înaintată, ci şi la bunăstare şi la poziţii sociale înalte pentru conaţionalii lor.
REFERI~ŢE

R. Grigorovici, vezi prezentul '1ol11m.
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Ergebnisse dtr nach dem Stande vom 31. Dezember 1880 in Bukmoina ausgefiihrtrn Zahlung der
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Zusamme11f«ssw1g
Die Untersuchung stellt auf Grund der kritischen For~chung der Daten der in Bukovina clurchgefiihrten Yolksziihlungen aus dem Jahre 1880, die massgebenden Faktoren fiir
den Ilil<lungsgrad cler Bevolkerung in cler historischen Dnkowina fest.
Der Akademiker !fadu Grigoro·1ici verfolgt den <]uantitati·1en Einfluss ·1011 '1erschiedenen Faktoren auf 11ie Probleme des Analphabetismus und seiner Bekărnpfung. Die austuhrhche Dberpriifung der statistischcn Daten betreffend den Bildungsgrad cler Be·1iilkerung
der Dn.tvwina fiihrt zur Erlangung eines hesseren Verstiindnisses der politischen und sozialen
Faktoren, die in diesem geo-politischen Haum den Fortschritt be·1orzugten oder ·1erhinderten.
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Există în viaţa culturală situaţii în care destinul tragic al cercetăto
rilor, nu numai al poeţilor, să fie urmat şi de unul asemănător al lucrărilor
lor ii1 drumul spre lumina tiparului. Posteritatea nu-i poate readuce printre
noi pe cei trecuţi în lumea umbrelor, însă are datoria morală să scoată din
uitare lucr~rile lor şi să facă, măcar postum, un act reparatoriu de dreptate.
Fac.:m aceasta aici pentru 1\ icolai Grămadă şi cartea sa.
Nicolai Grămadă s-a născut la I martie 1872 în satul Zaharesti, situat
la sud-est de comuna Stroieşti, pe drumul ce duce în comuna Lite~i. judeţul
Suc1•ava. Era fiul lui Costan al lui 1\iţucă Grămadă, ţftran harnic şi cu oarecare: dare de mânft, ştiutor de carte şi doritor ca fiii lui să meargă la „şcoli
mai înalte". Era frate mai mic cu Ion Grămadă, căzut în luptele grele de la
Greşoaia în 26 august 1917.
Nicolai Grămadă urmează clasele primare la şcoala din satul natal.
în toamna anului 1902 este admis ele,· în clasa I, secţia română, a Liceului
greco-oriental din Suceava, în timp ce Ion trecuse în clasa a Y-a - secţia
romfmă şi avea coleg de clasă pe Dimitrie Marmeliuc din Liteni 1 . Se pare că,
la vârsta de 10 ani, fiul lui Costan Grămadă din Zahareşti nu s-a adaptat
rigorilor de muncft de la liceul sucevean, încât repetă clasa I gimnazială în
anul şcolar 1903/ 1904 2 , între noii colegi figurând Aurel Morariu, Ioan Turcan, Traian Turturan şi alţi viitori intelectuali prezenţi fo viaţa publică a
BucoYi-nei. Treptat, Nicolai se acomodează cu viaţa şi activitatea de la liceu,
promo,·ează cu succes clasele gimnaziale, trece în cursul superior, dar are
ghinion în clasa a VII-a, anul şcolar 1909/1910, dmd din pricina matematicii
şi fizirii._esle obligat sft repete clasa. De aceea, în anul şcolar următor 1910/
1911 figurează tot în clasa a VII-a - secţia românft, având coleg pe Claudiu
Isopescu 3 din comuna Frătăuţi, cu care va închega o prietenie trainică, de
durată, mai târziu se vor revedea în Italia, unde profesorul Claudiu Isopescu va desfăşura acţiuni generoase, încununate de rezultate concrete,
pentru traducerea şi editarea, în Italia, a numeroase scrieri româneşti, literare şi de istorie. Despre activitatea acestui profesor bucovinean avem o bogat:>. corespondenţă, ce merită să fie publicată! În vara anului 1912, N. Gră
m2.dă termină cursurile liceale si trece cu succes examenul de bacalaureat.
Studiile superioare le începe la 'cniversitatea din Cernăuţi şi, apoi, le contir.uf1 la Universitatea din Viena, dar nu reuşeşte să treacă examenul de ca1 ,.Jahres
-0.es Schuljahres
şi 30.
2 Ibidem,
3 Ibidem,

- Bericlll gr. - or. Ober-Gymnasiums in Suc:awa. Veroffentlicht am Schlusse
1902/3"' ·1011 Ştefan von Repta, Gymnasiel-Director, Suczawa, 1903, p. 28
Suczawa, 1904, p. 28.
Suczawa, 1911, p. 65.

Analei~ BHcovinei, I, 2, p. 369- 384, Bucureşti, 1994
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pacitate. Revenind acasă, în toamna anului 1916, Nicolai trece graniţa în
România şi, după exemplul fratelui său, se înrolează voluntar în a:~1ata
română, devine ofiţer şi participă, aproape trei ani, la războiul de reintret,;ire
a neamului. Examenul de capacitate îl va susţine după război, în anul 1919.
Urmează o perioadă în care încearcă să aprofundeze studiile de specialitate:
obţine titlul de doctor în litere şi filosofie (1922), urmează studii de sprcialitate la Viena, Leipzig şi Paris, iar în 1928 obţine docenţa în istorie4 •
în anul 1924, după întoarcerea de la Paris, este numit profesor secundar, funcţie pe care o deţine până în toamna anului 1928, când reuşrşte,
prin concurs, să ocupe postul de conferenţiar la Facultatea de Filosofie şi
Litere a Universitrtţii din Cernăuţi şi nu la Facultatea de Istoric a Cniversităţii diri Iaşi, cum se afirmrt, din neatenţie, în nota biograf iert din volumul
Ştiinţa în Bucovina, II. Pc temeiul studiilor publicate anterior, mai ales,
în revista „Codrul Cosminului", la propunerea Senatului Universitftţii, Ministerul Învăţământului îi încredinţează prin decret „ştiinţele auxiliare ale
istoriei", discipline ce le va profesa, la Facultatea de Filosofie şi Li ten• din
Cernrrnţi, până în primele luni ale anului 1944, când Universitatea românească

părăseşte oraşul Cernăuţi.

Nicolai Grămadă s-a remarcat prin cercetările sale arhivistice, p:·ivitoare la vechimea românilor şi a culturii lor pe meleagurile din nordul Moldovei, \•echile ţinuturi ale Cernăuţiului, Hotinului si Sucevei. Pe lângr-. activitatea didactică, el s-a dedicat organizării şi înzes~rării muzeelor <n-heologice, istorice şi etnografice din centrele urbane bucovinene, deţinârd, in
perioada 1941- 1944, funcţia de director al Muzeului Bucovinei din Ccr:-.2.uţi.
A editat „Anuarul Muzeului Bucovinei", publicaţie ce cuprinde studii (kosebit de valoroase, unele constituind contribuţii originale în cunoa~t,rea
istoriei sociale şi culturale a Bucovinei5. Dar profesorul N. Grămadă, 1'.u~,;L
cum arată el însusi, arc meritul istoric că, în dramaticele momente tk t''<tcuare a instituţiil~r româneşti din Cernăuţi, a doYedit iniţiati,·ă, cur;1j şi
pricepere în salvarea exponatelor din :Muzeul Buco\'inei. După termin;:irea
războiului, zestrea :Muzeului Buco\'inei a fost predată autorităţilor din caşul
Suceava.
Vremurile tulburi au răvăşit şi activitatea didactică a profesorului
Nicolai Grămadă. în anul universitar 1940/1941 a fost repartizat conf•rt'nţiar la Univ~rsitatea din Iaşi. O dată cu redeschiderea cu!·surilor Universitqii
din Cernăuţi s-a întors în capitala Bucovinei, iar în primrtvara anului 1944
a plecat din nou, la Iaşi, de unde apoi a fost evacuat în Trar!silYania. S-a
întors în .\foldova, la Sucea\·a şi apoi la Iaşj, în primele luni ale anului 1945.
Între timp, noua conducere a .Ministerului Invăţământului luase, în noiemlJrie --decembrie 1944, hot~trârea de pensionare sau „epurare" din înv:-1ţft
mântul superior a unor cadre didactice, acesta fiind primul muson politic
postbelic ce a tulburat, în bună măsură, viaţa uni\'ersitară românea,c:-1.
Nicolai Grămadă se considera un nedreptrtţit, deoarece în cei 18 ani
cât a fost conferenţiar uni,·ersitar ( 1928- 1946) senatde de la uni\'ersitqile
din Cernăuţi şi Iaşi ,.fâcztserâ î11 dou1fsprc::cce rânduri propuneri pentm trnns4 .~tiinţa în Bucovina. Ghicl biohibliogralic. II, Sucea·rn, 1983, lucrare redactat[L de I.
Pânzaru, Petru Froicu şi Eugeu Dumitriu, p. 93.
6 „Auuarul ~luzeului Buccr1Î11ei", Seria a II-a, Anul I-II, 19~ 3-19H, puhlicat de
Nicolai Grăma<lrL, clirectorul l\fozeului Buco-1inei, Cern[rnţi, 19"14, 302 ragi'li, publicaţie 11esemnalată de cercetătorii culturii b11co-linene.
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în post de profesor universitar titular, dar titularii

-'linist~rului Im·ăţământului „de pe vremuri'' au respins propunerile.

în

vara airnlui 1946, senatul l]niversităţii ieşene a făcut a treisprezecea propumre. Profesorul Miron Nicolescu, secretar de stat la Departamentul lnvă
ţămfmh:ilui Superior, unul dintre colegii de Ia t:niversitatea din Cernăuţi,
a propus ministrului )tefan Voi tec transformarea postului şi astfel ~ icolai
Gr;im:\dă obţine, prin concurs, catedra de profesor titular la Universitatea
clin Iaşi, iar în urma aplicrtrii reformei învăţământului din 1948 este confornat_ prin decret, contrasemnat de profesorul C. Daicoviciu, profesor univers.itai· titular, la catedra de „Istoria României'', epoca medie, având colegi
pe pwfesorul D. Tudor şi pe conferenţiarii: Nicolae Coriv~n, Ion Chelcea,
F. Horowitz, M. Petrescu-Dâmbovita, Radu I. :\'Iircea si D. Ciurea 6 • La
21 decembrie 1948, :Ministrul lnvăţă~ântului Public num'eşte decanii facultăţilor. de la l'niversitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, profesornl Nicolai Gră
madă fiind confirmat decan al Facultăţii de Istorie şi Geografie, alături
de N. I. Popa la Filologie, V. Pavelcu la Filosofie, Pedagogie şi Psihologie,
V. Negrn la Drept, I. Gh. Mihăilescu la Ştiinţe Naturale, O. Nichita la
Chimie' şi C. 'iihul la Matematică şi Fizică, rectorul Universităţii fiin<l numit profesornl Jean Livescu 7 • De reţinut că se înfiinţează, :re lângă Facultate;~ de Istorie şi Geot,'Tafie un Institut de Istorie, ministerul numin<l „directc1·i de secţie'; pe profesorii ]\. Bagdazar şi Dan Bădărău şi „şefi de
secţie" pe conferenţiarii ~. Corivan şi R. Mircea 8 , institut ce va cunoaşte,
mai târziu, felurite reorganizări şi schimbări de personal.
Deoarece arhivele Ministerului Învăţământului de după anul 1949
nu sm1t incă preluate şi prelucrate la Arhivele Centrale de Stat, n-am putut
st;ibih care au fost motivele reale, ce au determinat pensionarea sa la vârsta
de 60 de ani. Din scrisorile lui rezultă dt i s-a acordat, în conformitate cu
kgis.laţia şi nivelul pensiilor din anii 1951-1952, suma de 500 lei! fa·ident,
în acei ani valoalea leului, după succesivele reforme monetare, era mare,
preţurile foarte mici. Totuşi, pensia de 500 de lei a devenit, în anii următori
- 1955-1957, insuficient~t şi legiuitorul a fost constrâns să decidă sporirea
nivelului pensiilor acordate în anii 1950--1952. Chestiunea a căpătat aspect
politico-social în 1954, când artişti, profesori universitari, cercetători ~tiin
ţifici, scriitori pensionari şi-au manifestat, sub diferite forme, nemulţumirea
faţ{t de condiţiile materiale în care trăiesc. Asa se face că :Ministerul Culturii
şi ~linisterul Învăţr1mântului Public au propus guvernului să acorde oamenilor <le ştiinţă, artă şi cultură cu merite însemnate, „pensii speciale de stat",
necumulati,·e cu pensiile primite de la asigurări sociale sau alte venituri
pro~·enite din lucrări personale sau servicii efectuate sezonier 9 •

o
P~

profesorul N. Grămadrt l-am cunoscut in toamna anului 1954, în
timpul când, din însărcinarea colegiului Ministerului Culturii, am preluat
Palatu]. Administrativ din Iaşi, în vederea amenajftrii lui ca Palat al Cul• ,.Monitorul Oficial'', nr. 290, din 13 decemLrie 19'18, p. 9995.
7 Ibidt:m, p. 9997.
" Ibidem. nr. '10 din 17 februarie 1949. p. 1323.
• Despre acestea G. I3aco·1ia scria: „Răsplătirea acti"1ităţii înclelnngate pe tI"Lrâmnl
ştiinţelor şi artelor prin pensii personale, lunare, acordate ele Consiliul de !'IIiniştri multor personalităţi ştiinţifice şi artistice din republica noastrl este desigur consec·Ientă cn înaltele principii de sprijin şi preţuire ... " (Gazeta literariL" din 6 ianuarie 1955).
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turii, unde sr1 fie adăpostite muzee şi alte instituţii cu caracter cultural
şi artistic. Schimbul nostru de păreri s-a referit doar la eveniment, de faţă
fiind profesorii V ic tor Neculce, Berlescu, I. Creangr1 şi criticul de artă Petru
Comarnescu. Cu totul altminteri s-au petrecut lucrurile în lunile mai şi noiembrie 1956: fiind la Iaşi, în noua calitate de şef al secţiei de ştiinţrt şi cdtură a C. C. al P. M. R., am asistat la întâlniri cu cadre didactice din instituţiile de învăţământ superior, cu scriitori, artişti şi cercetr1tori .. La 4
noiembrie 1956 am fost invitat de Filimon Cârdei, conferenţiar uniYcrsitar
la Facultatea de ~tiinţe Naturale, originar din Bilca, unde i-am reîntâlnit
pe profesorii Victor Neculce şi Nicolai Grămadri. Pe parcursul prelungitelor
schimburi de păreri, profesorul N. Grr1madă m-a întrebat cum ar putea obţine şi dânsul „o pensie personală", aşa precum au primit unii profesori universitari de la fosta Cniversitate din Cernăuţi, pensionaţi în anii antei·jori.
I-am propus să meargă la :Ministerul Învăţi"tmântului (Gh. Ploieşteanu)., ca
să afle ce acte trebuie să cuprindă dosarul, asigurându-l de tot sprijinul necesar, deoarece hotărârea guvernamentală îi conferr1 dreptul la o „pensie
specială de stat". Discutând despre controversele isca te între istorici, în
legrt tură cu elaborarea Tratatultti de istorie a Româ1;iei, ~ icolai Grămadă a
solicitat sprijin pentru a fi inclus în colectivul de istorici de la Academie.
Apoi, a spus că are o lucrare despre „toponimia mi1;orrt" de pe aria Bucovinei şi a nordului Basarabiei, pe care ar \Tea s-o prezinte Secţiei de istorie,
ştiinţa limbii, literaturii şi artei de la Academia R. P. R. L-am rugat să-mi
dea o 11otâ despre lucrare, pe care o voi prezenta acad. Iorgu Iordan .. Revenind la Bucureşti, am informat pe Gh. Ploieşteanu şi pe acad. Iorgu fordan
(care, de altminteri, îl cunoştea pe profesorul N. Grămadă) despre chestiunile ridicate de profesorul pensionar Nicolai Grr1madă. Aşa cum reiese~ din
epistolele pe care le publicăm, atât Ministerul Învăţământului, cât .Şi academicianul Iorgu Iordan l-au invitat pe profesorul buco\·inean la Bucuieşti.
După lungi şi sâcâitoare intervenţii, în iulie 1958 a ieşit hotărârea de acordare a „pensiei speciale de stat". Cât priveşte lucrarea - Studii ş1: materiale
de toponimie bucoV?:neanâ, ea a fost cercetată, în regim de urgenţă, de academicienii Iorgu Iordan şi Emil Petrovici, ale cftror opinii le publid:rli. în
continuare:

RAPORT

asupra lucrrtrii „Studii

şi

materiale de toponimie

de N.

bucovineană"·

Grămadă

Conţine o bogăţie imensă de toponimice, adunate atât din izvoare scrise, vechi_şi noi,
cât şi prin corespondenţi (în epoca anterioară celui de-al doilea război mondial). Marea majoritate a materialului din cele peste 600 p~gini ale manuscrisului se referă la ceea ce francezii
numesc lieux-dits, adică accidente de teren în sensul cel mai larg al termenului, lipsite de importanţă pentru locuitorii din satele mai mult ori mai puţin îndepărtate, ca şi pentru oficialitate, dar extrem de importante pentru locuitorii satului pe teritoriul sau în preajma căruia
se găsesc ele, datorită faptului crt servesc foarte adesea ca semne de hotar şi totdeauna ca
puncte de orientare.
Nu cunosc o colecţie de asemenea numiri mai bogată decât acestea şi, deci, mai interesantă nu numai pentru cunoaşterea trecutului, modest, prin forţa lucrurilor, dar real;·adică
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viu, al ţinuturilor buc0"1inene, cn pri·1ire la care aflăm din acest material toponimic atâtea lucru:· <lemne de reţinut, ci şi peutru îuţelegerea modului cum ian naştere toponimicele în gene:·al.
l>atrt fiind natura iz-toarelor folosite (despre acestea 1·,i se dau informaţii în partea intror\11cti·1i:i a lucrării), autorul grupează toponimicele în discuţie după satele în cuprinsul că
rora apar ele. -Numele satelor sunt Înregistrate alfabetic, iar ale accidentelor <le teren etc.
<lupă izvoare, în ordine cronologică, şi după natura locului (ţarini, pâraie, dealuri etc.). Acest
procedeu, care se impunea în mod inevitabil, cum rezultă <lin explicaţiile <late, prezintă dezavantajul că una şi aceeaşi numire se repetă, foarte des, de mai multe ori, pentru moti·1ul
ci, <le obicei, în ciuda trecerii unui timp în<lelnngat, numirea locului respecfr1 s-a păstrat şi
s-a transmis pânit în momentul de faţ{t. Cn de7.avantaj, mai mic, decurge din cel deja relevat:
prezentarea toponimicelor minore, cum le spune autorul, nn se face (fiindcă nu se poate
face) alfabetic, ci după natura locului. Acest deza·mntaj este corigibil, în sensul că, în moment l câ1HI lucrarea se ·ta tipări, va a·1ea (·m trebui să aibă) un indice alfabetic al tuturor numirii<,:·, cu trimiterile de rigoare la paginile unde apar ele.
l'ri·1itor la sate se dau mai totdeauna informaţii <le ordin istoric: se arată prima atestare a i1umelui (foarte des şi atestări ulterioare), pe haza rloc11mentelor propriu-zise, când e
vorba de epoca anterioară secolului al XVIII-iea, şi a di·1erselor lucrări cadastrale sau topografice din ·tremea stăpânirii austriece asupra Buc0"1inei. Surprinde, puţin neplăcut, faptul
(11e:1tru mine inexplicabil) că între cea mai ·1eche atestare (sec. XV sau XVI) şi aceea de pe
Ia 1:1ijlocul sau din a doua jumătate 'l. secolului al XVIII-iea, există, de obicei, o lacună, care
1:l' ~tiu dacă s-ar putea umple (în caz afirmati"1, ar trebui umplută).
·
„ Introducerea", dez·1oltatrt (peste 100 pagini, numerotate, separat), conţine pe de o
parte referinţe bibliografice <le ordi 1 general cam sărace, iar pe de altă parte un~le afirmaţii
hazardate sau prea categoric-. Astfel la pag. I citim dL „Lucrarea de faţă fixează câte»ta
jaloane in direcţia creării unei noi discipline, pe care, cu u11 termen germa11, o putem numi Flurna11unkund1', iar în româ11eşte, cn un termen convenţional, „toponimia minoră". În măsura
in ca·re putem (eu cred că nu prtem) ·rnrbi de o clisciplină nouă în cadrul studiului toponimicelo;-, ea există deja, în 11umeroase ţări, unde cercetarea numelor ele locuri are o tradiţie îndelun~:itJ.. La pag. 4 se respinge ca „total ;:rc,<i/ă." părerea lni ()·1. Densusianu că „roirea element 1lni românesc in e·111l mediu ar fi fost cletermi11ată de migraţiile păstoreşti ... ". Exagerată.
î11trucât·m, mi se pare şi afirmaţia de la pag. 33 în legătură cu sla·tizarea, pri11 cancelariile
domneşti. a toponinncelor, la origine, romfineşti. S-a proclus, cn siguranţă, destul de des,
şi fen"mennl opus: oriunde con·1ieţuiesc populaţii ·1orhi11d limhi cliferite, bili11g·1ism11I, cu toate
urmă1·ile lui, este ine·1itahil. De altbl, în altă parte autorul spu11e (şi are dreptate) că admin stratia i11ter·1ine mai ales, dacă uu exclusi·1, i11 cazul numelor <le sate si ale accidente lor
cte teren importante. nn şi î11 acela al aşa ziselor lieux-clits. ale dtror numiri s1111t un produs
pnpnlar autentic. Ce poate sl însemneze „Omul rn personali/ale religioasă"? A.pe împ11ţite, A.pe
m11cegăite şi .4pe sulf11masc (pag. 78, 79) trebuie puse împreună, fiindcă însemnea;ă acelaşi
lucru, iar Jlurc11t11l (pag. 79) merge cu Ape minerale (pag. 78). De asemenea nu trebuie
separat Tinoasa (pag. 80) de Glndul etc. );"11 ·1ăd cum se poate do-tedi (aş zice chiar cum se
poate afirma) cr1 în Groapa Lupului, Crucea Ursul11i, Balta. C11c11/11i ,,a·1em de a face mai
cerând· cu un nume de persoană decât ele animal" (pag. 105). Dumbrăviţa (pag. 115) ·nu
poate însemna „fostă pădure de stejar," (este doar un diminuti-1 de la dumbravă „pădure
de 'tejari") .
. Caietele I - \'I conţin Lexiconul toponimic propriu-zis. Pag. '12: pe ce se întemeiază
autorul când interpretează Deal11/ Bârladului ca sinonim cu Dealul Furilor? Pag. 249: Jq,cobrn' nu poate ·1eni de la n. pers. lacoban (dimpotri·1ă, acesta are la bază pe acela). P. 269:
de ce hamei ar fi „nn termen impropriu, neobişnuit în toponimie, pentrn numirea unui drum"?
La pag. 328 se afirmă că J1firăuţii ar fi existat deja în sec. Xlll; pe ce se întemeiază autorul' Pag. 331: cum poate fi deri"tat 1"\foiseni de la Misea? Etimologiile de la pag. 406,
nota (Putna) şi 419, nota (Răstoace) au fost date, înaintea lui G. Kisch, citat acolo„ de
a ţi cercetători. Pag. 4'13: cum a putut Zastavna să fie citit Sămoscov?
Când lucrarea va fi tipărită, va trebui, aşa cum am mai spus, să se intocmească un
indice aHabetic al tuturor numirilor înregistrate de-a lungul ei, spre a putea fi utilizată cu
folos ele către cei ce o vor consulta.

Iorgu Iordan

15 aprilie 1957.
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REFERAT

despre lucrarea lui

~ iculae Grămadă

asupra toponimiei bucovinene

Lucrarea lui Niculae Gri'unadă conţine un număr foarte mare de toponimice şi :r:ume
topice din Bucovina, extrem de importante pentru istoria limbii române, pentru etno~rnfia
poporului român, pentru studiul aşezărilor româneşti din acea parte a ţ:'\rii, precum şi rentru
studiul relaţiilor dintre populaţia ro111[111ească şi cea ucraineană (huţulă) care a locuit ;:-linioară şi mai locuieşte încfi în Buccnina. Studiul a.cestor toponimice poate da lămuril"i şi a•upra
unor probleme privind istoria poporu"ui român. De aceea sunt de părere ca această lucrare
să fie publicată de Comisia pentru studiul formării limbii şi poporului rom:in.
Bucureşti,

3 mai 1957
Acad. Emil Pcll'Oviti Jo_

Din referatele celor doi academicieni rezultrt crt lucrarea a fost :·:;·eîn planul de editi'tri al Comisiei pentrn studiul formării limhii şi roporului român. Deoarece acad. Iorgu Iordan formulase unele obscn·; ţii
asupra textului şi sugerase alcătuirea unui „indice alfabetic al tuturor :rnmirilor", îni unic 1957 autornl a preluat manuscrisul, casii opereze mo<lifici:.rile
propuse de vice-preşe<lintPle Academiei. În acelaşi timp, Editura Acadtmiei
a cerut în iulie 1958 si"'t mo<lificP şi „Cu\"ântul înainte", iar o copie a ttxtului modificat autorul ne-o trimitea spre infmmare. Chinuit de o Ycche maladie
contractată pe front, în iarna 1916/1917, profesorul-:\. Grftmadf1 cont:nur1
sr1 colaboreze cu studii la reviste de specialitate şi stăruie la (emisia pc;tlu
studiul formării limbii şi poporului român şi pe lângă conduceita Editurii
Academici să-i publice lucrarea sa - Studi"i şi· matcriafr de toponimii' /;ucovinca;zâ. Diu ultima scrisoare, datatii „31 ianuarie 1961", am1m cii lunarea
a fost recenzată de un „angajat" al editurii, apoi a fost t1 imisă spre avizare
şi la Institutul de Istoric al Academiei R. P. R. şi „din nou pc la ~trţia
(Comisia, n.n.) pentru studiul limbii". Profesorul ~icolai Grrunadă menţio
nează, totodatr1, că şi „Academia de ~tiinţe a C .H.S.S. şi-a dat aprnbarea
principială pentru tipărirea lucrării ... ", chestiune posibilii, dar care trebuie atestatr1 de documente despre relaţiile <le colaborare statuate, atm;ci,
între cele dour1 Academii.
ln decern brie 1960 m-am interesat de lucrarea profesorului N. Grf. madi~.
Acesta, între timp, se mutase cu locuinţa în Bucureşti şi era chinuit de -d:chea lui maladie. Acad. Iorgu Iordan, extrem de atent, mi-a comunicat, la
5 ianuarie 1961, că lucrarea profesorului~. Grămadă este trecutr1 în pl;:;::ul
Editurii Academiei. Dar destinul a fost neîndurfttor: la sfârşitul lunii martie
1961 profesorul buco\·inean ~icolai Grămadă, după chinuri şi dureri ~roaz
nice, se stinge din Yiaţă în Bucureşti, la locuinţa de pe str. Haiducul Bnjor
nr. 6. Prin anul 1964, la îndemnul unor scriitori şi profesori bucovineni (Ionel
Negură, Iulian Vesper, Gh. :\'imigean), am început alcfttuirca antologiei Scrfrri româneşti din B:1covi11a, text depus, în 1967, la Editura pentru Literatur:'t din Bucuresti. In toamna anului 1967, am avut o întâlnire cu 2cad ..
Iorgu Iordan şi l-a~ rugat să inten·ină la secretariatul Academici şi la digistrată

JO Documentele an fost descoperite în arhi·1ele Acaderniei Române, de
teanu, d'iruia îi a<111ce111 şi pe această cale sincere n1ulţun1iri.
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tur;;_ pentru a căuta manuscrisul profesorului Nicolai Grămadă despre „toponimia minorft" din Bucovina. Peste vreo patru luni primeam o scrisoare
în care se arăb ci\ „textul lucrării profesorului N. Grămadă n-a fost găsit
nici la editură si nici în arhivele din Centrala Academiei R. S. R.". Un răs
puns asemănăt~r primeam, la 14 martie 1994, de la actuala conducere a
Editurii Academiei Române. în ultima lună, colegul D. Vatamaniuc a
descoperit materialul la secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române, astfel că textul - Studii şi materiale de toponimie bucovineană de Nicolai Grămadă va fi studiat şi confruntat cu referatele academicienilor Iorgu
Iordan şi Emil Petrovici iar, după stabilirea ultimei variante lăsată de autor,
ariumite fragmente vor fi reproduse în revista de faţă.

Iaşi,

11 octromhrie 1957

To-r. Profesor,

Potrivit indicaţiilor date de to·"· ministru Ploieşteanu 1 , am apelat la câţi ·ra aca<lemicien'., specialişti în domeniul istoriei, să-mi dea referate pri-rind acfrritatea ştiinţifică. Doi
mi-au t1 imis referatele cerute, pe care le-am şi înaintat Ministerului I1n[ăţământului]. Alţi
doi academicieni, împiedecaţi, probabil, de multiplele lor ocupaţii, nu mi-au răspuns încă.
E11 cerusem Ministerului Î1i-;.ăţământuluiJ să instituie o comisiune, care să cerceteze
acfr1itatea mea ştiinţifică în comparaţie cu activitatea ştiinţi[id a colegilor pensionari din
Iaşi şi din celelalte centre uni•rersitare, colegi beneficiari ai pensiei personale 2. Era o cerere
justă. dar şi modestă în acelaşi timp. căci cerusem să se examineze şi acti·1itatea mea organizatorică pe linie culturală şi pe linie politică-democratică, apoi meritele mele speciale, în comparaţie cu acfr1itatea, în sectoarele amintite, a colegilor pensionari, cărora li s-a acordat pensia personală, activitate pe care încă, în cea mai mare parte, aceştia nu o an,
Şi cn ocazia acordării pensiei personale mă urmăreşte un vechi destin hain şi nătâng·
Deşi primul răT.boi mondial îl făcusem, timp de trei ani, în rândurile armatei române ca ofiţer •10luntar lmco·rinean şi deşi examenul de capacitate îl dădusem în 1919, totuşi mie poten·taţii cte după primul război mondial n-au vrut să-mi acorde gradaţia 1\e merit militar, gradaţie care s-a acordat unor persoane cu aceeaşi situaţie ca a mea, ba chiar unor persoane care
nu f.kuseră. parte nici o 7.i din cadrele armatei române.
Deşi consiliile profesorale ale Facultăţilor de Litere din Cernăuţi şi - <lupă 1940 - din
Iaşi, precum şi senatele acestor uni·1ersităţi îmi făcuseră în douăsprezece rânduri propuneri
pentru transformarea conferinţei mele în catedră şi ridicarea mea hi rangul de profesor universitar titnlar, totuşi Ministerul In•1.[ăţământului] <le pe 'Hemuri n-a vrut să dea curs acestor
repetate propuneri. Abia în 1946, după 18 ani de conferenţiarat, tov. ministru Voitec 3 mi-a
făcut actul de dreptate prin ridicarea mea la rangul de profesor uni·rersitar titular.
Pensia personală. s-a acordat atâtor profesori uni"lersitari pensionari cu o activitate
ştiinţifică foarte hitioană, iar mie, cu .o bogată activitate ştiinţifică - pe care o desfăşor şi
acuma - , cu o meritorie activitate organi7.atorică pe linie culturală.şi pe linie politică-demo
crattc1, apoi cu anumite merite speciale, mi se precupeţeşte acordarea acestei pensii (pensie
ca(Oe: dealtfel, s-a acordat prin Sfântul Sinod în bloc, fără nici o discriminare, tuturor profesorilor universitari pensionaţi de la Facultăţile de Teologie).
După cum există o justiţie socialistă, există şi un principiu de echitate socialistă. V-aş
fi deosebit de recunoscător, dacă aţi face să triumfe acest principiu de echitate în cazul acor-dării pensiei mele personale.
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V-am trimis „Anuarul Muzeului Bucovinei", anul 1-ll, cu studii care
în mod special.
Cu mulţumiri şi cu expresia celor mai distinse sentimente

·1ă

·rnr interesa.

al
N.

Dv~

Grămadă

1 Gheorghe Ploieşteanu - profesor. În anii 1955- 1956 a deţinut postul de secretar
general al Ministerului Învăţământului, având în subordine direcţiile şi serviciile: finanţe şi
contabilitate, construcţii, personal, juridic, în general compartimentele administrative. Titu-Jarul ministerului era acad. profesor Ilie :Murgulescu. În urma unirii Ministerului Învăţămân
tului cu Ministerul Culturii, sub numele Ministerului În·1ăţământului şi Culturii ( 17 noiem-brie 1956), de·1ine ministru Miron Constantinescu, iar Gh. Ploieşteanu este numit locţiitor al
ministrului ÎJnăţământului şi culturii. Peste doi ani Gh. Ploieşteanu este numit ambasador.
2 Titlul exact era „pensie specială de stat".
3 Ştefan Voitec, profesor secundar, lider al Partidului Social-Democrat, între -4 noiem-brie 194'1 şi 30 decembrie 19'17 a cleţinut funcţia de ministru al În·-1ăţământului Public. De-cretul de avansare a lui N. Grămadă ca profesor universitar titular a apărut în „Monitorul Ofi-cial", copia lui fiind introdusă în dosarul pentru obţinerea pensiei speciale de stat.

Bucureşti,

29 mai 19.58;

Tov. Profesor,
Deseară plec la Iaşi. În câteva rânduri v-am telefonat, după cum mi-aţi spus 1 , dar
nu ·1-am putut afla. De aceea mă senesc de mijlocul acesta al scrisorii - , pentru a ·1ă cn-munica dorinţele mele.
Lucrarea despre toponomia minoră bucovineană e o lucrare unică în domeniul ştii11-.
ţei româneşti. În cea mai mare parte informaţia am scos-o din documentele publicate de A<'.a-.
demia R.P.R., documente ce se referă şi la Bucovina de nord şi la Basarabia, apoi din ineditele şi foarte interesantele acte hotarnice ale comisiei de sub conducerea col. Metzger <tin
anii 1783-1787 şi din hărţile cadastrale întocmite de austrieci la aceeaşi dată. Dacă s-an
putut-publica documente care au un substrat politic, economic, juridic etc., nu înţeleg de cenu s-ar putea publica inofensive materiale de toponimie minoră. Lucrarea am conceput-o ..
încă înainte de 19'10, aşa că nu poate fi suspectată că ar urmări şi alte scopuri decât nnmai
cele pur ştiinţifice.
Lucrarea nu cuprinde nimic clin ceea ce formează cuprinsul propriu-zis al geografiei
istorice. Identificarea unui drum sau arătarea, după hărţile cadastrale austriece de la 1710,.
a satelor cu care se mărginea cutare şi cutare sat nu intră în domeniul geografiei istorice.
Tipărirea cât mai grabnică a lucrării e reclamată de necesitatea de a se da şi la noi
studii care în alte ţlLri se culti-1ă de atâta timp 2 .
. În aceeaşi măsură mă interesează şi chestia pensiei personale. Câncl pensia aceasta s-a
dat câtor-ia colegi, care nici pe deţlarte n-au la acti·1ul lor creaţia ştiinţifică pe care o am·
eu, fără să mai amintesc de acti·1itatea mea organizatorică pe linie culturală şi politică ~i
de anumite mari merite speciale - saJ·rnrea bogatelor colecţii ale Muzeului Bucovinei faţă ele
nemţi 3 , colecţii care astăzi formează fondul princiral al colecţiilor Muzeului Regional din Sucea·1a - ·1eţi înţelege că mă râcâie la inimă, vi1zând că eu sunt tratat aşa cum am fost tratat.
.
Eu apelez la spiritul de dreptate al partidului pentru a se săvârşi, în sfârşi( fa"tă
de 'mine actul de dreptate, pe care-l merit. Nu ştiu la ce date ţine comisiunea ministerială
şedinţe. La data de 1 aprilie a.c. i s-a acordat pensia personală unui coleg de la la~i. ele unde rezultă că se pot rezolva şi dosare izolate, nu numai un număr mai mare de dmare.
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află, pare-mi-se, la Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.
pentru toată bună·rninţa arătată faţă de mine, ·1ă rog, tov. profesor.
asigurarea celor mai alese sentimente.

Dosarul meu se
c;,;jfdulţumindu-vă
să primiţi

N.

Grămadă

1__. N. Grămadă

se referă la înţelegerea stabilită între noi, cu prilejul întâlnirii de la sediul
de ştiinţă şi cultură a C.C. al P.M.R., de pe fosta str. Ştefan Gheorghiu (azi Modrogan).
3 Profesorul N. Grămadă comentează pe marginea discuţiilor ce le-a avut cu membrii
din ,.(,:omisia pentru studiul formării lirnbii şi poporului român" de la Academia R.P.R. despre !.!Jţrarea sa.
3 Este vorba de încercarea trupelor hitleriste (februarie 1944) de a evacua exponatele
din Muzeul Bucovinei în Germania.

secţiei

Iaşi,

12 iunie 1958

To·J. Profesor,
Se pare că sunt ciumat, căci altfel nu-mi explic tratamentul discriminatoriu, ce mi se
aplică în materie ele acordare de pensii personale. Zilele acestea au obţinut pensia aceasta încă
trei~legi ieşeni, între care şi compatriotul nostru prof. Turcanu 1 .
"'Altora li s-a acordat pensia acum în 1956, iar rezol-larea dosarului meu se tără.gănează
merw1, deşi eu am înaintat cererea acum doi ani. Eu am cerut, anul trecut, Ministerului Învăţă,Wântului să instituie o comisiune, alcătuită din academicieni, care să examineze acfr~ita
tea niea în comparaţie cu acfr1itatea colegilor cărora li s-a acordat pensia personală. Păcat
că nu. s-a dat curs cererii acesteia.
Când pensia personală s-a acordat unor colegi cu o acfr1itate ştiinţifică mult inferioară
activi_tăţii mele ştiinţifice, fără să mai aibă şi anumite merite, pe care le am eu, e natural
să-nii pierd răbdarea şi să mă întreb de ce se obsef'lă această rezenă faţă de mine. Un
doctor pensionar are drept pensie ultimul salariu; un general are, după ultima lege a pensiilor 11~ilitare, o pensie lunară de peste 2.000 lei; profesorilor mfr1ersitari pensionaţi, proveniţi
de la facultăţile de teologie, li s-a completat pensia până la o mie de lei- pe când eu, cu
acti-1itatea mea ştiinţifică, cu acfr1itatea mea organizatorică pe linie culturală şi politică, cu
anumite merite speciale, eu, victimă a unor persecuţii din partea austriecilor, am o pensie lunară ele j()O lei, care trebuie să-mi senească şi drept hază. materială pentru continuarea activităţii ştiinţilice ce o desfăşor şi acuma.
Nu vă cer o intef'lenţie personală, ci o dispoziţie pe cale oficială din partea celui mai
înalt for: ~ecţia de ştiinţă şi cultură de pe lângă C.C. al P.M.R„ for care îndrumează dezvoltarea culturii şi acordă tot spijinul creaţiei ştiinţifice şi artistice.
Cu vii mulţumiri şi cu cele mai bune sentimrnte
al D·1. N.
1 Este vorba de profesorul Ioan Ţurcan, titularul catedrei de Drept
la Facultatea de Drept din Cernăuţi, în 1958 pensionar.

Grămadă

internaţional

Iaşi,

public,

16 iulie 1958

Tov. Profesor,
imi îngădui să vă trimit copia „Cuvântului înainte" al lucrării într-o nouă formulare 1,
text ce l-am trimis editurii Academiei pentru a-l pune în locul ·1echiului text. Noua formulare
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schimbă total caracterul lucrării. După vechiul text s-ar fi putut crede c11. en înglobe_,,;·• în cadrul lucrării fostul teritoriu al Buco-.rinei ca o unitate, pe când după noua formulare-a „Cu·1ântului înainte", lucrarea tratează. doar două sectoa;e dintr-o zonă geografică întinsă, care
cupriniie părţile de răsărit ale Rusiei Hoşii, l\loldo·1a de nord, Basarabia ele nord. Huco·.rina
de sud şi Bucovina de nord. Astfel pusă problema, lucrarea nu mai poate da loc la anumite
interpretări.

Îmi place sii cred că, în sfârşit, ·rn afla o rezolvare fa·1orabilă şi chestiunea acordării
pensiei personale.
Cu ·iii

mulţumiri şi

cu cele mai alese sentimente
X.

Grămadă.

str. Lifşiţ 10 Iaşi.

1 Am con[runtat „Cu·1ântul înainte", existent în dosarul mss. 2281/63 de la Biblioeca Academiei Homâne, cu textul „într-o nonă formulare" şi rezultă că el reprezintă prim"
aria11tă a manuscrisului depus la Academie şi pe care 1-a studiat acad. Iorgu Iordan şi a
edactat obsenaţiile din „raportul" întocmit în aprilie 19.57. Manuscrisului corectat, autorul
-a pus „CtHântul înainte" pe care-l reproducem, în continuare.

Cuvânt înainte
E cunoscută şi recunoscută importanţa, pe care toponimia o prezintă pentru alte discipline. Nomenclatura topică cuprinde reflexe ale vieţii poporului din trecut. l'nele· nume
topice dispo.r odată cn obiectul topografic pe care l-au indicat; alte 11ume topice rriai ··..-echi
sunt inlocuite, uneori, cn nume topice nouă; nume topice nouă apar -pentru de,;emnarea
unor obiecte topografice nouă. ~i domeniul acesta e supus eternei legi a mişcării. ·a schimbării. După cum săpăturile arheologice aduc la i·.reaH\ frânturi clin civilizaţiile trecute, tot
astfel cercetarea materialelor documentare· ·.rechi ne rele·1ă nume topice, adesi!ori dispărt1te',
care aruncă o lumină ·1ie asupra unor aspecte ale ·fieţii din trecut. Sub raportul' acesta
am putea vorbi despre o arheologie toponimică.
I.a. noi s-au cercetat aproape în mod exclusi·.r numai numele de locuri. Top,cmini·ia minoră însă. - numele părţilor de sat, ale ţarinilor, pă.raelor, ·1ăilor; dealurilor, pădurilor, fânaţelor, poienilor, păşunilor, prelucilor, luncilor, râpelor, bălţilor, iazurilor, fântânilor din câmp,
drumurilor, podurilor - n-au format obiectul unor cercetări sistematice. Pe vremuri, slavistul' I. Bogdan subliniase importanţa acestui sector al toponimiei. pentru stu.diile de istorie şi
limbă.. La alte popoare studiile de toponimi4r minoră. s-au bucurat şi se bucură de o cultivarlf
intensă, apărând chiar publicaţii periodice speciale. Lucrarea de faţă. contribuie şi ea la fixarea
câtorva jaloane în direcţia creării nouei discipline, pe care cu un termen german o putem numi
Flrlrnamenkunde, iar în româneşte, cu un termen convenţional, toponimie minoră.
Criterii de toponimie pot sta la baza stabilirii unor regiuni geogr;l.fice. Astfel părţile
de răsărit ale Rusiei Roşii, apoi Buco'lina de Sud, Duco·1ina de Nord, Moldo-.ra de Nord şi
Da.sarabia de Nord formează, sub raportul acesta, o. zonă geogra ică anumită, zona numelor
de localităţi formate cu sufixul -uţi. E necesară. cercetarea şi a numelor topice minore din zona
aceasta, în care condiţii social-economice asemănătoare au putut duce la crearea unei nomenclaturi topice minore asemănătoare. Lucrarea de faţă cercetează nomenclatura topică minoră
din două. sectoare ale regiunii acesteia.
O deficienţă a lucrării acesteia e sistemul adoptat pentru adunarea datelor toponimice
actuale prin fostele primării comunale şi prin direcţiunile şcolilor primare rurale. Multe din lucrările primite sunt necomplete, făcute la repezeală, fără nici un simţ de răspundere. Din unele
sate am primit tabele şi de la primării şi de la direcţiunile şcolare. Aproape că niciodată. nu
există. concordanţă între cele două tabele trimise din acelaşi sat. Institutele de geografie .de
pe lângă universităţile noastre ar putea aduna acest material de pe tot cuprinsul R.P~ R., pe
regiuni, prin echipe de studenţi, care să lucreze după criterii unitare.
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laşi,

31 august 1958

Scumpe, to·r. Proresor,
La începutul lunii august am fost zece zile la Câmpulung Mold.[o-1enesc], unde, la
-o bă.trână nemţoiacă, am urmat - cu rezultate slabe - un tratament special de oblojeli contra r1'tră·1echiului şi înrăitului meu reumatism, contractat pe front în iarna 1916/ 17. La înapoierea la Iaşi am aflat, cu mare bucurie, adresa Ministerului Sănătăţii şi Pre·1ederilor Sociale, prin care am fost înştiinţat că mi s-a aprobat, începând de la 1 iulie a.c., o pensie personală în suma de 1.200 lei lunar.
Vă sunt adânc recunoscător pentru profunda înţelegere şi sufletul cald ce aţi pus pentru sl•1ârşirea unui act de dreptate.
Având asigurată baza materială, voi putea să desfăşor de acuma cu mai mare râvnă
acfrritatea mea ştiinţifică. De la acordarea pensiei personale parcă eu sunt „mai eu", dacă
e îngăch1it să ·1âr şi pronumele personale în maşinăria gradelor de comparaţie.
Spre că se va rezol·1a în mod favorabil şi chestia tipăririi lucrării, în special în urma
schimbării, ,Ctwântului înainte". Lucrarea aceasta se încadrează în linia lucrărilor mele mai vechi
referitoare la trecutul Bucovinei (I. Sătenii şi stăpânii în Bucovina fntre 1775 şi 1848 1 , 2.
Vechil~ peceţi săteşti: bucovinene, 3. Vechile peceţi bisericeşti bucovinene). La baza genezei lucrării nu stă nici un gând ascuns, ea nu cuprinde vreo „pointe''. Lucrarea, planul căteia.1-am
conceput [acum] înainte de 1940, când am şi început să adun materialul necesar, tratează
probleme dintr-un important sector al toponimiei, care până acuma n-a fost cercetat deloc
în ştiinţa românească. Înainte de 1940 concepusem chiar planul redactării, în mai multe volume, a unei istorii a Buco·1inei sub stăpânirea austriacă. Îmi asigurasem şi colaborarea unor
speciali~ti. Evenimentele care .au urmat au împiedecat realizarea acestei idei.
Odată cu sentimentele mele de adâncă recunoştinţă, vă trimit, scumpe to·1arăşe Profe·sor, un snop de cele mai bune urări N.

Grămadă

1 AceasU lucrare nu este înregistrată în Ştiinţa tn Bucovina. Ghid biobibliografic, II
Suceava, 1983. Ea a apărut în „Anuarul Muzeului Bucovinei", Seria a II-a, Anul I - II
19"1.J- 19H, p. 7- 112.

Iaşi,

8 iunie 1960

To-1. Profesor,
Am hotărât simplificarea gospodăriei. În procesul de simplificare intră şi biblioteca
mea, fostă, cred, cea mai bogată bibliotecă particulară din Iaşi. Îmi păstrez doar cărţile de
specialitate.
Am avut un lot mare de Bucovinensia, mai ales în Jimba germană. L-am dat Bibliotecii Academiei R. P. R. şi celei a Uni·1ersită.ţii din Iaşi. Mi-a mai rămas o mică parte. M-am
gândit că. locul acestora nu poate fi decât în biblioteca unui cărturar bucovinean.
Îmi îngădui să vi le trimit D·1., cu rugămintea să le primiţi cu aceeaşi dragoste cu
care le-am achiziţionat eu pe vremuri. „Anuarele" liceului din Suceava, dinainte de 1914, cuprind partea cea mai mare a intelectualităţii române buco·1inene dinainte de 191i.
Cu sănătatea am dus-o şi o duc încă destul de rău. Timp de doi ani doctorii din Iaşi
n-au fost în stare să-mi stabilească un diagnostic just pentru durerile înnebunitoare din genunchiul stâng; ba artrită, ba artroză, ba artroză reacfrrntă, ba chiar reumatism poliar-
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ticular. Nu mi-au ajutat de loc nici cele trei internări în spital (în două rânduri la clinica balneologică din Iaşi), nici băile urmate, în trei ani la rânrl, la Eforie, Herculane şi Felix. He11matismul l-am contractat pe front în iarna 1916-17, iar reumatismul acesta, tratat în cursul
anilor clar nu vindecat, nu-mi putea pro·1oca dureri aşa de mari. Abia anul trecut, în ani:ust,
un profesor rle la Facultatea de Medicină rlin Bucureşti a stabilit cauza durerilor: exisienţa
unei tumori ing·1inale în partea stângă, tumoare care a prins nervii ce trec în picior. Capti·1itatea aceasta a nervilor mi-a pricinuit durerile grozave din picior. Curios e faptul că eu nu
mi-am dat seama de existenţa acestei tumori, căci nu simţeam nici o jenă în locul. n:.<le se
afla. Existenţa ei se trăda numai prin durerile din genunchiu. Abia la palpare am sim1it o
durere ascuţită, ceea ce i-a înlesnit profesorului stabilirea diagnosticului. A urmat internarea
în spital, unde am stat două luni, şi o operaţie delicată. După operaţie durerile insuportabile
au slăbit considerabil ca intensitate, dar n-au dispărut cu totul. Mă tem că starea de convalescenţă ·m fi de lungă durată. Ceea cc mă jenează mult e lipsa de putere în picior. Poate
că sosirea ciHdurii, care la Iaşi, se lasă aşteptată atât de mult, •m a·1ea o influenţă binefădltoare
şi asupra piciorului meu.
Starea sănătăţii m-a împiedecat, în cursul ultimilor trei ani, şi de la desfăşurarea nnei
activităţi ştiinţifice mai intense. În timpul acesta am scris doar c..1.te·m studii mai mici rienti'u
„Revista Arhivelor", „Buletinul de istorie al Filialei Iaşi a Academiei (pentru acest „Buletin"
studiul: Lupta ţăranilM bucovineni în contra exploatării social-economice la finea sec. 18 ,<i începutul sec. 19) şi pentru revista Mitropoliei Moldo-iei. Un studiu despre Aron Pumnul l-am oferit, spre publicare, Filialei din Chişinău a Academiei de Ştiinţe a U. R. S. S., dar n-am primit
încă nici un răspuns. Am în pregătire un studiu de întindere mai mare: Studii de antroponimie
românească, dar n-am încă curajul să mă apuc de redactarea lui. Obosit, obosit, obosit!

*
În ianuarie anul trecut, s-a ţinut la Academia R.P.H. o şedinţă la care s-au pre1.entat
trei referate în legătură cu revoluţiile de la 1848 din 'fara Homânească, Moldova şi Transil·mnia. Îmi pare rău că n-am putut Ina parte, deşi fusesem i1pitat ·Să particip (în timpul acela
eram internat la cliPica balneologicii din Iaşi). Aş fi formulat unele obseT'laţii în legături'l cn referatul to•1. prof. Cheresteşiu, intitulat: Înteţirea mişcărilor sociale ,,i naţionale român.c,<ti .Zupă
admwrea de la Blaj 1 .
O primfl obsenaţie, de natură principială: mişca1ea m1gurilor la !8"18--19 n-a fost o
revoluţie în sens marxist, ci un simplu război de scuturare a jugului austriac, un rfLzl~cii de
independenţă. Sunt nnii care nu cunosc încă esenţa şi rlefiniţia termenului re·10luţie. Pri11 ratenta pentru Galiţia din 17 aprilie 1848 se suprimă în BucO"Tina regimul feudal pe .c]ata de
1 iulie 1848, [înainte chiar de ce] Hans l(udlich a făcut, în iulie a aceluiaşi an, în parlarnentnl austriac cunoscuta propune~e pentru suprimarea boierescului în rir0"1inciile imperiuh'i austriac. În Ungaria nu s-a adus în acel timp nici o lege pentru suprimarea regimului feudal sau
pentru uşurarea. condiţiilor de ·1iaţă ale ţăranilor.
În ce priveşte atitudinea românilor transihăneni faţă de unguri în 1848-49, a"tornT
stabileşte premise juste, dar trage concluzii total greşite. Ar fi fost de dorit crearea unni front
comun al re·10luţionarilor români şi unguri în contra absolutismulni habsburgic, clar acest
front nu s-a putut închega <lin cauw. refuzului categoric al clasei conducătoare maghiare, aldtuită din nemeşi şo-1ini şi cu concepţii antidemocratice, de a face românilor chiar cât de mici
concesii nationale si social-economice. Zadarnice au fost eforturile lni Bălcescu de a cletermina
o atitutlin~ înţelegfLtoare, reali'tit faţă ele români din partea clasei conducătoare maghiare.
Dacă rmrnlnii transilvăneni ar fi mers alături de luptătorii unguri pentru eliberarea Cngariei
de sub Hahsburgi, ei şi-ar fi creat cu 18 ani mai curând situaţia grea, pe care le-a creat-o în
1867 instituirea clualismului austro-ungar.

*
În ce priveşte aprecierea factorilor co.re determină naşterea evenimentelor istorice, în
întâlnim două direcţii: direcţia social-psihologică şi cea individual-politică. Cea
dintâi vede în masele populare motorul istoriei, cealaltă consideră personalitatea drept factorul
principal al naşteni şi denoltării faptelor istorice. Concepţia materialistă a istoriei a dat naş
tere primei direcţii. E interesant să constati'tm că, contro·1ersele între cele două clireqii au
găsit ecou ş; în literatură. Poetul german August Hoffmann ·1011 Fallersleben (1798-1874) 2
ştii1;ţa istorică
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formulează într-o poezie aprecieri foarte juste referitoare la falsitatea
individual-politice. Redau în traducere poezia aceasta:

concepţiilor direcţiei

,_,Istoria universală, aşa cum e predată
In şcoalele noastre nu-i la urma urmei
Nemic altce·m decât un lung reportaj de război.
Se povesteşte toată mizeria omenirii!
Numai asasinatele şi omorul constitue eroismul,
Ca şi când n-ar mai exista onoare
Şi nici alte merite decât numai ·1ictoria în lupte.
Principii, care numai prin război au arătat
Lumii că au trăit pe pământ,
Nu merită ca numele lor să trebuiască să le mai înveţe
Pe din afară un popor nobil,
Care cugetă numai la opere de pace şi prin aceasta se gândeşte
Să fie plăcut lui Dumnezeu, bun şi braY
Şi care vrea să aduc;\ cea mai fierbinte mulţumită a sa
Numai eroilor, care i-au arătat odată calea
Către dreptate ,Şi libertate
Şi către cultură şi ci·tiJi,.aţie înaltă,

Cale pe care an mers ei înşişi,
O, ce tragedie că războiul mână încă
Istoria uniYersală pfmă în ziua de astrlzi,
Ca şi când ar trebui s;\ fie şi să rămâie soldatul
Cel mai demn reprezentant al omenirii!"
Idei înalte, juste

şi

atât de actuale

încă!

Istoricul german Leopol<I ·rnn Ranke 3 , care, de altfel, are meritul de a fi formulat
concepţia genetică în cercetările istorice, înţelege prin istorie mai ales istoria suveranilor, istoria principilor (Fifrsten~eschichte ).
Poetul german Arno Holz (n[lscut în 1863) 4 s-a re·1oltat contra acestui fel de a scrie
istoria. Redau în traducere şi poezia acestuia:
„Trezim!
creşte (se

scârbă

cu fiecare ·rnlum,
se îngroaşă) amestecul de sânge,
carne şi oase;
Despre oameni ca Socrate, Shakespeare şi Kant
Se ·rnrheşte numai tangenţial.
Armonia lumii şi muzica sferelor
Îi pot rămânea lui cu totul necunoscute.
Mai interesantă e rubrica,
Cum se sinucid împăraţii din China".
umflă,

Hoffmann von Fallersleben îşi bătea joc, pe la 18'11, şi de obiceiul, atât de răspândit
pe vremuri în presă, de a .aduce, din spirit de senilism şi adulaţie, informaţii mai mult în
legătu.rll. ou întâmplări lipsite de importanţă din viaţa suveranilor:
„Cât de interesant e ziarul
Pentru iubita noastrrl patrie!
Câte lucruri n-am aflat noi astăzi!
Principesa a născut ieri
Jar ducele ·1a ·1eni mâine.
Aici a sosit acasă regele,
Acolo a trecut împăratul
Cât de interesant, cât de interesant!
Dumnezeu să binecu·1ânteze iubita
tru

patrie!"

E bine să ne aducem aminte de aceşti precursori, care, cu arme literare, au militat penunor concepţii juste în ştiinţa istorică.

biruinţa

*

O întâmplare hazlie din presa austriacă, pare-mi-se de pe la 1900:
Împăratul Francisc Iosif obişnuia să plece în fiecare vară în staţiunea balneară Ischl,
unde stătea câte două luni. Ziarele ·Jieneze anunţau plecarea împăratului la Ischl şi înapo-
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ierea lui în Yiena. t•n ziar social-democrat publică şi el o mică informaţie: „Seine Majestat,
der I\:aiser, hat den ganzen Sommer in !schi geruht" (maiestatea sa împăratul s•a odihnit
toată ·1ara în lschl). Dar culegittorul-tipograf în mod intenţionat şi, probabil, pentru a reda
realitatea - a schimbat întreolaltă în cu·1ântL1l: r:eruht, literele r şi h şi astfel în ziar fraza
a a·1ut următoarea formulare: . , ... Sommer in !schi gehurt (maiestatea sa împăratul a cur·1ă
rit toată •1ara în Ischl). Emoţie mare în cercurile conducăt'!'lre, adâncă indignare patriotică!
Imecliat i s-a intentat ziarului proces pentru Ies-maiestate. In ziua procesului redactorul responsabil se prezintă în faţa completului de judecată şi cu cea mai mare seninătate de pe lume
declarrt că a fost „o simplă eroare de tipar". Rezultatul: achitarea redactorului responsabil.

*

Am citit în ziare că în colecţia „Mioriţa" se reeditead unele colecţii mai vechi de materiale de ~olclor. ln 187 J şi 1875. p1rintele Marian a publicat două volume de p„ezii -fJoporale
române. In volumul 2. care cuprinde poezii lirice, sunt multe bucăţi de o rară frumuseţe.
Şi volumul I cuprinde unele balade interesante. Cred că ar fi bine să se scoată o nouă ediţie,
care să cuprindl bucăţi alese din cele două. ·,tolume.

Am obosit

şi

eu

şi

·1-am obosit

şi

*

pe D·1. cu relatarea de

mărunţişuri,

poate intere

sante.
Dorindu-vă

numai bine,
rămâ11

al Dv. N.

Grămadă

1 N. Grămadă. se referă la sesiunea Academiei R. l'. ll. închinată ani·1ersării Centenarului l"nirii Principatelor Române <lin 1859. cân<I profesorul Victor Cheresteşiu (~895~ 1971),
istoric, fost director al Institutului de Istorie clin Bucureşti (19.'U-1956), iar după, l9.'i7 director adjunct al Institutului de Istorie din Cluj, a ţinut comunicarea.
2 August Heinrich Ho[fmann ·rnn Fallerslehen face parte clin generaţia pneţilor germani ai re·rnluţiei din 1848. A fost profesor de germanistică la l'ni·1ersitatea din Breslau, concediat din post din cauza satirelor antifeudale şi anti-consenatoare din ·rnlumul Cântece apolitice (1840-1841). Scrie lirică patriotic.l. Poezia Lied der Deutschen de1ine în anul 1922, sub
titlul - Deutscli/and, Deutschland iiber a/Ies şi pe o melodie de Haycln, imnul naţional i,rerman.
3 Leopold von Hanke ( 179.'i- 1886). istoric german întemeietor al şcolii „ohiecti"!Îste".
A fost profesor la t:'niversitatea din flcrlin, prelegerile lui de istorie modernă fiind audiate şi
de Mihail Kogălniceanu. Între operele lui de interes internaţional sunt: Istoria Germaniei ln
timpul Reformei (1839); Istoria Franţei în sec. XFI-XVII (1852-1856) şi Nmtă cărţi de
istorie prusiană ( 1847).
• Arno Holz (1863-1929), poet, prozator şi dramaturg german. În tinereţe a culfr1at
naturalismul (Cartea vremii, cântecele mmi modern - 18116), apoi se remarcă un "Tirtuos al perfecţionării limbajului poetic, prin teza despre „naturaleţea ritmică a limbii·". ·Publică, în
colaborare, proze „fotografice", creând stilul denumit „al secundelor". Holz rupe cu naturalismul in ciclul dramatic - Berlin. Pragul unei epoci.

Ducureşti,

31 decembrie 1960

To·"· Profesor,
Cu ocazia Anului Nou îmi îngădui să vă trimit un sac de cele mai bune urări.
Yă comunic, în acelaşi timp, o veste bună: de câte,ra săptămâni m-am mutat la Bucureşti 1 . Păcat numai că, din cauza vechii mele boli şi a durerilor ascuţite, nu mă pot bucura
şi folosi de nouile condiţii de viaţă. O veche dorinţă a mea - acum înainte de 1940 - a fost
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să mă mnt ta Bncnreşti, unele aş fi avut posibilitatea sl adun materiale pentru lucrările mele
la Diblioteca Academiei şi la Arhi·-1ele Statului.
Sunt în Bucureşti de atâtea s;i.ptămâni şi eu n-am ieşit încă în oraş nici o singură dată.
După operaţia din octombrie anul trecut, am mai putut scrie încă patru studii mai mici (pentru
„Buletinul secţiei de istorie" de pe lângă filiala Iaşi a Academiei R.P.R., pentru „Revista
Arhi·1elor Statului" şi pentru „Revista Mitropoliei Moldovei"), dar în ultimele zece luni n-am
mai putut lucra nemic, deşi am puse la punct materialele pentru două lucrări, dintre care una
de dimensiuni mai mari, intitulat:!. Studii de antroponimie românească 2.
Poate d1 timpul şi îngrijirele medicale ale unui doctor bucovinean îmi vor aduce o alinare a durerilor şi o ameliorare a stării sfmătăţii mele.
~l-aş bucura mult dacă nu s-ar fi rătăcit pachetul cu dLTţi - Ducovinensia - , pe care
vi l-am trimis în luna lui mai.

Cu cele mai ·iii

dorinţi

de bine
al Dv. devotat -

N.

Grămadă

1 Locuinţa din Bucureşti era pe
2 Este necesară o investigaţie în

de Nicolai

Grămadă

str. Haiducul Bujor nr. 6, Oficiul poştal 23.
arhive şi biblioteci pentru a afla materialele adunate
pentru redactarea acestei importante lucrări.

Bucureşti,

31 ianuarie 1961

Tov. Profesor,
Îmi pare aşa de rău că nu mă pot prezenta personal la Dv., pentru a vă expune dorinţa
mea. Vă scriu stânrl in pat. Vechea bcală şi vechile dureri nu vor să cedeze. Din cauza locuinţei friguroase, lipsită Ele încălzire centrală şi situate deasupra heciului, îmi pare că durerile
sau ontensificat.
Dar altă chestiune mă preocupă acuma: tipărirea lucrării. În ultimii ani, lucrarea a
mai trecut prin câte·1a ·1ămi ale văzduhului; un recenzent, angajat de editură, a revăzut lucrarea, care a mai trecut apoi pe la Institutul de Istorie al Academiei R. P. R. şi apoi din
nou pe la secţia pentru studiul limbii. Sunt informat că şi Academia de ~tiinţe a lJ. H. S. S.
şi-a dat aprobarea principială pentru tipărirea lucrării 1 , pentru ca în cadrul acesteia să apară
şi localităţile din nordul Bucovinei.
Ceea ce mă interesează acuma e ca lucrarea să fie tipărită cât mai curând. Mulţi intelectuali din Iaşi şi Suceava aşteaptă apariţia acesteia. Lucrarea poate constitui un indemn
şi un model pentru cercetări similare şi în alte părţi ale ţării noastre. ~colile primare din regiunea Sucevii au dispoziţii să alcătuiască în cronica şcolilor monografii asupra satelor. Lucrarea mea le-ar rla jaloane de orientare şi material pentru alcătuirea acestor monografii.
Sunt sigur că un cuvânt al Dv. la editură ar accelera tipărirea lucrării.
Vii

mulţumiri şi

cele mai bune urări
al Dv. N.

Grămadă

1 Între Academia R.P.R. şi academiile din ţările ·1ecil!e, inc111si·1 Academia de Şfrnţe
a U.R.S.S„ se încheiaseră înţelegeri oficiale privitoare la elaborarea unor 11'crări ştiinţifice de
interes comun şi în domenii ale ştiinţelor istorice, lingvistice, ale et11ografiei ~i folclorului, geografiei etc. Înţelegerile prevedeau difuzarea lor în ambele ţări.

Manuscrisul lucrftrii lui ~ icolai Grămadă se păs treaz[, la Arhi\'lle Statului din Suceava în şase caiete sub forma de registru, mate·ia fii1;<l reparhttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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•
tizată alfabetic. Biblioteca Academiei Române păstrează şi ea două dactilograme, din care una, parţială, pregătită pentru tipar. Tipărim lucrarea după
dactilogramele de la Biblioteca Academiei Române, lăsând în seama specialiştilor să facă rectificările propuse de Iorgu Iordan şi eventual altele de
această

natură.

Zusammenfassung
Der Verfasser stellt Nicolai Grămadăs Biographie und seine wiederholten Gesuche dar,
die er an die politischen Behorden bis 1961 richtete, um seine Arbeit: Studii de toponimie
minor-d (Untersuchungen zur zweitrangigen Toponymie) drucken zu konnen. Seine sehr reiche
I\orrespondenz illustriert das Drama des Forschers, der seine Arbeit zu Lebenszeiten nicht
drucken kann.
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SlTDII DE TOPONIMIE 1\llNORĂ (I)
NICOLAI GRĂMADĂ

CU\' ÂXT IXAl~TE
Câţiva ani înainte de 1940 concepusem ideea redactării unei istorii a
Bucovinei sub dominaţiunea austriacă, în mai m}llte volume. In scopul acesta
obţinusem colaborarea mai multor specialişti. lmprejurările care au mmat
au împiedicat realizarea acestei opere atât de necesare. Lucrarea de faţă
mma să constituie primul -_,olum din serie .
. Cercetarea toponimiei bucovinene mă preocupă de mai bine de două
zeci de ani. Abia acuma însă am putut prelucra materialul toponimic adunat
pe bdelete în cursul anilor. E cunoscută şi recunoscutft de toţi importanţa
pe care toponimia o prezintă. pentru alte discipline ştiinţifice. La noi s-au
cercetat mai mult numele de locuri. Toponimia minoră însă - numele păr
ţilor de sat, ale ţarinilor, pâraielor, văilor, dealurilor, pădurilor, fâneţelor,
poienilor, păşunilor, prt>lucilor, luncilor, râpilor, bălţilor, iazurilor, fântânilor din câmp, drumurilor, podurilor - n-a format obiectul unei cercetări
sistematice. Pe vremuri, slavistul I. Bogdan subliniase importanţa acestui
sector al toponimiei pentru studiile de istorie şi limbă. Lucrarea de faţă fixează câteva jaloane în direcţia creării unei noi discipline, pe care, cu un
termen german, o putem numi Flurnamenkundc, iar în româneşte, cu un termer: convenţional, toponimia minoră. O deficienţfl a prezentei lucrări e sistemul adoptat pentru adunarea datelor toponimice actuale prin primăriile
comunale şi direcţiunile şcolilor primare rurale. Multe din lucrările ptimite
sunt necomplete, făcute la repezeală, fără nici un simţ de răspundere. Din
ur:ele sate am primit tabele şi de la primării şi de la direcţiunile şcolare. Aproape că niciodată nu există concordanţă între cele două tabele trimise din
acelaşi sat. Institutele de geografie de pe lângă universităţile noastre ar putea
aduna acest material, pe regiuni, prin echipe de studenţi, care să lucreze
<lupă criterii unitare.

EXPLICAREA ABREVIAllCNILOR

Acta gi:an.
Arhivele Statului, Cernăuţi, Acta granicialia.
Bal., I, II, III, IV, V, VI Teodor Balan, Documente bucovinene, I-VI.
Bal., Sate disp.
Teodor Balan, Sate dispărute din Bucovina,
extras din volumul omagial închinat lui Ion
I. Nistor, Cernăuţi, 1934.
Bogd., Doc. St., I, II
Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare,
I-II, Bucureşti, 1913.
A"n1Jtele Bucovinei, I, 2, p. 385-422,

Bucureşti,

1994
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Cost., Doc. I, II
Cost., Doc. St.
d.
dr.
f.

Grămadă
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Mihai Costflchescu, Documentele moldovcnesti
înainte de Ştefan cel Mare, I, Iaşi, 1931, II,
Iaşi, 1932.
Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti de
la Ştcftiniţ<'i Voievod.
deal
drum
fântână
fâneţe

fân.
Ghib., Sur.
Ghib., Ispis.

Gh. Ghibăncscu, Surele si Izvoade, I-XXV.
Gh. Ghibănescu, Jspisoace şi zapise, I-VI,
partea 1 şi 2.
Arhivele Statului, Cernăuţi, Hărţile cadastrale
întocmite între 1782 si 1787.
Hărţile cadastrale de ia Inspectoratul cadastral regional, Cernăuţi.
Inspectoratul şcolar regional, Cernăuţi.
Gustav Kisch, Siebenburgen im Lichte dcr
Sprache, Leipzig, 1929.
pârâu.

Harta cad.
Insp. cad.
Insp. şcol.
Kisch.
pâ~.

poiană.

po1.
Por.

T. Porucic, Lexiconul termenilor entopici din
limba românti din Basarabia, Arhivele Basarabiei, I, II, III, IV, Chişinău, 1929, 1930, 1931,.
1932.

Stef;, Doc. câmp.
\Verenka, Top.

T. V. Ştefanelli, Documente din vechiul ocol
al Câmpulungului 1\cloldovenesc, Bucureşti, 1914.
Dr. Danii! Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch ăsterreich,,.
1774-1785, Cernăuţi, 1895.

Partea I
·:.-

STUDII DE TOPONIMIE MINORĂ
CAP. 1. URZIREA ŞI ~UllIBEA SATELOR Î~ llOLDOVA
„\Vo Menschen sich gemeinschaftlich ansitzen, hausen, wohnen, bauen und sich ertragen, entstehen Siedlungen, Sitze, Hiiuser,
Wohnungen, Gebiiude, Burgen, Gemeinden,
Dor fer und Stădte."
Gustav Kisch, Siebenburgew
i'n Lichte dcr Sprache, p. 2i7.

Istoria, etnologia, lingvistica, geografia, geologia, zoologia şi botanica
în cercetările lor materiale toponimice. Pentru istoria medievală
a Moldovei, toponimia prezintă o importanţă deosebită în domeniul cercehttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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urzirii satelor, domeniu numit de germani Sicdlungsgeschichte. La jumft tatca sec. XIV, când s-a întocmit principatul Moldovei, teritoriul acesteia nu era o ţară pustie. Pământul viitorului principat era împânzit cu sate
rare, l9cuite de români, cu mult înainte de data întemeierii statului. Pe cale
paşnică, românii s-au extins în regiunile din răsfll"itul Carpaţilor, ca plugari
şi păstori, în secolele anterioare sec. XIV.
În sec. XIII, elementul românesc iese la iveală în toate părţile: în
Transilvania, în Serbia, în dreapta şi în stânga Oltului. Formaţiunile politice, amiutite în diploma pentru Ioaniţi de la 1247, dovedesc prin forma lor
românească, iar nu ungurească, o mare vechime 1 •
· ln acel secol se produce la românii transilvăneni un fenomen important
pentru acţiunea de expansiune paşnică a românilor: roirea elementului românesc înspre est, nord şi nord-vest. Această roire e determinată de cauze
social-economice: intensificarea asupririi iobagilor români de către domini
terrae - stăpânii pământului - , de cauze religioase: încercările de convertire a românilor la catolicism, dar şi de cauze politice: introducerea în Transilvania de cf1tre dinastia arpadiană, \n sec. XVIII, a noii ordini feudale,
cu constituirea statelor privilegiate, a aşa-numitelor „['nh·crsitates", adică
a comunităţilor privilegiate ale ungurilor, saşilor şi secuilor, comunitate l'efuzată românilor din motive confesionale 2 • E total greşită concepţia lui Ov.
Densuşianu 3 , care, desconsiderând cu totul cauzele social-economice, religioase şi politice, afirmă cft roirea elementului românesc în evul mediu ar
fi fost determinatf1 de migraţiunile pr1storeşti, de dorinţa păstorilor români
din Transilvania de a afla în alte ţări noi şi mf,noase păşuni pentru turmele
lor. O consecinţă imediată si directă a introducerii noii ordini feudale a fost
abrogarea vechilor drepturi' ale poporului român, cârmuit până atunci dupi''t
vechi tradiţii. Voievozii şi cnejii români din Transikania au fost deposedaţi
de vechile drepturi politice.
Elementul românesc mai vechi din răsăritul Carpaţilor a primit pri11
noile elemente venite din Transilvania o puternicr1 întărire şi o forţă sporită
în expansiunea lui înspre frontiera etnid1 naturală şi chiar mai departe. Situaţia politică din estul Carpaţilor în secolele din urmă ale primului mileniu
şi în primele trei secole ale mileniului al doilea al e.n. nu împiedica acest
proces de expansiune românească. Pecenegii şi cumanii, mai întâi, tătarii
după 1241, ca popoare care trăiau din expediţii de pradă în ţările învecinate,
aveau nevoie de o populaţie agricolă stabilă, care să le dea cereale şi vite .
. Formaţiuni politice româneşti au existat înainte de jumătatea sec.
XIV în teritoriul viitoarei Moldove. Mărturiile istorice ne amintesc Tara
Sipenijitlui. Termenul: ţarrf indică o formaţiune politică de caracter pu~ românesc. E de presupus că s-au pierdut unele documente externe în care se
făcea menţiune de existenţa altor formaţiuni politice româneşti, sau că acestea n'-'au prezentat un interes deosebit pentru a fi amintite în mă:;turiile i~
totice ·ale timpului. Pentru Ţara Românească e o întâmplare fericită păs
trarea diplomei pentru ioaniţi de la 1247. Dacit diploma aceasta s-ar fi pier1

N. lcirga, Istoria Românilor, III. Ctitorii,

Bucureşti, Tip. Datina Românească, 1937,

p. 135-139.'
2 Discuţia problemei la Gh. Brătianu, Tradiţia istorică a descălecatului Tării Româî11 lumina nouă/or cercetări, în An. Acad. Rom„ seria a III-a s. ist., XXV, 19i2, p.
1-2 şi 2i. CI. şi Istoria R.P.H., Bucureşti, 1952, p. 105-106.
3 Ov. Densuşianu, Păstoritul la popoarele romanice, Bucureşti, 1913, p. 15.
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nu am şti nimic despre existenţa celor patru formaţiuni polidin dreapta şi din stânga Oltului.
Documen tde domneşti de donaţiuni de sate în Moldo,·a, din secolele
XIV şi XV, ne dau indicaţii referitoare la organizarea comunităţilor ·săteşti
premol<lovene. Acestea erau conduse de juzi, cneji sau ,·atamani. Organizarea
feudală era abia în curs <le formare. Elementul românesc maramureşean,
coborât în Moldova, în număr mic, la jumătatea sec. XIV, a fost elfmentul
organizator de stat, la fel cum, cu câteva secole mai înainte, în H.usia elementul vareg îndeplinise dupii tradiţie, acelaşi rol. Fără existenţa anterioar.:'t a
unei populaţii româneşti numeroase în Moldova, voievozii moldoveni n-ar
fi putut extinde, în curs de numai trei decenii, dominaţiunea lor pâni"i la
frontierele naturale ale statului. În documentele domneşti de donaţiuni de
sate <lin secolele XI\' şi X\' apar două categorii de sate: unele, multe din
ele de origine premol<loveană, cu nume acum fixate, cunoscute, altele fără
nume fixate, indicate după ape şi după foştii juzi sau stăpâni sau <lupă. juzii
sau stăpânii de la data emiterii documentului. Lltimele sunt sate noi, unele
din ele abia în curs de formare. Într-un mic studiu, apărut în „Zeitschrift
fi:ir Ortsnamenforschung", IV, p. 26-39, intitulat: Ortsnamcn als Zeugnisse
gnwdherrlicher Sicdlimg, Joseph Sturm distinge în Germania două tipuri
de nume de localităţi: toponimi'ce personale - topicc antroponimice - şi
toponimice geografi'ce. După autorul acesta, localităţile cu nume pm geografic constituie o dovadă de aşezări mai ales ţărăneşti, cu oameni de aceeaşi
condiţie socială, fără ca unul din ei să fi avut o situaţie de preponderenţă,
de superioritate asupra celorlalţi consăteni. Criteriul acesta de împărţire
îl puttm aplica şi la numele <le lccalităţi din Moldova, frcând însă abst1·acţie
de deosebirile sociale dintre cele două categorii. Pentru teritoriul Bucovinei
indic:tm unele toponimice de caracter geografic: Breaza, Câmpulung, Chicera, Costisa, ])eleni, Frasin, Fundul Moldovei, Fundul Sadovei, (~ura Humorului, Pă.ltinoasa, PoiEni, Pojorâta, Răstoaca, Trestiana, Valea Pustnei,
Vadul Nistrului, Vatra Domei. Admiţând această distingere, trebuie să ţi
nem seama şi de eventualitatea schimbării, în cursul timpului, a unui nume
geografic într-un topic antroponimic. Toponimia moldovenească cunoaşte
dese cazuri de schimbări de nume ale satelor. E de presupus că numele satelor premoldovene au fost mai ales toponimice geografice.
Indată după constituirea principatului Moldovei, domnii au început
să dăruiască credincioşilor lor sate şi terenuri penhu întemeierea. de sate.
Dar documente autentice de donaţie nu ni s-au păstrat decât din ultima decadă a sec. XIV. În cel dintâi document de acest fel ce ni s-a păstrat, documentul dat de Roman Vd. la 1392, se menţionează satele: Ciorsăceuţi, Vladimirăuţi şi Bucurăuţi4, deci trei sate cu nume personale. La 1399, Ştefan
Vd. întăreşte două sate pe Tazlăul-Sărat, anume Dolieştii şi Liontrni~tii,
cum şi jumătate din Măzanăeşti 5 , deci iarăşi trei sate cu nume din aceeaşi
categorie toponimică. E interesant să remarcăm că în documentele din .sec
XV si chiar de mai târziu, la numele fixate si cunoscute ale unor sate se
ada~gă uneori un dete1minativ: satul Neag, ~nde este Neagăşi jude6 , la
1409; satul Cuciurul, unde a fost vătăman Gherman 7 , la 1492; un sat Balo<lut,
tice

astăzi noi
româneşti

1
i;

1
1

Mihai Costăchescu, Doc. mold. lnainte de
Ibidem, p. 20.
Ibidem, p. 66.
Ibidem, p. 1.52.

Ştefan

cel Mare, I, p. 8.
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„unde a fost giude Balomir :" 8 , la 1493; trei sate pe Dobrovăţ, unul
anume Ruşii, unde a fost casa lui Stan Popovici, al doilea sat Călugărenii,
unde a fost J urj Călugărul, al treilea sat Dumeştii, unde a fost Dadul9 , la
1499; un sat pe Bârlad, anume satul Marcovicenii, unde au fost casele lui
N istrea şi Dragoş 10 , la 1502. Se pot citi multe exemple de felul acesta, care
arată grija cancelariei domneşti pentru o determinare topografică cât mai
exactă a satelor.
Procesul împânzirii ţării cu aşezări omeneşti ni-l lămureşte felul numirii satelor noi sau în curs de formare. Organizarea feudală şi acţiunea de
colonizare se arată în toponimie. În jumătatea a doua a sec. XIV şi în sec.
XV satele erau rare. Existau întinse terenuri nelocuite, „locuri în pustie",
potrivite pentru întemeierea de noi sate. După cum în timpurile modeme,
în ţările cu industrie ca mijloc principal de producţie, capitalistul, alături de
anumite condiţii economice date, e un factor important în crearea marilor
centre industriale, tot aşa în evul mediu şi mai târziu, în Moldova ca şi în
alte state cu agricultura ca mijloc principal de producţie, feudalul a fost
un factor principal în acţiunea de urzire de noi sate. Topicele patronimice
sunt expresia formei feudale de întemeiere a satelor. Foarte numeroase sunt
documentele de dăruire de terenuri „în pustie", cu specificarea, ca donaţornl „să aşeze acolo un sat". Satele se întemeiau mai ales pe cursul apelor.
In acele timpuri, când fântânile 11 erau aşa de rare, apele prezentau o importanţă deosebită în viaţa locuitorilor satelor. La început satele, de obicei,
nu erau mari. Cuprindeau 20 până la 30 de casc 12 • Cneori documentele de
donaţie indicau, în termeni vagi, şi întinderea teritoriului satului, ce urma să
se întemeieze: „Iar hotarul acestor trei sate, care-s sub Dumbrava lnalt[t,
cât vor pute să trăiască trei sate din îndestul"l:l. „Iar hotarul acestor trei
locuri de pustie, cât vor putea s;t trrdascrt trei sate indestul" 14 • „Iar hotarul
ace:-itui pustiu cât ii va fi deajuns pentru un sat" 15 • „Aşăjdere şi la Prut ... ,
de la Movila cea Mari până la Gura Văii Corăzftlului, pe amândouă părţile,
cât s-ar putea să să aşăzi un sat cu cotunuri şi să-i fie şi de cosât fânaţă." 16 •
Adeseori determinările topografice ale locurilor drtruitc „din pustie" se exprimau în termeni destul de vagi. La 1429, Alexandru cel Bun întăreşte lui
" I. Bogdan, Documentele lui .'Jtefan cel ii'fare, II, p. 25.
• Ibidem, p. 162.
io Ibidem. p. 202.
11 Raritatea şi importanţa fântânile~ în secolele trecute rezultă şi din deasa lor menţionare în hotarnice ca puncte de reper. ln satul Zahareşti ele lângă oraşul Suceava erau,
acum aproape o sută de ani, numai câteva fântâni, deşi iz·,roarele de apă sunt aproape de
suprafaţa pământului. Astăzi aproape la fiecare casă există o fântână..
12 La 1.502. Ştefan cel Mare dăruieşte lui Dohrotă. şi Lupul un loc în pustie. la „Săliş
tea Tătărească", numit Flnt:na Popişoara, din ţinutul Tigheciului, ca să întemeieze un
sat. „Iar hotarul acelui loc pustiu ca să fii. cât va putea fi de agiuns un sat de doâzăci de
case" (Acad„ Doc. sec. XVI, Mold., I, 5). În acelaşi an Ştefan cel Mare dăruieşte lui Duma
Hurduescu şi fraţilor săi „un loc de pustii la Spiroasa.", pe Cogâlnic, „ca .•li. aşeze acolo un
se.t. care să fii cât vor putea cuprinde pentru lăcuinţe aceluiaş sat până la 20 casă" (i/Jidem. 15). La 160-4, Constantin Mo·rilă Vd. dăruieşte mănăstirii Secul o bucată de loc din teritoriul târgului Schei, ca să-şi aşele sat, cât se vor putea hrăni treizeci de case îndeajuns
(Ac:id. Doc„ sec. XVII, t. II, t-47).
18 Document de donaţie de la Alexandru cel Ilun clin 1-428 (M. Costă.chescu, op. cil., I,
234).
u Document de la Alexandru cel Bun, din 1-429 (ibidem, 281)
15 Document dat de Ilie şi Ştefan Vzi, la 1438, pentru dăruirea pustiei Hluboca (M
Costăchescu, op. cit., II, 2-4).
la Acad., Doc. sec. XIV, XV, Mold., I, 155- 156.
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Dan Uncleata stăpânirea peste şase sate şi peste „trei locuri din pustie, unde-i
a lui Iuria, un loc Ia fântâna sub prisaca lui şi două locuri la drumul cdor
două fântâni" 17 • La 1436, Ilie şi Ştefan Vzi dăruiesc lui Mihail Stângaci sate
şi locuri „în pustie", „ .. .locurile din pustie, mai jos de Prun, la fântâna
Peducelului şi mai în jos Fântâna cea Mare, şi la Jera\'rtţ, seliştea Fundeş-
tilor, între popa .Mircea şi Petru Lungul, şi la Bârlad un loc între Leurinţi
şi Bâcsaneşti, şi mai în sus la Cobâla, unde se întâmpină trei vrti, loc din
pustie" 18 • Unele sate nou întemeiate primesc nume îndată <luprr urzirea lor,
nume care, de obicei, erau derivate patronimice de la numele întemeietorului
şi stăpânului satului. Pentru alte sate procesul stabilirii numelui definitiv
dura timp de decenii. Pârteştii au fost numiţi timp de mai mulţi ani „satul
la obârşia Solonţului, unde au fost Tatomir şi Pârtea" 19 . Numele multor sate
întemeiate au trecut printr-o perioadă de formare, printr-o perioadă de devenire. În perioada aceasta satele erau desemnate prin formule dezvoltate,
care cuprindeau unul sau două elemente. Duprt elt:mentele cuprinse în formulele acestea distingem urmrttoarele grupe <le nume: indicarea satului <lup;_:
1) numele apei pe care era aşezat 20 ; 2) numele simplu al proprietarnlni 21
sau al unui personaj din sat, calitatea căruia nu se arată - probabil fost
proprietar sau jude 22 ; 3) numele apei şi precizarea că în acel sat este casa
donatorului - în documentele de donaţie - sau a proprietarului - în
documentele de confirmare a proprietftţii" 23 ; 4) numele fostului propritt;i_r
sau jude al satului 24 ; 5) numele apei şi cel al fostului proprietar sau jude:
M_ Costăchescu, op. cit„ I, 281.
Ibidem, "1"15.
19 Documente <le la Alexandru cel Dun din anii H 15 şi 1429 (ibidem, 117 şi 270).20 1399, document <le donaţie a două sate, ele la Tuga Yd.: „ Cn sat în Gârlov:l.ţi
şi altul pe Bârlad, în gura Crasnii" (ibidem, 'I 1)- H29 - 30: .,Un sat pe Diirlad, unde c:::<~e
Hubalna în Bâr'ad, satul tatălui lor" (Acad„ Doc. sec. XlV, XV, l\lold., I, 78). 1508: O
jumătate de sălişte, de pe Hulubăţ, clin gios de Soholeţ, la fântâna cu bu<lăiul mai din susele gura Muşatei (M. Costăchescu, Doc. mold. de la Bogdan Voevod, 2"12).
21 H90, document dat ele Ştefan cel Mare pentr.u constituirea teritoriului episcopiei
de Hădăuţi: biserica, unde este Cudrea Oprişe; biserica la Brânză; biserica la Grama; hi-·
serica la Homan; biserica la l uga cel Prost (l. Bogdan, op. cit„ I, -4 JO).
22 1"109: „Satele .. „ şi mai în jos unde este Coman" (M. Costăchescn Doc. mold. fnaintr
de Ştefan cel .Mare, I, 66). 1"126: „Trei sate la Cârligătur[L, anume unde este Şerha Pausesn:I:
şi Lazor, altul une este Neagnl Imrbosul şi Dragomir Basnă.ş.". Se mai dau la Nirno'la patru
sate: „Unde a fost Latco, altnl unde este Mihul şi Panici, al treilea unde este Stăncuţ, al
patrulea uncie este Stan.ciul" (ibidem, p. 183): H3-4: „Satele .... şi mai jos sub pădure, unele
este Pavel Bulgariul ... şi unele.este :Mic Huptură" (ibidm1, 375). 1"137: Satele: „unele este
Mihail Roşca ... şi unde este Balan şi unde este Dragotă şi unde este Sendrea şi unde este
Petrea Bumhota" (ibidem, 533).
.
. 23 La H06, Alexandru cel Dun dăruieşte lui Vlad Dolhici un sat pe Crasna, nnde
e_ste casa lui (ibidwi, 51). La 1"11-4 acelaşi voievod dăruieşte lui Crăciun Bălcescu! un sat „pe
\'_alea Albă, unde-i casa lui din veac" (ibidim, 11). La 1-427, Alexandru cel Bun întăreşte !ni
l{erman şi fratelui său Iaţcu „satul lor, unde este casa lor, la Yoitinu, unde acesta ie.se din
pădure şi din poiană şi unde este mănăstirea lor şi »rechiul lor loc de cosit" (ibidem, 188). 1.--a
H36 Ilie şi Ştefan Vzi dăruiesc lui Stanciu), pârcălab de la Hotin, „satul de la Crasna, un.('eii sunt şi casele" (ibidem, "130). La 1-439, aceiaşi ·rnie·rnzi întăresc lui Ioan Stângaciu „un sat
a lui, anume unde-i ieste casa lui, pre Hacova, care singur el din pustiu şi din pădure s-au fă
cut lui" (acelaşi, op. cit„ II, 50).
.• .
24 l-408: Satul „peste J\foldova, ~mde a fost Bratul" (acelaşi, I, 62). 1428: Trei sate„sub Dumbrava I naltă, anume unde a fost vătăman Minco, ... la treilea sat. unde a ·fost:
17

18

cneaz Stan" (ibidem, 23"1).
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.al satului 25 ; 6) numele apei şi cel al judelui din timpul emiterii documcr:tului26.
Uneori la diecii cancelariei constatăm o nesiguranţă la indicarea nu~
rnebr stabilite ale unor sate. La 1425, două sate de pe pârâul Miletin sunt
ad.i.tatc cu numele lor: Barchisestii si Ierimiestii 27 • La 1443, aceleasi sate sunt
indicate prin expresia: „und~ ~ f6~t Berarch'iş" şi „unde a fost ieremîa.'' 28 •
Aceiaşi fel de a le numi se întâlneşte şi într-un document din 1445 29 •
Urmărirea acţiunii de întemeiere de sate în Moldova pc terenuri dă
ruite de domni, ca şi practica <lăruirii <le sate [de] cHre voevozii moldoveni
crl'dincioşilor lor, ridică o interesantă problemă de drept public şi anume probleraa existenţei în Moldova a domini1tlui em1:tent. ln primele timpuri de
existenţă a noului stat, principiul domininlui eminent a fost în vigoare în
Moldova. Începând, probabil cu perioada de lupte pentru tron între urmaşii
lui Akxandru cel Bun, perioad[L de tulburrni care a contribuit la întăi-irea
puterii boierilor în viaţa politică a ţării, acest principiu şi-a pierdut valabilitatea. Formula am dat din documentele domneşti de confirmare a proprieHţiior şi a vânzărilor ele sate şi moşii, o realitate la început, e lipsită mai
tâc-1,iu dP un cuprins de drept. De pe la jumrttatea secolului XV înainte domnii
d~.:·uiesc doar sate şi locuri care erau „drept domneşti" sau confiscate 30 •
,\'lodificarea relaţiilor de proprietate în unele sate prin vânzarea unei
ju:n;'tt;\.ţi sau a unei părţi de sat sau în urma unor dispoziţii sau învoieli de
împărtire a mostcnirii a avut drept urmare împărtirea aceluiasi sat în două
p:'.,rţi deosebite' care, apoi, s-au dezvoltat ca s~te deosebite. Limitând
ce:-cctarea acestei chestiuni la teritoriul BucO\·inei, constatăm că pentru
numirea noii localiUţi s-a adaptat unul din aceste două procedee: noua
.asezare sau a primit un nume nou sau si-a păstrat numele asezării mai vechi,
a~i{ug-ânclu-se în cazul din llrffii"L, h nu'mele ambelor sate, s~u, uneori, nmnai
la el al noii aşezări determinative deosebite pentru a le diferenţia unul de
altul. Dăm câteva exemple pentru prima procedurrt. La 1742, m[Lnăstirea
Humorului cumpftră jumătate <lin satul Comf111eşti. La 1782, această fostă
jur:1~. ta te de sat, acuma sat deosebit, e numită în limbajul oficial austriac
Ludie-Humora. E satul Liuzii Humorului de astftzi 31 • La 1781, satul Ilisesti
era: 3/4 al m{L11ăstirii Ilişeşti iar 1/4 al familiei Calmuţchi. Acest sfert,' de23 1414: „Iar alt sat la Gura faro•1ătului, uude cade în Bârlad, anume unde au fost
·cnezi l.ie şi Tigăneştii" (ibidem, 104). 115: .:un sat la Gura Solonţului, unde au fost Tatomir şi Pârtea" (ibidem, 117). 1428: „Satul pe Frumuşel, unde a fost Dragoş" (ibidem, 215).
1442: Satul „la Cracău, uude a fost Sas Dan şi Dan Vleac, amândour\ jucleciile" (acelaşi, op.
cil., II, 94). 1510: Un sat, anume la gura Strâmbei, pe Tnto-rn, unde era jude Teodor" (acefa~i. Dnr. mold. de la Bogdan Voevod, 290).
"" 1425: Satul pe Mileatin, „uude este jude Paşca" (acelaşi, Doc. mold. în. de Şte
fan cel Mare, I, 169). 1428: Satul „pe Tuto·rn, unde este cneaz Liorsac" (ibidem, 215). 1434:
Satlll „la obârşia Stranicei, unde este jude Mihai" (ibidem. :187). 1446: Satul „unde este
jude Mihai" (ibidem, 387). 14'16: Satul „unde este Samoil Vataman. pe Bistriţa" (acelaşi,
o/o. cil .. II, 251). 1455: Satul la Gura Poluatei, unde este jude Cârstea şi Danciul, amân·
două jucleciile" (ibidem, 541).
"' M. Costăchescu, op. cit., I, 169.
"' Ibidem, op. cit., II, 145.
2" Ibidem, 12 IJ.
30
La 1446, Stefan Vd. dăruieşte lui Mihail log. „un sat din satele noastre, anume
Văn"..tnrii noştri, la Bistriţa" (iliidem, 2.19). La 1448, Petru Y<l. dăruieşte aceluiaşi logofăt
.„lo~nl morilor noastre din târgul nostru din Baea, uncie au fost vechile mori domneşti ale
plriuţilor noştri ~i ale fraţilor noştri" (ibidem, :114).
JL Teodor Ilalan, Sate dispdmte din RHcovina, Cernăuţi, 1937, p. 26.
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venit sat deosebit, s-a numit apoi Braşca 32 • La 1755, satul }fihalcea se împarte în două între Alexandru Murguleţ şi familia :Moţoc 33 • O jumătate a
satului s-a numit apoi Camcna 34 • În sec. XVIII, partea de sus a satului Milişăuţi era a mănăstirii Solca, iar partea <le jos aparţinea măni'istirii St. llie.
Astfel s-au creat două sate: Milişăuţii de Sus şi Milişăuţii de Jos. Ultimul senumeşte astăzi Slobozia Pruncului. La 1710, Ileana băneasa, fata lui Y<tsile
Ceaurul, dăruieşte Marelui Schit din Polonia jumătate din satul 1Iitc{,u.
din ţinutul Cernăuţilor 35 . Aceastit jumătate s-a dezvoltat ca sat deosebit şi
a avut în cursul timpului diferite nume: Bro<l, Brodoc, Mitcăul de Jos, Slobozia Mitcăului, Vadul ~istrului. La 1665, existau Onutul de Sus şi Onutu]
de Jos. Dupit 1775, Onutnl de Sus s-a numit Onut, fără dete1minati\', ;ar
Onutul de Jos a primit numele Pârfrnl Negru 36 •
În caznl împărţirii unui sat, provocate de modificarea relaţiilor de
proprietate, nu se împărţea numai spaţial satul şi teritoriul satului, ci şi
locuitorii acelui sat 37 • Cli"tcaşii, locuitori ai satelor, constituiau valoarea principală a unui sat. Actele de vânzare sau de schimb de sate îi înşirit pe \'ecini.
înainte şi după 1749, alături de câmp, fâneţe, mori şi păduri 38 • .Moşiile H•rit
oameni aveau o valoare redusă. Când între cele două părţi ale satului 1::ra
un hotar natural, de pildă un pârâu 39 , ambele sate rămâneau în continuitatespaţialrt, dezvoltându-se unul într-o direcţie, celălalt în altă direcţie, dar
cu împ;'trţirea proporţionalrt şi a locuitorilor. Lnii locuitori trebuiau ~;_ se
mute dintr-o parte în cealaltă. De multe ori însft noua aşezare se urzea, cu
o parte din locuitorii satului vechi, pe un loc potrivit al jumrttăţii de teritoriu
căzute în partea proprietarului acestei jumatrtţi a !'atului.
În Bucovina omonimia topicrt o întâlnim la două grupe de sate: l}
sate formate din împftrţirea unui singur sat în două jumftti'iţÎ, care s-au d.:zvoltat apoi ca sate deosebite şi care, deci, sunt situate în imediata vec~nrttate;
2) sate care, deşi au acelaşi nume, n-au o Iegrttură spaţială, ci sunt situate la
distanţe mari unul de altul. Pentru diferenţierea satelor din prima categorie,
omonimele primesc urmrttoarele determinati\'e: \'echi -nou, sau de sus - Je
jos, sau din vale - din deal, sau indicarea numelui foştilor proprietari de
pe timpuri ai satelor. Cneori numai un omonim topic e însoţit de deterrni!~a
tivul corcspunz[ttor 40 , si anume acela care indica asezarea mai nouă. JX,m
câteva exemple: Frittru'.1ţii Vechi - Frăt{tuţii :!\oi; fadova - Jadova ~on:t;
Jucica Veche - J ucica Nouă; Laschiuca V eche - Laschiuca Nouă; ~.rn
măiestii Vechi - Mămăiestii Noi. St. Ilie - Sântilia Nouă; Solonet - Soloneţ~l ?\ou; \'olcineţ - \:olcineţul :\ou; Brodina - Brodina de Jo~; .FunTeodor Ba.lan, Documrnte bucovinene, VI, p. 110.
Ibidem, IV, p. III.
1776: „Jumătate ele sat din )Jihalcea, ca.re se cheamă şi (amina,
(ibidem, 259).
3;; Acelaşi, ITT, 156.
36 Acelaşi, IT, Mi.
37 :N"icolai Grămadă, Sătenii şi stăpânii în Bucovi11a Îlltre 1775 şi 18-48,

32
33

34

ţilor"

ţinutul

Cern!iu-

Cernăuţi,

1936,

p. 8.
38

Ibidem.
I.a începutul sec. XVJTT Broscăuţii erau un singur sat. Înainte <le 1766, :\"astasia
Robceniţa a ·1ân<lut jumătate ele sat, stabilindu-se drept hotar despărţitor între cele clouă
jumătăţi pârfrnl Hliniţa. La 1766, o jumătate ele sat era a lui Constantin Volcinschi, iar cealaltă_jumi!.tate a răzeşilor. Cele <lonri jumătăţi au format apoi satele: Brosc{iuţii Vechi şi Broscăuţii :-Joi (T. Ba lan, Doc. buc., TV, 125).
40 Acelaşi fenomen e rele·rnt şi de Iorgu Iordan, op. cit., p. Iii şi 158.
39
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dul Moldovei de Sus - Fundul Moldovei de Jos. Horodnicul de Sus - Horo<lnicul de Jos; Lucavrtţul de Sus - Lucavăţul de Jos; Lucaviţa de Sus~
Lucaviţ:i de Jos; Onutul de Sus - Onutul de Jos; Pârteştii de Sus - Pârteştii de Jos; Pătrăuţii de Sus pe Siret - Pătrăuţii de Jos pe Siret; Serăuţii
de Sus - Serăuţii <le Jos; Sinăuţii de Sus - Sinăuţii de Jos; Stăneştii de
Sus pe Ceremuş - Stăneştii de Jos pe Ceremuş; Stăneştii de Sus pe Siret Stăneştii de Jos pe Siret, numiţi la 1776; Stăneştii din Deal - Stăneştii
din Vale; V icovul de Sus - Vicovu! de Jos; Călineştii lui Cuparencu Căliuestii lui Ienache; Lehăceni - Lehăcenii Tăutului.
D.iferenţierca satelor din categoria a doua se realizează prin adăugarea
la omonimele topice a unor determinative reprezentate prin: a) indicarea
apelor pe care sunt situate satele; b) atributele adjectivale mare - mic;
c) atributul adjectival care arată naţionalitatea locuitorilor satului sau târgului; toponimice propriu zise, care sunt mai cunoscute decât toponimicele
ce trebuie determinate 41 • Dăm lista acestor omonime topice: a) Banila pe
Siret ; Banila pe Ceremuş, numite şi Banila JJ oldoveneascâ. - Banila Rusească; Berhometul pe Prut - Berhometnl pe Siret; Calineştii pe Ceremuş
în opoziţie cu Calineştii lui Cuparencu şi Calineştii lui lenachi; Carapciul pe
Ceremuş - Carapciul pe Siret; Pătrăuţii pe Suceava - Pătrăuţii pe Siret;
Poieni pe Molniţa - Poieni pe Suceava, Revna - Revna pe Prut; Sipotele pc Siret - Sipotelc pe Suceava; Soloneţul pe Ceremuş - Soloneţul pe
Suceava; St[Lneştii pe Ceremuş - Strrneştii pe Siret; \'flscăuţii pe Ceremuş Văşcăuţii pe Siret! Voloca pe Ceremuş - Voloca pe Derelui; b) Cucinrul
~lare - Cu ciurul Mic; c) Câmpulungul Moldovenesc - Câmpulungul l{usesc ; Banila .it oldovrneascii - Banila Rusească 42 ; d) Poieni lângă Solca Poieni lîngr1 Banila :Moldovenească; Revna lângr1 \'ijniţa, spre deosebire de
l{e\·1rn. şi de Ren1a pe Prut.
Iorgu Iordan stabileşte, pentru unele omonime topice de pe teritoriul
statului român un raport <le sinonimie între determinativele: sus-jos şi
deal-vale, pe de o parte şi între punctele cardinale: nord-sud, pe de altă
parte"-3 • Sus şi deal indică nordul, jos şi vale arată sudul. ln limba română
:-.u:-. si jos au si scmnificatia: nord si sud 44 . Teoretic am putea admite acest
rapo;·t de sino'nimc şi pentru partea' cca mai mare - deci nu pentru toate a toponimicelor bucovinene însoţite de determinativele sus şi jos. De fapt
în"ft la baza determinării omonimelor topice cu atributele acestea st[1 cu
totul altă idee: poziţia localit[tţilor omonime pe cursul aceleiaşi ape sau poziţia lor în raport cu altitudinea solulni 45 • Situaţia de fapt justifică interpretarea aceasta. Stroieştii de Sus sunt situaţi pe Prut, mai sus de Stroieştii de
Jos. Onutul de Sus avea acest determinativ pentru că indica aşezarea lui
pe cursul ~istrului mai sus de Onutul de Jos. Pârteştii de Sus sunt aşezaţi
sus, pe deal, iar Pârteştii de .Jos, în vale. Fundul Moldovei de Suse aşezat
Iorgu Iordan. op. cit., p. 11'1-115.
Tereblecea Româneasdt - Tereblecea Nemţească constituiau. până în 1919, dour1
unitr~ţi deosebite numai din punct de •iedere administrafr,r, dar sub raport spaţial ele formau
un singur sat. La fel şi Bădeuţii Homâneşti şi Bildeuţii ::\"emţeşti.
43 Iorgu Iordan, op. cit., p. 108.
H Ibidem.
to Aceeaşi explicaţie o dă şi logof[itul Costachi Cnm•chi termenilor sus şi jos din documentele domnilor Moldo·1ei: „ I n sus şi în gios de multe ori s;i giiseşte prin ispisoaca după
cursul npelor şi după starea deal11rilor" (Th. Codrescu, Uricariul, I, ed. 2, p. 392).
n

42
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mai sus, pe munte, iar Fundul Moldovei de Jos mai la vale, înspre apa Moldovei.
La 1775 nnmde localităţilor bucovinene îşi an~au fizionomia lor bine
stahilitrt. Administraţia austriacă a adus însă unele schimbitri în formele romfmeşti ale acestor nume. Sufixul patronimic -eşti a fost schimbat; în -eştie.
Sunetul â a fost redat prin literele: e, a sau o, iar î prin litera i, creându-se
forme ca acestea: Zahareştie, Galaneştie, Petroutz, Kimpolung. lfnde terminaţiuni au suferit modificări radicale: Kollewtze pentru Culăuţi, LaskmA·ka pentru Laşchiuca, l\litkow pentru Mitcău, Malatynca pentru Malatineţ. Formaţiuni toponimice corecte sub raport morfologic au fost denaturate, creându-se forme hibride ca: Dorna Vatra, Krasna Putna, Gura
Humor, Dorna Kendreni, Slobodzia Banilla, Slobodzia Rarenca, \''atra
:Moldovitza. Coloniile de unguri, slovaci şi nemţi, aşezate, unele, pe teritoriile
unor vechi sate româneşti, au primit nume noi: Ioscphfal\'a în loc de VorniCC'ni, Istensegits pentru Tibeni, Fogodlistcn pentru Iacobeşti, Landonfalva
pentru Bălcăuţi, Schwarzthal pentru Negrileasa, Buchenhain pentru Poiana Miculi. În jumittatea a doua a sec. XIX, administraţia austriad a înlăturat unele din noile creaţiuni toponimice oficiale sau a început să întrebuinţeze şi numelt: vechi românesc alături de noul nume de creaţie oficial;,.
Vechea pecete sitteascft, de pe la 1800, a satului Bălcăuţi avea inscripţia:
Landonfa_lva oder Balkontz; pecetea săteasd mai nouă are inscripţia: Balkontz46. In pecetea de la sfârşitul sec. X\"111, a satului Iacobeşti aflăm inscripţia: Fogodisten, iar în cea din jumătatea a doua a sec. XIX a\·em inscripţia: gemd. Iakovestic val Vogodistcn 47 • La frl pecetea mai veclic a lo
caliti'tţii Poiana :Miculo are inscripţia: Gerneinde Buchenhein, iar cea mai
nouă Poiana Mikuli (Buchenhain) 48 . l-neori oficialitatea austriacă a tradus
chiar în limba gerrnanft vechile nume ale unor sate locuite numai de Români.
Astfel toponimicul: Mi'lnitstirea Humorulu~ apare în vechea pecete sătească 49
şi în hărţile austriece ca Klostarhumora. ln cazul acesta s-a produs cunoscutul fenomen al bilingvismului toponimic. Populaţia autohtonă, în opoziţie cu oficialitatea austriadt, a continuat si't numească localităţile cu '/echile
nume.
Acţiunea modificatoare a admir;istraţiei austriece în domeniul nom<;:nclaturii topice s-a manifestat şi în direcţia slavizării unor nume topict. lntr-un tablou din 1785, din arhivele ministerului de război din \'irna, cu indicarea tuturor localităţilor din Bucovina, „\vie salbe durch die Aufoahm
das General - Staeb benamset und durch die im Lande zur Froterung des
Figenthum. Rechts und Berichtigung deren Grenzen herumgehende Commission aber na.eh ihrer ăchten Benennung befunden worden ", aflăm obsen-aţia importantă că satul Pârâul Negru apare în harta marelui stat major
cu numele tradus în limba slavft: Cernipotok, dar după numirea adevftrată
se cheamrt „Pareu Niagru" 50 • In aceeaşi hartrt Câmpulungul Moldovenesc
" Nicolai Grămadă, l'echile p~ceţi sdteşti bucovinene. în „Codrul Cosminului", X, p.
19'40.
47 Ibidem. p. 251.
tR Ibidem, p. 258.
o Ibidem. p. 254.
• 0 Daniel \\"erenka. Topographie der Bukowinli zur Zeii ihrer Frwerbung durch Osterreich
(1774-1785), Cernăuţi, 1895, p. 202-203.
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a pan~ cu numele slavizat: Dolhopoly-Volosky, iar satul Dărmăneşti e numit
Hat::J., după numele pârâului, care curge prin localitate. Satele Gura Pu51
l iki şi Câmpulungul Rusesc au fost numite Uscia Putilla şi Dolhopale .
C:Al'. 2. TOPOl\UllA llll\ORĂ
L CONSIDERAŢIUNI

GENERALE. IMPORTANŢA
TOPICE MINORE

CERCETĂRII

NUMELOR

t\"umele topice nu se dau la intâmplare, fără nici o legfttură cu oamenii
locului, cu ocupaţiile, credinţele religioase şi superstiţiile lor, cu anumite
evenimente din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, cu detaliile de planimetrie -şi nivelment, cu fauna şi flora regiunii. În numele de locuri găsim
multe fapte importante pentru cunoaşterea trecutului; în ele e îngropat un
întreg trecut, de pe care o cercetare atcnt[t şi prudentă a toponimiei face
să ~se] ridice perdeaua grea a uitării, aducând la cunoştinţa celor de astăzi
atâ<:ea nume de oameni, adeseori uitaţi, necunoscuţi de urmaşi, dar odinioarl cu însemnate rosturi active în partea locului, atâtea fapte istorice şi
întâmplări mai mărunte, de multe ori necunoscute sau nelămurite pânft
acuma, atâtea accidente de teren şi detalii de planimetrie, în parte schimbate în cursul timpului, apoi nume de arbori şi animale dispărute astăzi din
regiu!le. Iorgu Iordan formulează un adevăr ce nu se poate contesta, când
afo·mă că „toponimia poate fi socotită drept istoria nescrisă a unui papar,
o adevărată arhivă orală, unde se păstrează. amintirea atâtor evenimente,
înUmplări şi fapte mai mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au
pctr•'cut de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul popular" 5 2 .
În scurgerea vremurilor s-au revă.rsat asupra ţărilor române atâtea
neamuri, unele cu opriri trecătoare, altele cu aşezări de lungă durată. Unele
di:1t:"t~ popoarele acestea şi-au lăsat şi în toponimie urmele trecerii lor pe
la ;:oi. Cn studiu temeinic, ferit de concluzii pripite, asupra toponimiei de
pc tnt cuprinsul pământului românesc, dar mai ales un studiu de etimo/.ogie
geo{!.rafică, ne-ar da putinţa de a „lămuri în chip ştiinţific stratificarea papulaţiei"53. În ştiinţa românească studiile de toponimie au fost cultivate destul
de puţin. Dar şi acestea, cu foarte puţine excepţii, s-au oprit mai mult asupra numelor de localităţi 54 , de 1âuri şi de munţi. Lucrul e explicabil. Aceste
nume topice se impun, prin natura kr, atenţiei şi cercetării specialiştilor.
În acelaşi timp, diferite dicţionare geografice pun la îndemâna învăţaţilor
materialul de cercetare necesar. ln afară de aceste nume de locuri mai există
o categorie cu mult mai bogată de nume topice, pe care le putem numi nume
toplce minorc 55 , create şi întrebuinţate pentru indicarea părţilor de sat, aţaibidem, p. 215 şi 207.
Iorgu Iordan, Toponimia româneascd, în Bulet. lnst. de Fii. Rom. „Alexandru
Philippide", X, p. 37, Iaşi, 1943.
53 S. Mehedinţi, Prefaţă la scrierea preotului C. ;1lătasă, Câmpul lui Dragoş, toprmimie
veclte şi acf„ală din iudfţul Neamţ, Bucureşti, 1943, p. J.
54 Bibliografia la Iorgu Iordan, op. cit., p. 50-53, apoi acelaşi, Nume ds locuri l'omd~
neşti ln RepHblica Populară Ramând, Bucureşti, 1952, p. XIII-XV.
i;o Termen impropriu, poate, dar termen convenţional, deci necesar. Francezii le numesc:
lieur dits sau terroirs.
5L
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ri1iilor, pâra clor, verilor, dw! urilor, pădurilor, fânaţelor, poiendcr, păşu11ilcr,
prclucilor, luncilor, râpilor, bălţilor, ia::.11rilor,fâ11tâ11dor din câmp, drumurilor,
poditrilor. Nevoia oamenilor de orientare în naturft şi de identificare chiar
a celui mai neînsemnat accident de teren şi <letalii de planimetrie a fă.cut s;1
se nască aceste nume topice. ~i relaţiile de proprietate, cu necesitatea fix,\c-;i
hotarelor între pământurile aparţinătoare <liforiţilor proprietari, a[u] contribuit în mare parte la naşterea acestor toponimice. Ele joacft un rol înstmnat)n hotarnice. La cercetarea numelor topice minore trebuie sft fim căl[:_u
ziţi de aceleaşi criterii ca şi la studierea numelor <le locali tă ţi, mm1ţi şi râuri.
l-n principiu fundamental în materia aceasta e stabilirea formei celei mai
vechi a numelor topice şi urmftrirea formelor lor de la data primei lor <'.pariţii. până astăzi. Numele topice sunt suP.use, la fel ca şi cuvintele comune,
aceloraşi legi de dezvoltare a limbii56 • În domeniul toponimiei românesti.
stabilirea formei primordiale a unor nume topice, mai ales a celor mino're.
din cuprinsul fostelor principate Moldova şi Tara Homânească, prezintă mari
dificultăţi, deoarece cancelariile domneşti redau uneori numele topice sau
traduse în limba slavă sau cu termi11aţiune slavft. Din pe1manenţa întrebu;;1ţării timp de secole a aceloraşi nume topice într-o regiune, în special. a :m.melor topice minore, rezultă continuitatea existenţei aceleiaşi populaţii în
acea regiune.
·' Adunarea numelor topicc minore de pe teritoriul statului român e &
necesitate adânc simtitft în stiinta romfrnească. Lucrarea de fată t1 o'Încn1ca1'e de a aduna aceste num~ din' cuprinsul Bucovinei. O astfel 'de încercare
e uşor de realizat, atunci când c vorba de adunarea numelor topice minore
înti'ebuinţate astăzi. Prin cercetfni proprii, prin echipe de studt:nţi, cu ajutorul diferitelor autorităţi comunale se poate realiza o lucrare ccmplet~1.
Situaţia însft se schimbă atunci când lucrarea vrea sft cuprindă în sfera ei
de cercetare şi numele topice minore din trecut. Pcntiu trecut o astfel de
ludare e cu neputinţă de realizat din cauza lipsei unei informaţii continui
şi suficiente în izvoarele istorice. Timp de câteva secole, până la 1781, toată
informaţia în materie de nomenclatură topică minoră ne-o oferă' doar documentele moldoveneşti, care cuprind şi hotarnice. Informaţia aceasta însă
e foarte săracă şi necompletă: hotarnicele ne indică numai detalii de niYelment şi de planimetrie de la periferia teritoriului unui sat, fără să cuprindă
şi indicaţii asupra numelor topice minore din interiorul hotarelor satelor.
Peritru multe sate vechile documente păstrate nici nu cuprind hotarnice„
iar adeseori, când e vorba de hotare, se întrebuinţează formula stereotipă:
iar hotarul să fie, pe unde din veac a umblat. Unele documente care cupi-indeau hotarnicele unor sate s-au pierdut. Când la hotărniciri mai târzii se·
repetă toponimice minore din hotarnicele mai vechi, nu putem avea t'otdeauna siguranţa că, într-adevăr, în acel timp mai erau în uz toate vechile
~& Într-un curs asupra iz·1oarelor istoriei culturii europene în evul mediu, ţinut în
anul de studii 1921- 1922 la Institut fUr i)sterreichische (;eschichsforschung, prnf. O. Redlich de la Uni-1ersitatea din Yiena a arătat, printr-un exemplu concludent, ce mare importanţă
prezintă în domeniul studiilor ele toponimie stabilirea formei primordiale a unui nume topic
şi te'concluzii greşite se pot trage uneori din nerespectarea acestui postulat ştiinţific: în Austria
există o localitate, numită Schweinsdorf- O cercetare· superficială ar putea ·1edea în toponi.micul acesţa un indiciu referitor la o anumită ocupaţie a locuitorilor satului - crescători de
porci - . ln vechile documente însă forma numelui localităţii e Svanihildo-dorf -- satul lm.
S'ianihildo - , din care fonetionul limbii germane şi etimologia poporală au deZ'!oltat forma
actuală.
·
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numiri topicc. :Multe documente \'cehi moldoveneşti ni s-au păstrat numai
în cupti sau în copii de pe copii sau numai în traduceri gtrmane ale lui \\'ickeBhauser, în care, în mod fatal, s-au strt::cmat adeseori coruptele. Schimbarea
nm:nai a unei singure litere într-un cuvfrnt îi schimbă fundamental cuprinrnl
noţional, de exemplu: \'alea Corbului în loc de \'alea Cerlmlui. Dar chiar şi
~n documentele originale uneori unele nume topice minore au fost citite greşit.
lntr-un paragraf special vom trata soarta vitregft pe care aceste nume au
avut-o, în cursul timpului, i11 diferite monumente grafice.
:'.\folie din \'echile documente moldoveneşti, ast{tzi pilrdute, referitoare
la teritoriul Bucovinei s-au păstrat numai în traduceri germane in scrierile
lui Franz. Ad. \Vickrnhauser şi în aşa-numitele Acta grandicia, aflătoare în
Arhivele Statului din Cernăuţi. Pentrn precizarea formelor numelor topice,
opera lui \Vickenhauser e în multe cazuri inutilizabilft, deoarece de multe
ori numele topice sunt redate în traducere germană. Duprt 1781, Comisia
austriacă de delimitare a satelor de sub conducerea colonelului \[etzger,
şi-a început lucrările, cercetând la faţa locului hotarele tuturor satclcr şi
moşiilor. Cu ocazia aceasta, strt pânii sa telor şi moşiilor au prezentat com:siun ii vechile documente de proprie ta te, care au fost traduse în limba germanr1 şi trecute în registrl' speciale, numite Acta granio"alia. Tot în registrele
acestea ;,u fost trecute şi copiile noilor hotarnice întocmite de comisiune.
Hotarnicele întocmite de comisiune cuprind un material infonnati,· de prim
ordin pentru cunoaşterea nomenclaturii topice minore a satelor bucovinene
în decada a noua a sec. X\'III. Deşi numele topice sunt redate în ortografie
germană şi cu unele deformrni, totuşi se poate cunoaşte cu uşurinţ5. forma
adevărată a numelor. în Gropatsche adunke din hotarnica satului Bainţa
recunoaştem frtr:i greutate toponimicul: Groapa cea Adâncâ. Lunka Kt'nuliti
din. hotarnica satului Bărbesti e Lunca Câinelui. Krako die Schios din ho·tarnica moşiei Bareşti e pârâ.ul Crac11l de jos .
.Paralel cu acţiunea de hotftrnicire a satelor pe teren, indeprnclrnfrt
de comisiunea de delimitare, echipa de ofiţeri cartografi austrieci, mai alfs
ofiţeri poloni originari clin Galiţia, au executat pentrn fiecare sat şi faca~·e
mci$ie hărţi cadastrale. Aceste hftrţi constituite un iz,·or principal pLntrn cercetarea toponimicei bucovinene din interiorul teritoriilor satelor, la sfârşitul sec. X\'lll. Ele cuprind un bogat material toponimic. :\i se dau nu
mele de ţarini, de munţi, de dealuri, de pârae, de fântâni, de poieni, de fânaţe, de poduti etc. Fiind executate de ofiţeri, mai ales galiţieni, care riu
cunoŞteau limba· română, .aceste hărţi cadastrale prezintă unele sc;1deri în
ceea c;e priveşte redarea numelor topice. De multe 01 i, acestrn apar deformate, iar uneori sunt traduse din limba lomâneasc5. în limba ~la\";\. Ortografia e germană, uneori polonă. :\urnele unei ţarini de pe teritoriul satului
ArbQre arc forma lmbrelossche, în loc de ln Pârloage, iar altrt ţariră din acelaşi sat e numită Undi Lup11l111·. Fânaţul la Fântâna lui Toader, ~i Fânaţul
la Pod de pe teritoriul satului Cr;tiniccşti apar în forma Funa::: la Fo1iti11a
a la Doda şi Funa::: la Bod. D1"alu Ceboa11 (corect: Cebran) din ha1ta cadastraiă a satului Zahareşti e Dealul C1.mbieana. Pc .teritoriul satului Zadpbriuca avem Kampn A ntunova Gfrniza în loc de Câmpt{ la F ântâ11a lui .-l nton.
:Mai multe poate decât numele topice propriu-zise, pn:zintft o importanţă deosebită pentru istorie, etnologie, filologie, gwgrafie, geologie,
zoologie şi botanidt toponimicile minore.
·
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Nu numai istoria locală, ci şi istoria naţională valorifică pentru lrmurirea unor probleme rezultate obţinute de cercetările de toponimie minoră.
În regiunile în care s-a stabilit o dominaţiune politică străină, dar populaţia
autohtonă a rămas pe loc, numele de localităţi pot fi schimbate - fenomen
întâlnit pretutindeni în astfel de cazuri - , dar nomenclatura topicii mir.orii
se păstrează mai departe. în regiuni, unde numele topice minore sunt de o
origine, iar numele de localităţi de altă origine, situaţie pc care o întâlnim
în Elveţia, dar şi în Transilvania înainte de 1919, toponimicele din mm;\
sunt din limba populaţiei năvălitoare, iar cele dintâi sunt din limba populaţiei
mai nchi, a populaţiei autohtone 57 • Bucovina e regiunea runcurilor, obcinelor, muncelelor, măgurelor, arşiţelor, plaiurilor, dumbrăvilor, bâtcilor,
chicerelor, să.liştilor, sihlelor, smidelor, tarniţelor, lazurilor, prelucilor. Aspectele variate ale solului au dat naştere unei bogate nomenclaturi topice
minore. Pe aici au trecut drumuri comerciale însemnate. De atâtea ori regiunea a fost vad de trecere şi cimp de bătaie pentru armate duşmane. Nomenclatura topică minoră păstrează amintirea acestor întîmplări din trecut.
În legă tură cu condiţiile istorice din trecut stau şi numeroasele toponimice
minor~. care indică locuri întărite de odinioară. Nu vom releva în am5.nunt1~
importanţa pe care o prezintă toponimia minoră pentru ştiinţele amintite
mai sus. Dăm numai câteva exemple concludente. Foarte multe nume topice minore sunt, la origine, apelative. Ideile exprimate prin cuvintele a~e~
tea, devenite nume proprii, redau o realitate din timpul formării toponimicului. ln cursul timpului s-au produs atâtea schimbări în înfăţişarea fizic;;.
a solului. Unele detalii de planimetrie au dispărut. Păduri întregi au fost
distruse, pentru a se obţine păşuni sau locuri arătoare. Atâtea fânaţe s-au
transformat în locuri arătoare, bălţi au fost prefrtcute, prin secare, în păşuni.
Multe iazuri şi drumuri au dispărut 58 • Unele pârae şi-au schimbat cursul.
Aceste schimbări se reoglindesc în numele topice minore. Numiri, ca Arşiţa,
Arsitră, Jarişte, Pârjolita, Pârlita, Pârliturii ne arată existenţa, în trecut,
în acele locuri a unor păduri distruse prin ardere, la fel cum şi numirile C1-trături'i, La::, Rttnc ne indică existenţa pe vremuri a unor păduri, distruse
însă prin curăţire, prin tăiere 59 • Pârlitura, La::, Frâsiniş sunt astăzi numele
unor părţi - cuturi - ale satului lgeşti. La Fânaţul I adulm: se numeşte o
ţarină de pe teritoriul satului Zahareşti de lâng[t Suceava. Astăzi în acea
57 E. Petro-Jici, Toponimia migurească în Trnnsilva„ia medievală. în re·J. , ,Transilvania", voi. 74, p. 113-114, idee dezvoltată de W. Meyer-Lubke în: Finfilhrung in das Studium der rom. Sţ>rachanssen schaft, Heictelberg, 1920, P- 282.
5 8 La 1783 eicista la hotarul între satele Zahareşti şi Stroieşti <lin ţinutul Suce·Jii, lângă.
pârâul Pripasna, un iaz numit; Iazul cel Jl,fore. Comisia austriacă cte delimitare n-a pus
la 1782, în locul acela, un semn special de hotar, „pentru că lazul cel Maree pentru oameni
„ei11 unsterbliches Granzzeichen" (Arh. St., Cernăuţi, Acta gran., VIII, 110). Acest iaz
a ctispărut demult. dar existenţa lui mai stăruie încă în amintirea oamenilor din cele două sate.
La 1787, un bătrân din satul Piscani dă această mărturie în legătură cu hotarul satului; „El
au zis: „Cum poate să mărturisească, că di atunci au trecut câtă·Je vreme şi drumurile s-au
schimbat şi locurile s-au arat"' (Gh. Ghibănescu, lspisoace şi Zapise, V, l, p. 224). ·
69 Documentul de confirmare de la Radu! Vd. din 1617: „Curături ce el le-au curăţit
din codru întreg" (Acelaşi, Surele şi Izvoade, XXII, p. 136). Zapis de vânzare din 1622: „Cură
tură făcută ... în cornet'" (acelaşi: Surete, XXI, p. 240). Pentru înţelesul şi etimologia' C'1vântului runc v. G. Popovici, Runc, glosă la o colecţiune irudită de documente moldo-câmpul~e.
„Conv. lit"., XXV, 1891, p. 705- 716. Termenul runc se întâlneşte şi ln regiunea roma.nicll.
alpină, astăzi germaniza.tă din apropiere de muntele Glockner: rang getin, runcatina., defrişa.re (pe la 1300: rukartin, la 1533 Runcknendin), (Karl Finsterwalden, Ueber Tauerna""'"· în
„Zeitschrift filr Ortsnamenforschung", V, Munchen, 1929, p. 238).
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parte nu se mai găsesc fânaţe, ci numai locuri arătoare. Toponimicul Sălişte,
atât de obişnuit în multe părţi ale pământului romfmcsc, e o mărturie prntru
existenţa, pc timpuri, în acele locuri, a unor sate dispfnute mai târziu. Nu
mai existft astăzi nici unele ocupaţii ale oamenilor, în unele locuri - varniţe, dohotftrii, mine, că1bună1ii, prisăci - . De ascmrne~~. în unele părţi au
dispărut şi unele culturi - podgorii - şi unele specii de arbori - tisa - ,
existente pe vremuri. Pentru existenţa lor, odinioară, aYem drept mărturii
aproape numai toponimicele minore de astăzi.
Toponimia oferii şi filologilor un preţios material de cercetare60 • Foarte
multe nume topice minore au fost la origine simple apelative. L'nele cuvinte,
odinioarii cunoscute, obişnuite în graiul zilnic, au dispruut cu timpul din
limbrt, dar ni s-au păstrat ca nişte fosile, în toponimie, fărrt ca înţelesul lor
si\ m~i.i fie cunoscut celor de astăzi. Astfel <le cuvinte comune, devenite nume
topice, cm·inte dispărute din întrebuinţarea zilnidt, dar pflstrate pana asti"tzi
în unele pftrţi în toponimie, sunt: podirt~i, :Apodfr, sr:ciiturri (în accepţiunea
veche), smidci, obrejci, jt"dovin1I, bobeictf,bâtcii, runc, prihodişll', :Anoagtl, odae,
bari:, rât, rnr1iturii (devenitft în unele piirţi cc'iriit11ni). Dar şi în topou im ic,
tmele din cuvintde acrstca, necunoscându li-se astăzi srnsul şi fo1ma Yt:che,
şi-au pierdut aspectul fonetic adevărat: Rede, în loc de H.ediu, parte de sat
şi ţarină în Horodnicul de Sus; La rede - ţari11rt -- şi Dealul Hedelui, în
satu.i G··fu1iceşti, '.n loc de În Hcdiu, Dealul Hediului; Caătm f1 ~i chiar
Calatura, în unde sate, în loc de curătnrft. Şi studiul graiurilor româneşti
din ilucovina grtscşte frncmrne interesante în toponimia minmă. Hfuţile
cadastrale austritce de la 1782 si din ~ec. XIX redau unele fmme asa cum
erau rostite de populaţia satelor' respective: „ Gialu Pogisch" (de fapt.: Dialu
Pogisch), 1785, Areni; „Dziale Waratika", sec. XIX, Bucşoaia; Corojia
(= Cornvia), 1783, pârâul „Karoschi" (= Corojiei, Corovici), 1768, :Mihalcca; Schiu, 1820, Mahala; „Hunci Dzial", sec. XIX, Mănăstirea Humornlui;
„Dzial la Ostra", sec. XIX, ()stra; „Dzialo weck", !'CC. XIX, Scheia; Dealul
l::t tYei ,)\lozii", 1783, Stejftreni; Poiana „Scherbului" (=Cerbului), 1785,
Straja; t:njiu Morii, 1785, Cdeşti; Cngiului Grichlici, 1785, Yama.
Un toponimic minor, de la 1782, din !'atul Zvincace, aşezat pe malul
~istrului, în faţa târ~ului galiţi;!n Zelcşcirnl, ne-a consnvat chiar amintirea
mmi punct vamal în locul actla: Movila \'f.mii (Acta g1an„ \'III, 331).
Materialul toponimic prezentat în prg. 4, arată ce mari foloase pot
trage disciplinele ştiinţifice amintite mai sus din utilizarea acestui material
în cadrul cercetări\or lor. Examinarea materialului toponimic minor ne ajută
si"i formulăm unele consideraţii <le ordin general în legrtturr1 cu unele aspecte
ale vieţii din trecut a poporului din regiunea aceasta: în toponimia minoră
din Bucovina aflăm mai ales reflexe ale unei vieţi de popor muncitor în agriculturrt şi foarte puţine ecouri ale vieţii păstoreşti. Toponimia de aici nu ne-a
prtstrat nici o urmă despre migraţiuni ale păstorilor noşti·i, atît de cunoscute
în alte părţi ale pământului românesc, ceea ce constituie o dovadă dt fenomenul acesta n-a existat în pf1rţile acestea. Toponimicul minor Drumul
Oh, ])rumului Oilor, atât de frecvent în Muntrnia şi Oltcnia 61 , nu-l întâh:im
în Bucovina.
0

Densuşianu,

81

Densuşianu,

Ov.
Ov.
212-216.
•

Urme vechi de limbă în toponimie românrască,
Viata păstoreasră în poezia noastră populară,
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2. THA.:\Sl\IITEREA :'.\"CMELOR TOPICE -

MOLDOVENEŞTI

ŞI

BCCOYINENE

Habcnt sua fata libelli. Dictonul îl putem aplica şi la situaţia şi sparta
numelor topice moldo,·ene: Habent sua fata nomina locarum l\Ioldaviae.
~urnele acestea, în special toponimicele minore, au a\'ut o soartă t,ragidi.
Ele au fost supuse în cursul timpului unei maltratări sJ.lbatice. O mare parte
din ele sunt astf1zi rezultatul unor lectttri greşite. Colecţiile de docuro.ente
abundă în astfel de toponimice deformate, denaturate . .Multe constituie p9nsensuri directe, c:tci nu cuprind nici o idee, care s:\ fi stat la haza naşterii
lor. E faimos top0111micul: Zoiţa Pisteroaica, în loc de: Sovita peste H1rdca,
din hotarnica satului Măm~·Lieşti din 1760, la D. Dan, .Mâ111Tstirca S11(c.n'ja,
Bucureşti, 1923, p. 212 . .\'lai cităm unele exemple de lecturi greşite: „ ... şi
la obârşia Salautului, unde au fost Tălomăşit Pârteaşi ... ", în loc de: )i la
obârşia Solonţului, unde au fost Tatomir şi Pârtea, documem ele la Alexandru cel Bun din 1429 (Acacl., Doc. sec. XI\', X\", Mole!., I, 83); pfti·âul
Lomniţei în loc ele Pârâul Buninţilor, în hotarnica satului Scheia di11 1754
(Balan, IJoc. buc.,\", 15); Bursa în loc ele Bursucftrie in hctarnica Cuciurnlui
Mare din 1575 (Bal., Doc., I, 73); Bursuco\"a în loc de Pârâul Bursucului,
într-un document de întărire a stăpânirii asupra moşici Cucimul ~1ic' uin
1602 (acelaşi, II, 57). L'nii Pclitori ele \'cehi documente moldonpeşti" nu cunoşteau anumite particularit:iţi ale Yechii scriituri chirilice. ln domeniul
acestei scriituri, atunci când în douft silabe consecuti,·e ale unui cuYânt se
gftseşte aceeaşi Yocală, ambele despărţite printr-o singurfc consonantf1, ac.castă
vocalft se scrie o singură datft pe linie, trebuind însft să ~e citeasc;i în arŢibele
silabe, iar consonanta desp~trţitoarc se seric deasupra linieifi 2 , de eC\:~'mplu:
c'"'h. KdA "li. WAE pentru s;i să Yadă, şede. ::\' ecunoaştcrea acestui fencme11 _grafic
a facut pe mulţi să citească, de pildr1, Pleşniţa în loc de ]Jfeşeniţa (BaL, ]Joc.,
\', 90; Ghili., Sur. V, 8; Dan., JJ-rea Suceviţa, 139-140) sau Hroş('f1lţ2· în
loc ele Horoşâuţi (Bal., Doc., III, 9; IV, 95; \', 210-211; ).°. Iorga, St.
şi Doc.,\', 397; Ghib., Zapisa, IV, I, 41). Aceste lecturi greşite au dewnit
fatale pentru toponimicele respective, care s-au perpetuat, uneori, în forma
aceasta în diferite publicaţii chiar până în zilele noastre. Cneori lecturi greşite dau naştere la creări de nume topicc inexistente: „Satele \"işriiţa ...
şi satul Chilia, care-i pe Cirimuş" (Ghib., Sur., V, 173), în loc de: satul
Milie, intr-un documrnt dat de ~tdan Tomşa la 1623; IJnlg11şe111· in loc de
Dreciniţa, la 1608 şi 1648 (Bal., Doc., I, 141 şi II 132).
Foarte întinsă a fost denaturarea numelor topice minore prin acţiunea
slavizantă a cancelariei domneşti până la 1775 şi a oficialitftţii austriece,
după data aceasta. Spre deosebire de cancelaria regalrt a Cngariei, •care a
maghiarizat numele topice româneşti clin Transi1Yania 63 , cancelaria. domnească a MoldoYei a slavizat în documente o parte din toponimicele româneşti. Acţiunea slavizant~1 s-a întins chi~r şi asupra numelor de locuri care,
uneori, au fost traduse în limba slavă. In documentele ele la 1409 şi 1411,
satul Vama MolcloYiţei apare în forma M''l..iTo MOllAOKHU.KOE (Cost., Doc.,
în St., I, 73 şi 81), iar Câmpulungul ca: dl\1'.r"OllOl\i. (ibidem, 81). Într-un
document ele la 1445, localitatea Satul Mare de lângă IUtdrrnţi e numit:1:
&El\HKOCH1\t~H (acelaşi, II, 222). O formă de slavizare a fost şi aceea de i n02 X. Grămadă, Studii mărunte din domeniul ştiinţelor auxiliare ale istoriei, extras din
„Codrul Cosminului", XYIII, Cernăuţi, 1934, p. 415.
83 E. Petro·rici, op. cit„ p. 121-122.
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locuire a terminaţiunilor româneşti ale numelor_ topice cu terminaţiuni slave
b vechile documente scrise în limba sla,·ă. Intr-un document de la· Alexa:1dru cd Bun, din 1429, numele satelor Zahareşti şi Stroieşti apare ca:
Zalzarfruţii şi Stro1.uţii, iar cd al satului Lit~ni c<t: Lz:tanuuţ1:i (acelaşi, I, 270).
Vechile documente moldoveneşti ne dau destule exemple de slavizare a terminaţiunilor numelor topice. În general, formele acestea n-au fost adoptate
de populaţie, care a continuat să se servească de vechile numiri româneşti.
Totuşi, uneori forma cu terminaţiunea sla,·ă s-a impus şi în întrebuinţarea
:zilnică a populaţiei şi s-a păstrat până în zilele noastre. Acesta e cazul numelui satului Buninţi de lângă oraşul Suceava. Te1minaţiunea slavă a contribuit, în cazul acesta, la diferenţierea numelui acelui sat, întemeiat de
străbunul Bunea, de numele altui sat din apropiere, înţemeiat de asemenea
de un Bun ca: satul Buneşti64 • Şi numele satului întemeiat de Budu a suferit
înlocuirea tcrminaţiunii româneşti cu una slavă, apărând în vechile docume:1tc în forma: Budinţi, formft adoptată şi de locuitori. Din forma aceasta
s-au dezvoltat apoi formele de mai târziu: Budiniţa, Budeniţ, Budeniţi.
În numele satului Toporâuţi avem, probabil, tot o înlocuire a vechii terminaţiuni româneşti cu cea slavă 65 • Sistemul acesta de înlocuire a sufixului
pat::·onimic -eşti au sufixul -uţi a fost aplicat şi de administraţia austriacă
in cazul numelui satului Lenţeşti, devenit Lencftuţi.
Dese sunt, în vechile documente moldoveneşti, cazurile de traducere
a numelor topice minore în limba slavă. Practica aceasta o întâlnim în activitatea scrierii de documente a cancelariei moldoveneşti în secolele XIV,
XV .şi X\'I. Pentru a limita exemplificarea la teritoriul Bucovinei, vom cita
<lca:- câte\·a cazuri. În hotarnica satului Borghineşti din 1586, pârâul Frnmcasa e numit Pârâul Crasm'i, iar Valea Vlâdz'clit'i e numită Vladica Dolina
(Bal., Doc„ I, 65). În hotarnica satului Vama de la 1411, unele apelative
întrebuinţate ca toponimice sunt traduse în limba slavft: Vadul Jfoldovei,
Fft;:tâna Stlratâ, JJealul Frast'11ilor, JJealul Jlare (Cost., Doc. în. St., I, 81),
la fel si în hotarnica satului Berchisesti din 1473: Vadul Râu, Pârâul Rosia
(Bogd'., Doc. St„ I, 183-184), ap~i 'în cea a Suceviţei de la 1583: Dealul
Crucii, Stâ1za L'rsului, Poiana Jdârului, Piatra Femeilor, Dealul Vulturilor 66 •
Tr2,ducerile român:esti ale Yechilor documente moldo\'enesti, mai ales cele
făcute de pe traduc~rile germane ale comisiei de delimitar~ de la 1783, greM N. Grămadă, Aioldavica. Extras clin volumul omagial închinat lui I. Nistor, Cemă.
1937, p. 10.
65
Cf. satul Toporeşti din ţinutul Lăpuşnei, într-un document de la Ştefan cel :Mare din
1493 (l. Bogdan, Dac. lui Ştejan cel Mare, Il, 4).
66
T. Ila.lan, Doc. buc„ I, 86. Indicăm câte·;a cazuri şi din alte părţi ale Moldovei: un
~at pe Plotuniţă, unde a fost Keagoe Gănescul anul H.33 (Cost. I, 351). Astăzi pârâul se numeşte Ciorbolea, adică Cervolea, Cerboaică. Plotun înseamnă în limba slavă: cerb (acelaşi,
Doc. de la Stefăniţă Vd„ p. 180, n. 2). 1482: Pârâul Gurşa·ra (Gruşa'rei) în loc de Pârâul
Părului (acelaşi, Documente de la Ştefan cel ~fare, 117). 1493: 6EA0M nOTOllH pentru Valea
Alb:J. ·(ibidem, 175). 1495: satul Năneştii pe Studencţi, în loc de: satul Năneştii pe Recea (I.
Bogclan, Doc. St„ c.M„ II, 54). Pârâul e numit astăzi Pârâul Năneştilor, dar numele mai
vechi Recea s-a p[Lstrat pentru cursul de jos al pârâului, lângă care e situat cătunul Recea

;uţi,

(ibidem). 1497: satul :Maxineştii „A1•iÎHH1111H" în loc de: Maxineştii pe Pârâul Negru (Cost„
Doc. de la St.c.M„ 117). 1502: Iezerul Cerlenul pentru Iezerul Roşu (ibidem, 249). 1508: un
sat „•(A)Ho c!Ao'', în loc de Fântâna Iepurelui (acelaşi, Doc. de la Dogd. Vd„ 274). 1513:
un sat „e<Hoc1M", in loc de: un sat pe Şomuznl Rece (ibidem, 315).
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şese când, în loc de termenii topici adevăraţi, redau termenii slavi 8 7, perpetuând astfel o nomenclatură inexistentă. Întrebarea care se pune e <lt a şti
câte din traducerile slave cancelereşti ale numelor topice minore au înt\ :urat
din uzul zilnic vechile nume româneşti. O cercetare temeinică, pe baâ istoridt, a întregii nomenclaturi topice a M.oldoni ne-ar da putinţa de a stabili unele cazuri de astfel de înlocuiri. Putem admite îu unele locuri, cf1 tcponimicele slave de astăzi Solonet si Sulia sunt termeni trecuti din cancdaria
domnească în întrebuinţarea ~il~ică a populaţiei - prin ~ijlocirca clasei
stăpânitoare - înlăturând vechile numiri Se/rata şi Seaca. Ape numite Sr'irata se întâlnesc destule si astăzi în Moldova si se amintesc si în trecut in
documente 68 . Se pare dt şi numele dealului Tttria, dintre Prut ~i Jijia, amintit într-un document de la Ştefan cel Mare 69 din 1502, e tot o traducere slavă
a româneascului Dealul Boului 70 • Pe tot cuprinsul Moldo,·ci_ întâlnim o alternanţă a termenilor Sărata şi Soloneţ, apoi Seaca şi Suha. ln unele locuri,
de exemplu în satul Frasin de lângă Gura Humorului, întâlnim ambii ti::rmeni, şi Seaca şi Suha, pentru numirea a două pârae deosebite.
Mult mai întins[L si cu urmări care au rămas a fost actiunea de ~lav::o:are
a numelor topice min~re buco,·inene în timpul dominaţi~nii austrit"Ct'. La
1775 aproape întreaga nomenclatură topică minoră era româneascrt 71 . Odată
cu aşezarea primilor colonişti galiţieni în satele din nordul Bucovinei in:-cpe
şi procesul de slavizare a toponimiei minore. Alături de noile elemente piliţien e contribuie la acţiunea de slavizare şi au toritr1 ţile civile şi militare <rns• 7 De exemplu la T. Balan. Doc. huc., I, 95, hotarnica satului Borghineşti, trachsă.
în limba română <lupă o ·1eche traducere germană a 1!ocumentului original: Vladica Do'.ii'a în
Joc de: Yalea Ylădichii. l"neori miele nume topice ale aceluiaşi document sunt redate in berne
ctiferite de ctiferiţii ectitori în traclurerea românească a textului hotarnicei. l'n exempl11 c0ncludent ne oferri documentul <lin 1411, aprilie 1-4, prin care Alexandru cel Bun ditruic~te ;llă
năstirii Moldo-1iţa satul Vama cu t0c'1.te hotarele, ctocument publicat de l\I. Costăchescn f.')x.
mold. fa. de St.c.."1., I, 82) du pri o copie sla·rnnă <le la Academia Română (sau clup;\ Jaţi
mirski) şi cte T. Balan (Noi doc111ne11t1• câmpulungene, Cernăuţi, 1929, p. 10), în traducere rnmftnească dupri o copie germană. Reproducem textul hotarnicei din cele cJouri puhlicaţiuni. Costăchescu: , ,Jar hotarul acestui sat să fie începând din Vadul l\folcto-1ii, cc este mai jos de 'atul Câmpulung, cu poiana, drept la gura pârâului Geredzea, apoi la deal pe pâr<lu, până :a ,,1_,;îrşie şi de acolea la Măgura 1'foşului şi de acolea la Rascole ~i la Măgura Plopului şi de acolea
la Fântâna Sărată şi de acolea pe dealul Frasinului drept în râul Soartei, la deal pe S·.,ha,
unde cade în Moldo,m, şi de acolea peste Moldo-m pe p:î.râul Ceteţelor, la <leal, pe pârâul Cetă
ţilor, până în vârful Dealului l\fare şi de acolo tot pe obcina ctealurilor mari, cu toate iz-te:Mele,
care cad în Molcto·m şi în l\foldo-1iţa, pânit la obârşia Fruonosului, unde ca1le in Moldovi~a 'i 1le
aco?o la ob.'1rşia Deii, muntele ~i de acolo pe dealul Paltinului, unde cade în l\!ol<lo'1::, în
vad, în jos de satnl Cfunru'„ng uncie mai înainte am început". Balan: „Şi hotarul acestui
sat să fie începfrnd de la Bord-ul ('mdul) pe Molcto·rn, care este mai jos de s:ttul Dnlhor.olia
(Câmpuhmg) cu poienile drept la Obârşia Seresi şi de acolo pe Mr1gura l\foşola·m şi de acolo
la Rascoli şi Măgura Plopul şi ele acolo la Slcmoiu l\ernecu (Fântâna Sărată) ~i de aici
în sus pe dealul lasnâle drept la Şiana în pârâu, în jos pe Şuhoia, umle se ·mrsă în l\foldova,
şi cte acolo peste Molctova în pfrnîul Cotiţel de acolo în sus pe pârâul Cntiţel pfmă la vftrful
munţilor şi de acolo prin pădurea mare cu toate izvoarele mici, care se ·rnrsă în l\foldo·1a, rfrnă.
la gura Frumosului, unde ~e ·rnrsă în Moldoviţa, şi de acolo peste Molcto-1iţa pân[t la 01,;1rşia
Diei şi de acolo pe ·1ârful muntelui Dia şi de acolo peste muntele Palti11ul, unde aceasta se
pogoară la Dord-ul peste Molclo·m, mai jo.-; de mtu! Dolhopolie, unde s-a inceput hotarul".
6 8 I. Bogdan, up. cit., li, 229.
•• Ibidem, p. 195.
1° Valea Boului din raionul Cîmpulung.
71 Obsenăm că atât în hotarnicele comisiunii austriece de delimitare cât si in hăr1ile
cadastrale întocmite de ofiţeri austrieci apar tractnse î11 limba sla·1ă multe nume tr;pice min~re
nu numai din satele din nordul Buco·1inei, ci şi <lin cele din snd. Aceasta nu constitnie o
do·mdă că numele sla·1e erau întrebui11ţate de fapt la acea dată de populaţia autohtonă.
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triecc. Cu timpul nomenclatura topică minoră se slavizează în părţile nordice a:le Bucovinei. ln mod obişnuit vechile nume topice minore se traduc
în limba ucraineană 7 2 . La început întâlnim pe alocuri câtva timp, fenomenul
bilingvismului toponimic. ln hotarnica de la 1782, a satului Vitilinca se aminkşte: „Fon tina Adunka oder rus,-.isch Hulboka genannt" (Acta gran.,
X, 88), în cea a satului Bărbeşti, de la 1783 întâlnim: „Moldauisch Lunka
!\inului, russisch Pess în Lu oder Hundssumpf" (Arta gran., I, 249). Hotarnicele multor sate ne oferă astfel de exemple. În harta cadastrală <le la
1782 a satului Ocna, o ţarină e numită: „La Per oder Hruska". într-o copie
din 1789 a hărţii acesteia nu mai apare vechea numire românescă, ci numai.
cea nouă, slavii: Hruschka, care-i o traducere a ved:ii numiri româneşti.
Pentru lămurirea 01 iginii numelor topice minore de astăzi din satele BucoYinei
de nord e necesar un studiu comparativ al nomenclaturii topice minore din
pflrţi.Je acestea ale Bucovinei din Galiţia orientală şi din Bucovina de sud,
cu utili:tarea materialului informativ cuprins în vechile documente moldonneşti, în hotarnicele comisiei de delimitare şi în hărţile cadastrale <le la
sffuşitnl sec. XVIII. Acest studiu ne-ar da, în parte, posibilitatea de a deosebi
Ycchca moştenire moldove11easd"1, transmisfl în haina slavă, de creaţiunile
topcnirnice de mai târziu ale populaţiei imigrate din Galiţia. Moştenirea
toponi.mkă moldovenească
e evidentă în multe sate cu populaţie ucraincanCl in termeni topici ca: Palcna, Paleno, l'ahana, echivalente slaYc ale
cu vântului: Arşiţa 73 , Scnioca sau Sin a, termeni corespunzf1 tori românescnlui: (Dealul) Vânăt, Ves11crca pentru Primclvăratcc, după analogia toponiir.inilui Tomuatcc, Tarinca, o deformare a românescului Tarinft. In Putila
e un rârâu numit pârâul Porculeni, iar alt pârâu pârâul Svenenca. Ambii
tt-: mu1i cuprind aceeaşi idee. Ln fenomen interesant întâlnim în nomencla tma topkr1 sla,·ă. mai ales din regiunile huţ{Llleşti: adaptarea termenilor
1 omâncşti
la limlia sla,·ă: Betca - Bâtca, A.fenec - Afiniş (în gura
Puti.ki); Rijena - H.uginf1, Rungu - Runcu, ~lerlova, Crsulova, Turculova,
(in B odina), Rcpa-H.âpa (în Torflceni); Tarnecica -Tflrnicioară (în Gura
Putilei). Fenomenul acesta îl întâlnim acum la 1783 în hotarnica satului
Yilsucea, în care se aminteşte „ein Fichtenwald, 1·ussisch Bredit genannt''
(Acta gran., X, 119). Termenul Bredit nu-i decât românescul Bn'idct.
La 1782 comisia austriacă de delimitare şi-a început pe teren lucrflrile
de hotf1rnicirc a satelor şi moşiilor. Proprietarii acestora au prezentat comisiunii documentele, care constituiau titlul lor de proprietate. Documentele
acestea au fost traduse în limba germană şi trecute în registrele care cnprindeau actele de hot~irnicirc. Aceste traduceri care, de multe ori, sunt singurele
transmiţătoare ale unor vechi documente pierdute după 1782, constituie alt
72 Termeni toponimici ca: Popiwe Mobila clin satul Da·1icleşti, Rado·1a ~fohila din satul Bor;'iuţi .. l."rsulakowa Kirniza şi Bursuko\\·a Dolina clin satul Suho-1erca, termeni ce-i înt<llnim în hru-ţile cadastrale din 1782, pot fi socotite drept traduceri ale toponimicelor rnm{1neşti: M0"1ila Popii, l\lcl'lilele lui Radn, Fântâna lui Crsuleac, Yalea Bursucului, făcute ele cei
clintii colonişti galiţieni aşezaţi în satele amintite, după cum pot fi. socotiţi şi clrept traduceri
f:tcute <le ofiţerii topografi austrieci.
73 În Şipotele, pe Sncea·ta, a·1em în sec. XIX toponimicul Arşiţi1, în locul ci1ruia la 19.15
apare echi·1alentul sla·1 Palena.
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izvoT de denaturare a nomenclaturii topice bucovineneN. În traducerile
acestea de multe ori numele topice minore apar deformate sau redate în
forma slav[t, ce se află în textul slav al vechilor documente. Astfel in traductrea germană a ispisocului de la Grigore Ghica din 1764 localitatea-Borghineşti pe Somuz apare în forma Burdumescht bey Si;:hcnuz (Acta gran., III,
20i), fără îndoială o lectură greşit[t a copistului. 111 hotarnica din 1586 a
aceleiaşi localităţi întâlnim formele: „Vladika Dolina" pentru Valea Vlă
dichii şi „Bech Krasni" pentru Pârâul Frumoasa (ibidem, 219-220)". Avem
şi cazuri când, în traducerea germană, numele topice minore sunt redate
cu tt>rminaţiunea slavă, astfel J1 âgura J.11 oşolava, în loc de: Măgu,·a Mo~ului
(Bal., ~oui doc. câmp., 10). Greşeli de limbă ne fac să admitem că, uneori,
trecerea în registre a textului tradus a fost făcută de copişti care nici nu cunoşteau bine limba german[t. Deformf,rile numelor topice minore din traduct>rile germane ale documentelor moldo\·eneşti nu sunt atât·opera traducfL torilor cât mai ales a copiştilori 5 , care au trecut în registre textul german
al traducerilor. Condiţiile acestea de efectuare a lucrărilor explică atât deformări ale numelor topice cât şi unele inad\·ertenţe în legă tură cu aşezarea
satelor, de exemplu indicaţia, dl satul Părh[LUţi „se află pe ~omuz în ţinutul
Sucevii" în loc de pe Soloneţ (Acta grnn., II, 72), inadvertenţă repetată şi
ele Balan, Doc., buc., VI, 234.
În materie de tratare a numelor topice minore distingem demă· atitudini, două concepţii deosebite la cele două organe, instituite ele g1h·ernul
austriac la 1782 pentru reglementarea pe teren a relaţiilor de proprietate.
Comisia de delimitare de sub conducerea colonelului Metzger redă, de obiceiu, în acta granicialia nomenclatura topicft real[\, adic:t cea în uz la acea
dată la populaţia satelor, deşi şi această comisic·manifestă uneori te'ndinţe
sbYizante. Cneori alături de toponimicul românesc, comisia de delimitare
[dr:] şi echiYalentul slav: „Fontina Adunka oder russisch Kulboka genannt"
(hotarnica satului Yitilinca, Acta gran„ X, 88); „moldauisch Lunka !\.inului, russisch Pess in Lu oder Hundssumpf" (hotarnica satului B-rn bcşti,
1'bidcm, I, 250); pârâul „russisch Pessin - lu, moldauisch_ Lunka Kinului"
(hotarnica satului Calineşti pe Ceremuş, ibidem, I\', 422). In schimb ofiţerii
cartografi, cei mai mulţi poloni origi11ari din Galiţia, însărcinaţi cn intccmitea hrtrţilor cadastrale ale satelor şi moşiilor, redau numele topicc minore
de obicei în traducere slavă. Cităm exemple din nomenclatura tcpic;i rninor[t
a satului Oşahlib: Fontina Alba în hotarnica comisiei de delimitare, Biala
Kfrniza în harta cadastrală; Fântâna Putredtl în hotarnică, HHila Kirmi"za
în harta cadastrală; Drumul Bârladului în hotarnică, od S11isti11sk1· Kostinez
în harta cadastralfl. În harta cadastrală a satului Rarancea întâb{im: Perrn
Tur!mly, iar în foaia explicatiYă însoţitoare apare Potok Turkuly. În unele
hărţi cadastrale întâlnim o slavizare parţială: Chri"nova Kempu (= Câmpul
Hreanului) în harta cadastral{l a satului Dubronăuţi; Popiwa Jiohila
(= l\fovila Popii) în cea a satului Davideşti; Ursulakova Kirm1::;a (=Fântâna lui Crsuleac) şi Bursu!wwa Dolina (=Valea Bursucului) în cca a
74 R. Gassauer, Contribuţiuni la istoria Sucevii şi a împrejurimei, în ,,Anuarul liceului
ort. or. ~ Stefan cel Mare•> în Sucea·1a", 192j-26, Sucea·1a 1927, p. VI. Autorul ct:1 câte·1a
exemple de deformări, de către copişti, ale traducerii germane oiginale: prelipcian fo Joc de
pri"Jilegian; wohoroholen, în loc de: von denen Polen; des heiligen Gagen Meteyas pentru:
des h~iligen Gross-1\.foyrers.
75 Vezi nota 74.
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satului Suhoverca; wid M oltiltt Onewa ( = La ~Iovila Onului) în harta
.a satului Cadobesti. Cnelc hărti cadastrale ne oferă un mixturo
compositum; od Czaltora, Intrei Perei, La' Kruc:::e, Stynlla, V1'd Kreslai in
ha:-ta cadastrală a satului Corovia; Selişte, Vid Paduri, Kemp despre Predi:i
of o.~trica, Despre Predii, J)espre Jablone:::, în cea a satului Ceahor. C'nele
Lumiri apar cu totul deformate: Zelislw pentru Selişte, în harta cadastrală
a ~atului Ganilesti.
Direct fatală pentru nomenclatura topică minmă bucovineană e opi:.'ra
lu! Franz Adolf \\'ickenhauser, a acestui îndrăgostit de trecutul Bucovinei.
Multe din vechile documente moldoveneşti, astăzi pierdute, referitoare la
satde bucovinene s-au pi"istrat numai în scrierile acestui autor în traduceri
germane. Pentru stabilirea formei numelor topice minore, opera lui \Yickenhau:'l'r e in multe cazuri inutilizabilă, deoarece de multe ori el dă numele
topicc minore în traducere gerrnanft. Astfel în scrierile acestui autor întâlr ir.: termeni ca: I~faffe11wiese în loc de Poiana Popii (hot amica Siretulu ~
di:' 1756, în: (~esch. der E.lăster Hornar, Set. Onufri ... , 192). Sclzărfcnbcrg
fr loc de }Juntele Ascuţita (~Ioldoviza, 146), T"crbramztc Falsw în lQc de
Pkdde arse (ibidem), Sclncar::.wald pentru :\'egrileasa (ibidem, 147), lrolfsl;acfz. în loc de Pârfrnl Lupoaiei (ibidem, l 53), Sal.:briindel pentru Fântâna
S~,rat:i (ibidem, 148), .-.J.l~folterbaclz pentru Pârâul Iablonăuţi, într-un docurne:;t ck la Petrn ~chiopul, <lin 1575, cu hotarnica satului Cuciurul .::\lare
{Woronetz-Putna, li, 2, 195) 76 , Jloldabru1111 pentru Fundul .MoldoYci (ibidem, 143). Pentru a ,·edea haosul ce îl poate produce în nomenclatura topică
procedura lui \Yieckenhauser, reproducem hotarnica braniştei mănăstirii
\' croneţulu i de la 1630, publicată în traducere germană în Gcsc!iichte der
J\.lUstcr fforonct::: wzd J>11t11a, p. 112-113: „Das Gcm;i.rke 77 <liesrr \YaidsUi.tte•8 ist anfangend nm cler kaltcn Toplitza7 9 , \'OJ1 <la geradc zum Scharfe:1 !JL'rg 80 , Yon <la zur salzigcn l\fogura 81 , Yon <l ic ser zur Ziegenmogura 82 ,
\H:ite,· zum J)iaccl, von da zum gebrannten Felscn 8 ~ ,·on diescrn zur Marks~~uk clas Tocloresk 81 , von hier zu Kirils Briinckl 8 ;; sodann hinab zur Bistritz.
auf <ler Bistritz abw;i.rts bis zur l\Iiinclung cler argen Scwora 86 , an dieser hin«.uf zum Crspnrnge 8 7, Yon da imrner auf dern Bcrggrat 88 , bis auf die Hohe
Scknu 89 , weiter dern Bnggrad nach zur Jablowiza, clann auf <lem Berggret
fort zum Berg cler Fichte 90 , von diesem hinab zur :\' iagra, sodann abwărts
cacastrală

7 6 Felul de redare a numelor topice minore <lin acelaşi document (dat de Ştefan cel Mare
la 1491) la \\"ickenhans~r. Gesch. der Kliister Homar ... , 86 şi la I. Bogdan, Doc. !ni St.c.M.,

I, 489.
77

Hotarul.

78 Branişte.
79 Topliţa Rece.
811

Muntele Ascuţita.

RI

l\lăgu ra

""

Măgura

"3

RI
R5

Săra t{1.

Caprei.
Pietrele Arse.
Prislopul Toclerescnlui.
Iz-rnrul Chirilului.

"" Gura Iz·rnrului
R7

Rău.

Obârşia.

"" Opcina.
" Vârful Şarului.
"" Dealul Pinului,

traducere

grcşit:1 c'.L~i

pin se

cheamă

în limba germană -Kiefer.
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an die Bistritz, dann der Bistritz abwărts nach zur Mundung Kasalu~ch 91 ,
darnach auf den Kătrăgasch aufwărts zum Geburge Kolbu, von diesem :n1m
bosen Grat 92 , dann zur Ostrisohoare, zum Berg Metschisch 93 , dann difstm
Berg nach zum Berg Schwarzwalden 94 , von der Furt an der Schwarzwa1cle95
zur Furt an cler Marna 96 , und du Marna Opcina 9 7 nach zur Klădita (1\J.-,cka,
Steg), sodann auf dcm Berggrat zum grossen Schilficht 98 und von hic·r auf
einem Berg zum Ursp1 ung Bălkoa"~ 9 • t:neori \\'ickrnhauser înţelege grrşit
şi tot greşit traduce unii termeni topici. Traducerea hotarnicei de la 1491
a mănăstirii Humorului 100 cuprinde multe greşeli de felul acesta: B .... n.K'kTtlp.s
,1tlH .G.ot(Ktlp: zur Abtrocknis des Buchenwaldes; " n.iK AO 1103Ell A" ,,1hstl1m.1.
H.t Tp"fsp.tsH: sonach zum
Gestrăuch, wo der \Yeg ist Sunja (Sem~nei),
dann auf dfm grossen \\'eg unter dcn Tanncn (Brazi); AO 1W1'X' 11.i c1ci,.r.11w,o.tp.t: zur Anhohe unsnes Er!Osers.
ln condiţiile acestea atât de nefavcrabile de transmitere a nomc;1daturii topice minore e explicabil că astăzi, de multe ori, nu putem şti ce a fost
în hecut realitate vie, ce forme toponimice au fost întrebuinţate ele pq:m.
Şi pe noi ne interesează tocmai f01mele acestea autentice.
După cum \'edem din expunerea referitoare la transmiterea numdor
topi-:e, multe toponimice minore apar în unele izvoare în formă cornptiL
Cercetarea comparativâ a nomenclaturii topice, din difo-ite epoci, a ac~:niaşi
sat ne ajută adeseori să îndrepti1m coruptele strecura te în foi ma unor :: u;ne
topicc. În harta cadastr:1lrt a satului Straja, din 1785, întâlnim numek mmi
pârâu redat astfel: Gura I smc11ielo, G1tra Sminiclo. O apreciere superficialit
a numelui ne-ar e\·oca o legătură cu o anumitf1 pie~r1 Yestimentaiă. ::\1:::;~de
de azi al pârâului însă c: Jimi11cl. l~mrnido şi Sminielo sunt fo1me rn:i:11te
ale formei adevfirate: Jiminel. În harta cadastral5, dela 1783, a St~ll>t~tilor
pe Siret se găseşte o ţarină: „La rcdalui" şi un „/>arau a lui Radio/a". ::-ar
părea, că avem de-a face cu numirea: pârâul Hediului sau pârâul Raddui.
Numele actual al pârâului şi ţarinii e: Radcoalf. Într-un document ele la 1752
al satului Liteni, editornl a citit greşit: JJealul Ţiga1111fa (Bal., Doc. YI,
303). În Acta gran., de la 1'783, apare numele corect: /)calul Ţigănu~cidui.
În hotarnica muntelui :Măgura, din 1603, întâlnim iai ăşi o lectm ă greşit:-:~
Prislopul I ecului (acelaşi, I, 59). Într-un document de la 1594 (Acad. lJcc„
sec. XVI, Mold., IV, 112) şi în hotarnica din Acta granicialia, din 1/8'.\, se
găseşte forma corectă: J>risloţitl Săcuilcr. În harta cadastrală de l~ 178.S.
a Voroneţului întâlnim: „l'crcu Rula" - grafie germană - şi „Pereu .Uaidornit:.a''. ~urnele actual al celor dou;i pâraie e: Râla şi J\lagherniţa.
Gurn Cr1ţiiluşei.
Opci11a Rea.
"" Dealul '.\lăcieşului.
•4 Deal ul Negri lesei.
•& Va<lul Xegrilesei
0 • Vadul Ciumârnei.
97 Opcina Ciumârnei.
•• S1n[tr<îta cea Mare.
•• Gura Jl[Llcoasei.
100 l~r. Ad. Wickenhauser, Homor, Sft. Onufri, p. 86-87, Cf.
I. Bogdan, în Doc. lui St.c.::11., I, 489.
91
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ohsenaţiilc

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

critice ale lui

Studii rlr, toponimie

3.

NA~TEREA ŞI

minoră

(ll

407

ORIGIKEA NCMELOR TOPICE MINORE

Am văzut mai înainte care au fost cauzele care au determinat creşterea
numelor topice minore: necesitatea oamenilor de orientare pe teren şi, în
cor:st.::cinţrt, dt. identificare chiar a celor mai neînsemnate detalii de nivelmer t şi de planimetrie, apoi, odată cu ivirea proprietăţii funciare priva te,
şi necesitatea de delimitare a pământurilor proprietate individuală. Exarninâ1:d chestiunea şi sub raportul considerentului din urmă, constatăm că,
în trecut, în satele cu multe loturi individuale, cum au fost satele din ocolul
Câmpulungului Moldovenesc unde aproape fiecare locuitor îşi avea „bucă
ţea:'.a de moşie", şi satele răzeşeşti, nomenclatura topică minoră era mult
mai bogată decât în satele stăpânite de feudali. ln satele din ocolul Câmpulungului şi în cele răzeşeşti era mai mare, mai stringentă necesitatea determinărilor topogrnfice pentru hotărnicirea loturilor individual~ de pământ şi
a jirebiilor răzeşti decât în satele feudalilor, unde această necesitate se impur:ca doar la hoetrnicirile faţă de satele şi moşiile vecine.
Procesul naşterii numelor topice minore prezintă importanţă şi din
pur'.ct de vedere psihologic. Sub raportul acesta se impune cercetarea chestiunii, ca elemente, ca obiecte au impresionat la început mai puternic sufletul oamenilor, pentru a le valorifica în scopul desemnării detaliilor de
nivelment şi de planimetrie şi care a fost procesul devenirii nomenclaturii
topice minore. La început, diferitele detalii de nivelment şi de planimetrie
au fo:;t indicate, de obicei, prin apelativele corespunzătoare. Pârâului i s-a
zis pârâu, dealul a fost indicat cu numele acesta, iazul a fost numit, simplu,
iaz etc 101 . Comisia austriacă de delimitare a aflat la 1782, unele accidente de
tere:: fără nici un nume. În satul Jadova actele de hotrtrnicire din 1783 amintesc un „pârâu fără nume" (Acta gran., VIII, 199). În hotarnica satului Cajvana din 1782, c \'orba de un pârâu, „care până acuma era fără nume, dar
care de acuma se va numi: „ Pârâul Iepurelui" din cauza unui iepure care
a zbughit din el" (Acta grnn., VII, 221-222). Hotarnica din 1785 a muntelui
Botus din Fundul Moldovei amintestc o mo\·ilă fără nume, numită însă
afo::~i „i\fovila Flămânzilor, pentru ~ă toţi cei de faţrt erau flămânzi" (i'.bidem, \', 16 I).
Odată cu înmulţirea populaţiei într-un sat şi cu intensificarea relaţiilor
între oameni s-a simţit nevoia individualizării, adică a indicării cu nume deosebite a diferitelor accidente de teren şi a detaliilor de planimetrie. La locul
aces~a relevrrn1 un fapt deosebit de important în materie de naştere a nomenclaturii topice: pe când nomenclatura localitilţilor c, în mare parte, opera
clasei conducc'itoare, nomenclatura topicâ minoră e, exclusiv, creaţia ţărănimii
mtu!cltoare. E de presupus, C:t pâraele, cu rolul lor atât de însemnat în viaţa
satdor, au fost cele dintâi care au fost botezate cu nume proprii. Adeseori
ţari:ii şi pilduri au fost numite după numele pâraelor. Numele pentru desemnarn detaliilor de nivelment şi de planimetrie au fost luate din diferite sfere
noţionale. Apelativele au dat cel mai numeros contingent pentru creal"ea
nomenclaturii topice minore. Adeseori un singur obiect, care-i impresionează
101
•
Şi astăzi in satul Zahareşti de lângă oraşul Sucea,1a pârâul care trtce prin sate numit
sin'i{>lu, pârâu. În părţile ucrainiene din nordul nuco·tinei întâlnim acelaşi fenomen: unele cursuri
mici de apă i1unt nu·nite Hlibicioc. Cf. documentul dat de Va.sile Lupu le. 1638 pentru confirmarea. stăpânirii a.supra satului Onutul de Sus: „... cu loc de moară în pârâul satului"
{M. şi C. Karadja, Dccummtele moşiilcw caf'ltacuzineşti .din B'"°"'""· p. 36. Cf. „Dealu", parte
hota:r, fără nici un determinativ, în satul Pârâul Negru, le. 1787).
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pe oameni, e suficient pentru numii ea unei ţarini, a unui deal, a unei poie1i,..
de exemplu existenţa într-un loc a unui m~,r 102 , a unui pft1 10 :1, a unui ci1c~1n 4 _
~i existenţa unui grup mic de copaci într-un loc dă naştere unui toponimic
minor: ])calul cu patrn stejari, la 1766, în sa tul Gr;1n ic eşti, Jl uchea cu trei
stejari, la 1783, în acelaşi sat. Cu nume topic niinor dat după un am:mit
obiect într-un anumit timp rămâne, chiar dacă după mi timp oarecare actl
obieet dispare. La 1660 un loc de pe teritoriul satului Onut era I1umit: Loziile ·Ncgre. La 1781 aed loc era numit la fel, deşi poate d la acea dată Loziile·
Neg1'e nu mai existau. Pentru a sen·i la crearea unui nume topic minor, obiectul trebuie sf1 aibă un caracter de relatiYă durabilitate. Cerealele nu au
acest caracter. Dealul Sâcârii din hotarnica SuceYiţei, din 1783, nu poate fi
dealul culti\'at cu secarft, ci dealul de pc care s-a tăiat pftdnrea, deci o Sccifre, o Sect'iturâ. :\umai O\"ăzul, c:i.re într-adeYftr se poate cultiYa ani de-a
rândul pe acelaşi loc, a putut da naştere câtorYa toponimice minore.
·Toponimia minoră ne dă indicaţii, poate cam vagi, şi pentru cunoaş
terea densiq ţii populaţiei în diferite regiuni, în primele timpuri <le ex istm ţ;~
a :Vlol<loYci. ln locuri cu populaţie mai deasf1, toponimia minoră na reprezrntată prin multe nume prop·t"ii 105 , spre deosebire de regiuni cu populaţie rart,
ui1<le toponimia minoră, abia în curs <le creare, era rcpi·ezentata aproape :n
îi1tregime prin substanti,·e comune. În regiunile cu populaţia rară an'; u
la foceput nume proprii doar cursurile de apă, de exemplul Dt;rchliul, CotoYăţul şi Soloneţul în pf~rţile ele miazrinoapte ale ţ;1rii. Toponimia mino: rl
ne arat5. legătura strânsă a ţăranului muncitor cu natura şi cu pămânh:L
Mulţi termeni topici minori sunt lua ţi din tei minologia agra1ă 106 . Comparâ:~<l
terinenii topici minori din diferite părţi ale Buco\'inei, constatf1m că ncmrnclatura topicft minoră e mai bogat~t şi mai v«riată la munte decât la şes, e
mai ~ogati"r în sud <lecit în nord. La munte solul prczinti"'t o bogr1ţie şi o l'.iversitate mai mare de detalii de niYelmcnt şi <le planimetrie decât la şes_
Probabil că omul de la rnunte are şi o sensibilitate mai mare şi un spirit <l·.'
obsen·aţie mai <lezYoltat decât omul de pe câmpie.
·
După cum am observat mai sus, în Yechile hotarnice ale sa.telor moldoveneşti nomenclatura topică minoră e reprezentată în mare parte p::n
apelati,·e fără Yaloare de nume proprii. Cnde hotarnice nu cuprind ca punct~
indicatoare nici un nume topic propriu 10 '.
La Mftrul Roşu, loc pe teritoriul satului Horodnic, la 1783.
La Pir, nume de ţarin[t pe teritoriul satului Ocna, la 1782.
io4 Cireşanea, „o mîcă poiană, pe care se află mi cireş uscat" pe teritoriul Luca·1ăţul11i~
la J78J (Acta gran„ YII; 18)~
io~ De exemplu, hotarnica satului Vama din 1411 (Costăchescu, Doc. în. St.c.!11., I,
10-2

103

~).

.

.

Y. aceşti termeni la AL Bocăneţu, Terminologia agrară Îl! limba română, în „Coclr:il
t'osri1inului", II, III, p." 21'1 şi următ., Cernăuţi, 1927.
·.
1o7 V. hotarnica, a doua ca ·1echime din cele păstrate, din documentul de donaţie <le
la :Roman Yd., din anul 1393, pentru „un sat în ţara noastră a l\Ioldo-1ii, pe Sucea·1a:. „ lar
hota,rul acestui sat dintr-o parte a Suce·1ii, din obârşia Suce1ei drept la mcHilă, la satele lui
Radomir, ele acolea drept peste câmp la altă m0"1ilă, de acolea drept la satele lui Radomir, la cornul de jos, de acolea la stejar la marginea dumbră·1ii şi de la stejar <lrept pe>·tc
câmp la o mo·1ilă, de aici pr;n mestecăniş la altă m0"1il1L, de acolea drept la plop, ele acolea
drţpt în Sucea·m" (Costăchescu, op. cit„ I, 14). Mai cităm unele hotarnice vechi: document d.e
la '{oe·rnzii Ilie şi Ştefan de întărire a stăpânirii lui Dragomir asupra satelor Călieneşti şi Ciritieani: „Iar hotarul Ciritienilor ... :ncepând din capul iazului heleşteului, preste câmpu ;a,
stâlpu. iar de la stâlpu preste câmpu la stejarul cel mare, iar de .Ja stejar dealul prin-dumbra·1ă la codru, iar de la codru la vârful hla.bnicului, apoi iarăşi destul păr la acela~i hă-·
·

·

lila
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Movili, movili săpate, iazuri, dt'aluri, păcluri, dumblă\'i, poieni, copaci
d1umuri, fântâni, mai ales cele nmnite fântâni putrede, hârtoape, zftpodii, zfrnoagc, jido\'inc, rupturi, zarea dealului, muchea dealului
- su11t termeni obişnuiţi în \'echile hotarnice moldoveneşti pentru indicarea
punctelor despfnţitoare de hotar între clo11[1 sate. Semnele despărţitoare ele
hotar pot fi naturale şi artificiale. Hotarnicele cuprind elemente topografice
de caracter durabil-munti, dealuri, râuri - si de caracter trecător - păduri
care pot fi trtiate, copaci 'însrnmaţi care disp'ar de Ia un timp, drumuri care
pot fi pfnăsite, fântâni care pot fi astupate, fânaţe care pot fi transformate
în Ioc:uri ar;'ttoare, iazuri care pot seca etc. Cu timpul ne\·oile de identificare,
de determinare exactft a diferitelor puncte de pe teren, au făcut ca apelativele să primească un dete1minativ sau ca unele detalii de nivelment ~i de
planimetrie să fie botezate cu nume proprii. l·n deal a fost numit, după un
semn deosebi tor, Dealul la Cruce; un pârâu a fost botezat Pârâul Socilor;
o ţar-i1if1 a primit numirea La :Mărul Ifoşu; o poiană~ un fânaţ, o fân tân{t au
fost numite clnpi't proprietarii lor sau dup;i. diferite elemente care constituiau
o 11otrt caracteristidi a lor. Diferite întâmplări locale au contribuit încfc, în
parte, Ia naşterea numelor topice minore. Astfel încetul cu încetul, în cm~ul
. timpului, Sca creat întregul edificiu al nomenclaturii topice minore. lh1Cori
unele nume topice minore au fost înlocuite cu altele. Aceast{1 nomenclatură
prezint;i unecri şi unele curiczitr1ţi. Astfel întâlnim nrrsnri de api't cai~e, deşi
aceleaşi, poartă totuşi nume diferite în trecerea lor prin diferite sak. Gn
afluent al pârâului P02im1l din Hăd{1uţi, numit Safta pânft la şoseaua judeţeană spre Dorneşti, iar de aici înainte numele de Tem11fr. Pârâul Ceastoria
e numit pârâul Voloca în cursul lui pe teritoriul satului Voloca pe Ceremu~ 1 v 9 •
Pârâul .lloscu, în trecerea lui de-a hmgul hotarului între Serftuti şi .Jucica, îşi
schimbrt numele şi se numeşte pârâul Budilce (Acta gran., VIII, 76 şi 80).
Pârfml Jlişasca „la fiecare sat pe lftngă care trece primeşte numele satul ni"
(ibidem, \"III, 104): Jlişasca, în cursul superior, apoi Bălâccana după împreunarea cu pârâul Bi'tlăceana, iar lângă Costâna e numit pârâul Costânii.
Hâuşornl Jloldov1'ţa e numît Argel de la izvor până în satul Argel. Se întâm
pl:t însă şi cazuri când nn curs de aprt arc nume diferite chiar pe teritoriul
însem11aţi 108 ,

Jeşten" (acelaşi,

op. cit., IJ, 7.1); document de întrtrire dat de Bogdan Vd., la 1.508, mănăs
tirii :Neamţului pentru satele Telebecinţa şi Tristianet: „Şi iarăşi hotarul Trist aneţului să
fie pe unde a hotărât credinciosul nostru boliarin pan Tăutul logofăt, din ·1ârf de la Mihuceani
între ele începând de la marginea dumbră·1ii de la un stejar mare uscat însemnat, de aici
drept cătră sat la un păr însemnat, care este în sat în Mihuceani şi de aici movila lâng[L
acel păr, de aici peste pârâul Coto-1eţ la fântână, la mmila săpată şi drept peste cimp la
altă movilă si:!.paU, de aici la colţul ţarinii la m0"1ila săpată şi drept pe ·1ârful dealului la stejarul însemnat, de aici drept în bnccrlină la pârâul Derehlui" (Balan, Doc. Buc., I, 'I).
, 10R Copacii care seneau ca semne despărţitoare de hotar erau însemnaţi de obicei cn
chipul capului de bour. Hotarnica satului Serăuţi de la 1782 ne arată procedura nrmatrL la
însemnarea unui astfel de copac: „In copac s-a desemnat un Bonr, ai cărni doi ochi au fost
sfredeliţi, două bucăţi de cremene s-au împins înlăuntru şi s-an bătut două bucăţi de lemn"
(Acta gran„ YITI, 7.5- 76). Hotarnica Rădăuţilor, din 1782, aminteşte „un teiu ciuntit, pe care
focă s-;.i putut vedea ca semn de hotar o ·1eche prăjină cu o buleandră. aninată de dânsa din
timpul· ultimei delimit{1ri" (D. Dan, Cronica episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1912, p. 260).
1"9 Acta gran„ X, 333, hotarnica satului Ceartoria din J78J: 14°1 împreunarea acestor
pârae, u.ndc pârâul Ceartoria îşi schimbă numele şi, deoarece curge prin teritoriul Yoloci1,
e numir pârâul \'olaca, părăseşte Voinea hotarul Ceartoriei". Acta gran .. IX, .537, hotarnica
satului Văscăuţii pe Ceremnş din 1783: Pârâul Yoloca, de la vărsarea pân\ului Yolcineţului in
el, se numeşte pârâul Ccartoria. „P;\râul Yoloca, care aici îşi sct-'mhft nuniek şi mai departe
e numit pârâul Ceartoria".
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acduiaşi sat. Astfel, pe hotarul
şie pârâul din Fundoiu, apoi,

satului Zaharcşti, un pârâu e numit la obârmai la vale, pârfrnl Pohăşânii, pârâul Humdrici şi, înainte de Yărsarea lui în Somuz, pârâul d1·11 Şesuri.
··
Apelativele şi, în special, termen;i entopici, care indică „partict1larit{tţile solului, legate de fenomenele de ordin geografic" 110 , constituie fondul
principal al numelor din întinsul domeniu al nomenclaturii topice minore.
T. Porucic a alcătuit pentru Basarabia o bogată listă de termrni entopici
de întrebuinţare obişnuită însă nu numai în prm·incia de peste Prut, ci în
tot cuprinsul pământului româneasc. Reprodunm o parte din termenii aceş
tia, dintre care unii se întâmpin{1 şi în hotarnicele din vechile documente
moldoveneşti: Arşiţă, Bâtcă 111 , Beucă, Bobeică, Branişte, Bucovina, Câşlă,
Cgelberiş, Chice1ă, Ciungu, Ciunget, Cohalm, Colnic, Corhană, Cozlă, Cmă
tură, (armătură, Dâlm, Duraturft, Gâlm, Găvan, Gheb, Gorodişte, Greabăn,
Grohotiş, Grui, Harman, Hârtop (Vârtop), Hăscărea, Holm, hugă, Jarişte,
Ji<lovină, ~Iănciitură, Muncel, Mutare, Năboitm[t, Nedeie, Obcină, Obrej:1,
Odae, Padină, Părângă, Pârfolita, Pârlita, Pârlitură, Plaiu, Plaur. Pcdini"t,
Podin~i. Ponor, Popas, Posadă, Prelucă, Prihod, Prislop, Hădiu, Răstoacă,
Ruptură, Sâlhă, Scursură, Schelb, Salbe, Smid~1. Sorb, Stanişte, Tăetură
Târşctură, Târşie, Teşitură, Tihărae, Toancă, Topliţă, Troian, Vărsătu1ă,
V i1 oa? ă, Zănoagă, Zăpodie, Ză pov.
lncercân<l să stabilim sferele noţionale din care toponimia minmă îşi
ia te1menii, trebuie si facem um1ătoarele observaţii referitoare la semnificaţia
numelor topice minore. O parte a acestora ~unt rezultatul unor lecturi greşite, sunt deci lipsite de orişice semnificaţie. Intâlnim apoi o grupă de _numiri
cu valoare pur locală, în leg~i tu; ă cu anumite persoane sau întâmplări locale.
Cea mai numeroasă categoric e constituită de toponimicele cu r..umiri de
Yaloarc gt-neralf1, care pct fi aplicate orişiunde în condiţii iclrntice. \'cm încerca s~. grupi'.m în categorii toponimicele din mm?. <lupa noţiunile care stau
la lia7.a crei•. 1·ii lor. Înainte de aceasta însă indicr.m şi criteriile după carl'
unii învfiţaţi au b11npat toponimicele în raport cu modul cum acestea au luat
naştere. Iorgu lordan 112 distinge urmţitoarele patru categorii, cu diferik
suliimpă1ţi1i: I)
Tcpcg1afice; 2) Scciale; 3) Istorice; 4) Psihologicl'.
G. Kisc]ill 3 stabilqtc 1rntill Tn:nsilvania Ulmătcarele dcmrnii, din care toponimic şi-au luat numele: ape, solul, minerale, flora, fauna, omul: omul c;1
popor, omul ca individ; grupa din urmă cu subîmpărţii:ile: a) nume de persoane; b) nume de popoare; c) produse ale meseriilor, industriei şi agriculturii, apoi <lin domeniul animalelor, plan telor şi mineralelor; d) însuşiri,
împrejuŢrtri, numere pentru noţiunile ce vin în vedere pentru toponin1ie;
e) aşezări; f) omul ca personalitate religioasă. \Vilhelm Brandenstein, în
micul studiu 111 Berg- und Flurnamen in der GranatspitzE-,rruppe, arată. în
capitolul IV: „după cc se numesc localităţi": 1) animale; 2) plante; 3) părţi
ale corpului; 4) mistica populară; 5) obiecte din cercul de cultură al celor
110 T. Porucic. J.cxiC1mul termenilor entopici din limba română din Basarabia, ln Âf"hfrd~
JJasarabiei, II, Chişinău, 19JO, p. I. La pagina 3 o observaţie judicioasă; „Numirile da.te de
popor sunt in strânsă legătură cu fenomenele naturale cauzale, care au condiţionat de aJtfel
:;;i crearea noţiunilor entop:ce populare'".
1ll Op. cit., „Arhi·~ele Basarabiei", II, III şi IV, Chişinău, 1930, 1931, 1932.
111 .Vume d~ locuri româneşti ln Republica Populară Română, Bucureşti, 1952.
113 SiebenbUrgcn im Lichte der Sprache, Lipsea, 1929.
m Publicat în „Zeitschrift fur Ortsna.menforschung", IV, 161-165.
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ce dau numele; 6) fo1rna înfăţi~ftrii; 7) culoare; 8) caracteristici ale împrejurimii imediate; 9) dete1min[tri ale pcziţiei locului; JO) noţiuni ast.-onomict:; 11) nume de persoane sau popoare Ehrner Moor, în studiul Jhe slawiscllcu Ortsnamcn der T/ieisscbrne 11 ", distinge următoarele b'Tupe: L Nume
de locuri din arelatin.>. A) 1\atura: a) solul, apa şi însuşirile lor (ţărm, deal,
tufi~', piatră, iute, alb, liniştit etc.); b) învrtlişul solului (Bodenbedeckung),
p{cdure, copaci, plante (sUbatice); c) animale (sălbatice); B) Kumele de
locuri în legfthn[t cu \'iaţa omului şi cu viaţa economică: a) creşterea animal,:lor (gttscă, cocoş, oaie, iapă, porc, vite, porumbei, cal, berbece, bivol);
b) agricultură, dcfrişan>, plante de cultură; c) vânătoare; d) nume <leocupaţii, meserii; c) aşezare, loc înt[1rit, cas[t, mobilrt. II. Nume de locuri de
la r,.ume de pe1soane.
StaL1lirt:a acestor catrgorii prea rigide, poate prea schematice, are o
valoare relativii. Din punct <le vedere rnetcdic însft nu ne putem dispensa de
· astfel de categorisiri. Spre deosebire de localitrt ţi, pentru numirea ţarinilor,
·a pâraelor, dealurilor, pădurilor etc. se utilizează un număr mai mare şi mai
variat de te1rncni, luaţi din diferite sfere noţionale. Termeni entropici, termrni agrari, fauna şi flora cu toate diviziunile şi subdi\'iziunile lor, ocupaţiiL~ oamenilor etc. con tribu ie la naşterea toponimicelor minore. După natura şi originea lor vom orândui numele topice minore în următoarele grupe
cu diferite subîmpărţiri: A) Omul, sub diHrse aspecte !de activităţii lui;
B) Istorice; C) Solul; D) Fauna; E) Flora; F) Diverse. Jnainte de a trece
la p;,_-:zcntarea acestor grupe, vom rde\·a un fenomen interesant în domeniul
toponimicei bucovinene - şi nu numai al acesteia-: existenţa; în localităţi
dep;~rtate unele de altele, a aceluiaşi nume pentru desemnarea unor detalii
de ni\·elment sau planimetric identice, de obicei pârae şi păduri.
~u e \'orba de apelatin: obişnuite ca: Făget, Frrtsiniş, H.r,chitiş, Arsiţfc, Curiituri, Bâtc;i, Smidi't, Ponoare, Rnpturi, Prislcp, \'alea Boulu;, Dealul Cucului etc., existenţa cftrora în diferite lccuri e naturală şi explicabilă,
ci de nume de un caractt:r cu totul special. Indicăm toponimicele în discuţie.

a) Bucovul, Bucova
Buco;,•, deal şi poiană, 1783, Banila Mold. Bucova, pădure, 1939, acelaşi sat.
Bucovul, poiană, 1783, Lucavăţ. Bucov, munte şi poiană, 1785, iar în sec.
XIX şi la 1939 deal, Straja. Bucov, pădure sec. XIX, deal 1939, Vicovul de
Sus. Bucova, deal, 1939, ~ipatele pe Siret.

b) Bucov1if
Bucoviif: 1776, Capucordului; munte, 1939, Dihteniţ; pârâu, 1783 şi 1939,
poianrt, sec. XIX, Gura Humorului, tarină, 1939, Gura Putilei;
obcinft, 1783, pârâu, 1913, Ilişeşti; pârâu, 1491 şi 1783, Mănăstirea Humorului: pârâu, 1939, Paltinoasa; pârâu, 1785, Părtesti; munte si tarină, sec.
XIX, Putila; pârâu, 1783, Stupea; pădure, sec. XIX, Torăceni'; cătun, 1939,
Pârteşti de ] os.

pădure şi

c) Racm:a
Raco'l'a: 1783, Botoşana; pădure, 1783, Calineştii lui Ienachi; pârâu, 1663,
li83, Chilişeni; pârâu, sec. XIX, parte de sat, pârâu şi pădure 1939, Chise11 •

Publicat în

aceeaşi

revistr1,

vr, 1930, p. 1

şi

următ,

şi

103
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liţeni; cătun şi

munte, 1939, Dihteniţ; pârâu, 1659, sec. XIX, lacobeşti;
pârâu, 1600; 17 83, Mftnăstirea Humorului; pârâu 1783, l\Iilişăuţi; pârâu,
1788, Pârteşti, pârâu, 1785, Poieni lângă Solca; pârâu, 1760, Poieni P"' Suceava; ţarină, sec. XIX, Putila; pârâu, 1740, 1783, Romaneşti; cr1tu11, 1939.
Torăceni; pâracle: H.acova Veche şi H.acova "\ our1, 1767, Cdeşti; pârâu,
1785, sec. XIX, acelaşi sat; parte de sat, 1939, Pârteştii <le Sus.
Rawvăţ
Racovăţ: izlaz, 1939, Cândei; 1784, Boian; pădure, 1787, Cerepcina FP Ceremuş; deal şi pădure, sec. XIX, CoroYia; ţarirr1 şi fânaţ, 1785, Dan ila; pârâu, sec. XIX, Dărmăneşti; pf1râu, 1782, Grecii pe Siret; pârâu, 1939, DaYideni, 1785, sec. XIX, Iacobeşti; pârâu, 1783, l\Irtriţei; pârâu, 1785, Mihova; pârâu, 1762, Pătr;(uţii lângă Suceava, pădure, sec. XIX, acelaşi sat;
pârâu, 1782, 1939, Rogojeşti; pârâu, 1783, sec. XIX, Romaneşti; pârâu,
1783, Ropcea; pârâu, 1765, 1783, Sinăuţi; pârâu, 1783, Storojineţ; pâr8_u,
1939, YăscftUţi pe Siret; pârâu, 1783, Zamostea.

Cârhvăţ

graji"i

şi

aspecte

f oneticc diverse

Sterlivtfţ,

sec. XIX, arbore; StirliYăţ, 1939, acelaşi sat; Cârlivăţ, 1783, Beh1939, acelaşi sat; Cfnlivf1ţul, 1783, Baiuţi; SirliYr1ţ, 1939,
acelaşi sat; Cârlivăţul, 1788, Balaceana; StirliYf1ţ, sec. XIX, Costâna; Sirliv;lţ, sec. XIX, Frătăuţii "\oi; Stirli\·f1ţul, 1783, Liteni; CerloYăţ, 1673,
Mănăstioara; Cârlivăţ, 1783, acelaşi sat; Stârlivf1ţ, ţarină, 1939, acelaşi rnt;
Serlevăţnl, sec. XVII, Siret; Carlivăţul, 1673, Cârlivăţul, 1783, aceeaşi localitate; Cârlivăţul, 1783, Soloneţ; Sirlivriţ, 1939, Yicşani.
rineşti; Sirlivăţ,

Criva
La ongmc nume de parau, <le la radicalul slav Kri1: = oblic, cur li; ~ârlJ.
Krivina = cur bătură (Iordan, Nume de locuri, 102-103). Cri1:a: parâu
1741, l\Iilia; 1575, Cuciurul Mare, pârâu, 1911, Frr1trtUţii Yechi şi "\oi; 1783,
Banila Rus.; 1783, sec. XIX, Bilca; poiană, 1783, 1939, Broscăuţi; pâ:-âu:
1939, Clocucica; cătun, 1939, Barhomet pe Prut; poiană, 1819, ~lih;dcea;
ţarină, 1782, Piedeci'iuţi, pârâu, 1939; pârâu şi pădure, 1935, )ipotde pe
Suceava; poiană, 1783, pârâu, sec. XIX, Stcrojineţ.
Crivt'iţ

La origine nu1nc de pârâu.

Crivllţ:

parau, 1712, Banila :Mol<l.; pădti.-e, 1911, Bilca; parau, 1780, Caj7
Yana; pârâu, !939, Comareşti; pârâu, 1939, ])a-.;1.deşti: Davidrni; deal, 1939,
Horodnicul de Jos; 1786, Iaslo\'ăţ; pârâu, 1723, Igeşti, pârâu, 1783, Lucw~_ţ;
pârâu, 1762, Pătrăuţi pe Siret; pârftu, 1783, Braniştea Putnei - spre Piitrăuţi pe Siret - ; ţarina, 1939, Iord~rneşti; pârâu, 1783, Pauca; Pârâu,
1939, Slobozia Comareştilor; pârâ11, 1939, \'icoYul de Jos şi Yicovul de Sus~
pârâu, 1785, \'oitincl.
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4. CATEGORII .DE NUME TOPICE lVIII\ORE Bl:COVIKE);'E

A) Omul, sub diverse aspecte ale
I) Tennmi Yl'}erilori la

acţiunea

a) Curături

activitdţii

de defrişare

lui

116

11 7

Curtltura: ţarinft, 1939, Arbore; fânaţ şi ţarină, sec. XIX, Bulla; ţa
sec. XIX, Capucordului; ţarină, 1939, Climăuţi, imaş, 1783, Gura Humorului; Curatura Grosarului, 1747, 1783, Siret şi ~egostina; imaş, 1787,
H.arancea; sec. XIX, Soloneţ, poianft; 1955, ).li tocul n. ;igorniinei.
Curtlturi: 1597, Horodnic; ţarinft, 1939, Pi"tltinoarn.
Cârât11ra: ţarină, sec. XIX, Cotul Bainsch i; ţarinft, 1955, Clit; ţarina
sec. XIX, Jucica i\our1; ţarină, 1939, Liponnii Dragomirnei; ţarini"r, sec.
XlX, Prt tri"n1ţii lângă SuceaYa; sec. XIX, Scrr1uţi; „Kara tura", pi"ulure,
sec. XIX, 1912, Toporăuţi; „Kala tura", ţarină, sec. XIX, H.arancea; Calature, ţarinft, l 939, Zamostca.
rină,

b)

Ar,~iţa, .~rşirinara,

Arsura, .-lrsuri

Arşifa: pădure,
Botoşana, sec. XIX,

1939, Argcstru; 1785, Berhomct pc Siret; sec. XIX,
Boureni; 1762, 1790, Câmpulungul :Mold,; poiani"1 sec.
XIX, Capucâmpului; deal, 1939, Ciociineşti; Arşiţa Calu, 1939, Ciurmfnna;
deal, 1955, Soloneţul :\ou; Paliana (=Arşiţa), ţarină, 1939, Climăuţi; ţa
rinft, 1939, Cres:1a de Sus şi de .Jos; 'ec. XIX, Doma Candrenilor; 1"785,
Doroteia; poianii., SLC. XIX, acelaşi sat; poianr1 pi"1dure, deal 1924, Falcr, u;
pftdure, 1939, Frasin, ţarinft, 1939, Frătăuţii Koi; pădure, 1912, Frumosul;
1748, Fundul Mol<loni, 1785, sec. XIX, 1939, Gtminea; imaş, sec. XIX,
Gura Humorului; Arşiţa Oilor, Arşiţa Boilor, 1931, aceeaşi localitate; deal,
1939, Gura ::\egri; poiană, sec. XIX, Horodnicul de .Jos; deal, 1751, lacobeni; Arşiţa Hcraului, 1794, Arşiţa H.ea, sec. XlX, acelaşi sat; sec. XIX,
Ilisesti; cfttun, 1939, lzYoarele SuceYii · Arsita Largii pădure, sec. XIX,
.!\lr;nAstirca Humo1ului; Arşiţa Bunf1, .~rşiţ~t· Mare, s~c. XIX, :Marginea;
ţarină, 1939, acelaşi sat; Arşiţa Caprei, munte, 1955, Molid; Arşiţa Ganghii,
1787, Negrilcasa; Arşiţa Gânghii, c;Itun, 1939, arşiţa, ţarină, 1939, acelaşi
~at; 1820, Oprişcni; Arşiţa Ostri, 1787, Ostra; Arşiţa Baiaşescul, sec. XIX,
Ostrn; deal, 1939, Pi"tltinoasa; poiană, sec. XIX, pi1dure, 1939, parte de sat,
1939, Pârtcştii de Jos; parte de sat, 1939, Părteştii de Sus; 1752, Pojorâta,
pârâu, 1939, acelaşi sat; Paleno (=arşiţa), 1939, Putila; poianft, sec. XIX,
Putna; Arşiţa Sandru, 1922, dealul (Arşiţa, 1939, acelaşi sat; deal, 1939,
Rusca; 1785, Ruşii MoldoYiţei; Palcna ( = Arşiţă), 1939, acelaşi sat; 1778,
1788, 1.833, SadoYa; Arşiţa goală, 1785, Sipotelc pe Siret; toloacă, 1785,
acelaşi sat, sec. XIX. Sipotele pe Sncca\·a; Palena (Arşiţă), pădure, pârâul
1935, acelaşi sat; Arşiţa Caprei, poiana, 1784, munte, 19.19, Slătioaia; pă
<lurt', 1939, St0.ncşti de Sus pe Siret poiana, 1785, ţarină, ~cc. XIX, Straja;
116 Shulinl lui lorgn Ionian, Br::eicl11111nţ;l'11 fiir „l?t-ddand" iu dii' rim1ii11ischr11 Tnpono111astik, extras din „Zeitschrift for Ortsnamenforschm1g", 1V, Mi.iuchen und Berlin, 1928,
iar partea a <Iona în acelaşi ·rnlum, p. 171-110.
117 Document de la Alexandru Lripuşneann, din 1560, <le confirmare a ·tfmdnii unor
curături; „însii în pădure, în afară de câmp ... , care sunt curăturile lor, ce le-au curăţit
ei în ocina lor şi le-au ars" (Acacl., Doc., sec. XVI, l\lold. II, 153).
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Arşiţa_
acd_aşt
A:ş1ţa

Fagul, 1912, Arşiţa Arşiţa Calbr1şti, Arşiţa Sărătutii, <lealul, l 939,
:-;at; Arşiţa Caprei, 178.'i, Stulpicani; Arşiţa Rusca, pădure, sec. XIX,
}lare, pftdure, sec. XIX, Arşiţa Mare, p[tdure, deal, 1921, Suceviţa;
18.'iO, TLTdilecea; Arşiţa Molniţci, pi'tdun-, 1909; Arşiţa, dl'al, 1909, acelaşi
sat;_ deal, 1785, Vale:1 Sac:-t; Piciorul Arşiţei, 1785, acelaşi sat; 1699, Vama;
Arşiţa lui Puşc;"1 (in sec. XIX poiana), Arşiţa Floarei, Arşiţa Fundoi, l 785,
acdaşi sat; Arşiţa Cailor, deal, 1939, Arşiţa Caprei, prulure, 1939, acelaşi
sat; Arşiţa Irinarilor, sec. XIX, poiana Arşiţa, sec. XIX, clce?.lul Arşiţa, l 911;
Don1a; pr1<lure, 1939, Gura Negri; Arşiţa Lupei, 1785, Arşiţa lui Saghin,
1785, Arşiţa Tanului, sec. XIX, Vatra Mol<loviţci; Arşiţa Aluniş, 1931, Vicovu! de Jos; pf1dure, pârâu, deal, 1939, Vornncţ.
'
Arşi/ala: Arşiţl'lc Frumosului, 1787, Frumosul; Arşiţele Icpei, 1913,
Vama.
A.rşicioara: 1787, Frnmosul; poiana, 1787, acelaşi sat; 1806, Fundul
:Moldovei; 1795, ~adova; deal, 1939, Straja; Palaniţa (= Arşicioara), poiană,
1913, Vatra .Moklm·iţei; poia11ă, sec. XIX, Vicon1l de Sus.
Arsura: pfnfiu, 1912, Ciundci: pădure, 1939, Comareşti, pădu.rc, ţa
rin[1, 1939, Crasna de Sus; pădure, pâ'.·âu, munte, sec. XIX, Ftume;sul, pat te
de sat, 1939, Jalova; prulure, 1955, Mitocul Dragomirnei; deal, 1939, Mr1năstirca Humorului; 1647, Putna Deal, 1955, Soloneţul ~ou; Ar~mra Petruşc;1, poiană, 1912, Straja; dealul Arsurii, 1939, Suceviţa.
Arsuri: La Arsuri, 1492, Putna; poianr1 sec. XIX, Vama; A.rsmile,
1755, Dorna; ţarina Arsurile, 1939, Vicovu} de Jos; deal, 1939, Voitinel.
c) Pârlitura

Pârlitura: pădure, 1939, Argcst1 u, deal, 1955, Cacia; Spârliturn Dealului, 1766, Cftmpulung Molei.; p;"1dure, 1912. Frumosul; parte de sat şi pâ·
râu, 1939, Igeşti; pădure, 1939, Poiana ~egri; deal, 1939, Valea Sacă; Pârlova, ţarină, 1939, Rogojc~ti, pfuâul Pârliturii, 1911, Doma.
d) .5perla

Şperla:

1699, Vama.
e) Ciungi, Ciun.guşori, Ciungătura, Ciungi/ura

118

Ciu11gZ:: 1788, Bălăccana; pădure, 1912, Bilca; poiană, sec. XIX! Capucodrului; 1787, Comaneşti; pădure, sec. XIX, acelaşi sat; deal, 1939, Coşna;
Ciungu, pârâu, 1939, Crasna de Sus; pădure, 1783, Cuciurul Mic; Ciungii
Tiperenilor, sec. XIX, Doma Condrenilor; pădure sec. XIX, Fundul Moldovei; poiană, sec. XIX, Geminea; Ciungi, Ciungii Slatinei, Ciungii. Runcului, Ciungii Pietrişor, păduri 1931,Horodniculde Sus; parte de hotar, 1788
1955, Liuzii Humorului; Ciungii Bodnarului, partP de sat, 1939, Mănftstirea
Humorului; Ciungii lui Ciornei, poiana Ciungi, 1788, Pârteşti, poiană, l 939,
Poiana :;\cgri; deal, 1939, Putna; pârâul Ciungilor, 1939, ~arul Dornei; po118 T. Y. ~tefanelli, Doc. din vechiul ocol al Câmpulungului Mold., Bucureşti, i91'1, p.
24.'i, nr. 1: „Aci1111gi, însamnă a tăia copacul din pădure până aproape <le răctăcinrL, astfel
că r[tdftciua cn o parte micfL din trunchiul copacului rămâne locului. Această parte a copacului ~e numeşte ciung. l'n loc astfel ciungit se numeşte ciungitură şi se îutrehninţează t'a păs
cătoare. Dac{t cu ,,remea se scoate şi rr1dăcina, atunci locul este lăzii şi lezul se poate întrelminţa pentru cosire".
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iană Ciungului, 1785, Stnlpicani; Ciungii Lupului, <llal, sec. XIX, 1939, pârâul Ciungilor, pădure, 1921, pădurea Ciungilor, 1939, Lucaviţa; Plaiul Ciungilor, 1939, \"alea Putnei, poiană, sec. XIX, deal, 1939, Doma; poiană, sec.
XIX, Giurnalrtu; pădure, pârâu, 1939, \icoYul de Sus; poianft, sec. XIX,
\ oeYodeasa.
, Ciunguşori: pădure, 1939, Gura Negri.
Ciungtitura: pr1dure, 1926, Dorotea.
Ciimgitura: poiană, 1926, Dorotea; poiană, 1912, Straja; dealul Ciungitm ii, 1939, Lucavăţ; poiana Ciungituri, sec. XIX, Giuma!r,u.

f. Laz, La:uri,

Lăzuilura

'Laz: Lazu lui Cujbă, 1761, Ciocăneşti: ţarină, 1939, Coniatin; deal,
1939, Gura ?\egri; Lazul :Mangului, 1659, Iacobeşti; Lazul lui& Ciolan, 1754,
Jadova, Lazul lui Demian, 1583, Suceviţa; Lazul Burcenilor, Lazul Tugui,
1785, Vicovul de Jos.
La::.uri: Pârâul Lazurilor, 1783, Cabeşti; Lazurile lui Ivanovici, 1819, ~li
halcea.
L1T::.ztitura: ţarină, 1939, Ropcea.
g)

Setă/ura,

Secara,

Secări

Seccrtura, Stlurtura: 1783, Botoşana; 1914, Cacica; ţarină, 1773, Câmpulungul Mold., ţ<i.rină, 1794, Iacobeni; Săc{ttura hli Bucur, 1491, 1600, 1783,
Mănăstirea Humorului; deal, 1939, acelaşi sat; fărn,ţ, 1787, p;<clure si d1tu11,
1939, Negrileasa; Sedltura lui Bucura, 1415, Pârteşti; ţarină, 1939, Pătră
uţii de Jos pe Siret; Hun cd Secă tura, sec. XIX, Pojorttta; poian{L şi pftrâu,
sec. XIX, Putna; rariştea Secătura, 1922, acelaşi s;~t; deal, 1939, acelaşi ~at;
În Seceri, ţarinit, 1955, Rr~useni; li88, Sadova; p;_dmc, sec XIX, Solca;
ţarină, sec. XIX, 1921, 1939, SuccYiţa; ţarini't, 1785, hlcşti; pfnfrnl Seci:turii, scc. XIX, acelaşi sat;poian~i, 1785,deal, sec. XIX, ţarin;\, 1939,\'an;a;
Seci'ltura lui Bardan, 1785, acelaşi sat; pâ1âul Scc:'.~tmii, 1913, acel:işi~at;
Secătma lui Plantos, 1785, Vicon1l ele Jos; Sccr,tu1a "'.'\cgn'anu, poiar.;1, nS5
acelasi sat; tarină, sec. XIX, Vicon1l de Sus; Sedltura lui Rum Secătura
lui Cbroa.mă; poieni, 1785, Voitinel; ţarinft, 1939, acelaşi sat; loc, '1926, pă
dure~ 1939, Vorcneţ.
Secare, Să care: Dealul Săcării, 1782, sec. XIX, I 922, Putna; Poia1:a
Sed1rii Mari, Poiana Secării Mici, sec. XIX, acdaşi sat; Dealul la Secai ă 111
( !), Dealul Secării, I 939, acelaşi sat; dealul Secara 1 Mare, dealul Secara 1 Mic;,,
1939, acelaşi sat; dealul Săcării, 1583, Suceviţa; iznirnl Scc;,rii, 1939, actbsi sat.
·'
Sccclri.~ cătun, 1939, Fundul Moldovei; ţ;i_rină, 1939, Pojorâta.
h}

Tăietură,

Tăieturi

1783, lacobe~ti; Triietura lui Fi~ic;k, ckal,
·
·
. Tiii"eturi: pârâu, munte, 1939, Neagra Şarului; pârâu, deal 1939, ~a
rul Dornei; TUeturile, poiană, sec. XIX, \'icon1l de Jos.

. ,Ttiietura:

Tăietura Nemţilor,

1939; Putna.

·i;~

Probabil

forrnl(~oruptl

din: In

Secări

(confuzie intre Secare
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Kicolai

:l2

Grămadă

Tunzăria

i)

1u11;;aria: deal, 1939, Şarul Dornei; Piatra
Îunzftrii, munte, 1939, aceeaşi localitate.

Tunzşrii,

1755, Dorna;

Curăţitura

j)

Cur(lţitura: 1794, Iacobeni, 1783,
1783, Voloca pe Ceremuş.

1)

Stfmeşti

pe

Ceremuş;

Curăţita,

Rarişte

l{ariştea Rece, 1935, Ciocfocşti; Rariştea Afiniş, 1913; Frasin; Ra1iştca
Muncel, sec. XIX, Pojorâta; Raristea Secătura, Ifaristea Stejoaica, Raristea
Tiganca, Rariştea la Cruce, Rariştea la Măn[tstire,' Rariştea Piscul, 1922,
Putna.
2)

Activităfi

tehnice

săteşti şi

a.

instalaţii

industriale

11f ori

:\foara din sus a Cocoranilor, 1652, Banila Rus.; Moara Ghergl~eloaei,
1782, Berindeşti; Moara lui Vasile Bantaş, 1783, Costeşti; Moara Dobronău
ţului, 1783, Dobronăuţi; Deasupra morilor, 1466, Mihăilăuţi; Moara şi ,·elniţa lui Constantin Stroiesurnl, 1782, Rohozna; Moara lui Hagi, 1790, Slobozia H.ara11cei; ~foara Baloşeştilor, 1834, Stăneşti pe Ceremuş; Moara lui Popovici; 1808, Suceava; Moara Cincăului, 1756, Cincf1u; Moara cu trei pietre,
1782, Cliveşt i.
b) Piue

Steaza lui Vlaşin, 1473, Berchişeşti; La Piue, 1582, Satul Mare; pârâul Piuelor, 1785, Voitind.
c) V am iţa

I'O,

Vărării

T"amiţa: ţarină,

1939, Bădeuţ1, ţarin;i, sec. XIX, Botoşana, şes, 1939,
poiana Varniţa, 1939, Calineşti pc Hatna; obcina Varniţei, 1783,
Corceşti; Varniţa, deal, ţarină, 1939, Fântâna Albă; pârâul Varniţa, 1926,
Gura Humorului; Vărăria, ţarina, 1939, Iacobeni; Vărăria sub Măgura, 1913,
llişcşti; Vărăria, 1785, Moiseni; Varniţa, ţarină, sec. XIX, 1939, Pârteştii de
Sus; Varmţa., ţarină, 1817, Varniţa Mic[t, ţarină, sec. XIX, Varniţa, ţarină,
1955, Pătrăuţii de Suceava; pârâul Vărăriei, 1939, Poiana Stampii; Varniţa,
<leal, 1939, Putna; râpa Vărăriei, 1939, Rusca; Varniţa, ţarina, sec. XIX,
1939, Satul ~fare; cărarea Vărăriei, 1939, Straja; podul Vărărie, 1939, Stupea; \'f1răria, vale, 1939, Valea Sacă; Varniţa; moşie cu cuptor de var, sec.
XVIII, lângă Bahrineşti; pârâul Varniţei, 1939, Voroneţ.
Milişăuţi,

d) Dohotdrii
]Johotărw:

~arină,

sec. XIX, 1939,

Berchiseşti; ţarină,

1783;.. l939,

Botoşana; dealul Dohotăriei, 1939, Capucodrului; 1783; Corceşti; 1783, Mă
năstirea Humorului; 1762, 1783, Pătrăuţii pe Siret; pârâul Dohotăriei,'1939,

Valea Putnei.
uo

Semnificaţia

·•'
termenului

varniţa,

în sec. XVIII, la I. Bogdan, Doc. lui

Mare, II, 129.
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(I)

Cărbunării

e)

C1Trbun1'fria: pădure, 1911, Bilca, pârâu, 1939,
Cărbunăriei, pădurea C,rbunăriei, 1939, acelaşi sat;

Vicovul de Sus, dealul
La Cărbunărie, pădure,

1955, Solca.
f)

Cârămidâria: ţarină,

Cărămidării

1939, Horodnicul de Sus; deal, 1939,
g)

Sladniţa,

1643, Grecii de

lângă
h)

Suceviţa.

Sladniţa

Siret.
Velniţa

Velniţa: parau, 1939, Baiu ţi; 1784, Boian; dealul Velniţii, sec. XIX,
Corr:aneşti; ţarină, sec. XIX, Gura Humorului; ţarini'!., sec. XIX, 1939, Luc;,_
ceşti: pârâul \"elniţei, 1939, Măzănfteşti; Velniţa lui Dunca, 1919, Mihalcea;
Velr:iţa lui Moises, 1783, ~egostina: Dealul-Velniţei, 1939, Poieni pe Siret;
Moar:i. şi V clniţa lui Constantin Stroiescul, 1782, Rohozna; Velniţa lui Moisă,
1783, Siret; dealul Velniţei, 1939, Stăneşti de Jos pe Siret, ţarină 1939,
Tcreblecea; pârâu, 1939; Valea Sacă; Velniţa Valevii, 1782, Valeva;, izlaz,

1939, Vatra MoldO\·itei; 1939, pârfm, Viesani; tarinr1, 1785, sec. XIX, Vor11ice::i; Fântâna \'el1{iţei, 1955, Stroicşti.'
'
3) Prisdci

Locul Pris;tcii, ţarină, 1939, Bahrincşti; Prisaca lui Gafenco, 1783.
Ba;:'.b Rus.; la Prisaci"\, loc, 1784, Buninţi; Prisaca, deal, 1939, Burla; Prisaca, ţarină, 1783, C,heşti; Prisaca Grsului, poiană, 1609, Călineşti pe Ceremuş: Prisaca, 1766 Gnnpulung Molei., Supt Stupină, 1781, aceeaşi localitate; Prisaca, 1633, Clit; Prisaca lui Pliucico, 1488, Cosmin; Prisaca lui Cantemi;·, 1787, Cotma11i; La Prisac3, Prisaca lui ArdanoY. 1575, Cuciurul Mare,
dealul Prisăcii, ţarină, 1939, G:-ilăneşti şi Gavrileşti; Prisaca lui Abăza, 1709
Gr~cE !ceşti; pârâul Pris~tcăriei, 1939, aceeaşi localitate; dealul Prisăcii, 1786
Iaslo\"{Lţ; Prisaca episcopului Calistru 1775, Ige5ti; Prisăcăria, pârâu, 1913,
Ili:;cşti; Prisaca lui Gavril Hatman, 1716, Ipoteşti, Prisaca, ţarină, sec. XIX,
aceiaşi sat; Prisaca lui Septelici, 1785, Iţcani; Sub Prisacă, ţarină, sec. XIX,
1939, Lipoveni; Prisaca, pădure, 1939, acelaşi sat; În Prisacă, izlaz, 1955,
Lisaura; Stupi, ţarină, sec. XIX, Lucaviţa; Prisaca, ţarină, 1939, Lujeni;
Prisaca lui Abă'la, 1709,Milişăuţi; Prisaca, pădure şi poiană, sec. XIX, Mitocul Dragomirnei; Prisaca, ţarină, sec. XIX, Orăşeni; Valea Prisăcii, 1783,
Părhăuţi; Prisaca, pădure, 1913, Păhăuţii pe Suceava; pârâul Prisăcii. 1783,
Putna; La Prisacă, 1783, Scheia; Prisaca, pârâu şi pădure, sec. XIX, Serbăuţi, Prisaca Mazurului Pavel, 1782, Sipeniţ; Prisaca, 1939, Samuşeni;
poiana Prisăcii, 1822, Slobozia Comareştilor, rediul Prisăcii, pădure sec. XIX,
Soloneţ; Prisaca lui Andreica, Prisaca lui Armatuchi (?), 1660, Stăuceni;
Prisaca Armenească, 1768, Stroieşti; Prisaca; ţarină, sec. XIX, aceeaşi localitate; Prisaca lui Contaş, 1724, Tisăuţi; Prisaca, ţarină, sec. XIX, aceeaşi
localitate; Prisaca, cătun, Tereblecea; La Prisacă, ţarină, 1955, Tisăuţi;
Valea Prisăcii, 1783, pădurea P~isăcii, sec. XIX, Prisăci, livadă, sec. XIX,
Todereşti; şesul Prisăcii, 178:., Prisaca, ţarină, sec. XIX, zăvoiul Prisăcii,
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1939, Vama; Prisaca, ţarină, 1939, \ierbăuţi; Prisaca lui Gafenco, 1783, Yila11cea; Prisaca din Sus, P:.-isaca din Jo~, fânaţe, 1785, Voitinel; pârâul Frisăcuţii, Coasta Prisăcii, 1551, Vcroneţ;
.f)

Crâşme

Crâşma lui Mogâlde, 1784, Buninţi; Crâşma Corlăţii, 1784, Corlata; Crâşma
lui Dobrenchi, 1761, Măraţie; Crâşma l\1ihovenilor, 1783, ~lihoveni; Crâ~ma
Veche, ţarină, sec. XIX, Soloneţ; Crăciuma vorniului Balş, 1783, Sucea';a;
Dealul Crâşmii, 1939, Suceviţa.

5) Fdul

c~ilturii pământului

Venohrad (=Podgorie), deal, 1939, Bărbeşti; La Harbuzărie, ţarină, 1184,
sec. XIX, Boian; dealul Podgoriilor, sec. XIX, Cernăuţi; în Vie, izlaz, 1955,
Chilişeni; Dealul Viei, 1955. Iacobeşti, de<ilul Cepăria, 1786; Iaslovăţ; dealui Viei - ţarină şi deal - 1939, LucZ..ce~ti; HarbuzăYie, ţarină, 1820, stc.
XIX, Mahal2.; Porumbiştea 1764, După \ie, ţa·i·ină, 1955, Plftvălat, Mornro.i,
Via deal, 19)5, Pătrăuţii pe Suceav~ Vies, ţarinf>_ sec. XIX, şi 1955, H.ăseni;
H.âpa între Vii, 1955, Secu;iceni; în Cânepi, 1939; Samuşeni; Vinohrad, c::tun, 1939, Stăneşti <le Jos pe Ccrcmuş; l\fal2..işte, 1939, Stăncşti.de Sus re
Siret; Mălftini, ţarină, 1955, Stroiefti; Podgorie, 1596, Cliţa Podgoriei, 1I !i3, ·
Suceava; Cânepişte, ţarin[c, 1939, Ttreblccea; Cânepa, ţarinfr, sec. XIX,
Vaslăuţi; Cânepişte, ţarinr1, 1939, Zahareşti; La Vie, ţarină, 1955, Tis~,uţi ..
G) Omul ca personalitate reli{!.iwdi - nume de sfinţi, de pasonagii biblice
şi din 11iistica populară

12 Apo!:toli; munte, 1939, Poiana ~egri; Sf. Ion Botez~1torul, fântână, 1939,
1939, Pojorâta, pâ·.-âul Sf. Treimi, 1939; D:h1939, Bainţi; pârâul Draci, 1788, ţarină Draci,.
sec. XIX, Balaceaua; pârâul :Moar~1 Dracului, 1937, Câmpulung Mold.; poiana la Moara Dracului, sec. XIX, dealul la l\loara Dracului, 1939, Don:a
(andrenilor; dealul Dracului 1939, Dracineţ; dealul Dracului, 1895, Hliniţa;
valea Dracului, 1939, Jadova; \'alea Bună, pădure, 1914, Pârteşti de Sus;
Strigoaia; pădure 1955, Ilişeşti. Strigoaia, poiană, 1788, Pârteşti; Strigoa!a,
cătun, pârâu, 1939, Pârteştii de Jos; dealul Strigoii, 1939, acelaşi sat Strigoaia, munte, poiană, 1955, Pris~Lca Dmnei; pârâul Strigoi (=Strigoii?),
1783, Putna; dealul Strigoaia, sec. XIX, pârâul Strigoaia, 1939, Strigoaia,
pârâu, pădure, 1922, Strigoiul Mare, Strigoiul Mic, pârae, 1939, dealul Strigoaia, 1939, poiana Strigoiului; Putna, pârâul Dracului, 1785, Sipotele pe
Siret, podul Dracului, 1939, Siret, pârâul Draci, 1783, Soloneţ; pârâul Dracului, 1937, Valea Putnei; Strigoaia; poiană, 1785, pădure, sec. XIX, ţa
rină, deal, 1939, Vama; poiana Sufletului, 1785, acelaşi sat; Moara Dragului, ţarină, sec. XIX, Doma; Spairna, munte, 1939, aceeaşi localitate; Strigoaia, poiană, sec. XIX, Vatra M:oldoviţei; Pietrele Smeului, munte 1785,
Voroneţ; Dealul Smeului, 1955, P:Hrăuţii pe Sucean.
BrcsdtUţii Noui; E\·a, munţi
teniţ; Norocul satului; ţarină,

7)

Ocupaţii puţin

onorabile: jurttll'ile

·Toponimia reflectă şi anume stări de nesiguranţă din trecut. ln toate
Moldovei nchile documente amintesc mai ales drumuri ale furilor~
care au intrat şi în toponomia minoră.

părFle
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Pădurea hoţilor, sec. XIX, pădurea Furilor, 1939, Banila Ifos.; Dealul Bârladului (=Furilor), I 939, Bernomet pe Prut; Valea Furilor, 1782,
CliYeşti; Ffrntâna Tălharilor, 1782, Cosminul; "Unghiul Furului, 157 5, Cuciurul Mare; Drumul Bârladului 121 , 1661, 17 82, Du bău ţi; Drumul Tâlharului, 1782, ţarina Furilor, 1782, Zlodiica ( = ţarina Furilor), ţarină, 1939, Ganileşti; Zlodiica, 1782, Ivancăuţi; Vâlceaua Furilor (Zlodica), 1747, Valea
Furilor, 1782, Malatineţ; Drumul Furilor, 1795; Napolocăuţi; Fântâna Tăl
harilor, lî82, Nihoreni; Drumul Bârladului sau „Trumm Talharuly", 1781,
Prăşeni; Drumul Bârladului, 1782, dealul Bârladului, I 939, Oşehlib; Fântâna Tălharului, l 955, Pătrrtu ţii pe Suceava; Fântâna Trtlharilor, 1782, Pustia (Valea Cosminului), Drumul Bârladului, 1782, Sipeniţ; Fântâna Tâlharilor, 1939, Stăneşti de Sus pe Siret; Zlodica, 1660, pârâul Furilor, 1747,
Stănceni; La Drumul Furilor, 1786, Stroieşti, Drumul Furilor, 1783, Stupea;
Preluca Tălharului, 1755, Dorna; Drumul Furilor, 1760, 1782, ţarina furilor, drumul Furilor, sec. XIX, 1939, Zaharesti; Poiana Tălharasului, 1939,
Pârtcştii de Sus.
'
'

B) I s tor ic
1) Sume d< voinx>zi în toponi111ia

minoră

Toponimia minoră bucovineană ne-a păstrat puţine nume de voieYozi
moldoveni. Cnele toponimice cuprind titlul generic de domn sau doamnă:
Iazul domnesc, 1783, :'.\egostina; Dealul lui Vodă, sec. XIX, 1955; Solca;
Fântâna Doamnei, 1726, 1782, Boian; Pietrele Doamnei, 1794, 1934, Câmpulungul Mold.; Fântâna Doamnei, pădure, sec. XIX, :Mitocul Dragomirnei;
Ffmtâna Doamnei, ţarinft, s'ec. XIX şi 1913, Pătrăuţii pe Suceava; Fântâna
Cărescului, ce-i zic si Fântfma Doamnei, 1740, Romanesti; Fântâna Doamnei,
1785, Slobozia H.ar~nca. Fintâna Domneascrt, 1761, Suc eava; Fântâna Doamnei, 1782, 1685, Suceava - aşa se numea Sipotul cel ~fare - ; Stâlpul lui
Vodă, 1785, 1939, Vama.
E curios, că dintre domnii Moldovei cel al cărui nume apare mai des
în toponimia minoră, e cel al voievodului Iancu Sasul. În special toponimicul: Drumul Iancu.lui Vodii a ajuns, în trecut, popular în regiunea dintre
Grăniceşti şi Cerepcăuţi, a străbătut secolele şi s-a păstrat până astăzi ÎP.
unele. toponimice minore. ~u cunoaştem împrejurările, care au contribuit
la intrarea în toponimie a numelui unui domn, care a stat aşa de puţin timp
pe tronul Moldovei. ~urnele lui Ştefan cel Mare, domnul care a intrat în
legendă şi căruia poporul îi atribuie întemeierea tuturor vechilor monumente
arhitectonice, abia dacă se întâlneşte în trecut de trei ori în toponimia minoră. În actele de delimitare de la 1783, drumul Iancului Vodă e menţio
nat în hotarnicele localităţilor: Grăniceşti, Tibeni, Dorneşti, Bălcăuţi, :--Jegostina, Siret, Văscăuţii pe Siret, Mănăstioara, Vicşani, Bahrineşti şi Cerep0

Ul Drumul Bârladului trecerea pe ·1remuri la hotarul de nord al satelor Duhăuţi, llerhomet pe Prut, Nepolocăuţi şi Orăşeni şi la hotarul ele sud al satelor Oşahlih, Ga·aileşti ~i
l·~ancăuţi. În hotarnica satului Or;lşeni din 1782 se dau relaţii precise în legltnră cu dn!mul aq!Sta: el începe la „·1echiul hotar", adică la pârâul Colacinnlui şi se termină la Sipeniţ (T. Balan, Bcrled•iicii, Cernăuţi, 1928, p. 9- 10). Drumul Bârladului însemna: clrnmul
tălharului, drumul furilor (ibidem, 13).
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cău ţi. ~urnele acestui voievod îl mai întâlnim în următoarele toponimice
minore: Drumul Iancului, tarină, 1939, Bălcăuti; dealul Iancului si Drumul
Iancului, 1939, Grăniceşti; Drumul Iancului,' ţarină, 1939, Mă~ăstioara;
Movila Iancului Vodă, 1783, la triplex confinium Mihoveni - Costâna _:___ Stroieşti; drumul Iancului, 1739, Muşeniţa; Movila Iancului Vodă, 1769, Stroieşti; Dealul Iancului, sec. XIX, Ţibeni; Cărarea Iancului, 1939, Tibeni;
drum care duce de la halta C.F.R. Ţibeni spre răsărit, peste izlazul comunal
şi dealul Iancului până în comuna Grăniceşti. Indicăm şi celelalte nume de'
voievozi intrate în toponimia minoră:
Draguşca, prtdure, 1912, pârâu, 1939, Deia; Huncurile Dragoşci, Câmpul Dragoşei 1787, Frumosul, Arşiţa Dragoşei, 1787, pftrâul Dragoşa, 1787,
sec. XIX, 1939, ţarina Dragoş, sec. XIX, Zăvoiul Dragoşei, poiană, sec.
XIX, Dragoş, pădure, 1912, Dragoşa, cătun, 1939, şesul Dragoşei, ţarină,
1939, dealul Dragoşei, 1939 - toate în Frumosul; Dragoşinul, pârâu, deal,
sec. XIX, pădure, 1921, pârâu, 1939, Suceviţa, izvorul Dragoş-Yodri:, 1939,
Piciorul Dragoşinului; deal, 1939, Dragoşinul, ])ragoşina, pi:idure, 1939 toate în Suceviţa; pârâul Dragoş, 1534, Vatra Mol<loviţei; Dragoş, parte de
hotar, 1785, deal, 1785, sec. XIX, Dragoşa, pârâu, pădure, 1785, Gura Dragoşei, cătun, ţarină, 1939, Dragoşa, munte, 1939 - toate în Vatra :Moldoviţei. Sasca, suburbie a târgului Siretului şi parte de sat din Frătăuţii Noi,
probabil după numele voievodului Sas; Crucea şi Stâlpul lui Ştefan Vodă,
1583, Suceviţa; Izvorul lui Ştefan cel Mare, 1939, Putna; Fântâna lui Şte
fan Vodă, 1737, Grăniceşti; Movila lui H.ăzvan Vodrt, lângă mănăstirea Hagigador de lângă oraşul Suceava 1808; Dealul lui Duca Vodă, 1783, Pătrr1uţii pe Suceava şi }li tocul Dragomirnei; Iezerul Barno,·schi, 1782, Harancea, Toponimicele acfstea sunt creaţii ale poporului spre deosebire de formaţiile toponimice moderne, care cuprind nume de suverani şi de personagii
istorice şi care sunt creaţiuni pur oficiale. Ar trebui lămurite împrejurrnile
istorice, care au dat naştere acestor toponimice.
2)

Sume de pnpoare în topo11imia

m1:noră

E explicabil, să întâlnim nume de popoare in toponimia Bucovinei,
care, în trecut, a fost vad de trecere pentru atâtea neamuri şi care, în timpul
dominatiunii austriece, a fost un mozaic etnic. De cele mai multe ori în toponimi~ minoră nu e vorba de grupuri etnice mai mari, ci numai de indivizi
izolaţi, aparţinători unor neamuri străine. În multe cazuri e îndoielnic·, dacă
avem de-a face cu toponimice etnice sau personale, de exemplu: Pădurea
Turcului, Poiana Cazacului, Câmpul Grecului. Tătarii, în ultima lor incursiune în Transilvania, în 1717, au lăsat amintirea trecerii lor în toponimia de
la munte. Armenii apar ca proprietari de pământ, evreii ca proprietari de
instalaţii industriale, în special de velniţe.
a) Turci
Pădurea Turcului (popor sau persoană?), 1939, Argel, drumul Turcilor,
Dealul turcesc, 1939, Banila Rus.; Fântâna Turcului, 1939, Budeniţ; Şlia
hul Turcilor, 1756, Ciucău; Fântâna turcească, 1939, Comareşti; pârâul Turcului, 1937, Doma Candrenilor, Cărarea Turcului, 1939, Grăniceşti; Odaia
Turcului, 1782, Grecii lângă Siret.
·
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(T)

Tătari

li)

Prislopul Tatarului, 1785, Berhomet pe Siret; Zăpodia tătărească,
1586, Borghincşti; pârâul Tatarilor, 1939, Broscăuţii Noui; drumul Tatarilor, 1939, Ciocăneşti; Plaiul Tatarilor, sec. XIX, Fundul Moldovei; Pă
<lurea Tatarului, 1939, Gura Cosnei; Pârâul Tatarilor, 1733, 1783,' Mihalcea;
Drumul Tatarilor, 1939, Milie;' Gruiul Tatarilor, 1787, Plotoniţa; Poiana
Tatarului, sec. XIX, Poiana Negri; Tatar, munte, 1939, Poiana Stampi;
Plaiul Tatarului, cărare, 1939, acelasi sat; Plaiul Tatarilor, sec. XIX, 1939,
Pojorâta, Uliţa tătărească, 1563, Suceava; Cetatea Tatarilor, pădure, 1939,
Tereblecea; Plaiul Tatarilor, 1939, Valea Putnei; Drumul Tatarilor, 1939,
Voloca pe Derelui.
c) Poloni

H.uncul Leahului, sec. XIX, Bilca; Piciorul Leahului, 1586, lazul Leahul, 1774, Borghineşti; lazul Leahul, 1782, Frumoasa, dealul Leahului, sec.
XIX, 1939, Vicovu! de Jos; Poiana Leahului, 1785, Vijniţa; Dealul Leahului, Parâul Leahului, 1939, Voitinel; Fântâna lui Sobieţchi, 1939, Voloca
pe Derelui, Sanţul lui Sobieschi, 1939, Tereblccea.
d) Ru,,i

Dealul Moscalului, 1939, Botoşana; Poiana Cazacului, (nume de popor
sau nume personal?), 1761, Cupca; pârâul Muscalilor, 1939, Iabloniţa; Va<lul Moscalului, 1785, Lucavăţ; podul Moscalului, 1939, Voloca pe Derelui.
e) Armmi

Lanul Armanului, 1786, Bălcăuţi; Dumbrava Armanului, 1782, BeCapestea Armeneascii, 1729, Bosanci; poiana Armanului, sec. XIX,
Botosana; Crucea Armanului; deal, 1771, Buncsti; Pădurea Armanului,
1955 .. Buninţi; Bâtca Armanului, 1931, Ciocăneşti,'pfirâul Armanului, 1939,
Geminea; Valea lui Nastur Armanul, 1765, Gropile Succvii; pârâul Armanului, pădure, 1913, llişeşti, Poiana Armanului, ţarinrt, 1955, :Mitocul Dragomirnei, Dumbrava Armanului, 1783, Păr hău ţi; Poiana Armanului, 1788,
Pârteşti; pârâul Armanului, sec. XIX, 1912, Stulpicani; Cliţa armeneasdt,
sec. X\'II, 1939, Suceava; Dumbrava Armanului, 1783, Toderesti; Poiana Armanului, 1939, Valea Putnie; Fântâna Armanului, sec. XIX'. Doma
pe Giumalrtu.
rindeşti;

f)

Lanul

Neamţului,

ţarină,

Nemţi

1787,

Coţmani;

Tăietura

lacobeşti.
g) Slovaci

Slovaci,

pădure,

1939, Bilca.
h) Greci

Câmpul Grecului, 1786, ţarină, Buneşti.
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Drumul Ungurului; 1939,

Grămadă

Corceşti,

Calul Ungurului,

pădure,

1911,.

Frătăuţi.

j) Italirni

Pârâul Italienilor, 1912, Iacobeni.
I)

Prislopul

Săcuilor,

Săe:ti

I 594, 1783, în muntele:

:Măgura

Humorului.

m) Tigani

La Movilele cu Ţigani, 1783, Bahrineşti; pârâul Ţiganului, 1782, Boian;~
pârâul Ţiganului, sec. XIX, Burla; pârâul Tiganilor, 1939, Cernauca; 'figanca,
ţarină, sec. XIX, Cotmani; Tiganca, pârftu, 1 783, Cuciurul Mare; Poiana
'figanului, dealul Tiganilor, I 939, Davideni; Bruturoasa Tiganilor, deal,
1785, Doroteia; pârâul Tiganilor, 1939, Iacobeni, Dealul Ţiganului, I 752,
Liteni; pârâul Tigăncii, 1939, Mihova; pârâul Tiganilor, 1913, 1955, Pătrăuţii
pe Suceava; pârâul Tiganului, sec. XIX, Poiana Stampii; dealul 'figanului,
1922, Putna; pârâul Tiganilor, 1939, Yicornl de Jos; La Tigani, cătun 1939,
Pârteştii de Sus; Pârâul Dediului, 1955, Pătrăuţii de Suceava; Pârâul Ţiga
nilor, Râpa Tiganilor, 1955, Poieni-Solca.
n) Evrei
Velniţa

lui Moses, 1783,

~egostina; Velniţa

lui

Moisă,

1783, Siret.

Zusarmnenfassung
Mit cliescn Hdt hrginnC'n wir TeillC' aus dcr unvrrol-fc,.,tlichen Arbeit des bckanSti!dii de toţonimic minoră zu •1erdfentlichcn.
Die Arbeit wurde nach drm zwciten Weltkricg ausgearbcitct, und stiitzt sich auf
e:in rciches toponymi,clws Jlaterial. Dicses Material wurde in dcr Bukovina vor 19'1().
gcsammelt.
ntcn

Uniycrsitătsprolcssors ~icolai Grămadă
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ASUPRA TOPONT.\IIEI
COlll"XEI STRAJA
VASILE HASNA

În lucrarea de faţă ne propunem să studiPm, pe cât posibil exhaustiv.
de locuri, microtoponimia deci, din comuna Straja, judeţul Suceava.
Într-o microtoponimie se poate descifra o istorie, căci după cum aratrt acad.
I. krdan, «Toponimia poate fi socotită drept istoria nescrisrt a unui popor, o adevrtrată arhivă, unde se păstrează amintirea atâtor evenimente,
îr:târnplrtri mai mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au petrecut
de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul popub<· ~ (Iordan Iorgu, Toponimia româ11eascâ, 1963, Bucureşti, p. 2)
I n studiul toponimici unei aşezări s-au conturat două direcţii principale. l'na, mai veche, tradiţională, urmru-eşte ca prin studiul etimologic al
topo:1imelor să aducă noi contribuţii la istoria limbii, a doua, mai nouă, se
rart mult mai avantajoasă, care concepe studiul toponimici monografic, ca
un tot unitar. A doua direcţie dobândeşte un pronunţat caracter diacronic.
fii:cc'.crt se leagă studiul numelor de locuri de istorie, geografie, istoria limbii.
Î!:tre toponimia unei aşezftri şi graiul locuitorilor săi există o strânsă legă
tu1L Din acest punct de vedere, nici comuna Straja, judeţul Suceava nu face
exceptie.
înainte de a se trece la discutarea toponimiei din punct de vedere lingvistic, trebuie să vedem felul în care se reflectă principalele caracteristici ale
gra:dui din sat în toponimie, felul în care locuitorii s-au servit sau se serve:;::: de lexicul apelativ pentru numirea locurilor.
După culegerea materialului toponomastic, ne-am dat seama că din
terminologia geografică folosită cel mai frecvent nu lipsesc cuvinte care,
înz,inte de a deveni toponimice, denumeau noţiuni cu caracter geografic curent: deal,· pârâu, creastă, coast:'i, munte, grui, podfrâ, citei, vale, gitrii etc.
A existat şi există încă tendinţa, foarte puternicrt astăzi, de a se denumi locurile cu numele proprietarilor lor, aşa încât azi fiecare bucată de pământ
poartă numele celui ce-o deţine. Când se schimbă proprietarul, în general,
se s:::himbă şi numele locului (existrt, evident, multe excepţii pe care le-am
cor'.~cmnat la momentul potrivit). Sunt cazuri dtnd toponimicul poartă alt
accent decât apelativul din care a provenit. Cele mai frec\·ente sunt cazurile de menţinere a accentului şi la toponimice. Ca şi lexicul apelativ, cele
mai multe dintre toponimice apar astăzi cu aceleaşi transformări fonetice
care: reflectă caracteristicele principale ale graiului din sat. Dintre acestea,
cele n:ai frecvente care se întâlnesc şi la toponimice sunt:
-- muierea dentalelor: "i', d', n' - asta mai ales la oamenii în vârstă;
- trecerea lui k', g' în
g (africatizarea);
nun~elc

c,

Ana/ele Bucot•inci, I, 2, p. 423-4.'iO,

Bucurrşti,

1994
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z-

- africatele c, g devin fricative (&,)
caracteristică a graiului ardelenesc de nord;
- palatalizarea labialelor: b, p, m devin bg, pc, mn;
- palatalizarea la bio-dentalelor: j, v <levin s, z;
·- închiderea vocalelor finale si neaccentuate;
- trecerea lui ă protonic în
(barbat, padure) :
- trecerea vechiului diftong ea într-un e deschis (feti);
- prezenţa fonetismelor: zespi, di pi, luscafân, caracteristice sudului
Crişanei. La acestea se adaugă o serie de fonetisme ucrainene şi germane pe
care le-am menţionat în timpul discuţiei.
Având în vedere aceste caracteristici, în cazurile în care un toponimic
are. o formă cu mult deosebită faţă de forma lui literară, vom aplica transcrierea foneticrt a ALR
În discuţia despre felul cum au luat naştere toponimicele româneşti,
putem distinge, clupă Iorgu Iordan, mai multe grupe. În cele ce urmează,
vom clasifica materialul toponomastic cules dupft împărţirea lui Iorgu Iordan, din Toponomia româneascii, Bucureşti, 1963. Se disting pentru început
patru mari grupe, în funcţie de ceea ce descriu acele toponimice: I. - nume·
care descriu poziţia, aspectul sau vreo altă particularitate a locului (tofografice); II. - nume care au ca punct de plecare diverse fapte din viaţa ~ccială
a poporului nostru (sociale); III - nume care păstrează amintiri despre evenimente şi întâmplf1ri din trecut (istorice); I\'. - nume care tr1"tdrnză o
anumită atitudine sau trăsăturr1 psihică a celor care le-au dat (psihologice).
Vom începe discuţia noastră cu toponimicele care descriu poziţia, aspectul, culoarea sau \Teo altă particularitate a locului, acestea fiind cele mai
numeroase.

a

I. T(Jl'O:\I\IICE, TOl'OGILH'JtE
Că sunt cele mai numeroase, nu trebuie sr1 ne mire, pentru că aproape
totdeauna numele unui loc s-a dat în funcţie de o caracteristică exterioară.
de ceea ce a impresionat la prima vedere. De exemplu, un loc pe care se
găseau brusturi din abundenţă nu putea fi denumit decât cu acest apt.Jativ.
sau un loc ce se găsea între două vaduri de apă nu putea fi denumit n~ai sugestiv decât între V adu r i (Î'ntri Vaduri) etc.
Aspectul exterior al terenului a jucat în toponimie acelaşi rol cu fOrecla în antroponimie. Faptul că cele mai multe toponimice provin din apelative se explică uşor prin aceea că oamenii, înainte de a da un nume propriu-zis locului respectiv, l-au denumit cu cuvinte comune. Multe dintre aceste cuvinte comune au devenit, printr-un proces de „stabilizare", nume proprii
şi au rămas la o formă singulară.
În cadrul grupei mari de toponimice topografice, distingem mai multe
subgrupe, după natura trăsăturii caracteristice care a stat la baza creării
toponimicului respectiv.

I. ::\C\IE CARE DESCRIU FO!UfA SAU ASPFCTl 1L EXTERIOR AL LOCU.l.11

În această subgrupă de toponimice intră o scrie de nume de locuri,
care descriu foarte plastic, printr-un singur cuvânt, forma :-au aspectul locului denumit. unele nume de acest fel dau dovadă de o reală plasticitate.
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uneori alegându-se un sinonim care este mult mai sugestiv decât altul:
Capul Satului (Capu Satului); Căldări (Caldări) Cheia (Cţi);
Ciungitu r 5: (~iiiziturî); sinonim cu Cură tură, menţionat de Iorgu
Ionl~n 1, în Str a j a întâlnim toponimicele: Runc (Runc); Arşiţă
(Ar~îţî); R u p t u r [L (lfoptlirî); P â r 1 i t u r ă (Pîrlitu1 î); Tă i e t ură
(Tait(uî); P oi e n i (Poiea'); Arşi cioara (Arşî8ioara); O b ş 1eagu1
(Oşliăgu); Du pace 1 (Dupa8el); alte toponimi:e ale subgrupei sunt: F und u B,9ului; La Gr:tdină (La Gradinî); Gâltanul l\Uigurei
(G. :.\Iăgurii); Gropuni; Gruiul Porcului (G. Porcului); Gruieţul lui Iacob (G. lu I:icub); sinonim cugruieste toponimicul Buboiu 1.
: Cn fel de sinonim toponimic a lui Oh re j a 2 este Zap o di a l\I are
şi Zap o <l ia :M i că (Z. :'.\lări şi Z. :l\Inicî); M ă gura; Mă gura Y a ci i (.:\:I. Vasi). Sinonim cu :\I o vi 1a 3 constmnat de I. Iordan, este Bât ca;
\" â r fu 1 Lomu 1 u i (\ 1rn1 Lomului); sinonim cu M un t e 1 e 4 tste
Bar .i no\" a, munte comunal, aflat la circa 80 km de sat; un sinonim cu
P i s c 5 este \' â r v u ţ; \' â r v u L o m u 1 u i; P o d ir e i; P 1 ft i u ţ ( Plaiuţ); Rupturi că, nu e acelaşi cuvânt cu Ruptu r [t, nu sunt, ca toponimice, sincnime. Primul înseamnă „bucată de mică întindere <le p[tmânt,
ruph, din cauza suq::ării terenului", in timp ce al doika înscarnn{t „p{,dl!re
rupt5. <le vfm t pe o porţiune oarecare". Al <loilea toponimic (R u F tură)
este sinonim cu Că z ă tură 'Cada). Sinonim cu Stâncă 6 este Pi a t r ~L (Pciatrî); î n t re V a <l 1~ r i', Co a s ta c ea R ea (Coasta s~ r«;'.).
IJih;in;,ric), (Dihanarii, Poiana Strungii (P. S•-ruiizi), un
s!ncn'm, <leşi nu pcifect cu Cheie.
2. TOl'O?\C\llCE CAHE EYOC.\ ?\A1TRA TEHE!\'CLU APARŢI~Â!\'D
LOCALIT.:\ŢJI RESPECTIYE SAC AFLAT ÎN APIWPIEHEA EI

Afin c t, Arin i, nu-i vorba aici de latinescul arcua „nisip", ci de
copacul cu acest num ~; Bahna, Brusturi, Su 1 ce 1 e (Sursţ\li), Co coz ;L r i (Cocofj.ari), Cure ci ş t c (Curecişti); un sinonim al lui Bahnă
este şi M l ac ă, toponimic fost pe teritoriul comunei, astăzi în Ccraina; Suşiţa (:;>uşiţa), Fag e t (Fazet), G 1 o <le ţ. Sinonim cu F ;1 get este B uc o \'; Cor n u 1 - aici nu e Yorba de corn cu sens geografic, ci de copacul
cu acest nume; Frasin, P 1 o ci i (Plosii) - este Yorba de un teren situat
pe teritoriul comunei Brodina în pantă <ll:·stul de dulft. Este un toponimic
creat de huţuli. Alte toponimice: Răstoaca Mare, Răstoaca ~1 i cit , cele două pâi aie se Yarsrt unul în altul şi pe porţiunea de la confluenţa
lor pân[t la Yărsarea în râul Su c e a v a curg sub o singură denumire, H. ~L st o a c a; P o r c ă r i e (Porcarii). P ă d u r e ţ, 1 n l n n c ă , H u m ă r i e
(Ht;mari!), Bordei ş te (Bor(leişt'i), Pom ă tu 1 ~lor ii , M este cc n i (;\kstecin'i), Pa 1 t i n - toponim care nu se află pc teritoriul co·
Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 22.
z Iorgu Iorclan, op. cit., p. J.3.
3 Ibidem.
Ibidem, p . .37.
'' Ibidem, p. 39.
6
Ibidem, p. 44.
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munei, însă câtiYa locuitori au aici proprietă ti · Pe prun d, H. â ul. S uc e a ,. a - I. 1. or d an crede 7, după V a s i 1 'e 'n o g r e a 8 , că Suc ca '" a
are la bază tema soc-.
3. 1'\".\l!E TOPICE CARE AHATA O ÎNSCŞIHE A LOCl"Ll"I

Co a s ta c ea H. ea, arată atât aspectul exterior al locului, cât si o
însusire - este greu practicabilă; Ar s i t a Ar s i t a S [t r ă tur i i (Saratu;.ii); Arşicioara, Pârlitur'a.'A,~cu;1s.ul-toponimic ccnu
se afb pe teritoriul comunei, insfc este foarte des folosit în sat întrncât mulţi
locuitori lucreazrt aici la exploatrtrile forestiere, iar vara aici se fac stâni;
topili (topîil!) - este o baltă în care se topeşte cânepa; Su ş iţa, sinonim
al lui Se ac a 9 , pârâu şi teren de fânaţ, pe teritoriul ccmunei Brodi 11 a.
Toponimicul art> aici numai origine ucraintană (Susyca), celelalte etimologii
(slovenă, creată, sârbă, cehft) trebuie respinse, deoarece toponimicul în discuţie a fost dat de populaţia de origine ucraineană de pe aceste lccuri.
4. TOPONIMICE CARE ARATA POZITIA LOCCLl'l FAŢĂ DE Pl'NCTELE CARDINALE
FA'f.:\. DE ALTITt:DINEA SOLUXI SAC FAŢĂ DE LOC\LITĂpLE Î:'\YECINATE

Cu tu 1 de j o s, C u t u 1 de su s - toponimice care desemnează
dou{t părţi mari ale satului; toponimice care denumesc destul de vag un loc
sunt: Î 11 do s „partea pădurii dimpre nord, ne bă tu tă de soare", fo fa ţ ă
„partea pftdurii aflată în bătaia soarelui". Ambele topcnimice numesc o
întreagă suprafaţă de pădure nefăcând o delimitare strictă; Ar ş i ţ a - teren aflat în faţa soarelui, dezYoltă dintr-o dată o arie Slmanticrt cu mai multe
coordonate: evocă forma exterioară a terenului, o însuşire a locului şi poziţia faţă de punctele cardinale.
Adesea poziţia lor se poate reda şi cu ajutorul unor dete1minati,·e <le
topografie sau al unor toponimice adevfirnte, care adeseori au aspect oarecum eliptic, căci stau singure, frnă un dete1minativ pe lângft ele, fiind preceda te numai de o prepoziţie: i 11 t r c P â r a i e, (Î:!l!ri parftii), Î n t r. e V adu r i (lfltri Vaduri), Peste Lătoc (Pisti Lat6c). I 11 Lu n c ft (IîijufJ.cî),
Peste Vale (Pisti Vali), ln Cot la, Iliceni (ÎfJ.cotlalliseni), 111 Cot
1 a Hai cu (Raicu), l n Cot 1 a Man o 1 e (la Man6li), ultimdv trei toponimice pun în valoare un raport de proprietate şi le von1 discuta în cadrul
unei subgrt;p? speciale. Kumărul toponimicelor în economia căram intiă dete1 mina tive strict geografice este foarte redus, pentru faptul că populaţia
preferă, în locul acestor determinative foarte vagi, sinonime mai concrete,
mai apropiate de realitate.
II. TOl'O:\IlllCE son.\l.E

În această grupă vom include o seric de toponimice care se referă la
diverse obiceiuri, superstiţii, la ocupaţia unor locuitori din comună, toponimice care arată raporturi de proprietate, acestea fiind provenite din antroponimice, toponimice care amintesc de existenţa unor foste aşezări omeneşti.
' Iorgu Iordan, op. cit., p. 10 I.
8 \"asile Ilogrea, Dacoromania, I, p. 212, a pud I. Iordan, op. cit., p. 10 I.
9 Iorgu Iordan, op. cit., p. 127.
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PROPRIETATE

La această subgrupă Yom include toponimice care, după clasificarea
lui I. I or da n, ar fi intrat şi în alte subgrupe:
A. - toponimice derivate de la nume de persoane;
B. - antroponimice cu fermă de plural;
C. - toponimice derivate de la antropcnimicc ce-şi păstrează forma
neschimbată;

a. - antroponimice masculine cu formă de singular;
b. - antroponimice feminine, f01mate cu sufixe, de la masculine 10 •
Acest raport de proprietate se referă în special la faptul că locuitori ai
satului deţin anume proprietăţi sau au deţinut, pe raza comunei. În aceste
cor:diţii, locuitorii au simţit nevoia să identifice aceste locuri într-un fel.
Cee:a ce este interesant este că nu toate proprietăţile sunt identificate cu'ajutorul numelui proprietarului. Două situaţii pot fi aduse în discuţie aici.
Prima, cea mai importantă, este că s-a simţit nevoia denumirii unui
loc cu numele proprietarului, atunci când locul respectiv era mai îndepărtat
devatra satului (în pădure sau la poalele ei, de exemplu) şi identificarea nu
se putea face decât foarte precis.
A doua situaţie este aceea când un loc s-a denumit cu numele proprietarului foarte bine văzut în sat, datorită situaţiei sale economice, poziţiei
sociale sau funcţiei pe care o ocupa. Alteori, toponimicul indică persoana care
a condus anumite lucrări (de obicei, exploatări forestiere) în locul respectiv.
În această subgrupă înscriem următoarele toponimice: P o ian a Că 1 ă n ce :1 i, toponimic în care partea a doua a „îngheţat" sub această formă .. Familia cu acest nume, Cal an ce a, era numeroasă, aşa încât s-a simţit nevoia unui plural cai e să-i cuprindă pe toţi. Forma de plural nu o mai întâlnim decât în acest toponimic. Cu acelaşi nume a fost „botezat" şi pârâul ce
stiăbate poiana, acesta fiind un sistem general în comună de denominaţie
a cursurilor de apă pe anumite porţiuni.
De al ul Cot os: toponimic foarte vechi, trecut pe harta lui Werenka,
la lucrarea Topographie der Bukowina, Cernăuţi, 1895 şi pe harta lui Dimitrie
Da:1, inserată în lucrarea Comuna Straja şi locuitorii ei, Cernăuţi, 1897.
,
]) ea 1 ul 1 u i V as i 1 e n cu (D'alu lu Vasîl~ftcu), De a 1u1 ll a c i u 1 u i (D'alu Baaiului), toponimic ce denumeşte un teren care nu se află.
pe teritoriul comunei Str a j a, ci pe al V ic o v u 1 u i de Sus, pe partea
nordică a pârâului Laur a, teren pe care se află o sumă de proprietaţi ale
străjenilor. G r u ie ţ u 1 1 u i I ac o b, I n C o t 1 a I 1 ic e n i, I n Cot la
Raicu, I n Cot 1 a .Man o 1 e, Poiana 1 u i T ~pic (Poiana la Ţ~
pic), Poiana Chirie ni 1 or (Poiana Cir~nilor), Poiana 1 a I o n Pac ă (Poiana la Ionead), Poiana la Man di ci (Poiana la Mă.fi.dis), P o iana la Raicu, Poiana la Maidau.TarinaSchiporeasc a (Tarina Ştiporeâsca). toponimic provenit din anexarea sufixului feminin
-casca la masculinul Schi por. La D â r l o ia sa, acelaşi mod de construcţie din masculinul D â r 1 oi; O b ş 1 ea g ul Du pace 1, toponimic
provenit din antroponimicul (poreclă) Du pace 1, persoana care a condus
în ,acest loc lucrări de exploatare forestieră.
·
10

Iorgu Iordan, op. cit., p. 154, 1.:17, 176, 178, 179.
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2. TOPO::\IMICE Î.NSO'PTE DE ADJECTlVELE MARE ŞI MIC, SUS ŞI JOS,
NOU ŞI VECHI ETC.

Vom aduce aici exemple care pot fi puse faţă. în faţă, datorită opoziţiei
dintre determinative. Atunci când au existat două fmme de relief ascmăr:r,
toare, au fost <lenumite cu acelaşi cuv~rnt, dar, pentrn o diferenţiere mai accentuată, li s-a adăugat câte un dete1minativ <leosebitor. Nu întotdeam1a
însă deosebirea s-a făcut prin opoziţia mare - mic; si1s - jos; nou - vechi;
etc„ ci prin menţinerea mrni toponimic cu fo1ma sa normală, celui de-al doilea adăugându-i-se un sufix diminutival. Iată exemplele culese: R ă st o a c a M a r e - R ă s t o a c a Mi c ă ; Z a p o d i a M a r e - Z a p o d i a
:Mică; Cut u 1 de Sus - Cut u 1 de Jos; 1 n Ţintirimu 1 V ec h i - 1 n Ţ i n t ir im u 1 N o u; C i o 1 o t e i (Solotei) - C i o I o t i e ş
(Soloti~); Ruptură - Rupturi că; G r u i - Gruieţ.
3. TOPONIMICE CARE VORBESC DESPRE
SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI

CREDINŢE,

Nici această subgrnpă nu este prea bogată, deoarece locuitorii n-au simnevoia să denumească locul cu toponimice provenite din apelative ce denumesc obiecte de cult, ce se referă la obiceiuri sau superstiţii, decât atunci
când obiectul exista ca atare pe locul respectiv de foarte multă vreme. Foarte
rare sunt cazurile de toponimice ce amintesc de superstiţii, pentru că locuitorij comunei nu le acordă nici o încredue. Toponimice de acest fel sunt: C r uc ea 1 u i M ir o nes cu (Cru~a lu Mironescu); De a 1u1 Crucii - un
toponimic foarte vechi fiind pomenit în dania lui Ştefan cel llfare, de la 1-490;
Poiana Se ha str u (P. Sihastru); Par â u 1 Se ha str u (Pan\u
Sîhâstru); La .Fân t â n iţă; Coasta ce a Re a; Pârâu 1 Rău;
Poiana St ir i goi (P. Stirigoi). Că acest sistem de denominaţie nu e
productiv azi, o dovedesc nenumăratele obiecte de cult (cruci şi troiţe) care
se află astăzi în multe locuri şi totuşi ele nu sunt denumite cu apelativele corespµnză toare.
ţit

III. TOPOXUIICE ISTORICE

Nici toponimicele cuprinse în această grupă nu sunt prea numeroase~
fiind aceea că satul a fost mereu supus unui curent de populare
si altuia, paralel, de depopulare, aşa încât toponimicele s-au fixat destul de
greu. Au rămas până azi toponimice„ care au fost fixate prin documente, cum
ar fi: M un te 1 e G i g i (Mufttil'i Zi' zi); De a 1u1 C r u c i i (D'alu Crusi);
Buc o v u 1 (Bucuvu); 1 n t re Pârai e (Intri parţi); Cornu 1 (Cornu);
Măgura 11. Câteva toponimice amintesc de existenţa din vechime a unor
asezări omeneşti: Str a j a, Car au 1 a, J i tă r ia. Celelalte toponimice·
s:au schimbat, au căpătat alte nume, în ordinea sosirii noilor locuitori. Procesul general însă a fost cel de detaliere a denumirilor pri:mare, pentru că
proprietăţile au tot fost împărţite noilor veniţi. Totuşi se păstrează câteva
toponimice care amintesc de lupte purtate aici în al doilea război mondial
sau chiar de incursiuni ale trttarilor, incursiuni despre care a vorbit Simion
Florea Marian. Alte toponimice amintesc de obiecte istorice rămase din d:ife- ·
explicaţia

11

Dimitrie Dan, Comuna Straja

şi

locuitorii ei,

Cernăuţi,

1897, p. 2.
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rite împrejurrtri: To 1 o ac a 1 a N e m ţ i (Toloaca la N(lmţ), Drumu 1
:N c rn ţi 1 or (Dr\nnu ~ţmţîlor), Drumu 1 T ;,_ t f1 r ~L s c (Dnimu Tata1ăsc), ·Cazemate (Cazamăţ).
IV. TOl'OXJMJG: l'SlllOLOGJ<:E

· Pretutindeni mrntalitatea populară se caracterizează printr-o sensibilitate deosebită faţă de aspectul exterior, material, concret, al lucrurilor.
Din aceasUt srnsibilitate s-au nr1scut adevărate expresii plastice în vorbirea
maselor anonime. Aceeaşi plasticitate se constată şi în terminologia toponimică. Se constatrt si în toponimie acelasi proces de oralitate si colectivism
constatat în litcrat~ra populară; toponi~icele, creaţii individu;le la origine,
au devenit cu vremea colective, prin acceptarea lor de către toţi cei in teresaţi
Afară de aceastr1 sensibilitate pentru concret, de care am amintit mai
sus, se constată în toponimie o atitudine complet subiecfrvft, în sensul ca
numele topice respective exprimă o reacţie afectivă, o luare de poziţie sentimentală din partea creatorilor lor, nu faţă de loc, ci faţă de om. În majoritatea cazurilor este vorba de un defect (real sau numai presupus), lucru curent în antroponimie. Paralelismul dintre toponimice şi antroponimice merge
adesea pânft la confuzie. În toponimia de acest fel din Straja intră mai ales
căile de acces în interiorul satului. Aceste căi sunt denumite foarte sugestiv
cu -0 poreclă dată, în general, locuitorului care strt în gura uliţei. Foarte puţine căi de acces de acest fel sunt denumite cu numele cetăţeanului sau al cetăţenilor care poartă acelaşi nume.
: Iată aceste toponimice. Vom începe cu toponimicele provenite din antroponimice (porecle): 1 n B u 1 gri re ni (În Bulgar(lni), U 1 iţa Prund rt reni 1 or (Hudiţa Prundarenilor), V liţa C n tu 1eni1 or (Hudiţa L'ntul(milor), lJ liţa 1 u i Târn o a g ă (Hudiţa la Tîrn6agî), U 1 iţa 1 a
Co hz an (Hudiţa la Cobcjan), V 1 iţa Cur 1 u ce ni (Hudiţa Curlu~t;mi),
Uliţa la Pat ac (Hudiţa la Patăc), U 1 iţa 1 a Str â m b u 1 (Hudiţa
la Striiiibu), lJ 1iţa1 a S pătă reni (Hudiţa la Spata11~ni), L 1iţa1 a
Ghid a 1 e (Hudiţa la Ghidăli), U 1 iţa 1 a Cap ac (Hudiţa la Capac),
C liţa Bobu 1 u i (Hudiţa B6bului), U 1 iţa 1 a Te p ic (Hudiţa la T~
pic):; În Brăuleni (lftBraul4ilni), In Burăceni); (lflBuras(lni),
I n Cot oje ni (Iii Cotoj(lni), I n S p fi tă reni (lft Spatm(lni), actste
ultime patru toponimice desemnează părţi ale satului, numite a~a după numele mai multor familii ce locuiesc acolo. Se obsen·[( şi o notă peiorativ;t:
Uliţa I a
Cot oje ni, U 1 iţa P rt săi Icni
(Hudiţa Pa~apţni).
U Ii ţ a Jură v Ie ni (Hudiţa Jorovlt;ini). O altr1 serie, mult mai redusă, de
tdponimice pune în lumină o se; ie de caracteristici caic nu rnnt pur vizu~lle:
Coasta cea Rea, (Coasta @ţ 1(l); Pârâul Ritu (Par~lu Ha11),
Pârâu 1 Bă r b r1 cari (Parau Bmbacări).
Întrucât nu toate toponimele ce le avem la di~poziţie se încadrcazft
în clasificarea facută de I. Iordan, deschidem o rubricit de VA RJA, în care
includem celelalte toponimice: Bor gin a (Boriiiia), C â r ro aci (Cîrma~i),
Ciumârnar (Siumaruari), Pâ1·âul Boul (Parău B6~). Pârâul
Ba im ac (Pmău Bai mac), Pârâ n I B rău Ie iii (Parau Broculfi'ni),
Pârâul Grumeza-(Parău Grnmacja), La FittC[ciuni (La Fatahttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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siun'), Poiana Cerbului (Poiana S(lrbului). Poiana Staoina
(Poiana Stal}ina), Tur an a (Turana), I n Ho f, Zi mine 1 (Zimin'Cl)
-cfttun al satului, Pârâu 1 Zi rn i ne 1, U 1 iţa Zi rn i ne 1, La Opust,
La Stric, La Troc i (La TrM;i).
Acestea au fost toate toponimicele culese şi pe care le-am ordonat într-o primft clasificare. După această primă ordonare a materialului toponomastic, urmează a doua, făcută pe clase de toponimice, în cadrul cărora ne
vom opri mai mult asupra toponimicelor ce prezintă importantă din punct
de vedere lingvistic.
'
A. CLAS.\ IIIHHOXIMEI.011

În aceastft clasr1 vom include toate cursurile de apă, precum şi toponimice, care, prin natura terenului sau poziţia locului, se apropie de această
categorie:
Pârâu 1 Ba im ac - pârâu ce izvorăste de sub dealul Ars ic i o ar a (azi, în Ucraina), străbate parte de n~rd a satului (Ba h n <~,ce a
Mare), curge circa 300 m paralel cu şoseaua şi se varsă în Suceava.
Important este faptul că nu pe tot cursul său are acelaşi nume. P;d11,tr-un
proces ele detaliere s-a ajuns ca pe anumite porţiuni S[t fie numit cu nu.mele
proprietarilor pe terenurile cărora trece. Pe o porţiune în sectorul său, superior,
este nm:nit Pârâu 1 Bre se n i 1 or (Parâ.u Bres(lnilor), după numele familiei Bre s, pe altă porţiune, aproape de vărsare este numit Pârâu 1 Mii nuţ e ni 1 or (Pară.u Manuţ(lnilor), după porecla a trei familii afla.te în
stânga pârâului. De la numele acestui pârâu vine şi numele unei uliţe, Ba im ac, uliţă cc merge paralel, pe partea dreaptă, o porţiune. În leg~t.u.ră cu
numele acestui pârâu, tradiţia locală istoriseşte că pe albia lui a fost găsit
odinioară un copil, botezat apoi B a im a c. De aici, numele pârâului. Acest
hidronim este destul de vechi, fiind menţionat şi de Dimitrie Dan, în monog1:afia comunei. Dup[t cum vedem, pârâul nu şi-a schimbat numele în· decursul unei perioade de aproape o suU\. de ani. A intervenit doar detalierea toponimică.

o

Pârâu 1 Bou 1 (Parău B6u): pârâu cc izvorăşte de sub P 1an a
Schastru, străbatepădurea ~corburei, despărţind-ode Dealul
C o t o s. Se varsr1 în S u c e a v a. Denumirea aceasta a fost luată de la o crescă torie de boi, aflată odinioară pe aceste locuri. Tradiţia locală istoriseşte că
aici a fost ucis un bour, legenda echivalând cu aceea a lui Drag o ş. P â r â ul are două porţiuni numite diferit. Porţiunea din amonte, numită Fu nd ul Bou 1 u i (Fundu Boului) şi porţiunea dinspre vărsare, numită Gura
Boului. După cum vedem, avem de-a face în acest caz cu un pro~es de
opoziţie în interiorul clasei. Numirea şi-a extins foarte mult sensul, cuprinzând astăzi şi drumul care duce la şosea spre exploatările forestiere care au
loc pe ambele părţi ale pârâului, pre.cu~ şi podul de peste _Su_~ ea va, care
face legătura cu acest drum. Toponimicul este foarte vechi, fund atestat de
\\-. erenka pe harta anexată lucrării citate; este un caz de mare stabilitate a
unui microtoponimic.
·· ·
P â T â u 1 B r ă u 1 e n i (Parău Braul(mi): izvorăşte de sub dealiil Ars i ţ a iar la iesirea în sosea, înainte cu aproximativ 50 m, se uneşte cu P â ;. â u i Zi mi n'. e 1, ambele curgând pe această distanţă cu denumirea· genehttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ricrt de P â r â u 1 1 a C ă m i n (Parâu la (amin). Denumirea vine de la
numele familiilor pc proprietăţile cărora curge o porţiune.
P â ;: â u 1 Car au 1 a: are un curs foarte întortocheat, primeşte <loi
afluenţi, nenumiţi special şi se varsă în Sucea v a, în defileul cu acelaşi
nume. Cuvântul Caraulcf este, dup[t D.M., un cuYânt turcesc (te. karaul) şi
înseamnă: 1. „pazrt, ganH't, strajă; 2. om care face de pază, santinelă". Cuvântul poate proveni din turcă, însă prin filie1[t slaYă, el 1:crnaicirculând ca
apelativ. Este cert că este o formaţie românească, de vreme ce el a circulat
ca apelativ înainte de a deveni nume propriu, înstrunând ceea ce indică dicţionarul.

P â r â u 1 Că 1 ă n c e n i (Parău Calaii.8ţni): pârâu cc izvorăşte din
nordul <lealului Ar ş i ţ a, are un curs lipsit de meandre şi se varsă în Su c ea va, la vest de locul numit 1 n t re \' adu r i, la ieşirea din defileu.
Toponimicul provine din antroponimicul Ca 1 an ce a
sufixul colectiv- en.i, indicând un raport de proprietate. :;\urnele a „îngheţa t" în această
formă de plural, menţinându-şi forma doar ca toponimic. De altfel, există şi
P o ian a Că 1 ă n c e n i, care se explică exact în acelaşi mod. Denumirea
este de dată relativ recentă, indicând, conform normei generale de denominaţie, raportul de proprietate.
Pârâu 1 I u i Co ţ o ( m) b r ic (P. Coţonbric): pârâu ce-şi are izvoan~le în pădurea S c or bur a, cu un debit redus vara; se varsă tot în
H â lt l Suceava. În privinţa proYCnienţei acestui toponimic, tradiţia
locală spune cft pc valea acestui pârâu a fost împuşcat un cunoscut
brarnnicr, poreclit Co ţ o ( m ) b r ic , individul fiind mic de staturr1 şi îndesat. Sextil Puscariu îi dă următoarea etimologie: „Brandza, Grecescu si
Panţu dau pentru ~Prunus SpinosuS» numi1·ea transilvană coţobrel. Fructtil
se tmmeşte coţobrea. După intormaţiile mele, numai numirea fructului e cunoscntrt. O atestă Vaida şi Caba în Sălaj, iar Sever Pop îmi cornunic~1 cft în
Poerti, judeţul Nr1s:tud se zice: «~pinul face coţobrele ». Se parc deci că forma
coţol>rel e refăcută din coţobrele, ca de exemplu curmal (în loc de *curma)
din c.urmale, după analogia lui porumbrel - porumbrele. Cât despre coţobrea,
acest cuvânt e îrnplumutat din ruteanul kacyurba, care în ruteneşte înseamnă
atât arbustul cât şi fructul. CuYântul străin pare a fi înlocuit pe porumbrea,
sinonim care va fi fost şi cauza metatezei (coţobrea în loc de *co/urbea)".
Coţo(m)bric este o formaţie româmască cu sufixul -ic cu sens peiorativ aici.
De altfel, cuvântul circulă ca apelativ în sat: lucru mic, îndesat, eventual
rotund, toate cumulând înţelesul de „neînsemnat". Dicţionarele consultate
(DM, DA, DLH, Scriban) nu-l menţionează.Pârâu 1 G r urne za: pftrâu
ce izvorfîşte din 110rdul ~atului, aproape de graniţă, străbate Bor gin a,
coboară prin spatele C im i t iru 1 u i N ou şi se pierde înainte de ieşirea
în uliţa C h ir ie n i 1 or (Hudiţa Cir(li1lor). De aici îşi pierde şi numele.
De obicei sC'acrr vara, având apă numai când plou{t şi primăvara la topirea
zftpezilor. Are o albie destul de adâncită, ceea ce a favorizat denumirea <le
G rum e za, provenind din autohtonul gruma::. Este o formaţie cultft, poporul pronunţând grumalja ( <grumalj).
· Pârâu 1 Ho r p ii ia 1 ft: numele vine din postverhalul /zorprha/1'f, din
verhhl provenit <lin interjecţia horp !, a lwrpâi. Este o poreclft la adresa unui
locuitor care a condus pe acest pârâu nişte lunări de <"xploatare. Pârâu 1
H urnă r iei (Par{tu HumariÎ}: pârâu în partea de nord a şoselei, numit

+
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astfel deoarece curge pe un versant în subsolul dtruia se găseşte humif; roc~
argiloasft, moale, întrebuinţată la spoitul caselor (Dl\1 îl dă ca provenind din
bulgarul ltuma). Cm·ân tul lmm<frie este un cm·ân t românesc de origine sla yă,
format pe terenul limbii române, cu sufixul augmentativ -ărie. ~urnele pârâului vine de la natura terenului respectiv prin care curge pârâul.
·· ·
Pârfml Ci o 1 o tei (Parliu Solotei), Pârâu 1 Ci ol o t ie ş (Parău
Soloti(lş) - ambele izvorăsc din partea Scor burei numită Ci o Iot ei
(Solote!). Lnul din ele a-re un curs mai scurt şi cu un debit mai sdlzu:t, de
aceea s-a simţit nevoia diferenţierii, diferenţiere ce s-a făcut prin determinativele opoziţionale mare - mic (redate aici prin sufixul -ies). Dicţionardc
nu-l consemnează. Într-un document al Ocolului Sikic Falcău, pentru ,anul
1924-1933, pârâul este menţionat cu numele Solo teiu 1 .Mare, forma
cu determinativul sufixat nefiind menţionată.
Pârâu 1 Petre n i (Parău P4iltren): pârâu din partea de noid a
satului. Poate proveni <lin Petru, dar şi <lin piatrâ
sufixul -eni. Etimol9gia
exactft este aici cea <lin Pc t r u, pentru cit pârâul curge pe o porţiune de sat
pe care sunt mulţi indivizi cu acest nume. Este un nou caz de iradiaţie . toA

+

ponimică.

Pârâu 1 P ft r 1 i tur ii : izvmăste din coasta Scor Lu r ci cu
acest nume, toponimicul fiind sinonim ci:i Cură tură, Arşiţă, Tă i tură ,Joc pârlit cu foc, pădure arsă pârli (posfrerbal) bg. pârlja, sb. prljiti)
sufixul -itur<f. Cuvântul este o creaţie românească de la un etimon
sla\·. Şi aici numele pftrâului provine de la toponimicul Pârlitu,-,~-• cu
sensul indicat de DM. P â r ft n l Rit icu 1 e ni (Pariiu Raiucl(lni): toponimic ce provine de la antroponimicul Raicu, toponimicul indicând un raport
de proprietate. Există, de altfel, şi poiana cu acelaşi nume.
. ..
Pârâu 1 R rt u (P. mtlJ): izvorăşte de pe teritoriu ucrainean; :stră
bate Ta; i na de la nord la nord-est şi se varsă în Laur a. Toponim1cul
este deosebit de plastic (<lat. re11s) întrucât pune în evidenţă caractcristicaprincipală a locului: practibilitatea dificiHi în unele zone. :r\umelc respectiv
este menţionat şi de D. Dan, în monografia citată.
Pârâul S [I r ă tur ii (Par:iu Saraturi): izvorăşte de sub Ar ş i ţ a Sără tur ii, curge o porţiune sub acest nume, până se întâlneşte GU
Pârâul B rău 1 e n i, apoi până se uneşte cu Zi mine 1u1, cmge sub denumirea de P â r â ul B r ă u 1 e n i. Etimologiceşte, provine din adjecti,·ul
sărat (tema lat. salis) cu sufixul românesc -iiturii. Este, e\·ident, o c1'eaţie
românească, apela tivul fiind viu în lexic. P â r â u 1 R ă s t o a c a M a r P,
R ă s t o a c a M i c rt (Rast6aca Mari şi Mn icî), două pâra ie ce se varsă unul
în altul în amonte, unde sunt cunoscute cu ambele nume. După întâlnire,
circulă sub un singur nume, cel de Răstoaca, cf. rus. rostoka „separare,
despărţire". Etimologia cehă propusă de I. Iordan trebuie respinsă :deoarece toponimicul are numai origine ucraineană 12 •
Pârâu i Str rt j ii (P. Străji), hidronim provenit din macrotoponimicul S t r a j a. Dar situaţia poate fi şi alta. Pârâul are o vale strâmtă, propice amplasrnii unor posturi <le pază. Pe valea acestui pârâu îşi făceau drumul străjile postate aici. S-ar putea ca înainte să fi fost numit pârâul aşa şi
după aceea localitatea, nu neapărat însrt trebuie să vedem aici un caz de

+

12

I. Iordan, op. cit .. p. 72.
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i;adiere toponimică. Denumirile puteau fi date şi independent. Astăzi apelativul nu mai este viu în comună, el fiind înlocuit cu sinonimele: santinelei,
paznic, jitar. Cucântul este unul românesc de origine slavă S.v. strava.
~i aici asistăm la un proces de detaliere a unei denumiri primare. Pe
ar:umite porţiuni, pârâul este denumit: Pârâu 1 1 a Troc i IP. Ia Tr6â),
Pârâu 1 1 a Ciot e ni (P. la Sot(mi), Pârâu 1 1 a Par aftei, de abia
după care se varsă în Suceava.
R â u 1 Suceava: hidronimul cel mai important de pe teritoriul
comunei, curge pe partea dreaptă a şoselei, are o albie destul de largă, cu
o luncă bogată. I. Iordan, vede în acest cuvânt tema soc (i) - la care se adaugă sufixul românesc - ava 13 • Hidronimul este foarte vechi, o atestare a lui
.am intâlnit-o la 1490, în timpul lui Ştefa11 cel Mare.
.
P â r â u 1 Z im i n e 1: izvorăşte de sub dealul B u c o v, taie partea
s2.tului cu acelaşi nume (numele acestei părţi fiind împrumutat de la pârâu),
iar la ieşirea în şosea, după ce se întâlneşte cu P â r â u 1 B r ă u 1 e n i, curge
sub numele Je P â r â u 1 Că m i n u 1 u i. Se varsă în Suc ea va. Dicţio
narele geografice nu-l consemnează. Pârâul este consemnat şi de D. Dan în
lucrar~a citată, p. 11.
In aceeaşi grupă a hidronimelor am inclus şi toponimice care, prin natura terenului sau poziţia lor, ţin de această grupă: Peste Lătoc (Pisti
Lat6c), porţiune din izlazul comunal, situată peste lătocul morii. Astăzi ~u
mai există un asemenea lătoc, toponimicul însă se păstrează. Lătoc dm
a.ceastă sintagmă este un cm·ânt românesc de origine slavă, provenit din ruteanul lotoky „jgheab de scânduri prin care trece apa la moară; scoc". Accepţia acestui cuvânt îns;'t s-a lărgit, ea cuprinzând întreg braţul de apă deviat în mod artificial din albia Sucevei spre moa1ă.
I 11 Lu n că (Iii luncî): porţiune de teren pe marginea Su c ev e i,
.acoperită cu răchită, l{ii;că, jnepeni, de obicei inundabilă (v. ~l. lo11lla). Cuvârtul este viu şi circulă ca apelativ. Î n t re p â r a e (Ifttripar(le), porţiune
<le teren situată între două cursuri de apă. Toponimicul este foarte vechi,
fiind menţionat în acelaşi uric prin care Ştefan dăruia mănăstirii Putna
-0ptsprezece munţi (la 1490). Pâraie din sintagma dată este considerat de
cei mai mulţi lingvişti ca autohion (G. Giuglea, Toponimia comunei Râu de
Mori, în F.D., Y, 1966, pg. 48). C. Diculescu, dă următoarea explicaţie acestui
nume: „ P{Îrâu: pl. păroaie presupune un singular pt!roiu. E acelaşi cuvânt
cu albanezul Perua sau Paoi.

Î n t r e V a du r i (Îfttri Vâdur!): are aceeaşi accepţie ca toponimicul
precedent, nu se referă bin~nţeles la acelaşi loc. Y adu r i din sintagmă este
un cuvânt românesc de origine latină (lat. vadum), cuvântul circulând în
comună ca apelati,·. Top c i 1 (Topcil), Top 1 i ţ ă: cuvinte sinonime ca
apelative, dar nu şi ca toponimice; este vorba de două locuri distincte, cu
aceeaşi arie semantică: „loc îngrădit în albia unui râu sau într-o apă stătă
toare unde se pune la topit cânepă sau alte plante textile" - bg. sb. topilo
vb. topiti. ln cazul celui de-al doilea toponimic este o situaţie oarecum special{•.. Aici apa este caldă permanent, aşa încât numai acest loc a fost denumit prin Top 1 iţă (cuvânt ce nu mai circulă ca apelativ în sat), viu fiind
numai primul apelativ. Oricum, ambele sunt cuvinte româneşti de origine
512..V~\.
13

Iorgu Iordan, op. cit., p. 101.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

434

Vasile Hasna

12

Din cele discutate la această clasă de toponimice am putut ob~.crva
cum o serie de nume sunt mai vechi, fiind menţinute în decursul mai multor
ani (cazul celor menţionate pe harta lui \Verenka din lucrarea citată, p:·ecum şi al celor menţionate de D. Dan în monografia satului). Peste acestea
sau la acestea s-au adăugat o nonă serie de hidronimice de dată mai rect::ntă,
fiind creaţii proprii ale locuitorilor din Straja, după sistemul deja ami:1tit,
cel al denumirii după proprietar sau după aspectul sau natura tereuului.
Stratificarea toponimică poate fi urmărită în ordinea populării comunei.
Când o porţiune mai mare de teren aparţinea unui singur proprietar şi denominaţia era mai simplă. Pe măsură însă ce comuna şi-a mi'1rit numărul de
locuitori s-a simţit nevoia, identificării cât mai precise a acestor proprietqi.
Aşa se face că în general, cursurile de apă au luat numele proprietarnlui pe
terenul căruia curg .

- n.

c:i,ASA

ono~nrnum

ln această ~lasă de- toponimice vom include toate numele de locuri
care desemnează munţi, dealuri, părţi ale pădurilor cu anumite caractuistici, poieni aparţinând dife-.·iţilor proprietari, diferite ridicături de ttrt ;i, în
gennal, nume ce se leagă de forma de relief.
A r ş iţa Să r ă tur i i (Arşiţa Saratu'rii): loc situat în partea <le
miazănoapte a satului, expus soarelui, în subsolul că1uia se găseşte sare. :Pe
acelaşi loc se găseşte un izvor sărat cu apa că1uia locuitorii îng1ăşau mai î:;ainte pământurile. Terenul respectiv nu este cultivat, ci folosit exclusiv prntru păşunat. Toponimicul este destul de vechi, fiind consemnat în cartea lui
D. Dan. Cn alt toponimic Arşi ţ a se întâlneşte mai spre estul satului, aproape de graniţa cu lJccaina. Cuvântul nu circulă ca apelativ cu acest accrnt,
ci cu accentul pe prima silabă, deosebindu-se în acest fel. Cu accentul p-; silaba a doua cuvântul este mort, neîntâlnindu-se decât ca toponimic. DM
dă ca etimologie pe latinescul *arsicia ( calor) „care arde''.
Afin e t, Afin i ş - două oronime cu valoare semantică egaHi ca
apelative, dai cm·e nu desemnează aceeaşi realitate ca toponimice. Frimul
numeşte un loc în partea de nord a satului, unde odinioară creşteau af:ne.
Astăzi acel loc este locuit, însă denumirea s-a păstrat. Se pare că identiJicarea aceasta este mai precisă şi ea a fost mai rezistentă decât ar fi fost ;'.Ita,
dată ad-hoc şi neîncetr1ţenit[i. Este un caz de persistenţă toponimică în ciuda
dispariţiei obiectului denumit. De altfel nu este singurul caz de acest ieL
Al doilea denumeşte un loc anume la poalele S ie h a s t r u 1 u i, pe care
cresc afine. În acest caz obiectul denumit se mai păstrează. Este interesa;1t[t
preferinţa locuitorilor prnt1 u un sufix sau altul. La întrebarea de ce unul din
locuri se numeşte Afinet, iar altul Afin i ş, ni s-a răspuns că pent;u a
le deosebi unul de altul, deosebire ce se face cu un efort mai mic decât dacă
s-ar da explicaţia întreagă în cazul când ambele locuri ar fi fost denumite
cu acelaşi cuvânt.
Cât despre etimologi~, S. Puşcariu 14 , crede că afin, care stă la baza
derivatului românesc cu sufix, derivă dintr-o formă *ajinus, contaminare
dintre acinus şi *dafinus, *dafi11a (în italiana de sud avem dafina, alături de
H

S.,

Puşcariu,

Dacorom<1nia, 7, 1920- 1923, pg. 10.'i.
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afra, lafra, nafra) ca şi în paleoslavul dafina şi sb. dafina. Cuvântul se păs
trează cu accent schimbat ca în aromânul dafinii - în alb. dafine şi bg. dafina „laur". E. Herzog 15 credea că afin ar fi o formă „deglutinată" din
dafin.
A f i n i ş şi A f i n e t sunt derivate româneşti cu sufixul românesc
-iş respecti,· -et.
B o r g i n a: teren băhnos în partea de nord a satului, o extnrnitate
atingând graniţa. O parte este împădurită, alta cultivată cu cartofi şi plante
furajere. Dicţionarele nu-l consemnează, fiind probabil destul de recent pentru că nici la D. Dan nu apare.
B ah n a: că tun aflat în partea de nord a satului pe un teren argilos
şi greu practicabil atunci când plouă. Toponimicul este menţionat de
D. Dan în monografia sa, este deci de o oarecare vechime. Este clar că deşi cuvântul este slav la origine, toponirnu.l Bahnă este românesc, având ca echivalent în lexicul curent al satului, un apelativ ce desemnează aceeaşi noţiune
„Loc a·;gilos, acoperit cu iarbă, greu practicabil" ucr. bahno. La noi însă mai
întâi a fost luat ca apelativ şi apoi, denumind un anume loc, a devePit toponimic. DA dă şi etimonul pol., rus bagno.
Brustur i: loc despădurit în pădurea Scorbura, unde, în urma
tăierii copacilor, din cauza umezelii, au crescut plante cu acest nume. Din
cde rtlatate de I. Iordan în lucrarea citată reiese că acest toponimic este
foarte frecvent şi este lăspândit pe tot teritoriul ţării, ba şi peste graniţa
nordicft a ţării.
Bubo i u 1: o ridică tură <le teren, mai mică decât un deal, sinonim
cu grui, situatr1 tot în partea de nord a satului. -:\urnirea este foarte plastid, asemfuiarea cu buboiul sugereazf1 foarte exact fmma (bubă < ucr.
b11ba+. sufixul augmentati,· -oi). Toponimicul, are în grniul curent un
corl'spondrnt care circulă cu accepţiunea <lati"t de dicţionare: „umflătmă pe
piele, cu puroi, furuncul".
Bordei ş te (Bordeişt'i): loc situat în pf1durea Scorbura, unde
pc vremuri pf1durarii îşi construiau bordeie pentru pază sau pentru locuit.
Sen:;ul sufixului colectiv -iştc nu trebuie luat nici ad litteram pentru a1 acolo
nu existau foarte multe bordeie de acest fel, ci doar câteva, însă pentru a
idrntifica mai uşor locul s-a d.it această denumire. Cuvântul este o creaţie
pc teren românesc cu sufixul colectiv -işte.
Su r c e 1 e (Sur8t;li): parchet în pădurea S corbu r a unde în urma
tă icrii copacilor a rămas o mare cantitate de surcele: lat. surcdlus. CuYântul
existf1 ca apelativ frecvent în lexic.
Coc o zar i (Cococjari): poiallă aflată în apropierea Mă gurii,
numitft asa din cauza arbustului numit coacâ::c, ale crtrui fructe se mănâncă·
Dicţionar~le trimit la un corespondent în albaneză !wkc::a sau bg. kokazi'.
magh. ka!wli::a, la care s-a adăugat un sufix cu funcţie dublă: colectiv şi
augmenta tiv -ari. Cuvântul este şi apelativ.
Car au 1 a: l-am discutat când am vorbit despre hidronime. Este
vorlia de~pre defileul din partea <le vest a ~atului, prin care se trece ~pre
F a 1 c ft u.
15

E„ Herzog, R.F. I, pg. 99

ş.u„

apud

Puşcariu,

op. cit. p. 105.
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C iun g i tur r1 (Suftzturî): teren aflat pe partea dreaptr1 a P â râu 1 u i Zi mine 1, unde se aflrt copaci crtrora li s-au trtiat crengile sau; vârfu-

rile şi s-au uscat. Deoarece cuvântul trăieşte şi ca apelativ (ciun{!.), nu este
nevoie să apelăm la un cuvânt shăin pentrn explicarea topcnimiclui (iung i tur [1 (DM dă un corespondent în italiană, et"onco, iar DA tr:inite la
magh, csouk).
Că z ă tur r1 (Caqaturî): porţiune de pădure hă trână căzută la prtmânt din cauza furtunii sau a alunecării terenului, aflatrt lângft locul 9.enumit cu toponimicul demai sus< lat. cadere (din pers. I sing. + sufixul-clturâ).
Cure ci ş te : un fel de poieniţă în pădure, obţinută prin defrişare,
în care se culti,·ă varză de către pădurari. Sub această formă apelativul nu
mai trr1ieste, fiind „închis" în această economie fonetică, circulă doar forma
nesufixatft, curcci <lat. colic (u)ltts (= cauliculus) +sufixul colectiv -iştc.
Că 1 d r1 r i (Cal<lări): denivelare de teren în coasta unui deal în fon:~1ă
de căldare. Cuvântul este românesc de origine latină provenit din caldaria
şi circulă şi ca apelativ, care prin desemnarea unui loc cu această formă a
devenit toponimic.
Cheie (C';ii): acest toponimic are o semantică specială pentru că,
pe lângă faptul că desemneazr1 un loc îngust între două stânci, îşi mai adaugă şi <imrrnuntul de loc neglijabil că aici a fost o poartă care închid.ea trecerea. Poarta era închisă cu cheia. Cuvântul cheia (pl. cheile) cu sens geografic nu mai este cunoscut în sat, deşi se poate să fi existat, aşa încât este
aproape sigură provenienţa toponimicului de la apelati,·ul cheie „instrument
de descuiat uşa". Iată ce explicaţie dă Al. Graur „forma chei explicatr1 din
fr. quai, de dicţionare, nu putea fi decât cheu, ca în laquais >lacheu, remblais > ramblen ş.a„ aşa încât putem considera forma clic1· ca fiind o formrt
mai veche şi singura popularrt. Originea acestei forme trebuie căutatr1 într-o
limM slavă (cf. bg. keu)" 10.
Coasta ce a Re a (Coasta s(;i R~): toponimic foarte interesant în
ceea ce priveşte locul denumit. Este vorba de o coastă de deal greu practicabilă şi plină de „duhuri" noaptea, după credinţa popularft. Este un cunrnl de
sensuri, sintagma fiind foarte plastică. Toate cuvintele sunt romfu~cşti de
origine latină şi circulă în graiul din sat ca apelative.
.
Dealul Co tos: partea estidt a Scorburci ce se întinde dincolo de Pârâul Boul . Toponimicul este destul de vechi, fiind trecut pe
harta lui \Verenka din lucrarea citată (sub fmma D ia l o K o do s) şi de
D. Dan în monografia comunei. Dupr1 cum am mai amintit, acest toponimic
a început să se piardă, fiind menţionat doar de br1trânii satului. Doar doi
din informatorii anchetaţi au răspuns cu acest nume, ceilalţi nu l-au amintit. Este un caz de extindere a ariei toponimice a S corbu re i şi asupra
ac~stui toponimic. Pentru locuitori, astăzi toată pădurea din dceapta Su c e v e i se numeşte S corbu r a. Toponimicul Cot o s provine dintr-un
antroponimic curent astăzi în sat. Este sigur că acesta era numele proprietarului porţiunii de pădure numită astfel. Dispariţia lui provoacă incet dispariţia toponimicului.
J) ea lu C r u c i i (D'alu Cru~i): un vârf de deal în pftdurea din dreapta
Su~ ev ei, pe care se află înfiptr1 o cruce. Toponimicul este foarte vechi,
18

Al. Graur, Etimologii

româneşci,

Bucureşti,

1963, pg. 70- 71.
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prirna lui atestare în această formrt este de la 1490 când Ştefan dăruie mrtnăstirii Putna acea branişte de la 18 munţi, printre care se află şi acesta.
Per,;istenţa numelui se datoreşte poate şi obiectului ce a dat numele locului,
ţinând scama dl locuitorii ţin foarte mult la credinţa strftmoşeasdt. Ambele
p~Lrţi ale cm·ântului circulă ra apelative, iar alăturarea lor (unul sla\· vechi,

delît, altul, latin, crucem) nu ne surprinde având în vedere vechimea topon '.1:·,icului. Şi atunci aceste cuvinte devenite ulterior toponimice, circulau ca

apelative.
D ca 1 u 1 1 u i \"a s i 1 e n c u (D'alul lu Vasîlţincu): un deal tot
în pădurea S corbu r a, a fost împădurit, iar acest Yasilencu a condus
lucr:uilc de exploatare. Dupft sistemul obişnuit de a numi locuri din păduri
cu numele celui ce-a condus asemenea lucrftri, dealul a fost numit ru acest
.antroponimic. Evident, nu e vorba aici despre un raport de proprietate, ci
despre unul administrati\·. Toponimicul este rezistent cu toate d cel ce i-a
<lz.t numele nu mai este de mult. Iradiaţia toponimicft a mers aici în sensul
ci obişnuit: antroponimic - toponimic. Contribuţia muncitorilor forestieri
fa tcponimia de acest fel este considerabilă, mai mult de 60% din toponimice
au fost date de muncitori.
·
J) i h ft n ft r i e (Dihanarij): am inclus acest toponimic în clasa oronimclor pc considcren tul ci"t se leagft mai mult de forma de relief decât de
scop. Este vorLa de un loc prftpi"tstios în p;tdurc, unde lupii mănând diferite
animale, după cc le-au silit sft intre acolo. Locuitorii au dat acest nume foarte
~ugc:stiv în virtutea acestui fapt. Toponimicul este o creaţie româneasdt cu
..-;ufx colectiv, pentru ci"t apelatin1l ce-i corespunde este viu în lexic: slav
{v. sl.) dyhan(ji:
suf. -ar1e.
De 1 u ţ (D'aluţ): deal mic în partea de nord a satului. Forma diftongat'\
<-stc populară, sufixul diminutival -11/, fiind adi"tugat direct cuvântului de
LazCt, nemaircducându-~c diftongul. Creaţia este româncasdt, apelativul
ccrc,:punză tor circulând foarte rar (v. sl. dcl/I
sufixul dim. -11t).
Fă g c t (Fazet): o suprafaţrt de pădure de fag destul de tânCirft, aflatft
ln nijlocul pădurii de brad. J)c aceea s-a simţit ne\'Oia idcntificftrii precise
a lccului. Toponimicul este românesc de origine latinft format cu sufixul
cokcLv -fi. (lat. fagus).
La F ft tă c iun i (La Fata81111i): loc de pădure, ferit de oameni
~i alte animale, unde ciutele se adună şi fatrt. Locul a fost numit aşa pentru
dl aici ciutele vin în num[tr marc ca să fete (un dcriYat in -ârie, ca în Pore r, r ic, nu era posibil), altfel cuvântul ce-i corespunde ca apelatiY în graiul
dir. sat desemnează cu totul altceva. Toponimicul a fost creat pc teren rom2.::L'SC de la nrbul fâ'ta (<lat. /t'iare)+sufixul colcctiY -ciu111·. D. Dan atestă
m·. asemenea toponimic (hidronim şi oronim) dar se parc c[t nu c vorba despre cel discutat aici.
G 1 oele ţ · loc băhnos în Tari :1 a. aproape dt: graniţa cu L"craina.
Cct:i. ce este interesant aici este dt unii locuitori glosează acest loc cu cuvii:tc ca: B a h n ă, B ah n i ţ ă. Cuvântul glodeţ nu mai circulă ca apclati\·, si1~onimul lui nesufixat, glod (apclatiY şi toponimic) fiind cel curent.
lJccarecc cuvântul nu mai circulrt ca apelativ, locuitorii l-au putut înlocui
fcarte usor, datft fiind mai ales natura terenului, cu sinonimul Ba h n ft,
13 f•_ h ni' ţ ft. Ambele cuvinte sunt creaţii româneşti pc baza unor cuvinte
slave: ghida (magh. galad)
sufixul -ct, respectiv bahne ( + suf. -iţă).
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Porcul u i (Gruiu P6rcului): un deal de forma unui ou

tăiat în jumătate, pe partea nordică a şoselei. "Locuitorii explid1 denumirea

prin faptul că aici a fost împuşcat cândva un mistreţ (porc sălbatic). Am:)(Je
cuvinte sunt româneşti, de origine latină: *grunnium, porcus, circulfrn<l ~i
ca apelative frec\"Cnte, exact cu aceeaşi accepţie.
Gruieţul lui I ac o b (Grui«i;ţu lu Iăcub): un deal ceva mai mic
decât primul, aflat lângf1 graniţri. Denominaţia s-a făcut în acelaşi mod ca
la D calul lui V as i 1 e n cu. Gnu"eţ, o formaţie românească sufixată
cu diminutivau! -el.
G ro p f1 n i: teren denivelat, de forma unor gropi adânci, în pftdnrea
S c orb ura. Apelativul groapfi circulă mai rar sufixat şi în general se
întâlneşte în limbajul copiilor. Forma G ro p ă n i este singulară în sat.
Scriban trimite pentru groapâ la v. sl. grobu, got. graba, gcrm. grab, grube~
bg. grob, voba, iar DA, la corespondentul albanez gropa. In orice caz, Clff<Întul trebuie considerat ca românesc, format cu sufixul augmentativ -,foi,
dupft monoftongarea diftongului oa (deşi nu se mai aude şi forma groap(!m').
Î n Co t la I li c e 11 i, I n c o t l a :M a n o 1 e, Î n Co t l a
Raicu (Îfi. cOt la Iliseni, Îft cot la Man6l'i, În c6t la Ha!cu): trei toponi~1ice
provenite di; antroponimice,~ care fixeazft un ~port de proprietate prin prezenţa antroponimicului, iar prin sintagma în cot (<lat. cubitus) prccizt·ază
locul. Co t din sintagmft circulrt ca apelativ cu mai multe accepţii (geografică, anatomică) „colţ" M 1i g u r a: poianft în pantft linft, în prelungirea
P o e n i i S c h as t r ul u i. Toponimicul este amintit în acel act al lui
Ştefan din 1490. M ă gura este un toponimic foarte vechi şi foarte: ;·r1spândit pc teritoriul ţării. Cnii ling\'işti considcri"'t crt este autohton. IJM trimite la corespondentul albanez maţu/le, G. Giuglea propune ~i un vcrt• latin (cf. prov. meirar „dcn Ortwechscln", vald. 111.e-iru, piem. meira „Alp-~";
cf. ·1a noi mutare de oi, stân1i 1 7. Cuvântul nu mai circuli"'t ca apelativ în comuni"'1, aşa încât toponimicul s-a singularizat.
l\'I e s t e c t n i (Mest«i;sni): pădure de mesteceni în partea de nord a c:atului, spre ieşire. Cu toate acestea mesteadhml este un copac <lestul d,· rar
pc teritoriul comunei. \\'eigand susţine d mestcact'l11 este o formaţie rcr:1ânească de la verbul a mesteca, etimologie foarte discutabilrt.
M u t a: o pr1dure deasi"'t, situată în nord-vestul A r ş i ţ e i, und·.' a
fost giisită moartrt o fatr1 mutr1 ce umbla pe aici cu vitele la pr1şunat. Aici
locuitorii au dat dovadi"'t de o deosebită sensibilitate în fixarea toponimicului.
Evident, este o creaţie româneasd1 din lat. muta (fcm.).
O b ş 1 ea g u l Du p ac c 1 (Oşl'cagu Dupâsel): parchet în pr1dur-:a
Scorbura, unde lucri"'trile de exploatare au fost conduse de un cetfiţ·:an
poreclit D u p r1 c e 1. Porecla existrt încă în comun1't. DM nu dă etimolq~ia
cuvântului du pac, DA trimite pentru comparare la sârbul du pac „loYitnd".
Înainte de a se fixa definitiv în poreclă (cu sufixul -el) cuYântul a circubt
ca apelativ, fiind deci creaţie pur româneasci"'t. O b ş 1 ea g nu este m•.·nţionat de dicţionare. St. Binder dă o etimologic germanf1 acestui cuY:':nt:
„şleag" (germ. Abschlag „ceea cc cade la tftiere", var. hcşleag, oşlag. iş
luoc (Banat) 18 . Variantele cu n(b) - sunt, probabil, de origine ucraincar:L
Îm hi narea acestor douft cuvinte de origine diferită pune în lumină Ycchi17

lR

G., Giuglea Tnpnni111ia comunei Râu dl' .lfnri, în F.D., Y, 1966, p . .~O.
St. Binder, Elemmte germane ÎH grai1ii-ile populare româneşti, în ACT, 1966, p. 232„
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mea lor. Este evident dt al doilea cuvânt (Du pac c 1) este mai vechi în
lexic decât primul, german, care a intrat relativ recent, în timpul ocupaţiei
austriece, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lca şi primele decenii ale
secolului urmft tor, când au început exploatările forestiere pe aceste locuri.
l' o i a 11 a 1 a I o n ea că, P o i an a 1 a Te pi c, P o i an a
1 a Chirie ni, Poiana 1 a Man di ci (Poiana la Ion~aci, P. la
T~pic, I\ la Lir~ni, P. la Ma:ii.dis): sunt poieni aflate pe partea dreaptă a
S u c ev e i, P e s te V a 1 e, numele lor provine din nişte antroponimice
care pun în lumină un raport de proprietate, exprimat nu prin articolul hotărât în genitiv, ci prin prepoziţia la, un mijloc foarte frecvent de exprimare
a geniti,·ului şi dativului. P oi an rt este un cuvânt românesc de origine
slavit, polijana şi circulft frecvent ca apelativ.
P oi a 11 a G i g i (Poiana Ziz!): poianft cu o aşezare foarte frumoasă,
sus, pc creasta S co r buri i. Toponimicul este foarte vechi, fiind atestat
şi el în acelaşi uric al lui vodrt Ştefan, din 1490.
În diferite documente apare cu mici modificări fonetice: G i g eu, în
documentul amintit mai sus, J i j, pc o hartit a Ocolului Silvic S t r ai a, din 1939, G i j. pc nişte documente ale Ocolului Silvic, aflătoare în
arhiva Ocolului din Falcă u, datate 1924- 1933; C z i s z u, pe harta
lui \Vcrcnka. Dicţionarele nu conscmncazrt acest toponimic, nici ca apelativ,
toti.1şi S c r i b a 11 consemnează forma _gigea (-ca diftong) provenită . din
te. gigi „frumos" în limbajul copiilor. Intr-adevftr cuvântul gigea (cicea)
c:;te prezent în lexicul apelativ al satului.
P oi a n a S eh as t r u (. P. Sahastru): poiană aflată în apropier~
<le Măgura, la est de P o i an a S t a oi n a, pe creasta S co r b ur ei. Toponimicul este foarte vechi, fiind amintit de S. Fl. Marian, care dft
şi o explicaţie asupra ac,stui nume: ,„ .. în depărtare ca la o jumfttate de
mil:î. înspre apus de mânftstirca Putna se aflrt o poiană numitrt P oi a 11 a
S :"t h ft str iei. În poiana asta, pc când înd nu era poi;mft ca astă7.i, ci
numai o dtriturft de arbori şi pc când Bucovina ţinea încă de .'.\Ioldo,·:1, doi
c.ftlugitri, anume Teodosie şi Sila înfiinţarft o Săhfistrie. Vupă ce a trecut
Bucovina la Austria şi anume pe timpul împcratului Iosif Il, când, afară <le
mb:tstirca Putna, Suceviţa şi Dragomirna toate celelalte mânftstiri şi schituri din Bucovina se desfiinţară, s-a desfiinţat şi SftMstria ( ... ). După pă
răsirea Săhăstriei, chiliile, precum şi bisericuţa, fu luată şi dusă la biserica
din satul Mămăesci. Ruinele acestea, cari şi ast[tzi se mai pot vedea, şi acuma
se numesc Sfthftstrie, ca şi poiana unde se află, P o i a n a S ă hă s t r ici". Toponimicul arc corespondent în limba vorbită, îns[t se foloseşte destul
de rar. Aproape toţi locuitorii din sat cunosc legenda lui Daniil Sihastrul,
aşa încât acc~t nume circulă şi ca apelativ. DM dă ca etimologie pe ngr. isihasfris. Circulând şi ca apelativ, cuvântul este o creaţie româneasdt de la
etimonul grec.
Î n P â r 1 i tură (Î:ii. Pîrliturî): loc din p1idure pc care a avut lOc un
incendiu. Am discutat toponimicul sub aspect etimologic când a fost vorca
despre hidronimul cu acelaşi nume.
La P ă du r e ţ (La Padureţ)': poiană în care creşteau meri sălba
tici, care în ţ.:raiul local sunt numiţi pădureţi (fructele, pădureţe). Este o
creaţie românească de la cuvântul pădure (<lat. padulem = palus -dis)+
sufixul cclectiv -eţ. Toponimicul are corespondent în grai, apelativul circulfod cu acelaşi sens.
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Porc i"t r ic (Îii. Porcarl): parchet pe versantul sudic al Scorb u re i, unde, din cauza a'r'bustilor foarte desi, se adună, mai ales toam::a
turme de mistreţi. Toponimicui este numai s~b această formi"t, apelativui
sufixat necirculând în grai. Este o creaţie pe teren românesc de la cuvântul
latinesc porcus
sufixul colectiv augmentativ -ărie. Creaţia nu este de loc
veche, având cel mult 20-25 de ani.
P o ian a Cerbu 1 ni (Poiana Serbului): poiană aflată pe versantul vestic al Arşiţei, are o înălţime de 682 m. Este conscmnatrt şi de·
D. Dan. Este destul de veche, de sub ea izvorăşte P â r â u 1 S t r it j i i ..
Îmbinarea a două cuvinte de origine diferită, nu ne surprinde, pentru că
ele s-au transformat în apelative după o lungă convieţuire separată în lexic
ca apelative: poiană este slav (polijana), cerb, latinesc ( cervus).
P o d ir ei (Podire!): mic platou sub dealul Arşi ţ a. CuYântuL
este întâlnit în mai multe puncte din TransilYania. Cuvântul este rcmân
format probabil pe baza cuvântului pod. Nu circulă ca apelativ, dar sufixul
face ca acest cuvânt sr1 fie românesc. Probabil a fost adus din Transilvai:ia
o dată cu cei veniţi de-acolo.
'
Poiana Bât ca (P. Bâtca):
o mică poiană izolată pe o coasti"1 a
Arşiţei. Bâtca nu existr1 ca apelativ. Este luat probabil direct dintr-·'.>
altă limbrt. Scriban trimite la gep. *buti"ka, diminutiv înrudit cu germanicul'
butta, de unde si francezul butie „deal". „ Pisc 1:zolat, mai mi"c decât runcul''.
P oi an.;_ S t a o i n a (P. Stuvina): poianr1 aflată în vestul poic1:tii
S eh as t r u. Ambele cuvinte sunt vechi, se pare totuşi că al doilea vine
mai din vechime decât primul. Cuvântul nu mai arc nici un corespondent în.
limba vorbită, dar de vreme cc se întâlneşte şi în câteva puncte din Ardeal;.
se pare că este o creaţie românească de la un cuvânt de origine latină. Iat;1
cum explică acest cuvânt Constantin Lacca: loc cu iarbă domestică plăcu Ci
oilor - în Rucăr; „loc pc care sunt sau au fost aşezate stâna şi strm~ga".
Lat stabulina, derivat din stab11lum cu sufixul -ina „locul unde se găseşk
ccea ce exprimă primitivul", d.c. narina „locul unde sunt nftrile". Stabulina
a trebuit deci sr1 însemne „locul pe care s-a ridicat un staul" stăuină - fie·
că pledun de la forma sincopată (d. stablum>staul) stablina, devenit:t
•staulină ( ca obli to >ulit :>uit) şi apoi stăuină, fie că plecăm de la fom:a
sincopatit (d. statulum>slaia, S. Puşcariu, Conv, lit. XLIV, 465) care ar
fi dat stăurinii şi apoi *stăuninft şi stăuină, întocmai ca fărină ffiină, pt:corina care a dat păcuinit.
·
Din cauzr1 că legătura cu staul sau staur nu se pierduse, au proton s-a:
putut p.\stra, frirft sr1 devină a. ln Economia lui Şincai (ap. 1806) se gi"tseşte·
verbul a stăuli, atestat sub forma participială stâulit „şederea oilor pe loc" ..
Poiana St ir i goi (P. Stirig6i): poiană aflată în părţile ~{ ă
g urii, în pantrt lină spre vest. Partea a doua a sintagmei circulă curent
ca apelativ, fiind o creaţie românească cu un i epentetic din latinescul striga.
Toponimicul apare pe harta lui Werenka sub forma S t i r k o j e.
P o i an a S t r u n g i i (P. Strunzi): poiană în pădurea S co rb ura, pe locul unde se făceau odinioară stâni. Strungă, apelativ păstoresc,
circulă cu două sensuri: strungă la stână, strungă între dinţi. În cazul acestui toponimic se mai poate invoca şi o altă explicaţie. Pentru a se a jungc
în această poiană trebuie să se tread1 printr-un loc îngust, pe care locuitorii
l-au comparat cu o strungrl. DM trimite spre comparaţie la albanezul ~htruh-

+
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gc. Runc (Runc): poiană la marginea pădurii, în pantr1 destul de dură
înspre lizieră. Cuvântul nu circulrt ca apelati\', fiind cunoscut numai ca toponimic:< lat. runcus.
H. u p tură, Rup tur ic f1 (Rupturicî): teren în coasta Arşi ţ e i,
greu accesibil din cauza faliilor în curmezişul coastei. Cuvintele circuli"i ca
apelative, sunt creaţii pc teren românesc (din lat. rumpere>rupt) +sufixul
-ură (la care s-a adăugat încă un sufix -ică, pentru a-l forma pc-al doilea).
Scorbura (Şcorbura): pădure, deal, ce străjuieşte V a 1 ea Suc c v ei pc partea dreaptri. După cum am amintit, toponimicul şi-a extins
aria, cuprinzând şi D e a 1 u 1 C o t o s. Are o înălţime de 996 m, iar în
prezent este supusă unei intense despăduriri. Apelati,·ul a devenit toponimic
când a început să denumească o bucată de pădure cu foarte mulţi copaci
scorburoşi: lat. pop. scorbula. DA dr1 latinescul scrobis, metatezat în scorbis, de unde scorbula ca diminutiv.
Tură (Ţ u r an a) : povârniş pietros în coasta S corbu re i, chiar
lângă linia ferată. De aici se exploata piatra de var. Dicţionarele nu dau nici
o etimologie. Ar putea fi german, pentru că toponimicul este de dată recentă
(după

1900).

Urzici (Unj1§!): parchet pc Yalca Pârâu 1 u i Ci o 1 o tei, în
care s~ gf1scsc din abundenţ;-1 urzici. Evident, este o creaţie românească, apelativul corespunzător fiind curent: lat. urticaria.
V â r v u ţ: vârf de deal în partea nordică a şoselei. Forma cu sonora
veste curentă în sat. Cuvântul a circulat mai întâi ca apelativ, după aceea
s-a transformat în toponimic: v. sl. i•rulm + sufixul diminutival -uţ.
Vârfu 1 Lomu 1 u i (Yârvu Lomului): toponimic aflat în nordvcstul satului, sub A r ş i ţ fi. Lom din sintagmă este cuvânt care circulă
frecvent, însemând „crengi uscate" şi rupte, îngrămădite pe pământ" şi
s-a fixat ca toponimic numai în această formaţie. Creaţie românească, cu,·ântul se explică în această zonă numai prin ucraineanul lomu.
Zapodia M:icr1, Zapodia l\Iarc (Zap6d'a Mari, Zapo<l'a
\inici):· două mici aşezr1turi în coasta Arşi ţ ci, bune pentru păşunat. Îl
consemnează şi G. Giuglca în comuna R â u de M o r i. Ca etimologie s-a
popus v. sl. zapodu „aşezăturd., ascunzătoare, dedesubt". Cuvântul n-are
corespondent în lexicul apelativ, iar informatorii anchetaţi n-au ştiut sr1
răspundă care este sensul acestui toponimic. Probabil d1 locul a fost numit
nu de români, ci de ucrainenii care au locuit pe aici. S-ar putea totuşi să fi
existat şi apelativul corespunzător, pierdut însă şi fixat numai în toponimic.
Acestea sunt oronimele de pc teritoriul comunei Str a j a. Mulţi
locuitori ai satului au însf1 suprafeţe de teren pc teritoriul altor comune. Aşa
sunt:
,
Suşi ţ a (Şuşâţa): poiană pe teritoriul Brodi n ci, şi pârâu cu
acelaşi nume. L Iordan explică acest cuvânt sinonim cu Se ac a prin mai
multe cuvinte slave moderne. După cum am mai amintit, trebuie respinse
celelalte etimologii, singura posibilft aici fiind cca ucraineană (Susyca).
P a 1 t i n: pc teritoriul B r o d i n e i, în nişte poieni unde sunt copaci, cu acest nume. Este provenit din apelativul românesc de origine latină
platanits.
Sadă u (Sadău): pc teritoriul Brodi n ci. Loc de păşunat pe
timpul verii. Cuvântul ar putea proveni din slavul sad cu sufixul -ău. La
nivelul zonei respective, este un macrotoponimic.
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C â r m ac i (Cârmâs): pc teritoriul B ro di n ei, la fel locuri de prtEste o creaţie româneasdt de origine sla,·ă: bg. karmaci. DM adaugft
pc vechi slavul *krumacu, kurmacu. Cu,·ântul circulă destul de rar ca apelativ în lexic.
'
P 1 o ci i (Plosii): pc teritoriul Brodi ne i. Este un fonetism uci·aincan pc care l-am discutat mai înainte.
. ·.
C i u m a r na r (Sumarnâri): poiană şi pârâu ce se varsft în Su~ c ava, pc teritoriul B ro di n e i. Cuvântul n-are corespondent în limba vorbit:"t, denumirea a fost datft, probabil, de alţi locuitori decât cei români. Cuvântul ar putea fi o formft sufixată a lui ciunzar „o buruiană înaltrt, rr1muroa<1, cu fructe otrftvitoarc şi ghimpi - Datura Stramonium". S. PuŞcariu
reduce această denumire la forma cuvântului ciumâ „umflătură, . pţstft".
De a 1u1 Bac i u 1 u i (D'âlu Bâsulu!): pc teritoriul \'ic.o v u1 ll. i d c Sus, terenuri cu fânaţuri şi cultivabile. Baci, un cuvânt fre~vcnt
în sat, este explicat de DA prin bg., sb_ bac, magh. bacsa. Sintagma este o
creaţie româncscă, ambele cuvinte existând şi ca apelative.
Î n Tuf c (Îi\ TUfi): teren pc teritoriul Brodi ne i. Toponimicul
indică foarte bine natura locului respectiv. Apelativul frecvent, tufă (pl.
în -e) este explicat prin latinescul, luat din greacă, tufa.
H c pa (Hclpa): pe teritoriul Brodi n ci. Loc de pftşunat, în,!)~ntii
destul de dură. Toponimicul nu arc corespondent în lexicul apelati\-, nici
dicţionarele nu-l consemnează. Ar putea fi un fonetism ucrainean;. ucraineana are apelativul izypa „râpă".
··
.
Acestea au fost toate toponimicele pc care le-am putut încadra în clasa
oi·onimelor. Dupi"'t cum am putut vedea, cele mai multe au la bazi't u_n·.·apelativ care circulft frecvent în graiul locuitorilor, foarte puţine prov~,i;i din
antr6ponimice şi am văzut cele douft moduri principale de proveniehţr1 a
acc:;tora.
··
Cnelc sunt creaţii foarte vechi, fiind menţionate de documente din
secolul al X V-lea, altele sunt ceva mai recente, fiind atestate în secolele al
XVrII-lea şi al XIX-lea, iar altele sunt creaţii recente, aparţinând sec?bJului
1i0stru. Urmftrind această stratificare ne putem da scama de ordine~ ve-.
nirii în comună a locuitorilor, precum şi de vechimea unor cuvinte .Qin lexicul curent. Toponimicele care nu au nici un corespondent în limba \:orbită
pot fi considerate ca luate direct dintr-o altă limbf1 sau ca date de o altă
populaţie (sau numai de indivizi izolaţi) decât ca vorbitoare de limba românf1.
şunat.

C. CLASA COMO!\IMEl.OH

În această clasă vom include toponimicele care se referă la părţ-i ale
satului şi căi de acces.
În urma culegerii materialului ne-am putut da seama că în general
denumirile părţilor satului şi ale căilor de acces s-au dat după numele mai
multor familii sau după porecla cea mai cunoscută în sat a unui locuitor de
pc acea uliţă.
Intră aici următoarele comonimc:
În Bahnă (Iii Bâhnî): cătun în partea de nord a satului,.d~nu
mirea semnificând natu'i'a terenului. Toţi cei cc locuiesc în acest cătun'sunt
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peiorativ, băhncni, „n!spiilaţi". (omonimul este menţionat şi de
D. Dan în lucrarea sa.
în B răul c ni (Iii. Brauleni): c:1tun în partea de vest a satului,
imediat sub Arşi ţ ft. XL~-·le vine .de la antroponimicul (poreclă) Brăuţ_
în Bur :1 cc ni (În Burar~n'): dttun aflat pe uliţa Zi mine 1,
.cam la jumr1tatea ci. Xumek lui vine de la antroponimicul Buraciuc, familia fiind venită din sudul M o 1 do v e i.
în B u 1gărc11 i (ID. Bulgar~ni'): comonim cu valoare peiorativă
pentru partea de sat, în part'e'a dreapt:1 a şoselei, denumitr1 astfel: Sensul
poreclei este acesta: copiii celor cc stau aici n-au cc face şi toatrt ziua aruncă
cu bulgr1ri de pământ. Este o formf1 sufixat:! a lui b11lgâre.
Cut u 1 de Jos (Cutu de Z6s): dttun în partea de jos a satului.
Începe cam de la Consiliul Local (centrul comunei) şi ţinc până la ic~irca din
sat (spre Vi co\'). Cut din sintagmf1 este prezentat de dicţionare ca
provenind din ucraineanul kut „colţ, unghi, c[ttun". DA propune o origine
ilirică, trimiţând pentru comparare la sb., alb. katun. Cuvântul există ca
apelativ în grai, însemnând „grup de câteva casc vecine".
Cut u 1 d c Sus (CU.tu di Sus): d1tun în partea de sus a satului,
<le la Consiliul Local pânrt la ieşirea din sat, spre F a 1 c :1 u.
Î n C o t o j c n i (lft Cotoj~n'): partea mai mid1 a C u t u 1 u i d e
Jos, format din mai multe familii cu acest nume (Cot os). Tradiţia locală
spune că această familie a venit, împrcunft cu familia B r c s. din A ,ust r ia.
În Ho f: dttun în partea de jos a satului, de la Moară până la
ieşirea din comună, spre Vi co v. 1n aceastr1 parte a satului a fost la
începutul secolului o fabrid de ciment care prelucra piatra de var din Tura n ft. Cuvântul nu arc corespondent în lexicul apelativ, fiind luat direct
din gcrmanrt. Apelativul circul:1 în câteva sate din Buc ovin a, însft nu
în Straja. Cuvântul este anterior perioadei dmd au intrat în graiul
din sat o seric de cu\·intc germane, cu economic fonetică ncmţcasd1: br1j,
ştrfr, wasservag, 'auf etc. St. Binder cxplid1, în lucrarea citată, cuvântul
de care ne' ocupăm: „întindere pc care este aşezatr1 o fabrid de cherestea"
(com. lh 1 c a, F r r1 t ft u ţ i i X o i, F r f1 t r1 u ţ i i Y e c hi, C r1 1 ă
n c ş t i, P ·u. t 11 a, S t r a j a, Vi c o v u d c S u s, \r i c o v u de J o s,
raionul H. r1 d 5 u ţi, regiunea Suceava).
J i t r1 r ia (Jâtaria): sat component al comunei Straja se învecineazf1 cu Fa 1 c r1 u 1. Cuvântul se mai foloseşte ca apelativ, cu acelaşi
sens. Este o creaţie românească cu sufixul colectiv -ic. Scriban îl dr1 ca provenind din v. sl. z1:tari, bg., sb. zitar, rus. zitari „inspector de grâne, paznic".
În 1\1aida11: loc viran) prin tăierea copacilor), aproape de graniţă.
Tradiţia localf1 (întftrit[1 de mftrturiilc lui D. Dan) istoriseşte că aici exista
o instalaţie întrcţinutr1 de un evreu poreclit Maidan, cu ajutorul căreia
"<? frtcea un fel de pastft de spf1lat rufe Jin cenuşă. Cuvântul nu mai „trăieşte''
în lexic, existrt doar ca toponimic.
Î n P i e t r i ş (Pcetr:iş): nume peiorativ dat unei pruţi a C u tu 1 u i
d c S u s, unde locuiesc câteva familii de ţigani. De aici, o extensie a arici
toponimicului, fiind incluşi şi ccilalaţi locuitori din jurul acestei pruţi. Sensul e.;;te de „om sftrac". Cuvântul este o formatic românească cu sufixul colectiv -is, de la latinescul petra.
'
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I n P r un dă r e n i (ln Prundarţn'): loc situat lângă Y al ea
S u {. e v e i, de-a lungul ei. ToJ>Onimicul a fost creat în opoziţie cu I n B a hn ă, sensul primului fiind de „oameni săraci". La fel, este. o creaţie româneasd1 din prund (<V. sl. pradu, DA) cu sufixul colectiv - (<'ir )i;ni. Prin
extensie, 'au fost numiti aşa toţi locuitorii de pe partea drcaptr1 a wsdei.
I n Ţar i.n ă (Îîi. 'farini): câmp cultivat, situat la marginea de :1ord
a satului. Începe acolo unde se termină. B a h n a. Aceastrt T a r i n ă este
împărţită în suprafeţe mai mici, aparţinând diferitor proprietari şi fiind
denumite cu numeţe fiedruia. sr1tenii nv mai au un cuvânt corespunz[ltor
în lexic. Ţarină este un cuvânt care trăieşte doar ca te>p<mimic. Dicţionarele •
trimit spre comparare la sârbul Carina „bir'~.
I n Ţări n c [1 (Îfi Ţariflcî) :-'O parte a satului, aproape de halta C.F.R.
numită astfel pentru că, înainte de a fi locuită, era cultivată şi semăna cu
o ţarină mai mică. Într-o parte a ei era târgul de vite. Şi după ·locuire nu·...:
mele s-a păstrat. Nici acest t@ponimic nu are corespondent-un apelativ care
să circule, existând numai ca toPonimic. Probabil este forma diminutivală
a toponimicului Ţari n r1.
·:
To 1 o ac a 1 a N cm ţi (Toloaca la N~mţ): toloacă în partea de
jos a satului, în dreapta Suc ev e i, numită aşa deoarece in timpul celui
de-al doilea rr1zboi nemţii au avut aici câteva amI_Jlasamcnte. Dupr1 cum se
vede, toPonimicul nu este deloc vechi (după 1-945): Toloacă este un cu'iânt
frecvent, denumind diferite părţi din izlazul comunal: ucr. toloka. ·
Vom nota în continuar~ căile de acces îri i1Jteriorul satului si vom explica, de câte ori va fi posibil, pronnienţa comonimului: · lJ 1 i 'ţ a i3 i\ 1-in i i (Hudiţa Băhni): comonim numit în mai multe feluri pe parcursul lui,
după numele câte unui locuitor mai cunoscut în sat (V Ii ţ a
Costă n c11i1 or, · U Ii ţ a 1 a P ă vă 1 u c 'f1, U Ii ţ a 1 a Z e g, U 1 iţa 1 a
C â r ce ni). Uliţa începe la G1minul Cultural şi străbate Bahna de la
vest la est. În graiul di_p sat, uliţcf sună hudiţei, cuvântul desemnând o cale
de acces pc care se poate intra cu căruţa.
,
••
Ul,iţa Bobulu;i: înpartcadejosasatului,oarteră a Uliţei
Păs ăi l' e ni I or. Numele provine de la Porecla, dată unui locuitor de pe
aceastr1 uliţă.
, ·
·
U Ii ţ a I a Cap ac: u 1 iţă foarte scurtă, care dă în izlazul comunal. Numitr1 aşa după aptroponjmicul~ (poreclă) Capac: cf. te. kapak.
U Ii ţ a C h i r i ţ n i 1 o r. (Hudiţa CirŞni'lor): uliţf1 ce duce în 13 ah11 ă. Comonimul provine din antroponimicul (nume de fam1lie) • C hi Ta
(Cir a), sufixat cu coledin1l -c11i.
·
U 1 iţa 1 a Cobza, n (Hudiţa la Cobgan): este un comonim provenit dintr-o porccl:i foarte pl;,i~,tică. Sensibilitatea popularr1, s-a' dovedit
şi aici foarte ascuţită la defecte fizice. Loq1itorul care stă în gura uliţei este
foarte gras şi sfttcnii i-au comparat burta cu o cobâ (ucr., rus., pol. kob::;a
sufixul augmentativ -a11).
U 1 i ţ a 1 a C o t o j c n i (Hudiţa la Cotoj(ln): uliţă în partea do- jos
a satului, ce duce in Bahnă. Xumit[1 astfel după numele mai multor familii, Co to s, care stau pc această, uliţrt.
U 1 iţa Cur 1 u ce ni (Hudiţa la Curlus~n'): toponimic proYenit
dintr-o poreclă. Pentru săteni această por;cclă _<irc semniticaţia de „Qameni

+

săraci".
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U 1 i ţ a 1 a Dă s c ă 1 a ş u (Hudiţa la Dascalâşu): uliţă apwape de
M o ară. ln gura ei str1 dascălul bisericii. Este o creaţie româneascr1 cu
sufixul diminutival -aş de la grecescul dascalos.
U 1 iţa la Du p r1 cel (Hudiţa la DupaŞel): uliţrt în partea de sus
a satului, numele ei provenind de la porecla familiei <lin capul uliţei (persoana
este aceeaşi cu cea <lin oronimul O b ş l e a g ul D u p ă c el). Ceea cc este
interesant este că astăzi familia cu această poreclr1 s-a mutat de acolo, uliţa
continuând, îm.ă, sr1-i poarte numele.
U liţa la Jur ft ,. leni (Hudiţa la Jorovlţn'): uliţă înspre nordvestul satului ce duce în cfttunul cu acelaşi nume. Toponimicul provine de
la 1mmele mai multor familii J u r a v le.
U 1 iţa 1 a Prim ;'trie (Hudiţa la Primarii): uliţă cc trece pe
lângr1 Consiliul Local şi iese în Prun d. Sumele este Ctestul de wchi, fiind
pomenit în nişte acte ale Primăriei de la anul I 864. Când Primăria s-a numit
Sfat Popular şi uliţa a început sr1 fie numitf1 aşa de către unii locuitori. Astf1zi, când din nou se spune Primărie, sunt încft mulţi locuitori care spun Pe
u 1 i ţ ă 1 a S f a t. Se poate observa din acest fapt cât de greu şi, paradoxal, cât de uşor se poate schimba un toponimic.
U 1 iţa 1 a S p ft t r1 reni (Hudiţa la Spatar(m'): nume dat unei
uliţe dupr1 porecla mai multor locuitori care lucrau spete (pl. de la românescul, provenit <lin latinescul spatha +sufixul colcctiv-ârcni). Are accepţiunea peiorativă de ,,oameni sftraci şi nu prea muncitori".
lJ 1 iţa la Târn o a g ă - comonim provemt din antroponimicul
(porecJl"t) T ft r no a g r1.
U 1 i ţ a l a T roc i (Hfaliţa la Tr6sj): numele provine de la cele douft
troci aflate în şosea, în partea de sus a satuIUi, unde se adapă animalele. DM
trimite pentru explicarea originii cuvântului la germanul dialectal trok (=trog).
DA adaugft dial. şvab trucke = tmhe. Toponimicul are corespondent în lexicul apelativ. Uliţa Zi mine 1: este uliţa care duce din şosea spre
partea satului denumită la fel. Toponimicul este consemnat şi de D. Dan
în monografia sa asupra comunei. În privinţa etimologiei este greu de pro1:unţat o părere, deoarece nici un dicţionar nu consemnează un asemenea
cuvânt ca apelativ sau ca toponimic. Există, însă, în lexicul ucrainean şi
bulgar două cuvinte asemrrn:"ttoare ca economie fonetică, dar care desemnează
două noţiuni: ucr. ::emuik, din zem1w „frig" şi bg. zi"mnik „pivniţă mai mică",
care, printr-un eventual frnomen de epenteză, a putut da, duprt adrrngarea
sufixului diminutival -el, Z im i n e I.
•
După cum am văzut, sensul iradiaţiei toponimice a fost totdeauna de
la antroponimic la toponimic, niciodatft invers şi asta se explică prin aceea
dt oamenii au denumit locurile si nu altcum, cazurile de schimbare a numelor de familie fiind a bscnte în' comună. Sistemul de denominat ie a cftilor
de acces are dour1 ramificaţii denominaţia după poreclr1 şi denomi;1aţia <lupii
numele de familie al mai multor locuitori aflaţi pe aceeaşi uliţr1.
U. TOl'O:\l!\UCE CULTU HALE
Clasă de toponimice propusă de lingvistica poloneză, în care includem
to;:itc construcţiile fftcutc de om în vederea unui scop anume, precum şi câteva căi de acces trasate de oameni, la fel, în vederea unui scop. Înscriem
aici următoarele toponimice:
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La Barie r [1 (La BariŞrî): barieră pusă pe Drumu 1 Boului
pentru interzicerea intr[trii în pădure a atelajelor parti:ulare. Cuvântul
este cunoscut în comtm[t, datft fiind ocupaţia de seam[t a locuitorilor, muncitori forestieri. Cuvântul este o creaţie româneasd din francezul barricrc.
La Ci m c n t: este \'Orba de ruinele unei fabrici de ciment, aflate
mai jos de halta C.F.R. Toponimicul s-a pftstrat fftrft cuvântul determinat
(fabrica de ciment) tocmai pentru dt este vorba doar despre nişte ruine. Cinwnt este un cuvânt, deşi nu foarte vechi, provenit din italianul cime11to
sau din francezul ciment.
Că r b u n i't r i c (Carbunarii): loc în G u r a
B o u 1 u i, unde se
ardeau odinioarrt lemne pentru a se scoate mangal. Astftzi se vftd doax urmele înnegrite ale bocşelor. Toponimicul s-a pitstrat viu în comunft datorifa
importanţei pc care o prezenta construcţia. Cu,·ântul nu mai este viu în
lexic, fiind fixat doar în acest toponimic. Este o creaţie româneascrt cu sufixul colectiv -ârie de la etimonul carbonern.
Cazemate (Caq.amă.ţ): construcţii rămase din timpul rftzooiului
al doilea pc un deal drn vestul satului. Cm·ântul mai circulft azi doar în joaca
copiilor care construiesc „cazemate".
·
Toponimicul s-a p[tstrat pentru dt pc aici au fost lupte şi jertfe. Cuvântul provine din francezul casematc.
Drumu 1 Bou 1 u i: drum cc duce pc valea pârâului Bou 1 până
la izvoare. A fost deschis pentru cxploatftrile forestiere. Primul cuYânt al
formaţiei este de origine sla ,·rt (bg. drum) luat din greacă ( dromos). ' ·
.
P o d u 1 B o u 1 u i: pod peste R â u 1 S u c e a v a, pc D r u m u 1
Bou 1 u i.
La Grădină (La Gradinî): pepinieră de puieţi aflatit în G i.t r a
13 ou 1 u i. Toponimicul s-a fixat prin femeile care lucrează aici la pli'vit şi
care au asemănat pepiniera cu o grădin[t. Evident, apclati\·ul există frecvent
în lexic: bg., sb. gradina.
V u 1 p ă r i e (Hulparii): construcţie, în partea de sus a satului; sub
Arşiţă, făcută pentru vâ11arca vulpilor şi a lupilor. Apelativul s-a fixat
în acest toponimic şi a dispărut din graiul viu. Este o creaţie românească
cu sufixul colectiv-augmentativ, -tlrie, de la latinescul vulpes.
La O p u s t: o fostă construcţie pc P ft r â u 1 B o ul care consta
dintr-o baricadă pusă în calea apei pentru a obţine o dtdcrc marc, neccsarit
funcţionării fabricii de cherestea. Cuvântul nu circulă ca apelativ, nu are
nici un corespondent în lexic, fiind luat direct din ucrainean[t (opust).
La Stric: făşie de prtmânt aflatrt de-a lungul căii ferate. Cuvântul
a intrat în grai din germanr1. Ca apelativ nu mai circulft şi începe srt se piardrt
şi ca toponimic, fiind concurat de formaţiunea La
Lin ie (La Lin'i).
La S i n d c 1 [t r i e: un loc anume, în pădure, unde se aduceau buiiteni trtiaţi pentru a se face draniţă. Toponimicul cu accasti1 formit ate~U
faptul d într-o perioadă anume se folosea şindril{t şi numai <lupit aceea a
fost înlocuit cu draniţă. Este totuşi curioasă menţinerea toponimicului în
discuţie, deşi locul numit nu mai prezintă nici o importanţ[t.
Cuvântul a fost creat pe terenul limbii române, cu sufixul colectiv
-ăric, de la şindrilrt (var, pop. şindilă), provenit din magh. zs1"ndely (germ.
scltindcl). DA adaug{t sb. sindra.
La Troc i (La Trosi): jgheaburi amplasate la gura unui izvor aflat
în cap{ttul de sus al satului, lângrt şosea. Procesul de iradiaţie a fost destul
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<le puternic, cuprinzând în aria sa şi partea <le sat aflată lângf1 acest loc,
pre c!-1m şi o porţiune a P â r â ul u i S t r ;i j i i ..
1
· Vărări c (Vararij :) cuptor de var cc se afla imediat sub Tur an ă,
unde se stingea var. Astăzi nu se mai stinge, pentru cft varul a devenit foarte
ieftin.
Toponimicul începe să se piardă prin nefolosire. Cuvântul este o creaţie
româncascft din vechi sla\'ul 1:aru, cu sufixul colectiv -ârie .
.Din studiul toponimicelor prezentate aici, ne-am dat scama că toate
toponimicele culturale provin din apelative luate din lexicul viu, în afară
de câteva, care au fost luate direct din altft limbă, nca\'ând, deci, un corespondent în graiul din sat. Şi în această clasă se poate urmftri procesul de
str~.tificare toponimică, unele dintre ele, dupft cum am spus la momentul
potrivit, au intrat recent sau chiar foarte recent în limbft.
Din discuţia de pânft aici s-a vftzut că unele toponimice sunt alcătuite
dintr-un singur cuvânt, altele din mai multe. Vom proceda, aşadar, la o nouf1
cl~sificarc a toponimic•_'lor aduse în discuţie, după structura fiecăruia. La
această clasificare vom adftuga faptul că ele provin dintr-un apelativ ~au
dintr-un antroponim. Pentru cele fftrft corespondent apelativ sau antroponimic, vom specifica: fâră corfspo11dc11t (f. c.). \'om face o simplă trecere în
revistft a toponimicelor aduse în discuţie:
J. TOl'OIHMICE sn11•1,E

. A fi n e t apelativ; A r i n i apelativ ; A r ş i c 1 o ar a apelativ;
ft apelativ; P â r â u 1 B ai n ac f.c. ; B ah n a apelativ; P âr â ul Boul apelativ; Pârâul Brf1uleni antroponimic; Bru~
t u r i apdativ; Bor gin a f.c.; Buboiu 1 apelativ; Bordei ş te
apelativ; Coc o zar i apelativ; Că z ft tură apelativ; Ciungitu r ft
apelativ; Că 1 d ft r i apelativ; Cur cc i ş te apelati,·; Cârmaci apelativ; Ci u m â r na r f.c.; C ft r bună r ie apelativ; Caz cm a te apelativ; D e a 1u1 Co to s antroponimic; D e 1 u ţ apelativ; Drum u 1
B o» 1 u i apelativ; Di hă nări e apelativ; Grop ft ni apelati,·; G l ode f apelativ; Măgura apelati\'; Mesteceni apelativ; Mut a
apelativ; Pârâul Coilotci f.c.; Pârâul Ciolotieş f.c.;
P ârâul
C a r au l a apelativ; P ft r â u l H o r p ă i al ft antrcponimic; Pârâu 1 Ca 1ance11 i antroponimic; Pârâu 1 H u m ft r ie
apelativ; P â r â u 1 S t r ă j i i apelativ ; P â r â u l H. a i c u l c n i antroponimic; Pârâul Sehastru apelativ; Pftrâul Petrcni
antroponimic; Pârâul Pârliturii apclati\'; Pârâul Ziminel f.c.; Pârâul Grumeza apclati,·; Pârâul Sf1rf1turii
apc1ativ; P oi a 11 a
G i g i f.c.;
P o i a 11 a
S c h a st r u apdativ;
P oi a 11 a Cerbului apelativ; Podi r ci apelativ; Poiana Bâte a f.c. ; P oi a 11 a S t a o i 11 a apelati\'; P o i a n a S t i r i g o i apelativ; P o i a 11 a S t r u n g i i apelativ; P a 1 t i n apelativ; P 1 o c i i
- f.c. ! Runc - f.c.; Ruptu r i:'t apelativ; I~ u p tur ic ft ;i.pelativ;
Fă g e t
apelativ; F r a sin apelativ; S u r c el c apelativ; C h e i e
apelativ; S a d ~l u f.c. ; S corb u r a apelativ; S u ş i ţ a f.c. ; To p i l1
apcl~tiv; Top 1 i ţ ă apelativ; Tură apelativ; P o du
Bou l u i apeArşi ţ
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lativ; C u tu l d c S u s apelafo·; C u t u 1 d c J o s apelativ; J i t ă
r ic apelativ; U l iţa Bă h ni i apelativ; U l iţa Bob ului antropo111m1c; Uliţa Curluccni antroponimic; Uliţa Zimincl f.c.;
U r z ic i apelativ; V u 1 p ă r ic apelativ; Vă rări e apelativ.
II. TOPO'.'tDIICE COMl'USE

Ar ş i ţ a S ă r ă tur i i apelativ; Co as t a ce a Re a apelativ;
C a p u S atu 1 u i apelativ; D e al u 1 C r u c i i apelativ; J) c a 1u1
lui Vasilcncu antroponimic; Dealul Baciului apelativ;
F u n d u B o u 1 u i apelativ; G r u i u P o r c u 1 u i apelativ; G r ui e ţ ul 1 u i I ac o b antroponimic; O b ş le a g u 1 După ce 1 antroponimic; Pârâul lui Mcndil antroponimic; Pârâul lui Coţ om h r ic antroponimic; Pârâul R ~tu apelativ; Poiana
lui
I o n c ac ă antroponimic; P o i an a
1 u i Te p ic
antroponimic;
P o i an a 1 u i M a n di c i antroponimic; Vâr ful Lomul u i apelativ.
III. TOPOXDllCE SINTAGDATICE

B a h n ă apelativ; Î n B u 1 g ă r e n i antroponimic; l n B uantroponimic; În B răul e ni antroponimic; l n Cot oje ni antroponimic; În Cot 1 a Ilice ni antroponimic; l n Cot
1 a Rai cu antroponimic; Î n cot
1 a M an ole antroponimic;
î n H o f f.c. ; l n L u n c ă apelativ ; Î n M a i d a n antroponimic ;
1 n P â r l i tură apelativ; Î n P o r că r ie apelativ; l n P i e t r i ş
apelativ ; l n P r u n d ă r c n i antroponimic; Î n t r e P â r a i e apelativ; l n t re V adu r i apelativ; La Barieră apelativ; La. Cim e n t apelativ; La G r ă di n ă apelativ; La Opust apelativ;
La Sin de 1 ă r ie apelativ; La Stric apelativ; La Troc i apelativ; l n Tar inc ă apelativ; Î n Tari n ă apelativ; U 1 i ţ a la
Cap ac antroponimic; Uliţa la Chirie ni antroponimic; U 1 iţa
1 a Cobza n antroponimic; U 1 iţa 1 a Cot o j e ni antroponimică;
U 1 i ţ a 1 a D ă s c ă 1 a ş u antroponimic; U l i ţ a 1 a D u p ă. c e l
antroponimic ; U 1 i ţ a l a J u r ă v l c n i antroponimic; U 1 i ţ a l a
P r i m ă r i e apelativ ; U l i ţ a 1 a S p ă t ă r e n i antroponimic ; U 1 iţa 1 a Târn o a g ă antroponimic; Uliţa la Troc i apelativ;
U l i ţ a 1 a T e p i c antroponimic.
Pe baza tuturor acestor clasificări pe care le-am făcut pe parcursul
lucrării, se poate întocmi o statistică a toponimicelor, după provenienţa lor
(apelative, antroponimice) şi după originea lor lingvistică.
Din totalul de 141 de toponimice principale discutate, procentul cel
mai mare (63, 1%) aparţine toponimicelor provenite din apelative, sunt
asadar cuvinte care circulă frecvent în lexicul din sat. Numărul mare al
t~ponimicelor provenite din apelative se explică prin aceea că, pentru a identifica un loc anume, oamenii s-au servit de cuvintele pe care le întrebuinţau
zi de zi, bineînţeles ţinându-se seama ca numele să fie o sinteză a însuşirilor
sale.
Urmea-iă în ordine descrescătoare ca frecvenţă, toponimicele provenite
din antroponimice (nume de familie şi poreclă). Ele reprezintă. 24, 1% din
În
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totalul toponimicelor puse în discuţie. Restul de 12,8% reprezintă toponimice care nu au tln coresporidţnt în lexciul graiului din sat, aşa încât la discuţia despre provenienţa lor am ttotat în dreptul fiecăruia dintre ele fărli
corespondent (f.c.).
·
Acestea sau au fost luate direct din altă limbă, numai pentru a denumi
un loc anume sau numele a fost dat de oameni \'orbitori ai unei a:lte limbi
sau, în fine, au circulat cândva ca apelative, însă din cauza nefolosirii au
„murit''..
·
·
Când am -discutat fiecare toponimic în parte, am arătat, atât cât conscmneadt dicţionarele şi materialele consultate, etimologia lor. Din totalul
celor 141 toponimice discutate, 28,3% reprezintă toponimicele româneşti
de origine latină. N-am inclus aici toponimicele provenite din antroponimice.
Toponimicele de origine slavă reprezintă 24, 1% din care 23,5% sunt
vechi slave," 26,4% sunt bulgare, 20,5% sunt ucrainene, 20,5% sunt sârbe
(aceste proc&ntaje s-au calculat pe baza celor 34 de toponimice' româneşti
de origine slavă). Din cele 41 de toponimice, doar 2,8% sunt autohtone, 5,6%
germane (luate direct, fără a avea cor~spondent în lexicul apelativ), iar 6,3%
fără etimologie cons~rrinată de dicţionare sau cu etimologie obscură·.
La acestea se adaugă câteva toponimice luate din franceză, italiană,
maghiară sau greacă. Este vorba, bineînţeles, de creaţii româneşti pe baza
unor cuvinte provenite din limbile menţionate mai sus. Procentul lor este
însă infim. i
·
Duprt această statistică, ne phtem da şi mai bine seama de stratificarea
topnnimică şi <le sensul constiturrii ei. Se observă, din procentajul dat, că
ponderea o deţine toponimia de origine latinrt, urmată la mică distanţă de
ac~ea de origine slavă. Asta este pentru că vecinătatea geografică şi lingvistică. a românilor cu populaţii de origine sla\'ft a lăsat urme evidente în sistemul de denominaţie a locurilor. Celelalte toponimice, cele germane, în
speţă, au putut intra în lexic în perioada ocupaţiei austriece şi, mai ales,
în perioada celui de-al doilea război, când contactul cu vorbitorii de limbă
germanft a avut loc nemijlocit.
Ceea ce trebuie să remarcăm în mod deosebit este, faptul că majoritat~a covârşitoare a toponimicelor sunt creaţii pe teren românesc, <leşi pe
baza unor etimoane străine. I;ată ce spune I. Iordan în această privinţă:
„Foarte mult_e topoţ1imice există ori au existat ca nume apelative în limba
de toate· zilefc. Este dar că izvorul lor trebuie căutat totdeauna si fără nici
o şovftire În lexicul vorbirii curente. Prin urmare, ittdiferent de ~rigittea lor
lin{!.m:stică, aceste numiri trebuie tratate la fel w elementele lexicale propriitzise. aşadar ca cuvinte româneşti în sens strict" 19 •
De aceea, la fiecare toponimic discutat, am menţionat dacă cuvântul
exi~tă sau a existat şi ca apelativ în grai, aceasta fiind dovada irefutabilă a
creCtrii lor pe terenul limbii române.
CONCLUZU

În urma studierii istoriei şi a geografiei aşezării de care ne-am ocupat,
au ieşit la iveală o serie' de fapte foarte importante pentru cel ce -studiază
atât toponimia prin prism,a istoriei, cât şi pentru cel ce studiază istoria prin
19

I. Iordan, op. cit.,

p.

7 (s.n.).
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toponimie. Studiind toponimia acestei aşezări, a reieşit cât se poate de convingător că această comună a fost populată de-a lungul veacurilor şi că atât
condiţiile istorice cât şi cele geografice au permis acest lucru.
Trecând la discuţia lingvistid propriu-zisă, trebuie să subliniem utilitatea clasificării operate de I. Iordan. Faptul că au rămas neincluse în această clasificare foarte puţine toponimice este o dovadă că sistemul de denominaţie a locurilor este şi în această comună cel general folosit în toată ţara.
Ca în toată Bucovina, sistemul de denominatie a hidronimelor este
acela al numelor provenite din antroponimice. Aproape toate arată un raport
de proprietate sau unul administrativ.
Oronimele provin în cea mai mare parte din apelative, care pun în
evidenţă o caracteristică principală, individualizatoare, a locului.
ln cazul comonimelor, antroponimia a jucat un mare rol, sensul iradiaţiei toponimice a fost de la antroponimic la toponimic, niciodată invers.
Toponimicele culturale provin numai din apelative şi este firesc, întrucât o construcţie nu putea fi numită cu un nume de familie sau poreclă.
Unele din aceste apelative au fost luate nemijlocit din lexicul altor limbi.
Din toată discuţia lingYi~tică reiese clar (de altfel şi din statistica prezentată) că majoritatea covârşitoare a toponimicelor provine din apelative,
din cuvinte curente deci, şi, indiferent de originea lor lingvistică, ele trebuie
considerate ca fiind constituente ale lexicului românesc.
Un sistem microtoponimic cum este cel de care am incercat a ne ocupa,
încadrat în sistemul mare toponimic al ţării, poate servi istoricului, etnologului, lingvistului, geografului, la elucidarea unor fapte de istorie, etnologie, limbă, geografie, poate întregi sau fundamenta nişte opinii, nişte concluzii, dar la fel de bine poate să şi infirme o serie de concluzii deja trase.

Zusammenfassung
Der Verfasser schildert die zweitrangige Toponymie der Ortschaft Straja, ein altes
rumanisches Dorf im Suceava Tal. Er beschăftigt sich mit der Einteilung der Toponymie, mit
dem linguistischen Studium und mit der Statistik u11d stellt fest, dass die rumanische Toponymie hauptsă.chlich lateinischen Ursprungs ist einen Bestandteil des rumânischen \\'ortschatzes bildet.
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NUME DE BOTEZ ROMANEŞTI DIN NORDUi. . BUCOVINEI
ÎN PEIUOADA INTEUBELICA
ALEXANDRU OVIDIU

CRISTlJREA~U

Una dintre prestigioasele realizări ale Muzeului Limbii Române din
Cluj, înfiinţat în 1919 (predecesorul actualului Institut de Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puşcariu) a fost efectuarea anchetelor lingvistice pentru
Atlasul lingvistic român, cunoscut în lucrările de specialitate sub denumirea
abreviată ALR
Pentru alcătuirea ALR, sub conducerea lui Sextil Puscariu, au fost
efectuate concomitent două anchete lingvistice, numite an~hetele ALR I
şi ALR II, între anii 1929-1938, conduse de Sever Pop şi Emil Petrovici.
Am bcle anchete au avut printre obiective, în afara cunoaşterii aprofundate a graiurilor populare, şi culegerea unor nume de persoane (prenume,
nume de familie, porecle), a unor nume de locuri, precum şi a câtorva zoonime reprezentative.
Materialul onomastic cules de Sever Pop se află inclus în cadrul ră~
punsurilor la „chestionarul introductiv" al anchetei pentru ARL I.
După cum se ştie, în timpul României Mari, după împărţirea administrativă a R.omâniei din anul 1926 până la anexarea forţată a nordului
Bucovinei de către imperialismul sovietic, „ teritoriul cedat" sovieticilor era
inclus în judeţele Cernfoţi, Storojineţ sau în partea nordică a judeţului lUdăuţi. Din acest teritoriu actualmente înstrăinat, Sever Pop a cules material
dialectal şi onomastic din următoarele localităţi: Ciudeiu, Storojineţ (391) i:
Tereblecea, Rădăuţi, (392); Broscăuţi, Storojineţ (395), Jurcăuţi, Cernăuţi
(396) şi Cernăuţi-Roşa (397).
Pentru graiul şi onomastica huţulilor a fost aleasă ca localitate de cercetare, Vijnicioara, Storojineţ (393).
Ancheta ALR II, cu puncte mai rare dar cu mai multe întrebări de
amănunt, efectuată de Emil Petrovici, a cuprins din nordul Bucovinei doar
localitatea Boian, din judeţul Cernăuţi (399) 2 • Anchetatorul a efectuat o
cercetare de onomastică minuţioasă colectând din fiecare localitate cercetată o listă bogată cu nume de botez. Printr-o serie de întrebări speciale s-a acordat o atenţie deosebită prenumelor locale, tradiţionale si
frecvente in nomenclatura onomastică românească de tipul : loan si Ioana
Gheorghe şi Gheorghina, Petru şi Petra, Pavel, Dumitru şi Dumitra, Constan~
tin, Nicolae, Andrei, Vasile, Teodor şi Teodora, Mihai, Gavril, Alexandru,
Ştefan, Grigore, Anton, Lazăr, Ilie, Maria, Ana, Elena, Sofia, Floare şi FloÎn paranteză este in<licat numărul punctului cartografic din ALRI şi ALR II.
Localitate cu adânci rezonanţe în conştiinţa românească datorită cunoscutului vers
din „Doina" lui Eminescu: „Din Doian în Vatra Dornei".
1

2

Anaz,ze Bucovinei, I, 2, p. 451-459,
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rea, Yioara, Paraschiva, Zamfira şi Zamfir, 1Eu1irosina, Eudochia, Atanasie,
Anastasie si Anastasia.
După fiecare din întrebările referit9a:.re':i~ forma. loc~lă a acestor prenume urmau alte întrebări referitoare, la hipocoristicele lor (formele lor ali1

•

,.

'

nătoare).

Hrtrţile seriei de nume menţionate 'în i1ara'graful anterior se affă în vclumde <lin seria nouă a ALR II alcătuite sub conducerea acad. E. Petrovici
şi a profesorului Ioan Pătruţ. Unele dintre hărţi cuprind exclusiv hipocoristicele unora dintre numele de botez 3 menţionate, de obicei ale celor mai frecvente din aceste prenume atât de caracteristice onomasticii populare româneşti. Din nefericire atlasele lingvistice din seria ALR, II, apărând în •perioada comunistă, când influenţa sovietică se exercita şi în domeniul culturii
şi ştiinţei româneşti în forme dogmatico-administrative, nu s-a permis includerea în hărţi a punctelor cartografice cercetate din afara graniţelor Republicii Populare (sau Socialiste) Româniar. . ...
Concomitent cu efectuarea anchetelor' AH.L I şi ARL II, lingvistul
clujean Ştefan Paşca, specializat în onomast,ică, a alcătuit, tot ·sub egida
Muzeului Limbii Române din Cluj, Chestiona,;ul IV, Nume de loc şi nume de
persoană, Cluj, 1930, conţinând printre altele şi 28 de întrebări referitoare
la prenume. Corespondenţii care au dat răspunsuri la acest chestionar au
fost intelectuali ai satelor.
Din nordul Bucovinei s-au pr~mit răspunsuri la acest Chestionar IV
din următoarele trei localităţi: B =Buda, Cernăuţi (Lungeac Todor a Mihaiu, elev); CO = Cireş-Opaiţ, Storojineţ (Radu Popescu, student) şi O =
Oprişeni, Rădăuţi (Axente Bileţchi-Oprişan, funcţionar silvic).

o
Înainte de a trece la comentarea materialului onomastic din sursele
mai sus, se impun câteva observaţi referitoare la criteriile de atribuire a numelor de botez la români în perioada analizată de anchetele ALR I,
ALR II şi Chestionarul IV (aşadar ;inii 1929-1938).
1n perioada respectivă la romani se îmbinau cele trei criterii: calendaristic (sau hagiografic), genealogic şi cel laic-estetic. :Criteriul calendaristic
(sau hagiografic) persistă în respectiva perioadă, fapt vădit 'prin aceea că li
se dădeau copiilor numele de botez preluate după numele sfinţilor sărQăto
riţi in ziua sau într-una din zilele apropiate celei in care au venit pe 1ume
nou-născuţii. Uneori, după un străvechi obicei, numele copilului era preluat
după denumirea populară românească a unei mari sărbători din ziua ori din
preajma zilei în care s-a născut cel botezat cu un astfel de nume. Dar acest
criteriu este, ca şi în prezent, serios cocturat sau contrabalansat de criteriul
genealogic, adică de faptul că se atribuie micilor odrasle numele părintilor,
bunicilor, al altor rude sau, in unele zone, numele de botez al naşilor ori vreun
nume recomandat de aceştia din urmă. Criteriile denominativ, genealogic
şi calendaristic pot fi îmbinate în unele cazuri. În fine, ca o dovadă a laicizării, a modernizării, intervine aşa-zisul criteriu estetic, căruia i.am putea
spune „criteriul modei" sau „criteriul influenţei culte", ceea ce înseamnă că
ur.ele nume de botez ale nou-născuţilor, mai ales în mediul intelectualilor,
dar şi al unora dintre orăşeni sau ţărani sunt preluate din istoria sau literamenţionate

1

Utilizăm

ca sinonime ambele cuvinte

româneşti~'pT

O!n·u m e =- nume de bote .z.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

"'urne <le hotez

româneşti

453

tura naţională ori, prin imitaţie, prin preluarea unor nume de botez din onoma:;tica altor persoane. Toate aceste nume, pentru cei ce le atribuie urmaşilor, au o aureolă de „noutate", „modernitate", „de cultură" sau de mediu social considerat mai cu prestanţă. Căile de vehiculare ale unor nume
„culte" sau „moderne" erau şcoala cu lecţiile de istorie şi literatură, dar mai
des literatura beletristică, precum şi imitarea onomasticii intelectualilor de
prestigiu pe plan regional sau local. ln perioada respectivă, adică deceniul
al patrulea al secolului nostru, începuseră să se înmulţească numărul revistelor sau ziarelor ce circulau şi la ţară, unde apăruseră şi primele aparate de
radio, iar pe la oraşe şi târguri existau deja cinematografele cu filme sonorizate.

o
Comentarea numelor de botez din nordul Bucovinei ne impune sistematizarea prin intermediul următoarelor clasificări: A) prenume calendaristice tradiţionale, subimpărţite la rândul lor în a) foarte frecvente; b) foarte
rare; c) datorate influenţei greceşti (neogreceşti, fanariote) şi d) prenume datorită influenţei ucrainiene sau altor popoare slave conlocuitoare.
A doua mare grupă (B) este cea a prenumelor (respectiv a nttmelor de
botez) moderne, ce se subdivid, la rândul lor, pe baza provenienţei lor din:
a) istoria şi cultura română; b) curentul latinist şi c) prenume moderne ale
românilor datorate unor influenţe culte, occidentale.
ln fine, ultima parte din comentariile acestei lucrări se va referi la (C)
f rer:venţa prenumelor.
A) Numele de hott>z (pr~numelt>) tradiţionale, atât de vechi în onomastica românească, impun o cercetare diversificată, uneori chiar de la caz la
caz sau de la un grup de nume la altul.
În primul rând ne reţin atenţia grupul prenumelor calendaristice sau
hagiografice extrem de cunoscute şi frecvente în toate ţinuturile româneşti,
de tipul Ion, Gheorghe, Dumitru, Vasile, Constantin, Maria, Ana, Elena şi
altele. ln ţinutul studiat parte integrantă din aria subdialectului 4 moldovenesc, prenumele prezintă fenomene caracteristice graiurilor moldoveneşti
(palatizarea labialelor, închiderea lui e fiind (neaccentuat) la i şi a lui ă
la d (respectiv î), după ortografia în vigoare până în ultimul timp).
Unele prenume tradiţionale (sau variantele lor populare) prezintă arii
de continuitate geografică cu alte graiuri româneşti din Moldova, depăşind,
în multe zone, limitele vestice şi sudice ale subdialectului moldovean, fiind
prezente, aşadar, în denominaţia unor graiuri ale subdialectelor maramuresean, crisean si muntean.
'
Un' exem'plu tipic, în acest sens, este cel al prenumelui Toader, variantă
populară a lui Teodor. Parcurgând harta cu răspândirea prenumelui Toader,
de la est spre vest şi sud, observăm că, în afara subdialectului moldovean,
acelaşi prenume îşi extinde aria în graiurile răsăritene ale subdialectului
maramureşean, în tot centrul Transilvaniei, până nu departe de Dej, Gherla,
c Utilir.ăm termenul subdialect, curent în terminologia ling·;istică românească, cuno9cu.t !iind faptul că limba. română are patru dialecte: daco-român, aromân, meglenoromân şi
istroromân. Dialectul dacoromân are cinci subdialecte; moldovean, muntean, bănăţean, criŞ~ll şi maramureşean. Subdiviziunea unui subdialect este graiul. Ardealul (sau Transilvania
propriu-zisă) n-a a·rnt nicicând un subdialect propriu, graiurile estice şi nord-estice din Ardeal
aparţinând su bdialec.tului moldovean.
·
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Cluj, Turda, Alba Iulia, ba chiar până la Deva şi Petrila, în Yalea Jiului ardelean, într-o zonă aparţinătoare deja subdialectului bănăţean.
Din subdialectul muntean aria lui Toader include nu numai sudul Transilvaniei, cu graiurile din ţinutul Târnavelor, Sibiului si Făgărasului, ci si
graiuri din Muntenia, considerate tipice pentru subdi~lectul rn~ntean, d'e
pildă cele din ţinutul Muscel 5 , actualul judeţ Dâmboviţa, o parte din judeţul Prahova, precum şi nordul Dobrogei. Pe teritoriul românesc în nordvestul subdialectului crişan (lara Oaşului, judeţul Satu Mare, \:estul Săla
jului, nordul Bihorului) se atlr1 o nouă arie compactă a prenumelui Toadtr,
separată de cealaltă, indicată anterior, prin aria lui Todor, altă variantă
populară a numelui de botez Teodor.
.
În Moldova, Bucovina şi Basarabia, corespondentul feminin al lui Toader, în deceniul al patrulea, era Tudora, la fel ca şi în cele mai multe prnţi
ale Olteniei, Munteniei sau Dobrogei, ori Todora, ca în Banat, Crişan<:, Maramureş şi vestul Ardealului. Extrem de rarul feminin Toadera era inregistrat la \'alea Lungă, Cricov, judeţul Prahova (AU{ II, 762).
Asemănătoare întrucâtva cu răspândirea lui Toader este cea a variantei populare Petrea, care se extinde în toate ţinuturile moldoveneşti, dar
şi în sud-estul Transilvaniei, prin judeţele Covasna şi Harghita, Îll\'ecinându-se cu ariile lui Petre şi Pâtru, alte variante populare ale prenumelui Petru •.
Analogă este situaţia numelui Frăsdna (cunoscută variantă pentrn Eufnsina), prezentă în toată Basarabia cea mai mare pane a ~foldovei, prin Bucovina de sud, Maramureş, Ţara Oaşului, nord-vestul Ardealului, precum
şi în nordul Dobrogei. E interesantă de semnalat prezenţa unei arii separate
a aceluiasi nume în sud-vestul Olteniei, continuându-se si in sud-estul Banatului. '
'
Dintre toate variantele populare ale prenumelor româneşti cercetate
de Emil Petrovici, doar prenumele Lazâr are varianta exclusiv moldovenească Lazur, atestată în zona de est a actualei Republici Moldova, la Oniţ
cani (455) şi Căuşani (498). Aceeaşi variantă Lazur se află şi în nordul Bucovinei la Boian (399), de unde aria se continuă la Marginea şi Rădăuţi, în
nordul teritoriului actual al Ifomâniei.
Alte prenume tradiţionale de provenienţă calendaristică sau hagiografică se înfăţişează cu apariţii în arii geografice discontinue foarte îndepărtate de ţinutul românesc al nordului Bucovinei. Exemple tipice în acest
sens sunt cele oferite de vechile prenume româneşti Năstase şi Eufemia.
Prenumele Năstase, varianta populară a lui Anastasie, e atestat în
cea mai mare parte a Basarabiei, în multe părţi ale Moldovei centrale şi sudice, acoperind Muntenia, Dobrogea şi aproape întreaga Oltenie, ca şi suclestul Ardealului, cu atestări în orasul Covasna (ALR II, 192) si la Cernatu,
lângă Brasov (ALR II, 182).
'
'
· Într-o arie izolată, Năstase reapare în Bucovina sudică, la Marginea
şi Rădăuţi (ALR II, 386), lipsind în nord, la Boian.
tere la

~ ~larin Preda, în Viaţa ca o pradă (Bucureşti, 1977), descriind examenul silu de arlmiŞcoala C\ormală din Câmpulung-Muscel, referindu-se la citirea unei liste cu numele can-

didaţilor remarca: „Cutărescu Ilie, prezent, Panţârescu Toader, prezent/ Toaderii ăştia erau
foarte nurnero~i. Tocmai mă miram de ce mocanii îşi spun Toader" (p. 13/ 11). Pentru Marin.
Preda, născut in zona de câmpie a Argeşului, la Siliştea-Gumeşti, ca şi pentru ceilalţi consă
teni ai lui, mocanii sunt locuitori ai zonelor de munte ale Munteniei, de pildă cei din nordul
Argeşului, din Muscel. Se ştie că tatăl scriitorului avea numele de botez Tudor.
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Prenumele Eufemia era prezent, după ancheta ALR II, în toattt Basarabia, apărând în diferite variante locale, dar lipseşte completamente la
Boian. În schimb, prin alte variante locale, acelaşi prenume reapare în sudul
Bucovinei, în ţinutul Neamţului, apoi pe lângă Tecuci, precum şi în nordul
!Jobrogei, dar şi, sporadic, în alte părţi ale ţării.
Ca printr-un joc neîntrerupt de apariţii şi dispariţii de pe harta ono.
mastică consacrată Eufemiei, acelaşi prenume se iveşte tocmai în cealaltă.
extremitate a ţinuturilor dacoromâne, adică în Oltenia, prin sud-estul Ba!îatului, în zona Severinului, cu variantele Fiena şi Efiemia, îşi face reapariţia într-o altă arie izolată, prin judeţul Hunedoara, ca şi în bazinul Crişului
Alb, în strf1vechiul ţinut românesc al Zărandului.
b) Prenume tradiţionale, de origine calendaristică, cu totul rare sau învechite în perioada analizată sunt, după opinia noastră, următoarele: Crăâun
~Chest. IV 6 , la Cireş-Opaiţ), ca nume de botez al unei persoane născute în
1 SS9), Foca, nume de bărbat (Chest. IV, Oprişeni).
Tot la Cireş-Opaiţ, judeţul Storojineţ, după ancheta Chest. IV, se
ir:.rcgistrează alte nume de botez rare, adesea învechite, de tipul Savul (pentru un bărbat decedat în anul 1909), Sofron şi Tcrintc.
Tot rarităţi sunt şi prenumele Florea, Domnica, Domn1·ţa, Sava, Scridon, Vasâlca şi altele care, deşi relativ rare, sunt prezente concomitent, în
deceniul al patrulea din secolul nostru, în mai multe localităţi din nordul
Bucovinei, ca şi în sate din cele mai diferite ţinuturi româneşti.
În alte părţi, în secolul nostru, nume de tipul Crăciun, Florea, Sava,
Savu, Scridon şi altele sunt cunoscute în repertoriul onomastic regional sau
local doar ca nume <le familie.
c) Influenţa grcacă 1 , re·mprospătată sau pătrunsă în Principatele
Române ca inovaţie, în perioada fanariotă, atât prin vremelnicii stăpânitori
greci, cât şi prin preponderenţa relativă a elementului grec în rândurile clerului, precum şi prin boierimea română ce s-a înrudit cu grecii sau cu cei
cu tendinţe grecizante, este prezentă şi în Bucovina, parte integrantă a Moldovei până la 1775, când a fost anexatfL de Austria. Reamintim faptul că
ii1 ~IoldO\·a regimul fanariot s-a înscăunat la anul 1711 şi că „răpirea Bucovi;-iei" n-a însemnat o bruscă tăiere a legăturilor acestui ţinut cu Moldova
română ca stat aparte.
Numele de botez <le origine greacă, la rândul lor, sunt de pronnienţă
C2.lcndaristiefL (hagiograficf1) sau laicfL, dintrl' aceste> prenume f;'1când parte
urmtLtoarele: Agachi, Aglaia, Androne, Arghira, Artcmiza, Casandra, Chira,
Chiriac, Cltirica, Frona, Gafiţa, Haralambie, Iliodor, Iorgu, Ipiada, !racle,
Limpiada, Jiarglzioala, Olimpiada, Pachiţa, l'anaghia, Panaiti, Proffra şi
Profiri, Raluca, Spiridon, Zamfira, Zavastiţa şi Zoiţa.
După cum se observă, unele dintre prenumele indicate la origine au
fo:>t hipocoristice, de exemplu lpiada şi Limp1:ada provin de la Ohmpiada,
Frusa de la Eufrosina. La fel Iorgu e un hipocoristic extrem de răspândit
la greci şi, prin influenţă, şi la români, de la numele Gheorghe.
Alte câteva dintre prenumele indicate, ele exemplu, Aristi"dc, Aspasia,
A rti·misa, Casandra, !racle, sunt preluate din mitologia şi istoria Greciei
Ches. I\' - prescurtare pentru Chestionarul IV.
Heferitor la iufluenţa greacă în onomastica rnmânilor vezi Simeon Florea Marian,
Na~tcrrn la rcmiini, Bucureşti, 1892, p. 210-211.
8
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antice, fiind readuse şi propulsate în nomenclatura onomastică neogreacă
cu lupta de eliberare antiotomană, numele fiind preluate şi de români
ca „moderne", pentru prestigiul lor evoca tiv sau, uneori, prin mimefom
onomastic. Perioada de intrare a acestor nume în onomastica greacă fanariotă şi postfanariotă de la noi şi, de aici, translaţia lor în onomastica românească. se leagă atât de epoca premergătoare mişcării Eteria cone>ată
cu proclamarea statului grec modern (1821 ), cu lupta eroică a grecilor din
Ela<la contra turcilor (1821-1829) cât şi cu treptata afirmare a statului grec
modern din secolul al XIX-lea.
Aceste ultime nume citate ar fi putut să fie înglobate şi pentru prenumele moderne, dar în Bucovina, ca si în Basarabia, Moldova, Muntenia si
Oltenia, în deceniul al patrulea din secolul nostru ele aveau deja o pecete

odată

tradiţională

populară.

ln aceeaşi perioadă a pătruns în antroponimie şi sufixul de orif;Îne
neogreacă -ache, cu varianta moldovenească -achi, prezentă în prenumele
Costache, Dumitrache, 1H ănălache, Petrache, alături de variantele lor CostMhi,
Diimitrachi, JJ ănălachi, Petrachi etc.
Acelaşi nume de botez de origine greacă, inclusiv derivatele cu sufixul
-arhe, k aflăm în toate teritoriile ce aparţineau, în timpul domniei fanaricţilor, principatelor Moldovei şi Munteniei, lipsind aproape complet din antroponimia românilor transilvăneni.
d) Influenţa ucraineană în onomastica românească din Bucoyjna
a pătruns mai ales prin familiile mixte sau datorită populaţiei din S<'.1ele
sau zonele cu populaţie mixtă română şi ucraineană, ori românit şi huţulă.
Ea trebuie studiată atît de specialiştii români cât şi de cei ucrainieni. Intenţionăm să o facem într-un viitor studiu, care presupune o minuţioasft c'.'rcetare de arhivă şi teren, in cât mai multe localităţi şi ţinuturi ale întregii
Bucovine.
Uneori influenţa ucraineană în domeniul prenumelor româneşti este,
în cea mai mare parte, du b l a t ă de c ea r u s ea s c rt. Despre influenţa rusească, semnatarul rândurilor de faţă a dat detalii mai ales reft:ritor
la Basarabia.
In prezent avem sub tipar un studiu de sinteză referitor la influc,1ţa
rusă în domeniul numelor de botez româneşti, fără să ne fi preocupat de
cea ucraineană. Se ştie însă că unii mitropoliţi din Bucovina, ca Danii! YJa hovici, sârb de origine, care păstoreşte între 1789 şi 1822, aplică, prin iLtermediul preoţilor, care ţineau registrele de stare civilă, slavizarea onoma~.ticii
româneşti 8 • Trebuie să semnalăm totuşi, ca o ccmparaţie între BucoYina şi
Basarabia9 (supusă Rusiei ţariste intre anii 1812-1918) că, în deceniul al
patrulea din veacul nostru, după aceleaşi date ale ALR I, AU< II şi ale
Chestionarului IV, românii basarabeni au acceptat, ca o modă, atât la oraşe
cât şi la ţară nume de botez de origine rusească de tipul: Boris, Dan·a, Larisa, Liuba sau Liubov, JJişa, Nataşa, Olea, Petea, Raisa, Saşa (masculin ~i
R Ion ?\istor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu biobibliografic ele Stelian ~eagoe, EucuEcl. Humanitas, 1991, p. +4.
e Pentru o privire globală asupra e·1qlnţiei prenumelor din Basaral>ia. nordul Bucovinei
şi Transnistria vezi A. Cristureanu, Prmume moldovwc,<ti (Anchetele Al.R I, ALR II ,<i CJustionarelc li' ale lfuze11lui Limbii Române din Cluj. în Studii de nnomustică, ·rnl. I\" (vohink
rnultigrafiat), Clnj-~apoca, 1987, p. 127-150.

reşti,
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feminin), Tamara (de fapt biblic şi, concomitent, gruzin, la origine), Vanea,
Vlaceslav, Vladimir, Vsevolod şi. multe altele.
~ ln Basarabia, ,dupi a'celeaşi surse documentare, unele hipocoristice
ale numelor de botei de p,rovenienţă rusească au devenit şi ele, la rândul
lor nume de botez indepen~ente, de pildă Alioşa, Colea, Grişa, Jura, Jfaşa,
.VJişa, Mitea, Paşa, Stiopa, Tolea şi Volodea.
Nu trebuie omisă diţl' cercetare nici influenţa poloneză în onomastica
românilor bucovineni, indiferent cât de redusă ar fi ea, cunoscute fiind, în
general, bunele relaţiÎ din acest ţinut românesc între români şi polonezi,
aceştia din urmă fiinp adversa1-_i pecltlraţi ai ruşilor şi ucrainenilor.
B) Prenumele modt~rne, la :tândul lor, se datorează a) istoriei şi culturii româneşti; b) latinismului; c) unor influenţe culte occidentale. Acest
tip de prenume se află pretutindeni, ~n onomastica românească din deceniul
al patrulea al secolului nostru, într-o fază de început a pătrunderii lor în
onomastica rurală.
a) Prenumele prduate din istoria românilor, denotând concomitent şi
anumite influenţe culturale,: au adânci ~rezonanţe, adesea legendare, în istoria multiseculară a Moldovei. Ele sunt prezente, după ALR şi Cbest. IV,
mai ales ca nume de botez ale ţăranilor Bucovinei, având ca model prenumele purtate <Je intelectualii a-cestui iţinut.
De exemplu, Dragoş este prezent în toate cele trei localităţi anchetate
prin intermediul corespondenţilor la Chestionarul IV, Bucovina fiind, după
cum se ştie, ţinutul în care a descălecat Dragoş, legendarul întemeietor al
~foldovei.
\.
Din mediul intelectualităţii b'Ucovinene a fost lansat în onomastica
rornânea~că. prenumele Oltea, după nJrnele mamei lui ~tefan cel Mare. ~u
e de mirare că Oltea a fost propulsat~în onomastică de intelectualitatea bucovinea.r.r1, deoarece ne aflăm într-un ţinut cu atâtea importante ctitorii ale
marelui voe~od.
t
·
Tot prenume repuse în circulaţie în perioada modernr1 a istoriei Românfri sunt Radu şi Jhrcea. Prenumele Mircea, după chestionarul IV, apare
la Buda şi Cireş-Opaiţ, iar la Bobn (ALI~ II, 339) era apreciat de ţăranul
anchjiţtat cu vorbele: „ 6 iesit un nume nou aista". În Basarabia, la Oniţ
cani (455), în ţinutulOrheiului, .Htrcea, e atestat tot ca o inovaţie, în mediul
popular interbelic dintre l 'J>nit si
::\istru.
•
Folclorul sau literatura cultr1 românească au contribuit <le asemenea
la cunoaşterea personajelor istorice şi la propagarea în onomastică a unor
noi nume de botez, cotate mai recent ca inovaţii.
b) Latlnismul, <lupă cuin se ştie, ~-a manifestat ca o activă prezenţă
în i~rocesul de modernizare a sistenrnlui prenumelor româneşti din ultimele
două secole, <latoritr1 unor motive social-politice şi culturale cunoscute. Din
materialul cercetat se constată că în Bucovina, unii ţărani ca şi intelectualii
satelor, purtau numele Aurel, Claudiu, Cornel, Cornelia, E1m.lia, Iulia, Lcontina, l'aulina, Remus, Octavian şi Octm.:ia, Silvia şi Silviu, Traian, Valerian şi Victoria.
De semnalat e faptul că p,renumcle Aurora apare la bucovinenii din
perioada respectivă doar în mediul intelectualilor.
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În schimb, în Basarabia, la aceeaşi cercetare pentru ALR şi Chestionarul IV, se constată că aceste prenume erau foarte rare, doar Emilia şi
Eugcm·a fiind atestate în mai multe localităţi, iar Remus era o prezenţă cu
totul izolată la Oniţcani, judeţul Orbei (ALR II, 463).
Diferenţa aceasta între Bucovina şi Basarabia se explică prin ciestinul
istoric diferit al celor două provincii până în 1918. Lupta de eliberare naţională şi socială, de emancipare a românilor bucovineni de sub tutela Habsburgilor, era strâns legată de cea a românilor din Transilvania, fapt· reflectat şi în antroponimie prin atribuirea de prenume latinizate sau preluate
din istoria si literatura natională.
'

'

c) Alte prenume moderne <lin Bucovina, ca Amelia, Elvira şi altele
denotă o sursă antroponimică <le factură occidentală, posibil germană. Materialul consultat nu ne oferă suficiente indicii pentru a delimita influenţa
germană datorită convieţuirii românilor cu o populaţie germană de cea preluată din germană pe cale cultă, livrescă.
:r\u avem prea multe indicii nici pentru a schiţa influenţa franceză în
domeniul prenumelor, influenţă concurată serios, în Bucovina, de cea germanrl.
C) Frecn•ntn prem1melor, studiată atât sincronic cât şi diacronic, ne
dezvr1luie date noi, referitoare la structurarea si alcătuirea sistemului antroponimic din ţinutul cercetat.
'
Relevante pentru calcularea frecvenţei şi creşterea numărului. prenumelor moderne sunt datele din satul bucovinean Cireş-Opaiţ, din bazinul
superior al Siretului, nu departe de oraşul Storojineţ. De acolo ne provin
date, înregistrate din zece în zece ani, despre născuţii, căsr1toriţii şi morţii
dintre anii 1889 şi 1929. Din cei 33 de născuţi în anul 1899, doar unul poartă
un prenume modern, Victor. La fel, dintre toţi cei născuţi în anul 1899; doar
unei fetiţe, botezată Aurora, fiică de intelectuali, i s-a dat un prenume modern.
În schimb, mai multora dintre cei născuţi în 1919 li s-a atribuit prenumele moderne Aspasia (neatestat până atunci nici o singură dată în nomenclatura locală), Eugenia (la două nou-născute), Alircea, Stela şi Victoria.
În cercetarea efectuată, ne-am axat pe un tărftm onomastic supus
schimbărilor.
'
·
Numele de botez, ca şi poreclele, reprezintă partea mobilă a antroponimiei, în timp ce numele de familie, aproape în totalitate actualmente, reprezintă partea oficializată, fosilizată, a sistemului onomastic.
Cercetările noastre completează printr-o sinteză (e adevărat nu exhaustivă) despre prenumele româneşti din ţinutul studiat tabloul ernluţiei
prenumelor româneşti, al structurării şi diversificării lor în cadrul dialectului dacoromân, cu referire, în primul rând, la antroponimia din prima jumătate a secolului nostru şi, implicit, la cea din ultima jumătate a veacului
trecut.
Exemplele cercetate demonstrează u n i t a t e a, v e c h i m e a ş 1
c o n t i n u i t a t e a s i s t e m u l u i d e p r e n u m e r o m â n e ş t i.
Totodată din exemplele discutate, se conturează şi unele trăsături specifice ale
antroponimiei din subdialectul moldovenesc, subdialect extins din partea
estică a Transilvaniei, până în graiurile din Bucovina, Basarabia (implicit
actuala Republică Moldova), ca şi cele de la est de Nistru, până în cele mai
îndepărtate zone răsăritene ale fostei Cniuni Sovietice.
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Toate dovedesc unitatea structurală a dialectului dacoromân si a- antroponimfri sale, chiar într-un domeniu antroponimic cu o evoluţie' dinamică,
în continuă prefacere, cum este cel al prenumelor.

Zusammcnfassung
Die in den Jahren 1928- 19J9 gesammelten Vornamen stammen aus den Namenslorschungen des „Museums der Rumiinischen Sprache" aus Cluj (Klausenburg), zusammengestellt fiir den „Rumânischen Sprachatlas", urni aus einem onomastischen Fragebogen aus 10
Ortschaften cler norcllichen Bukowina. Es wird der l'rsprung und clie Entwicklung von H3
Vornamen besprochen. Der erste Teii cler Arbeit bezieht sich auf die volkstiimlichen, traditionellen Taufnamen in, meistens hihlischen, kalendaristischen Ursprungs. Unter diesen
sind auch Namen von neugriechischen, fanariotischen Ursprung, bzw. Eini!uss ein!Jegriffen.
Eine andere Gruppe Vornamen laischer, moderuer Abstammung ist aus der Geschichte u11d der
rumă.uischen Literatur i.ihernommen, wie Dragoş oder Oltea;
die Bukowina ist in diesem
Simte eine richtige onomastische \\"erkstatt. Ehenfalls zum Modernisierungsstrom gehoren
auch die Taufnamen, welche in den Latinisierungsbestrehungen ihren Ursprung halien. In
dieser Hinsicht simi die bekannten, •fielseitigen Verbinduugen zwischen Transsyl·1a11ien und
der Bukowina von Bedeutung, beide Pro·1inzen befanden sich ja bis 1918 im Rahmen des
Habsburgerreiches. In der Onomastik der Bukowina fehlen auch die deutschen Einflllsse nicht,
welche auf kulturellem Vege oder durch das Zusammenleben zustande Kam n. Obzwar das
Gebiet der Voruamen standigen Verânderungen und Erneuerungen unterworfen ist, IJeweist
das Sptem der rumânischen Tau!uamen der Hukowina zweifellos von Neuem die Einheit, das
Alter und clie Kontinnităt in der Onomastik aller Rumiinen, sowohl innerhalb wie auch ;i.ussechalb der Grenzen des heutigen Rumli.nien.
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FOLCLOR e ETNOGRAFIE

DIN ISTORIA MUZEOGRAFIEI ETNOGRAFICE ÎN BUCOVINA
II. INFIINŢAHEA MUZEELOU h~OGRAFICE DIN BUCOVINA
DRAGOŞ

CUSIAC

În apariţia şi dezvoltarea muzeelor etnografice din Bucovina distingem câteva etape în care s-a conturat şi definitivat actuala structură a acestor instituţii.
O primă etapă este cea de la începutul secolului al XIX ~lea, care .a
durat până în 1918. În această perioadă s-au înfiinţat muzee cu profil mixt
la Cernăuţi, Suceava şi în câteva sate, unde etnografia făcea parte din se~;
ţiile muzeelor de istorie, ştiinţe naturale sau cu alt profil (silvic de ex.). exj&tând însă preocupări şi pentru înfiinţarea unor muzee etnografice distincte,
· La începutul secolului nostru, pe lângă muzeele constituite anterior
la Cernăuţi şi Suceava, au luat fiinţă în Bucovina şi alte colecţii Cl.iprinzând
obiecte etnografice. În anul 1908 sunt consemnate muzeele silvice de la
Mălini şi Borca, pe care le-a vizitat învăţătorul gorjean Emanuil Popescu
într-o excursie pe care a făcut-o aici.
· ·
Muzeul silvic de la Mălini, aparţinând de Domeniul Coroanei, era adă
postit într-o clădire proprie din curtea Administraţiei, „într-un pavilion
frumos, sunt expuse tot felul de produse aflătoare pe domeniu" 1. Pe lângă
exemplare de păsări şi animale împăiate sau esenţe lemnoase în diferite faze
de prelucrare, se găseau aici şi „variate instrumente agricole, ca dovada unei
industrii regionale, casnică şi naţională", ca şi obiecte gospodăreşti: linguri,
furci, lopeţi etc 2 •
ln . cancelaria şcolii din Mălini se aflau Şi două. dulapuri în care erau
expuse mostre de lucru manual ale .băieţilor şi· fetelor: obiecte din lemn, cusături, alesături, ornamente umplute. cu mărgele şi fluturi, împletituri etc.
La Borca, învăţătorul Emanuil Popescu noteaz~:. „Un .drum curat
coteşte prin nişte brădet tânăr şi duce ceva mai sus, unde pe un mic platou
tronează casa· administraţiei şi muzeul silvic, lucrate în stil neîntrecut de
frumos... Ceea ce ne-a surprins ca concepţie şi aranjament este muzeul
silvic, mult mai sistematic alcătuit decât cel de la Mălini". Aici, printre mostre de arbori, animale şi păsări împăiate, mai erau expuse „frumoase donicioare lucrate în atelierele şcoalei locale, apoi cavale, buciume, puşti şi pistoale cu cremene, viaţa din trecut cu viaţa din prezent întâlnindu-se aici''.
Administraţia avea acolo, lângă apa Bistriţei, un joagăr şi un atelier de lemnărie,

rotărie

şi

fierărie 3 •

1 Emanuil Popescu, Dare de seamă asupra excursiei jdcute intre 5 iulie şi 15 august
1908, în „Buletinul activităţii sociale a preoţilor şi învăţătorilor", Bucureşti, I, nr. 36, 1908,
p. 653; 663-664.
li Vasile Ciurea, Muzeul Fdlticenilor doud decenii de muncd ( 1914-1934), Fălticeni,
1934, p. 47-51.
3 Emanuil Popescu, op. cit.

Analele Bucovinei, I, 2, p. 461 -
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Bucureşti,

1994
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A doua etapă este cea cuprinsă intre anii· 1918-1945. Este perioada
reîntregirii tuturor teritoriilor în cadrul României Mari, până la sfârsitul
celui de al doilea război mondial. În acest interYal de timp se înfiinţ~ază
primele muzee etnografice distincte în Bucovina în deceniul 1930-1940.
Revista „Făt Frumos" consemnează, în anul 1942, existenţa în Buqivina,
pe lângă colecţiile mănăstireşti, a următoarelor muzee: Muzeul Bucovinei
din Cernăuţi, Muzeul judeţean din Câmpulungul Bucovinei, Muzeul Oraşului
Suceava, „Marele Muzeu Eugenia şi Samuil Ioneţ de la Rădăuţi''., Muzeul
Fălticenilor, Muzeul Leca Morariu de la Cernăuţi, Muzeul directorului şcolar
Emilian Volcinschi de la Seletin „plăpândul muzeu de la Pătrăuţi pe Suceava,
care se cere asezat la un loc de cinste în casa de cetire „Viitorul" a fericitului
părinte Const~ntin Morariu, Muzeul de la Ilişeşti (dacă nu s-a expahiat în
Germania)"".
La înfiinţarea unor muzee etnografice a contribuit şi o circulară a
Ministerului Instrucţiunii din 1930, prin care se recomandă constituirea unor
astfel de muzee pe lângă fiecare şcoală din ţară. În acest scop - se precizează în circulară - „se va lansa un apel către părinţii şcolarilor ca să doneze şcoalei unde fiii lor primesc lumină şi îşi făuresc viitorul, obiecte din
acelea care, dacă pentru ei nu sunt de prea mare importanţă, pentru realizarea scopului ce se urmăreşte vor fi de un real folos' ' 3 •
A treia etapă în evoluţia muzeelor etnografice din Bucovina este cea
de după 1945, când Bucovina pierde cel mai vechi muzeu al său, cel din Cernăuţi, care va avea o soartă diferită de cea a muzeelor din partea neocupată.
Pe lângă muzeele existente anterior aici, din care unele au fost jefuite de
armata sovietică în timpul războiului (cel din Rădăuţi şi parţial cel din Câmpulung), acestea se refac şi se înfiinţează noi instituţii muzeale: Muzeul de
la Gura Humorului, Casa muzeu de la Solca, Secţia de etnografie şi artă
populară de la Vatra Dornei. Secţia de artă populară a Muzeului Bucovinei
din Suceava devine secţie de sine stătătoare, mutându-se în actualul local
al fostului han domnesc. Concomitent iau fiinţă case muzeu cu acela.şi profil
la Arbore, Botoşana, Cajvana, Fundu Moldovei, Bilca. După 1970 muzeele
etnografice din judeţul Suceava sunt reorganizate, fiecare căpătând un profil
distinct, conturându-se actuala lor structură.
MUZEUL DIN FĂLTICENI

Înfiinţarea muzeului din Fălticeni se datorează activităţii neobosite
a profesorului Vasile Ciurea. Născut la Fălticeni în 22 august 1883, a urmat
şcoala „domnească" şi gimnaziul în oraşul natal, apoi Liceul Naţional din
Iaşi. Între 1902-1907 este student al Facultăţii de Ştiinţe Naturale din
acelasi oras. După absolvire intră în învăţământ la Pornârla, apoi în judeţul
Bacă~. În '1911 se mută la gimnaziul „Alecu Daniei" din Fălticeni. Timp
de 40 de ani va munci cu râvnă în acest oraş pentru luminarea elevilor.
Iubitor de excursii, cercetător neobosit al tainelor naturii, Vasile Ciurea
le-a insuflat elevilor dragostea pentru drumeţie. Cunoştea judeţul şi împrejurimile ca nimeni altul. Ajutat de unii foşti elevi şi alţi inimoşi colaboratori,
'

„Făt

Frumos",

Cernluţi,

nr. 5-6, l\H2, p. 175.
nr. 8, 1930, p. 500-501.

5 „Şcoala şi viaţa", Bucureşti,
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a cutreierat satele, a scotocit podurile caselor, ale bisericilor si mănăstirelor,
salvând de la distrugere şi dispariţie, pi_ese unice, de mare ~aloare pentru
cultura naţională.
Încredinţâindu-i-se misiunea de a întocmi lucrarea Munţii Apuseni
din punct de vedere etnografic şi fizic, a vizitat mai multe zone din Transilvania, unde a studiat şi organizarea muzeelor din această parte a ţării. S-a
întors la Fălticeni cu observaţii şi sugestii pentru propriul său muzeu, pe care
îl dorea ca pe un muzeu regional complet, care să reflecte aspectele vieţii materiale şi spirituale ale zonei, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Deşi Fălticeniul nu era situat în Bucovina, colecţiile muzeului urmau
să cuprindă şi obiecte adunate din satele bucovinene învecinate. Concretizarea acestor concepţii s-a făcut progresiv, pe măsura constituirii patrimoniul ui şi îmbogăţirii colecţiilor6 •
La 12 noiembrie 1914 se constituie un comitet pentru a pune bazele
şi a se întemeia „Muzeul regional al judeţului Suceava". Din acest comitet
făceau parte Vasile Ciurea, Artur Gorovei, fost prefect, fost primar, decanul
avocaţilor, Aurel Diaconovici, inginer şef al judeţului. La 27 iunie 1915, Comisia Monumentelor Istorice aprobă înfiinţarea Muzeului din Fălticeni, obiectele ce urmau să fie adunate trebuind să devină proprietatea statului. Profesorul Vasile Ciurea începe să cutreiere satele pentru a colecţiona obiecte.
După cum însuşi mărturiseşte, din aceste „colindări" niciodată nu s-a
întors cu mâna goală. De la Broşteni a adus „o colecţie frumoasă de furci
încrustate, vase vechi de lut, beţe ciobăneşti, diferite obiecte scoase din uz
de pe la biserici: străni, policandre, cruci, lăicere şi câte altele", apoi ţesături,
obiecte casnice lucrate pe loc, coarne de cerb, „aproape o căruţă întreagă",
obiecte care urmau să fie trimise la Fălticeni. De la doamna Chirileanu, soţia
cărturarului Simion Chirileanu, din satul Holda, a preluat câteva „bucăţi
de ţesătură regională cu o vechime de peste o sută de ani''. În cătunul Hă
răoaia, un frate al lui Simion Chirileanu, „ tânărul Grigore, avea o fabrică
de oale, aşa cum se fac şi cum se caută pe Valea Bistriţei. Pentru frumuseţea
formelor şi coloritul lor, dintr-o întreagă colecţiune ce avusese, îi mai ră
măsese numai două bucăţi, care uşor mi le-a dăruit pentru muzeu" - notează Vasile Ciurea în 1916 7 •
Spre sfârşitul războiului, în anul 1918, profesorul Vasile Ciurea a reuşit
să aducă la Fălticeni colectiile aflate în Muzeul Silvic de la Mălini.
La 10 august 1918 a fost aprobat Statutul muzeului, elaborat de Vasile
Ciurea şi Artur Gorovei, iar prin decretul lege nr. 2393/17 iunie 1919, muzeul
este recunoscut ca persoană juridică, sub denumirea de „Muzeul Sucevei".
La 22 iunie 1930 s-a inaugurat oficial localul propriu al muzeului şi s-a elaborat un nou statut, prin care se schimba denumirea de „Muzeul Sucevei"
în „Muzeul Fălticenilor", cuprinztmd 11 secţiuni, care alcătuiau trei grupe:
istorico-preistorică, dnografi că ~i ştii nţificii 8 •
Grupa et110graficii cuprindea o secţiune bisericească, reprezentată prin
policandre de lemn, icoane pe lemn, pe sticlă şi brodate, cruci diferite, sfeş
nice, candele chivote, strane, Hşminte preoţeşti ş.a. În secţia etnografică
8 Eugen Dimitriu, Vasile Ciurea, în: „Anuarul Muzeului Judeţean-Suceava" (în continuare A.M.S.), nr. V, 1978, p. 521-529.
7 Vasile Ciurea, op. cit„ p. i 1- 51.
8
Emil I. Emandi, J.fuzeul de istorie Suceava, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1985,

p. 46-47.
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propriu-zisa erau grupate unelte de muncă şi meşteşuguri, reprezantate prin:
obiecte casnice (linguri, linguroaie, mese şi lăzi vechi, cântare, furci de tors,
fluiere, bâte şi pungi ciobăneşti, răboaje etc.); măsuri de capacitate şi greutăţi; o colecţie de recipiente din coarne de cerb pentru praf de puşcă. ln
miniatură erau prezentate o stână de munte din zona Dornelor, o stână de
şes, modele de case ţărăneşti, de mori de apă, pive de bătut sumane, gatere,
cuptor de uscat prune după modelul celor din Bosanci etc. Un loc aparte
îl ocupau piesele de port naţional, diferenţiate pe zona de munte şi cea de
şes, ţesături ş.a. Mai erau expuse obiecte legate de sărbători: ouă încondeiate,
stele, buhaie, tălăngi, fluiere, cu care umblau băieţii de Crăciun şi Anul Nou.
Interesante erau obiectele lucrate de ţăranul inventator Petre Gavrilescu
din satul Boteşti (comuna Horodniceni): un sistem practic de cursă pentru
prins animale, un revolver cu repetiţie, lucrat în întregime de inventator,
un baston cu revolver ascuns, o maşină de tipografie, un sistem de tahimetru
pentru înregistrat distanţa în metri, decametri şi hectometri, având şi o planşetă pentru ridicări de planuri în teren. O piesă interesantă era maşina de
tors, care depăna firul cu o repeziciune uimitoare şi il pregătea pentru suveică. „Toate aceste obiecte dăruite muzeului de către inventator îi fac o
binecuvenită cinste" - notează Vasile Ciurea 9 •
Cu prilejul inaugurării acestei expoziţii, revista „Făt Frumos" consemna: „Duminică 22 iunie a.c. (1930, n.n.) s-a inaugurat la Folticeni, în
propriul său palat, acel Muzeu al Fălticenilor de care chiar capitala României ar putea fi oricând geloasă. Şi iată cum iarăşi, omul a sfinţit locul şi cum
un singur ins, devotatul profesor Vasile Ciurea izbuteşte să înfăptuiască
ceea ce zeci de oficialităţi nu pot face"t 0 •
La reorganizarea din 1940, muzeul deţinea circa 7000 de obiecte, expuse în opt secţiuni, printre care nu apare ca secţie distinctă cea de etnografie.
Cel de al doilea război mondial a dus la dezorganizarea muzeului din
Fălticeni şi la risipirea unei însemnate părţi din zestrea sa. Reorganizat în
aceeaşi clădire în 1946, el a continuat să funcţioneze ca muzeu mixt, cu secţii
de istorie, ştiinţele naturii şi etnografie, până în 1970, când se trece la specializarea profilului tematic, apărând secţii noi, în detrimentul celei etnografice.
MUZEUL DI'V RĂDĂt.:ŢI

Este primul muzeu etnografic din Bucovina cu profil distinct. Nu trecuse decât un an şi ceva de la data unirii Bucovinei cu România, pentru ca
la 23 februarie 1920, un grup de intelectuali rădăuţeni să ia iniţiativa înfiinţării unui „Muzeu de Antichităţi şi Etnografie" în acest oraş. La această
dată a fost lansat un apel către „toată suflarea din judeţul Rădăuţi" chemată să „deie sprijinul benevol pentru întemeierea acestei instituţii atât de
însemnate pentru manifestarea vieţii româneşti în colţul acesta de ţară atât
de vestit prin trecutul său istoric precum şi prin coloritul viu al industriei
casnice". La începutul apelului se motivează necesitatea înfiinţării unui asemenea muzeu la Rădăuţi: „Prin unirea Bucovinei cu România, Putna, locul
de odihnă al viteazului voievod Ştefan cel Mare, a devenit loc de pelerinaj ...
e Vasile Ciurea, op. cit„ p. 110- 114.
10 „Făt Frumos", Cernăuţi, nr. J, 1930, p. 116.
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Şi cum drumul spre Putna trece prin oraşul Rădăuţi, este do\·edit din experienţa de până acum că vizitatorii marelui erou se vor opri şi în capitala judeţului ca srt vadă biserica lui Bogdan cel Bătrân. . . precum şi alte locuri
şi monumente de artă din oraşul şi judeţul Rădăuţi''. Sunt enumerate apoi
obiectele cc se vor colecta pentru cele două secţii ale viitorului muzeu 11 .

l'n alt document referitor la înfiinţarea muzeului de la Rădăuţi este
un „Statute pentru organizarea Muzeului Regional de Antichităţi şi Etnografie'', din care spicuim: „Articolul 1. Se înfiinţează pe 24 februarie stil
nou, 1920, Muzeul de Antichităţi şi Etnografie. Art. 2. Sediul muzeului
este în oraşul Rădăuţi - Bucovina. Art. 3. Durata şi numărul membrilor
sunt nelimitate. Art. 4. )luzeul nu înceteaz[t existenţa lui prin moartea,
retragerea sau plecarea <lin localitate a unuia sau mai mu~tora dintre mernbrii
comitetului; el continuă de drept prin o nouă alegere". In capitolul II sunt
precizate drepturile şi îndatoririle membrilor. Se consideră ca membru al
instituţiei orice persoană ,·otată şi primită în şedinţa comitetului. Sunt patru
categorii de membri: fondatori, activi, sprijinitori şi onorifici. Membrii se
primesc de către comitet, pe haza unei cereri scrise, aprobată cu majoritate
de Toturi. Ei au dreptul de a ,.o_ta, de a fi aleşi şi de a face propuneri pentru
buna funcţionare a muzeului. lndatoririle acestora erau de a participa la
toate activităţile organizate de muzeu, de a contribui la mărirea fondurilor
şi colecţiilor sale, ele a coopta noi membri ş.a. Sunt enumerate în continuare
secţiile muzeului şi conţinutul lor. Secţia de etnografie urma să cuprindă:
a) cusături naţionale româneşti, ţesături, încondeieri; b) plante colorante
şi tehnica lor; c) casa ţr1răneasdt, industria casnică lemnoasă, unelte.; d)
obiceiuri, muzica, cântul şi dansuP~.
În acelaşi timp au fost formulate şi redactate modele de procese verbale de donaţie, care urmau să fie tipărite şi difuzate în şcoli, pentru se
colecta obiecte cu ajutorul elevilor. Muzeul din Rădăuţi păstrează în arhivă
două acte prin care, un pensionar donează două bucăţi minerale, iar un
elev donează o fotografie şi o baionetrt. Acestea au fost primele obiecte adunate în 1920, pentru care există documente 13.
:\u dispunem de date în legătură cu ce s-a făcut la Rădăuţi din 1920
până la nnirea în oraş a soţilor Samuil şi Eugenia Ioneţ, în anul 1926. Cert
este că aici era creatr1 o atmosferă favorabilă organizării unui muzeu etnografic şi iniţiatiYa pornită nu va rămâne fără urmări.
Conducerea oraşului şi numeroşi oameni de cultură vor sprijini în con~
tinuare ideea. Prefectul judeţului, din anul 1920, Ilie l\'Iacieiovschi, primarul
Gheorghe Popadiuc, împreună cu un grup de profesori, învăţători, preoţi,
medici, ingineri, jurişti, funcţionari făceau parte din comitetul care avea
misiunea „ să pună bazele acestui muzeu, grijind de colectarea obiectelor
de artă, cu caracter istoric şi etnografic"14. Iniţiatorul de fapt al acestei acţiuni a fost arhitectul pensionar \'ladimir Mironescu, numit şi primul „custos onorific" al proiectatului muzeu.

a

'i

11 Arhi·ra 11uzeului Hădăuţi (în continuare A.M.R.), in·1. documente înfiinţare; Dragoş
Cusiac, 1lluze11l din Rădăuţi şi întcmcit"torii săi. „Re·1ista l\fuzeelor", Bucureşti, nr. 3, 1980;
Idem, File din istoria muzeului din Rădăuţi, in A.:'11.S„ Sucea·1a, 1982, nr. 9, p. 457-467.
1
" Ibidem.
13 A.M.R., op. cit.
14 Ibidem.
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După Ilie Macieiovschi, prefect de l{ădăuţi a fost profesorul Ilie Vişan,
apoi juristul Emanuil Băncescu, ambii susţinători ai acţiunilor cu caracter
cultural. Continuatorii şi înfăptuitorii iniţiativei din 1920 vor fi soţii Ioneţ.
Ei au venit la l{ădăuţi cu o zestre bogată de obiecte etnografice şi de artă
populară, cu care au deschis prima expoziţie în locuinţa lor de pe strada
Bogdan Vodă, apoi la şcoala de băieţi nr. 2, actuala şcoală nr. 4, unde Samuil
Ioneţ a fost director între 1928-1933.
În 1929, Eugenia Ioneţ este pensionată, iar la 1 ianuarie 1934, Samuil
Ioneţ „fiind suferind" a cerut şi el pensionarea. El notează că, în 1933, prefectul judeţului, profesorul Ilie Vişan, i-a făcut propunerea să organizeze şi
să conducă muzeul din Rădrtuţi. Hăspunsul a fost: „Dacă-mi puneţi la
dispoziţie localul şi mobilierul necesar, atunci nu numai că voiu primi conducerea şi organizarea unui muzeu, ci voiu dona judeţului toate colecţiile
mele ca ele să formeze temelia pe care se va ridica un însemnat aşezământ
de educaţie şi cultură' ' 15 •
După ce au fost pensionaţi, soţii Ioneţ au înfiinţat muzeul din Rădăuţi:
„Ca să nu-mi fie urât şi să pot continua munca pe teren cultural, atât timp
cât voiu mai fi în stare să aduc neamului şi ţării foloase, m-am apucat, împreună cu scumpa mea soţie, să întemeiem un muzeu în oraşul Rădăuţi ...
Intâi le-am aşezat (colecţiile, n.n.) în locuinţa noastră şi apoi le-am strămutat
într-o cameră de la şcoala nr. 2 de băieţi. De acolo le-am dus în palatul hergheliei (actualul local al Primăriei din Rădăuţi, n.n.), la etaj, unde am că
pătat o sală mare şi două camere şi unde am început cu organi.7.area definitivă a unui muzeu etnografic"l 6 •
În aprilie 1934 muzeul era deja deschis pentru public. La 9 iulie el
era vizitat de Leca Morariu, care a scris apoi un articol elogios în revista
„Făt Frumos", intitulat Muzeul Bucovinei. „ ... Şi-l calificăm drept Muzeu
al Bucovinei - deşi el însuşi îşi zice prea modest }„fuzeu jttdeţean - fiindcă
acest muzeu etnografic românesc (dat obştii în april 1934) e prin excelenţă
o icoană a neaosismului si moldovenismului bucovinan". Articolul lui Leca
Morariu este unica mărtu~ie care ne-a rămas în legătură cu modul în care era
organizată prima expoziţie a muzeului rădăuţean în 1934.
Din descrierea lui Leca Morariu aflăm că „muzeul acesta, asezat deocamdată în numai trei saloane, cuprinde, prin contribuţia d-nei Ioneţ, prodigioase îndeletniciri ale artei feminine de la ţară: tjnchistrirea oauelor rosii
.•. , splendori de ii însorite cu cele mai sprinţare altiţe, încreţeli şi râu;i;
fote şi poale de clasică simplitate mioriţiană; lăicere şi scoarţe ca pajiştile
şi poienile şi prelucele şi codrii ce ni le-au înflorit cu colorile lor vegetale
(şi ce înaltă şcoală intuitivă e imediata juxtapunere a colorantelor vegetale: sovârf, droghiţă, brânduşă, măr pădureţ ... , cu rezultatul lor, în smocurile de lână boită alături); şi tot lucratul inului, începând de la semănatul
lui până la înfăptuirea valurilor de pânze, adevărate valuri de spume din
cari, cu furca şi fusul grigorescian, răsare Anadyomena de ţărancă a plaiurilor noastre; iar prin darurile lui Samuil Ioneţ, muzeul cuprinde întâi piese
etnografice din celelalte domenii ale vieţii rustice: arme şi măiestrii de ale
vânatului şi pescuitului ... , unelte şi scule agricole şi profesionale, atâtea

Samuil Ioneţ, Un fragment din povestea vieţii melc, in Însemnări zilnice, ms. în A.M.R;
Cusiac, op. cit., în A.?II. S.
10 Samuil Ioneţ, op. cit.
15
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Fig. I. Aspect din prima expoziţie a
muzeului (1934).

Fig. 2. Clădirea în care a funcţionat
muzeul in perioada 1935-1970.
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Fig. 3. Samuil şi Eugenia loneţ
în expozitia din perioada
1~5-1944.

Fig. 4.

Cămăşi femeieşti

în
din
perioada
1935-1944.

expoz1ţ1a
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Fig . 5. Năframe din expoziţia
muzeului , perioada 1935-1944.

Fig. 6. Sobă din plăci de ceramică
de Kuty, adusă de Vasile Fundu, de
la Tereblecea în 1938. .
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Fig. 7. Apel lansat
populaţiei în anul 1945.
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invenţii ale ingeniozităţii populare (ca d.p. · acel scârjâitor de sub piciorul
uşii, pentru ca să auzi de departe, din sat sau din fânaţul costişelor, când
cineva, acasă, îţi calcă pragul), instrumente muzicale... olării (cheramică)

în specimene extrem de rare şi bogat desenate; apoi, dincolo de rusticism,
obiecte istorice si chiar paleontologice si manuscrise si cărţi bătrânesti si
colecţie numism~tică şi artă veche bise~icească etc., etc„ etc." 17 •
'
'
Prin decizia prefecturii judeţului Rădăuţi nr. 10879, din 28 iunie 1934,
Samuil Ioneţ este numit director pe viaţă, iar Eugenia loneţ locţiitor de
director al muzeului, pe viaţă, începând cu data de 4 iunie acelaşi an. La
aceeaşi dată s-a hotărât ca instituţia să poarte „odată pentru totdeauna
numele: Muzeul judeţului Rădăuţi « Samuil şi Eugenia loneţ »"18 •
Încă din luna ianuarie 1934, prefectura judeţului, la îndemnul lui
Samuil loneţ, a trimis adrese în toate comunele şi la toate şcolile din judeţ,
cu apelul de a fi colectate obiecte pentru muzeu, însoţite de o listă cu ce se
poate colecta. Pentru că la aceste apeluri au răspuns puţine comune, la 28
decembrie acelaşi an se revine cu o nouă chemare din care reţinem: „Vă rog
să fiţi mai serioşi, să staţi cu gospodarii de vorbă, să le povestiţi ce înseamnă
un muzeu şi veţi vedea că, întrebând de la om la om, fără bătaie de tobă,
veţi găsi destule obiecte pentru muzeu"l9.
Pentru obţinerea fondurilor necesare procurării de obiecte - pe lângă
cele ce urmau să fie donate de populaţie - conducerea muzeului împreună
cu prefectura judeţului au adresat o serie de memorii forurilor centrale pentru acordarea unor subvenţii băneşti. Asemenea memorii au fost adresate,
începând cu anul 1934 şi până în 1937, Ministerului Cultelor şi Artelor, al
Educaţiei Naţionale, al Sănătăţii. ln 1937, Vistor Iamandi, ministrul Cultelor şi Artelor, răspunde personal unui asemenea apel, comunicând că a
aprobat pentru muzeu suma de 20.000 lei, felicitând organizatorii pentru
frumoasa activitate ce o desfăşoară şi „de pe urma căreia aţi organizat
la Rădăuţi un muzeu atât de interesant" 20•
Pentru îmbogăţirea colecţiilor şi a fondului documentar al muzeului
s-a apelat la instituţiile de profil din ţară, cu rugămintea de a trimite, în
mod gratuit sau cu plată, buletine de informare, cataloage şi ghiduri ale
muzeelor, dublete de obiecte, publicaţii şi alte materiale care ar putea fi de
folos.
Din registrele de inventar, aflate în arhiva muzeului, ne putem face
o imagine asupra numărului de obiecte achiziţionate sau donate în această
perioadă de început. Până la sfârşitul anului 1937, în inventarul muzeului
sunt înscrise un număr de 4937 obiecte, din care peste 1:300 de etnografie
şi artă_ populară, celelalte fiind de istorie, ştiinţele naturii, artă şi foarte multe
cărţi. In primul an de la înfiinţare Samuil Ioneţ şi soţia sa au donat muzeului
970 de obiecte, iar în anii următori, până în 1944, încă 540, deci un total de
1510 obiecte. Patrimoniul total al obiectelor înscrise în inventar până în 1944
ajunge la circa l O.OOO. Multe din acestea au fost colectate de prin sate de
către gospodarul Yasile Fundu din Marginea, colaborator apropiat al mu·
zeului încă din 1937.
17 „Făt Frumos",
1 s A.M.R., dosar

l.1
2n

Cernăuţi, IX, 1934, nT. 2-3, p. 3-4.
documente înfiintare.
A.M.R, dosare corespondenţă, 19~15, 1936; Dragoş Cusiac op. cit.
A.M.R, dosare corespondenţă 1935- 1937; Dragoş Cusiac, op. cit.
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Colecţiile muzeului înmulţindu-se, spaţiul iniţial a devenit în scurt
timp neîncăpător. Pentru rezolvarea acestei probleme existau două ~oluţii:
construirea unui local nou sau mutarea în alt imobil. S-a acţionat în ambele
sensuri.
La 13 mai 1935 a fost înaintat un memoriu Ministerului Agricultm ii
şi al Domeniilor pentru a se ced>t un teren pe care se preconiza să se con~
struiască un „palat cultural" în care urma să funcţioneze muzeul,· bibliotecile publice, instituţiile de cercetări ştiinţifice, societăţile de binefacere şi
cele pentru educaţia morală şi naţională a tineretului, cooperativa intelectualilor etc. Terenul a fost obţinut, dar „palatul cultural'' nu s-a mai construit. Pe acest teren va începe în 1937 construirea clădirii destinate tot scopurilor culturale. Iniţiativa a fost preluată de Asociaţia Învăţătorilor care,
cu fonduri adunate prin donaţii, a construit clădirea ce se va termina abia
în 1956, în care funcţionează astăzi Casa de Cultură 9.in Rădăuţi 2 1.
Muzeul însă trebuia mutat în 1935 în alt imobil mai încăpător: A fost
aleasă o clădire de pe strada Bogdan Vodă nr. 2, de lângă Biserica lui Bogdan I, clădire care aparţinea Fondului bisericesc. După multe intervenţii,
la 24 octombrie 1935, „ne-am strămutat în noul local - nota Samuil Ionet şi am deschis muzeul spre vizitare în 17 decembrie 1935. Tot în luna a~eea
am angajat şi primul om de serviciu în persoana lui Banilevici Ion" 22 • În
acest imobil, compus din 7 camere folosite ca săli de expunere, în suprafaţă de 357 m.p. şi o sală pentru depozit în suprafaţă de 20 m.p., muzeul
a funcţionat până în anul 1970, când s-a mutat în localul actual.
În 1937 muzeul a adoptat un statut-regulament de funcţionare, în
care se stabileşte forul tutelar - prefectura judeţului - . se defineşte profilul instituţiei, ca având funcţii de educaţie şi cultură, de achiziţionare,
de analiză, clasificare ştiinţifică, valorificare şi conservare a pieselor de muzeu. Sunt reglementate atribuţiile personalului care deserveşte instituţia
(director, vice-director, secretar - toţi voluntari - şi îngrijitor). -Se fixează un program pentru vizitare cu indicaţii de comportament pentru public, cu norme privitoare la îndrumarea acestuia. Regulamentul a fost modificat în 1942, când s-a prelungit programul de vizitare pentru zilele de
duminică şi sărbători legale, excursioniştii cu trecere prin localitate putând
fi primiţi „în toate zilele şi la orice oră" 23 •
După ocuparea nordului Bucovinei de către armata sovietică în urma
Pactului Molotov-Ribbentrop, în iunie 1941, patrimoniul muzeului a fost
evacuat în comuna Băduleşti judeţul Dâmboviţa, pentru a fi salvat de că
derea în mâna inamicului. Aici a stat până în august 1941, când „odoarele
muzeului" împachetate în peste 50 de lăzi, au sosit din nou la Rădfoţi, în
două vagoane, iar muzeul şi-a reluat activitatea.
În februarie 1942, direcţiunea muzeului aduce la cunoştinţă mai multor
personalităţi din Bucovina că a înfiinţat, pe lângă celelalte secţii şi o „Bibliotecă de cercetări ştiinţifice. Pe lângă biblioteca din vorbă, direcţiunea a
înfiinţat şi o galerie a tuturor scriitorilor contemporani bucovineni. Galeria
va înfăţişa fotografia scriitorului şi toate operele scrise de el" 24 •
21 Dragoş
22
23
2t

Cusiac, op. cit., în A.M.S.
Samuil Ioneţ, op. cit.
A.M.R., Statute.
A.M.R., corespondenţă, 1912, filele 8-10.
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Înmulţindu..se colecţiile, localul a devenit din nou neîncăpător, fapt
pentru care, după mai multe insistenţe, în anul 1943 muzeul a mai primit
un imobil cu nouă camere, pe strada Bogdan Vodă nr. 8, unde s-au mutat
o parte din colecţii.
Până în vara anului 1944 patrimoniul muzeului ajunge la circa 10000
de obiecte. Din cauza evenimentelor prin care a trecut oraşul Rădăuţi în
timpul războiului, patrimoniul muzeului a fost pregătit pentru a fi din nou
evacuat. Tot ce era mai valoros a fost împachetat în 60 de lăzi şi 80 dulapuri.
În luna mai 1944 armata sovietică, intrată în oraş în luna aprilie, a dispus
evacuarea populaţiei civile, populaţie care a revenit în octombrie acelaşi an.
ln aceste împrejurări, lăzile şi dulapurile cu averea muzeului, scoase din
cele două imobile şi depozitate pe peronul gării din Piaţa Unirii, au fost încărcate într-un tren sovietic, în luna septembrie şi transportate spre Domeşti,
de unde li s-a pierdut urma. Comandant al unităţii nr. 0025 al Armatei Roşii
care a intrat în Rădăuţi era în acel timp ofiţerul Serghei Vladimirovici Tisovschi, iar vagoanele cu patrimoniul muzeului au fost încredinţate unui
inginer sovietic, specialist în transporturi.
Când s-a întors din evacuare si a văzut dezastrul, Samuil Ionet a început să facă toate demersurile pe c~re le-a socotit posibile pentru a re~upera
acest tezaur al culturii şi civilizaţiei populare bucovinene. Au fost audiaţi
în faţa justiţiei peste 20 de martori care au văzut cum au fost luate obiectele
muzeului, au fost adresate apeluri populaţiei pentru a fumiza informaţii
în legătură cu dispariţia acestora. Au fost înaintate memorii Ministerului de
Interne, al Propagandei, Preşedintelui Consiliului de Miniştri, Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Artelor, mareşalului Malinovschi, regelui Mihai ş.a.
La toate aceste memorii s-a primit doar un răspuns vag din partea
Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului, prin care se comunică:
„ ... n-avem nici o cunoştinţă în privinţa locului unde se află Muzeul şi nu
avem datele cu privire la persoana care a ridicat obiectele. Pentru rezolvarea
acestei chestiuni sunt necesare date mult mai precise". S-a revenit şi la acest
răspuns cu precizările necesare, dar tot fără nici un rezultat 25 • Recent am
aflat că vagoanele cu patrimoniul muzeului din Rădăuţi au fost descărcate
la Râbniţa, pe malul stâng al Nistrului.
Asa stând lucrurile, neobositul director al muzeului, Samuil Ioneţ,
nu s-a 'demobilizat, ci a început o nouă muncă pentru refacerea muzeului
pierdut. Şi, împreună cu acelaşi inimos gospodar din Marginea, Vasile Fundu,
colaborator apropiat al muzeului încă din anul 1937, au început din nou să
cutreiere satele pentru a aduna alte obiecte. Într-un memoriu înaintat la
25 octombrie 194.5 Ministerului Artelor, prin care solicită acordarea unor
subvenţii, Samuil Ioneţ scrie: „Am început opera de refacere a muzeului
şi avem buna nădejde că vom ajunge repede la ţintă. Satele bucovinene sunt
adevărate muzee şi acel geniu rural neîntâlnit la alte popoare, cântat de
poeţi şi învecinicit de istorici trăieşte şi astăzi şi din aceaste izvoară vom
culege piesele cele mai interesante cu care vom reface muzeul" 26 •
Fire optimistă şi energică, ţăranul Vasile Fundu a fost de un real ajutor în aceşti ani. El a primit împuternicire din partea muzeului să cutreiere
25
28

A.M.R., dosar corespondenţă, 1944-1946.
Ibidem; Dragoş Cusiac, op. cit., „Anuarul Muzeului
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toate satele din judeţul Rădăuţi şi din cele învecinate, pfntru a aduna obiecte de etnografie şi artă populară pe care să le aducă la muzeu, rămânând
la aprecierea lui constatarea valorii artistice şi autenticitatea acestora. Cu
experienţa pe care o căpătase până atunci, a reuşit să facă o selecţie riguroasă din multitudinea obiectelor ce i se ofereau, aducând la muzeu numai
pe acelea care corespundeau şi exigenţelor lui Samuil Ioneţi 7 •
În octombrie 1945 directorul muzeului consemna: „Avem adunate până
astăzi mai multe sute de piese şi vedem că refacerea merge cu paşi grăbiţi
şi că muzeul va deveni iarăşi realitate, numai dacă am primi de undeva un
ajutor bănesc mai însemnat, căci numai noi singuri nu vom putea birui ...
Muncim la refacerea muzeului şi mulţumită ajutoarelor primite şi înţelegerii
pe care am găsit-o la toţi intelectualii şi oamenii de ştiinţă ne-a succes să
reclădim şi să înlocuim multe din piesele din muzeul pierdut" 28 •
Prin munca neobosită a acestor oameni şi cu sprijinul primit din partea populaţiei, muzeul se va redeschide oficial pentru public la 16 mai 1948.
Din cartea vizitatorilor pe anii 1947-1951 aflăm că „În ziua de 16 mai 1948
s-a redeschis muzeul jud. Hădăuţi după o pauză de 4 ani de zile". La vârsta
de 70 de ani Samuil Ioneţ putea să aibă o nouă satisfacţie a încununării
muncii şi pasiunii sale de o viaţă.
De la redeschiderea muzeului, după război, tematica expoziţiei a cunoscut mai multe etape. La început, în primii ani, ea avea un caracter etnografic bine definit. Erau prezentate toate obiectele adunate în aceşti ani,
structurate pe următoarele secţii: etnografie, industrie casnică, ştiinţele
naturii, artă veche religioasă, numismatică. Predomină deci etnografia,
completată cu ceea ce s-a mai adunat colateral.
Începând cu anul 1952 se dau o serie de indicaţii din partea unor organisme de control şi persoane neavizate, pentru organizarea expoziţiei pe
tematica orânduirilor sociale. Lucrările de reorganizare a expoziţiei pe o
asemenea tematică au durat mai bine de doi ani, fără a se reuşi realizarea ei,
din lipsă de exponate. „Îndrumările" respective, date pe un ton imperativ
şi consemnate în mai multe procese verbale, nu ţineau seama de posibilit;"tţile
reale ale muzeului, care avea un patrimoniu predominant etnografic şi care,
prin exponatele sale, nu putea acoperi o asemenea „tematică". În această
perioadă Samuil Ioneţ este „pus în indisponibilitate", deşi ar fi dorit să lucreze mai departe la muzeu, dar purta vina că era un „intelectual burghez".
Ca urmare a acestor „îndrumări", fondurile destinate pentru achiziţii
au fost cheltuite, câţiva ani la rând, pentru plata unor lucrări care să suplinească golurile ce nu puteau fi acoperite cu exponate, pentru ilustrarea fiecărei orânduiri sociale. Şi nu era Yorba numai de aceste „orânduiri". Expoziţia mai trebuia să cuprindă originea Pământului, originea şi evoluţia \•ieţii
pe planeta noastră, flora, fauna şi solurile, mineralele şi rocile Pământului,
apoi să prezinte amănunţit fiecare orânduire socială, începând cu comuna
primitivă şi ajungând până la „construirea socialismului" (pentru care erau
destinate „sala VII şi culoarul"). În plus expoziţia trebuia să mai cuprindă
activitatea marilor personalităţi locale, toate acestea într-un spaţiu de circa
380 m.p., în 8 camere. ,,Îndrumările" acestea sunt înscrise într-un procesverbal de inspecţie încheiat la sfârşitul lunii august 195229 •
27
28
29

A.R.M., 1944- 1946; Dragoş Cusiac, op. cit., „Anuarul Muzeului
Ibidem.
A.l\f.R., Registru de control, 1952-1965, p. 1-17.
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Lipsind materialele care să acopere o asemenea tematică aberantă,
au trebuit să fie confecţionate, prin mijloace improvizate, o serie de tablouri,
grafice, lozinci, statui de ipsos, basoreliefuri din lemn, panouri, fotomontaje,
diferite desene ş.a. De aceea, în aceşti ani au fost achiziţionate foarte puţine
obiecte de etnografie şi artă populată.
Din 1951, până în 1958, numărul obiectelor din inventarul muzeului
a crescut de la 1110 la 1178 - cu 68 obiecte în 7 ani (din care numai 31 de
etnografie), deşi fondurile anuale pentru achiziţii au fost de 10.000 lei.
Dacă până în 1952 registrul de inventar al muzeului a fost ţinut la zi
şi completat cu multă atenţie de Samuil Ioneţ, în anii următori şi activitatea de evidenţă a avut de suferit. ln 1955 inventarul este transcris într-un
registru nou, completat la întâmplare, cu multe omisiuni, astfel încât ulterior identificarea obiectelor înscrise în inventar a devenit dificilă.
În 1958 expoziţia este reorganizată şi reprofilată, revenindu-se la tematica iniţială - cea de etnografie - şi fiind axată pe tema ocupaţiilor
populare din zonă. lncepând cu acel an colecţiile muzeului se echilibrează
şi cresc an de an, fiind achiziţionate cu preponderenţă obiecte de etnografie
ş1

artă

populară.

În 1965 expoziţia a fost îmbunătăţită, reuşindu-se să fie valorificat
în mai mare măsură patrimoniul etnografic de care dispunea muzeul, expoziţia funcţionând în această formă până în 1970.
Spaţiul în vechea clădire de pe strada Bogdan Vodă a devenit din nou
neîncăpător. În primăvara anului 1970 muzeului i se pune la dispoziţie actualul local, situat într-un imobil construit la 1860 şi declarat în prezent monument de arhitectură.
Cu ocazia mutării în acest nou spaţiu, expoziţia de bază a fost reorganizată şi profilată pe tema meşteşugurilor practicate de populaţia din zonă:
olărit, confecţionarea pieselor de port, a textilelor de casă, prelucrarea artistică a lemnului, cornului şi osului, instalaţii tehnice populare. Prin modul
de organizare şi prezentare, conceput de cunoscuta muzeografă suceveană
Lucia Stroescu, expoziţia din 1970 reuşeşte să pună în valoare cele mai reprezentative aspecte ale meşteşugurilor populare din această parte a ţării
şi să creeze perspectiva unei dezvoltări viitoare a muzeului, pentru a căpăta
un profil distinct.
In toamna anului 1973 muzeul a fost închis pentru reparaţii capitale
la clădire. In urma acestor lucrări, spaţiul de expunere a crescut la circa
900 m.p., fiind create condiţii şi pentru amenajarea depozitelor sau a celorlalte spaţii auxiliare.
În 1976 a fost deschisă actuala expoziţie de bază a muzeului, reorganizată şi profilată pe tematica unor tehnici populare bucovinene: olărit,
industrie casnică textilă de prelucrare a inului, cânepii şi lânii, ţesutul pieselor de port şi textilelor de interior, cusutul de mână pe cămăşi şi năframe,
sumănăritul, cojocăritul, instalaţii tehnice tradiţionale. Începând cu anul
1982, în incinta muzeului funcţionează un atelier de olărie în care lucrează
urmaşii cunoscutului meşter olar din Rădăuţi, Constantin Colibaba.
În anul 1994 Muzeul Etnografic din Rădăuţi a împlinit 60 de ani de
existenţă activă în viaţa culturală a oraşului şi a zonei, fiind cel mai vechi
muzeu de etnografie din M:oldova.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Preocupări pentru înfiinţarea unor muzee locale au avut, în perioada
interbelică, numeroşi intelectuali. Printre aceştia se numără şi învăţătorul
Emilian Volcinschi, pasionat apicultor din Seletin. După anul 1930, el a înfiinţat un interesant muzeu etnografic şcolar, unde erau expuse iniţial o
serie întreagă de unelte agricole şi stupi primitivi din lemn, buduroaie şi coş
niţe, o veche centrifugă manuală, toate ilustrând tradiţia de care se bucura
stupăritul în acest ţinuta 0 •

In acest muzeu şcolar puteau fi admirate şi numeroase produse ale
populare locale, după cum consemnează presa şi documentele vremii.
Prima semnalare a existenţei acestui muzeu o face profesorul Eugen Botezat,
în anul 1931, în „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe" din Cernăuţi. El consemnează că, în primăvara anului respectiv, reîntors de la o vânătoare de cocoşi
de munte din regiunea Tomnatecului, l-a vizitat pe învăţătorul Volcinschi
din Seletin „spre a-i admira colecţia de diferite obiecte interesante şi mai ales
de valoare etnografică. Fui foarte plăcut surprins când îmi arătase, între felurite alte lucruri, şi ·un bucium de corn întărit la margine cu tinichea de
alamă şi cu inscripţia în litere latine ,,Iftimy Ziub, 1808", numele purtăto
rului acestui corn·~. Domnul Volcinschi a cumpărat acest corn de la feciorul
semnatarului, din satul Sălaş. împreună cu alte lucruri. Menţionăm că prelucrarea cornului s-a practicat în satul Sălaş din actuala comună Ulma, .până
în anii din urmă, de către cunoscutul meşter Petru Marocico, astăzi dispărut
din viaţă împreună cu. tradiţionalul său meşteşug. Profesorul Botezat argumentează că respectivul corn din colecţia învăţătorului Volcinschi, provenea
de la unul din zimbrii care mai existau la începutul secolului nostru „în puţin~ exemplare prin munţii Bucovinei". În încheiere, Eugen Botezat menţionează că „D-l Volcinschi a avut amabilitatea să-mi cedeze acest document
de valoare stiinţifică si istorică" 31 •
·
·
. La 15 'septe~bri~ 1933, Leca Morariu, vizitând muzeul din Seleti~,
.nota pe una din lucrările sale pe care a dat-o cu autograf lui Emilian Volcinschi; „ Uimit, uluit de generoasa pasiune întruchipată în muzeul d-ui dir.
Emilian Volcinschi. Mă închin acestei mari în/ăptuiri. Seletin, 15/9. 33" .
.Urm.ează semnătura autorului 32 • În anuJ 1934, acelaşi Leca Morariu not~. c~.
alături de muzeul din Rădăuţi, întemeiat de Sarnuil şi Eugenia Ioneţ, „Mu_zeul. etnografic şi de ştiinţele naturii al d-lui director şcolar de la Seletin,
Emilian Volcinschi, ţ o altă minune a judeţului Rădău ţi" 33 •
.
În revista . „România", editată de Oficiul Naţional al Turisrnullli
(O.N.T.), Emanuil Bucuţa prezintă mai detaliat colecţia muzeului din s.e.:
letin. Autorul consemnează că directorul şcolii primare din localitate a strâns
aici dovezile unei culturi străvechi, constând din „bucăţi de îmbrăcăminte
şi din unelte, din lucrări de fier şi de piele, de lemn şi de pământ ars, de la
coamele de casă cu făpturi simbolice scoase din bardă, până la încondeierile
de ouă, cum rar se pot întâlni mai subţiri în desen şi mai armonioase în cticreaţiei

Sorin Bodolea. Rolu' unui învaţdtor în modernizarea stupăritului bucovinean, „Româ1991, 1, p. 16-20.
31 Inf. D-l Traian Volcinschi din Bucureşti, fiul lui Emilian, căruia îi mulţumim pe
această cale.
32 Idem.
33 „Făt Frumos", Cernăuţi, rir. 2- 3, 1934, p. 3.
30
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loare. Sunt arme şi sunt cimpoaie de capră, sunt chimire, late şi groase ce
niste armuri, si sunt cusături de mână de femeie, cu bănuiala cărnii albe
aproape. Lucr~rile, stânse la întâmplare, prin iubirea şi cheltuiala unui singur om, trebuie înmulţite şi după un plan ştiinţific. Ele sunt aşezate astăzi
pe mese şi pe rafturi, îngrămădite, cu puţine inscripţii, supuse unele chiar
stricăciunii. Toate acestea trebuiesc schimbate într-un adevărat muzeu ..•
Seletinul, cuibărit cu joagărele lui în coasta huţanilor, va câştiga deodată
o atracţie, pe care astăzi n-o cunoaşte şi va avea un loc de seamă pe harta
şi în catalogul muzeelor regionale". ln continuare autorul dă unele sugestii
pentru mai buna organizare a muzeului, propunând mutarea lui într-o biserică mai mică de lemn „în cel mai curat stil al minunatei arte ţărăneşti",
unde ar urma să fie expuse obiectele de artă religioasă, rarităţile şi valorile
de tezaur. Pentru viaţa de toate zilele s-ar putea folosi curtea, unde să fie
construită o gospodărie cu tot ce cuprindea ea34•
Nu stim care a fost soarta acestui muzeu în anii următori. Într-o enumerare a muzeelor existente în Bucovina în anul 1942, revista „Făt Frumos"
consemnează si „Muzeul dir. Emilian Volcinschi de la Seletin (dacă mai
există încă)":is.

Zusammenfassung
Der Verfasser zeigt, dass die ethnographischen Museen der Bukowina in drei Etappen
ge gri.indet wurden, und zwar angefangen von der zweiten Hălfte des XIX. Jahrhunderts bis
heute.
Das Radautzer Museum ist nicht nur das erste rein ethnographische Museum der Bukowina, sondern auch der ganzen Moldau.
Die Idee der Gri.indung dieses Museums stammt von einer Gruppe von Intelektuellen
im Jahre 1920.
Die Gri.indung und die Entwicklung des Museums verdanken wir der Familie Samuil
und Eugenia Ioneţ, die im Jahre 1934 das Museum fiir das Publikum offneten. Bis zum Jahre
1944 enthielt das Museum 10.000 Gegenstănde.
Gegen Ende des Krieges und infolge der spăteren, politischen Ănderungen wurden die
wichtigsten Sammlungen von der sowjetischen Armee abtransportiert.
Nach dem Krieg wurde das Museum wieder geoffnet. Seit 1970 funktioniert das Museum
im jetzigen Lokal.
Der Verfasser des Artikels schildert auch die Aktivităt des Dorfmuseums in Seletin,
clas zwischen den Jahren 1930 und 1940 funktionierte.

34
Revista „România" a Oficiului Naţional al Turismului, Bucureşti, 1933. decembrie,
pp. 24-25.
as „Făt Frumos", Cernăuţi, 1942, nr. 5-6, p. 175.
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I.ES RAPPOHTS ENTHE L\ l\fOLDA \-IE ET t'UKRAINE
D' APHES I.E I•'OI.KI.ORE rKRAll\'IEN*
GR.

l'ANDRIŞ

Nous nous proposons d'examiner Ies rapports historiques entre le peuple roumain et le peuple ukrainien tels qu'ils ont ete fixes dans Ies chansons
populaires ukrainiennes. Ces chansons seront pour nous une chronique ecrite
par le peuple meme de la Petite Russie. De cette fa~on nous allons connaître
ce que pense sur le peuple roumain le peuple ukrainien lui-meme, et non pas
un seul chroniqueur, un seul historien.
Les chansons populaires ukrainiennes sont un des signes de differenciation entre Ies t:krainiens et les autres Slaves, et surtout entre eux et
leurs voisins du ~ord, Ies Grands Husses. Ces chansons nous revelent une
âme populaire tres riche, d'un lyrisme primitif et vigoureux, d'une variete
rythmique inepuisable, d'une inspiration fraîche et d'une ardente vitalite.
La poesie populaire ukrainienne est un des plus beaux chapitres du folklore
slave; la richesse et la variete des elements lyriques la mettent au premier
rang. Ces elements egalent en importance !'element epique, grâce auquel
a poesie populaire serbe occupe la premiere place dans le folklore slave.
La poesie epique, chez Ies Slaves de l'Est, est representee par Ies bylines russes, echo de l'epoque de Vladimir (971-1015), duc de Kiev, ·et par
Ies doumes 11krainiennes. dans lesquelles le peuple a glorifie l'epoque des
guerres cosaques du XVII• siecle. Les personnages principaux des bylines
sont Ies heros de l'epoque kievienne anterieure aux invasions tatares (1224).
Cependant dans leur evolution Ies bylincs ont perdu le contact avec la vie
historique et ont pris un aspect mythologique. Leur patrie d'aujourd'hui
est la Siberie occidentale, autour du lac d'Onega, gouvernement d'Olonetz,
mais on suppose qu'elles y ont ete transportees de la region de Kiev, leur
patrie d'origine.
Les doumes ukrainiennes sont, dis-je, une creation des guerres cosaques.
Elles ont conserve Ies souvenirs historiques avec plus de fidelite, pour Ies
celebrer avec un grand lyrisme patriotique. Les doumes sont depourvues
d'habitude de personnage central: elles se bornent a reflechir chacune un
evenement de la periode heroique du peuple ukrainien. · Leur patrie est l'Ukraine, le pays entre le Dniester et le Don.
On peut se demander s'il n'existe pas entre Ies bylines russes et Ies
doumes ukrainiennes une parente d'origine ou meme de fond. En admettant
!'origine kievienne des bylines, on est tente de chercher leur continuite dans
• Studiul a fost publicat în „).lelanges de l'Ecole Roumaine en France", Premi~re Partie, 192'1. Paris, Gamher editeur, p. 1-36. Şi extras: Paris-Bucnreşti, 192'1. Se tipăreşte şi
de Association of Ukrainian~ in Great Britain, LtJ. London, 1958 (D.V.).
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Ies doumes ukrainiennes. C'est cette continuite qu'a essaye de demontrer
Or. Miller, dans une communication faite au Congres Archeoiogique de Kiev
(1874) et dans une etude parue dans la. revue « Drevnai:a i Novala R.ossia •
en 18751. Dans Ies anciennes doumcs qui chantent Ies Iuttes avec Ies Turcs
et les Tatars, nous retrouvons !'element miracuieux qui caracterise les bylines russes. D'autre part, on peut bien reconnaître des personnages communs aux deux categories de chansons popuiaires. Ces observations ont renforce l'hypothese que le peuple ukrainien a conserve le souvenir des anciennes chansons et qu'il a introduit les nouveaux evenements historiques dans
Ies cadres de ces anciennes chansons. En consequence on ne pourrait pas
affirmer sans reserves que les souvenirs et les traditions historiques kieviennes 'se· soient conserves exclusivement dans les bylines russes, puisqu-on ne
peut pas contester qu'iI y ait trace de Iiaison entre les bylines et Ies doumes.
Du reste, cette affirmation voudrait appuyer sur des raisons politiques l'hypoth'ese historique qu'avant Ies invasions tatares Kiev n'aurait pas appar'
temi. au territoire linguistique petit-russe 2 •
Le culte romantique de la personnalite individuelle et ethnique, qui a
soutenµ et aide la renaissance des peuples slaves, a revele aussi leur folklore.
Les prţi;nieres collections de chants populaires ukrainiens <latent du commencemerit du XIXe siecle3 • En effet, pendant ce siecle, la poesie populaire etait
pour les Ukrainiens une arme dans la lutte nationale; on y affirmait l'autonoinie ethnique des Ukrainiens a cOte des Russes moSCO\"ites. Les collections: .de folklore deviennent de plus en plus nombreuses; elles se multiplient
en rapp<>rt direct avec leur utilite nationale. );ous citerons au cours de notre,
ouvrage les collections que nous, avons utilisees.
,
On rencontre la premiere mention de l'existence des chansons populaires
ukrainiennes au XVIe siecle chez le chroniqueur polonais Samicki, dans ses
Annales, sive de origine et gestis Polonorum et Lituanorum, 1587, VII, p. 37
sub anno 1506: «Per idem tempus duo Strusii, fratres adolescentes strenui
et bellicosi, a Valachis oppressi occubuerunt. De quibus etiam nune elegiae
quas Dumas Russi vocant canuntur, voce lugubri et gestu canentium se in
utramque partem motantium, id quod canitur experimentes; quin et tibiis
inflatis rustica turba passim modulis lamentabilibus haec eadem imitando
exprimit »4 •
Cette mention meme dirige notre attention du câte des Roumains,
le peuple voisin des Ukrainiens sur le Dniester: « A la meme epoque deux
freres nommes Strus, adolescents forts et braves, vaincus par les Valaques,
succomberent dans la bataille. On chante leur sort jusqu'a nos jours, en des
elegies appelees par les Russes doumes, avec des voix plaintives, accompagnees du balancement du corps. La foule rustique exprime Ies meme sentiments par les modulations plaintives de la flu te».
Un des plus anciens chants historiques ukrainiens attire notre attention du meme câte. Le heros de ce chant est le Voevode de la Moldavie,
1 Or. Miller, .'llfalorvuskaia narodnyia dwny i kobzar Ostap Veresai, dans la • Drevnala i Novala Rossia •>,no. 4, 1875, p. 351 et sui·1.
2 Cf. sur cette question Pypin et Spaso·1itsch, Geschichte der slavischen Literaturen.
Leipzig, 1880, pp. 508, 521.
3 Tsertelev, Opyt sobraniia starinnych maloross pesen, Petersbourg, 1819.
4 Cite d'apres Pypin-Spaso·1ic, 011vr. Cit., p. 509; Antono·1itsch Dragomano-1, I stonceskiia pesni malorousskaho naroda, Kie·1, 1874, II, p. XI note.
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Etierine~le-Grand (1457-1504), personnage tres populaire dans ~'Ukraine
occidentale. Ce chant est imprime dans la grammaire de Jean Blakcslav, ecrite
en 1571 et editee en 1587 par Ign. Hradil et Joseph Jirecek5 •
Blahoslav, ce grammairien slave du XVIe siccle, distingue plusieurs
dialectes slaves (tcheque, slovene, polono-russe, moscovite, mazovien) et
dans sa grammaire6 il donne comme modele du dialecte russe - c'est-~-dire
petit-russe et non pas moscovite - une cham:on du commencement du
XVIe siecle. La chanson est precedee par l'explication suivante: chanson
slave trou:vee a Venise, ou habitent nom bre de Slovaques ou Croates t;t rapportee par Nicodeme 7 •
. ;Nous ne saurions expliquer par quelles circonstances cette. chanson
s' est egaree a Venise et qui pounait bien etre ce N icodeme qui a transmis
le t~x,te a Blahoslav. \"o ici la traduction de cette chanson :

....

·:„

1.

- O Danube, pourquoi couler si tristement?
- Comment ne serais-je pas triste, moi, Danube !
Vois, des sources froicles jaillissent de mon fond,
Les poissons troublent ma surface
Et sur mes bords trois armees sont arretees.
Les sabres se heurtent dans l'armee tatare,
Les fleches volent dans l'armee turque,
Mais, ches les Valaques, Stephane est voevode.
Dans le.s rangs de Stephane pleure une jeune fille;
Une jeune fille pleure et dit en pleurant:
«Stephane, Stephane, Stephane le voevode,
Prends-moi donc avec toi ou laisse-moi partir ».
Que lui repond Stephane le Yoevode?: ~ Jeune fine, je
voudrais te prendre;
Mais te prendre, tu n'es pas mon egale,
Et te laisser part ir, je t'aime trop 1>.
Que dit le jeune fille? - « Laisse-moi, donc Stephane,
Et je me jetterai dans les fleuve profond.
]e serai a celui qui m'en retirera ».
Personne ne put sauvcr la jeune fille,
Seul Stephane le volvode la repecha.
11 prit dans ses mains sa main blanche:
« Mon âme cherie, tu seras donc a moi! »8 •

L_e~.lacunes de cette chanson, qui cn rendaient le sens incoherent, ont
ete comblees par les philologues ukrainiens. Des variantes sont repandues
5
«fana Blahosla·ra Grammatika Ceska, wydali Ign. Hradil a Josef Jirecek. We Widne
18j7 11, cite d'apres Potebnia, • Malorouskala narodna1a pesnia po spisku XV veka o, Voronej,
1877.
6 Ed. Hradil- Jirecek, p. 341.
7
Pisen slowenska od Benatek, kclez hojne jest Slowaku neb Chorwatu, prinesenă. od
Nikcdema.
8
• Anthologie de la litterature ukrainienne jusqu'au milieu du XIXe siecle. Avec un
avant-propos de l\·I. A. Millet o, Paris, 1921, ed. de !'Institut sociologique ukrainien, pp. 33-34.
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jusque sur le tenitoire grand-russe. Dans ces variantes le Don tient le lieu
du Danube. Voici une variante publiee par Potebnia9:
- Oh! Notre pere, toi, Don paisible !
Pourquoi sont-elles tes eaux si troubles, oh, Don paisible?
- Comment mes eaux ne couleraient-elles troubles?
Mon apparence paisible cache Ies lames froides du fond.
Mes eaux sont troublees par Ies poissons blancs;
Trois bandes de gars ont traverse mes eaux.
La premiere bande est passee: c'etaient Ies Cosaques du Don.
La deuxieme bande est passee: elle portait Ies bannieres.
La troisieme bande est passee: une jeune fille et un jeune homme.
Le jeune homme dit a la belle jeune fille:
c Ne pleure pas, ne pleure pas, belle fillette, ne pleure pas, ma
betle!
Tu epouseras, belle fillette, un de mes fideles serviteurs
Et tu seras l' epouse de mon serviteur, et ma douce amie:
Au serviteur tu feras le lit, tu dorrniras a mes câtes •.
Quelle reponse donne la jeune fille au hardi jeune homme?
t De celui dont je serai l'epouse, de celui-la je serai la douce am1e,
Je ferai le lit au serviteur, et je dormirai a ses câtes •.
Le jeune homme tire son epee aiguisee,
11 coupe la belle tete de la belle jeun-e fille,
11 la jette dans le Don, dans la riviere impetueuse.
Potebnia, faisant l'analyse linguistique de cette variante, aff-ive a la
conclusion que la chanson s' est repandue de l'Ouest vers l'~st et pas inversement10. En outre, la premiere ·chanson, dont le heros est Etienne-le-Grand,
presen te Ies caracteristiques de la langue de l' Ukraine occiden talell.
Sans pouvoir fixer la date ou l'epoque des chansons que nous faisons
suivre ci-dessous, il paraît qu'elles reflechissent des rapports his!oriques
tres recules et qu'elles sont des echos anterieurs a l'epoque d'Etienne-le-Grand.
Un cantique de Noel, place par Chodzko dans la periode normande 12,
nous parle de la l\foldavie riche en bceufs. Cette richesse attire Ies voisins
de l'Est:
Le dipart d'ttne troupe
Ce matin,

a l'aube

a clieval

du jour, Ies coqs ont chante, Dieu vous

benisse'!

Ah! notre pan s' est leve de rneilleure heure que Ies coqs.
11 se leva en sursant et il usa trois bougies.
A la lueur de la premiere bougie, il se lava le visage,
A la lueur de la seconde, il se vetit son haut-de-chausse,
A la lueur de la troisierne bougie, îl sclla son cheval.
~

Potebnia., Malorouskaia narodnaia pesnia, p. JJ.
Potebnia., ouvr. citi, p. 33.
11 lbid.
U Chodzko, Les cltants historiques de l' Uk raine, Pa.ris, 1879, p. 47.

io
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• Mon bon cheval g1.-is, porte-moi bonheur,
Fais que nous soyons heureux sur nos trois chemins,
Sur Ies trois chemins, dans Ies pays etrangers.
Un chemin nous conduira en Valachie.
Le deuxieme chemin - en Allemagne,
Le troixieme chemin - en Turquie ».
Le voila de retour notre pan;
De la Valachie il amene des bc:eufs,
De•T Allemagne, ~· iI apporte des ecus,
De·la Turquie, - il imene des chevaux.
Avec Ies bc:eufs, on labourera pour avoir du pain,;
Avec des ecuf;; on payera des troupes;
Et sur des chevaux nos braves battront l'ennemi 13 •
Un autre cantique de Noel parle des richesses d'art de la Moldavie,
de ses belles eglises qui eveillen t Ies convoitises d~s vo~sins:
La-bas dans ces eclaircies, dans ces eclaircies larges,
Alleluia, alleluia,
A ies pitie de nous, oh, Dieu !
La-bas, au loin, Ies Valaques bâtissent une eglise:
-Le fondement en pierres,
Les parois en bois
Et le ·toit en argent et en or;
Les serviteurs du seigneur ont vu cela,
Ils ont vu et vite ils o'nt dit au seigneur:
• Allez, aliez, prenez Ies Valaques,,
PteBez Ies Valaques et mettez-les: dans Ies prisons,
Mettez-les dans Ies prisons, et enlevez l'argent,
L'argent et l'or pour la grnndeur du seigneur ! &14.
La route .de Byzance, ou Ies mercenaires trouvaient de. bons engagements, passait a travers la Moldavie. Beaucoup d'Ukrainiens, seduits par
ces avantages, se dirigea~ent vers c;ette capitale. Les echos de. cette habitude
sont, dans Ies chansons populaires ukrainiennes, vagues et imprecis. On exprime dans plusieurs cantiques de Noel l'espoir du. bien-etre et de richesses
qu'on peut trouver dans Ies pays du Sud, mais on y coryfond Ies notions geographiques.
Dans le champ clair, pres du chemin, benis-nous, Dieu !
Les tentes blanches en soie sont etendues.
Dans ces tentes, reunis, ils tiennent conseiI:
• II ne faut pas faire de manteaux pour Ies epouses,
Des manteaux pour Ies epouses, des parures d' or pour Ies filles.
II faut construire des ba.-ques en cuivre,
Des barques en cuivre et des rames en argent
Et il faut partir sur le Danube.
13 Chodzko, ibid.; I' original chez Holovatski, • Narodnyia pesni Halitskol i Ougorsko i
Roussi•, _II, p. 61.
H Holovatski, ouvr. cite, II, p. 12.
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Nous apprenons qu'il y a la-bas un bon se1gneur,
Un bon seigneur, le seigneur Pierre,
Qui paie abondamment les sen·ices rendus.
Il donne cent ducats par an,
Cent ducats et un cheval bai,
De riches vetemen ts
Des armes et une belle jeune fille 15 •.
Les marches de la .Moldavie sont des centres de reunion pour Ies peuples de l'Orient eurnpeen. La premiere scene de la <t doume dans laquelle
on nous raconte qu'un frere vend sa sceur a un Turc, se passe a Suceava,
la capitale de la Moldav ie. Le jeune Ukrainien y rencontre un Turc:

„

Roman est parti
Au marche, a Suceava ...
La, il renconlra un Turc:
~ Roman, Roman,
Est-ce que tu as des parentsh
J'ai des parents,
J'ai une sa!ur Helene16 • . . .
La chanson populaire ukrainienne conserve le souvenir des Roumains
qui, a l'epoque de la puissante expansion roumaine au moyen-âge, sont arrives en Galicic sous-carpathique et jusqu'en Moravie et en Silesie, d'"(.m cOte,
et dans l'Ukraine dnieprienne, de l'autre câte, et qui y fondaient Q.es colonies valaques. Dans un cantique de Noel, trois jeunes Valaques aneivent a
une auberge et exhortent la jcune fille-aubergiste a prendre la fuite avec eux:
Dans un champ vert il y a une auberge, benis-nous,
Dieu !
Dans cette auberge une jeune fille est aubergiste;
La jeune fille est assise derriere la table,
Elle a sur la table trois sortes de boissons:
Hydromel, eau-de-vic et vin· vert;
La jeune fillc reste la et attend,
Elle s'incline vers la fenetre,
Elle regarde sur les champs clairs.
Dans l'auberge sont entres trois Valaques:
Le premier Valaque est tres beau,
L'aut.-e est plus beau que le premier,
Le troisieme est bien plus beau encore.
Ils ont pris place a la table
Et ils parlent a la jeune fille aubcrgiste:
- « Aubergiste, jcune fille, viens avec nous,
Yiens avec nous, nous sommes jeunes,
Tu hoiras de l'hydromel et de l' eau-de-vie,
I&
La

Holovatski, ouvr. cite, II, p. 33.
Pauli Zegota, t Piesni ludu ruskiego w Galicyi (1830-1840)
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Tu portcras <le bcaux vctcmcnts ».
A peine ont-ils quitte le village anc la jeune fille
Et ils l' on t trahie.
Ils s'en vont avec la bclle jeune fille, avec la belle,
Ils s'en vont et s'a1retent pour se reposer,
Ils ont mis lcs chevaux en pâture,
Jls ont dit a la jeUI1C' fille de foire le lit.
«;\la mere ne m'a pas encore mariee
Pour que jc vous fasse, a vous, le lit,
Elle ne m'a pas encore mariee au jcunc Valaque •.
<1 Fais jaillir des etincelles, allume le feu.
Fais pren<lre le feu au sapin <le bas en haut jusqu'au
sommet.
Coule, coule, noir galipot,
Coule sur le corps blanc <le l'aubergiste,
Pour que l'aubergiste n'aillc pas plus loin •17 •
Au X\'l" et au X\'Ile siecle, lcs rapports entre la Moldavie et l'lJkraine sont plus frequents. Les \'oc\·odcs molda,·es demandent aux Cosa_ques
des sccours armes contre lcurs concurrents au treme; <le nombreux pretcn<lan ts se refugien t chez les Cosaqucs ct a \'l'C lcur secours arme se metten t
en marche pour conquerir le tronc moldave. Grâce a leur puissante organisation militaire, les Cosaques sont dans cctte epoque une force redoutable
pour leurs voisins. Cette epoque d'heroîsme national ukrainien a cree la
doume. Les anciens chants epiques s'etaient presque effaces dans le souvenir
du peuple ukrainien. Les nouveaux evenements historiques creent la nouvelle chanson epique, qui vient se superposcr sur les anciens elements qui
survivaient encore dans la memoire de peuple 18 • On croit pouvoir reconnaître
de tels elcments anciens dans la doume Baîda, publiee en onze variantes dans
la collection Antonovic-Dragomanov. Le )1eros de cette doume est Demetre
Wiszniewiecki, petit-fils, par sa mere, d' Etienne-le-Grand, Voevode de Moldavie19. 11 est le fondateur de la premiere forteresse cosaque dans une île
du Dn ie per, l' ancien Borysthene. En 156~ il est appel6 pa·.- un parti de boiards au tronc de Moldavie. Le Voevode Etienne Tomşa (IX) le fait prisonnier et le livre aux Turcs, qui l'egorgent 20 • Cet episode, identique pour les
onze variantes, a ete introduit dans une ancicnnc chanson dont le heros
etait Baida.
Dans une variante de cette chanson on parle de „pan Korecki, Uimitri
Wlszniewiecki''. Le nom de Korecki est ajoute dans cette variante a celui
de \Viszniewiecki, parce que le sort de Korecki presente un element de sirnilitude avec celui du heros de cctte d01une. Korecki a ete en Moldavic, lui
aussi, a <leux reprises ( 1617 et 1620), ct a etc fait prisonn ier 21 •
17

Holo-,ratski, ouvr. citi, II, pp. 87-88.
Opinion representee par: Pypin-Spaso-Fic, ouvr. citi, I, p. 509; Ziteckii, 1• Ocerk zwukowoi istorii~. pp. 287-291; Kostomarov. ~· Ileseda », 1872, XII, pp. 30- 31.
19 N. Iorga, Histoire des Roumains, Bucarest, 1922, p. 102.
2• Antonovic-Dragomano·,r, ouvr. citi, I, p. 153; Ha.m\Jaud, ~ Re·1ue des <leux Momlc.-; ·>,
187.5, 15 juin 1825.
21 Antono'ric-Dragomano·,r, 01<VI". ci.'<', I, p. 155.
1s
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Aucune variante de cette chanson ne parle des rapports de vViszniewiecki avec la ~foldavie. La doume chante l'herolsme et la constance de ce
personnage. Le Sultan essaye de le converţir a l'islamisrne, en lui prornettant la vie, mais il refuse de quitter la reljg'ion ch1etie11. ~. ~ot1s rencontrons
le merne element d'heroisme chretien dai1s la chanson populaire roumaine
Constantin Brâncoveanu.
Beaucoup plus precis s'est conserve dans unc doumc le souvenir des
secours rec;:us par le Voevode Jean-le-Terrible ( 1572-1574) des Cosaques
de Swierzewski, dont le nom est transforme, dans la doumc, en Swirgowski
et, dans la chronique moldave de Gregoire (;reche, en Sfirski 22 • Le passage
cz)g dans le nom du heros est une preuve que Ies doumes ukrainiennes n'ont
pas ete publiees dans la forme ou elles vivaient chez Ies menestrels. Elles
ont ete retouchees, corrigees par des ecrivains cultives. La "transfoi-mation
phonetique cz)g est familiere aux chroniqueurs ukrainiens, mais elle reste
inexplicable dans la langue du peuple 23 •
La variante, dont nous faisons suine la t~«1duction, a Cte publice pour
la pi-emiere fois par Sreznewski dans la « Zapornjska!a Starina », I, p. 27.
Nous traduisons d'api-es le texte publie par Antonovic-Dragomanov 24 •
L 'ex pidition de Swir gowski cn V alachie
(1574)

Dans la ville de Tcherkas
Les trompettes ont sonne,
Quand Ies cornmissaires polonais
Vinrent chez l'hetman.
Dans la ville de Tcherkas
Les tambours furent battus,
Quand Ies commissaires polonais
Arriverent chez l'hetman.
Voila le beau seigneur, le seigneur Swirgowski
Et encore un seigneur, Zborowski,
Et le troisierne c' est l\fozorenko.
Et le quatrieme, le seigneur Horlenko.
Le Turc lutte contre les Valaques
Et contre Ies Tatars luttent Ies Valaques.
Ils ruinent la terre valaque,
Ils la devastent sans pitie.
Les Cosaques sont partis en grand nombre sur leurs
chevaux,
Ils sont alles sous Ies collines,
Les Turcs se sont effrayes
Et ils se sont enfuis bruyarnment a Kilia.
Le seigneur Swirgowski, arrivant a Kilia,
22
23

21

Ed. Kogălniceanu, 1852, pp. 193, 194.
Antono·ric-Dragomanov, ouw. cite, I, pp. 159-163.
lbid.
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Reunit tous les Cosaques
Et les invita au conseil.
II s'envola, cornrne un vautour gris, sur un erable,
Se balan<;a avec ses rarneaux souples:
.•. - « Me voici, rnes chers freres ».
Et îl est disparu,
Le seigneur Swirgowski est disparu
Dans une torn be obscure;
Les Cosaques aupres de lui
Pleuraient de tristesse

La suite est obscure et incoherente. On y reconnaît une additicin etranghe greffee a une auh·e epoque. On y parle <le la douleur d'une mere pou:- le
fils perdu et de la douleur d'une sceur pour le frere disparu.
Les variantes rnontrent la maniere dont on pouvait ajouter ou retrancher certaines parties conditionnees par les necessites de la situation et par
la faculte creatrice. qu menestrel. Nous rencontrons dans une variante de
cette chanson le passage suivant:

Ils pillent sans pitie la terre valaque
Malheur a nous, Valaques, malheur a nous, chretiens:
ţes Turcs nous egorgent.
A vous, Cosaques, de defendre le religion
Donnez-nous des secours a nous, chretiens !
Les Cosaques .defendent la religion,
Ils envoient des secours aux Valaques chretiens.
On sonne des trompettes, on bat le tambour,
On suit des yeux Ies Cosaques quittant l'Ukraine.
;

I•

o

Deux autres va1iantes de la meme chanson ont paru dans: Maximovic,
~ukr. narod. pesnin», 183'4, pp. 71-72 et dans Mordovcev, • Malorousskii
literatorrrnii Zbomik », Saratov, 1859, pp. 181-182.
Nous avons remarque qu' on retrouve dans le folklore ukrainien - comrne
dans tout folklore d'ailleurs - <les retouches. De rneme, nous trouvons aussi
des pieces falsifiees. Dans un des plus serieux ouvrages sur le folklore ukrainien, Ies chants historiques cl'Antonovic-Dragomanov, que nous avons cites
plusieurs fois, on a etablÎ la faussete des deux chansons concernant les rapports historiques entre la Moldavie et l'Ukraine. Nous Ies traduisons ici a
titre de curiosite. Le heros d'une chanson est Serpeaga, celui de l'autre est
Loboda.
Serpeaga est le nom populaire de Jean Potcoavă, frere du Voevode
moldave Jean-le-Tenible. Jean Potcoavă a regne quelque mois en Moldavie
sous le noru de Jean Voevode. ll s'etait retire devant son adversaire, le voevode Pierre, qu'il avait vaincu a deux reprises et, quittant la Moldavie par ie
point de Soroca, il se dirigeait avec ses Cosaques vers le Dnieper. En chemin
il tomba dans Ies mains des Polonais et fut decapite a Lwow (1578), par ordre
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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du roi de Pologne, parce que par son expedition dans la Moldavie ii avait
rompu la paix avec Ies Turcs:
Seulement par force on a abattu la force,
On a creuse la tombe pour Serpeaga a Lwow,
On lui a creuse la tombe ... , comme Ies Valaques l'ont voulu,
On a attache Serpeaga a un chene desseche.
Les Valaques, Ies Valaques, pourquoi l'ont-ils appele?
Pour qu'ils trahissent Ies Cosaques zaporogiens,
Ils ont trahi leur seigneur.
L'hetman Serpeaga etait bien a l'aise chez lui.
Conservez le souvenir de votre seigneur.
Peu vous importe s'il etait bon ou mauvais,
Qu'il ait ete bon, ou qu'il ait ete mauvais qu'importe,
Pourvu qu'il n'ait pas ete lâche !
Attachez donc Serpeaga a une chene desseche.
Serpeaga a un frere khan :
Que son frere le khan donne des aumones pour sa memoire 25 •
Le personnage de l'autre chanson pseudo-populaire est le polcovnic
Loboda, qui a bnîle Ţuţora et a pille Iassy eu 1595 26 • Loboda a ete pendu
avec son ami Nalivaico a Varsovie:
II a battu Ies Polonais quand ils etaient sur le Boug,
II a mis en fuite l'hetman Potocki.
II a battu les Polonais quand ils etaient sur le Pruth,
Et il a bien fait d'avoir pille Tsoutsora.
Cela a ete bien fait, mais il a ete trahi
Et ou a tue sieur Jean un dimanche matin 21.
L'epoque de Bogdan Chmelnitzki est le plus gloricux chapitre de l'histoire ukrainienne. Les luttes de Chrnelnitzki vers le milieu du XVlle siecle
affranchi1·ent un moment l'l!kraine du joug des nobles qui faisaient exploiter leurs domaines par Ies fermiers juifs.
La revolte de Chmelnitzki est une grande re,·olution sociale .. Le hetman ne declenche pas lui-meme Ies evenements, il ne conduit meme pas la
lutte, ii n'est que porte par Ies circonstances. A peine se rend-il compte de
son role apres son entree triomphale a Kiev, wrs la fin de decembre 1648,
quand le Patriarche de Jerusalem, Paisios, SC trouvant de passage a Kiev,
l'oint chef du peuple ukrainien. Cet acte est suivi de sa reconnaissance par
Ies voisins, entre autres la Moldavie et la Valachie28 •
Chmelnitzki avait une situation politique des plus difficiles. II se trouvait pris d'unc part cutre la Pologne feodale, d'ou venaient Ies Jesuites, qui
voulaient reunir Ies Ukrainiens a Rome, et Ies Juifs fermiers, qui avaient
dans leur poche la def de l'eglise du village, confiec a eux par Ies conditions
memes du bail, et, d'autre part, entre Ies Tatares de Crimee, paiens et pil2'

Ylaximowic, « Ukr. nar. pesni •, 1834, p. 78.
Gr. Creche - Simeon Dascalul, cd. Kog<ilniceanu 1852, p. 209; Maximowic, ouvr.
cite, pp. 88, 99.
21 Maximo"ric, 01tvr. cite, p. 88.
98 Efimenko, Istoria ukrainskago naroda, Petrograde, 1901, II, p. 225.
2~
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lards, et il avait a l'Est la principaute de Moscou, qui professait la meme
confession. Mais l'union avec Moscou c'etait la perte de tous droits conquis
par Ies luttes et l'aneantissernent de tout velleite d'independance. Chrnelnitzki comprenait cela instinctivement, et ses pressentirnents se sont verifies plus tard, apres l'acte de Pereiaslav, en 1654, par lequel lTkraine s'unit
avec Moscou, pour etre plus tard subjuguee et engloutie par elle. A l'Ouest
il avait comme voisin la Moldavic. Chrnelnitzki voit dans une alliance dynastique avec ce pays la meilleure solution des difficultes de la situation politique. Ce n'est pas un accident que l'acte de Pereiaslav (8 janvier 1654) a
lieu apres la mort de son fils; par cette mort il voit cn effet detruits tous
ses plans d'alliance avec la Moldavie. Cette union est un acte de rcnonn·rncnt
et de resigna tion.
L'cxpedition de Chmelnitzki en Moldavie dans l'ete de l'annee 1650
est deterrninee par Ies rnotifs suivants:
a) donner une occupation a ses Cosaques turbulents et bclliqueux,
b) donner un butin facile aux Tatares de Crirnee, ses allies, qui autrernent auraient cherche cc butin en t:kraine rneme,
e) affaiblir un des arnis de la Pologne, avec laquelle il se trouvait en
guerre 29 •
Pendant l'ete de 1652 Ies Cosaques entreprirent une seconde expedition en Moldavie sous le commandernent de Timothee, fils de Bogdan Chmelnitzki. Timotbee epouse Roxade, la fille du Voevode Basile Lupu, et rentre
en l'kraine.
Au printernps de l'annee 1653, Timothee fait une nouvelle expedition
en Moldavie pour porter secours a son beau-pere, dont la capitale, Suceava,
etait tombee aux mains de ses ennemis, le voevode valaque et le princc de
la Transyh'anie.
En ·aolÎt 1653, le Cosaque vien t de nouveau porter secours a son heaufrere assiege, dans la cite de Suceava, par Ies memes ennemis. II tombe dans
cette expedition, ct sa mort met fin aux ambitions de Chmelnitzki, qui ne
cherche plus a consolider sa situation par la liaison dynastique avec le voevode de Moldavie 30 • Ce renoncement a ete scelle par l'acte susdit de Pcreiasla,· (1654),
Ces agitations historiques, que nous venons de relater ci-dessus, ont
ete chantees par le peuple ukrainien dans ses doumes. Plusieurs variantes
nous ont conserve le souvcnir de l'expedition en .Moldavie. ~ous donnons
la traduction de la doumc publiee dans la collection de Metlinski 31 et reproduite par Antonovic-Dragomanov, dans leur etude sur le chant populaire
historique ukrainien. La variante publiee dans la collection Maximovic 32
et celle publice sous la lettre C dans l'etude d'Antonovic-Dragomanov ne
presentent pas de differences bien rernarquables.
Efimenko, nuvr. cit., II, p. 233.
Efii,1enko, n11vr. cite, p. 240; Ies e•1enements relatcs pa.r Efimenko sont exactement
reproduits d'apr<'!s les « Annales de la Petite Russie ou Histoire des Cosaques-Saporognes et
des Cosaques <le l'lJ1,:raine, ou de la Petite-Russie, depuis leur origine jusqu'it nos jours,
suivie d'un Abreg6 de l'histoire des Hetmans des Cosaques et des picces justificatives: tn.duite d'aprcs les manuscrits it Kie·r, enrichie de notes•, par Jean Benoit Scherer, 2 ·101.
Paris 1788, II, pp. 49-5.5.
31 A. Metlinskij. Narodnyia ioznorousk, pesni, Kiev, 1857, pp. 391-395.
3 2 Maximo·Jic, ouvr. cite, pp. 40-2.
29

30
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L'expedition m }tl·oldavic
( 1650)

De la plaine du Dniester souffle le vent,
Dieu le Saint voit, seul il sait Ies pensees de Chmelnitzki.
Ni Ies capitaines, ni les generaux n'ont pu penetrer ses pensees.
Ni Ies Cosaques, ni la foule
N'ont pu deviner ce qu'a pense et ce qu'a decide
L'hetman et le seigneur Chmelnitzki,
Le pere Bogdan de Tchihirin;
11 a envoye en avant douze Eaires de canons,
Puis îl est sorti de la ville de fchihirin.
·
Les Cosaques le suiven t
.
Avec le bourdonnement d'un essaim d'abeilles.
,'Le Cosaque qui n'a pas un epee en acier
Ou un sabre de sept empans
.. Pr.end sur son epaule une massue en bois.
Les gueniers se rassemblent autour de l'hetman Chmelnitzki.
Quand il est arrive sur Ies bords du Dniester,
11 a reparti ses Cosaques en trois directions.
11 est arrive a la ville de Soroca.
Pres de la ville de Soroca îl a creuse des fosses
Dans Ies fosses îl a etabli le camp
· Et avec sa main il a ecrit une lettre
Et il l'a envoyee a Basile le Moldave,
Dans la lettre il ecrivait:
- • Allons donc, Basile le Moldave, voevode valaque
Que penseras-tu, quel parti prendras-tu?
Veux-tu guerroyer avec moi?
Ou veux-tu faire la paix avec moi?
Veux-tu m'ouVI·ir les portes de tes villes valaques?
Ou veux-tu me remplir des mesures d'or?
Ou veu."X-tu demander la pitie de l'hetrnan Chmelnitzki?t
Le Moldave Basile, le voevode valaque
Lit la lettre, envoie la reponse,
Il ecrit dans sa reponse:
• Monsieur l'hetman Chmelnitzki,
·Pere Bogdan de la ville de Tchihirin !
Je ne veux guerroyer a vec toi,
] e ne veux faire la paix avec toi,
Je ne veux te donner mes villes valaqucs,
Ni remplir des mesures d'o~·.
Ne serait-il pas plus loyal que ce soit toi,
Que je soumette, comme etant mon cadet,
Et non pas moi, qui suis plus âge que toi? ))
Chmclnitzki, des qu'il entendit ces paroles,
Monta sur un bon cheval,
11 chevaucha autour de la \·illc de Soroca,
11 regarda fa ville et parla:
~Eh bien, ville de Soroca,
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Tu n'as pas encore ete dans Ies mains de mes enfants cosaques:
J e prendrai de toi des tresors riches
Et je satisferai mes troupes
En recompensant chacun par un boisseau d'or •.
L'hetman Chmelnitzki a vaillament agi, comme il s'etait vante:
Il a pris la ville de Soroca un dimanche matin,
Il a dejeune sur la place de la ville,
Vers midi il a assailli la ville de Suceava,
II a brule la ville de Suceava,
Et il l'a mise a feu et a sang.
Les habitants de Suceava n'ont pas vu l'hetman Chmelnitzki,
l'ous se sont enfuis a Iassy;
A Ba sile le Moldave ils diren t ces mots:
« Basile le Moldave, voevode valaque !
Si tu veux nous defcndre,
·
Nous voulons te rendre hommage,
Si tu ne veux pas nous defendre,
N ous rendrons l'hommage de notre sang a un autre •.
Le Moldave Basile, le voevode valaque,
Attela une paire de chevaux a sa caleche,
Et il partit a Hotin.
Il descendit chez le capitaine de Chmelnitzki.
II ecrivit avec sa main une lettre
Et l'envoya a Jean Potocki, le roi polonais:
«Jean Potocki, roi de la Pologne !
Tu bois et ne connais pas mes chagrins;
Tu ne te soucies pas que l'Hetman Chmelnitzki, le Ruthene,
A occupe toute ma tene valaque ...
II a laboure avec Ies piques tous mes champs,
A tous mes Valaques
II a fait sauter Ies tetes des epaules;
La ou il y avait sur Ies champs des chemins et des senteş,
Il Ies a traverses sur des ponts de tetes valaques,
La ou il y avait sur Ies charnps des vallees profondes,
II Ies a remplies avec du sang valaque •.
Jean Potocki, le roi polonais, lit la lettre,
Il envoie la reponse,
Dans la reponse il ecrit:
« Basile le Moldave, voevode valaque !
Si tu voulais vivre en paix dans ton pays,
Tu ne devrais jamais avoir affaire avec l'hetman Chmelnitzki.
J e conais bien l'hetman Chmclnitzki,
Dans la premiere bataille, aux Eaux Jaunes,
II a rencontre quinze de mes chevaliers
Et sa reponse a ete breve et prompte:
II a fait sauter a tous Ies tetes des epaules,
II a fait prisonniers mcs trois fils
Et ii Ies a envoyes en cadeau au Sultan turc.
Moi-meme, Jean Potocki, le roi polonais,
M'a-t-il tenu trois jours emprisonne, dans Ies chaînes
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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II ne m'a donne ni a manger ni a boire.
Alors seulement, J a1 connu l'hetman Chmelnitzki.
] e garderai a jamais son souvenir ! 1>
Chmelnitzki est mort,
Mais sa gloire cosaque ne s' obscurcira jamais.
Que Dieu consolide et conserve Ies temps d'a present,
Au peuple du Tsar,
A tous ses serviteurs,
A tous Ies. chretiens orthodoxes,
Au seigneur de cette maison:
Au seigneur et a sa femme,
Donne, Dieu, de longues annees !
Les creations epiques populaires correspondent a l'epoque des luttes.
cosaques. Ces lutt~s pnt eu lieu contre Ies Turcs, au nom du christianisme,
contre Ies Polonais, au nom de l'orthodoxie et sourtout au nom d'un principe social foule aux pieds par Ies magnats et par Ies Juifs-fermiers, .contre
Moscou, qui menac;:ait la liberte de Cosaques du cOte de l'Est, et contre la
Moldavie, pour la forcer a une alliance qui apparaissait comme une heurernse
issue des difficultes de la situation politique. Toutes ces luttes ont trouve un
echo dans la chanson populaire, comrne dans une belle chronique. L'epoque
de decadence politique qui suit est marquee aussi par un affaiblissement
de la creation epique.
La wnsequence de l'union de Pereiaslav est pour lTkraine le servage
politique.
L'Hetmanchtchina (le gouvernement de Poltava et l'Est du gouvernement de Tchernihovsca) perd totalement son independance en 1709 par
la defaite de Mazeppa.
La Slobidtchina (gouvernement de Charcov, une partie du gouvernement de Coursc e_t une partie du gouvernement de Voronej) conserve jusqu'en 1765 une independance de forme et puis elle est transformee en gouvernement cie l'Empire russe.
La troisieme partie de l'Ukraine, la Sitch Zaporosjka, est definitivement englobee dans l'Empire des Tsars en 1775.
Les Cosaques de l' Hetmanchtchina on t conserve leur organisa tion
militaire jusqu'en 1784. En cettc annee ils ont ete transformes eu regiments
de carabiniers·; Ies Cosaques de la Slobidtchina ont ete transformes en regimen ts de hussards en 1765 meme.
Ă. cette epoque le peuple ukrainien est employe pour Ies corvees de
transport dans Ies armees russes au cours des differen ts expeditions. Les
chansons de cette epoque sont Ies echos des souffrances de ces malheurcux
charretiers, traînes avec les armees en pays etrangers. Tres rares sont Ies
chansons qui, pareilles a un echo des temps glorieux du passe, chanten t Ies
victoii·es des Russes sur Ies Turcs. Cest un tel exemple que nous donne le
chant ~Le .Moscal 33 et le Turc pres de Hotim, pres de cette ville qui vivait
33

Le Russe.
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encore dans.le souvenir du peuple a cause des luttes soutenues ici par Ies
Cosaques de Chme!nitzki:
Pfes de la celebre ville de Hotin, pres de la riviere,
Le Turc lutte a\'ec le Moscal depuis plus de six mois.
Le: :Moscals ont lutte du matin jusqu'au soir
Et beaucoup de Pachas y ont laisse leur vie.
Les Moscals ont ete decimes:
Que le Pacha turc se souvienne de cette journee !
Le Pacha, d'une voix retentissante, crie a ses Turcs:
« C' est asses ! N ous allons per ir!
Fuyons en Yalachie, dans Ies villes valaques,
Qu' elles n ous protegen t fortemen t contre Ies Russes

3

•.

La Moldavie n'est pas maintenant un pays riche de butin pour Ies Cosaques'.' Ceux qui partent maintenant eri l\-Ioldavie avec Ies armees ritsses
perissent:sans gloire. Le souvenir des temps d'autrefois a cree po1u la Mol~
davie l'epithete «.i\Ioldoslavia »,la glorieuse Moldavie, sur le modele« Moldovalachia ». La poesie pupulaire ukrainienne de cette epoque se ~aracterise
par la p01.uvrete du rythme et de l'invention. Les memes chansons en :remplac;ant Ies seuls noros propres, chantent Ies miseres des expeditiol)~ en :Moldav ie, en Crimee ou en .Prusse.
Cne chanson intitulee Expedition en Crimee commence par le vers «le
hibou est pose slJr la colline », vers retrouve aussi dans Les charretie1s de
l' expedition moldac't', et finit par la strophe:
..

Le charretier est assis en tre Ies chars,
II pense a ses chagrins,
II dechire le. pan, il. dechira Ies rnanches,
Pour rapiecer le dos de son veternent".
Nous.-retrouvons la meme strophe dans Les charretiers de l'expedition
moldave (1739):
L'herbe epaisse s' est inclinee
La ou Ies charretiers ont conduit leurs boeufs.
··Nos charretiers se sont attristes,
Quand on leur a pris Ies chars.
Le dimanche de bon matin
Toutes Ies cloches ont sonne.
La-bas loin, tres loin
.N os charretiers conduisen t leurs chars.
IIs sont entres en l\Ioldavie tires par quatre breuf~,
De Moldavie ils rentrent a pied,,
Qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette glorieuse Moldavie
Anx mon tagnes escarpees?

I·

3
~ \Vaclaw z Oleska, Pitfsni ludu galicyjskiego, 1833, Lw6w, p. 481; Dragom~nov
Politieni ~isni, ukrainskoh~ narodu, X,':'l~I-XIX, _I, 2'. Geneve, 188.5, p. 16.5; quoi ue I~
chansou ncs1gnat la locahtc de Hotm, I e·1enement h1stonque auquel y est faite al!usio q semblerait plutot etre la bataille de Stăuceni, 28 aoîtt 1739.
n
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Helas ! Les charretiers sont entres en Molda vie avec des
manteaux fourres,
De Moldavie il rentrent nu-pieds.
Le hibou est pose sur la colline,
Gonfle par le vent.
Beaucoup de charretiers partis en Moldoslavie
Ont souffert de la misere.
Le charretier est assis entre Ies chars,
11 pense a ses chagrins.
11 dechire le pan, il dechire Ies manches,
Pour rapiecer le dos de son vetement. 3 5
Dans une variante de cette chanson nous ren con trons le nom A Urm identifie par Dragomanov avec Moultan = Moultan ia; c' est-a-dire la Val~chie.
Chez Ies Slaves du Nord on trouve souvent une confusion dans la nomination des deux pays roumains: la Moldavie et la Valachie, en Ies appelant
parfois sans distinction - a cause de l'identite ethnique de leurs habitantsMoldova, Moultani, Volochia.
Dans I'Alt an ils son t en tres, conduits par six paires de breufs,
De I' Altan ils ren tren t nu-pieds.
Par quoi est-elle si glorieuse cette Altan,
Est-ee par ses forets epaisses?
Dans l'Altan ils sont entres en chaussures de maroquih,
De I' Altan ils ren tren t nu-pieds.
Par quoi I' Altan est-elle glorieuse?
Est-ee par sa rnontagne haute?
Dans I' Altan ils sont alles bien vetus,
Ils rentrent denues de vetements 38 •
Dragomanov croit que cette chanson nous conserve le douloureux souvenir de l'expedition de Miinich en Molda vie (1739). Les temoignage's historiques sur cette expedition confoment Ies difficultes et Ies souffrances que
revele la chanson. Jaques Markovic, qui a pris part a cette expeditiou, a
note ses impressions, dont voila celles du 6 et 7 aout:
• 6 aout. A l'aube l'armee se mit en marche, et elle s' est faufilee par
plusieurs defiles de la foret de Bucovine. Elle a marche sept verstes et s'est
arretee sur une colline devant Cernauti.
7 aout. Elle a marche seulement sept vecstes et elle a etabli son camp
sur une colline. 11 y avait beaucoup d'obstacles sur la route: des rivieres ;1
traverser et des defiles etroits; d'autre part Ies taillis fangeux du Prut et les
fosses, qu'on devait creusec en quelques endroits sur les penchants rendaient la marche autrement difficile » 3 7.
35

Roudtchenko, Tchoumatskija narodnija piesni, Kiev, 1874, pp. 91-92; a.p. Dragomanov, ouvr. cite, I, 2, pp. 166-168.
38

31

Ibid.
Jak. Markovic, Dn. Zapiski, ap. DragomatlO'F, ouvr. citi, p. 169.
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Dans unc autre chanson de la meme epoque, la Moldavie apparaît
comme le tom beau des Cosaques Zaporojiens, eloignes de lcur champ:
Ils ont laboure, il ont seme, mais aucun ne jouit de la recolte,
Nos gloricux Zaporojiens sont alles perir en ~'Ioldavie.
«Relas! Zaporojiens jeunes et llraves, ou sont vos chevaux? »
« Nos chcvaux sont lies dans Ies ecuries du Tsar,
Les Zaporojiens dans Ies prisons » 38
La poesic populaire cpique disparaît a mesure que nous approchons
des tcmps modcrncs. Elle est remplacee par des chansons lyriques, dans lesquelles on exprime l'amour ou Ies chagrins de la vie.
Le souvcnir clc la Moldavic y apparaît comme un pays d'abondance,
dans lequel Ies opprimcs pcuvent trouver le bien-etre, un pays affranchi du
servage, vers lcqud soupirent Ies amourcux, un pays, enfin, qui offre a tous
une vie meillemc q11c celle de l'Ukraine.
Ces cchos nomLreux dans la poesic populairc ukrainienne sont un temoignagc de plus des migrations slaves ele l'Ukraine et de Galicie en Moldavic:
J'irai en Val<ichic et je mourrai la-bas,
Je <lirai qu'on mc plante un obier sur la poitrine;
Les oiscaux viendront et mangeront Ies fruits de l'obier,
Et ils m'apporteront des nouvelles de ma mere 39 •
On trouve aussi le premier vers de cette chanson dans la variante suivantc:
J'irai en Ukrainc et je mourrai la-bas 40 •
A travers Ies collines, a travers les vallccs par Ies champs de ble,
Viens, vicns, jeune fille, avec nous en Valachie.
« Suis-je bete, suis-je eccrvclee
Pour que j'y aille, moi, jeune fille, en votre compagnie » 41 •
« J'irai en Valachie ct j'epouserai la
J'epouscrai unc petite, jolie, jeune fille » 42 •
Adieu, aclieu, pays polonais,
J e te quitte:
J'irai en Valachie.
La, je ne perirai pas,
Car ies homnws sont bons cn Valachie,
La je serai ;t mon aise.
La vivent <lcs hommcs, pas des Tatarcs:
Ils mc donneront vite un coup de main.
])u brouillard, du brouillard sur lcs champs:
La fcuillc est plus grande sur l'ohicr:
Elle est plus gi-andc sur l'crable,
Dragomanov, ouw. cite, I, I, p. 31.
Kolovatski, ouvr. cite, p. 619.
40 Jtxd., p. 752.
U Dr. I. Colessa, 1lalicko-ro14ski narndni pisni, dans l'Etnr;graf. Zbirnik, T. XI, Lsv6v,
1910, p. 53.
42 lbid., p. 78.
38

39
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C'est la que m'attend ma bien-aimee 4 3 •
Helas, frere, mon cher frere, ne bois pas de l'eau de vie,
Mais, mon frere, mon cher frere, prcnds cette jeune fille;
Prends cette jeune fillc, cette belle jeune fille,
Mets le feu a ta maison et allons cn Valachic,
Allons en Valachie, dans cctte belle Valachie,
Pour que nous ne faisions pas le lourd travail des serfs 44 •
Je suis parti en Valachie, parce que la seulement on peut vivre,
Mais, quand je me suis rappele ma bien-aimee, il a fallu que je
rentre 45 •
Mon cheval bai, mon petit chcval, jc lui donnerai de l'avoine,
Amene-moi, mon Annette, du câte valaque 46 •
Dans des chansons de date plus recente, recueillies en Galicie, on parle
de la Bucovine:
Couds, couds, ma jeune bicn-aimee,
Parce quc dcmain je te quittc a jamais.
J e te quitte et je vais jusqu' en Bucovine.
A qui confier ma blanche bien-aimee?
Ami, mon cher ami, garde-moi ma bien-aimee:
Quand je rentrerai de Bucovine, tu boiras de l'eau de vie
]e sellerai mon cheval et je partirai dans le monde,
J'irai jusqu'en Bucovine 4s.
]'ai une bien-aimee chacmante,
Avec des yeux etincelants;
Meme si tu cherchais dans tout le monde,
Tu ne trouverais pas sa pareille.
Elle n'a de semblable ni au Cordoun 49 •
Ni dans notre montagne so.

47 •

Dans la poesie populaire ukrainienne de cette epoque, la Moldavie
est presentee comme un pays de liberte pour les jeunes gens qui veulent echapper au service militaire, pour les malfaiteurs, qui fuient la vengeance des
lois, un pays qui attire les aventuriers. Une chanson houtsoule nous parle
d'un jeune homme qui s'enfuit de Colomea, ou il faisait son service militaire.
La patrouille le poursuit jusque dans la montagne, sans pouvoir l'attraper:
L'ont-ils attrape ou non, cela importe peu:
Ils ont battu, ils ont puni Tomaniuc,
Les fils de Tomaniuc ont passe en Moldavie
43

51 •

Wa.cla.w 1. Oleska., Piesni polskiB i ruskie ludu Galicyjiskiego, Lw6w, 1833, p. 233.
Holova.tski, ouvr. cite, li, p. 269.
•~ Ibid., p. 285.
u Ibid., p. 286.
n Dr. I. Colessa., ouvr. cite, p. 122.
•s Ibid.
0
•
Bucovine.
6 Cha.nson houtsoule, 1-Iolm·a.tski, ouvr. cite, II, p. '467.
61 Materiali do 11krainshoho rnskoii etnologii, V, Lwow, 1902, p. 173.
44

°
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Cne autre chanson houtsoule contient les vers:
Simfon quitte la mere, je quitte ma femme,
Allons en Molda vie chercher le bien-etre.
Allons en Moldav ie au millieu de gens etrangers:
Je trouwrai la pour toi une place: tu y seras bien 52 •
Chez les Houtsoules nous trouvons une ballade dans laquelle on raconte que deux jeunes gens, Simeon et Andre, partent en Moldavie. Simeon
invite Andre au voyage et, des qu'ils sont sortis du village, il tue miserablement son compagnon:
Le coucou chante dans le bois,
Simeon appelle Andre: Allons en Valachie,
Allons en Valachie, au milieu de gens etrangers,
Je te trouverai une bonne place: tu y seras bien

53 •

Simeon rentre seul dans son village. On lui demande ce qu'est <levenu
Anclre, et il repond qu'il est passe en Moldavie.
Cn autre malfaiteur s' evade de la prison de Stanislavov. Arrive chez
soi dans la montagne, sa mere ne le re<;oit pas. 11 lui demande alors ses armes avec ces mots:
Donne-moi les pistolets et ma massue neuve,
Je connais bien les sentiers jusqu'a Moldoviţa

54 •

La Valachie et le Valaque apparaisscnt frequemment dans les chansons
d'amour:
J e ne sais que faire,
J e ne sais a qui prendre conseil.
Je prendrait conseil au pretre valaque.
Que ce soit un peche 55 ,
Que ce soit dix fois peche,
Que ce soit mille fois peche 56 .
Dans une colomeica, une espece d'epigramme populaire, une jeune fille
cnc:
Dans le jardin a fleuri le pavot valaque,
J'aime le gars marque de petite verole 5 7.
Le pavot valaque se rencontre aussi chez Ies chroniqueurs ukrainiens
comme terme de comparaison. Parlant de l'armee de Chmelnitski, le chroIbid .• p .• 229.
Ibid., p 232.
•~ Holo-.ratski, ouvr. citi, II, p. 598.
55 L'Ukraine de Galicie appartient a l'Eglise romaine; on s'expliquera dane le scrupule
du heros de la chanson.
06 Holovatski, ouvr. cite, III, p. 355.
67 Ibid, II, p. 826.
S2

:;a

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Gr.

494

Nandriş

20

niquer Velitchka dit qu'on avait l'impression <l'une couche fleurie de pavots valaques 58 •
La neige est tombee, Ies glaces sont venues, Ies ri\'ieres ont grossi,
On a chausse mon bien-aime avec des chaussures,
On l'a chausse, on lu.i a donne une carabine,
Et l'on a amene, mon bicn-aime, loin, dans la ~lol<lavie 3 9.
L'Allemagne n'est pas la Pologne, ni la terre moldave:
A peine as-tu parle avec une jeune fille que le bruit s'en est repandu llll.
Foret verte, foret verte,
Je t'airne, parce que tu est jeune.
J'ai ete au marche et j'ai bu <le l'eau-de-vie,
J'ai achcte des plants et je Ies ai plantes dans mon jardin;
Mes plants ont pousse,
La jeune fille a connu un Cosaque.
Le choux a des fleurs vertes,
La jeune fille aime sincerement le Cosaque.
N~ me frappez pas, ne m'insultez pas:
Si vous ne me voulez pas, mariez-moi,
Mariez-moi a un Valaque (Volochine),
l?arce que je suis une belle jeune fille 6 1.
D'apres le norn ethnique Voloch s'est forme chez Ies Ckrainiens le l'1om
Volochine. Souvent nous hesitons s'il faut attribuer :lu nom une valeur ethnique ou si ce n'est qu'au simple nom de famille.
Une chanson fragrnen taire et tres obscure, publice dans la collection
de Metlinski 62 , parle d'un Volochine. 11 s'agit dans ces vers incoherents d'un
Volochig, «polcovnic cosaque » et « fonctionnaire polonais •>. Le personnage
peut etre un de ces nombreux H.oumains qui se trom·aien t au service des
Polonais, devenant polcovnic cosaque 63 •
Le fait que dans la meme chanson le nom Volochine se retrouve pour
indiquer trois personnages differents prouve qu'il a une valeur ethnique H.
Dans une chanson d'amour de Bucovine nous retrouvons:
Volochine, Volochine,
Apprends-rnoi l'ensorcellement,
Apprends-moi a ensorceller
Et a airner la jeune fille !
Dragomano·1, Falit, pisni ukr„ nar„ I, 2, p. 159.
Holo•1atski, ouvr. cite, II, p. 803.
so Ibide., II, p. 341.
fi1 Wactaw z Oleska, Piesni polskie i ruskie ludu Gal., Lw6w, 1833, p. 426.
u Metlinski, • Nar. ioujnor. pesn. », no. 13, p. 413.
•3 Antono·1ic-Dragomanov, Ist. pesn. maior. nar., II, pp. 51-52; nous v trou·rnns Ies
sources suivantes pour des Roumains dans le service militaire polonais: • () Pam. \Vojcick.
II 157; 2.) Twardowski, I, 29, 3.) Pamiatn. Kievsk. Commis., t. I, partie 3, p. 385et, pour Ies Cosaques appeles Volochine: O. M. Bodjanski, Tct. •1 ~f. O. Ist. i Dr., 3-4,
pp. 6, 7, 104, 132, 137, 140, 296, 300, 301, etc.».
H Cf. plus haut.
68

69
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Nounis-la de fraises
Et de belles paroles 65 •

En ·arrivant au bout de l'analyse de ces chansons du folklore ukTainien
qui par ~tr contenu touchent au probleme pose au comrnencement de notre
etude, nous tenterons de fixer nos conclusions sur la fa<;on ciont le peuple
roumain a ete juge par le peuple slave, son voisin de l'Est. Nous regrettons
que dans la traduction en prose les chansons ukrainiennes ont perdu leur
richesse 'infinie de nuances lyriques, leur rythme extrernement varie, qni,
tout en c,hangeant d'un vers a l'autre, collabore a donner l'impression d'un
ensemble harmonieux, leur sonorite de langage paillete de voyelles et, enfin,
la sobriete de leur frais lyrisme.
On remarquera dans les traductions que nous avons donnees certaines
solutions de continuite, qui rendent difficile la comprehens!on de certaines
strophes. i\ous nous permettons d'affirmer que nous n'en sommes guere
re_sponsables; cela tien t a la na ttne meme de la versifica tion populaire ukrain1enne.
Au cours des siecles la Moldavie a fourni a la poesie populaire ukrainienne des heros qu'elle celebra avec sympathie. Les evenernents historiques
de Moldavie attirent l'interet du peuple ukrainien et ils offrent souvent matiere a la chanson epique ukrainienne. Toutes les fois que sa terre a ete mise
a sac par l'ennemi commun de la chretiente, la Moldavie, pays chretien et
orthodoxe comme l'Ukraine, eveilla des sentiments de commiseration sympathique chez son voisin slave de l'Est.
Ses richesses, ses eglises belles et riches en dorures et jusqu'a ses marches attirent les voisins de l'autre cote du Dniester, en excitant souvent leur
convoitise.
L' epoque des luttes cosaques est un chapitre presque commun a l'histoire de la Moldavie et de l'Ukraine. Dans ces luttes la Moldavie joue un role
historique important. La chanson ukrainienne, si riche en accents de haine
et de mepris pour tous les voisins qui empietent sur le droit de vivre du peuple respectif, n'a pas de ressentiments contre la Moldavie. Meme dans la doume
qui chante l'expedition de Bogdan Chmelnitski en Moldavie nous ne retrouvons que l'exaltation d'tm orgueil national et nullement la haine entre ces
pays.
Plus tar<l, lors meme que la Moldavie deviendra le pays de toutes Ies
miseres pour Ies chanetiers de corvee, lors meme que sa terre s' ouvrira pour
cacher leurs tombeaux, la chanson populaire ne maudit pas ~la glorieuse
Molda vie». Lorsque le peuple ukrainien tombera dans l'esclavage economique
et politique, la )foldavie lui offrira un lieu de refuge; elle offrira une vie tranquille aux opprimes du servage; elle sera, enfin, pour eux le pays de la liberte et du bien-etre.
La tendance de l'emigration ukrainienne apparaît clairement dans la
chanson de l'Ukraine; cette chanson marque plutOt le caractere particulier
du peuple ukrainien en ce qui le distingue de ses voisins slaves et, dans la
meme mesurc:, elle le rapproche spirituellement du peuple roumain.
66

Holovatski, ouvr. citi, IV, p. 361.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

496

Gr. Na.n driş

22

Zusammenfassung
Diese Abha.ndlung wurde zum ersten Ma.I in fra.nzosischer Spra.che in der Zeitschrift
„Mela.nges de l'Ecole Rouma.ine en France, II" Pa.ris - Buka.rest im Ja.hre 1924 veroffentlicht und als Broschiire in London im Jahre 1958 gedruckt. In seines Untersuchung schildert
Grigore Nandriş di~ 1riihzeitigen Beziehungen, die die Moldau mit der Ukraina hatte. Die
Beziehungen zwischen den zwei Lăndern stiitzten sich auf militârische Hilfe in unklaren,
historischen Perioden. Die alten, volkstiimlichen ukrainischen Ba.lladen , ,dume" enthalten
spezifisch moldauische Mofrre und historischen Persrinlichkeiten. Einige a !te, uk.rainische
Lieder haben als Held Stefan den Grossen, a.ndere Ion Vodă der Grausame, oder Stefan
Tomşa. Viele Lieder beschrei!Jen Molda.ns Schonheiten und Reichtiimer. Die Moldau und ihre
Geschichte zogen das Interesse des ukraini.!IClten Volkes an und bildeten fiir das epische,
ukrainische Lied eine unerschopfliche InspirationsqueHe.
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VETORIA COSTINEAN

E ,arhicunoscut faptul că istoria oricărni popor este oglindită în creaNu există vreo perioadă din istoria unui neam care să
fie trecută cu vederea de marele creator care se numeşte poporul. Cu cât mai
zbuciumată este viaţa unei naţiuni, cu atât sunt mai bogate, mai expresive
şi mai sugestive cântecele şi baladele ei. Nu formează o excepţie nici românii.
care au fost în stare să creeze 1Vlioriţa, Nleşterul 1vlanole, ş.a. Toate cele expuse mai sus se referă direct sila românii din nordul Bucovinei, care, având
o soartă. cum nu se poate mai vitregă, au ştiut să rămână români fiind.în stare
să-şi păstreze portul, grniul. obiceiurile şi au îndrăzneala de a crea şi de a cânta.
l)ab;irită culturii, bunătăţii, dârzeniei şi vredniciei lor - care în urma
ultimului război au fost văduviţi de ţară, deportaţi prin Siberja şi ·Kazahstan, împuşcaţi prin pădurile bucovinene atunci când încercau să se întoarcă
în ţara lor - rnmânii din nordul Bucovinei au rămas români, au rămas la
ei acasă, lângă Carpaţi şi Siret şi continuă să-si cânte bucuriile şi necazurile
tot în româneste.
Prezentăm câteva cântece culese de la oamenii din satul Ropcea, din
nordul Bucovinei, în cue acesti creatori de frumos îsi cântă necazurile si suferinţele provocate de aşa-zi;a „eliberare" sovietică.
'
Se ştie că graniţa nedreaptrt, pusă de sovietici într-o noapte, a despăr
ţit copii de părinţi, fraţi de surori, dt au rămas mame ce îşi căutau feciorii
aidoma mamei ciobanului din Mioriţa, că au rămas copii ce nu şi-au mai putut w~dea părinţii. \"itrega istorie a nordului Bucovinei i-a făcut pe bucovineni să fie cetăţeni a trei ţări, pe parcursul acestei scurte vieţi pe pământ.
Părinţii noştri sunt români şi s-au născut în România, apoi au fost cetăţeni
sovietid, iar azi sunt cetăţeni ai Ucrainei. De aceea, nu este de mirare că au
fost multe mame care, presimţind marele pericol ce se abătea asupra odraslelor lor, au putut să-şi calce pe inimă şi să-şi trimită copiii în ţară, acasă,
în România. latft cum redrt acest eroism matern autorul anonim, în cântecul
La nucul dintre hotare:
ţia pPpulară orală.

„La nucul dintre hotare
S-au strâns cucii dintr-o ţară
Si cântă de se omoară.
iar mai jos pe-o rămurea
Cântă si o turturea
Tristă ~a inima mea.
Ascunsă prin ciritei
Ea spunea puilor săi:
- Zburaţi, puilor, aiurea,
Că ne-au împărţit pădurea,
A11altle Bucovinei, I, 2, p. "197-500,

Ne-au pus gard de sârmă
Şi ne-au lăsat fără casă.
Zburaţi pui, peste Carpaţi
Până-ţi ajunge la fraţi.
Aş zbura şi eu cu voi,
Dar aripile mi-s moi
Şi penile mi-s rărite
Şi puterile-s slăbite.
Voi zburaţi, că eu v-aştept
Aicea, lângă Siret."

Bucureşti,

199"1
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Noii stăpâni nu se puteau împăca cu faptul că a mai rămas cineva pe aceste
pământuri bogate şi frumoase. Ei au depus toate eforturile pentru a nimici
tot ce era românesc aici şi au început deportă1·ile în Siberia şi Ka.za.hstan.
Se svune că umblau prin păduri şi prin munţi boi şi cai sălbăticiţi, rimaşi fără
stăpâni. Animale ca1·e mureau de foame şi de sete. Despre aceasta spune cântecul auzit de la Raveca Bobiştean, în etate de 72 de ani.
, ,Patru boi cu lantu-n coarne
lntr-w1 codru mor 'de foame.
N-au nici apă şi nici fân,
C-a.u rămas fără stăpân.
Patru boi c11 lanţu-o coarne
lntr-u.n codru mor de foame,
Mor de dorul fânului

Şi mila stăpânului.
Patru boi cu lanţu-n coam.e
lntr-un codru-au murit de i<tame.
Morţi de foame şi de sete
N-o avut cine să-i adepe.
Că cel ce i-a adăpat
În Siberia-i împuşcat."

Hărnicia si cultura. româ11ilor din nordul Bucovinei, averea aCUlb.ulată
pe parcw-sul a1;ilor şi cu sudoarea frunţii le-au adus băstinaşilor multe necarani şi multe suferinţe şi de aceea acea~tă temă este foarte des înUtn.ită în
dntecek populare. Drept exemplu ne poate servi cântecul Cucttle ·CJI, pene
wulf.e:

„Cucule cu pene multe,
De ce cânti numai la munte?
Cântă şi În gi·ădina mea
Să văd cui i-a rămânea.
De-a rămâne la surnri
Să crească în ogi·adă flori.
De-a rămânea la fraţi
Să crească in ogradă brazi.
De-a rămânea la moscali
Să crească în ogradă scai".

(Inf.

Bobiştean

Raveca)

Rar, foarte rar blestemă românul, dar şi când blestemă îşi pune toată
ura, toată credinţa lui în puterea magică a cuvântului. De altfel, şi. în cântecul de mai sus vedem că poporul blestemă ceea ce a avut mai scump - pă
mântul. Este un blestem-rugăminte către acest îngăduitor pământ care ne
hrăneşte. Ruga gospodarului este ca pământul să nu rodească pentru străini,
să simtă străinul că nici pământul nu rodcste si nici lumea nu-l primeste si
atunci poate se va duce de unde a venit. Dar ~cest lucru nu s-a întâ~pl~t
şi românii de aici continuă şimi blestemelor:
„Cucule, pasăre mândră,
Suie-te la cer si cântă,
Dar pe cine adt mânie,
Bleastămă-1 străin să fie.
Blcastămă-1 din al meu nume
Să fie străin în lume,
Că nu-i trebe altă ocară
Ca străin şi fără ţarri.".
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Dureros blestem, iz,·orât din marea durere a românului ce a fm•t umilit, înjosit pânrL într-atât încât să se simtă străin în ţara lui şi să nu-i rămână
decât să-şi cânte amarul şi durerea şi; dacă îi ajunge curajul, să-i blesteme
pe asupritori:
„Foaie ,·erde, mftr rotat,
Rusule, fii blestemat,
C-ai Yenit cu multe stele
~i ne-ai adus multi'i jele.
Foaie wrde, foi de stir,
Rusule, n-ai avea pai·te
Nici de loc în cimitir,
Că tu, cu Stalin al tău,
Ne-ai adus nouă mult rău.
Rusule, fii blestemat,
mort sul1 un gard

Vede-te-aş

Cum au murit an de an
Multi români din Kazahstan.
Huşilor, fiţi blestemaţi
şi ai voştri împăraţi
(-aţi wnit si ati 'ucis

Yoi

~i biserici aţi Îl;chis.

Arde-v-ar focul năpâ1ci,
Să Vă văd îmblând pe br~nci,
Că voi ne-aţi făcut de-ocară
~i ne-aţi lăsat fă'ră ţară."

Prin satele din preajma Cernăuţiului circulă un cântec care se referă
la înstrăinarea copiilor ce au fost despărţiţi de părinţi de o. graniţă 5trlmbă
de sârmă ghimpată, păzită cu vigilenţă de către actualii „stăpâni" :
„Dimineaţa

când mă ~col
Ies afarft la usor
Şi mft uit în ;at cu dor
Cum merg taţii la feciori
Şi soacrile la nurori.
D'a mea mamă nu mai vine
Pardt nu-i e dor de mine.
Să-ţi fi fost, mamă, argată
Tot veneai la mine-o dată
Eu îs drept sângele tău
Vino să vezi ce fac eu,
Că sunt tare supărată
N-am cui să mă plâng odată.

- Eu aş veni, fata mamei,
Dar graniţa îmi stă în cale
Multe sârme rugînite
~i de oameni răi păzite.
Oameni răi, care-au venit
Şi în două ne-au împărţit.
Dar tu, fată, nu boci
Că eu la tine-oi veni
Numai tu să-mi faci chemare,
Şi le spui că ţi-i dor tare
De mama ce te-a născut
Şi de-atunci nu te-a văzut."

Iată, deci, care este trista realitate redatrt prin cântec doinit de către
acei oameni care, pentru a-şi chema rudele sau prtrinţii la nunţi, cumătrii
sau chiar înmormântări au ne\·oie de stampile telegrame hotărâri permisiuni. Asa îsi exprimă marca lor durere ~cei care' nu au nici ~1ăcar cre~tinescul
drept d~ a ~·eni la mormintele celor dragi.
'
Nem·ând puten'a de a distruge ruşinosul gard de sârmă, oamenii roagă
for ţde na tm ii s:t facft acest lucrn, cum ar fi în cântecul: Zice luna ciitre soare:

„Zice luna către soare
vine Siretul mare.
De-ar \'en i, soare spune,
Să \'ăd cum se înec strrtinii,
Ape tulbure să vie
Că
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toţi sr1-i mâie
Să rămâie numai fraţii
Să înconjure Carpaţii.

Veneticii

Vino, Siret, tulburel
Şi rupe gatdul de fer.
Sireţel, vino şi tu
Şi-i îneacă tot amu!
De-a da Domnul si-asa-fi
Tare bine-am mai trăi".
Am prezentat doar câteva cântece care, după părerea noastrr1, exprimă aspiraţiile şi necazurile bucovinenilor. Am putut observa din cele prezentate mai sus că tematica folclorului din această zonă este destul de variată, dar şi că toate aceste cântece·au o singură temă - viaţa grea a oamenilor din acest colţ de ţară în condiţiile istorice vitrege ce s-au creat aici
în urma odiosului tratat Ribbentrop-Molotov. )\e confirmă acest lucru şi
cântecul Bucovină, ce-ai păţit?
„Bucovină, ce-ai păţit?
Cine-ri două te-a împărţit?
M-a împărţit un irod
Şi mi-a spus de sud şi nord.
Bucovină, floare-aleasă,
Cheamă-ţi copilaşii acasă
Din miazăzi şi apus

Unde dusmanii i-au dus.
Primeşte~i la sânul tău

Din mila lui Dumnezeu
Si mai fă si-un parastas
Pentru ac~i care-au rămas
Prin pustiuri răzleţiţi
Fără cruci si nebociti.
Dusmanii s-~u stăruit
Şi pe mulţi i-au nimicit.
Am fost mulţi - suntem puţini,
Dar suntem aici stăpâni."

Cântăreţul anonim se adresează Bucovinei ca unei mame şi o îndeamnă
cheme acasă copilaşii răzleţiţi prin lume. Dialogul dintre cântr'.reţ şi
Bucovina exprimă suferinţa românilor, nostalgia după cei dragi şi apropiaţi,
care au rămas undeva „prin pustiuri răzletiti", în urma deportăriloc în masă
ce au avut loc în nordul Bucovinei.
' '
Am amintit aici numai cântecele de înstrăinare, de dor după cei refugiaţi
sau deportaţi, de ură faţă de acei ce ne-au adus atâta suferinţă şi cel care
exprimă dorinţa românilor bucovineni de a nu mai fi „străini" şi fără ţa;ă.
Toate aceste cântece au o melodie aproape identică cu a bocetelor,
melodia lor este domoală, aşa cum sunt şi oamenii din partea locului.

să-şi

Zusammenfassung

Die Untersuchung beschăftigt sich mit der sozialpolitischen Lage der Rumănen in
der Czernowitzer Gegend - wâhrend des Kommunistischen Regirnes und zeigt wie sich das
Leben dieser Bevolkerung in der volkstiimlichen Schopfung widerspiegelt. Als Beispiele diesen
Gedichte, die aus zeitgenossischen Schopfungen starnrnen, wichtig ist auch, dass die Gedichte
auch gesungen werden, wobei die Melodien ebenfalls von volkstiimlichen Dichtern kornponiert wurden.
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OREST MARCU - CERC:ETĂTOR AL TAXONOMIEI
ŞI ECOl.OGIEI COLEOPTERELOR
PETRU BEj:îNARU

Parcurgând lucrările ştiinţifice ale profesorului Orest Marcu înţelegem
lesne preocupările sale pentru cunoaşterea faunei de coleoptere din pădurile
Bucovinei, preocupări extinse apoi la scară naţională.
·
Sca născut la 21 septembrie 1898, în oraşul Rădăuţi, unde urmează studiile generale şi liceale. După absolvirea cursurilor secundare la Liceul „Eudoxiti ·Hurmuzachi" se înscrie la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din
Cernăuţi. Promovează cu rezultate excepţionale examenele de licenţă în anul
1920: Devine profesor şi este încadrat la catedra de ştiinţe naturale şi geografie la Liceul „ Eudoxiu Hurmuzachi", unde lucrează până în anul 1924,
cântl· frece ca asistent şi apoi conferenţiar la catedra de zoologie şi parazitologie· a Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi .. La 6 decembrie 1926 susţine teza
de doctbrat în ştiinţe naturale la Universitatea din Cernăuţi.
·
· fotre anii 1940-194.7 lucrează ca profesor de zoologie şi zoo~eografie'
la Universitatea „Al. ~-Cuza" Iaşi, apoi este profesor la catedra de biogeografie a Universităţii din Cluj-Napoca. Aici devin~ şi director al Institutului
de Speologie, înfiinţat de marele biospeolog Emil Racoviţă.
·După cum mărturisesc documentele şi aprecierile d1ri istoria ştiinţei,
Eugen Botezat a întemeiat la Universitatea din Cernăuţi o familie ştiinţifică'
remârtabilă. Printre membrii acestei familii Orest Marcu s-a dedicat, alături
de activitatea didactică, citohistologiei terminaţiilor nervoase în muşchii
insectelor, studiului morfologic al organelo; de respiraţie şi stridulante la
coleoptere.
·Eminent pedagog, distinsă personalitate didactică, profesor exigent
şi de mare frumuseţe morală în relaţiile cu studenţii în cele trei universităţi
~·omâneşti unde a lucrat, omul de ştiinţă Orest Marcu prezenta p;elege;i cu
o arhitectonică armonizată componentelor, însemnătăţii ideilor şi anului
de studiu al studenţilor. Calmul, răbdarea, caracterul sistematic al cunoş
tinţelor de zoologie şi biogeografie, dorinţa ilustrării adevărurilor lumii vii,
claritatea expunerii făceau din prelegerile sale autentice ore de didactică şi
stiint[t.
'
' La Întâiul Congres :Naţional al :Naturaliştilor din România din 18- 21
aprilie 1928 de la Cluj, Orest Marcu a prezentat comunicarea: Contn.buţiuni
la ecologia unor distrugători ai pădurilor Bucovinei. Cercetări îndelung efectuate privind diferite specii de Bostrychidae au condus la constatarea că la
fiecare din specilile de conifere ce constituie masive în regiunile Carpaţilor
se află asociaţiuni biologice, variate după copaci tineri sau bătrâni, sănătosi
sau Udaţi şi rupţi de vânt.
'
Analele Bucouimi, I, 2, p. 501-.'503,

Bucureşti,

19!H
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La molidul tânăr se formează asociaţii între Cryphalus abietis, Pityogenes chalcographus şi Pityophtorus micrographus care atadt în succesiunea
enumerată diferite părţi ale coniferului tânăr sănătos, iar la cei rupţi de vânt
sau tăiaţi ordinea atacului este schimbată.
La arborii bătrâni, aşa cum constata şi P. Borcea, numărul speciilor
asociate care atacă este mult mai mare, iar succesiunea este mult diferită;
zborul Ips typographus premerge celui de Pityogenes chalcographus. Coabitările diferitelor specii de bostrychide care atacă molidul sunt determinate
de gradul de vitalitate al copacilor atacaţi.
La brad asociaţiile biologice ale acestui grup de insecte sunt tot bine
pronunţate; prima insectă care atacă bradul este Cryphalus picae mai aks
pe axilele ramuri4>i;; urmează Pi_tyogenes chalcographus, Pityophtorus micrographus - ambele caracteristice pentru molid - ; la copacii bătrâni mai
atacă Pityoctehes spiniden în părţile supedoare şi mijlocii şi Pityocteines
curridens la baza tulpinii, iar la un atac mai avansat speciile se a~iază pe
toate organele bradului.
La pinii tineri în asociaţii se găsec Pityo~enes bidentatus, şi P. micrographus; la copacii bătrâni vitalitatea este scăzută de atacul insectei Blastophagus piniperda facilitând instalarea altor specii: Ips suturalis, I. amintiRus şi în final Ips acuminatus.
Cercetările au scos în evidenţă t:erinţele tehnice ale apărării pi~urii
de atacul bostrychidelor. Importantă este cunoaşterea şi respectiv tăierea
arborilor cursă, tăierea ramurilor şi vârfurilor acestora într-o anumită ordine. De mare însemnătate este ecologia Bostrychidelor din cursul unui- an:
dacă au una sau dolk~ generaţii pe an, timpul de zbor în funcţie de cafe se
taie arborii de cursă.
.·
Cn bostrychid periculos, care prin atacul săq,depreciază valoarea lemnului, este Xyloterus lineatus cu generaţie dublă şi pentru combaterea căruia
Orest Marcu adoptă soluţii practice adecvate.
Sintetizând, în cercurile academice Orest Marcu rămâne cunoscut
pentru cercetările sale taxonomice şi ecologice asupra coleopterelor, asupra
ipidelor dăunătoare pădurilor şi asupra terminaţiilor nervoase în muişchii
insectelor.
A colaborat la Buletinul .Facultăţii de Ştiinţe Cernăuţi, Buletinul ~a
turaliştilor din Oltenia şi Banat, Craiova; Bull. Scientifique Acad. Roum.;
Ecou de codru, Bucureşti; Revista ştiinţifică „V. Adamachi," Iaşi; Natura,
Bucureşti; Zoolog. Anzeiger, Verb. und. Mitt. des natunv. Vereines Sibiu etc.
Orest ~arcu moare la Cluj-Napoca, la 15 ianuarie 1973, lăsând o bogată literatură ştiinţifică pi ivind fauna de coleoptere şi alte ordine de insecte din nordul Moldovei. Din această literatură considerăm deosebit de importante lucrările: Distrugiitori1" pădurilor Bucovi11e1·. Fam. Ipidac, Blll. Fac.
Şt. Cernăuţi, vol. I, 1927, fasc. 1; Neue Coleopterc11 aus der Bukowi11a, Bul.
Fac. Şt. Cernăuţi, vol. 1, 1927, fasc. 1; Catastrofele pădurilor din Bucovina,
Ecou de codru, Bucureşti, 1928, nr. 2; Contn"buţiuni la cunoaşterea coleopterelor Olteni.ei, Bul. Natur. din Oltenia şi Banat, Craiova, 1928; Die Jpidenfauna von Rumanien, Bull. Scient. Acad. Roum., VI, 1933; Jiigraţiuni
în mase compacte pitţin obişnuite la larvele unor Diptne, Rev. st. V. Adamachi,
Iaşi, vol. XXXV, 1949, p. 183-184; Die Orthopterenfauna der Bukowina
Buletinul Fac. de ştiinţe Cernăuţi, 1936, p. 27-37; Gândacii în medicina
poporului român din Bucovina, Rev. st. „V. Adamachi," Iaşi, XXXI, 1945,
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1-2, p. 17-20; Serropalpus barbatus Schal un serios distrugător tehnic al
lemnultti de molift şi brad în Moldova, Rev. st. „V. Adamachi" Iaşi, XXXIV,
1948, p. 198; Lilieâi, un preţios auxiliar al agriculturii şi anexelor sale,
Natura, VII, nr. 3, 1955, p. 48-56; Contribuţii la cunoaşterea bostrichizilor
din Moldova şi ecolog1·a lor, Rev. st. V. Adamachi, Iaşi, XXXV, 3-4,
1949, p. 184.
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Zusammenfassung
Die Arbeit „Orest Marcu - Forscher auf dem Gebiet der Taionomie und Olimlogie
der Koleopteren" stellt im ersten Teii die biographischen Daten dar; und zwar das Geburtsdatum am 21. - IX - 1898 in Rădăuţi, seine Studien und seine Entwicklung als Wissenschaftler.
Orest Marcu Lehrer war der hervorragende Professor an der Czernowitzer Universităt.
Eugen Botezat illnstrierte dann mit authentischer, pedagogischer Berufung den Lehrstuhl
fiir Zoologie und Biogeographie an den Universităten in Czernowitz, laşi (Jassy) und
Cluj-Napoca.
Es werden die Eigenschaften ale hervorragenden Pedagoge und dann als Forscher der
Tierwelt beschrieben.
Am 13./21. - IY - 1928 nimmt er an der ersten nationalen Tagung der Naturwissenscha ftler Rumănirns teii.
Orest Marcus Forschungen enthalten umfassende und tiefgehende Bemerkungen iiber
einigett Yernichter der Bukowiner Wălder, darunter Kă.fer, wie die Ipiden.
Er hat zahlreiche Arbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften des In- und Auslandes
veroffentlicht.
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RĂSPÂNDIREA CORVIDELOR

IN

DEPRESIUNEA RĂDĂU'fl

SORIN TRELEA

Dintre speciile de corvide cunoscute în ţara noastră, pe parcursul celor
4 ani de observaţii, n-am semnalat niciodată prezenţa lui Corvus corone corone şi numai de 2 ori a gaiţei de munte, Nucifraga caryocatactes.
Observaţiile şi evaluările numerice şi de densitate au fost făcute în
timpul anului împărţit în 6 perioade:
- hiemal = noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie,
- prevernal =martie - aprilie,
- vernal= mai - iunie,
- estival = iulie,
- serotinal = august,
- autumnal = septembrie - octombrie.
HIEM.

PREV.

VERN.

ESTIV.

C. frugilegus

0,070

0,065

O, 12

o, 14

C. corax

0,025

0,035

0,037

C. monedula

0,037

0,042

C. corone
cornix

0,010

Pica pica

Garrulus
glandarius

SPECIA

SEROT.

I

I

AUT.

o, 15

o, 15

0,037

0,036

0,037

0,051

0,052

0,052

0,055

0,015

0,016

0,015

0,017

0,017

0,055

0,060

0,054

0,063

0,065

0,066

0,005

0,003

0,003

0,004

0,004

0,005

Din datele de mai sus, care exprimă o medie a abundenţei pentru anii
in calcul, se desprind următoarele concluzii:
- Corvus frugilegus este cea mai abundent{l în teren, având în zona
Depc-esiunii Rădăuţi o răspândire la iel de mare cu cea din Moldova de sud;
- Corvus corax, deşi o specie considerată rară, are o bună reprezentare care poate fi explicată prin apropierea pădurii de răşinoase ce coboară
în d·:·presiunea ~i abundenţa hranei din apropierea numeroaselor crescr1 torii
de animale mari;
- Corvus monedula are o răspândire ceva mai redusă în comparaţie cu
Moldova de sud, explicată prin lipsa locurilor preferate pentru cuibărit;
- Pica pica are un indice mare de abundenţă explicat de noi prin locuri favorabile pentru cuibărit, abundenţa mare a hranei şi o mortalitate
redusă la cuib;

luaţi

Analele Bucovinei, I, 2, p. 505-511,

Bucureşti,

1994
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- Corvus corone corn ix este relativ rar, deşi am constatat că densitatea este mai mare în zăvoaiele din zona Bilca-Gălrrnesti unde are conditii
mai bune pentru cuibărit;
'
·
- Garrulus glandarius este frecventă în apropierea lizierelor de amţstec
ce coboară mult în wna Gura Putnei, Vicovu de Sus, Vicovu de ]05, unde
apare frecvent în livezile gospodăriilor omeneşti.
Indicele kilometric de
SPECIA

I

HIEl\I.

I

abundenţă

(IKA) la. conidele <lin

PREV. / VERN. / ESTIV.

j

SEROT.

J

ora.şui Ră<lăuţi

AUT.

OBS.

C. frugilegus

0,25

0,28

0,27

O, 18

0, 17

o, 19

1991-1993

C. corax

0,055

0,040

0,025

0,037

0,040

0,040

1992- 1993

C. monedula

0,065

0,070

0,068

0,057

0,052

0,063

1990- 1992

C. corone
corn ix

0,0015

0,0013

0,0012

0,0010

0,0010

O, 0012

1992- 1993

Pica pica

0,030

0,033

0,035

0,032

0,028

0,028

1990- 1993

Garrulus
glandarius

0,0010

0,0012

0,0011

0,011

0,0012

o, 0011

1991- 1993

din

-

Deşi s-a folosit tot metoda
oraşul Rădăuţi menţionăm:

traseelor, pentru indicele de

abundenţă

- Exemplarele de Corvus cora·x şi Garrulus glandarius rar pot fi întâlnite în interiorul 01~aşului; Corvus corax a fost semnalat doar survolând
orasul si niciodată nu a fost observat poposind în oras ·
' ~ Pica pica poate fi găsitft în zonele de la perif~r,ie sau în stuffirişul
de la Balta Balţig unde şi cuibăreşte;
- Toamna şi iarna Corvus frugilegus în majoritate, amestecat cu Corvus
monedula formează grupări de peste 3- 4 exemplare;
- Concentrările Corvus frugilegus şi Corvus monedula în anotimpul
rece, în zona oraşului, se datorează abundenţei hranei de la ghenele de gunoi
din jurul concentrărilor de blocuri;
- Scăderea numărului din estival şi serotinal se datorează abundenţei
hranei de pe ogoarele înconjurătoare.
Indicele de abundenţă (IKA) suferă modificări lega te de anotimp.
dar şi de acti\'itatea diurnă, corelată cu faza de împerechere şi creştere a
puilor:
Ct:IBĂBITUL COH\"JDEJ;OR Î~ ZONA STUDIATĂ

Studiul cuiburilor în zona hrntrt spre obser\'aţic este mult îngreunat
înălţimea apreciabilă a ·arborilor în care cuibrtreff Corvus frugilegus (plopi.
oţetari, tei) şi Cornts Corax (stejari, fagi). Mai accesibile au fost cuiburile
de Pica pica, Corvus monedula şi Corvus cora~e cornix.
Am reuşit srt culeg date şi să observ de aproape: 18 cuiburi - Co1n1s
de

frugilegns, 17 cuiburi - Pica pica, 10 cuiburi - Corvus monedula, 2
buri - Con-us corone cornix, 1 cuib - Corvus corax.
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Tabel cu nr. mediu de cuiburi de conide din
SPECIA

C. c-orax

1990

1991

oraşul Rădăuţi

1992

1993

OBS.

populat 1991

1

1

1

1

14-4

131

139

129

-

27

22

23

24

-

C. corone cornix

2

2

2

2

-

Pica pica

8

7

7

11

-

C.

fru~ilegus

C. monedula

- Cnicul cuib depistat de Corvus corax şi populat în anul 1991 este
cel din cimitirul evreiesc.
- Corvus frugilegus cuibăreşte în arborii înalţi. cel mai jos cuib depistat f~ind la 5,5 metri de sol, iar cel mai înalt la 21 metri. Concentraţii mari
de cuiburi sunt la: Spitalul de boli contagioase, cimitirul oraşului, parcul
central, parcul „Alexandru Sabia".
- Corvus modeluda are majoritatea cuiburilor în hornurile neprotejate şicele care nu mai sunt utilizate. Un singur c11ib a fost depistat într-un
exemplar de pin bătrân.
- Pica pica are cuiburi la periferia orasului, în livezi si în zona mlăs
tinoasă. de la Balta Balţig, unde concentraţi~ este mai mar~ şi în creşter~.
Anual am semnalat şi cuiburi în lunca râului Suceviţa din partea de S-SV
a oraşului, dar aceastea sunt de regulă distruse de copii.
- În ce priveşte construcţia cuiburilor, acestea nu se deosebesc de
modalităţile obişnuite citate de literatură.
- În zona dinafara localităţilor, o frecvenţă mai mare au cuiburile
de Pica pica, Corvus corone cornix şi, rar, Corvus corax.
- Pentru prima oară, caz necitat în literatură, am găsit un cuib de
Corvus corax la N-E de comuna Horodnic, aproape de Halta Horodnic,
plasat pe un s.âlp de înaltă tensiune. Se pare că este construit de o pereche:
tână1 ă, 'iar în anul 1993 a fost populat şi au ieşit din el. la zbor 4 pui.
- O asociaţie mai puţin întâlnită se găseşte sub podul rutier de peste
râul Suceava, în localitatea Dornesti, unde cuibăresc la un loc Corvus monedultl, Streptopelia decaocta şi ~âţiva porumbei sălbăticiţi.
Tabel cu nr. mediu de
Specia

ouă şi

dimensiunile acestora

Diam. mare
(mm)

Nr. ponte

Diam. mic.
(mm)

Obs.

C. frugilegus

5, 1

39,1

28,2

18 cuiburi

C. monedula

6,3

30,2

24,5

10 cuiburi

Pica pica

4,8

31,3

25,2

17 cuiburi

C. corone cornix

5,0

38,6

27,9

2 cuiburi

I
I
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- Dimensiunile şi nr. pontelor din cuiburile studiate se încadrează
în limitele medii citate de literatură, deşi numărul pontelor este sub media
normală la Pica pica. ::\u am putut tra~e o concluzie privitoare la corvus
corax, deoarece nu am reuşit să studiez decât un singur cuib.
- Am remarcat o ma1e varietate a pigmentaţiei pontelor la Corvus
fmgilegus chiar în interiorul aceluiaşi cuib.
Dinamica depunerii pontelor la o colonie de C. frugilegus

NR.

NR.
CUIB

DATA DEP.
POl\'TEI

NR.
OUĂ
ZILE
DECLOCITE
PUSE

I

DATA
ECLOZ.

-1.-

2-4.IV.

5

-2.-

1-3.IV.

3.
--

2-5.IV.

1.

2-5.IV.

6

-5.-

30-31.111.

1

6.

30-31.111.

2

-

7.

2-4.IV.

6

18

22.IV.

8.

3-4.IV.

5

18

21.IV.

·--

DUNR.
NR. RATA
PUI
PUI ŞEDEECLOZ. ZBUR. RII
CUIB

18

21.IV.

1

4

18

20.IV.

1

5

18

21.IV.

3

18

22.IV

5

18

19.IV.

4

I

-

-

DATA
ZBOR

32
21.V.
3
--. ·--

1

-3

--

-30-

19.V.

32

22.V..

~·

1

31

23.V.

3

30

18.V.

-- --- -----

-

1

4

31

23.V.

5

5

31

2J.V.

--- -- --

- Din datele sintetice ale observării celor 8 cuiburi de Corvus frugilegus, în anul 1991, din zona pădurii Gălăneşti-Bilca, rezultă că faţă de numărul pontelor depuse, la zbor iese un număr mai mic de pui. Mortalitatea
a fost mare, datorită frigului şi ploii din perioada de clocit.
- La cuibul nr. 6 cele două ouă au fost părăsite datorită stării conflictuale dintre perechea „titulară" şi o pereche cu care îşi disputa acelaşi cuib.
Dintre puii ieşiţi la zbor, în total 26, doar 3 s-au pierdut.
OBSERVAŢII

ASUPRA DINAMICII

ŞI

PERFORMANŢELOR

DE ZBOR LA COR\'IDELE

STUDIATE
Observaţiile au fost efectuate studiind anatomia păsărilor capturate
şi zborul lor în diverse situaţii meteorologice, care au luat în calcul viteza
şi direcţia vântului, existenţa curenţilor ascendenţi termici sau termodina-

mici, plafonul de nori etc.
Ciorile sunt păsări rezistente, care pot parcurge într-un zbor neîntrerupt distanţe mari. Ele pot să-şi măreascrt într-un timp foarte scurt ,·iteza normală a zborului la viteze maxime. Cioara de semănă tură şi strrncuţa
zboară mai repede decât cioara grivă şi ţarca ale căror date aerodinamice
indică o serie de calităţi de zbor nefavorabile. Coada de ungirne medie a ciorilor faţă de lungimea aripii este proporţionalrt cu calitlţile ei aerodinamice
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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favorabile şi toate asigură o mişcare mare în timpul zborului şi o rezistenţă
mare la înaintare. Aripa relativ îngustă a ciorii de semănătură şi a stăncuţei,
care este mai flexibilă decât aripa mai lată a ciorii grive, determină zborul
mai rnpid al primelor două. Forma mai întinsă a aripii şi musculatura mai
dezvoltată a ciorii de semăniituri s-au format probabil de-a lungul migraţiilor pe mari distanţe, mai ales la populaţia estică, care întreprinde înainte
de căderea iernii asemenea drumuri şi se întoarce în ţinutul de baştină primăvara tim:puriu. Un avantaj important pentru capacitatea de zbor este
forma aerodtnamică constituită de construcţia fusiformă a corpului, care se
subţiază de la car. la coada retezată. Cioara grivă, care posedă o coadă mai
lung~1. în migraţiile sale legate de venirea iernii nu se îndepărtează de ţinu
turile de cuibărit.
Stăncuţa întrece ciorile privind viteza de zbor. Ea are humeruşii
mai scurţi şi o musculatură foarte <..lezvoltată. Proporţia dintre lăţimea aripilor, corpul scurt şi coada scurtă avantajează marea ei mobilitate de zbor
la care se adaugfL şi o frecvenţă sporită a bătăilor aripilor. Ea este în stare
să dezvolte viteze mari de zbor întrecând celelalte ciori.
De speciile amintite mai sus se dcosebsc in mod fundamer.. tal gaiţa şi
coţofana. Deosebirile apar din neproporţionalitatea anatomică a lungimii
unor clemente ale scheletului aripii. Acomodându-se la. un zbor mai lent, humeruşii sunt mai lungi ca la ciori, cei ai gaiţei fiind cei mai lungi. Scheletul relativ scurt al autopodului anterior, corelat şi cu penele scurte de pc acesta
determină un zeocnpod lung-, care cmespunde cu suprafaţa mare a aripii
lor. Aceste particularităţi anatomice influenţează specificul zborului la gaiţă şi coţofaPă.

Deosebit ele importantă în această· privinţă este forma cozii şi a aripii. Eficacitatea vz..lorii scăzute a anvergurii aripilor frânează înălţarea rapidă. Penele de pc autopod sunt relativ mai late decât la celtlalte ciori. Zborul coţofenei este neregulat şi cere un efort mult mai mare mai ales când este
vânt. Musculatura puternică vine în sprijinul acestei afirmaţii. Cu ajutorul
unei cozi lungi ea se poate mişca foarte abil între copaci sau poate frâna un
zbor în săgeată. Dacă se lasă să cadă de pe o înălţime oarecare, ea frânează
căderea folosind coada ca un evantai şi aripile întinse, aterizând cu o viteză
foarte mică.
Zborul aparent nesigur al gaiţei într-un teren deschis rămâne în urma
celui al coţofenei. Cu atât mai extraordinare apar migraţiile, ce-i drept eşa
lonate pe etape, pe care le întreprinde gaiţa în anii ele invazie. Acomodarea
aripii gaiţei la viaţa în locuri împădurite este evidentă. Ea se mişcă cu abili-.
ta te, f.ără zgomot, printre crengile copacilor.. Coada lungă explică şi capacitatea gaiţei de a schimba brusc dire.cţia de zbor.
O serie de caracteristici morfo-anatomicc devin determinante şi pentru zborul în curenţi ascendenţi termici, care este un zbor planat. Dintre
corvide, au fost observate cu precădere Corvus frugilegus şi Coryux corax,
acesta din urmă fiind un adevărat performer în zborul plutit, atât în curenţii ascendenţi termici cât mai ales _în cei termodinamici din zonele montane.
Corv_us frugilegus spiralează şi ur.că în curentul ascendent termic r.umai în grup masiv şi foarte rar indivizi ~zolaţi. Utilizarea acestor curenţi
este accidentală şi are Ieie în orice anotimp îri care aceştia se formează. Spi-.
ralarca păs~.rilor în grupuri mari este dezordonată, însoţită de ţipete scurte,
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iar urcarea nu dep(tşeşte 700 metri înălţime, La un moment dat, fără un motiv
aparent, indivizii plasaţi mai sus execută un picaj violent, după care toţi ceilalţi ii urmează. Apreciem viteza din timpul picajului în jur de 90-100 km/h.
Am observat cazuri în care redresarea s-a facut cu mare dificultate foarte
aproape de sol şi obstacolele de la sol.
înd.emânarea ciorii de semănătură de a utiliza curenţii ascendenţi termici poate fi legatrt de migraţiile pe care aceste pil.sări le execută, avînd în
vedere că aceasta oferă o mare economie de energie.
Dacă pentru cioara de semănătură zborul plutit este accidental, pentru corb acesta devine absolut necesar pentru descoperirea cadavrelor cu care
se hrăneşte. Anvergura aripilor şi indicii de portanţă superiori fac din corbun zburător desăvârşit, capabil să străbată zilnic distanţe apreciabile. Urmărit în zborul din golul alpin, corbul este cel mai bun zbur~,tor în curenţii
dinamici de pantă. Aceştia se formează în urma deflectării vântului de crestele golaşe şi formarea unei ascendenţe în faţa pantei şi a urn:i descf'ndenţe
în spatele ei. Când pereţii golaşi de stâncă se încălzesc, se pot desprinde şi
bule termice care măresc valoarea ascendenţei.
În zona Depresiunii Rădăuţi, am observat corbi la îni:lţimca de 1.500
metri, iar în Munţii Rodnei şi Munţii .Făgăraşi, la altitudinea de peste 2.800
metri. Spiralarea acestei păsări este inconfundabilă prin faptul că se află
mereu în centrul ascendenţei pe care o valorifică la fel ca răpitorii de zi.
CONCLUZII

Studiul unor populaţii de corvide din zona Depresiunii
la formularea următoarelor concluzii:

H.ădăuţi

a dus

1) Densitatea şi încărcarea Depresiunii Rădăuţi cu păsări din Familia
Corv1dae este asemănătoare cu cea din Podisul Moldovei existând totusi unelediferenţe:
'
'
- Corvus corax şi Corvus frugilegus au o densitate mai mare.
- Corvus corone cornix şi Corvus monedula au o densitate mai slabă.
2) Regimul de hrană al corvidelor studiate face din Corvus frugilegus, Corvus monedula şi Corvus corax păsări neutre sau folositoare, iar din
Pica pica, Corvus corone cornix şi Garrulus glandarius, păsă1·i care provoacă
daune.
3) În raport cu numărul pontelor depuse, citate de literatura de specialitatt' în Depresiunea Rădăuţi acest număr este mai mic.
4) Procentul de ourt neeclozate şi mortalitatea la cuib este mai mare în
zona studiatrt datoritrr conditiilor de climă ce suferă mari variatii în perioada
martie-aprilie.
'
'
5) Performanţele de zbor ale corvidelor sunt în strânsă legătură cu
structura aripii, plasarea cmtrnlui aerodinamic total şi comportamentul
acestora legat de crrntarea hranei şi de apărare.
6) Corvus corax şi parţial Corvus frugilegns valorifică atât curenţii ascendenţi termici cât şi cei termodinamici pentru migraţii şi căutarea hranei.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Mitteilung enthălt neue AngalJen iiber die Familie „Corvidae" innerhalb der Dodensenkung Rădăuţi zwischen 1990 - 1993, einschliesslich der Stadt Rădăuţi.
Verglichen mit den Daten, die von den rumănischen Spezialisten betreffend die Familie „Corvidae" ·1eroffentlicht wurrlen, fincJet der Verfas.<;er, dass dank der spezifischen
klimatischen und geographischen Bedigungen der Uodensenkung Rărlăuţi einige Arten hier
besser vertreten simi und andere weniger. Die Zahl der Eier und der ausfliegenden Jungen
kleiner ist.
Die Qualităt u11d die Leistung des Fliegens sind in engem Zusammenhang mit dem
Bat1 der Flflgeb, der Kotweudigkeit des Futters und der Migration.
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CONSTATĂRI PRIVIND UNELE CAUZE CARE AU DUS
LA REDUCEREA NUl\IĂRULUI DE PĂSĂRI

PE TERENURILE AGRICOI„E
TITUS IXCESCU

Cercetările

efectuate asupra avifaunei din zona agricolă a comunelor
Vicovul de Jos, Gălănesti, Horodnic, Dornesti, Satu-Mare,
Bădeuţ'i, Volovăţ, :Marginea şi oraşul Rădăuţi, în perioada' anilor 19771981, * scot în evidenţă pe lângrt altele şi un număr foarte redus de indivizi
din majoritatea speciilor de păsări, ce populează aceste locuri.
În ~ceastă situaţie, s-a impus depistarea cauzelor care au dus la această diminuare. Primele preocupări au fost îndreptate asupra condiţiilor de
cuibărit, atât în terenurile cultivate, păşuni, şi fâneţe, cât şiîn locurile unde
mai există,, în pâlcuri mici sau izolat, vegetaţie lemnoasă.
Aceste cercetări au scos în evidenţă că în locurile cu pâlcuri de sf1lcii
bătrâne, speciile de prtsări ca: vrabia de casă ( Passer domesticus (.I), vrabia
de câmp (Passer 111011tam1s (L) stăncuţa (Corvus monedula (Fisch.), graurul
(Sturnus vulgan:s L) sunt încă bine reprezentate. Tot în aceste locuri au mai
fost semnalate cazuri rare de piţigoi mare ( Parus major L.) şi piţigoi sur
( Parus palustris L.). Aceste specii nu mai populează terenurile cultivate,
unde vegetaţia lemnoasrt a fost scoasă, ca urmare a extinderii terenurilor
agricole, fiindcă nu mai au loc unde să-şi construiască cuiburile.
De,t;xemplu, terenurile agricole de la Temnic, de pe raza comunei SatuMare, şi.Şci;untari, de pe raza oraşului Rădăuţi, cu ani în unnă aveau multe
porţiuni .ocupate cu boschete lemnoase şi arbori. Atunci se găseau şi specii
de prtsr1ri ,~aracteristice acestui biotop ca: mierla neagră (Turdus merula L.),
sfrânciocul roşie tic (Lanius collurio L), sfrânciocul mare ( Lanius excubitor
L.), ce.ntiz~ ( Fringilla coelebs L.), sticletele Carduehs carduehs (L), graurul
(Sturnus vulgahs L.), grangurul (Oriolus oriolus (L) etc.
Dt~pă defrişarea acestei vegetaţii lemnoase, sunt foarte rare cazurile când. exemplare din cadrul acestor specii mai pot fi văzute în perioada
de vegetaqe.
.
Prip extinderea terenurilor agricole au de sufrrit şi păsările care îşi
construiesc cuiburile pe sol. Multiplele lucrări mecanizate ce se execută pe
aceste ter~nuri distrug majoritatea cuiburilor.
Cau,za principală a diminuării numărului de pftsări o constituie tratamentele ~pimice, în. primul rând cele de pn:Vtnire şi cc:,mbatere a dăunătoriFrătăuti-Vechi,

* Obserraţiile noa~1'1e continu.ă şi
lnregist1·eze nici o ameliorare a

densită1ii

Analele Bucovinei, J, 2, p. 513-515,

în aceste zone din Buco'rina, fără să. se
speciilor de păsări specifice acestui biotop.

iri 'prezent,

Bucureşti,

199-4
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lor şi bolilor, urmate de îngrăşăminte. Următoarele exemple vin în sprijinul
acestei afirmaţii:
În vara anului 1979 s-a delimitat o suprafaţă cultivată cu grâu de 10
ha. După mai multe observaţii s-a putut stabili că această suprafaţă era
populată cu un număr de 8 exemplare de prepeliţe (Coturnix co turnix (L).
Aplicându-se acestei culturi, în luna iunie, un tratament cu Icedimforte şi Sare D M A. toate cele 8 exemplare au murit, iar de la aceastft dată
pânf, la recoltan:a gr~ului nu au mai apărut alte exemplare de prepeliţe pe
aceastr1 suprafaţă. Tot din cauza tratamentelor chimice s-au constatat mortalităţi şi la barza albă (C1:conia cfronia L). Numai în anul 1980, frtcându-se
inventarul exemplarelor moarte, pe o suprafaţă de circa 4.000 ha., unde erau
mai multe culturi de cartofi tratate cu Brnmetrin, s-au găsit 16 exemplare
moarte.
Exemplele de mai sus scot în evidenţă că unele specii de păsări nu sunt
în stare srt evite suprafeţelr tratate şi mor. Sunt însă unde specii care reusesc să fugă din zona tratată si aceasta face ca mortalitatea lor să fie mai redusă. De exemplu, pe una din suprafeţele agricole ale comunei Horodnic
existr1 şi o mică baltă, unde a cuibărit o familie de raţă mare (Anas platyrhyncltos L.) mai mulţi ani la rând. În anul 1980, terenul din jurul acestei
bălţi a fost cultivat cu cartofi. În luna iunie, chiar în ziua când a început
să se trateze această cultură cu Lindatox, Lindan, Eviscet, femela a iesit
cu puii din această baltă şi s-a îndreptat spre pârâul Suceviţa care este '1a
distanţă de circa 2 km de baltă. Pe tot drumul parcurs raţa nu şi-a pă1·ăsit
puii, sfidând pericolul ce venea din partea oamenilor. A fost nevoită să traverseze ş1 şoseaua Marginea-Rii.dăuţi, timp în care putea să fie omorâtă,
împreună cu puii, dacă un şofer nu oprea la timp autobuzul. Acest exemplu
explică de ce această specie de baltă se găseşte în prezent şi la altitudini destul de înalte, până în subzona molidişurilor pure.
O altă pasăre care evită terenurile tratate este şi cintiza (Fringilla
coelebs L.).
Se ştie că această specie invadează în stoluri porţiunile de ierburi cosite
proaspftt. Urmărind aceste stoluri pe loturile agricole ale comunei Gălăneşti,
satul Voitinel, s-a constatat că porţiunile pe care s-au aplicat îngrăşăminte
chimice nu erau cercetate de aceste păsări, pe când pe cele pe care nu s-a
administrat acest îngrăşământ numărul lor era foarte mare.
Aşa după cum s-a arătat până aici, viaţa păsărilor din zona agricolă
este influenţată negativ, ceea ce impune luarea unor măsuri de protecţie
cum ar fi:
- protejarea vegetaţiei lemnoase existente şi plantarea cu arbori şi
arbuşti a unor terenuri inapte pentru agricultură (marginea şanţurilor de
scurgere, a pâraielor, a râurilor şi a terenurilor degradate sau cu pericol
de eroziune);
- delimitarea unor zone de protecţie, pe care să se interzică aplicarea
tratamentelor chimice care vor trebui înlocuite cu metode biologice;
- reducerea păşunatului în zone cu populaţii mai mari de păsări;
- construirea de cuiburi artificiale pentru speciile de păsări care
cuibăresc în scorburi;
- educarea oamenilor în spiritu 1 protejării ornitofaunei.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

Reducerea

numărului

•le

păsări

515

Zussammenfassung
In dieser Mitteilm1g werden die Grunde filr die Verminderung der Anzahl von Vogeln
auf den Ackerfeldem untersucht. Dazu gehoren: die Zerstorung der N;stmoglichkeiten, die
Rodung holzartigen Pflanzen und durch die Ausbreitung von angeliauten Flii.eben.
Die Verm indemni: der Viigelzahl ist auch eine Folge der chemischen Rehandlungen
denen der Acke rboden unterworfen ist.
Am meisten Jeiden die Viigelarten, die nicht im Stande sind solche Flăchen zu vermeiden, wie z.B.: Coturnix coturnix und Ciconia Ciconia. \\"eniger leiden die Arten: An ax
platyrhynchos und Fringilla coelebs, die wăhrend 1 er vegetativcn Zeitspanne diese Flăchen vermeiden.
Bei dieser Gelegenheit schlii.gt der Verfasser auch einige Massnahmen vor wie: die
Anpflan:rnng von Băumen und Străuchen auf den zum Ackerbau untauglichen FHichen, die
Ersetzung diemischer Behandlungen mit biologischen und Einschrănkung des Grasens dort
wo die Viigeldichte gross ist, u.a.
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DESPRE DENSITATEA BEHZEI ALBE (CICOl\'IA CICONIA L.)
IN UNELE LOCALITĂTI IHN BCCO\'INA
TITUS LUCESCU

· Cu toate că barza alhrt face parte din speciile de păsări bine cunâscute
protejate de către majoritatea populaţiei din această zonă, în ultimii ani,
densitatea ci este destul de sdtzută. Acest lucru a impus inventarierea cuiburilor şi grupurilor de berze din unele localităţi din Bucovina (tabel rir. 1).

şi

Tabel nr. 1
Date pri·J"ind

staţionarea

berzei albe în diferite
în perioada 1978- 1984

localităţi

din Buco·1ina .

:,:

.

'

crt.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

--

Localitatea

Denumirea locului
unrle staţionează

Partea de K-E
Liziera canton
silvic Runc
Vo'.0·1ăţ
Poligon
Siret
Partea de S.
Vatra Dornei
Lunca Roşu
Dorna Candreni Lunca
roiana Stampei Lunca
M->tirea
Teren
Humorului
mlăştinos
Sado· ia
Podul Bucătarilor

Horoclnic
Horodnic

19781 19791 1980

1981

I 1982 I 19831

1984

102

116

86

108

98

70

104

56
28
38
20
16

80
10
36
56
28
22

80
10
30
50
24
20

88
18
42
52
30
36

83
16
38
48
29
32

'. 110
84
20
16
20

98
84
20
30
18
20

16
80

54
120

40
106

41
121

38
102

34
92

32
62

522

446

536

484

486

468

H

--

"lO

- - --· --- - - --. - -

370

Total:

I

I

:

'

Anii:
Nr.

~

Din situaţia de mai sus rezultă că cea mai mare densitate a avut-o
aceastrl specie în anul 1981, când numărul mediu de cuiburi a fost de 2,4 pe
localitate, iar numărul mediu de pui zburători a fost de 3 pe cuib. Dar densitatea scade în anul 1982 la 2, 1 cuiburi pe localitate şi 2,9 pui zburători pe
cuib. Cea mai scăzută densitate se constată însă în anul 1984, când numărul
mediu de cuiburi pe localitate este de 2,0 şi numrnul de pui zburători este
de 2, 1 pc cuib *.
* Din observaţiile noastre efectuate până în acest an ( 1994) rezultă că numărul de cuiburi şi de pui zburători sunt în continuă scădere. A scăzut şi densitatea berzei albe din nordul
Europei, spre care, până în anul 1980, treceau prin zona noastră stoluri de până la 2.000 de
ex:emplare. Între anii 1989-1993, cele mai mari stoluri au fost de 45- 132 de exeri1plare.
Analele B11wvinei, I, 2, p. 517 -520,

Bucureşti,

1994
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Densitatea cea mai mare a cuiburilor de berze se găseşte în localităţile
cu altitudini joase şi în apropierea râurilor şi pâraielor mai mari. Un e:xemplu de acest fel este comuna Satu-Mare unde în anul 1985 s-au inventariat
un. număr de 14 cuiburi cu 34 de •pui zburători.
Localităţile situate la altitudini mai mari, înconjurate cu păduri de
răşinoase, nu sunt populate cu cuiburi. Astfel localităţile Cîrlibaba, Iacobeni,
Vatra Dornei, Dorna Candrcnilor, Pojorâta ... nu au cuiburi, iar altele situate la altitudine mai mid (l\foldoviţa, Poiana Stampei, Frasin) au un număr de cuiburi redus.
Până în prezent altitudinea cea mai mare la care au ajuns să cuibă
rească berzele este de 785 m, în comuna Stampei. Până în anul 1974 cea mai
mare altitudine a fost de 803 m, în orasul Vatra Dornei, unde au existat 4
cuiburi, construite pe coşurile unor casc' prtrăsitc. După distrugerea acestora
nu s-au mai construit altele, pe când în comuna Pătrăuţi, localitate aşezată
în zona colinelor joase, în apropierea râului Suceava, un cuib construit pe
un stâlp de înaltă tensiune a fost distrus de 4 ori şi tot de atâtea ori a fost
reconstruit.
Inventarul acestei specii s-a continuat şi la exemplarele tinere care
staţionează vara în anumite locuri (tabelul nr. 2). Numărul de berze din aceste locuri se schimbă în funcţie de condiţiile climatice, scăzând în perioadele
secetoase şi crescând în cele ploioase.
Tabel nr. 2
Recensământul

Anul

speciei ciconia ciconia I. în perioada 1!178- 1984

LNP .

I

LP

HPa

I

JZG

HPo

Hu

1978

3

13

27

72

1979

9

10

20

32

1980

12

35

83

2.33

-

10

1981

12

47

113

.Ji5

-

-

1982

12

i8

110

321

-

-

19~3

21

56

126

317

-

-

1984

21

56

114

2i2

11

1

-

2

-

7

Abrevieri: LNP = Ioca.lităţi nepopulate cu cuiburi, LP = localităţi
populate cu cuiburi, HPa = număr de cuiburi populate, JZG = număr de
pui zburători, HPo = număr de cuiburi fără pui, Hu = număr de cuiburi
pără.site.

În căutarea hranei, unele grupuri depăşesc limitele superioare ale altitudinii atinse de aria de cuibărit a exemplarelor mature. Exemplare tinere
au fost întâlnite până în unele localităţi de pc valea Bistriţei, situate la peste
900 m altitudine.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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DESl'UE MIGllJ\'flA ACESTEI SPECII

În anul 1979, primele berze au api"1rut în această zonă la data de 8 martie, în numr1r de S, în comuna Marginea. Tot la această dată au apărut şi
în anul 1980 în comuna Frr1ti"1utii-Vechi.
Cu or:11.ia migraţiei de pri~i"1varr1 s-a constatat că unele stoluri Yenind
în zbor di11 direcţia S- V se aşează în zonă şi rămân pentru cuibărit, pe când
altele .fac numai popasuri, după care îşi continuă zborul spre N. Astfel, la
data dl' 27 martiL· 1982, orele 18,30, pc păşunea comunei Cacica, 12 exemplare \'enind în zbor din direcţia S- V s-au aşezat pe sol. A doua zi la ora
7 şi-au continuat zborul spre N. Tot în acest an, la data de 26 martie, pe pă
şunea ·comunei Marginea, unde staţiona de mai multe zile un grup de 9
berze, s-au aşezat după zbor 2 stoluri, unul de 42 de exemplare şi altul
de 22. Aceste stoluri au staţionat până a doua zi, când şi-au continuat
zborul spre ~ ., iar cele 9 berze au rr1mas în continuare pe aceeaşi suprafaţfi. I n perioada cât au staţionat pe sol, cele 3 grupuri nu s-au amestecat
între de.
,f n perioada de toamnă, înainte de începerea migraţiei, grupurile acestei
specii et' staţionează pe sol nu sunt prea mari. Ele sunt formate din 20-80
de exemplare. Sunt mai mari însă grupurile care migrează spre S- V, care
au ajuns în câte,·a cazuri până la 300 de exemplare.
Cu IX'azia migraţiei de toamni"t a acestei specii, am făcut următoarele
constatriri:
- în anul 1979, în perioada 14-18 august, berzele •locale au plecat în
stoluri mici de 10-30 de exemplare. În noaptea de 20-21 august pe păşunea
de vest a comunei :Marginea au staţionat (după zbor) 384 de exemplare, care
şi-au continuat zborul spre S-V. A doua noapte (21-22 august) au staţionat pe aceeaşi suprafaţă un număr de 1460 de exemplare, care de asemenea au plecat în zbor spre S- V. Ultimele berze din acest an au trecut
în zbor pe deasupra comunei Marginea la data de 1 septembrie;
- în anul 1980, berzele locale au plecat în stoluri de cât~ 30-40 de
exemplare, pâni"t la data de 10 septembrie. Cel mai mare stol, de circa 2.000
de exemplare, a trecut spre S la data de 27 septembrie, pe deasupra râului
Suceava, în zona Dorneşti - Satu-Mare. Nu s-a putut stabili numărul exact
al accstm stol din cauza condiţiilor climatice nefavorabile;
- în anul 1982, primele berze care au plecat spre S, în număr de 210.
au fost \':'tzutc la data de 14 august pe deasupra comunei Marginea. Au
urmat în continuare, la data de 15 august, 46 de exemplare pe raza comunei \'olO\•ftţ şi 408 pe raza comunei Marginea, la data de 16 august 22 de
exemplare pc raza comunei Marginea, la data de 28 august 706 exemplare
pc deasupra râului SuccaYa, în zona comunei Satu-Mare şi ultimul stol la
data de 6 septembrie în nnm:'tr de 36 pc deasupra comunei Bădeuţi.
Ohsen·aţiile referitoare la migraţia acestei specii în anii 1979, 1980
şi 1982, pe lângă datele obişnuite, scot în evidenţr1 şi faptul că, în perioadele dl' toamn:'t, trec peste acest teritoriu şi unele> stoluri foarte mari, care
în mod sigur nu fac parte din exemplarele locale. Ar fi foarte important de
ştiut dad aceste stoluri mari au mai fost observate în perioadele respecti\'e
şi pc teritoriul ţ;'trilor situate la ~ de zona unde s-au făcut aceste cercetări .
. ~nnt cunoscute şi câteva cazuri de iernare a berzelor pe acest teritoriu. l 11 iarna anului 1949- 1950 pe raza comunei Bădeuţi, o barzri albă răhttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

520

Titus Lucescu

4

nită nu a putut migra odată cu celelalte. Ea s-a retras într-o mică balt[l care
nu a îngheţat, unde a stat până în luna martie, când a plecat odată cu reîntoarcerea primului grup de berze pe acel loc. Au mai iernat 2 berze rănite,
în comunele VoloYăţ şi Horodnic, dar acestea au fost protejate de către
oameni.
Spre deosebire de trecut, în ultimii ani s-a înregistrat o mortalitate
mare la această specie. Numai pe suprafaţa de circa 5.500 ha, în anul 1979
s-au găsit 14 exemplare moarte. Cinci din ele şi-au găsit moartea lovindu-se
de cablurile electrice de înaltă tensiune, iar nouă au decedat din motive necunoscute.
Di.n cauza lovirii de cablurile electrice şi-au mai găsit moartea trei exemplare pe traseul ce străbate câmpul de la marginea ~naşului Rr1dăuţi pânr1 la
liziera comunei Satu-Mare, pe distanţa de 7 km.
În anul 1980 mortalitatea a crescut prin tratarea chimică a suprafeţelor cultivate cu cartofi. Berzele care au intrat în aceste suprafeţe au mu-.
rit. S-au inventariat pe o suprafaţă de circa 4.000 ha 16 exemplare moarte.
O altă cauză care contribuie la reducerea acestei specii este şi acţiunea de
distrugere a cuiburilor de pe stâlpii de înaltr1 tensiune. Deci cauzele principale care contribuie la reducerea numărului de berze sunt: liniile electrice
care traversează câmpurile agricole şi pr1şunile, tratamentele chimice aplicate şi distrugerea cuiburilor, mai ales a celor construite pe stâlpii de înalt{1
tensiune.
Ca măsuri de protecţie a acestei specii, pe viitor, se impun urmf1toarele:
- înlăturarea sau reducerea tratamentelor chimice, cel puţin îu, zonele
cu populaţii mai mari de berze,
.. . ·
- încetarea distrugerii cuiburilor şi construirea <le suporturi speciale
pe unele construcţii şi stâlpi de înaltă tensiune, care să poată asigura.condiţii
de cuibărit, pentru că actualele edificii nu permit acest lucru ..

Summary
This work deals with the in·~entory of nests of storks, of the flying chickens, as we\l
as of the young specimens who build their nests in summer in different part of this regior1.
This species had the greatest density în 1981 when the a·rerage number of nests was
of 2,4 per locality, and the medium number of flying chickens was of 3 per nest. This situation is worsening: in 1982 the number of nests per locality diminisches to 2, 3, while the
number of flying chickens per nest drops to 2,9.
However, the smallest density is found in 1984, when the a·rerage u 11111hcr of ucsts
per locality is but 2,0 while thc number of flying chickens per n~st is 2, 1.
On this occasion was found that localities at higher altitndes, surronudecl by coniferous forests, are not populated with nests, while others, in the same situation, b t a t lo"·cr
altitudes have only o small number of nests.
In contrast to the past years this species suffered between 1979- 1980 a great mortality, which is due mainly to high tension electrica! cables and to chemical trea tments.
In order to protect these species the author proposed to stop the destroying of nests
the construction of some special nests on the high tension poles arn\ tlte erection of constructions destined to assuring them good nesting conclitions, as well as to reduce the chemical
treatments in the regions inhabited by storks.
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Jon Nistor (1876-1962), rnlum îngrijit de Al. Zub, Editura Universităţii
, „Al. I. Cuza", laşi, 1993, 150 p.
Cu acest volum, realizat la împlinirea a trei decenî i de la moartea istoricului şi omului
de stat care a fost Ion Nistor, Institui de Istorie „A. D. Xenopol" a deschis seria Restitutio Hi sloriogra phica.
Nu este pentru prima dată când şcoala istorică ieşană ia iniţiative care o cinstesc. Ea
a înţeles - do-rndă fiind întreaga ei producţie ştiinţifică, chiar din anii mai puţin favorabili
marii creaţii - că mersul înainte în ştiinţă impune ·adesea priviri responsabile în trecut.
A te întoarce la marii istorici înseamnă de fapt preocupare stimulatoare pentru dezvoltarea
ştiinţei istorice.
·
Yolumul consacrat lui I. :\"istor este prefaţat de Al. Zub, membru corespondent al
Acac;lţmiei Române, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol", care, mai mult
decât oricare dintre. istoricii actuali, şi-a legat numele de o operă exemplară de· restituiri
istoriografice. „Ion Nistor - scrie istoricul ieşean - e produsul acelei Moldove, care~·după
spusa lui Pârvan, ne-a dat de secole atâţia cărturari de seamă, de la vechii analişti la 'Cantemir, ele la Kogălniceanu la Xenopol, de la Iorga până la noile serii de ostenitori întru cunoaşterea trecutului românesc. Mai tânăr cu douăzeci de ani decât Dimitrie Onciul, alt
mare bucovinean, cu care se înrudeşte în spirit, el a făcut din istorie un instrument cognitiv
şi de împlinire naţională totodată".
Obser·1aţia lui Al. Zub a împletirii, în deplină armonie, a biografiei lui I. Nistor cu
ope~a sa, .a. fuziunii, în cazul istoricului bucovinean, a gândului cu fapta, este dezvoltată. în
studiile cuprinse în volum. Ele sunt precedate de un Tabel cronologic şi de Bibliografia operei
lui I. Nistor (autor Mihai-Ştefan Ceauşu). Semnează în volum, Al. Zub, Istorie· şi geopolitică: lrm Nistor, Astrid şi Dumitru Agache, Ion Nistor - docent al Universităţii din Viena,
Ion T0deraşcu, Prelt-gerca inaugurală a lui Ion Nistor la Universitatea din Cernăuţi (1912),
Lucian Năstasă, fon 1Vislor. Debutul la Academia Română, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ion N~stor,
luptă/arul pentru unirea Bucovinei cu România, Doina Huzdup, Un episod din viaţa. lui
I cn Nistor, Chişinău, 1918, Mihai Iacobescu, O lucrare inedită a istoricului Ion Nistor. Expansîu1..ea germană cd/re estul şi sud-estul Europei. 1 ianuarie 1939; Indicele lucrării este întocmit
de Mihai-Ştefan Ceauşu.
Apariţia ·1olumului Ion Nistor (1876-1962) şi deschiderea cu acest volum a seriei
Restil1ft10 Historiograpliica ue oferă . prilejul să exprimăm preţuirea pentru sensul creator
traiu ic a' iniţiativei istoricilor :eşeni şi să le dorim noi realizări de prestigiu.
Acad.

Şt. Ştefănescu

.

Mircea Grigoroviţă, Din 1:storia citlturii în Bucovina (1775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994, 200 p.
Mircea Grigoroviţă este la a doua carte după Învăţământul în nordul Bucovinei (17771944), tipărită la aceeaşi editură in 1993, consacrată de asemenea vietii culturale din nordul
Moldff1ei. Cartea de faţă se deschide ca un Cuvânt lămuritor, in c~re se fac delimitări în
pr~vinţa abordării problemelor şi se indică izvoarele din care este extrasă informaţia. O
smtă de capitole, Cadrul naţional şi sistematizarea teritoriului, P•·j)l(/aţia şi aşezările omeneşti,
File a„ istorie, File de istorie a bisericii ortodoxe române, Repere economice, Organizarea admiJZisti-a/h·ă, judecătorească şi spnilară, asistenţa şi prevederile sociale, au un caracter preponderent istor'c şi oferă_ ci~itorului datele principale p1:ivind situaţia provinciei după anexarea
la 111.pennl hab,burg1c 111 1775 ş1 anexarea nordulm e1 la Uniunea Sovietică în 1940 şi reAna/de Buwt'inei, I, 2, p. 521-530,

Bucureşti,

1994
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anexarea în 1944. lln capitol se consacră oraşului Cernăuţi, capitala provinciei, din care luăm
cunoştinţă de modul de gospodărire a oraşului, de instituţii, îndeosebi cele şcolare. Ajci
sunt prezentate şi personalităţile germane marcante care au activat în Cernăuţi pe tărâm
politic şi cultural.
Culturii şi artei li se consacră cea mai mare parte a lucrării şi putem urmări mişcarea
literară în Bucovina între 177.'i şi 19-10. Sunt prezentaţi scriitorii şi oamenii de culturi\ cu
datele biogralice mai importante şi se aduc în discuţie lucrările lor. Autorul întocmeşte o
istorie literară în date, cu preocuparea de a cuprinde toate persoanele care au avut legă
tură cu mişcarea literarit buc0"1ineană. Se desprinde de aici că poezia ocupă primul loc prin
nul{\ă,rnl ele persoane şi realizări artistice. Se remarcă şi un număr de publicaţii periodice,
care se situează la nivelul mişcării literare naţionale. Mare atenţie se acordă calendarelor,
cu rol important în difuzarea literaturii în lumea satelor.
Alături de mişcarea literară autorul prezintă muzica, artele plastice, arhitectura, muzeele, arta populară, societăţile culturale şi de binefacere, expoziţiile.
Microsi11teza, cum îşi defineşte" autorul lucrarea, se încheie cu un îndemn către cercetătorii din noile generaţii să studieze trecutul Bucovinei. Această activitate, de înaltă răs
pumlcre, nu poate fi lăsată numai în seama unor cercetători străini, unii bine intenţionaţi, însă
cu '! viziune unilaterală asupra provinciei.
Prin cele două lucrări ale sale consacrate Bucovinei, Mircea Grigoroviţă se recomandă
ca up .cercetător bine informat, cu preocuparea evidentă pentru sistematizare şi care îşi culege
informaţia din izvoare româneşti şi străine. Deşi lucrare de referinţă, ca şi cea anterioară,
nu este prevăzută nici ea cu indici care să faciliteze consultarea.

Carmen .Antlroaa.che

Ion· Popescu-Sireteanu (coordonator), Siretul, i•atrii de istorie
românească, Iaşi, Editura Omnia, 1994, 464 p., 18 hărţi

şi cult-ură

Monografiile pe localităţi sunt lucrări de referinţă, de mare însemnătate pentru cerdin toate domeniile. Avem până acum mai multe asemenea monografii consacrate
localitllţilor din Bucovina.
Cartea de faţă reuneşte studii în care se prezintă una dintre cele mai vechi „vetre
<le istorie" din Bucovina, fostă capitală de voievodat şi important centru cultural şi religios
în cursul ·1eacurilor.
Studiile sunt semnate, în ordinea din sumar, de Ion Popescu-Sireteanu, Nistor Ciocan,
Gh. Macarie, Silviu Sologiuc, Constantin Botezat, Mircea Botezat, Franz Pieszcoch, Sil•1estru Pânzariu, Petre Froicu, Mircea Fotea, Eugen Dimitriu, Constantin Mohanu, Traian
Cantemir, Gheorghe Mustaţă, Vladimir Trebici, Dan Jumară, Ioan Chidesciuc, Vasile Boca,
Jon Pânzariu, Mihai Jacotă, Sorin Geacu, Ion Creţu, Emil Satco, Ion Apetroaie.
Orânduirea studiilor se face cronologic în funcţie de evenimentele istorice, Îm'.ilpând
de la primele informaţii cu pri·1ire la existenţa oraşului până în zilele noastre. Un loc aparte
ocupll. prezentarea presonalitll.ţilor care aparţin Siretului şi zonei sale geografice şi spirit..;ale.
Sunt de reţinut numele lui Simion Florea Marian, Teodor V. Stefanelli, Elena Niculiţă Voronca, Alexandru Voevidca, Tudor Flondor, Simeon Reli, Maximilian Hacman, Mihai Teliman', Peter Tomaschek, Filimon Rusu, Liviu Marian, Nicodim Iţcuş, George Nimigean, Dragoş Rusu, Victorin Ursache, Vasile Posteucă, Tancred Bănăţeanu, Ioan Doroftei Matei, Marius
Cilievici, Vasile Turliuc, Florin Bucescu, Mihai Mititiuc, Vasile Andrei, Nicolae Hav;-i1iuc,
Constantin Hrehor, Daniela Vistiernicu.
Dintre publicaţiile din Siret sunt prezentate „Anuarele Liceului Laţcu Vodă" şi „Freamătul literar".
Ion Popescu-Sireteanu a avut de întâmpinat mari dificultăţi în coordonarea materialelor, ·1enind de la un număr atât de mare de autori. ::-\e întâlnim şi aici, ca de altfel în
multe lucrări, ce se tipăresc în ultima vreme, cu foarte multe greşeli de tipar. Este de remarcat, pe de altă parte, că nu toate personalităţile prezentate în aceste studii aparţin, în
realitate, acestei zone geografice. Sunt intelectuali care ajung aici prin îndeplinirea temporară
a unor obligaţii de serviciu sau de altă natură.
Studiile reprezintă, di.N:olo de asemenea obsenaţii, contribuţii importante prin subiectele abordate şi prin bogăţia de informaţii.
cetătorii
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Anton Raţiu, Românii de la est de Bug. Cercetări etno-sociologi"ce şi culegeri·
de folclor, Prefaţă de Acad. Vladimir Trebici, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994, 168
9 ilustraţii

+

Cercetarea etno-sociologică este intreprinsă de un grup de specialişti, în frunte cu A.
în plin război, în 1942-1944. l11"1estigaţiile cuprind comunităţile româneşti de
la est de Bug până în Caucaz şi bazinul carbonifer al Donbasului. Întemeietorii acestor sate
sunt români stabiliţi în sudul Basarabiei în cursul anilor, dislocaţi de aici din porunca Ecaterinei a Il-a şi dispersaţi în .imensitatea câmpiei ucrainene. Se demonstrează că o parte
din sate sunt întemeiate de oierii transibăneni, ca urmare a practicii stră:1echi a transhumanţei.
Anton Raţiu evocă în pagini memorabile dificultăţile întâmpinate în strângerea informaţiilor, cauzate înseosebi de mijloacele de transport prin stepa ucraineană. Acestor greutăţi
şi altora - de altă natură - nu le pot fa.ce faţă cea mai mare parte a cercetătorilor care
revin, rând pe rând, în ţară. Anton Raţiu îşi duce cercetările până la capăt şi vedem în
devotamentul său pentru cercetare un exemplu ieşit din comun.
Cercetători cu o excelentă pregătire în domeniu, formaţi la şcoala lui D. Gusti,
adunl un material documentar impresionant. Este de regretat că s-a păstrat prea puţin
dintr-o acfr1itate cu rezultate ştiinţifice excepţionale. Dintre aceste puţine materiale care
s-au păstrat fac parte şi cele publicate în cartea de faţă şi ele sunt inedite. De aici luăm
cunoştinţă de felul în care aceste comunităţi româneşti, izolate în masa de slavi din imensul
spaţiu ucrainean, şi-au păstrat nealterată limba şi practică obiceiurile tradiţionale româneşti.
De un interes aparte este şi tabelul onomastic. în care se înregistrează numele de familie
din 25 de comune româneşti. Reţinem câte·1a nume. cu circulaţie şi în Buco•tina: Bălan. Bejan, Cărăuş, Grecul, Loghin, Muntean, Spânu, Ţurcan. Să notăm că nume ca cele de mai
sus se întâlnesc în mai multe din comunele cercetate.
Cartea prezintă un interes aparte şi prin cele aproape nouăzeci de piese folclorice în
versuri şi în proză. Se dau numele informatorilor, pregăt'rea lor şcolară, ·1ârsta, precum şi
alte informaţii.
Cercetătorii buco·1ineni ai onomasticii şi creaţiei populare găsesc in această carte un
material bogat pentru studiul compa.-ativ.
Golopenţia,

D. Val•.maniuc

„Glasul Bucovinei", Revistă trimestrială de istorie
Alexandrina Cernov, 1994, nr.

şi cultură,

Redactor

şef

Sub egida Fundaţiei Culturale Române apare din acest an, 199-4, revista « Glasul Bucovi11ei •. Redactorul şef al re·1istei, doamna Alexandrina Cernov, membrn de onoare a I
Academiei Române, prezintă La lnceput de drum, programul revistei, care-şi găseşte formula
sintetică în „recuperarea adevărului istoric".
·
Memoria istoriei este - se înţelege - cea. mai scumpă, cea mai preţioasă dintre avuţiile omului; ea este expresia conştiinţei sale în acţiune. Speranţele sunt cu atât mai mari,
c11 ca.t amintirile sunt mai vii.
Prin însuşi titlul ei, revista • Glasul Buco•rinei • se doreste o renastere de conştiinţe,
un factor de întărire a spiritului naţional.
·
·
Rubricile revistei, sugestiv intitula.te Bucovina - procese istorice şi sociale, Personalittl.ţi
is~Of'ice şi culturale bucovinene, Critică şi istorie literară, Poezie. Proză, Artă. Folclor. Etno-·
-grafie, Arhiva Bucovinei, Restituiri, Conferinţe şi Recenzii, sunt definitorii pentru largul registru a.I preocupărilor şi aspiraţiilor, care definesc personalitatea revistei şi-i fac rezonant numele în peisajul publicaţiilor ştiinţifice româneşti.
Ceea ce îşi propune revista şi ceea ce reuşeşte chiar cu acest prim număr este ca, prin
calitatea studiilor şi articolelor pe care le publică, să răspundă ideii de actualitate, sA-şi
ffia(tifeste disponibilităţile sale de dialog cu gândirea social-politică contemporană.
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~e-ristă ştiinţifică de ţinută, .. Glasnl Buco·1inei • se doreşte o pnb!icaţie •fie, imp~icată.
în flu,.::ul preocupărilor politico-ideologice curente.
Feunind în coloanele sale studiul de erudiţie cu nota incitantă, pri·1irea de ansamblu cu
artico)o1 de analiză concretă, « Glasul Buco·1inei » tinde să fie o revistă de dezbatere teoretică,
dar să şi lumineze aspecte mai restrânse ale realităţii istorice.
O re·fistă care poartă cn demintate mesajul unei tradiţii, conştientă într-un înalt grad
de cee..'l. ce înseamnă ideea de actualitate pentru o publicaţie - iată cum ne apare La început
<le drufll ~ Glasnl Buco·dnei ».
Vrăm re·1istei ~Glasul Buco·1inei • să devină nume de prestigiu în publicistica românească, să obţină succese în opera pe care o desfăşoară, îndrumată de i<leea sporirii zestrei
spirituale româneşti.

Acad.

„Septentrion", Foaia

Societiiţii

pentru cultura

şi

Ştefan Ştrfcincscu

literatura ro111â11<l fn Bucovine

, ,Septentrion", Foaia Societăţii pentru cnltura şi literatura română in nuc0'1ina, îşi
continnă existenţa „onest şi fără complexe de inferioritate", în spiritul Argumentului şi ai
cuvânt'tllui Către cetitorii noştri din nr. I al apariţiei sale (30 iunie 1990), situându-~e. cn fiecare di11 cele 9 numere ale sale de până acum, în „bogata şi puternica tradiţie de cultnralitate" ici. Buco-1inei şi năzuind să de·dnă nu „o re·1istă a unei singure generaţii şi a nnui
anume grup de persoane", ci o publicaţie „la dispoziţia tuturor celor care au dorinţa sffu1tă.
de-a edifica, pe ceea ce-i ·1iabil în trecut, o societate a adevărului, dreptăţii, frumosului şi
binelui"·
în1elegându-şi menirea „de a conlucra la reî!1'1ierea noastră spirituală", de „a întări
inimile româneşti" şi „înnobila simţămintele", de „a întruni inteligenţele din ţarii şi de peste
marginile ei", „Septentrion" îşi propune împlinirea obiecti'1elor Societăţii pentru cultura şi
literatura română în Bucovina, renăscută în 1990, în partea liberă a l\foldo·1ei <letrunchiate
la 1775, prin studiul culturii şi al „literaturii naţionale în osebitele ei ramuri". al ştiinţei.
al vieţii româneşti contemporane.
'l'ipărită la Bacău (nr. 1- 7) şi Sucea·1a (nr. 8- 9) în condiţii grafice din ce in ce
mai bu11e, revista publică poezie clasică şi modernii: '.\fihai Eminescu, George Drumur, Victor
Săhleaou, Clement Antonovici, C. Sibestru, Carmen Veronica Steicinc, '.\-lihai Scutaru, Florin Burciu, George Onica, Ion Puha, Mihai Prepeliţă şi membrii ai Cenaclului „Septentrion"
al SCLRB, - proză: fragmente din romanul Gaudeanius. Evocări al lui Vasile Ţigănescu: A-_.
mintil'i despre tata, fragment din cartea Coridorul dintre ceasuri a Luciei Olaru Nenati. Exegeze şi studii de istorie şi critică literară, de ling·1istică şi folclor, interesante şi documentate,
semnea:iă: D. Vatamaniuc (Ioan Slavici şi Bucovina, nr. 2- 3/ 1990; Eminescu şi literatura
bucovineană la 1860-1870, nr. 4.-5/1991), I. Saizu (Ideea de progres la Eminescu, nr. 1/
199.0), ;Nircea Grigoro·liţă („Revista Bucovinei" 1942-1945, nr. 2- 3/ 1990; Revista bucovineană ..,.,Cronicar" 1943-·1944, nr. 4.-5/1991; Scriitorul bucovinean Emani1il Grigorovit:a, uh
mare g.ermanist român, nr. ·8-9/1993-1994.), Mircea Cenuşă (Vasile Alecsandri şi Bucoi'lna.
nr. -1- 5/1991; „Societatea pentru cultura ,,i literatura română în Bucovina" şi problemele limbii
române, nr. 2- 3/ 1990), Gheorghe I. Florescu (Luceafărul în. encilopediile lumii, nr. 4 -5/
1991), 'Tra.ian Cantemir (Leca Afo~ariu, lingvist şi filolog, nr. 6-7/1992-1993), Lucia o;aru
Nenati (Spiritul Bucovinei, al Societăţii pentru cultura şi literntura română în Bucovina, coniprmmtiJ, esenţială în f01·marea persoalităţii lui Eminescu, nr. 6- 7/1992-1993), Luca Bejenaru '(fon Ro,<ca, poet bucovinean modtm, nr. 6-7/1992-1993), Ion Popescn-Siretcanu flYumele Bof!dan, nr. 6--7/1992-1993; Traian Cantemir, nr. 4-5/1991), Xicolae Cârlan (Tr,<timonia. Petru Comarnescu, publicist, nr. 4.-5/1991), Petru H.ezuş (Afişcarea culturală rădău
ţeană de la origini până la 1918, nr. 8'-9/1993'-- 1994), Vasile Schipor (Bucovina. A.,<ţcde.
istoriografi!e în lumina unor izvoare folclorice, nr. 8- 9/1993- 1994.), Mirce.1. A. Diaconu, Ana
SorodoC ( In faţa unw text de Ştefan A~opian, hr. 8- 9/ 1993- 1994.), Gabriel \'asiliu ( Profr.<orur
Octavia~• Nandriş, nr. 6-7/1992-1993), Gheorghe ~foldo·1eanu (De ce â?, nr. 8-9/19911994). '
:Reţin atenţia prin problerriatic{1, Yizi nea abordării şi temeinicia argumentaţiei, stu:...
diile de istorie aparţinând unor autori de formaţii diferite: Vladimir Trcbic i (Bucovina.
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ls/on<' ,,i dmzografic, nr. 1/1990, 2-3/1991, 4-.5/1991; Bucovina în perioada interbelică: Uni1:ersilalrn, nr. 6- 7/1992-1993), Gheorghe Haficiuc (Tabloul votiv de la mănăstirea Putna,
1·tgăsit, nr. 1/1990). I. Saizu, (Ideea de prngres la români, nr. 1/1990). Ştefan Bucţ·rsch
(Câteva cuvinfl" drsp1·c hotarele Bucovinei, nr. 4-.5/1991; Un remember necesar, nr. 6-7/19921993). Gherasim Putneanul (JV!ănăstirea Bogdana-Rădăuţi, necropola _Vfuşatinilor, nr: 8- 9/
!993- 199°'), Marian Olaru (Răpirea Bucovinei şi domnia lui Grigore Ghica al III-iea nr. 8-9/
1993-1994). ln suplimentul la nr. 1/1990, revista tipăreşte scrierea lui Ion I. Xistor Unirea Bucovi1ui ru România şi reproduce harta acestui străvechi pământ românesc alcătuită
de istoricul buco·rineau <lupă recensământul din 1910.
Constant, „Septentrion" publică în coloanele sale memorialistică, scrisori inedite,
e·1ociiri de lm11ă ca.litate, documente literare şi istorice: Mihai Eminescu - inedit, nr. I/
1990 (N. Mosca iuc). Apelul penim înfiinţarea Bibliotecii Tării Bucovina (1851 Iunie - 17,
Cernăuţi), nr. 1/1990 (Mihai Şt. Ceauşu, Emil I. Emandi), Scrisoarrn-manifes! a lui J!ihai
Bodnar-Bodnăresru, nr. 2- 3/1990 (Mihai Şt. Ceauşu, Em. I. Emandi), Ewcare Octav Vorobclzievici, nr. 2- 311990 (Manuela Nicolae Popescu). Şcoalele poporale din Bucovina, nr.
4-.5/1991 (N. :\-loscaliuc), scrisoarea inedită a lui Vasile Bumbac adresată lui Iosif Vulcan,
nr. 4-5 1 1991 (Mircea A·;ram), 50 de ani de la un masacru ţinut sub tăcere, nr. 4-5/1991
(George Muntean), Liceul „Aron Pumnul", nr. 4--5/1991 (Leon 'fopa), jurnale de călătorie.
ale împăratului Franz I fn Bucovina, nr. 4-5/1991 (Emil-Ioan Emandi, Mihai-Ştefan Ceauşu),
1\T. Iorga fn amintirea foştilor s!ttdenţi tn istorie de la Universitatea din Cernăuţi, nr. 8- 9/
1993-1994 (Vladimir Trebici), Dimitrie Onciul (1856-1923), nr. 8-9/1993-1994 (O:tea Coşocariu), Toader Sireteanu (1889-1962), nr. 8-9/1993-1994 (Valerian Procopciuc),
Repere
bioRrafice, nr. 8-9/1993-1994 (Traian Cantemir), Petru Froicu - in memorian, nr. 4-.5/
1991 (N. Moscaliuc).
Spaţii, uneori ample, sunt destinate în această ambiţioasă publicaţie periodică vieţii
culturale a Societăţii pentru cultiira şi literatura română în Bucovina. Menţionăm, pentru
valoarea documentară, materialele: „ Ultima" adunare generală a „S,,cietă/ii pentru cultura şi
literatura română în Bucovina, nr. 1/1990 (Radu Economu), Acte culturale bucovinene, nr. 1/
1990 (George Muntean), Cronologia evenimentelor referitoare la Unirea Bucovinei, nr. 1/1990
(suplimerit) (Radu Economu), Congresul Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina. lnscmnări de proces-verbal, nr. 2-3/1990, Relaţii culturale, nr. 2-3/1990 (Vasile
Precop, Mircea Irimescu), Cursurile Universităţii de vară de la Gălăneşti - respirări culturale,
nr. 4-.5/1991 (Petru Bejenaru), Congresul al II-Zea al Societăţii ... , nr. 6-7/1992-1993
(Marian Olaru), Centrul de studii „Bucovina", nr. 6-7/1992-1993 (D. Vatamaniuc), Verticalizări spirituale. Rădăuţi - 600. nr. 8-9/1993-1994 (Petru Bejenaru).
În' periodicul Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina, realizat de
către un grup de rlldăuţeni, cei mai mulţi, profesori, semnează cunoscute personalităţi din
viaţa academică şi uni,1ersitară, recunoscute prin preocuparea constantă pentru mai buna
cunoaştere a valorilor spiritualităţii din nordul românesc, scriitori, cercetători, profesori
<lin în·Jăţământul preuniversitar, muzeografi, intelectuali pasionaţi de studiul culturii şi ispitiţi de robia condeiului şi, imbucurător, tineri studioşi, unii deosebit de înzestraţi. Se „întâlnesc" în paginile ace.,tuia, cu nume mai greu de reţinut şi înţeles pentru unii - ca alcătuirea
noastră sufletească şi po·rara destinului sub care ne mai sângerează paşii pe. „drumurile împărăteşti" - generaţii diferite, vârstnici etalându-şi cu eleganţit - dar şi cu modestie - erudiţia şi tineri ambiţioşi, români buco·rineni şi români bnco·!Înizaţi, cărturari care trăiesc
în Ducmrina sau îşi risipesc forţele aiurea, dar tot pentru Bocovina, nostalgii şi speranţe,
puse toate în slujba binelui şi frumosului, al adevărului şi al logos-ului care „întemeiază şi
desăvârşeşte'.'.

Prin apariţiile sale, .problematică şi ţinută, ,;Septentrion" con-TÎnge, din ce în ce mai
mult, că este continuatoarea publicaţiilor lunare „Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura română în Buco-rina" (Cernăuţi, l martie 1865 - decembrie 1869) şi „Aurora română.
Organ beletristic-literar al Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina·" (Cernăuţi, 1 august 1881 - 15 decembrie 1882; ianuarie - ·august 1884), de numele cărora se
leagă izbânda redeşteptării naţionale la marginea de nord a teritoriului nostru etnic, culti·1area ·ralorilor spiritualităţii româneşti, păstrarea nealterată şi lăţirea· lor, cu pricepere şi
credinţă.

Vasile Schipor
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6

de rnlturâ folcloricâ

Re'lista „Mioriţa", care apare la Câmpulung :\foldoveuesc uin 1991, a ajuns la cel
de-al şaselea 11umăr. Publicaţie „de cultură folclorică", „Mioriţa" face loc în paginile ei studiilor şi comentariilor pri"1ind capodopera cu acelaşi titlu a liricii noastre populare. Chiar
în primul număr din 1991, se readuce în discuţie scrisoarea lui V. Alecsandri către A. Hurmuzachi, clin 1850. În ea, poetul elogiază puterea de „imaginaţie şi creaţie a poporului român":
„Giudece oricine, fără părtinire, sublimul unui tablou atât de măreţ şi hotărască, dacă
poate, cât e de adâncă cât e de bogată comoara poeziei poporului român" (V. Alecsandri,
Cântice poporale româneşti, în „Mioriţa", nr. 1/1991, p. 18).
Se impun atenţiei câte·1a studii pu\Jlicate în diferite numere ale re·1istei, studii care
încearcă să stabilească raporturi între \Jalada 11oastră populară şi unele culte religioase <lin
afara spaţiului de formare a spiritului românesc, ori cu mituri de circulaţie universală (mitul
egiptean al lui Osiris). Astfel, în ,,i\.fioriţa" şi „Căluşarii", urme de la daci, Th. D. Speranţia
identifica în „Mioriţa" un „rit r.are odinic,ară făcea parte dintr-un oficiu, dintr-o leturghie a
cultului cabirilor. .. " (nr. 2/1991, p. 18), acest cult religios fiincl cunoscut de daci „d.e la
egipteni direct, pe calea păstoritului, ori indirect ... '". Th. D. Speranţia propune să ·1edem
în „Mioriţa" relic·.ra unui cult despre care nu avem suficieute date pentru a afirma că s-a
oficiat pe teritoriul Daciei. Tot ca text cu funcţii ritualice la origine este văzută balada
de I. Filipciuc; în analiza sa, el pleacă de la „patru imagini poetice constante în textele
„Mioriţei", balade şi colinde, care arată „relaţii semiotice specifice unui lim\Jaj ritualic"
(„Mioriţa" în sistemul colindelor şi baladelor, 11r. l/ 1993, p. 18).
Imaginile sunt: ciobanul sortit morţii, mioara care-i vesteşte moartea, nunta cio\Janului cu . ,mireasa lumii" şi măicuţa bătrână care alearg[L în cflutarea fiului. Aceste imagini le integrează autorul în „paradigma ceremonial-ritualică" a colindelor româneşti. În
condiţiile în care, o dată cu schimbarea calendarului, colindele s-au spus (cântat) „îu afara
hotarului sacru al celor 12 zile dintre anul vechi şi anul nou" (p. 49), textele şi-au pierdut
funcţia strict ritualică, transformându-se în balade. Acelaşi drum pare să-l fi urmat şi
„Mioriţa".

Apropierea baladei „Mioriţa" de mituri ale culturii u1fr1ersale o realizeaJ<ă Gabriel
Manea în „Mioriţa" şi alte •nituri, studiu care este „o încercare de disipare a culturii noastre în cea universală." (nr. 2/1993, p. 41).
O altă preocupare a cola\Joratorilor re·1istei este aceea de a stabili iuUuenţele baladei
populare asupra liricii culte româneşti în general şi asupra poeziei lui Eminescu în special.
Mariana Chirilă identifică un „ topos mioritic" în gândirea creatoare eminesciană. Parcurgând studiul autoarei, Vizi;unea mioritică în lirica eminesciană, ideea centrală desprinsă constă.
în aceea că dacă ciobanul trece din viaţă. în moarte firesc, aspirând la reintegrarea senină
în Marele Tot, fără întrebări, la poetul cult întâlnim efortul de redobândire a a.cestei seninătăţi. Seninătatea în faţa morţii este atinsă după parcurgerea unor trepte ale iniţierii în
taina ·1ieţii de după moarte. „Traseul nostru exegetic a încercat să marcheze un drum în
prelungirea Miorilei care e de fapt drumul conştiinţei de la deplinul echilibru iniţial cu natura, până la risipirea acestei armonii şi instituirea îndoielii, ... până la dorinţa întoarcerii"
(nr. 1/1993, p. 5).
Sub un titlu incitant şi metaforic, „Mioriţa" printre munţii ce se bat ln c.apete, primele trei numere ale revistei publică răspunsuri la ancheta literară iniţia.tă de I. Filipciuc
în revista „Viaţa Românească", nr. 5/1989: Chestionarul cuprinde şapte întrebări' la care
răspund: Ion Pogorilovschi, George Vulturescu, Ioan Dănilă, Vasile Filip, Alexandrina V.
Lovinescu, Ion Beldeanu, Ioan Pintea, Al. Scheul, Rodica Sfinţescu, Gheorghe Suciu, Traian Cantemir. Răspunsuri interesante prin diversitatea de păreri pe care le conţin, ca şi
prin bogăţia de informaţii pe care le comunică.
Mai semna.lă.m faptul clL în toate numerele re<Ji~tei întă.lnim traduceri mai vechi ori
mai noi ale baladei în limbile latină, germană, engleză. şi esperanto. În numărul 2/1991, gă~im
o traducere inedită în limba japoneză. Revista rezervă ultimele pagini ale fiecărui număr
unui prospect bibliografic exhaustiv a.l studiilor referitoare la „Mioriţa ". întocmit de profesorul I. Filipciuc în ordine „cronologică., ana.litică. şi sistemat;că.".

Elena
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„Ţa.ra Fagilor" este lmletinul culhfral al Primăriei muncipiului Suceava şi al Sociepe<1tru cultura şi literatura română în Bnco·1ina, Filiala Sucea·1a. De format 0,21 X
0,30 cm, apare trimestrial, începând cu ianuarie - martie 199J, <l'lând un număr de 8, 12,
12, Hi, IG pagini pentru fiecare clin cele .5 numere de până acum.
l{e·1ista este continuatoarea. într-o serie nouă, a puhlicaţ:iei lunare din perioada interlielicl .:rara Fagilor", re·1istă de literatură şi folclor apărută la Soloneţ, Todireşti şi Sucea.va in intenalnl iunie 19.'ll - mai 1932 (5 numere). sub direcţia animatorului cultural
Const:;.ntin Mitici ( 1880-1971), cu preocupări de publicist şi folclorist, şi redactată de Eusebiu Camilar ( 1910-1965), care doreau să aducă „la lumina zilei, pe lângă producţii culte,
şi acele minunate producţii ale poporului, acle·1ărate comori de simţire, de credinţe şi datini".
Seria nouri a , ,Ţării Fagilor" are în colecfr1ul de redacţie nume cunoscute de cărturari
suce•,eni „credinl'ioşi ·1ieţii spirituale", preocup,"'lţi de „trăirea în spirit" şi aplecaţi, cu sârg
şi pricepere, ,.asupra creaţiei artistice",' cu credinţă în „perenitatea •1alorilo morale", preţuind moştenirea înaintaşilor şi însemnând cn lumină trecerea lor prin aceste ·1remi mişcă
toare: Clement Antor10'1ici, Eugen Dimitrin, Gheorghe (;iurcă, !\icolai Moscaliuc, Octa·1ian
Vasinca, Aura ("lopotari (care li se alătură de la nr. 1/ 199.1), Yalentin Mii ici (tehnoredactor).
Gându1 acestora, la început de nou clrum, este de a , ,pune în lumină trecutul istoric şi zestre11. spiritual:'\ a uri ei" lor ·rnie·rndale, extinderea preocupărilor , ,asupra întregii Ducovine",
pentru a e·1idenţia „fenomenele de interferenţă şi ecourile creaţiilor în cultura naţională
Ş' universalft". Suh egida ·1echii Societăţi pentru cultură, re·1ista îşi propune să ducă, aşa
dar, mai departe „·1echi tradiţii, amintind contemporanilor cfL ;nem o zestre culturală de
certl valoare, dar insuficient cuno,cută", interesându-se, în egală măsură, de problematica
zilelor noastre, respingfrnd „regionalismul rigid, scoţând în e·1idenţă interferenţele şi efectul
benefic al relaţ"iilor de prietenie, de colaborare între cărturari şi creatori clin diverse zone,
care a-u inliit lluccr1ina şi s-au simţit bine pe acest pământ". l'rmântl exemplul lui Constantin
Milici, un „împiltimit pentru ·1alorile perene ale neamului său şi îndeosebi pentru folclor",
noua „Ţară a Fagilor" dc.reşte să le amintească „suce·1enilor şi locuitorilor din ţară că cititul e~te o plăcută zălia·1r1, iar cunoaşterea trecutului cnltural, o îndatorire patriotică".
'
Profilul .,Ţării Fagilor" se conturează, număr cle număr, prin păstrarea rubricilor:
Din istoria oraşului Suceava, Calendar cultural, Interferenţe culturale, Cultivarea limbii române,
Din treculuf c11//uraf al Suavei, Omul şi sănătatea, Cenaclul literar „Vasile Bumbac". Dintre
mater alele publicate in cadrul acestora, reţinem: Cipria11. Berta şi familia Rossignon, nr.
1/1993 (Eugen Dimitriu), Primul congres cultural al învăţătorilor români din Bucovina, nr.
1/1993 (Gheorgl1e (;iurcă). Constantin Mi/ici şi revista „ Tara Fagilor", nr. 1 şi 2/1993 (Roxana Milici-Ciobanu), Ciprian l'ornmbescu în corespondenţa Aureliei Cionca pentru Leca l'tlorariu, ur. 2/ 1993 (Eugen Dimitriu). Dimtirie Onciul în corespondenţa către Leca Moraritt, nr.
2/1993, (Eugen Dimitriu). Arborele genealogic patern eminescian, nr. 2 şi 3/1993 (N. Moscalinc). Eminescu fn marmoră. bronz şi muzică, nr. 2/1993 (X. Moscaliuc), Serbările de Sânziene
la Su~eava, nr. 3/1993 (Mircea Grigoro-1iţă), Burdujeni - leagăn de personalităţi, nr. 3/1993
(Eugen Dirnitriu, Nicolai l\loscaliuc). Din corespondenţa lui George Voevidca pentru Leca !tlorariu, nr. 3/ 1993 (Eugen Dimitriu). Eternitatea Luceafărului, nr. 3-'4/ 1993 (C. Antonovici),
Ianctt Flondor, un destin. pentru istorie, nr. 1/1993 (Gh. Ginrcă), Suceava în timpul domniei
lui Ştefan cel 1Wa„e, nr. 1/1993 (C;heorghe Toma). Un istoric sucevean mai pu!in cunoscut:
Alois Griţ!ornvici, nr. 1/199:1 (I. Pânzaru), Suceava în timpul domniei lui Petru Rareş, nr . .5/
1994 (<~heorghe Toma), Fasile Cocârlă, un Mecena al învăţământului din Suceava, nr . .5/
1991 ((;11. Giurcă), Societatea suceveană „Unirea româncuţelor", nr. 5/19\M (Mircea Grigoroviţă), Introducere în aria poeziei, nr. .5/ 1991 (Clement Ant0110·1ici). Şcoala normală din Cernăuţi, nr. .5/1994 (George Galan), I. E. Torouţiu şi „Ga~e/a bucovinrnilor" din Bucureşti,
1934-1938. nr. .5/1991 (I. Pânzaru). Sunt <le menţionat, cle asemenea, interesul pentru
folclor şi preocupările folcloristice. ~otftm aici cele câte·ta legende despre oraşul Suceava
clin nr. 1 şi 3/1993, .5/1991 (N. :r.loscaliuc). Folclorişti buwvimni mai puţin cunoscuţi: Leonida
Bodnăresru şi Leon Cehcvschi, nr. Z1199.1 (Sorin Manoliu), Iordan Datcu - un prieten al Bucovinei, nr. 3/ 1993, Pluguşor din Tara Fagilor, nr. 1/ 1993 (auzit de Constantin Milici).
E•1ocările şi medalioanele unor cunoscute personalităţi din acest spaţiu românesc al
fiinţei (Constantin Milici, Constantin lsopescu-Grecul, Teodor Balan, llarion Berezniţchi, Petru
Froicu, Vla<limir Florea, Ioan Cârdei, ,\delina Cftnlei, Ştefa11 Pa·1elescu, Ion T. Tarnavschi),
scrisorile şi unele creaţii inedite, recenziile, însemnările, calendarul cultural asigură diversitatea şi dau consistenţă publicaţiei.
O menţiune specială merită partea destinată poeziei, pe care o semnează membrii Cenaclului suce1ean „Vasile Bumbac". Di11 creaţiile publicate, reţinem, îndeosebi, versurile: „Cotăţii
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pacul meu, stăm singuri amândoi / Şi timpul ne întunecă., ne-ndoaie; /Frunzele tale copie~
şite-n ploi/ Iar paşii mei de-a ·1alma în noroi.// Ne-a înfrăţit nn trist deznodământ/ Şi-aceeaşi
neagră soartă ne-mpreună; /Crengile tale smulse de fnrtună, / Draţele mele fluturând în vânt.//
Destinul nostru cam la fel s-a scris/ Şi-n '1eci o amăgire-o să. rămână, /Un fulger ţi-a frânt
trunchiul în ţărână,/ Pe mine o himeră m-a ucis" (Dumitru Oniga - Copacul, nr. 5/1994.
p. !4).
E îmbucurătoare şi inteligentă renunţarea la mai •1echea, dar nefericita sintagmă „homo
bucovinensis" din numerele 2, 3, şi 1, atât de dragă unora şi astăzi, despre care dr. Octavian Lupu scria într-o însemnare aflată în mss 2586 d, p. 4 ·1erso, la Biblioteca Academiei
Române, Fond Bucovina: „homo bnco·1inensis un monstru, creaţie fantastică a baghetei
de vrăjitor a Habsburgilor, baghetă ţinută şi astăzi ridicată de stafiile care le-a[u] luat înscenarea''.

Dorim „Ţării Fagilor" din Sucea·m o viaţă. cât mai îndelungată şi spornică, în spiritul bunelor gânduri din La început de drum, în sânul Societăţii pentru cultură şi alături,
mereu, de „Septentrion".

Vasile Schi por

„Codrul Cosminului". Revistii
.

cernăuţeană

Ajunsă la al doilea num:ir, la Cernăuţi apare, începând din decembrie 1993, publi-

caţia trimestrială

a cercului „Arboroasa" - „Codrul Cosminului :_·sub redacţia unui colectiv
condus de Dumitru Co·1alciuc.
·
Articolul redacţional informează cititorii că actuala publicaţie nu este o serie nouă a
buletinului cu acelaşi nume care a apă.rut între anii 1924- 1939 sub coordonarea istoricului
Ion Nistor şi a bizantinologului V?,siţe Grecu ... Publicaţia se doreşte a fie o tribună care con,centrează toate eforturile intelectuafo româneşti diJ.l nordul Ill.ico•1inei, pentru a pregăti „o
ofensivă ştiinţifică şi culturală în adevăratul sens al CU"fâtitului" („Codrul Cosminului", nr,.
1, dec. 1993).
,
Realizată de tineri intelectuali .din Cernăuţi, care acti·iează în cadrul Institutului Ob;
ştesc de Istorie „Dimitrie Onciul", re··fÎsta îşi propmie restituirea către cultura română a unor
lucrări de istorie, literatură, folclor, precum şi in·1estigarea „trecutului istoric şi cultural al
unui ţinut cu un destin uneori tragic". ,
·
.
„Codrul Cosminului" este o sursă de informaţii pentru cititorii de toate vârstele, cu
deosebire pentru românii din Ţara Fagilor.
·
Numele publicaţiei ne trimite la „simbolul dârzeniei şi continuităţii neamului pe pia~
iurile voievodale ale lui Ştefan", la ideea luptei pentru redeşteptarea naţională, pentru
realizarea unei unităţi spirituale şi „solidarităţii frăţeşti cu toţi românii" („Codrul Cosminului",
nr. 1, dec. 1993, p. 1).
Sub titlul Cultură şi educaţie, profesorul mfr1ersitar doctor Grigore Bostan, membru
de onoare al Academiei Române, surprinde caracteristicile denolt.'l.rii socio-politice din actuala regiune Cernăuţi, stigmatizând tarele societăţii post-sovietice care este condusă de lideri ce utilizează aceleaşi „arme politice" şi o frazeologie bine însuşită de la ideologii comunişti. Autorul arată că în aceste condiţii, cultura trebuie să joace un ml salvator, în
sensul renaşterii spirituale şi naţionale a românilor din nordul Buco·1inei. Se insistă asupra
rolului deosebit ce re·1ine intelectualităţii româneşti din nordul Bucovinei, care, „până. la
judecata istoriei" trebuie să treacă , ,examenul de conştiinţă la car~ ar trebui să se prezinte
cât mai curând".
La rubrica Restituiri este publicat articolul lui George Tofan din 1911, Noi şi ei. Dezideratele formulate de G. Tofan la acea vreme, pri"IÎtoarn la mişcarea naţională a românilor din Bucovina, sunt actuale şi astăzi: „Căci astăzi sunt multe de îndreptat, au mai
rămas credinţe greşite, păcate învechite. Şi astăzi mai sunt oameni, cari cred că nu datoresc nimic neamului lor decât numai în schimbul unei sume de bani". („Codrul Cosminului",
nr. 2, martie 1994, p. 8).
P>umitru Covalciuc prezintă în articolul Iancu Flondor, animator al luptei naţionale fn
Bucovina activitatea unuia dintre cei mai străluciţi conducritori ai românilor în lupta de
emancipare naţională de la sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX.
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Nu est~ uitat nici poetul nostru naţional, Mihai Eminescu, unele precizări privitoare
la perioada cernăuţeană a existenţei sale fiind consemnate de către Gheorghe Haficiuc.
Dumitru Oprişan ne prezintă un moment cultural de o deosebită importanţă în viaţa
Bucovinei, prezenţa şi activitatea lui Aron Pumnul la Cernăuţi, rolul catalizator pe care 1-a
jucat în dez'roltarea energiilor naţionale în lupta pentru triumful ideilor de la 18"'18 11fotivele
stabilirii lui Aron Pumnul la Cernăuţi („Codrul Cosminului", nr. 1, dec. 1993, p. 5).
Aspecte ale istoriei zbuciumate a acestui colţ de ţară sunt prezentate în articole documentate, semnate de conf. mii-1. dr. Mihai Iacobescu şi Pa,1el Blaj, directorul Muzeului
Bucovinei.
Publicaţia acordă o atenţie deosebită momentelor importante ale istoriei Buco·1inei,
prin prezentarea documentelor Congresului General al Buco-1iuei, abordând fenomenul rutenizării Bucovinei, precum şi pe cel al mişcării culturale din Buco·1ina până la Marea unire.
Cu reeditarea unuia din pamfletele lui Mihai Teliman, publicaţia readuce în actualitate
argumente referitoare la modul de scriere a istoriei de către unii pseudoistorici („Codrul Cosminului" nr. 1, dec. 1993, p. i).
Răspunzând comandamentelor formulate în articolul redacţional pentru formarea unei
autentice conştiinţe naţionale, re·fÎsta .publică o bibliografie privitoare la Bucovina („Codrul
Cosmin_ului", nr. 1, dec. 1993, p. 8).
Inţelegând că biserica reprezintă unul dintre stâlpii edificiului naţional, publicaţia cernăuţeană. acordă o atenţie deosebită cunoaşterii istoriei ortodoxismului şi a bisericii din Bucovina, dramei pe care a trăit-o această instituţie în perioada so-1ietică. Sunt edificatoare
în acest sens, articolele Lumină din lumină („Codrul Cosminului", nr. 1, dec. 1993, p. 12) şi
Românii bisericii ortodoxe din Bucovina („Codrul Cosminului", nr. 2, mart. 199"'1).
Revista „Codrul Cosminului" acordă importanţa cuvenită şi fenomenului cultural actual din regitmea. C~rnăuţi, spaţii largi fiind rezervate scrisului românesc din nordul Bucovinei,
continuator al unor bogate tradiţii româneşti, parte componentă a fenomenului cultural românesc postbelic. Soarta dramatică a scriitorilor români din nordul Bucovinei ilustrează. permanenţele luptei de emancipare naţională aşa cum au fost ele formulate de mişcarea naţio
nală a românilor de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX.
Partea literară a acestei publicaţii este bogat ilustrată de poeziile semnate de Toader
Hrib, Dumitru Sireteanu, Vasile lzvoranu-Cernăuţeanu, Vasile Posteucă şi alţii. De-asemenea sunt publicate fragmente de poezie populară, în special obiceiuri de nuntă.
Fiind o tribună a afirmării conştiinţei naţionale, colecti-rnl redacţional acordă o atenţie
deosebită fenomenului gulagului sovietic, dramă pe care au trăit-o zeci de mii de români
deportaţi în Siberia. Ilustrative în acest sens sunt articolele Calvarul familiei Bilous de Gh.
F.unză („Codrul Cosminului", nr. 2, mart. 199"'1), şi Odiseea unui ţăran român din nordul Bucovinei de Ilie Grijincu Popescu.
„Codrul Cosminului" acordă. atenţie şi fenomenelor politice la zi din această parte
detnmchiată a ţării (Alegeri? Da!, nr. 2, mart., 199"'1).
Prin publicarea de articole privitoare la fenomenul socio-cultural şi politic românesc din
Buco-1ina istorică, revista „Codrul Cosminului" se constituie ca o alternativă de informare a
mediilor româneşti din actuala regiune Cernăuţi, precum şi a românilor din ţară, interesa ţi de problematica mişcării naţionale a românilor din nordul Bucovinei de după decemb1·ie 1989.

Ovidiu

Bâtă

„Bucovi't;a literarii", scri:c nouii
În luna iume a acestui an şi-a reluat apariţia, la Suceava, revista „Bucov na literară'',
Su-

ecţjtată de Ministerul Culturii în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru cultură. -

ceava.

Primele pagini ale „Buco-1inei literare" sunt consacrate unui studiu al profesorului
G. I. Tohăneanu. asupra _limbajului eminescian şi a influenţei acestuia în limba poetică româ?easc_ă: Ecour_,i emin~sciene. R~~utatul eminescolog merge pe firul istoriei cuvântului poetic
emmes~ian, pân~ _la a-1 descoperi izvorul, care nu este altul decât „limba veche şi-nţeleaptă"
a vechilor cron!ci.. P~tul'. '.'c~ har. indicibil", găseşte cuvântului locul şi sunetul potrivit,
făcându-l să rem·ne 11nag1111 ŞI luna mtate, să sugereze imagini şi lumi visate. Dar limba

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

530

Cărţi.

Re·1iste

poetică eminesciană va deveni ea însăşi izvor nesecat, mereu viu pentru poezia şj poeţii români ai secolului XX. L. TI!aga este unul dintre aceştia. În poezia lui, câte•1a imagini şi
rime eminesciene se regăsesc întocmai, dar funcţia acestora, după cum subliniazA G. I. Tohll.neanu, este aceea de , .citat omagial". Îndt o dată se verifică intuiţia maioresciană. că „literatura română a secolului al XX-iea ·1a începe sub auspiciile geniului eminescian ... ".
Din dorinţa de a rele··ta locul şi rolul Buco-1i11ei în cultura naţională dar şi îit cea europeantL, Mihai Cazacu face, în articolul său Rolul cult11ral al Bucovinei, un adevărat excurs
în lumea culturală a Tiizanţului, pentru a ajunge apoi în spaţiul buco·1inean. 'Aici, în Bucovina, sub domnia lui Ştefan cel Mare a căpătat „formă artistică ·1iziunea bizantinului angajat istoric" (p. 20). Autorul identifică în construcţia biseric-ilor din timpul lui Ştefan cel
Sfânt, în armonizarea arhitecturii cu pictura, expresia „modului nou de a privi viaţa de
către omul spaţiului sud-est european, al omului format în spirit bizantin dar acum intrat
în orizont istoric" (ca urmare a influenţei curentului isihast în cultura bizantină). Bisericile
bucovinene sunt expresia fondului spiritual românesc şi ele „te in·1ită la drum", un drum
al formării spiritualităţii noastre, Început o dattL cu ridicarea lor, drum pe care s-au înscris
marii oameni ai culturii române, de la Gr. l'reche, M. Costin, D. Cantemir la M. Eminescu,
care au avut mereu conştiinţa că aparţin istoriei şl o creează.
La Cronica literard, sub semnătura lui Octa·1ian Nestor, citim despre Intef(ra/n prozei
fantastice a lui Mircea Eliade. După ce anunţă apariţia celor trei ·rnlume ca evenimentul
editorial cel mai important al anului, autorul analizea.ză succint trei dominante ale operei şi
personajelor !ni Mircea Eliade: l. tentaţia magi<iilui: 2. intrarea in fahulos care, fie întâmplătoare, fie „programatr1", rle•1i11e la un moment dat posihilitatea de existenţă alternati"tă
în „ universuri paralele"; 3. personajele lui Eliarle sunt mereu în căutarea tinere/ii fără bă
trdnete şi pentru a-i re-cunoaşte formula originară se întorc la magie şi mit (Mircea F.liade
- Mim iul intrării în m1·t).
Sub titlul Grigore Srarlat - ,,fe/ancolii cerrbrali:ate, Mircea A. Diaconu prezintă ·10lumul de versuri Ora cref111sculard. Volumul degajrt un lirism meditati"1, „melancolia de tip
contemplativ" învăluie un uni·;ers poetic care are în centru cu·1inte-cheie: co.rabia, lebdda,
ca „mărci ale însingurării ... " (p. 12). Elementele romantice stau alături de cete expi"Psioniste, Grigore Scarlat alcătuind o „mitologie proprie" în care lrtmina este simhol al „salvării prin contemplaţie" (p. 13), cuvântul irlentificând':!-se luminii care „mântni-e": „Aceasta
să fie lumina/ Care te cuprinde, pentru ultima dată/ Inainte de plecare?"
La rubrica Eseu, Adrian Dinu Rachiern aşeazit poezia şi 11nrnele lui Arca.I.ie Snceveanu „în prima linie valorică" a poeziei româneşti (Arcadie Suceveanu - Pe „C.rui::ca sonetului"). Poetul cernă.uţean, redactor al re·1istei , ,Hyperion" din Chişinău, cultivă o poezie
modernă, care se doreşte a fi receptată ca un refuz, rostit liric dar nn mai puţ<n răspicat,
al nedreptăţii istoriei. Ivită în spaţiul basarabean, poezia lui Arcadie Suce-.reanu „condensează metaforic durerile unui neam" (p. 32). H.e·1ista oferă cititorului pagini. de poezie şi
proză, semnate de autori buco-1ineni: Constantin Boboc, Marcel Mureşeanu, Constantin Şte
furiuc, Mihai Grigore, Ion Cozmei, Onu Cazac, George Damian, dar şi literatură străină, ilustrată în acest număr prin poeziile lui Wolf Tiiermann şi Ernst narlach.
Pagina de Consemndri ale e·renimentelor culturale sucevene închide primul număr al
revistei „Bucovina literară", ~are i. reapărut cu scopul de a arăta că şi în acest colţ de
ţară ard minţi şi suflete ce îmbogăţesc cultura română.

Elena

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Cristuş

CRONICA

COMPLEXUL ACADfilllC „nucon~A"

Înhinţat în cursul anului 1993, la iniţiafrm Societăţii pentru cultură şi literatură roîn Hnco"lina, cu sprijinul Filialei Jaşi!a Academiei Române şi al Consiliului Judeţean
Suceava, Complexul academic „Bucovina" oferă multiple posibilităţi de desfăşurare a unor
acti·1ităţi··cJe creaţie ştiinţifică şi de artă.
. Cpn1ple~11l beneficiază <le un impownt şi modern edificiu - Ateneul „M. Eminescu" precum şi t le i> c;is;"t de creaţie, situate într-o zonă pitorească din apropierea comunei Gălăneşti.
Clădin;a Ateneului „l\L Eminescu" cnprinde o sală de festivităţi cu peste -100 de
Jocuri, cu .po-~ihilităţi de amenajare pentru· mijloace tehnice necesare desfăşurării unor întruniri la 11i·1elnl stanclartlelor internaţionale (amplificare, acustică, proiecţii, iluminat, etc.),
douri săli de conferinţe a câte 70 <le locuri, 10 săli pentru· di·„erse activităţi de cercetare, sală
pentru bibliotecă, precum şi un ·1ast spaţiu pentru depozitarea cărţilor (peste 300 mp. ). Aflată
într-o zonă·cu P'"ihilităţi optime de acces la căi de comunicaţ'ie'--'- 50 km distanţă de un aeroport internaţional, O,li km <le gara CFR, cu acces direct la drumul naţional Rădăuţi - Putna
(12 km de la Riiclăuji, 20 km de la Putna), cu posibilitate de racordate la reţeaua telefonică
interurbană automată a tării, în vecinătatea unui modern motel cu 100 locuri - clădirea
beneficiază şi <le aşe~.area ei într-una dintre cele mai pitoreşti, interesante şi frământate regiuni
istorice ale ţării - BuceJ'lina. Se află de fapt situată în 'Chiar centrul geografic al Bucovinei
istorice, în inima superbei salbe de sate româneşti de pe valea Sucevei, la aproximafrr 5 km
de supărătoarele însemne ale graniţei care, arbitrar, in\parte astăzi, sperăm vremelnic, Bucovina in cele două cunoscute părţi ale sale: nordul şi suduL Activitatea cultural-naţională
desfăşurati~ aici are, pe lângă altele, în· mod cert şi SCmljificaţia ilustrării unităţii istorice,
naţionale .şi geografice a acestui colţ mult pătimit al ţării. Intreaga zonă freamătă de istorie,
conţine ·1e8titele monumente de artă medievală românească, motiv pentru care a fost şi
este des ·1izitată ele d'ltre mari personalităţi ale vieţii publice şi culturale, naţionale şi internaţionale ...
în· cadrul acestor spaţii şi în găzduirea centrului academic îşi desfăşoară activitatea
societăţi ~· organizaţii culturale din zonă, unele cu o vechime cu mult peste un secol. Aceasta' este hiza pentrn preluarea unor valoroase tradiţii de luat în seamă în scopul egalării
şi depăşirii realizărilor culturale ale trectului de până la cel de-al doilea război mondial. Există
în zonă snfit'.iente forţe. intelectuale pentru realizări remarcabile.
Complexul clepnne 1111 serios efort pentru ajutorarea directă, imediată şi .concretă a
fraţilor uoştri din 11orc111l înstrăinat. Aici şi-au găsit adăpost temporar multe dintre transporturile ele d\rţi, manuale, discuri, care an fost donate de către instituţii din toată ţara
pentru cn1lll1ionalii din nordul Bucovinei. Aici s-au desfăşurat manifestări artistice de amploare,
cn participarea romf111ilor bucovineni din ţară şi străinătate.
O intensă şi roelnic[L activitate intelectuală în inima Bucovinei este extrem de benefică
pentru rosturile noastre naţionale şi de aceea Complexul academic trebuie să-şi aducă o
decisivă nmtrihuţie in acest sens.
Complexul heneficiaz11 şi de o Casă de creaţie care clispune de spaţii <le cazare şi alimentaţie clotate cu toate elementele de confort ale lumii moderne.
Amenajarea şi darea în folosinţă a Centrului de studii „Bucovina" al Academiei Române ne dă speranţa că aceste bunuri ale Complexului academic „Bucovina" vor fi folosite
corespunzător spre folosul culturii naţionale şi în beneficiul întăririi mediului intelectual
românesc în acea.stă parte de ţară.

mână

0

Mircea Irimescu
Analele 1Juco11i11ei, I, 2, p. 531-511,

Bucureşti,
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SEMINAUUL DE METODOLOGIA ISTOIUEI „DIMITRIE ONCIUL"
În memoria lui D. Onciul, creatorul „Şcolii critice" în istoriografia românească, cu prilejul comemorării a 70 de ani de la moartea ilustrului sa•rant, a luat fiinţă, în ziua de 17
martie 1993, în carlrul Catedrei de Istoria Româ.nilor a Facultă.tii de istorie din Universitatea - Bucureşti, Semi11arul de metodologia istoriei „Dimitrie on:ciul".
Seminarul îşi propune să urmlrească direcţiile înnoitoare în metodologia cercetării istorice, pentru a promo·ra o ·riziune globală asupra istoriei şi pentru a dez·rolta studiile de teorie şi epistemologie a istoriei.
La inaugurarea Seminarului au p:i.rticipa.t reprezentanţi de seamă a.i ·rieţii noastre ştiin
ţifice şi cultura.le din Bucureşti, <_;:luj şi Iaşi. A fost e1ocată personalitatea lui D. Onciul şi s-a
vorbit de „Şcoala" crea.tă de el. In ceea ce pri'reşte valoarea acesteia, mărturii preţioase ne-au
lăsat contemporani ai sa.·rantului, colegi (N. Iorga) şi foşti studenţi ai lui (C. Giurescu, V. Pârvan, I. Minea, C. C. G urescu, A. Sacerdoţeanu ş.a.), unii dintre ei, de·1enind, la râ.ndul lor,
creatori de scoală.
În s~bilirea. programului care va orienta a.cfrritatea. i11 Seminar s-a subliniat ideea
că înfiinţarea acestuia urmlreşte nu numai reînnodarea. unei mari tradiţii ştiinţifice, ci şi
creşterea preocupării de a ridica investigaţia istorică românească la nivelul pe care-l cunoaşte
cercetarea în ţările care nu au cunoscut discontinuităţi în dez•roltarea lor.
Înnoirile pe care le cunoaşte cercetarea istoriei în zilele noastre privesc: informaţia,
care se rectifică şi se îmbogăţeşte; apariţia de dome.iii noi, care lărgesc cadrul cunoaşterii istorice; folosirea in investigaţia istorică a unor noi metode şi tehnici.
Istoria. se preocupă azi în tot mai ma.re mlsură de comportamentele economice, ca.
şi de cele sociale, de raporturile dintre om şi spaţiul locuit de el, de manifestările lui cu turale, de psihologia, de mentalitatea. sa.; cu alte cu·rinte, de felul lui de a. gâ.ndi şi de a simţi.
Istoria structurală ·sau de lungi -durat:& - c11lti<Fa.U. azi în tn!U'ile centre ştiinţifice ale
lumii - asimilează cuceririle din alte ştiinţe c11 seopul de a .lărgi sfera de cunoaştere a omului
în multitudinea ipostazelor, a dimensiunilor lui.
Pornind de la elcigenţele cercetării istorice actuale, Seminarul îşi propune: adâncirea
cunoaşter i operei lui D. Onciul şi a prnblematicii abordate de el; organizarea de cursuri şi
seminarii pentru însuşirea paleograf ei limbii izvoarelor ili.toriei roinâ.niloc; lărgirea. investigaţiilor in ţarll. şi in străinătate pentru descoperirea de noi surse documentare; dezvoltarea cercetărilor cu caracter interdisciplinar.
Pentru a lărgi şi aprofunda cunoaşterea istoriei, pe lâ.ugă. dis~i.plinele auxiliare ale istoriei - diplomatica, numismatica, heraldica, genealogia. etc. - vor fi cultiva.te discipline de
frontieră ca: demografia istorică., ecoistoria, geografia istorică., climatologia, psib.ologia mulţi
milor, imagologia.
În susţinerea programului, pe care şi 1-a impus Seminarul, s-a pornit de la posibilităţile existente, de la corpul de sp~cialişti pe care îi are medie'ristica din cadrul Facultăţii
de Istorie. incluzând aici şi pe cei în c11rs de formare, doctoranzi şi studenţi, unii di.ntre aceş
tia din Republica Moldo·ra, Buco·rina de Nord, Ucraina subcarpatici.
Valorificarea lucrărilor, realiza.te în cadrul Seminarului, cu menţiunea de rigoare, se
face prin tip'i.rirea de lucrări monografice sau de studii şi articole ce se publică în reviste de
specialitate. Se intenţionează ca, împreună cu Facultatea. de Arhivistică, de pe lângă. Direcţia
Generală a Ar1ti·1elor Statului, sl fie editată, in serie noul., re·rista „Hrisovul". Se preconizeazl un premiu „ O. 011ciul", deccrn:it anual, pentru cele mai buae lucrări, elaborate şi SliSţinute in Seminar.
În timpul scurt care a trecut de la înfiinţarea Seminarului, in încăperea cam îi găz
duieşte lucrările - r!erenită un ade·1ă.rat „sanctuar D. Onciul" - s-a desfăşurat o activitate
valorică. de toa.ti lauda: s-a.u ţinut cursuri şi seminare de profil, s-au realizat lucrări de seminar
valoroase, unele prezentate de studenţi şi în importante întâ.lniri internaţionale; au fost pregă
tite lucrări de licenţă, ca şi lucrări pentru obţinerea de către profesori din învăţământul preuni·rersitar a gradului didactic I; s-au susţinut examene şi două teze de doctorat de mare interes ştiinţific şi metodologic: Marcel-Dumitru Ciucă, Zilot Românul (Ştefan Fănuţă). Viaţa
şi opera (29.09.1993) şi Şa;.rlota. Solca, Evoluţia demJgrafică in Ţara Făgăraşului tn secolele
XVI-XVII (8.04..1994). [n primul caz este vorb:i. de realizarea unei ediţii critice complete
a operei celui din urmi cronicar din Ţara Româ.nească., de identificarea numelui său real
şi de reconstituirea biografiei lui; în cel de al doilea caz, se realizează., pe baza unei informaţii
documentare bogate, în mare măsură. pentru prima. dati intrată. în circuitul ştiinţific, o cerceta.re de caracter demografic. Prin poziţia ei geografică, în decursul secolelor, Ţara Făgăraşu
lui sau Ţara. Oltului a conser·rat în ma.re mlsură. tradiţiile politice, sociale, economice şi cultu-
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rnle româneşti. În secolele XYI-XYII Tara Făgăraşului se prezenta ca o zonă cu rol important în spaţiul românesc şi chiar sud-est european, ca o punte de legătură între românii de
pe cele două ·1ersante ale arpaţilor Meridionali, loc de întâlnire pe plan spiritnal între confesiunile _ortodoxă. catolică şi reformată.
In cadrul Seminarului „D. Onciul" a fost e·10cată, in ziua de 24 f bruarie 1994,
în ciclul „::vlari istorici care cu ilustrat citadela nni·1ersitară bucureşteană", personalitatea acad.
C. Giurescu. Momentul ani1ersar a fost prilejuit tle: pariţia, în ·1eşmânt nou, a lucrării lui C.
Giurescu, Studii de istorie (Editura Eminescu, Bucureşti, 1993, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dinu C. Giurescu).
C. Giurescu a f{icnt parte din prima serie de studenţi ai lui D. Onciul la Universitatea din Ilucureşti. El s-a remarcat in seminarul lui D. Onciul cu o lucrare despre vechea cronologie românească. care a·1ea s;\ fie premiată de l 'ni·1ersitate şi publicată de re·1ista „Convorbiri literare". Sub îndrumarea lui D. Onciul şi-a realizat C. Giurescu şi lucrarea de licenţă.
Re!al·iile Ţării Româneşti rn [ ·nţ!aria pâuă la urcarea lui ]\!lircea. cel Bătrân pe tron. D. Onciul
avea sl facă parte, de altfel, şi din comisia de doctorat a lui C. Giurescu, care a fost cel
dintâi doctor al Facultăţii de Filosofie şi Litere din Bucureşti, pe baza lucrării Capitulaţiile
Moldovei cu Poarta otomană. Studiu istoric (Bucureşti, 1908).
Seminarul „D. Onciul" a fost onorat de ·1izita unor savanţi străini, care au prezentat
comunicări şi s-au întreţinut cu membrii seminarului, studenţi şi doctoranzi. Rămân de neuitat ratâlnirile cu profesorii americani Keith Hichins, membru de onoare al Academ;e; Homâne,
şi Stec>hen Fischer-Galaţi, ca şi cu istoricul şi publicistul francez Alain Ruze, autori ai unor
valoroase lucrări pri·1ind istoria şi cultura românească.
Dintre lucrările reali1.ate în cadrul Seminarului „D. Onciul" sau de către membrii aces-··
tuia, publicate in ultima ·treme, sunt de amint t, primul volum al Corespondenţei lui Ioan ·
Raţiu şi a soţiei sale, Emilia Raţiu, Scrisori primite, 1866-1895, ediţie de '.\!arcei-Dumitru
Ciucă şi Elena-Teorlora Ciucă (Editura „Progresul Homânesc", Bucureşti, 1994). studiul Dimitrie rJnciul despre noţiunea şi caracterul istoriei („Re·tista Arlli"1elor", nr: 2, 1993) de Şt.
Ştefănescu, ca şi colaborarea la sinteza Romania's Economic Histor;1. From the beginnings to
World War II, Edited by X. N. Constantinescu (Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994).
Planul de perspecfrră al Seminarului , ,D. Onciul" prevede lărgirea cercului de competenţe ştiinţifice, cresterea autorităţii interpretării critice a surselor documentare, în vederea
înfll.pttiirii actului ele reconstituire a realităţii istorice, de reliefare a adevărului. „Numai din
ade11.1r - ţinea să. sublinieze D. Onciul - naşte adevărata iubire de neam şi de ţară".

Acad.

CENTRUL DE STUDII

TRA~SIIXA\ ŞI

Ştefan Ştefdnescu

HUCO\T\'A

Centrul de studii transilvan, cu sediul la Cluj, îşi desfăşoară. activitatea sub egida FunCnltnrale Române şi se face cunoscut prin realizări remarcabile pe tărâm ştiinţific. A
n bibliotecă de studii consacrate Transil-.raniei, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, în
care s-an tipărit lucrări de Da·rid Prodan Li·riu Maior, C. Sassu, Dumitru Suciu. Editează
şi o re·r:strL. "Transyl·Janian Re·Jicw", precum şi un „Buletin" în care se publică lucrări privind Transil-rania, semnate de cercetători romini şi străini.
Centrul de studii transi.l·ran organizează şi reuniuni ştiinţifice cu românii din afara graniţelor actuale ale ţării. La reuniunea consacrată Buco-Jinei, care se desfăşoară între 11-15
iunie 1991., participă ce~cetători şi scriitori atât din nordul cât şi din sudul Bucovinei. Academia Română este reprezenta.tă prin Radu Grigorovici şi Vladimir Trebici, precum şi prin
D. V1.tamaniuc, directorul Centrului de studii „Buco•rina" al Academiei Române, cu sediul
la R.td;\nţi, şi Radu Economu din partea Societăţii pentru cultura şi literatura română în
Buco„in:i. Sesiunea de comunicări se ţine la Universitatea din Cluj şi este susţinută. de cercetătorii 1lin nordul Buco·„inei. Este deschisă. de Grigore Bostan, şeful catedrei de limba şi literatura :-amână la Vni1er.,itatea din Cernăuţi, care face istoricul acestei catedre de Ia înfiinrarea sa 1xi11l în prezent. Lora Bostan prezintă literatura română în nordul Bucovinei. Alex~n
drina Cerno·1, istoriografia română şi ucraineană cu privire la Bucovina, Ştefan Hostiuc, scrisul ro:n:rnesc în nordul Buco·rinei Vasile Tărâţeanu se ocupă de presa româ neascrt în nordul
lluco·ri11ei. iar Vetoria Costinean de creaţia populară actuală în nordul Buc 0·1inei. Sesiimea.
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se î.1cheie cu cuvântul academicianului Vladimir Trehici rnrc e·rncă personalitatea lui Sextil
Puşcariu şi raporturile sale cu BucO"lina.
Centrul ele studii transihan a organizat, cu acest prilej, întâlniri între scriitorii din r,ordul Duco·rinei şi cei din Cluj, lansări de cărţi, expoziţii şi ·rizite la instituţii'e de învltţământ
şi la Prefectura şi Primăria din Cluj. Programul a inclus, de asemenea, o deplasare la Alta Iulia
şi Blaj. Manifestaţia consacrată Buco·1inei s-a bucurat de o organizare excelentă.
Centrul de studii „Bucovina" stabileşte legături de colaborare cu Centrul de studii transil-..an şi se declară solidar în apărarea fiinţei noastre naţionale.

D. Vatamaniuc

O EXPOZIŢIE A LITEHATUJlll DE LUUJĂ fiEHMA1\A
DIS HUCO\iT\A
La institutul Goethe din Bucureşti a fos! deschi~it o expoziţie neol1i~nuită: ln da Sprache der M iWder - eine Literatur aus C:ernmt•i,, (In limha ucigaşilor - o literatură din Cernăuţi),
organizată de Casa Literaturii (Literaturhans) din Berlin, cu materiale p11'e la dispoziţie de
Muzeul Literaturii Române din Bucureşti. Expresia „Sprache cler ~liirder"' îi aparţine ~crii
toarei Rose Auslănder, care a botezat astfel limha germană, gândindu-se la ororile şăvârşite
în timpul regimului nazist.
Exponatele infăţişeazii literatura de hnbă germanii a e·1reilor din Duc0"1ina, a cărei
perioadă de înflorire nu a fost, după cum s-ar putea crede, perioada austriaci1, ci perioada
interbelică românească a nordului Huco•1inei şi a capitalei Cernăuţi.
Vernisajul expoziţiei a a·.rut loc la 2.'i mai a.c., cu prezenţa acfr1i'1 a doi reprezent2.nţi
ai Casei Literaturii berlineze: Ernest "Wichner şi Herhert ·wiesner. Au a·1ut loc apoi două
conferinţe: a prof. Andrei Hoisie (laşi) şi a prof. Heinrich Stiehler (laşi), primul vnthind
despre cultura eneilor vorbitori de limba germană din Buc0"1ina, iar al cloilea despre: Tăbă
răşti- despre trei poezii timpurii de Paul Antschel-Celan. L"l masa rot1111dă au particirat, în
afară de Andrei Hoisie şi Heinrich St'ehler, prof. Mircea Martin de la l 'ni·1ersitatea clin Bucureşti, Joachim Wittstock şi prof. Mihai ~tefan Ceauşu (Suceava).
Pentru a putea interpreta corect situaţia istorică a epocii trebuie Uicută clar distincţia
între perioada democratică românească (intre 1918 şi 28 iunie 1940) şi perioada răzhoinlni din
răsărit (22 iunie 1941 - martie 1944). când în nordul BucO"rinei s-a produs un amestec al Reichului nazist, ceea ce a a·1ut drept urmare şi înfiinţarea ghetoului din Cernăuţi cu toate consecinţele lui.
Expoziţia a fost foarte utilă şi prin concluzia că în perioada 1918- 1940 administraţia
românească a fost democratică şi tolerantă faţă de minorităţile naţiona'e conlocuitoare, căci
altfel nu se pot explica nici dezvoltarea impetuoasă a literaturii în limba germană în acei ani,
nici bogăţia.numerică şi calitafrră a presei de limbă germană, nici faptul că nu au fost întrerupte legăturile culturale cu Austria. Ca o dovadă, putem cita revista medicală: „Cernăuţi
medical" ( 1934- 1940), neprezentatfi în expoziţie, în care au publicat următoarele per~ona
lităţi medicale austriece: prof. Dr. Walter Zweig, prof. Dr. Finsterer, prof. Dr. I. Dorak,
prof. Dr. Josef Sorgo, prof. Dr. Otto Marburg, prof. Dr. Iulius Schnitzler, prof. Dr. Rudolf Paschkis, prof. Dr. W. Lutzko, Dr. Wolfi;:ang von Weisl, prof. Dr. L. Adler, doc. Dr.
Bernhard Aschner, prof. Dr. R. Demei, doc. Dr. Paul Liehesuy, prof. Dr. J. Halhan, prof.
Dr. Karl Hitzenberger, prof. Dr. ~I. Oppenheim, doc. Dr. Rudolf Strisower, doc. Dr. Filix Fleischer. Până în 1940 evreii huc0"1ineni nu au fost persecutaţi, având în Bucovina aceeaşi
forţă economică, intelectuală, în viaţa socială etc. ca şi în perioada austriacă. Ba chiar o forţă
sporită.

Această situaţie însă nu a Iost scoasă în evidenţă în lufirile de cuvânt ocazionate de
deschiderea expoziţiei.
Anumite aspecte ale expoziţiei ne-au provocat însă oarecari nedumeriri. Chiar de la
început ne întâmpină harta imperiului austro-ungar, lipsind însă. nu înţelegem de ce, harta
României interbelice, care, de ce să nu recunoaştem sincer, nu mai este cunoscută de mulţi
cetăţeni ai României zilelor noastre. Surpriză ne-a produs şi harta demografică a Bucovinei,
alcătuită de Ion. I. Nistor după recensământul austriac din 1910. Dar este notoriu faptul că acest
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ca şi altele din perioa•la habsburgică, a fost contestat ele populaţia românească
ca. necorespunzând .realităţii (Vezi T. \'. Ştefanelli, Câteva cuvinte privitoare la recensământul
din urmă, în „Calendarul Societăţii .pentru cultură", 19H.). De ce nu s-au prezentat datele
recensământ.ului românesc clin 1930, recensământ corect şi cinstit? Aici facem o remarcă generalii: în multe lexicoane de limba germană, la rubrica „Duco-1ina", sunt oferite datele recensăm<lntului din 1910. De ce nu se dă prioritate ultimului recensământ efectuat în Bucovina
intreagri? Prezentarea permanentă a ultimului recensământ austriac este o dovadă <le neobiecti·fitate în tratarea problemelor bucovinene.
În „Programul - I1Pitaţie din lunile mai-iunie 1994" al Institutului Goethe se apreciadt cr, Buco·rina a devenit românească în 1918. Adevărul însă este că Bucovina a fost totdea11na teritoriu românesc, chiar şi atunci când s-a aflat sub ocupaţie străină.
Şi tabelul cronologic al istoriei Buco·rinei şi textul lui Alfrecl Gong "Topographie"
ne vorluc destule nedumeriri.
Astfel, clin tabelul cronologic „aflăm" că în Buco»rina (adică de fapt în teritoriul ce se
·ra numi de la cea dată Bucovina) atât românii cât şi ucrainienii alcătuiau câte 30% din populaţie, e·rreii 12%, iar germanii. 9%. ~e întrebăm cu nedumerire, de unde s-au inspirat cei care
au alcittnit tabelul inexact cu câte·ra din afirmaţiile sale. Procentajul diferitelor etnii este de-a
dreptul fantezist. La anexarea celor 2 ţinuturi moldoveneşti, Cernăuţi şi Suceava, care •ror
de·reni „Buco-•ina", populaţia era în proporţie de 75% românească. (Diferite date statistice
simt prezentate în cărţile: Mircea Grigoro·riţă, fnvăfământul în nordul Bucuvinei (1774-1944),
Bucureşti, 1993 şi Mircea Grigormiţă, Din istoria culturii tn Bucovina (1775-1944), Bucureşti,
1994). Populaţia de origine ucraineauă a crescut în mod cu totul nenatural (adică prin imigraţie din Galiţia) în dectirsul ultimelor decenii ale secolului al XVIII-iea şi în sec. al XIXlea clato.rită stăpânirii habsburgice.
Mai aflăm că Au~tria a suprimat dominaţia turcească în Bucovina, fără să se facă
precizarea că acest teritoriu nu făcea parte din Imperiul otoman, ci din principatul Moldo-iei,
care, e a9,e:rărat, era un stat ·•asa! Turciei. Imperiul turc nu a·rea însă nici un drept s."l cedeze teritorii care nu-i aparţineau, dar ·ra repeta această depăşire de atribuţii şi la cedarea
către Husia ţa1 istă a teritoriului MoldO"rei dintre Prut şi Nistru, denumindu-l Basarabia ( 1812).
Buco·rina a fost un teritoriu răpit din trupul Moldovei. În Bucovina, ca şi în întreaga Moldo·r{L, limba oficială era limba română, nu limba turcă! În Bucovina, limba oficială a devenit
limba germană.
În tabelul cronologic se apreciază că în 1919 Buco·rina este atribuită României. Termenul „atribuit" nu este potrivit. Nici termenul de „unire" nu ni se pare potrivit.
În 1924 limba română a de·renit „Landessprache"· (llmba naţi6nală, limbă de stat),
iar în continuare, suntem informaţi că o mare parte a populaţiei vorbea Hmba germană. În
tabel se subliniază că cele mai multe ziare cernăuţene erau pe atui1ci de limbă germană. O
asemenea situaţie nu putea a-rea decât o singură premisă justă: libertatea de care se bucurau
în pnioada interbelică minorităţile la noi în ţară. Ne bucură deci că aceasta se recunoaşte,
('hiar clacă nu clirect. Iar în ceea ce pfrreşte recunoaşterea limbii române ca limba oficială, aceasta
nu era altceva <lecit o re·renire la normal.
Tabelul recunoaşte că ocuparea nordului Buco•1inei şi a Cernăuţilor în 1940 a devenit
posibilă în urma înţelegerii între Germania nazistă şi Uniunea Sovietică. Dar termenul de
„cucerire" a Buco·•inei în 1911 este incorect. Corect este „eliberarea nordului Buc0"1inei". Nu
s-a cucerit niIŢiic, ci s-a eliberat un teritoriu românesc.
Textul ;,Topographie" de Alfred Gong (citat din volumul }Janijest, Viena, 1991) cuprincle de âsemenea opinii contestabile. Se spune că la Cernăuţi numai funcţionarii de la fisc,
care luau ·bacşiş, ·rnrbeau româneşte. Această afirmaţie contravine chiar unei rarităţi bibliografice: Meyers Honversations - Lexikon, Leipzig şi Viena, 1894. În -rolumul IV (ed. 5) se
consemnează (p. 19) prezenţa la Cernăuţi a 7624 de români. Oare toţi aceştia au dispărut fără
urme clupă primul război mondial? Oraşul Cernăuţi a fost şi în timpul stăpânirii habsburgice
un important centru cultural românesc, iar în timpul stăpânirii româneşti interbelice a de·renit unul din marile centre culturale româneşti. Liceele din Cernăuţi erau cunoscute în toată
România şi peste hotare pentru seriozitatea învăţământului secundar practicat în acest colţ
de ţară românesc. Paul Celan şi Immanuel Weissglas au fost în cea mai mare parte a şcola
rităţii lor elevi ai liceului românesc „Mitropolitul Silvestru" din Cernăuţi.
Este re~retabil că în discursuri şi la simpozion nu s-a scos în relief ·raloarea în·răţă
mântului românesc cernăuţean din perioada interbelică, de care au beneficiat toţi tinerii, indiferent de originea lor etnică. Singurul lucru care era avut în vedere era dragostea de carte,
dragostea de cultură. Fără un învăţământ de calitate nu s-ar fi putut dezvolta nici intelectualitatea eneiască dt' limba germană din Cernăuţi. Numărul liceelor de stat şi particulare a fost
impresionant în perioada interbelică.
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Studenţii evrei au studiat la Uni·Jersitatea românească din Cernăuţi: Al Cred MargulSperber la Facultatea de Drept, iar Paul Celan, întorc.1.ndu-se clin Fra>1ţa în 1939, după începerea celui de-al doilea război mondial, s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie din Cernăuţi.

Primul volum de poezie al poetei Rose Auslănder, Regenbogen a apărut la Cernăuţi
ln 1939. Alfred Margul-Sperber a publicat, la. Storojineţ, în 1934 Gleiclznis der Landscl1aft, iar
ln 1939, la Cernăuţi, Geheimnis und Verzicht. l\foses Rosenkranz publică Gemalte Fensterscheiben la Cernăuţi în 1936, iar Alfred Kittner, Der Wolkenreiter la Cernăuţi în 1938.
În luările de cuvânt, în conferinţe şi la simpozion s-au strecurat afirma ţii nefondate.
Vom da un singur exemplu. S-a susţinut că lui Paul Ancel i s-ar fi românizat numele, ceea
ce este perfect neadevărat. I s-a scris de fapt numele cu ortografie românească, Ancel în loc
de Antschel. Ceea ce pe acesta nu l-a deranjat deloc, căci scriind în re·1iste franceze a semnat
Paul Ancel.
În expoziţie a fost prezentat şi scriitorul I(arl Emil Franzos (1848- 1904). fost elev la
liceul din Cernăuţi şi autor al acelor volume intitulate Aus Halb-Asien, în care românii sunt
zugră·Jiţi. în general, ln culori negative.
Expoziţia a prezentat şi fotografii din Cernăuţii interbelici. Semnificati•r este faptul
că această expoziţie a avut loc la Bucureşti şi nu la Cernăuţi. Mai trebuie remarcat şi un alt
fapt revelator: în 1945, populaţia evreiască a Cernăuţilor a părăsit oraşul de baştină, aflat
din nou sub stiipânire sovietică, emigrând în România. De ce oare?
Dacă această expoziţie ·ramai fi prezenta.tă. şi în alte localităţi, ar fi util ca prezenta.ta
cronologie să fie înlocuită. cu o alta., mai satisfăcătoare. Iar textul lui Alfred Gong ar putea
fi citit nu ca o surs1 de adevJ.ruri, ci ca o curiozitate literară foarte subiectiv~ şi departe de
realitate.
În concluzie, putem afirma că această expoziţie cu totul deosebită, trebuia neapărat
văzută, dar se cerea verificarea cu ochi critici a datelor prezentate în numele ade·rărului istoric.

Mir cea Grignrovi(ti

UNIVERSITATEA POPUi.AHA. UĂDĂU'J'I
CURSURILE DE VARĂ EDIŢIA A V-A

Cursurile de ·Jară ale Uni·Jersităţii populare Rădăuţi, organizate de Societatea pentru
cultura. şi litera.tura. română în Buco•rina s-a.u desfăşurat in perioada 30 mai - 5 iunie 1994.
La. actuala. ediţie au fost abordate teme de ma.re interes şi actualitate, teme integrate
secţiunilor: Limba şi literatura. română - spaţiul dăinuirii noastre; Valori culturale ale satului buco·rinean; Biodiversitatea şi apărarea mediului înconjurător; Valori ale istoriei şi culturii
româneşti în Buco•rina.; Sociologia şi pedagogia educaţiei şi Arta medie·1ală. în Buco•1ina. Temele integrate a.cestor şase secţiuni şi propuse auditoriului au însemnat noi date, fapte şi demonstraţii privind istoria şi cultura Buco·rinei, stimularea interesului pentru cunoaşterea, e·Jidenţierea ·Ja.lorilor morale autentice.
Momente şi evenimente semnificafrJe din istoria culturii din Huco•rina au căpătat configuraţia unor remarcabile prelegeri: „Ştiutorii de carte din Buco·;-ina la recensământul clin
1880" - acad. Radu Grigoro•rici (Bucureşti), „Personalităţi din istoria Societăţii pentru cultura şi literatura româ.nă în Bucovina." - acad. Vladimir Trebici (Bucureşti), „Cnitatea de
neam şi de limbă - unitate naţională" - prof. uni·1. dr. Ştefan Munteanu {Universitatea
Timişoara), „Probleme de etnografie şi folclor în zona Rădăuţi" - prof. uni·r. dr. Ioan H.
Ciubotaru (Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi). „George Pop0"1ici - omul politic şi de cultură" - dr. Radu Economu (Bucureşti), „Istoricul presei bnco1inene „Privitornl", 19021903" - Marian Olaru (Rădăuţi).
Revenirea. la. Eminescu este o re·;-enire la iz··1oare cu rămânerea în uni·rersalitate, şi ne
este propusă de prof. dr. Dimitrie Vatama.niuc, directorul Centrului de studii Buco·1ina" Rădăuţi în prelegerea. „Tematica. publicisticii Poetului Naţional în pag-inile volumului al XV
\ea. din operele complete".
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Comunicările lui Vasile Schipor şi Ştefan Munteanu se ocupă de problemele cultivării
limbii române in calendarele româneşti din Buco·rina, în şcoală şi în presa actuală.
l"n domeniu cu totul interesant şi actual este cel al biodiversităţii şi al ecologiei. în·.
ex:punerea sa, ilustrată cu cinci casete de diapozitive, conf. univ. dr. Ion Iordache de la Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi prezintă ornitofauna din Bucovina şi Delta Dunării evidenţiind·
comportamentul păsărilor în mediul lor de viaţă, iar conf. univ. dr. ing. Petre Ciobanu de la
Braşo·r se ocupă de pădure ca ecosistem fundamental pentru echilibrul ecologic a< tual.
În societatea de azi educaţia, promovare·1 valorilor morale autentice şi formarea com-·
portamentului social propriu democraţiei şi economiei de piaţă trebuie să devină preocupări
prioritare pentru instituţiile specializate şi opinia publică. Astfel de idei au constituit fondul expunerii profesorului Vasile Precop şi a rectorului l;niversităţii Populare, prof. Petru
Bejenaru, iar problemele de sociologie şi unele aspecte politice din Basarabia au fost tratate
de profesorul Nicolae Ţurcanu de la l:niversitatea din Bălţi.
La cursuri au fost prezenţi profesori, economişti, .ngineri, medici, funcţionari şi mulţi
e'evi din clasele a XI-a şi a XII-a, in medie 80-100 persoane.
De audienţă s-au bucurat cursurile în comuna Arbore şi in oraşul Siret, unde a !ost
lansata şi monografia oraşului de către autorul ei, eoni. univ. dr. Ion Popes;:u Sireteanu,
preşedinte al Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina - filiala laşi.
Ediţia a V-a a cursurilor de ·Jară este reprezentativă prin temele propuse şi nivelul aborzării lor, prin interesul pro·-rocat şi întreţinut, cu deosebire în lumea tineretului, şi prin serioditatea demersului academic.

Petru Bejenaru

SOCIEI'ATEA PE~TRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMANA
ÎN BUCOVIXA, FILIAI,A. „IANCU FI.ONUOR", BllAŞOV
Societatea pentru cultura şi literatura română, înfiinţată la Cernăuţi în 1862, îşi reia
arti 11tatea în 1990, după o întrerupere de-o jumătate de secol. Prima şedinţă se ţine la Gă.lă
ne~t i (jnd. Suceava), în 24 martie 1990. Aici se hotărăşte între altele, şi înfiinţa.rea de liliale
pe l<>t. cuprinsul ţării. La Cernăuţi s-a înfiinţat Societatea pentru cultură româneascll. „Mihai
E1111:1e-..·11 ", cu un program comun în lupta pentru afirmarea spiritualităţii româneşti.
Filiala „Iancu Flondor" din Braşov s-a constituit la 20 iunie 1990 şi ea reuneşte bucovi11e1111 •lomiciliaţi în acest oraş şi în împrejurimi. Comitetul era format, iniţial, din Petre Ciobi.1111 !preşedinte), Mircea Jemna (v·icepreşedinte), Irina Spânu (secretară), George Tudoraş
(c:1.11~r1. l'intilie Gateh şi Traian Busuioc (membri). Comitetul de conducere a suferit unele
m1~lil11 .\ri i11 cursul anilor. Filiala numără astăzi 70 de membri şi îşi orientează activitatea în
trrr ''""' \i1 principale: cunoaşterea şi popularizarea istoriei şi culturii româneşti de pe terito• 1 r 1111• 01i11ei istorice; stabilirea de legături directe între persoane şi instituţii din ţară şi
de ,,.. "" holare, în scopul colaborării la promovarea culturii naţionale; sprijinirea morală şi
111:11••11.11.\. in lim·ta posibilităţilor, a românilor din nordul Bucovinei, prin intermediul Societ.11:. 1•·n1111 ""ltura românească, :Mihai Eminescu" din Cernăuţi.
I ""''""""ca filialei se preocupă şi de constituirea unei baze documeutare cu lucrări care
pi 1 ,. ·• " ' " ' '·' na I ională şi istoria Duco-1ine:.
\1tr1°tat"a filialei se concretizează, în primul rând, în organizarea de conferinţe pe teme
<Ir ,
,„ '' • 11lt11r;\. Menţionăm câte·Ja din ele: 50 de ani de la masacrul din I aprilie 19-1.1
dr L• I
.-1/"'1 (Petre Ciobanu), Din istoria Fondului bisericesc Of'todox român din Buco"'"" I'"'"' I ,„1.11111). TiJ1utul Jferţa şi spiritualitatea şi cultura românească (Mihai Ştefănescu),
7.! I· ,,„, ,/,· l.1 111111'1'« lJucovinci cu România (Dan Slu~nschi), Aron Pumnul şi Bucovina
(!;h•·•"llh" \11h.\1i.\). Viaţa şi opera lui Iraclie Porumbesw (Vasile Precup). Î:i 29 februarie
l'N.: ·• ·•• p1r1r11l"l e<1rtea Aniţei Nandriş-Cudla, 20 de ani tn Siberia, care a stârnit un ecou
pr•·'"'"' ln r.~ ... J.tl 1~1rticipanţilor la manifestaţie.
1'•1111111"''„" lilialei a trecut din toamna anului 1992 la organizarea de simpozioane pe
tclll<' .Ic• 1•l"' "' '' culturii. l.Juco·1ineană. S-au pregătit, astfel, între 1992-1993, .5 simpozioane

,.„,
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în cadrul cltrora s-au ţinut 19 c m1unicări dintre care menţionăm: biterfcrenţe culturale transilvan-bucovinene (Vladimir Trehici), L iprian Porwnbescu, rcprc=cntant al spiritualităţii româneşti din Bucovina la Brnşov (Dorica Bucur), Evenimente din Bucovina rrflectate În , ,G(i:cta
Trnnsilvaniei" (Luana Popa), Relaţii româno-ucrainiene 1918-19'1.0 (George Muntean). Circumstanţele istorice ale unirii Bucovinei w România in 28 noiembrie 1918 (Stelian Bldril!~an),
Savantul braşovean Se:ittil Puşcariu, profesor de limba şi lifrratura rol"lână la Universitatea din
Cernăuţi (Gheorghe Mihăilă). Centrul de studii ,B11covi1ia", al Academiei Rmmîne, cu srdi11l
la Rădăuţi (D. Vatamaniuc), Lupta de emancipare a românilor bucovineni oglindită în „Foaie•
societăţii .pentru cultura şi litaatura română n Bucovina" ('.\-!arian Olaru).
Filiala a găzduit, în aprilie 1993, un simpozion de literatură românr1, organizat de Vetre
Gatej şi Mihai ~tefănescu, unde s-a e··rncat personalitatea lui Eminescu şi a scriitorilor clin Ţi
nutul Herţei. Tot <lin 1993 se ţin în cadrul filialei „Zilele Huco·1inei" (28 octomhrie-29 noiembrie).
În iulie 1993 filiala organizează un simpozion de amploare, cu ocazia cursurilor de vară
de la BraŞO"I ale Societăţii istoricilor din România. Simpozionul se ţine în sala de festivităţi
a Liceului „Andrei Şaguna" şi la el participă reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai l'11i'1er,;ităţii din DraŞO'/ şi ai altor instituţii de cultură. La lucrările simpozionului particifă şi o delegaţie a românilor din norclul Buc0"1inei. Au ţinut comunicări Alexandrina Cernov, de la
Universitatea din Cernăuţ , Jfişcarea de redeşteptare a românilor din nordul Bucovinei, Vasile
To'1arniţchi, directorul Liceului „Mihai Eminescu" din Carapciu pe Siret, Mijloace şi metode
pentru păstrarea românismului în nordul Bucovinei, Ilie Luciac, profesor la Liceul petlagogic
din Cernăuţi, Situaţia actuală a şcolilor româneşti din nordul Ilucovinâ, ~fircea Jemna, Instituţii şi personalităţi ale culturii române din Cernăuţi în perioada interbelică.
În noiembr e 1993 s-a organizat simpozionul , ,Trei secole de ci·1ilizaţie rmminească în
Buco·1ina'', cu programarea nnor participanţi de la Cernăuţi şi Chişinău, care însă nu s-au
putut deplasa. la Braşov. r•intre comunicări menţionăm: Lupta pentru unitate, constantă a
istoriei românilor (Ion Halmagiu). Iancu Flondor, militant pentru unirea Jlucovinei cu Ţara
(Hadu Economn), l..!niversitalea din Cernăuţi în viaţa culturală şi ,~liinţijică a Bucovinei (Vladimir Trebici), Fondul bisericesc ortodox din Bucovina, importaiif factor de progres economic şi
social (Petre Ciobanu), Societăţi culturale din Bucovina î~i perioada interbelică (Mircea Jenrna)_
Filiala este preocuţată ca simpozioanele sub genericul ., ,Zilele BucO'Iinei" să se organize~e :n
fiecare an, spre a deveni o tradiţie in acti·1itatea pentru cunoaşterea pro·1inciei din nordul ţ:HiL
Snnt de amintit, alături de simpozioane, expoziţiile consacrate Bucovinei. În cadrul
„Zilelor Duco·1inei" din 1893 s-a organizat la Muzeul de artă din Braşov, expoziţia Bucoi·ina,
izvor de artiJ românească. S-au expns lucrări de Epaminonda Buce·1schi, George baron ele Lowendal. Ioan Cârdei, Dumitru Loghin şi Isidora Constantinfflici, din Duco·1ina, şi ·,\rtur. şi
Paul Verona clin Herta. Muzeul de istorie a deschis, tot în noiembrie 199.1, în Casa ~ure
şenilor, expoziţia doc~mentară „Fruntaşi huc0"1ineni în corespondenţă cu familia Muresenilor". Hnc0"1ina a fost bine reprezentată şi la expoziţia „Mărturii ale Marii l;niri", organizată
de Biblioteca judeţeană „George Bariţiu", precum şi la expoziţia „Braşovul şi Marea "nire".
deschisă la l\fozul de Istorie Bra.şO"·T, în colaborare cu Arhi·„ele Statului şi muzeul Bisericii Sfântul Nicolae din Braşov.
Filiala a sprijinit iniţiativa Inspectoratului şcolar judeţean Braş0"-1 de a trimite şco
lilor româneşti <lin nordul Bucovinei manuale şcolare. Într-un singur transport s-au expediat
pentru şcolile româneşti 44.000 de manuale şcolare.
Filiala acordă mare atenţie schimbului de vizite cu instituţiile, îndeosebi şcolare, din
nordul Bucovinei. Au a·rnt loc mai multe asemenea vizite. Delegaţii de la Cernăuţi au ţinut
comunicări la Braşo·1, iar membrii Filialei s-au deplasat la Cernăuţi cu acelaşi scop şi au vizitat şi unele localităţi din nordul Buco·1inei.
Filiala a făcut demersuri ca mai nrnlte cadre didactice şi elevi din nordul Bucovinei să-şi
petreacă ·1acanţa în taberele de vară din H.omânia. Deşi cu mijloace materiale modeste, Filiala a suportat toate cheltuielile pentru 40 de perso.ane de la Liceul românesc din Cernauţi,
care şi-au petrecut vacanţa în tabăra de la Cozia (Piatra ::\'eamţ).
Filiala „Iancu Flondor" din BraŞO"I colaborează strâns cu instituţiile culturale din
oraş şi primeşte sprijinul autorităţilor locale şi al unor sponsori în tot ce întreprinde pentru
cunoaşterea Bucovinei.

Petre Cioban
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EVE'.\IMENTE C:Uf,TURAI.E

IN NORDUL BUCOVINEI

Vineri, 20 mai 1994, în sala de festivităţi a Liceului nr. 29, liceu rominesc din oraşul
s-a desfăşurat simpozionul „Societatea pentru cultura românească „M. Eminescu",
cinci ani de activitate". Au participat intelectuali români din oraş şi din' satele învec;nate.
Din ţară au sosit 40 de oameni de cultură, reprezentanţi ai Academiei Române, precum şi
ai unor societăţi culturale. Lucrările au fost conduse de prof. univ. dr. Gr. Bostan, membru
de onoare al Academiei Romine, copreşedinte al societăţii.
Făcând istoricul societăţii de la înfiinţare pină în prezent, Gr. Bostan '' ar1Uat că,
,deşi în condiţii dificile, datorită strângerii intelectualităţii în jurul societăţii, în timp. scurt
s-au îufăptuit lucruri remarcabile în domeniul culturii.
Poetul Ilie Zegrea, al doilea copreşedinte al societăţii, a pus în lumină rolul deosebit
al echipelor artistice în trezirea conştiinţei naţionale a românilor bucovineni, menţionând corul
Cern1uţi,

„Dragoş Vodă".
Autorităţile

de stat ucrainene continuă să nu arate înţelegere ne•1oilor culturale· româau intentat un proces publicaţiei „Plai românesc", au obstrucţionat
pleLArea tinerilor la studii în România.
Al tr-eilea copreşedinte. conf. uni·1. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Honuine, insistă asupra neînţelegerii arătate de autorităţile regionale faţă de aspiraţiile legitime ale românilor spre cultura naţională. La anul se vor împlini 120 de ani de la.
înliinţarea Universităţii cernăuţene şi la acest e·Jeniment trebuie să participe şi Societatea
pentru cultura românească „M. Eminescu".
În alocuţiunile lor, vorbitorii îşi exprimă solidaritatea. cu activitatea culturală a româ.uilor clin regiune şi promit sprijin prin donarea a cât mai multe cărţi româneşti din clasici
şi din scriitori moderni. În privinţa drepturilor românilor, drepturi fireşti în orice societate
modernă - dreptul de a-şi păstra fiinţa naţională prin limbă, cultură şi credinţă - se speră
ci a.utorităţile de stat nu ~-e vor transforma din asupriţi, până nu de mult, în despoţi anacronici.
Acad. Cornelia Dodea acluce salutul Academei Române şi urează cât mai multe reali?.lti <ni turale românilor din acest prietrnesc colţ de ţară. Desigur că dez•,roltarea cultui:ii române~ti i1ttâmpină prea multe piedici puse de împrejurările istorice, de aceea trebuie să vestejim
pe aceia care, din orgolii personale, devin cozi de topor. Asupra acestui fap se opreşte acad.
V. Trehici şi face un apel la toţi iubitorii neamului românesc s:t se pună în slujba intereselor
11aţi"'1a.le, f!ră amhiţii rău înţelese. Mai atrage atenţia că Societatea pentru cultura române•1'c1 „M. Eminescu" este continuatoarea vechii „Societăţi pentru cultura şi literatura roru;i.111 in Bucovina", aşa că ea sărbătoreşte nu 5 ani de acfr,ritate, ci IJ2 de ani! În legătură
cu prnce~ul revistei , ,Plai românesc", poetul Y. Tărăţeann, conducătorul ei, demonstrează
lino1.c<le că nu s-au încălcat legile statului ucrainean, că procesul este o sfidare a celor mai eleme11ta.1e clrepturi de presă. Mulţumeşte tuturor celor care au sprijinit material revista, mai ales
ţ\1.1111lnr. Senatorul de Suceava, Nicolae Senciuc, in numele Prefecturii şi al Senatului, promite
d '"''"rită\ile culturale vor dona cărţi pentru trebuinţele şcolilor româneşti din regiune.
C11·1i11te simţite rostesc reprezentanţii societăţilor culturale „Pro Basarabia şi Buco·1111a '· " , , ~tefan cel Mare", colonel în rezenâ Gh. Galan şi prof. Mugur Andronic.
ll111 partea uni·1ersităţii din Sucea•1a, conf. univ. cir. M. Iacobescu, autorul recent apă
r 11tr1 1 111 r;hi 1>i11 istoria Bucovinei, consideră, pe bună dreptate, că în activitatea noastră, în
'"'''' """'''11iile, trebuie să-i urmăm pe înaintaşi: I. Ilalş, I. Gh. Sbiera, Hurmuzăcheştii, I.
:-.;,.i.' ri. Criticul şi istoricul literar G: Muntean are încredere în spiritul obiectiv şi de drep"'''" ·'I p1d<'rătorilor din Cernăuţi, care vor da o sentinţă în spirit democratic şi ·Jor stinge
"' r ·I : •' • • ,., st;'\nje11itor în prim ni rând pentru ei.
\1 111111rs:onat publicul la simpozion prezenţa P.S. Teodosie S11ago·1eanul, Epi;cop vicar
;o.I \,,,,"!"'<"<>piei Bucureştilor cace aduce binecuvântarea I. I'. Fericitului Patriarh Teoct1·.1 I,. 111•·t11l Anghel Dumbrăveanu, l-a impresionat limba corectă a românilor din nord, în
• „„1., , „11d1\11l<>r neprielnice. Citeşte poezii din creaţia propr'e, ştiind să aleagă momente
I"''
.tr '' 11tl11ri adecvate, încât publicul asistă cu încântare la nn adevărat recital poetic,
1•· 1. 1 '"'' "' '"' celor trei zile de manifestări culturale.
I'•'" 111· I" 0111 isiunile făcute cu largheţe de unii vorbitori, mai ales dintre oaspeţi, cea
a I"·• ,„r, 111.1~11~ din Constanţa, în •mmele Societăţii „Pro Basarabia şi Buco•1ina", ca elevi
rl'" •r,'" "" ,„, " ('Ct reac1 vacanţa la mare, dorim din toată inima să se realizeÎe.
I ,,, • .11, Ir· p• 1111ei zile se termină într-o atmosferă de adâncă simţire românească şi solidaneşti.

'''·•••

Dimpotrivă,

I

,11·.1,, .Î,
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A doua zi, sâmbătă, 21 mai, în Boian, sat înnemurit de Eminescu în Doină, sat cu
adânci rădăcini în istorie, la gimnaziul „Ion Neculce", are loc manifestarea închinată memoriei marelui cronicar moldovean care şi-a avut reşedinţa, ca mare vornic al Ţării de Sns, pe
moşia Boianului.
Participanţilor la simpozion, aceiaşi ca la Cernăuţi, li se adaugă numeroase cadre didactice, din comună.şi din ·1ecini. Se vizitează gimnaziul. Directoarea Elena Foca prezintă date
succinte despre cele .-40 de cadre didactice, despre elevi şi procesul de în-1ăţămant. Subiectele
prezentate în cadrul simpozionului sunt variate şi au captat atenţia şi interesul auditoriului.
Reţinem câte7a aspecte: V. Bizovi, profesor emerit de limba română la gimnaziul „I.
:'.'\eculce", tratează tema Boianul lui I. Neculce. Impresionează prin bogăţia de date istorice,
varietatea aspectelor social-culturale, migraţia unor populaţii (evrei, poloni etc.), personalităţi
care au trecut sau au trăit câtva timp în Boian. 1\1. Kogălniceanu trece pe meleagurile Boianului în JIG7, scriitorul Şalom Alehem a scris despre rabinul din Doian, Iraclie Porumbescu
a potolit, între 1857- 1859, certurile dintre ortodocşi, greco-catolici şi romano-catolici, mulţi
săteni au emigrat în America - există chiar un Boian lângă Edmonton! - biserica zidită. de
;Neculce a ars, doi gospodari i-au găsit pisania, Aniţa Nandriş a întâlnit în Siberia mulţi săteni
din.Boian. Prin faţa ochilor ţi se perindă fapte, oameni, calamităţi naturale.
P1·in tema N. Iorga şi Bucovina, acad. Cornelia Bodea aduce date inedite despre marele
savant, descoperite în arhi·1ele siguranţei statului din Viena, de exemplu dosarul lui N. Iorga
î_ntocmit de seniciile secrete imperiale. Activitatea acestuia de·1ine tot mai incisi,1ă şi necruţătoare faţă de politica Casei de Austria, după anexarea Bosniei şi Herţegovinei, în 1908. Autorităţiţe imperiale căutau să-i stânjenească acfr1itatea ştiinţifică, nu-i permiteau să treacă prin
imperiu la congresele ştiinţifice internaţionale. Acad. V. Trebici îşi începe comunicarea prin evocarea a numeroşi ele·1i şi studenţi din Boian care au devenit intelectuali de valoare în diferite domenii de acfr1itate. Apoi expune acfrritatea lui Sextil Puşcariu în Cernăuţi, pftnă în
191.\)'. Etapele, oamenii, ideile reies cu pregnanţă din expunerea prof. uni·1. dr. Gr. Bostan
Istoria scrisului în nordul Bucovinei.
.
·Un portret ·1iu, pasionant îi face conf. uni·r. ::\L Jacobescu lui A. Pumnul, fiu adoptiv
al Bucovinei, a cărui activitate rămâne roditoare în cultura română. Comunicarea prezentată
de Lora Bostan, conferenţiar la Catedra de limba română a Uni·1ersită.ţii din Ce!"năuţi, relevă
contri,buţia poetului .Vasile Le·1iţchi, pentru propăşirea culturii române în nord. In zilele acestea, pe lângă Catedra de limba română, a luat fiinţă cenaclul literar „::\hrcea Streinul".
. Mircea Diaconu de la Uni·1ersitatea „Ştefan cel Mare'' din Suceava vorbeşte de!>-pre
.·Poezi~ „Iconarului", iar Şt. Purici prezintă date şi documente despre caracterul pregnant
românesc al teritoriului răpit de habsburgi. Prof. Ilie Luceac, de la Şcoala Normană din Cernă~ţi, citeşte din corespondenţa dintre Ciprian Porumbescu şi pictorul Epaminonda Bucevscbi,
poetul Ştefan Hostiuc, schiţează un tablou al poeziei române din nord, insistând asupra faptului că poeţii tineri scriu „altfel" decât predecesorii lor.
.
Un deosebit interes au. trezit hărţile prezentate de arhitectul Gheorghe Tofan din Constanţa, ilustrând situaţia trupelor so·1ietice în preajma începerii războiului, în 194 I, masate
astfel c.a să. pătrundă repede spre inima Europei. Acest fapt do-redeşte că so·rieticii se pregă
teau intens de război.
· După încheierea simpozionului, se trece la partea a doua a fesfr.1ităţii, dezvelirea
basoreliefului cronicarului de pe faţada gimnaziului. Basorelieful şi bustul lui I. Neculce din
centrul comunei sunt opera sculptorului cernăuţean Dumitru Gorşco·1schi şi au fost turnate
la Lwow. Seniciul di·rin, oficiat de I.P. S. Teodosie Snago·1eanul şi de pănntele paroh mitrofor
Boris Ţapu, deschide festi·1itatea. Urmează alocuţiuni ale personalităţilor participante. Şi cu
acest„prilej se fac propuneri şi promisiuni. D-l Mihai Costea din Constanţa, din partea Societăţii „Pro Basarabia şi Buco„ina", promite 12.000 de ·rnlume din operele clasicilor literaturii
române, iar d-l Valentin Mann, în numele Societăţii .:nucureşti-Chişinăn", sugerează ca Gimnaziul „Ion Neculce" din Boian să s înfrăţească cu Liceul „Ion Xeculce" din Bucureşti etc.
Programul artistic oferit face <lo·mda unei intense preocupări de culfrmre a gustului
artistic.
Prima zi se încheie cu o ·1izită la ·1echiul cimitir din Cernăuti unde îsi dorm somnul ele ·mei
cinci mitropoliţi şi mari personalităţi ale românilor: Aron Pumn;1l, I. Gh. Sbiera, D. Onciul.
Societatea pentru cultura românească. „M. Eminescu" a organizat această. manifestare
culturală într-o ·1reme de gra·1ă criză economică ş; de frământări politice ostile românilor. Trei
personalităţi s-au remarcat în mod deosebit: părintele paroh mitrofor Boris Ţapu, care-şi păs
tmeşte -.norişii de '19 de ani, co multă demnitate naţională. şi smerenie creştinească, directoarea gimnaziului „Ion Neculce", Elena Foca, reprezentantă de prestigiu a intelectualităţii
satului Boian şi primarul comunei, Gheorghe Dumitru, bun organizator şi vrednic rombt.·
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IRA[LIE PORl'llllESCU SĂRBĂTORIT LA Sl~CE\'IŢA
Iraclie Porumbescu este sărbătorit în Suceviţa, comuna sa de naştere, cu prilejul împlinirii unui secol ele la înfiinţarea şcolii pr mare. Învăţământu' este însă aici cu mult mai
·1echi şi s-a desfăşurat, cu decenii mai înainte, pe lângă mânăstire, ctitoria'. lui Simion şi Ieremia ~Iovilă clin secolul al XVI-iea. Festivităţile au cuprins expoziţii de grafică, etnografie şi
folclor, cinegetică, una de numismatică - medalistică, din colecţia foarte bogată a lui Dorei
Stolerciuc şi nna de cărţi şi manuscrise de D. Vatamaniuc şi Valerian Procopciuc. În cimitirul satului s-a oficiat un ser-ricin religios la mormântul marnei lui Iraclie Porumbescu, căreia
acesta i-a ridicat un monument funerar cu inscripţia: Această sfântă cruce este pusă de parohul
Şipotelor, Iraclic Golcmbiovschi la capul iubitei mame; sale, Varvara, ntlscută Crăciun, care a
repausat la 17 august 1845, veşnice odihne şi ţărâna uşoară 1860. A urmat un pelerirn~_i la casa
părinţilor lui Iraclie Porumbescu, unde s-a pus o placă comemorafrră <U inscripţia: ln această
casă s-a niiscut cărturarul bucovinean lraclie Porumbescu 1823-1896, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu.
La sesiunea de comunicări au prezentat lucrări: D. Vatamaniuc, Viaţa şi activitatea
literară a lui lraclie Pornmbescu; Valerian Procopciuc, Viaţa şi opera poetului Procopie }.filişte;
Pintilie Jalobai, Suceviţa - trecut, prezent şi viitor; Nicuşor Cazac, Istoricul şcolii din Suceviţa; Viorel Iţcuş, Viaţa şi opera profesorului Nicodim Iţcuş; Modest Siretean, Amintiri; Stelian
Cazacu, Contribuţii la patrimoniul folcloric al comunei Suceviţa; Stelian Gruia, Petm 11-fovilă
şi rolul său în apărarea ortodoxismul14i.
Profesorul Mihai Vornicu a înfiinţat un premiu, în bani, care să se acorde în fiecare an
celui mai bun ele·1 al şcolii.
Şcoala primară din Suce·1iţa a primit numele lui Iraclie Porumbescu, fiu al satului şi
figură marcantă a ·Jieţii noastre culturale din secolul trecut.

D. Vatamaniuc
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Die Zeitschrift „Analele Tiuco·1inei", eine Publikation des Studienzentrnms „ Bukowina" der Humiinischen Akaclemie, mit cleru Sitz in Hăclăuţi (T:ezirk Sucea·ta), ·1erăffentlicht Stuclien aus allen Gebieten, clie die Bukowina betreffen. Es wird den Persănlichkeiten, clie einen Beitrag zu den J{enntnissen betreffend clie Tiukowina geleistet haben, clie gebuhrencle Aufmerksamkeit schenkt.
Ebenso elen kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutione11
und selbst"terstiindlich auch cler Presse. Die kirchlichen, zum grossten Teii fUrstlichen Einrichtungen, so wie clie "!\fonumente cler ).;atur unei clie Problemen cier
Ecologie werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Auch clie aktuelle unei wissenschaftliche Be,\'egung clurch Rezension der
cler llukowina gewiclmeten Bftcher unei Zeitschriften ·1erfolgt.
Die „Analele BuccJ"1i11ei" heabsichtigen clie in ·1erschieclene11 Jahren clurchgefi"1hrten. \'olksziihlungen clurch ~e1neroffentlichungen in clie Aktualitiit zu
bringen. Ăltere Werke, namentlich cleutsche Heferenzhftcher hetreffencl die Bukowina 11·erclen in Erinnerung gebracht; clie meisten dieser Bftcher sind nur im
Dokumenten-Foncl clieser neuen Radautzer Institution zu finden.
Die „Analele Buco·1inei" stehen zur \'erfUgung des Stuclienzentrums
fiir die Bukowina cler Czernowitzer 1.'ni·iersitiit sowie des Bukowina-lnstituts
in Augsburg, mit denen clas Zentrum in Rădăuţi clie besten Verbindungen pflegt.
Das Zentrum nimmt auch an gemeinsamen \'eranstaltungen und wissenschaftlich~n Tagungen teii, die der llukowina gewidmet sind.
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