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EDITORIAL 

DAS MO DELL BUKOWINA * 

Akad. RADU GRIGOROVICI 

Es ist allgemein bekannt, dal3 durch ăftere Wiederholung ein Ausspruch 
iiberzeugend wirken kann und unkritischen Leuten als Axiom gilt. Physikem 
scheint ein solches Vorgehen eher verdăchtig und sie suchen entweder nach 
immer neuen Beweisen oder nach Ausnahmen oder sogar nach grundlegenden 
Widerspriichen. Sie sind eben skeptisch veranlagt. Der hier folgende Text spiegelt 
diese Einstellung durch drei Fragen wider. 

1. Frage: Wie kam es eigentlich dazu, dal3 die Bukowina iiberhaupt ent
stand und dal3 trotz ihrer geringen Ausdehnung von etwa 1 O OOO km2 în ihrem 
Innern fiir den ganzen europăischen Raum vorbildliche interethnische Bezieh
ungen entstanden sein sollten? 

2. Frage: Gab es tatsăchlich in der Bukowina eine kontinuierliche his
torische Entwicklung in Richtung eines harmonischen Zusammenlebens ihrer 
zahlreichen Nationalităten - wie man die Ethnien friiher nannte - und wer 
war der Trăger dieser Idee? 

3. Frage: Welches war das Endergebnil3 der diesbeziiglichen Bemiihun
gen? Rechtfertigt dieses die Bukowina von diesem Standpunkt aus als ein 
tragfiihiges Modell fiir die kiinftige lntegration Europas zu betrachten oder tarnt 
diese lntegration eine Riickkehr zu veralteten Grol3staaten-Formen? 

Ich will versuchen diese Fragen zu beantworten, wobei ich annehme, dafi 
meinen Lesern die historischen Begebnisse einigermal3en bekannt sind. 

Ad I: Nach dem verheerenden russisch-tiirkischen Krieg von 1768-1774, 
in dem âsterreich die Tiirkei unterstiitzte, und nach der 1772 erfolgten Aneig
nung Galiziens durch âsterreich, verfolgte Joseph II. die Herstellung einer 
territorialen Verbindung zwischen den neu erworbenen Gebieten und dem Grol3-
fiirstentum Siebenbiirgen. Er erwarb zu diesem Zweck mittels massiver Be
stechung der tiirkischen Wesire und des Oberbefehlshabers der sich zuriick
ziehenden russischen Truppen den nordwestlichen Zipfel der Moldau. Nach den 
Kapitulationen vom 16. Jahrhundert, die die Bedingungen fiir die OberheIT
schaft der Hohen Pforte liber das Fiirstentum Moldau festlegten, war erstere 
verpflichtet die lntegrităt der Moldau zu verteidigen. Als der damalige Fiirst des 

* Comunicare prezentată în 30 mai 1996 la colocviul internaţional de la Rădăuţi organizat 
de Centrul de Studii „Bucovina" în colaborare cu Filiala „Bucovina" din Rădăuţi a Uniunii pentru 
Europa din România. 
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262 Radu Grigorovici 2 

Landes, der Grieche Grigore Ghika, gegen die Abtretung protestierte, wurde er 
auf Auftrag des Sultans in Jassy kurzer Hand ermordet. Da.13 er kein rumiinischer 
Mărtyrer war, sondern von Eigennutz getrieben so handelte, wie deutsche 
Historiker der Bukowina immer wieder betonen, hat wirklich nichts zu sagen; es 
war eine krasse Obertretung eines wenigstens prinzipiell bis 1877 giiltigen inter
nationalen Abkommens. Dieser Zipfel wurde Bukowina (bzw. Buchenland) 
getauft. Die spărliche Bevălkerung - um die 70 OOO Leute - bestanden fast 
ausschlieBlich aus Moldauem, d.h. Rumănen; nur im Norden und Nordwesten 
war sie teilweise von aus Galizien zugewanderten Huzulen und Ruthenen, d. h. 
Ukrainem, bewohnt, die nur selten im Besitz von Grund und Boden waren 1• 

Grund und Boden gehărte zu etwa einem Drittel den moldauischen Klăstem, der 
Rest den moldauischen Bojaren, dem Landadel und den freien Bauern. Krieg, 
Seuchen und Abwanderung hatten die Bevălkerung dezimiert. (In Deutschland 
hatte die Bevălkerung nach dem 30-jăhrigen Krieg auf weniger als ein Drittel 
abgenonunen.) 

135 Jahre spăter gab es in der Bukowina, nach den Ergebnissen der ăster
reichischen Volkszăhlung, etwa 800 OOO Einwohner, davon 34% Rumiinen, 38% 
Ruthenen und Huzulen, 9% Deutsche, 12% Juden und 4,5% Polen. Der Rest 
von etwa 2,5% bestand aus Magyaren, Anneniem, Russen, Czechen und Slo
waken. Die Bevălkerung gehărte fast gănzlich folgenden Religionen und 
Konfessionen an: 548 OOO griechisch-orientalische, 125 OOO rămisch- und 
griechisch-katholische, 20 OOO evangelische und 3 OOO lippowener Christen und 
102 OOO Israeliten. 

Ein 13-maliger Anstieg der Bevălkerung konnte unmăglich durch natiir
liche, biologische Vermehrung zustande gekommen sein. Er entstand einerseits 
durch gezielte kostspielige Kolonisierung deutscher Bauern, Arbeiter, Beamten 
und Lehrkrăfte. Ruthenische leibeigene Bauem flohen vor der unmenschlichen 
Ausbeutung auf den galizischen Giitern des polnischen Adels2 - man lese die 
Bauernnovellen Reymonts. Rumiinen fliichteten wegen ihrer Rechtlosigkeit und 
der magyarischen Entnationalisierungspolitik aus Siebenbiirgen. Thre Ein- und 
Auswanderung aus und in die Moldau schwankte hin und her, da sie einerseits 
von den geregelten Verhăltnissen in Osterreich angezogen wurden, anderer
seits jedoch den in der Moldau liingst nicht mehr iiblichen Militărdienst verpăn
ten. Polen suchten die Vorteile ihrer rămisch-katholischen Glaubenszugehărig
keit zu nutzen, wăhrend die Juden, sich der unerwarteten Toleranz erfreuend, als 
Handwerker und hauptsăchlich als Kaufleute in den Stădten den Randei beina-

1 L. G. Dimitriew (Herausgeber), Moldova în epoca feudalismului (Die Moldau zur Zeit 
des Feudalismus), Band VII, Recensămintele populafiei Moldovei din anii 1772-1773 şi din 1774 
(Die Vol.kszăhlungen in der Moldau in dea Jehren 1772-1773 und 1774); Teii I, Chişinău, Verlag 
Ştiinţa, 1975, s. 370-458. 

2 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit, Wiesbaden, Verlag 
Harrassowitz, 1993, S. 28/29. 
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3 Das Modell Bukowina 263 

he ganzlich in die Hand bekamen, wobei ihnen ihr als deutsche Sprache 
anerkanntes Jiddisch zugute kam. Am Lande richteten sie jedoch als Pachter, 
Schankwirte und Wucherer viei Unheil an. Erst nach dem Berliner KongreB 
(1878) wurde die Bukowina fiir sie zum Durchzugland in Richtung des bis 
dahin schwer zuganglichen Rumanien3. 

Der anfangliche Widerstand der Militărbehorden gegen diese tief schiir
fenden demographischen Umwalzungen brach zusammen, als 12 Jahre nach der 
Besetzung die zivile Verwaltung der Bukowina als Kreis Galiziens nach 
Lemberg verlegt wurde und sich die Situation merklich verschlimmerte4. 

So entstand in der Bukowina ein kiinstlich von der osterreichischen 
Zentralregierung geschaffenes ethnisches Babel, das Probleme des Zusammen
lebens aufwarf, die durch eine weitblickende Politik hatten vennieden werden 
konnen und den durch andere, positive Mafinahmen erzielten Erfolgen entge
genwirkten. 

Damit ware meine erste Frage beantwortet. 
Ad 2: Zur zweiten Frage ist vorerst festzustellen, daB die interethnischen 

Spannungen in der Bukowina mit der Zeit eher zu- als abnahmen. Dies war eine 
natiirliche Fo!ge der schnellen Zunahme der Bevolkerungsdichte und der ethni
schen Buntheit der Immigranten. Dazu trug wesentlich die beinahe 90-jahrige 
Verwaltung des Landes von Lemberg aus bei, wo kein Verstandnis fiir die 
inneren Probleme der Bukowina bestand und hauptsachlich polnisch-katholi
sche lnteressen sich in vielen unpopularen Mafinahmen widerspiegelten, wie 
z. B. in der Unterstellung aller sogenannten moldauischen Volksschulen unter die 
Aufsicht der katholischen kirchlichen Autorităten in Lemberg, falls es in der 
betreffenden Ortschaft auch nur eine katholische Kirche gab und die Einfiihrung 
der polnischen an Stelle der rumanischen Sprache in den Unterricht. 

Die zunehmend nationalistische Einstellung der zahlreichen Volker Oster
reichs wahrend des 19. Jahrhunderts spielte eine wichtige Rolle im Verlauf der 
Marz-Revolution von 1848, aber nahm in der Bukowina charakteristisch 
milde Fonnen an. Doch die au/3ergewohnliche Wahl von acht mmanischen und 
ruthenish-huzulischen Bauern und nur eines deutschen Intellektuellen als 

3 Radu Grigorovici, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la popu
laţia Bucovinei III. Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galiţieni spre România între 1880 şi 
1900 (Kritische Untersuchung der osten-eichischen Volksziihlung VOII 1880 in der Bukowina III. 
Die Bukowina als Durchzugsland der galizischen Juden nach Rumanien zwischen 1880 und 
1900), ,,Analele Bucovinei", II, 2, 1995, S. 339-356. 

4 Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerkungen r"iber Bukowina. ln deutscher Fassung 
wiedergegeben in Ion Nistors Românii în Bucovina (Die Rumiinen und Ruthenen in der 
Hukowina), Bucureşti, 1915, S. 160-200 und von Adolf Armbruster in Vom Moldauwappen zum 
Doppeladler II, Augsburg Hof:mann Verlag, 1993, S. 254-277. Ins Rumănische iibersetzt von 
G. Bogdan-Duică, in „Gazeta Bucovinei", 1894, und kommentiert von Mihai lacobescu in der 
Zeitschrift „Suceava", XX, 1993, S. 195-217. 
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Abgeordnete in den Kremsier Reichstag zeugte schon von Spannungen und 
Interessengegensătzen zwischen den zahlreichen V olkergemeinschaften der 
Bukowina. Zum Unterschied von Siebenbiirgen verlief hier die Revolution 
vom Jahre 1848 friedlich und ftihrte schliefilich erst 1862 zur tatsăchlichen 
Loslosung von Galizien und einige weitere Jahre spăter zum osterreichisch
ungarischen Dualismus sowie zur Zuteilung Siebenbiirgens zur ungarisch~n 
Krone. 

Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges wechselten die zentralen Regie
rungen in Wien in fortwăhrend zunehmendem und am Ende dieses Krieges in 
schwindelerregendem Rhythmus von 3 mal jăhrlich, wobei auch die politische 
Einstellung jedesmal sich stark ănderte. Konservative und Fortschrittliche, 
Zentralisten und Foderalisten produzierten ein Flickwerk von sich wider
sprechenden MaOnahmen, um die immer wieder auftretenden interethnischen 
Krisen zu beschwichtigen. Es gelang in der Bukowina allen Nationen Zugang 
zum politischen Leben zu ermoglichen und nachdem 1907 das allgemeine 
Wahlrecht eingefiihrt wurde, folgte 1910 der oft erwăhnte Ausgleich, durch den 
die Abgeordneten im Landtag und im Reichsrat zahlenmăl3ig ungefahr dem 
Beitrag der verschiedenen Ethnien zur Gesamtbevolkerung bemessen waren. 
Dies wirkte sich zum Nachteil der traditionsmăJ3ig bevorzugten Deutschen und 
Rumănen und zum Vorteil der Ukrainer und Juden aus. 

Im Gegensatz zu dieser wenigstens in Prinzip positiven Wirkung, fiihrten 
die iibertriebenen und hăufigen Schwankungen in der Politik der Zentral
regierung in Wien sowie gewisse religios und ideologisch bedingte Faktoren zur 
politischen Spaltung der nationalen Volksgruppen. 

Bei den Rumănen gab es gewohnlich drei bis vier Parteien, die sich je 
nach den Umstănden verbanden oder bekămpften. Die meisten Politiker waren 
kaisertreu und sahen im Hause Habsburg eine Garantie des permanenten 
Friedens. Alle erblickten ihr Ideal in der Vereinigung aller Rumii.nen in einem 
einzigen Nationalstaat unter dem Schutz einer europăischen Dynastie. Die Ent
stehung und schnelle Entwicklung Rumăniens zu einem unabhăngigen Konigreich 
unter der Dynastie der Hohenzollern komplizierte die Lage betrăchtlich. Als 
Alternative zum Hause Habsburg hatten die Hohenzollern den Vorteil, auch die 
unter dem verhal3ten ungarischen Regime schmachtenden Rumănen ohne innere 
Probleme einverleiben zu konnen, sich der Unterstiitzung PreuJ3ens zu erfreuen 
und ein junges, aufstrebendes Land zu regieren, sich jedoch andererseits gegen 
die Tiirken auf das habgierige und unzuverlăssige Rul3land militărisch stiitzen 
und von diesem bedrohen lassen zu miissen. Doch wurde zugleich die Doppel
monarchie als ein zunehmend briichig werdendes Gebilde empfunden und 
deshalb wurde die vom Thronfolger Franz Ferdinand und sei.nem Ratgeber und 
Theoretiker, der Banater Rumăne Aurel C. Popovici, verfolgte Foderation eth
nisch und nicht historisch zugeschnittener Lănder unter den Habsburgem nur 
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mit skeptischem Interesse verf olgt. Diese Lăsung setzte sowohl die Stabilităt 
Grofiăsterreichs als auch die von keiner Seite gewiinschte Spaltung der Buko
wina voraus. Verschrien waren - und sind es bis heute bei den alt-ăsterrei
chischen Historikem der Bukowina - die sogenannten „Dakorumănen", die 
auf eine Vereinigung der grofien Mehrheit der in verschiedenen Lăndem zer
streuten Rumănen mit Rumănien hinzielten. Ihr Ideal erftillte sich durch die 
Schaffung GroJ3rumăniens. Zwischen den zwei Weltkriegen galten diese 
Trăumer als Mitschuldige am Zusamrnenbruch des ăsterreichischen Imperiums, 
hauptsăchlich bei Erich Prokopowitsch5 und anno domini 1993 wird dasselbe 
Thema in gemildeter und verfeinerter Form von Emanuel Turczynski wieder 
aufgenommen6. 

Auch die Ruthenen waren politisch gespalten. Die einen betrachteten sich 
als die wahren, Kiewer Urrussen und die Moskowiten als Usurpatoren, Be
driicker und Erzfeinde; andere waren westlich, d.h. pro-ăsterreichisch orientiert 
und dann gab es die ukrainischen Nationalisten, die ăhnlich den Dakorumănen, 
von einer einheitlichen GroJ3ukraine trăumten, zu der auch die ganze Bukowina 
gehăren sollte. 

Von diesem Standpunkt aus kann von einer ehrlichen pro-westlichen 
Einstellung eines Teils der Bukowiner tatsăchlich die Rede sein. Doch kenne ich 
nur eine verschwindend kleine Gruppe von Intelligenzlern, die europăisch 
dachte. Diese scharrte sich um den hochgebildeten Grofigrundbesitzer Baron 
Kapri, armenischer Abstammung, ein heiller Anhănger der von Coudenhove
-Kalergi geleiteten paneuropăischen Bewegung. 

Die wirklichen Trăger der friedlichen interethnischen Beziehungen in der 
Bukowina waren die weniger gebildeten Bauem und Gewerbetreibenden. Dies 
beweist wohl am besten die Tatsache, daJ3 1788, also kaum 13 Jahre nach der 
Besetzung des Landes, auf eine neuerliche Verăffentlichung des Toleranz
gesetzes in der Bukowina verzichtet werden konnte, „weil dort die Bevolkerung 
von jeder Intoleranz frei war", wie Emanuel Turczynski berichtet7. Ihre Bediirf
nisse waren einfach, sie lebten weitgehend getrennt voneinander und kamen 
nicht in Konflikt mit den Gebrăuchen der anderen Volksgruppen. Die krassen 
sprachlichen, religiăsen, rechtlichen und traditionsbedingten Unterschiede zwi
schen Rumănen und Ukrainem einerseits und Deutschen und Juden andererseits 
verhinderten weitgehend, wenn auch nicht ganz, Mischehen und gegenseitige 
Assimilierung. Das relativ straffe rechtliche und biirokratische ăsterreichische 
Regime forderte ebenfalls wesentlich diese schon vorher bestehende Ein
stellung. Entgegengesetzte Folgen hatte jedoch die Zugehărigkeit aller Rurnănen 

5 Erich Prokopowitsch, Die rumiinische Natio11albcnvegung in der Bukowina und der Dako
Roma11ismus, Graz-Koln, Verlag H. Bohlaus, 1965. 

6 Em. Turczynski, a a. O, als Ganzes. 
7 Ebenda, S.7. 
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und der meisten Ukrainer zur griechisch-orientalischen Kirche sowie die 
Leichtigkeit mit der die Rumiinen sich die ukrainische Sprache selbst dort 
aneigneten, wo sie bei weitem in der Mehrheit waren, wie der Romanist Gustav 
Weigand im Jahre 19048 und auch andere Zeugen des Vorganges berichten. Dies 
fiihrte zu einer beinahe totalen Assimilation der Rumănen durch die Ukrainer im 
Norden und Nordwesten der Bukowina, dort wo sie an Galizien angrenzte. Aus 
sprachlichen und politischen Griinden erfolgte ebenfalls eine nicht unbetriicht
liche Assimilation von stiidtischen Juden zum Deutschtum. Gerade auf diesen 
letzteren Gebieten samrnelten sich merkliche Spannungen an, auf die ich noch 
zu sprechen kommen werde. 

Zwei weitere Umstănde trugen zur charakteristischen Toleranz und Frie
densliebe der Bukowiner Bevolkerung unter erschwerten Bedingungen bei. 

Der eine war die Dominanz der rumiinischen griechisch-orientalischen 
Kirche. Sie war immer eine dem Staat ergebene Institution gewesen, denn selbst 
der Herrscher verdanke ihrer Auffassung nach seine erhăhte Position der Gnade 
Gottes. Sie kannte keine Inquisition, keine Autodafes und keine Religionskriege. 
Die Kirchen und Klăster waren in jenen triiben Zeiten in diesen Gebieten die 
einzigen stabilen und friedlichen Einrichtungen gewesen, auf die man rechnen 
konnte, sowohl im Dorf, als ai.Jeb am Hofe. 

Der andere war das Fehlen jeglicher kriegerischen Vorgănge auf Buko
winer Gebiet bis 1914. Bukowiner Rumiinen und Ukrainer fielen als Soldaten 
fiir Oesterreich in den Schlachten bei Solferino, vielleicht auch Koniggriitz, und 
in Bosnien, aber auf Bukowiner Boden blieb alles ruhig. Aber auch seit der 
Annahme der Oberheit seitens der Hohen Pforte hatten sich die Moldauer 
Bauem vom Militiirdienst entwohnt. 

Paradoxerweise trugen somit das Osmanische Reich und das imperialistis
che 6sterreich ungewollt zur Friedfertigkeit der Bukowiner Bevolkerung bei, 
wăhrend die josephinische Toleranz den Samen zu zahlreichen konfliktuellen 
Situationen săte, da sie mit einer Dose Machiavellismus gepaart war9. 

Damit wăre, soweit ich es sehe, auch die zweite Frage beantwortet. 
Ad 3: War nun doch der Ausgleich von 191 O eine nachahmungswerte 

Losung fiir die Vermeidung interethnischer Konflikte? Darauf gibt es nur eine 
einzige Antwort: wir werden es nie mit Sicherheit wissen, denn er wurde nur 4 
Jahre lang auf die Probe gestellt und dies ist bei der Zeitkonstante historischen 
Geschehens eine ăuBerst kurze Zeitspanne. Kommentare konnen wir uns jedoch 
erlauben. 

Zwischen 1900 und 191 O hatte die rumiinische Bevolkerung eine pro
zentuelle Zunahme von 3,0% zu verzeichen und somit wieder den Stand von 

8 Ebenda, S. 218. 
9 R. Grigorovici, Die Osterreichische Politik gegeniiber der Bukowina und ihre oft uner

warteten Folgen, „Analele Bucovinei", II, 1, 1995, S. 5-13. 
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etwa 1875, d.h. 34,4% erreicht, nach dem sie etwa 1885 ein Minimum von 
32,5% durchlauften hatte. Die Ruthenen und Huzulen waren im selben 
Zeitabschnitt um 2,4% zuriickgegangen und betrugen im Jahre 1910 38,4% der 
Bevolkerung, nachdem sie 1880 ein Maximum von 42,2% erreicht hatten. 
Dieser ăuJ3erst selten erwăhnte Vorgang findet seine offensichtliche Erklărung 
im Entstehen des sich schnell nach westeuropăischen Muster entwickelnden und 
benachbarten Rumanien, das kaum 18 Jahre nach seiner Bildung zum Rang 
eines unabhăngigen Konigreichs unter einem Mitglied des Herrscherhauses der 
Hohenzollern aufgestiegen war. Dies bewog so manches Mitglied der intim 
durchmischten ethnischen Gruppen sich fiir die Zugehorigkeit zu einer be
stimmten Nationalităt zu entscheiden. Deutsche und Juden scheinen leicht abge
nommen zu haben, d. h. um 0,7 bzw. 0,3%. 

Diese Umkehr der Richtung, in welcher sich das Verhaltnis Ukrainer/ 
Rumănen bis 1910 verăndert hatte, und das Auftreten der alternativen Losung 
einer Riickkehr der Bukowina zu Rumanien, sowie der zunehmende Widerstand 
gegen die ldentifizierung der Juden mit den Deutschen, veriibten einen krăftigen 
Druck auf clas bestehende Regime, eine Methode zur Verringerung der intereth
nischen Konflikte anzuwenden. Mit Hilfe des Ausgleiches wurden diese in 
intraethnische Konflikte umgewandelt, die im Gebiet des Wahlkampfes ausge
fochten wurden. Dadurch erwies sich die osterreichische Regierung als ăuJ3erst 
geschickt, jedoch nicht als sehr weise. 

Unter diesen Umstănden kann der Au.sgleich nur als eine Beschwichtigung 
verschărfter Gegensătze und nicht als eine grundfeste Losung der sogenannten 
Nationalitătenfrage betrachtet werden. Trăger dieser illusorischen Losung waren 
einige aufrichtigen, aber naive Idealisten, die Biirokratie und die dem Regime 
kaum aufrichtig ergebenen Politiker, denn der Zusammenbruch GroJ3osterreichs 
hing in der Luft. 

Die Hauptursachen fur die Entstehung und den Millerfolg des Ausgleiches 
sind einerseits in der Geschichte GroJ3osterreichs, andererseits in den beson
deren Geschehnissen des ersten Weltkrieges zu suchen. 

Osterreich war aus einer Ostmark des Deutschtums durch seine Siege iiber 
die Tiirken zu einer GroJ3macht und zu einem multinationalen Staatsgebilde 
geworden, dem der von der franzosischen Revolution angefachte Nationalismus 
und das Freiheitsideal immer ărger zusetzten. Der Sieg iiber Napoleon und der 
danach wieder eingefiihrte Absolutismus fiihrte schlieJ3lich 1848 zur Mărz
revolution, einem erneuten Schwanken zwischen Liberalismus und Absolu
tismus und endlich zum fatalen Dualismus. Verlorene Kriege fiihrten zur 
Schwăchung der zentralen Autorităt, zu Krisen in den verschiedenen Kronlăn
dern, die nur scheinbar die Situationen fragmentarisch beschwichtigten, aber 
nicht losten, kurz und gut zu jenem „durch Schlamperei gemilderten Absolu
tismus" als Staatspolitik fiihrte, die den inneren Zusammenhalt der oster-
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reichisch-ungarischen Habsburger-Monarchie derart schwăchte, daB diesmal 
die unbedachte Auslosung des ersten Weltkrieges deren entgiiltigen Zerfall 
unvermeidlich machte. lch kann mich noch gut daran erinnem als Kînd immer 
wieder gehort zu haben, daB im Volke die Uberzeugung herrschte, daB der 
bevorstehende Tod des Kaisers Franz Joseph das Ende der Monarchie beudeuten 
werde. 

Der Ausbruch des Krieges fand die Bukowina beinahe nur durch ihre 
Gendarmerie unter dem Oberst Eduard Fischer verteidigt. Trotz seiner von eîni
gen noch iiberlebenden alt-osterreichischen Historikem als ,,heldenhaftige Ver
teidigung" bezeichneten Bemiihungen, besetzten die Russen praktisch das ganze 
Kronland dreimal fiir lăngere Zeitspannen und damit brach das Vertrauen der 
Bevolkerung în die Făhigkeit Osterreichs das Land wirksam zu beschirmen 
zusammen. Die Manie Fischers in jedem Rumănen und besonders în jedem 
Ukraîner einen moglichen oder sogar tatsăchlichen Landesverrăter zu sehen und 
zahlreiche von ihnen nach einem summarischen Verfahren an den Galgen zu 
brîngen, trug erst recht nicht zu eîner „patriotischen" Eînstellung der Bevolkerung 
bei. War doch das 140 Jahre lange dauemde, wenn auch bewegte Geschehen 
immer wieder friedlich verlaufen und bildete dies den SchluBsteîn des Ver
trauens în das Kaiserhaus der Habsburger. 

Das Ende des ersten Weltkrieges brachte den endgiiltigen politischen und 
militărischen Zusammenbruch zweier schon vorher geschwăchten GroBmăchte: 
das Kaiserreich GroBosterreich und das Osmanische Reich. Zwei andere nahe 
liegende GroBmăchte, und zwar das Kaiserreich Deutschland und das Zaren
reich RuBland brachen ebenfalls zusammen, aber leider nicht endgiiltig. So blieb 
im uns hier înteressierenden geographischen Raum eine einzige, zwar zerlumpte 
- wie die alt-osterreichischen Historiker nie zu betonen vergessen - aber 
kampfbereite, erfahrene und gut ausgeriistete und disziplinierte Armee, jene 
Rumăniens. Jung und schlecht beraten schlăgt der Nachfolger Franz Josephs I., 
Kaiser Karl I., ein foderales Grol36sterreich vor, ohne die în der Doppelmonar
chie lebenden Rumănen auch nur zu erwăhnen. Dadurch verscherzte er deren 
Sympathie, însoweit sie noch bestand, da er sie weiter in Siebenbiirgen der 
Entrechtung und Entnationalisierung seitens des Konigreichs Ungam aussetzte, 
andererseits sie în der Bukowîna einer hypothetischen, von eînem osterreichi
schen Erzherzog beherrschten GroBukraina auslieferte. Die Nichterwăhnung der 
Rumănen in der Proklamation Karls I. war fiir diese der Beweis eîner Feind
seligkeit, an die bis dahîn viele nicht glauben wollten und die nicht zu leugnen
den Vorteile, die die osterreichische Besetzung des Nordens der Moldau dieser 
Gegend gebracht hatte, wettmachte. Dieser Aufruf polarisierte praktisch alle 
Rumănen în Richtung der gănzlichen Wiedervereinigung der Bukowina mit 
Rumănien. 
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Die sich inzwischen unabhăngig erklărte Bukowina ruft clie rumănische 
Annee zur Hilfe, clie clie ukrainischen Freischărler ohne beachtenswerte Kămpfe 
vertreibt. Eine Konvention, an cler aul3er clen Vertretern cler Rumănen auch solche 
cler Deutschen uncl Polen uncl wenige Ukrainer teilnehem - clie Juclen nahmen 
wohl aus Angst vor clen iiblichen antisemitischen Ausschreitungen cler Ukrainer 
nicht teil - beschloD clen WiecleranschluD cler Bukowina an Rumănien. Nebstbei 
gesagt zeigte die rumănische, „zerlumpte" Annee clie Wichtigkeit ihrer Rolle im 
Siiclosten Europas, als sie im August 1919 Buclapest besetzte uncl die kommu
nistische Regierung Bela Kuhns vertrieb. Selbst iiberzeugte rumănische Vor
kămpfer fiir einen offensichtlich aussichtslosen Kompromill mit den Ruthenen, 
wie Aurel Onciul, muDten 1919 zugeben, daD clurch die Schaffung Grol3rumă
niens das jahrhunclertelange Ideal der rumănischen nationalen Einheit in Erfiil
lung gegangen war10• 

Der iiberzeugenclste Beweis, claD es cler ăsterreichischen Verwaltung uncl 
Gesetzgebung nicht gelungen war, die Spannungen zwischen den wichtigsten 
Ethnien der Bukowina „auszugleichen", erbrachte der erfolglose Versuch der 
rumănischen und ukrainischen Reichsratsabgeordneten im Oktober 1918 Ver
handlungen anzubahnen; umso weniger gelang dies dem Landesprăsidenten von 
Etzclorf, dessen Machtlosigkeit und Unentschiedenheit aus folgendem, an 
meinen Vater am 5. November 1918 vom Sekretăr des Prăsidial-Bureaus cler 
Bukowiner Landesregierung adressierten Brief hervorgeht: „Hochverehrter Herr 
Abgeordneter! Der Herr Landesprăsident măchte sie geme sprechen und bittet 
Sie heute um 6 Uhr abencls zu ihm ins Bureau zu kommen. Hochverehrter Herr 
Abgeordneter, bitte sagen Sie nicht ah und kommen Sie hinauf, vielleicht ist es 
noch măglich, aus dieser entsetzlichen Situation herauszukommen. Der Herr 
Lancles-prăsident măchte wirklich sich sehr geme mit Ihnen orclentlich aus
sprechen. Mit dem Ausclruck ganz besonderer Verehrung ergebenst (ss) Grigo
rovitza." 

Wăre der Bukowiner Ausgleich mehr als ein Flickwerk gewesen, so hătten 
sich Verhancllungen anbahnen lassen, wie es in der Banater Frage geschah uncl 
ein von mancher Seite erhoffier serbisch-rumănischer Konflikt sich nicht nur 
vermeiclen liel3, aber auch clie rumănisch-serbisch-cleutschen interethnischen 
Beziehungen bis heute ungetriibt geblieben sincl. lch wiircle cleshalb eher raten, 
dieses Gebiet als Moclell fiir eine kiinftige umfassencle Europa Union vorzu
schlagen. 

Damit schliel3t clie Antwort auf clie clritte Frage uncl es wird Zeit aus clen 
clrei Antworten die wesentlichen Schliisse zu ziehen. 

Die ăsterreichische Bukowina um clie letzte Jahrhunclertwencle kann kaum 
als ein nachzuahmencles Moclell fiir den Aufbau einer Europăischen Union 

10 Aurel Onciul, Organiza/ia României Mari (Die Organisierung GroOrumăniens), 
Cemău\i, 1920. 
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bilden. Dieses winzige, vielnationale Gebilde war das efemere Ergebnis eines 
juridisch und moralisch unbefugten Vorgehens gegen das Fiirstentum Moldau 
seitens eines aufgeklart denkenden, aber machiavellisch handelnden Monar
chen, Kaiser Joseph Illl. Den multinationalen Charakter bekam die Bukowina 
gewollt durch die von Machiavelli angeratene, organisierte Kolonisierung mit 
deutschen Bewohnem und durch die unverantwortliche und unkontrollierte 
Einwanderung polnischer, ukrainischer und jiidischer Elemente, von der die an 
die Bukowina angrenzenden Kreise der Moldau weitgehend frei blieben, mit 
Ausnahme der erst nach dem Berliner Kongref3 einsetzenden jiidischen Ein
wanderung. Der tolerante und friedliche Charakter der interethnischen Bezieh
ungen beruhte auf der Zusammenwirkung der Femhaltung jeder kriegerischen 
Ereignisse vom Territorium der Provinz, der Modemisierung des Schulwesens, 
der Dominanz der reichen, toleranten und staatstreuen orthodoxen Kirche sowie 
des hohen Prozentsatzes der landlichen Bevolkernng aller Nationen, die her
kommlich tolerant waren und wuf3ten, daf3 sie ja immer im Krieg den argsten 
Unbill erleidet, und teilweise der aufklarerischen osterreichischen Gesetz
gebung. 

Die Bukowina wurde durch organisierte und uneingeschrankte massive 
Einwanderung der mannigfaltigsten Ethnien und durch das obligatorische 
Erlemen der deutschen Sprache in eine Art osteuropaischer Schweiz verwan
delt, in der die deutsche Sprache und Kultur die Zugehorigkeit zur Habsburger
Monarchie garantieren sollte und derart beweisen sollte, daf3 auch GroBmachte 
aus multinationalen Landern bestehen konnten. Jene die sich der Illusion 
hingaben, daB die Bukowina, ahnlich den Vereinigten Staaten Amerikas, zu 
einem Schmelztopf der sie bewohnenden Nationen werden wird, hatten nicht 
mit der rapiden Zunahme des Nationalismus in ganz Europa gerechnet und so 
blieb die Geburt des iiber seine Nationalitat erhabenen, kaisertreuen homo 
bucovinensis aus. Die in mehrere Volksgruppen geteilte und ihren nationalen 
Kulturen, Sprachen, Gebrauchen und Konfessionen meistens treu gebliebene 
Bevolkerung blieb an Ort und Stelle, von auf3en gesehen friedlich und frei von 
gewalttatigen inneren Konflikten, aber nicht von inneren und auBeren Spannun
gen, und das ganze Land fiel mit ihnen belastet zuriick an Rumanien. 

Trotz der Kriegsereignisse und der neuen Staatsangehorigkeit wuchs die 
Bevolkerung der Bukowina weiter an, wenn auch langsamer, d. h. in den 20 
Jahren zwischen 1910 und 1930 um etwa 59 OOO (zwischen 1900 und 1910 war 
der Zuwachs etwa 65 OOO gewesen). 

Wahrend derselben Zeitspanne von 20 Jahren nahm der Prozentsatz der 
rumanisch sprechenden Bevolkerung von 34,4% auf 41,4% d. h. um 6, 7% zu; in 
den 1 O Jahren zwischen 1900 und 191 O betrug die Zunahme 3% d.h. etwas 
weniger als die Halfte, trotz der neuen zentralistischen und rumanisch-nationalis-

11 Radu Grigorovici, Die osterreichische Politik ... , 5-13. 
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stischen Regierungsform wăhrend der letzten 12 Jahre. Die ukrainisch spre
chende Bevolkerung nahm wăhrend derselben 20 Jahre um 5,9<'/o ab. Wăhrend der 
1 O Jahre unter Osterreich zwischen 1900 und 1910 betrug die Abnahme 2,4%, 
d.h. wieder etwas weniger als die Hălfte. Die Anzahl der Deutschen ist 
schwieriger genau festzustellen, da bei der Volkszăhlung von 1930 nur ein 
kleiner Teii der Juden sich zum Deutsch als Muttersprache bekannten; ihr Pro
zentsatz ist jedoch nach eigenen Angaben leicht angestiegen. Die demographi
schen Ănderungen verliefen somit ăhnlich wie jene in der osterreichischen Zeit. 

Die Rumănen bildeten nun, nach dem Kriterium der personlichen Erklă
rung, 44,5% der Bevolkerung der Bukowina, etwa wie anno 1861, knapp vor 
ihrer Anerkennung als Kronland im Range eines Herzogtums. Die Riickkehr der 
Bukowina zu einem auch die Moldau von 1775 umfassenden GroBrumănien 
hatte eigentlich eine einzige wesentliche Ănderung hervorgerufen. Alle Volks
gruppen mit Ausnahme der Rumănen wurden, gemessen am ganzen zentralis
tisch strukturierten Staat, unbedeutende Minderheiten. Die Rumănen spielten 
nun mit zahlenmăBiger und historischer Berechtigung die dominierende Rolle, 
die die technisch und organisatorisch iiberlegenen, aber zahlenmăBig unterlege
nen Deutschen beinahe anderthalb Jahrhunderte lang ausgeiibt hatten. Die 
daraus folgenden Nachteile wurden mit der Zeit immer fiihlbarer und veran
laBten bei den Alt-Osterreichern, wie sie sich nun nennen, eine verstăndliche, 
aber nicht ganz berechtigte nostalgische Reaktion, die bei den noch iiberleben
den Zeugen jener Zeiten mit ungezăhmter Kraft nachwirkt. Aber darauf und die 
kulturellen Faktoren werde ich noch zuriickkommen. Ansonsten blieben ins
besondere die interethnischen Beziehungen besonders am Lande von all diesem 
Geschehen unberiihrt und auch die in den Stădten eintretenden Konflikte arteten 
ăuBerst selten aus. 

Dberhaupt verlief der osteITeichisch-rumănische Obergang kontinuierlich 
und friedlich, obwohl natiirlich so manche Unzufriedenheit, hauptsăchlich bei 
den Ukrainem und Deutschen, aber selbst unter den Rumănen, zu verzeichnen 
war. 

Erst die Annăherung des 2. Weltkrieges brachte auch die Bukowiner in 
Aufruhr. Die bis dahin ignorierten ethnisch-politischen Spannungen wurden 
offensichtlich. FremdenhaB, insbesondere nicht rassen- aber religios- und oko
nomisch-bedingter Antisemitisms tauchten an der Oberflăche auf. Der „Haupt
mann" der Eisemen Garde, der Bewegung der „Legionăre", ein charismatischer 
junger Mann polnisch-rumănischer Abstammung, kam aus der Bukowina und 
fand nicht nur im Lande, sondem auch în der Bukowina viele Anhănger unter 
den jungen, zur Mystik und sozialen Kritik neigenden lntellektuellen. Gewalt
taten, wie sie in der Landespolitik iiblich wurden, blieben jedoch der Bukowina 
fem. Der vom Deutschen Reich ausgehende Rassismus faBte in den deutsch
jiidischen Beziehungen schwer, aber doch, FuB. Diese Tendenzen trieb viele 
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junge Juden, selbst aus wohlhabenden Familien, in die Arme der von der 
Sowjetunion kontrollierten kommunistischen Partei. Die ukrainischen Politiker 
schwankten zwischen dem HaB gegen die Rumănen und die Russen einerseits 
und schmerzlichen Erinnerungen an vergangene kurzlebige Erfolge andererseits. 
Die Bauern aller Nationen wohnten den Ereignissen ziemlich befremdet bei. 

Nach nur 21 Jahren rumănische Zugehărigkeit wurden die Bukowiner 
Augenzeugen der ersten Folgen des von Hitler und Stalin angezettelten 2. 
Weltkrieges: der Zusammenbruch und die vierte Teilung Polens. Als Stalin 
durch das Ultimatum an Rumănien vom 26. Juni 1940 das geheime Abkommen 
des Molotow-Ribbentrop-Paktes iibertrat, rief Hitler die als nicht lebensfâhiger 
Volkssprengel bezeichneten Bukowiner Deutschen beiderseits der Demar
kationslinie zwischen dem sowjetischen Norden und dem rumănisch gebliebenen 
Siiden der Bukowina „heim ins Reich". Dabei zeigten sich zum vorletzten Mal 
die so oft als einmalig beschriebenen freundlichen interethnischen Beziehungen 
der Bukowiner: aus den etwa 75 OOO Bukowiner Deutschen waren 95 OOO 
deutsche Umsiedler geworden; die 20 OOO iiberzăhligen Fliichtlinge waren 
Ukrainer und Rumănen aus dem sowjetischen Norden der Provinz, die spăter 
meistens nach Rumănien zuriickkehrten. Darunter befand sich sogar ein Jude. 
Ali dies geschah dank einef deutsch-sowjetischen Umsiedlungskommission, in 
der die Bukowiner Deutschen durch einen bis dahin an der rumănischen 
Czernowitzer Universităt tătigen Professor ve1treten waren. Die letzte dement
sprechende Tat war die Rettung Czemowitzer Juden von der Deportierung nach 
Transnistrien durch den rumănischen Biirgermeister der Stadt. 

Der Zusammenbruch Polens, dessen Zeugen die Bukowiner wurden, lieJ3 
nichts Gutes ahnen. Die riicksichtslose Besetzung des Nordens der Bukowina 
durch die sowjetische Annee, der organisierte Abzug der deutschen Bevălke
rung auch aus dem rumănisch gebliebenen Siiden, die Massendeportationen von 
Rumănen, Ukrainem und Juden als Verrăter, Nationalisten, Kapitalisten und 
Volksausbeutem, oder aus reiner Willkiir, denen auch viele jener, die der sowjet
ischen Armee zugejubelt hatten zum Opfer fielen, warfen alle rationelle 
Ordnung von Sympathien und Antipathien iiber den Haufen. Klar war die Lage 
anfangs nur fiir die Polen, ein Jahr spăter auch fiir zahlreiche Rumănen: fliehen. 
Als Deutsche getamt, wanderten die meisten Stădtler und somanche Ukrainer 
nach Deutschland aus, um danach nach Rumănien zuriickzukehren, alles pseudo
legal. Illegal erfolgte die Flucht nach Rumănien unter Lebensgefahr in kleinen 
Grnppen iiber die noch nicht regelrecht bewachte Grenze oder offen und demon
strativ in langen Ziigen von Pferdekarren iiber dieselbe Grenze, wo die Teil
nehmer samt ihren Familien bei Fântâna Albă meuchelmorderisch von der so
wjetischen Sicherheitspolizei niedergemetzelt wurden. Den nach Sibirien, Mănner 
und Frauen getrennt, verbannten gelang es hie und da nach Jahrzehnten in ihre 
Heimat zuriickzukehren und gelegentlich ein erschiitterndes und doch men-
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schlich ausgeglichenes Dokument der Zukunft zu vermachen: die Erzăhlung 
einer Băuerin aus einem nur einige Kilometer von Czernowitz entfemten 
rumănischen Dorf jenseits vom Pruth 12. Eine deutsche Ubersetzung des Buches 
von Aniţa Nandriş soli schon vorliegen, aber kein deutscher Verleger ist bereit 
es drucken zu lassen. Darin steht kein gehassiges Wort; es erzăhlt nur von Lei
den, Mut und Standhaftigkeit mit einem literarischen Talent, clas niemand bei 
einer Băuerin, die nur drei Volksschulklassen absolviert hat, vermutet hătte. Das 
Buch wurde von der Rumănischen Akademie post mortem preisgekrănt. 

Ein dicker Bleistiftstrich von Molotows Hand bereitete dem idealisierten 
Paradies der legendă.ren „ăstlichen Schweiz", wo cler Wolfund das Lamm ange
blich friedlich nebeneinander grasten, ein jehes Ende. 

Heute ist die Bukowina ein gewaltsam in zwei geteiltes Territorium, in 
dem praktisch nur zwei Nationen !eben. Die Deutschen „verlie13en mit Flucht
gepăck"13 vor dem kommenden Kriegsgeschehen ihre „Heimat von gestem"14 

,,heim ins Reich", ihre Heimat von vorgestem. Von den Ukrainem des Buko
winer Nordens fanden viele gewaltsam eine neue Heimat in den Weiten RuB
lands; die heutigen teils aus dem Osten zugewanderten Ukrainer sehen in den 
Rumănen ihre ărgsten Feinde und die im Norden gebliebene rumănische Volks
gruppe kămpft um ihr nationales Uberleben. Der rumănische Siiden versucht 
mit einigem Erfolg die traditionelle gute Verwaltung und die Verbindung mit 
ihren Konationalen im Norden aufrecht zu erhalten, sind den unter ihnen 
wohnenden Ukrainer gegeniiber tolerant, aber trăumen nostalgisch von cler 
Wiedervereinigung der historischen Bukowina. Die Juden sind, vom sowjetisch
kommunistischen Regime bitter enttăuscht, grăDten Teils aus Rumanien iiber
haupt nach Israel oder anderweitig ausgewandert. Die Polen sind in ihr wieder
entstandenes Land zuriickgekehrt. Und damit hat das Modell der kommenden 
EU aufgehărt zu existieren. 

Wenn deutsche Westeuropăer, ukrainische Westslawen und siidosteuropă
ische Rumănen sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten getrieben fiihlen, 
einander zu treff en und Gedanken auszutauschen, so mul3 man annehmen, da13 
sich in diesen Zusammenkiinften ein gemeinsamer Wunsch widerspiegelt: daB 
die ganze Bukowina wieder zu Europa gehăren soli. 

Bei den Deutschen ist es Ieicht verstăndlich: teils aus Nostalgie; teils aus 
einem besonderen Interesse fiir den Norden der Bukowina, wo, mit der Aus
nahme von Czemowitz, wenige von ihnen wohnhaft waren, ein lnteresse das ich 

12 Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia_ Destin bucovinean (20 Jahre in Sibirien. 
Bukowiner Schicksal), Bucureşti, Verlag Humanitas, 1991. 

13 Irma Bomemann und Rudolf Wagner (Herausgeber), Mit Fluchtgepiick die Heimat ver
lassen ... , Stuttgart/Miincben, 1990. 

14 Erwin Massier, Josef Talsky, B. C. Grigorowicz, Bukowina, Heimat von gestern, 
Karlsruhe, 1956, 3. Auflage, 1987. 
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gem entziffern măchte; teils als Folge ihrer Rolle als Vorkămpfer fiir ein aus
gedehnteres Europa, um ihre Mikrovorgănger kennen zu lernen. Die Rumănen, 
als romanische Insel in einem slawischen Ozean, mit dem Westen durch eine 
ugro-finnische Briicke verbunden, streben seit jeher in diese Richtung. Die 
Westukrainer, die etwa eben soviel Zeit als Untertanen 6sterreichs verbracht 
haben wie die Bukowiner Rumănen, kennen die Vor- und Nachteile dieser poli
tischen Lage und ihre Einstellung unterscheidet sich grundsătzlich von jener der 
Bewohner der Zentral- und Ostukraine, die auf eine komplizierte Liebe/Hafi 
Beziehung zu den Grol3russen beruht, wobei dieser Zwiespalt seit Jahrhunderten 
der Schaffung eines all-ukrainischen Staatsgebildes im Wege stand. Den Rumă
nen war die Bildung eines solchen Staates gelungen und das modeme Rumă
nien nahm sich das zentralistische und einheitlich nationale Frankreich zum 
Modell. Dies scheint mir den Sinn unserer gegenwărtigen zwei- und dreiteiligen 
Begegnungen in Radautz zu sein. 

Es ist Ihnen wohl klar geworden, dal3 die Bukowina vom Standpunkt der 
Erzielung idealer interethnischer Beziehungen einen mi131ungenen Versuch 
darstellt. Die objektive Untersuchung der Geschichte der Bukowina konnte 
jedoch fur die Optimisierung der Bedingungen, unter denen die Eingliederung 
neuer Staaten in die EU erfolgen wird, von Nutzen sein. Denn eine Analyse 
ihrer Ergebnisse wiirde zeigen, welche MaJ3nahmen und Ve1fahren zu vennei
den sind und welche es vorteilhaft wăre anzuwenden. 

Es gibt kaum einen Bukowiner irgendeiner Nationalităt, der es bestreiten 
wiirde, daJ3 das ăsterreichische Regime dem Lande gewisse Vorteile gebracht 
hat, die noch heute fiihlbar sind und auf die ich schon einige Mal hier und an 
anderer Stelle 15 angespielt habe. Die meisten der damals erzielten Errungen
schaften sind heute selbstverstăndlich geworden, doch galten sie ehemals als 
ăul3erst fortschrittlich und waren es auch, wie z.B. das Gerichts- und Schulwesen, 
ein dichtes und fiir jene Zeiten modemes Verkehrsnetz, ein Steuer- und Katastral
system, allgemeines und gleiches Wahlrecht fiir Reichsrat und Landtag u.s.w. 
Sich diese Errungenschaften heute als Modell fiir die EU vorzunehmen ist sinnlos. 

Die wohl wichtigste MaJ3nahme ist den Frieden zu wahren. Wir !eben in 
Eu'ropa, ob es uns gefallt oder nicht, d.h. in einer Welt, in der noch immer oder 
sogar in zunehmendem Mal3e in triiben Situationen die nationalistischen 
Gefiihle die Oberhand gewinnen. Je unterschiedlicher die Ethnien sind, die mit 
einander in Beriihrung kommen und je intimer das Gemisch ist, um so 
gefahrlicher ist die Situation, denn um so gr6J3er ist die Kontaktflăche und um 
so weniger fiihlbar werden die aufgestauten Spannungen. Personliche nachbar
liche Beziehungen sind gewohnlich ruhig und Storungen pflanzen sich in ruhi
gen Zeiten schwerlich weit fort. ln unruhigen Zei ten konnen sie jedoch zu uner-

15 R. Grigorovici, Bucovina, fereastră către vest a Moldovei (Dic Bukowina, cin gcgcn 
Wcsten gcrichtctes Fen5tcr dcr Moldau), „Analele I3ocovinci'', I, I, 1994, S. 7-13. 
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warteten Explosionen fiihren. Dies war der Fall im Ulster und in Jugoslawien 
und bedroht die algerisch-franzosischen und tiirkisch-deutschen Beziehungen 
innerhalb der EU. 

Gut abgegrenzte, etwa gleichwertige Volker konnen sich relativ leicht 
friedlich voneinander trennen wie es Norweger und Schweden, Czechen und 
Slowaken, Hollander und Belgier taten. Bei gutem Willen und Friedensliebe konnten 
weise Politiker trotz „unniitzem Erinnem und vergangenem Streit" - um mit 
Goethe zu reden16 - wesentlich dazu beitragen, daB z. B. Frankreich und Deutsch
land, ltalien und Osteneich, oder Rumanien und Bulgarien sich verstăndigten. 

Problematischer sind ethnische Sprach- und Kulturinseln. Totale Autono
mie fiihrt zu fortwăhrenden Streitigkeiten mit der ethnischen Mehrheit und zu 
politischer, kultureller und profesioneller Isolation der Insel. Wie konnte z. B. 
ein die rumănische Sprache nicht gut beherrschender Szekler die Interessen 
seiner Konationalen im Parlament wirksam verteidigen oder als Arzt auOerhalb 
der Enklave praktizieren? Gegenwărtig tun sie beides glănzend. Deshalb sind 
die Bewohner einer solchen Enklave jendenfalls auf die Aneignung zweier 
Kulturen angewiesen, wie jeder Schweizer auch. 

Ich werde hier nicht auf die vergangenen Ereignisse în der Bukowina 
zuriickkommen, die ich schon în den Antworten auf meine anfanglichen Fragen 
analysiert habe. lch will hier nur die Aufmerksamkeit auf jene ziehen, die als 
negative Warnzeichen fur die Entwicklung und Ausdehnung cler EU betrachtet 
werden sollten. 

Im nun folgenden mochte ich mich mit anderen storenden Erscheinungen 
beschăftigen, die bei der Integrierung der ostlichen Staaten Europas in die von 
den westeuropăischen Staaten entworfene und beherrschte EU mitspielen und 
auch gegenwărtig in der kulturellen Sphăre auftreten. 

Wăhrend des Krieges bekam ich es fortwăhrend von Deutschen zu horen, 
daf3 wir Rumănen tiirkische Untertanen gewesen waren und eine slawische 
Sprache sprăchen. Bei einer Fiihrung în einem Stuttgarter Kunstmuseum erfuhr 
ich, daO der beriihmte rumănische Bildhauer Brâncuşi Franzose gewesen sei. 
Als General Gabriel Spleny die Bukowina 1775 besetzte, war sie fiir ihn eine 
„tena deserta", was er wohl nach dem 30-jăhrigen Krieg auch iiber Deutschland 
hătte sagen konnen. Dal3 Oste1Teich die ersten zwei gewesenen Hauptstădte der 
Moldau einverleibt hatte und dal3 die aul3en bemalten Kirchen der Bukowiner 
Kloster einzigartige Kunstdenkmăler einer nationalen Kultur darstellten, fiel 
ihm nicht auf. Noch am Ende des XIX. Jahrhunderts k.ratzte der Historiker und 
Ethnograph Raimund Kaindl seinen Namen in die Fresken der Klosterkirche in 
Suceviţa ein. Die Volkskunst der Rumănen und Ukrainer wurde von den neu 
angekommenen Deutschen erst dann bewundert und aufrichtig geliebt, als es 
durch den Romantismus Mode geworden war. 

16 Johann Wolfgang Goethe, Zahme Xe11ie11, VI, Den Verei11igte11 Staa/e11. 
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Als neueste Quelle dieser Unterschătzung der Kulturgeschichte der Rumă
nen nehme ich meine Beispiele nun aus der Geschichte der Bukowina in der 
Neuzeit - hat es im Mittelalter je eine Bukowina gegeben? - von Emanuel 
Turczynski (Dortmund, 1993)17. Das Buch trăgt noch dazu folgenden Untertitel: 
„Zur Sozial- und Ku/turgeschichte einer mitteleuropăisch geprăgten Landschaft". 

DaB nur etwa 120 Jahre nach Luther der moldauische Metropolit Dosoftei 
durch die Obersetzung von etlichen Kirchenbiichem aus den dem Volke unver
stăndlichen Kirchenslawisch ins Rumănische eine einheitliche literarische 
Sprache schuf und sie in alle von Rumănen bewohnten Gebiete durch Drucke 
poetischer Werke, volkstiimlicher Erzăhlungen und juridischer Kompendien 
verbreitete, bleibt im oben genannten Buch unerwăhnt. Oder daB der hochge
bildete, 1711 nach Rul3land gefliichtete moldauische Fiirst Dimitrie Cantemir, 
der als Geisel viele Jahre in Konstantinopel verbracht hatte und den Tiirken die 
erste musikalische Schrift schuf, in der er noch heute populăre Kompositionen 
niederschrieb, der die erste Geschichte der Tiirkei unter dem Titel Incrementa 
atque decrementa aulae othomanicae in lateinischer Sprache schrieb, die in 
mehreren Sprachen veroffentlicht wurde 18 un:d der zum korrespondierenden 
Mitglied der Berliner Akademie gewăhlt wurde, ebenfalls nicht erwăhnt wird. 
Seine „Descriptio Moldaviae" wird zwar als Quellenwerk angegeben, aber im 
Text nirgends zitiert. Ober seine Chronik des Ursprunges der Romano-Moldo
Walachen, sowie seine zwei Romane und seine philosophischen Werke, in 
rumănischer Sprache abgefaBt, erfahren wir ebenfalls nichts. 

Nach Turczynski gab es in der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts in der 
Moldau kein kulturelles Leben, wăhrend es in der Bukowina (ich zitiere): 
„mehrere Kulturen, genauer gesagt, Volkskulturen der Rumănen, Ukrainer und 
Juden -einerseits und die deutsche Hochkultur andererseits" gab. Dem rumăni
schen Dichterfiirsten Mihai Eminescu widmet er in diesem Zusammenhange 
anderthalb Zeilen, dem bekannten deutschsprachigen jiidischen Schriftsteller 
Karl Franzos, der die Bukowina als zu Halb-Asien gehorend betrachtete, 20 
Zeilen. 

In Verbindung mit der 1875 erfolgten Eroffnung der Czemowitzer Uni
versit.ăt erwăhnt Turczynski, daB der erste konkrete Vorschlag das Czemowitzer 
lateinische Gymnasium in eine Hochschule mit ,,romanischer" Vortragssprache 
umzuwandeln von einem rumănischen Abgeordneten in der Konstituante von 
1848 stammt. DaB es sich um einen Deutsch sprechenden Bauem aus Voitinel, 
einem Dorf in der Năhe von Radautz namen Mihai Bodnar handelte, wird ver
schwiegen. Wenn eine ăhnliche, weniger konkrete Idee von einem deutschen, 
rumânenfreundlichen Dichter, Viktor Umlauff von Frankwell, stammt, so erfah-

17. Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina ... 
18 Dimitrie Cantemir, Incrementa atque decrementa aulae othomanicae, Ubersetzungen: 

Paris 1733, London 1735, Hamburg 1755. 
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ren wir seînen Namen. Die deutschsprachige Franz-Joseph-Universităt wurde 
erst 26 Jahre spăter erăffnet, als, laut Turczynsk.i, „die Voraussetzungen ftir eîn 
solches Vorhaben sich grundlegend geăndert hatten, d. h. der Gebrauch der 
deutschen Sprache sich weit verbreitet hatte." Unerwăhnt bleibt jedoch, daJ3 
înzwischen în der Hauptstadt der Moldau, Jassy, im nur seit einem Jahr beste
henden Rumănien, eine seit 1830 nur fiir Bojarensăhne zugăngliche, teilweise 
fremdsprachige fiirstliche ,,Akademie" im Jahre 1860 in eine frei zugăngliche 
rumănischsprachige Universităt umgewandelt worden war. 

Ebenso wenig erfăhrt man aus dieser Quelle, daJ3 das Czernowitzer 
deutsche Stadttheater, 1906 erăffnet, in dem nur Vorstellungen in deutscher 
Sprache stattfanden, in Jassy eînen gerăumigeren Vorgănger hatte. Im Jahre 
1896 wurde dort das ebenfalls von den ăsterreichischen Architekten Fellner und 
Helmer erbaute Nationaltheater erăffuet, wo nicht nur in rumănischer Sprache 
gespielte Vorfiihrungen stattfanden. Nebstbei stammt das Augsburger Theater 
von denselben Architekten. 

Unerwahnt oder nicht als Rumănen identifiziert bleiben auch viele Namen 
wirklich prominenter, meistens an deutschen und ăsterreichischen Hochschulen 
ausgebildeten Bukowîner Rumănen. So wird der Musikologe Eusebiu Mandi
cevschi (în polnisch-osterreichischer Orthographie Eusebius Mandyczewski), 
ein rumănischer, în Czemowitz geborener Pfarrersohn, _bei diesem irrefiihrenden 
Namen zwar genannt und nur als Komponist bezeichnet; aber daJ3 er auf Grund 
seînes în Leipzig errungenen Doktortitels der Musikologie der Reihe nach zum 
Professor fiir Instrumentenkunde, Musikgeschichte, Kontrapunkt und Komposi
tion ans Wiener Konservatorium berufen wurde, die gesamten Werke Schuberts 
und Haydns sowie die Instrumental-Arien von Johann Sebastian Bach heraus
gab, Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde war und viele andere offizielle 
Funktionen erfiillte und schlieJ3lich zum Ehrenbiirger der Stadt Wien gewăhlt 
wurde, erfahrt man nicht. Wir finden ihn im beriihmten Musiklexikon Rie
manns, sowie im Neuen Musiklexikon Alfred Eînsteins von 1926 eingetragen. 
Letzterer nennt ihn „einen der feînsten Kenner der altklassischen und klassis
chen Literatur, als solcher besonders geschătzt von Brahms". 

Man sucht vergeblich im Turczynskis Text und Namenregister nach dem 
Namen Dimitrie Onciuls, ein im Dorfe Straja geborener Pfarrersohn. Er er
scheint nur im Verzeichnis der Sekundărliteratur und in der Einleitung des 
Herausgebers Johannes Hoffmann als Mitarbeiter von Professor Raimund Kaindl 
an einem Programm des k. k. Obergymnasiums in Czernowitz mit einem 
Beitrag iiber die Geschichte der Bukowina (1887). Tatsăchlich verdankt man 
ihm unter vielen anderem einen wichtigen Beitrag zum Band Bukowina der 
Osterreichischen Monarchie, Wien 1899. Io Wien im Institut fiir ăsterreichische 
Geschichtsforschung unter Professor Ottokar Lorenz ausgebildet, kehrt er als 
Lehrer an der Lehrerbildungsanstalt nach Czernowitz zuriick, lăJ3t sich nach 
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einem Konflikt mit einem Schulinspektor als Universitătsprofessor in Bukarest 
nieder, beeinflufit entscheidend durch seinen strengen Arbeitsstil und seine 
deterministische Auffassung des historischen Geschehens die rumănische, eher 
romantisch gefarbte Geschichtsforschung und wird Prăsident der rumanischen 
Akademie. 

Man findet jedoch den Namen des Physikers Wojciech Rubinowicz, der 
eine sehr ahnliche Karriere durchlauft. Hier erfahren wir Geburtsort (Sadagora) 
und eine kurze Darstellung seiner akademischen Laufbahn (Professor an der 
Universităt in Warschau und Prăsident der polnischen Akademie der Wissen
schaften) und lesen seine kurze Lobrede auf die Czernowitzer Universităt, wo 
seine Karriere anf mg. 

Dafi Paul Celan in Czemowitz an einer anfiinglich vom orthodoxen 
Religionsfond finanzierten Realmittelschule studiert hat, anfangs auch ruma
nisch dichtete und in Bukarest im Kontakt mit rumănischen symbolistischen 
Dichtem sich eine neue poetische Sprache aneignete, die ihn ausschlaggebend 
beeinflufite, wird auch nicht erwăhnt. 

Ober die okumenische Rolle der Czernowitzer theologischen Fakultăt 
wird zwar einiges gesagt, aber kaum durch iiberzeugende Beispiele belegt. Eine 
deutschsprachige griechisch-orientalische Fakultăt war an sich ein Kuriosum. 
Dafi die Fakultăt nicht vom Ărar, sondem vom griechisch-orientalischen Reli
gionsfond finanziert wurde, wird verschwiegen. Oberhaupt ist allen Darstel
lungen der vom osterreichischen Staat geschaffenen und verwalteten Insti
tutionen nicht zu entnehmen, wer zu ihrer Errichtung und zu ihrem Betrieb 
beitrug, selbst wenn sie nur der literarisches Deutsch sprechenden Bevolkerung 
zugute kam, wie z. B. das deutsche Stadttheater. Schlie13lich betrug diese 
Bevolkerung in der Bukowina nur weniger als 20%, wie heute die Rumănen in 
der Region Tschemivtsi. 

Dafi dieser Fond sogar zur Finanzierung des bosnisch-herzegowinischen 
Feldzuges reichlich beitrug ist bekannt, wird aber nicht erwăhnt. Dies wider
sprach krafi den Satzungen seiner Griindung. 

Wenn A. Armbruster dem Bukowiner Historiker Ion Nistor vorwirft, sein
er posthum erschienenen Istoria Bucovinei, („Geschichte der Bukowina"), die
sen Titel gegeben zu haben, da es eigentlich die Geschichte der Bukowiner 
Rumănen behandelt, so kann ich ihm bedingt zustimmen; dann gilt dies mutatis 
mutandis um so mehr fiir das Buch Turczynskis .. 

Dafi es sich auf die Bukowina in der Neuzeit bezieht, ist trivial, denn die 
Neuzeit beginnt konventionell um 1600. Dafi es auch keine Volksgeschichte ist, 
wie der Verfasser behauptet, ist ebenfalls offensichtlich. Kein Geschichtsbuch in 
der Welt erwăhnt ein „Bukowiner Volk"; dazu fehlten der Bukowiner Bevolker
ung gemeinsame Elemente wie Sprache, Glaube und staatliche Organisation, die 
sie von ihren Nachbam unterscheide. 1775 unterschied die Bukowina sich in 
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keiner dieser Grundelemente von der Moldau. Und spăter wurde sie zwar ein 
Gebiet mit definiertem staatlichen Charakter (Kronland); jedoch bewohnt von 
einem bunten, in allen Beziehungen, wie Sprache, Glaube, Tradition, historische 
Vergangenheit und territorialen Ursprung uneinheitlichen Bevolkerung, mit 
Ausnahme der deutschen Amtssprache. Was die Behauptug des Veifassers betrifft, 
da6 es zugleich die Geschichte der 80 OOO in der Bukowina beheimateten 
Deutsch-Osterreicher darstelle - keiner der 18 Landesprăsidenten war in der 
Bukowina geboren oder wenigstens beheimatet - so kann man leicht fest
stellen, da6 es sich eher um eine fiir Kenner der Wirklichkeit ungeniigend 
getamte nostalgische Lobrede der seligen osterreichischen Monarchie handelt, 
als um eine Geschichte ihrer Ein- und Auswanderung, sowie der von ihnen Zllliick
gelassenen Spuren, aber keinenfalls um eine Geschichte der Bukowina handelt. 

Ich habe mich auf gewisse neuere Vorkommnisse ausfiihrlicher eingelassen, 
weil sie eine mir. wichtig scheinende Wamung enthalten. Es ist bekannt und 
bewiesen, da6 die erdriickende Mehrheit der Bewohner Rumăniens die baldige 
Aufnahme in die EU erhoffen. Die Grofimacht Sowjet-Union sind sie vorlăufig 
losgeworden. Aber, skeptisch und eifahren, wie sie sind, fiirchten sie sich wie
der in eine altmodische Grofimacht eingegliedert zu werden, ohne tatsăchlich eine 
andere annehmbare Wahl zu haben. Sie m0chten einfach der EU trauen konnen. 

Doch alte Gespenster tauchen auf. Die fiir den Erbfeind Osterreichs, 
Serbien, potentiell fatale Aufspaltung Jugoslawiens durch einen inneren Krieg 
der gegenseitigen Zerfleischung; die immer wieder aufgeworfene Hypothese 
einer Instabilităt Rumăniens infolge der Veifolgung der Magyaren und Zigeuner, 
die zur lntegrierung Siebenbiirgens ohne Rumanien in die EU enden soli; die 
Behauptung da6 das einzige ostliche Gebiet, in dem ideale Bedingungen der 
Volkerverstăndigung bestanden haben, aber durch Verschulden anderer nicht 
mehr bestehen, die Bukowina war, und dies dank der weisen systematischen und 
eifolgreichen Schlichtungspolitik der osterreichischen Zentralregierung vor dem 
ersten Weltkriege, all dies erweckt vertraute Erinnerungen. Wie es damit stand, 
habe ich mich eben bemiiht wahrheitsgetreu darzustellen. 

Der Gipfel dieser Tendenzen wird ungetamt in einer Festschrift von 1991 
fiir den damals 80-jăhrigen Bukowiner Historiker Rudolf Wagner sichtbar. 
(Letzterer ist daran ganz unbeteiligt). Einer der Gratulanten ist das Mitglied des 
Europăischen Parlaments Otto von Habsburg. In seiner Grufibotschaft kann man 
folgendes lesen: ,))ie Geschichte des Buchenlandes ... ist jedenfalls der beste 
Beweis, wie es moglich war, verschiedene V olker zu einem, zu einer gemein
samen Richtlinie zu bringen, und das alles in einer Atmosphare der Freiheit. 
Nach der bitteren Vertreibung" ( doch nicht seitens der Rumănen oder Ukrai
ner?), ,)laben Sie aufierdem noch alles getan, um die Landsleute zusammen
zuhalten, in der Hoffnung auf eine schonere Zukunft. Nun da sie Ihren ~O. 
Geburtstag feiem, mochtc ich Ihnen den Wunsch (wessen?) zum Ausdruck 
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bringen, da8 Sie es noch erleben, das Buchenland frei zu sehen" (von wem?). 
„Das mag fiir manche gerade abwegig klingen" (z. B. fiir mich!); „ich glaube 
aber fest daran, daO diese Freiheit kommen wird. Wir haben ja so vieles Schone 
in letzter Zeit erlebt, da8 es gar keinen Grund gibt, nicht auch weiter optimis
tisch in die Zukunft zu blicken." Herm von Habsburg gelang es inzwischen iiber
raschend einen Dringlichkeitsantrag gegen Rumanien wegen seiner nach der 
Meinung mancher Kreise friedensgefahrdenden Minderheitspolitik im Euro
păischen Parlament durchzusetzen. Seither ist einige Zeit vergangen; Zigeuner 
haben in Bulgarien einen intemationalen Zug angegriff en und vollkommen aus
gepliindert, in Rumanien noch nicht; zwischen Szeklem und Rumănen ist noch 
kein Biirgerkrieg ausgebrochen, in Jugoslawien ja; und die Karpathen bilden 
auch heute das Riickgrad Rumăniens und nicht die Grenze zwischen Europa und 
Halb-Asien oder zwischen dem habsburgischen Westrumănien und dem sow
jetischen Ostrumănien. 

Wăhrend ehrliche Alt-Osterreicher, Ukrainer und Rumănen ihre gegensătz
lichen Einstellungen mehr oder weniger offen zugeben und in Wortkămpfen 
austragen, bedienen sich gewisse Epigonen der ersteren einer gefăhrlichen 
Tamung: sie dienen scheinbar cler Integration der Staaten Osteuropas und der 
gegenseitigen Verstăndigung ihrer Volker, indem sie ein ebenfalls nur scheinbar 
erfolgreiches Rezept vorschreiben, und zwar jenes der deutsch-osterreichischen 
habsburgischen Vielvolkermonarchie. 

Die Europăische Union hat jedoch in eine neue Zukunft zu schauen und 
sollte sich davor hiiten, sich eine bankrotte Vergangenheit zum Modell zu 
wăhlen. Derin ein solches enthălt den Samen, aus dem verjăhrte Strukturen und 
Einstellungen entsprieOen, die ihrerseits einem gewohnlich brutalen Untergang 
geweiht sind. Dies ist, glaube ich, eine emst zu nehmende Wamung. 

Die Rumănen wiinschen sich heute nichts anderes als die Integration ihres 
Landes in eine neuartige Europăische Union, die die Methoden und Fehler der 
Vergangenheit nicht wiederholt. 
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Acad. RADU GRIGOROVICI 

Se ştie că repetarea frecventă a unei idei duce la acceptarea ei necritică 
drept axiomă. Fizicienilor acest procedeu li se pare suspect. Ei caută mereu noi 
dovezi sau excepţii sau chiar contradicţii flagrante cu axiomele. Ei sunt înclinaţi 
spre scepticism. 

Textul care urmează reflectă această atitudine prin următoarele trei între-
bări: 

Întrebarea întâi: Cum s-a ajuns la crearea Bucovinei şi cum de, în ciuda 
întinderii ei teritoriale atât de reduse - cca. 1 O.OOO de km2 -, s-au născut apoi 
în interiorul ei relaţii interetnice, model pentru întreg spaţiul european? 

Întrebarea a doua: A existat într-adevăr o evoluţie continuă în direcţia 
asigurării unei convieţuiri armonice între numeroasele ei naţionalităţi - sau, 
cum am zice astăzi, etnii - şi cine a fost pmtătornl acestei idei? 

Întrebarea a treia: Care a fost rezultatul final al eforturilor respective (sub 
care se înţelege de obicei renumitul Ausgleich bucovinean din 191 O)? un model 
trainic pentrn larga integrare viitoare a unei Europe noi sau, mai degrabă, un 
mod de a reveni la fo1me de stat desuete, sau realizarea unor visuri nostalgice. 

Vreau să răspund la aceste întrebări, presupunând că evenimentele istorice 
sunt suficient de cunoscute cititorilor. 

Ad. 1: După încheierea distrugătorului război ruso-turc (l 762-1774) şi 
după încmporarea în 1772 a Galiţiei în Imperiul Austriac, Iosif al II-iea a urmă
rit formarea unei legături teritoriale între regiunea recent anexată şi Marele 
Ducat al Transilvaniei. Mituind masiv vizirii turci şi pe comandantul suprem al 
trupelor ruse în retragere, el a obţinut în 1775, prin tratatul de pace de la 
Kuciuk-Kainargi, colţul nord-vestic al Moldovei. Conform capitulaţiilor acesteia 
cu Înalta Poark\ în sec. al XVI-iea, care determinau şi obligaţiile protectornlui, 
acesta era dator să apere integritatea teritoriului Moldovei; dar atunci când dom
nitorul ei, fanariotul Grigore Ghica, a protestat împotriva cedării acestui frag
ment de ţară către Austria, el a fost pur şi simplu asasinat din ordinul sultanului. 
Faptul că n-a protestat din patriotism românesc, ci din interes personal, cum 
obiectează istoricii gennani faţă de interpretarea idealizată a unor istorici ro
mâni, este cu totul irelevant; ce1t este că cedarea era o încălcare a unei înţelegeri 
internaţionale, rămasă, cel puţin în principiu, în vigoare până în 1877. Acest 

Analele /J11cm·i11ei, III, 2, p. 281-298, f3ucureşti, 1996 
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capăt de ţară a fost botezat Bucovina (adică ţara fagilor) şi era locuit în acel 
timp predominant de moldoveni (adică români) şi de un număr greu de precizat 
de huţani şi ruteni (adică ucraineni) imigraţi din Galiţia, stabiliţi doar în vestul şi 
nord-vestul teritoriului, ultimii nefiind decât arareori proprietari de pământ1 . 
Aproximativ două treimi din sol aparţinea mănăstirilor moldoveneşti, restul 
aparţinând boierilor, nobilimii rurale (mazililor) şi ţăranilor liberi (răzeşilor). 
Populaţia se cifra doar la cca 70 OOO de locuitori. Războiul, epidemiile şi emi
grările decimaseră populaţia. (în Germania, după războiul de 30 de ani, popu
laţia scăzuse la o treime). 

Cu 135 de ani mai târziu, în conformitate cu rezultatele oficiale ale ultimu
lui recensământ austriac din 191 O, în Bucovina trăiau cca 800 OOO de locuitori, 
dintre care 34% erau români, 38% ruteni şi huţani, 9% germani, 12% evrei, 
4,5% polonezi; restul de cca 2,5% consta din maghiari, armeni, ruşi, cehi şi slo
vaci, care aparţineau aproape în totalitate următoarelor religii şi confesiuni: cca 
548 OOO de creştini greco-orientali (ortodocşi), 125 OOO de romano-catolici şi 
greco-catolici (uniţi), 20 OOO de evanghelici, 3000 de lipoveni şi 102 OOO de 
israeliţi. 

O creştere cu un factor de 13 a populaţiei în acest răstimp nu putuse avea 
loc pe cale naturală, biologică. Ea a fost, pe de o parte, urmarea unei colonizări 
dirijate şi costisitoare de ţărani, muncitori, funcţionari şi personal didactic de 
naţionalitate germană; pe de altă parte, a unei imigrări a numeroşi iobagi ruteni 
fugiţi de exploatarea inumană de pe moşiile galiţiene ale nobilimii poloneze2 -

vezi povestirile ţărăneşti ale lui Reymont. Românii s-au refugiat din Transil
vania din cauza lipsei lor de drepturi şi a politicii maghiare de deznaţionalizare. 
Imigrarea şi emigrarea în şi din Moldova alternau, căci, pe de o parte, românii 
erau atraşi spre Bucovina de condiţiile reglementate din Austria, dar se temeau 
de serviciul militar de care se dezvăţaseră de mult în Moldova. Polonezii căutau 
să-şi valorifice avantajele confesiunii romano-catolice de care aparţineau, în 
timp ce evreii, bucurându-se de o toleranţă ne~teptată, puneau aproape integral 
mâna în oraşe, ca meseriaşi şi mai ales ca negustori, pe comerţ, fiind favorizaţi 
şi de recunoaşterea idişului lor drept limbă germană. La ţară însă provocau 
multe nenorociri ca arend~i, cârciumari şi cămătari. Abia după Congresul de la 
Berlin (1878), Bucovina devenea pentru ei mai mult o ţară de trecere spre 
România, până atunci greu accesibilă3 . 

1 L. G. Dimitriev (editor), Moldova În epoca feudalismului, voi. VII, Recensămintele 
populaţiei Moldovei din anii 1772-177 3 şi din 1774, partea I, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1975, 
p. 370-458. 

2 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit (Istoria Bucovinei În 
epoca modernă), Wiesbaden, Editura Harrassowitz, 1993, p. 28-29. 

3 Radu Grigorovici, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la 
popula/ia Bucovinei III. Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor gali/ieni spre România Între 
1880 şi 1900, „Analele Bucovinei", II, 2, p. 339-356, 1995. 
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Rezistenţa iniţială a autorităţilor militare împotriva acestor răsturnări 
demografice profunde se prăbuşea atunci când, la 12 ani după ocupare, adminis
traţia civilă a ceea ce devenise circumscripţia (Kreis) Bucovina, a fost deplasată 
la Lemberg şi situaţia s-a înrăutăţit apreciabil4• 

Astfel lua naştere în Bucovina un Babilon etnic creat artificial de guvernul 
central austriac, care ridica probleme de convieţuire ce ar fi putut fi evitate 
printr-o politică clarvăzătoare şi care contrabalansau succesele obţinute prin alte 
măsuri pozitive. 

Cu aceasta am răspuns la prima mea întrebare. 
Ad. 2: Cu privire la a doua întrebare, trebuie constatat, în primul rând, că 

tensiunile interetnice din Bucovina, în loc să scadă, au crescut mai degrabă cu 
timpul. Aceasta a fost o urmare firească a creşterii rapide a densităţii populaţiei 
şi a caracterului etnic pestriţ al imigranţilor. La aceasta a contribuit în mod 
esenţial administrarea de aproape 90 de ani de la Lemberg, unde nu exista nici o 
înţelegere pentru problemele interne ale Bucovinei; în special interesele catoli
co-poloneze se reflectau în numeroase măsuri nepopulare ca, de pildă, subor
donarea tuturor aşa-numitelor şcoli moldoveneşti supravegherii din partea 
autorităţilor ecleziaste catolice din Lemberg, atunci când în localitatea respec
tivă exista o singură biserică catolică, şi introducerea limbii de predare poloneze 
în locul celei române în învăţământ. 

Atitudinea din ce în ce mai naţionalistă a numeroaselor popoare ale 
Austriei în cursul secolului al XIX-lea a jucat un rol important în desfăşurarea 
revoluţiei din martie 1848, dar a luat forme blânde caracteristice în Bucovina. 
Alegerea neobişnuită a opt ţărani români, huţuli şi ruteni şi a numai unui singur 
intelectual german ca deputaţi în Constituanta de la Kremsier dezvăluia deja 
tensiuni şi conflicte de interese între multiplele grupări etnice din Bucovina. 
Spre deosebire de Transilvania, revoluţia din 1848 decursese paşnic şi dusese în 
final, abia în 1862, la desprinderea reală de Galiţia şi, câţiva ani mai târziu, la 
dualismul austro-ungar precum şi la atribuirea Transilvaniei Coroanei ungare. 

Până la izbucnirea primul război mondial guvernele centrale de la Viena se 
schimbau într-un ritm mereu crescător, ajungând la sfârşitul războiului Ia ritmul 
ameţitor de trei guverne pe an, cu care ocazii se modifica puternic şi concepţia 
politică. Conservatori şi progresişti, centralişti şi federalişti au produs o câr
păceală de măsuri contradictorii, pentru a potoli crizele interetnice ce se iveau 
mereu. În Bucovina s-a reuşit să se facă posibil accesul tuturor naţionalităţilor la 
viaţa politică şi, după ce se introdusese votul egal şi universal, a urmat des-

4 Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerlmngen liber Bukowina (Scurte observaţii despre 
Bucovina). Reprodus în limba germană de Ion Nistor în Românii şi rutenii În Bucovina, Bucureşti, 
1915, p. 160-200 şi de Adolf Annbruster în Vom Moldauwappen zum Doppeladler II, Hofmann
Verlag, Augsburg, 1993, p. 254-277. Tradus în limba română de G. Bogdan-Duică, publicat în 
„Gazeta Bucovinei" din 1894 şi comentat în articolul lui Mihai lacobescu Bucovina În viziunea lui 
Ion Budai-Delean11 în revista „Suceava", XX, 1993, p. 195-217. 
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amintitul Ausgleich din 1910, prin care numărul deputaţilor din Sfatul Ţării 
(Landtag) şi din Parlamentul Central (Reichsrat) de la Viena a fost făcut să core
spundă aproximativ contribuţiilor diferitelor etnii la populaţia totală. Aceasta a 
dezavatajat pe germanii şi românii favorizaţi până atunci prin tradiţie şi i-a 
avantajat pe ucrainieni şi pe evrei. 

în contrast cu această consecinţă, cel puţin în principiu, pozitivă, fluctuaţi
ile exagerate şi frecvente în politica guvernului central de la Viena şi unii factori 
condiţionaţi religios şi ideologic au produs o puternică scindare politică a grupă
rilor naţionale. 

La români existau de obicei trei sau patru partide, care se aliau sau se 
combăteau, după împrejurări. Cei mai mulţi erau credincioşi împăratului şi 
vedeau în Casa de Habsburg o garanţie a păcii permanente. Dar toţi îşi conce
peau idealul în unirea tuturor românilor într-un stat naţional sub scutul unei 
dinastii europene. Naşterea şi evoluţia rapidă a României într-un regat indepen
dent sub Casa de Hohenzollem a complicat apreciabil situaţia. Ca alternativă, 
Casa Hohenzollern avea, faţă de Casa Habsburg, avantajul de a-i putea îngloba 
fără dificultăţi interne pe românii care pătimeau sub odiosul regim maghiar, de a 
se bucura de sprijinul Prusiei şi de a domni peste o ţară tânără, în plină ascensi
une, dar trebuind, pe de altă parte, să se bazeze împotriva turcilor, din punct de 
vedere militar, pe Rusia hapsână şi nedemnă de încredere, dar să se şi simtă 
ameninţată de ea. în acelaşi timp, monarhia bicefală făcea impresia unei struc
turi din ce în ce mai fragile şi, din această cauză, crearea, sub Habsburgi, a unei 
federaţii de ţări croite după criterii etnice, şi nu istorice, promovată de moşteni
torul tronului, Franz Ferdinand, şi teoretizată de consilierul său, românul bănă
ţean Aurel C. Popovici, era urmărită doar cu un interes sceptic. Această soluţie 
avea drept premisă atât stabilitatea Imperiului Austriac, cât şi divizarea nedorită 
de nimeni a Bucovinei. Defăimaţi până astăzi de către istoricii nostalgici austro
germani erau aşa numiţii „dacoromâni", care urmăreau unirea marii majorităţi a 
românilor împrăştiaţi în diferite ţări cu România. Idealul lor s-a împlinit odată 
cu crearea României Mari. Între cele două războaie mondiale aceşti foşti visători 
erau consideraţi de aceşti istorici drept covinovaţi de prăbuşirea Imperiului 
Austriac, în special de către Erich Prokopowitsch5; recent aceeaşi temă este relu
ată într-o formă mai atenuată şi mai rafinată de către Emanuel Turczynski6. 

Şi ucrainenii erau divizaţi politic. Unii se considerau drept veritabilii ruşi 
de la Kiev şi considerau pe moscoviţi drept uzurpatori, asupritori şi arhiduş
mani; alţii erau orientaţi spre apus, adică pro-austrieci, şi mai existau naţiona
liştii ucraineni care, asemenea dacoromânilor, visau o Ucraină Mare, din care să 
facă parte şi toată Bucovina. 

~ Erich Prokopowitsch, Die rumănische NaJio11albeweg1mg in der Bukowi11a und der Dalco
Roma11ismus (Mişcarea naţională românească în Bucovina şi dacoromânismul), Graz-Koln, 
Editura H. Bohlaus, 1965. 

6 Emanuel Turczynski, op. cit. 
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Într-adevăr, din acest punct de vedere se poate vorbi de un ataşament sin
cer proapusean al unei părţi a bucovinenilor. Dar nu cunosc decât o grupare 
mică de intelectuali care gândeau europeneşte. Aceştia erau concentraţi în jurul 
marelui proprietar, baronul Kapri, de origine armeană, un aderent înfocat al 
mişcării paneuropene a contelui Coudenhove-Kalergi. 

Adevăraţii sprijinitori ai relaţiilor interetnice paşnice din Bucovina erau 
ţăranii şi meseriaşii mai puţin cultivaţi. Aceasta o dovedeşte cel mai bine faptul 
că în 1788, adică la numai 13 ani după ocupare, s-a putut renunţa în Bucovina la 
republicarea legii de toleranţă, „căci acolo populaţia era liberă de orice fel de 
intoleranţă", cum raportează Em. Turczynski7. Nevoile lor erau simple, trăiau în 
general distanţaţi de alte grupări naţionale şi nu veneau în conflict cu obiceiurile 
lor. Deosebirile marcate, lingvistice, religioase, juridice şi condiţionate de tra
diţie, dintre români şi ucraineni, pe de o parte, şi germani şi evrei, pe de altă 
parte, împiedicau în mare măsură, deşi nu total, căsătoriile mixte şi asimilarea 
reciprocă. Regimul austriac birocratic şi juridic· relativ riguros favoriza de ase
menea, în mod esenţial, aceste tendinţe preexistente. Urmări în sens contrar a 
avut apartenenţa comună a tuturor românilor şi a majorităţii ucrainenilor la bise
rica greco-orientală, precum şi uşurinţa cu care românii îşi însuşeau chiar şi 
acolo limba ucraineană, unde erau cu mult majoritari, cum constata romanistul 
Gustav Weigand în anul 19048, precum şi alţi martori ai acestui proces. Acesta a 
dus la o asimilare aproape totală a românilor de către ucraineni în nordul şi 
nord-vestul Bucovinei, acolo unde aceasta se învecinează cu Galiţia. Din motive 
lingvistice şi politice a avut loc şi o asimilare neneglijabilă a evreilor din mediul 
urban de către germani. Acestea sunt domeniile în care s-au acumulat tensiuni 
marcate, la care vom reveni. 

Şi alte împrejurări au contribuit la toleranţa şi atitudinea paşnică a 
populaţiei bucovinene în condiţiile dificile existente. Una dintre ele a fost domi
naţia bisericii greco-orientale. Ea fusese întotdeauna o instituţie subordonată 
statului, căci în concepţia ei domnitorul îşi datorează poziţia sa înaltă graţiei lui 
Dumnezeu. Ea n-a cunoscut inchiziţie, autodafeuri şi războaie religioase. 
Bisericile şi mănăstirile fuseseră în acele vremuri turburi din această regiune 
singurele instituţii stabile şi paşnice pe care se putea conta atât la ţară, cât 
şi la curte. 

A doua împrejurare a fost absenţa oricăror procese războinice pe teritoriul 
Bucovinei până la 1914. Români şi ucraineni bucovineni căzuseră ca soldaţi 
pentru Austria în bătălia de la Solferino, poate şi la Koniggrătz şi în luptele din 
Bosnia, dar pe solul Bucovinei domnise liniştea. Dar şi de la preluarea suzerani
tăţii de către Înalta Poartă, ţăranii moldoveni se dezvăţaseră de serviciul militar. 

7 Ibidem, p. 7. 
8 Ibidem, p. 218. 
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În mod paradoxal Imperiul Otoman şi Imperiul Austriac au contribuit deci 
involuntar la comportamentul paşnic al populaţiei bucovinene, în timp ce tole
ranţa iosefină a răspândit sămânţa a numeroase situaţii conflictuale, deoarece 
era împerecheată cu o doză de machiavelism9• 

Consider că astfel am răspuns la a doua întrebare. 
Ad. 3: Oare Ausgleich-ul din 1910 nu a fost totuşi o soluţie pentru evitarea 

unor conflicte interetnice, care ar merita să fie imitată? Răspunsul este unul sin
gur: n-o vom şti niciodată cu siguranţă, căci el a fost pus la încercare numai 
timp de patru ani, iar acesta este un interval de timp extrem de scurt faţă de con
stanta de timp a evenimentelor istorice. Putem să ne permitem totuşi să facem 
unele comentarii. 

între 1900 şi 191 O românii înregistraseră o creştere de 3%, adică atinse
seră 34,4% din populaţie, ajungând din nou la starea din 1875, după ce parcurse
seră în 1900 un minim de 31,4%. Rutenii şi huţulii scăzuseră în acelaşi interval 
de timp cu 2,4%, adică reprezentau 38,4% din populaţie, după ce atinseseră în 
1880 un maxim de 42,2%. Acest proces, extrem de rar comentat, îşi găseşte ex
plicaţia cea mai plauzibilă în crearea, concomitent cu separarea Bucovinei de 
Galiţia, a României învecinate, care evolua rapid după un model vest-european 
şi dobândise, în abia 18 ani după naştere, rangul unui regat independent sub dom
nia unui membru al Casei de Hohenzollem. Ea a dus la accentuarea naţionalis
mului românesc şi a declanşat în amestecul atât de intim de popoare existent o 
hotărâre mai puternică cu privire la apartenenţa la un anumit grup etnic sau 
altul. Germanii şi evreii par să fi scăzut uşor, adică cu 0,7 respectiv 0,3%. 

Această răsturnare a sensului în care evoluase până înainte de 1900 rapor
tul ucraineni/români şi apariţia alternativei de realipire a Bucovinei de România, 
precum şi de respingere crescândă a identificării evreilor cu germanii, au exerci
tat fireşte presiuni puternice de a găsi o metodă de atenuare a conflictelor 
interetnice. Prin intermediul Ausgleich-ului, acestea au fost transformate în con
flicte intraetnice şi deplasate pe plan electoral. În felul acesta guvernul central 
austriac s-a dovedit într-adevăr extrem de abil, dar nu foarte înţelept. • 

În aceste împrejurări Ausgleich-ul nu poate fi privit decât ca o atenuare a 
unor condiţii înăsprite şi nu ca o soluţionare durabilă a aşa numitei chestiuni a 
naţionalităţilor. Sprijinitorii acestei soluţii iluzorii erau unii idealişti sinceri, dar 
naivi, birocraţii şi politicienii ataşaţi îndoielnic regimului, căci prăbuşirea Austriei 
Mari plutea în aer. 

Cauzele principale ale creării şi eşecului Ausgleich-ului trebuie căutate pe' 
de o parte în istoria Imperiului Austriac, pe de altă parte în evenimentele parti
culare ale primului război mondial. 

9 Radu Grigorovici, Die osterreichische Politik gegeniiber der Bukowina und ihre oft u11er
wartete11 Folgen (Politica austriacă faţă de Bucovina şi urmările ei adeseori neaşteptate), „Analele 
Bucovinei", II, I, 1995, p. 5-13. 
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Prin victoriile sale asupra turcilor de la sfârşitul secolului al XVI-iea, 
Austria devenise dintr-o marcă de răsărit a Germaniei o mare putere şi o forma
ţie statală multinaţională, chinuită din ce în ce mai puternic de naţionalismul şi 
idealul de libertate atâţate de revoluţia franceză. Victoria asupra lui Napoleon şi 
reinstalarea absolutismului au dus până la urmă, în 1848, la revoluţia din martie, 
Ia noi oscilaţii între liberalism şi absolutism şi, în sfârşit, la fatalul dualism. Răz
boaie pierdute au dus la slăbirea autorităţii centrale, la crize în diferitele ţări ale 
Coroanei, potolite doar în aparenţă, contradictoriu şi fragmentar, fără a Ie rezol
va, într-un cuvânt, la acea politică de stat caracterizată ca „absolutism atenuat 
prin nepăsare" (Absolutismus gemildert durch Schlamperei), care a slăbit atât de 
mult coeziunea internă a monarhiei habsburgice austro-ungare, încât declanşarea 
necugetată a primului război mondial a făcut inevitabilă dezmembrarea ei defi
nitivă. Îmi pot aminti foarte bine cum auzeam mereu, în copilărie, că în popor 
exista convingerea că aşteptata moarte a împăratului Franz Joseph va însemna 
sfârşitul monarhiei. 

Izbucnirea războiului a găsit Bucovina apărată aproape exclusiv de jan
darmeria de sub comanda colonelului Eduard Fischer. În ciuda eforturilor sale, 
denumite de câţiva istorici nostalgici supravieţuitori „o apărare eroică'', ruşii au 
ocupat de trei ori aproape tot ducatul pentru intervale de timp de lungă durată, 
zdruncinând astfel încrederea populaţiei în capacitatea Austriei de a proteja efi
cient ţara. Mania lui Fischer de a vedea în fiecare român, dar mai ales în fiecare 
ucrainean un trădător de ţară potenţial sau chiar real şi a-i executa pe mulţi din
tre ei, după o procedură sumară, prin spânzurătoare, n-a contribuit nicidecum la 
o atitudine mai „patriotică" a populaţiei. Evenimentele, chiar şi cele mai turbu
lente petrecute în răstimp de 140 de ani au decurs mereu paşnic şi acest mod de 
a proceda forma cheia de boltă a încrederii în casa imperială a Habsburgilor. 

Sfârşitul primului război mondial a adus cu sine prăbuşirea politică şi mili
tară definitivă a două mari puteri slăbite anterior: Împărăţia Austriei Mari şi 
Imperiul Otoman. Alte două mari puteri apropiate, Imperiul German şi Ţariatul 
Rusiei s-au prăbuşit de asemenea, dar din păcate nu definitiv. Astfel în spaţiul 
geografic care ne interesează aici rămăsese o singură aimată, îmbrăcată ce-i 
drept în zdrenţe - cum nu uită să menţioneze niciodată istoricii nostalgici aus-
1J:o-germani - dar gata de luptă, experimentată, bine înarmată şi disciplinată, 
aceea a României. Tânăr şi prost sfătuit, urmaşul lui Franz Joseph I, împăratul 
Karl I, propune o mare Austrie federală, fără a aminti cel puţin pe românii care 
trăiau în monarhia bicefală. Astfel a pierdut simpatia lor, în măsura în care mai 
exista, căci îi expunea în continuare în Transilvania privării de drepturi şi dez
naţionalizării din partea Regatului Ungariei şi~i preda în Bucovina unei Mari 
Ucraine ipotetice, sub domnia unui arhiduce austriac. Neamintirea românilor în 
proclamaţia lui Karl I a fost pentru aceştia dovada unei atitudini duşmănoase, în 
care până atunci mulţi nu voiseră să creadă şi care a contrabalansat toate avanta-
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jele incontestabile pe care ocuparea austriacă a nordului Moldovei le-a adus 
acestei regiuni. Acest apel i-a polarizat practic pe toţi românii spre o reunire 
integrală a Bucovinei cu România. 

Bucovina, care se declarase între timp independentă, a chemat în ajutor 
armata română, care i-a alungat fără lupte demne de a fi luate în seamă pe vo
luntarii ucraineni. O convenţie la care au luat parte, în afara reprezentanţilor 
românilor, şi reprezentanţi ai germanilor şi polonezilor şi un număr restrâns de 
ucraineni - evreii nu au participat, pare-se de teama unor represalii antisemite 
tradiţionale din partea ucrainenilor - hotârî realipirea Bucovinei la România. 
(Fie spus în treacăt, armata română în zdrenţe şi-a dovedit importanţa rolului ei 
în sud-estul Europei, ocupând în august 1919 Budapesta şi alungând guvernul 
comunist al lui Bela Kuhn). 

Până şi un luptător atât de convins în favoarea unui compromis evident 
lipsit de şanse cu rutenii, ca Aurel Onciul, a trebuit să admită în 1919 că prin 
realizarea României Mari s-a împlinit ideafol secular al unităţii naţionale româ
neşti 10. 

Dovada cea mai convingătoare că administraţia şi jurisdicţia austriacă nu 
au reuşit să ,,niveleze" (ausgleichen) tensiunile dintre cele mai însemnate etnii 
ale Bucovinei este încercarea neizbutită a deputaţilor români şi ucraineni din 
parlamentul vienez de a iniţia tratative în octombrie 1918. Cu atât mai puţin a 
reuşit în această direcţie preşedintele ţării, von Etzdorf, a cărui neputinţă şi des
orientare rezultă din următoarea scrisoare adresată la 5 noiembrie 1918 de secre
tarul biroului prezidenţial al guvernului Ţării tatălui meu: „Mult stimate dom
nule deputat! Domnul preşedinte al ţării ar vrea foarte mult să vorbească cu 
Domnia voastră şi vă roagă să veniţi astăzi la orele 6 seara în biroul său. Stimate 
domnule deputat, vă rog să nu-l refuzaţi şi veniţi până sus, poate se mai poate 
ieşi din această situaţie îngrozitoare. Domnul preşedinte al ţării ar vrea într-ade
văr foarte mult să se întreţină îndelung cu Domnia Voastră. Cu expresia deose
bitei mele stime (ss) Grigorovitza". 

Dacă Ausgleich-uI bucovinean ar fi fost mai mult decât o cârpăceală, trata
tivele s-ar fi putut iniţia, cum s-a întâmplat în problema Banatului, unde nu 
numai că s-a putut evita un conflict armat sârbo-român, sperat din multe părţi, 
dar relaţiile interetnice româno-sârbo-germane nu ar fi rămas până astăzi netur
burate. De aceea aş recomanda mai degrabă ca această regiune să fie aleasă ca 
model pentru o viitoare UE cuprinzătoare. 

Cu aceasta se încheie răspunsul la întrebarea a 3-a şi este timpul de a trage 
din cele trei răspunsuri concluziile esenţiale. 

Bucovina austriacă de la începutul secolului al XX-iea nu poate servi drept 
model pentru edificarea unei Uniuni Europene (UE). Minuscula formaţie multi
naţională a Bucovinei a fost rezultatul efemer al unui procedeu nepermis din 

10 Aurel Onciul, Organizaţia României Mari, Cernăuţi, 1920. 
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punct de vedere juridic şi moral, aplicat faţă de principatul Moldova de către un 
monarh care gândea ca un iluminist şi proceda ca un aderent al lui Machia
velli11, Iosif al doilea. Caracterul multinaţional l-a căpătat Bucovina voit prin 
colonizarea organizată, recomandată de Machiavelli, cu locuitori germani şi prin 
imigrarea iresponsabilă şi necontrolată a unor elemente străine, de care nu au 
fost afectate judeţele limitrofe ale Moldovei, cu excepţia imigraţiei evreieşti, 
după Congresul de la Berlin. Caracterul tolerant şi paşnic al relaţiilor interetnice 
se datorează acţiunii comune a îndepărtării de teritoriul provinciei a oricărei 
activităţi războinice, modernizării sistemului educaţional, dominaţiei super
naţionale a bogatei biserici ortodoxe, tolerantă şi subordonată statului, procenta
jului ridicat al populaţiei rurale de toate etniile, tolerante prin tradiţie şi care 
ştiau că vor suferi cel mai mult în timp de conflicte violente, precum şi, parţial, 
legislaţiei austriace cu caracter iluminist. 

Prin imigrarea masivă, organizată sau neîngrădită, a unor etnii foarte variate 
şi prin obligativitatea învăţării limbii germane, Bucovina fusese transformată 
într-un soi de „Elveţie est-europeană", în care limba şi cultura germană să 
garanteze apartenenţa ei la monarhia habsburgică şi să demonstreze în acest fel 
viabilitatea unor mari puteri constituite din ţări multinaţionale. Cei care îşi 
făcuseră iluzia că Bucovina, asemenea Statelor Unite ale Americii, va deveni un 
creuzet în care se vor contopi naţionalităţile conlocuitoare, n-au ţinut seama de 
creşterea rapidă a naţionalismului în toată Europa, şi astfel naşterea acelui nou 
homunculus n,µmit homo bucovinensis, detaşat de naţionalitatea sa şi credincios 
împăratului, n-a mai avut loc. Populaţia, divizată în mai multe grupuri etnice, 
credincioase, cu unele excepţii, culturilor, limbilor, obiceiurilor şi confesiunilor 
lor, rămăsese, văzută din afară, paşnică şi lipsită de conflicte interne violente, 
dar nu şi de tensiuni interne şi externe, şi Bucovina reveni întreagă la România, 
încărcată cu ele. 

În ciuda evenimentelor militare şi a noii apartenenţe statale, populaţia 
Bucovinei continuase să crească, deşi mai încet, adică în cursul celor 20 de ani, 
între 191 O şi 1930, cu cca 59 OOO de locuitori (între 1900 şi 191 O creşterea fuse
se de cca 65 OOO). 

În acelaşi răstimp de 20 de ani, procentajul populaţiei vorbitoare de limbă 
română a crescut de la 34,4% la 41,1 %, adică 6, 7%; în cei 1 O ani dintre 1900 şi 
191 O creşterea a fost de 3%, deci cu ceva mai puţin de jumătate, în ciuda noii 
forme de guvernare centralizate şi româneşti-naţionaliste în decursul ultimilor 
12 ani. Populaţia vorbitoare de limbă ucraineană a scăzut în cursul aceloraşi 20 
de ani cu 5,9%. În timpul celor 1 O ani precedenţi, sub stăpânire austriacă, 
scăderea fusese de 2,4%, adică iarăşi cu mai puţin de jumătate. Numărul de ger
mani este mai greu de stabilit exact, deoarece la recensământul din 1930 numai 
o mică parte dintre evrei au declarat, drept limbă maternă, germana; după pro-

11 Radu Grigorovici, Die osterreichische Politik. .. , 5-13. 
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priite lor indicaţii, procentajul germanilor a crescut uşor. Modificările demo
grafice s-au petrecut deci asemănător cu cele din timpul stăpânirii austriece. 

După criteriul declaraţiei personale, românii reprezentau acum 44,5% din 
populaţia Bucovinei, cam cât în 1861, după criteriul limbii materne, puţină 
vreme înainte de recunoaşterea ei ca ţară a Coroanei, cu rang de ducat. Reveni
rea Bucovinei la o Românie Mare, ce cuprindea şi Moldova din 1775, provocase 
de fapt o singură schimbare esenţială. Toate grupările etnice, cu excepţia româ
nilor, raportate la totalitatea statului structurat centralist, deveniseră minorităţi 
neînsemnate. Românii jucau acum, cu justificare numerică şi istorică, acelaşi rol 
dominant, pe care-l jucaseră timp de aproape un secol, şi jumătate germanii, 
numeric inferiori, dar superiori din punct de vedere tehnic şi organizatoric. 
Pentru minorităţi dezavantajele re~ltate se făceau cu timpul tot mai simţite şi 
au provocat la vechii austrieci - Alt-Osterreicher, cum îşi spun acum - reacţii 
nostalgice uşor de înţeles, dar nu cu totul justificate, care mai persistă cu forţă 
neostoită la supravieţuitorii acelor timpuri. Dar la acest aspect şi la factorii cul
turali voi mai reveni. Altfel, mai ales relaţiile interetnice în mediul rustic ne
atinse de toate aceste evenimente, şi chiar şi conflictele ivite în oraşe degenerau 
arareori în violenţă. 

În general, tranziţia austro-română a avut. loc în mod continuu şi paşnic, 
deşi, fireşte, s-au înregistrat unele nemulţumiri, mai ales din partea ucrainenilor 
şi germanilor, dar chiar şi printre români. 

Abia apropierea celui de-al doilea război mondial a produs tulburări şi în 
Bucovina. Tensiuni etno-politice, ignorate până atunci, s-au făcut simţite. Ura 
faţă de străini, în special un antisemitism condiţionat, religios şi economic, dar 
nu rasial, a ieşit la suprafaţă. „Căpitanul" Gărzii de Fier, al Mişcării legionare, 
un tânăr charismatic de sorginte polono-română, era originar din Bucovina şi a 
găsit nu numai în ţară, ci şi în Bucovina numeroşi aderenţi printre intelectualii 
tineri, înclinaţi spre mistică şi critică socială. Violenţele care se încetăţeniseră în 
ţară, nu au pătruns în Bucovina. Rasismul pornit din Germania prinse rădăcini în 
relaţiile germano-evreieşti, deşi cu greu. Aceste tendinţe împinseră pe mulţi 
tineri evrei, chiar şi din familii bine situate, în braţele partidului comunist, con
trolat de Uniunea Sovietică. Politicienii ucraineni oscilau între ura împotriva ro
mânilor şi a ruşilor şi nostalgia după unele succese pasagere. Ţăranii de toate 
naţionalităţile asistau la evenimente cu oarecare uimire. 

După numai 21 de ani de apartenenţă Ia România, bucovinenii au devenit 
martori oculari ai primelor consecinţe ale celui de-al doilea război mondial 
izbucnit în urma uneltirilor lui Hitler şi Stalin: prăbuşirea şi a patra împărţire a 
Poloniei. Când Stalin a încălcat prin ultimatul adresat României la 26 iunie 1940 
acordul secret al tratatului Molotov-Ribbentrop, Hitler i-a „chemat în patrie" 
(heim ins Reich) pe germanii din amândouă părţile limitei de demarcaţie dintre 
nordul sovietic şi sudul rămas românesc al Bucovinei, denumindu-i „un frag-
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ment neviabil". Cu această ocazie s-au manifestat pentru penultima oară acele 
relaţii prieteneşti interetnice dintre bucovineni, descrise drept unice: cei cca 
75 OOO de germani bucovineni s-au transformat în 95 OOO de strămutaţi (Umsied
ler); cei 20 OOO de fugari supranumerari erau ucraineni şi români din nordul 
sovietic al provinciei, care s-au reîntors mai târziu în România. Printre ei se 
găsea chiar şi un evreu. Toate acestea s-au realizat datorită comisiei de repatriere 
germano-sovietice, în care reprezentantul germanilor bucovineni era un profe
sor, care funcţionase până atunci la Universitatea românească din Cernăuţi. 
Ultimul act analog a fost salvarea de deportarea în Transnistria a evreilor din 
Cernăuţi de către primarul român al oraşului. 

Prăbuşirea Poloniei, ai căror martori au devenit bucovinenii, nu prezicea 
nimic bun. Ocuparea fără menajamente a nordului Bucovinei de către armata 
sovietică, retragerea organizată a populaţiei germane şi din sudul Bucovinei 
rămas românesc, deportările în masă din nord ale românilor, ucrainenilor şi 
evreilor ca trădători, naţionalişti, capitalişti şi exploatatori ai poporului sau, pur 
şi simplu, arbitrare, cărora le căzuseră victime dintre cei ce aclamaseră armata 
sovietică, au dat peste cap orice ordine raţională în simpatii şi antipatii. Rezolva
rea era clară de la un bun început pentru poloni şi, un an mai târziu, şi pentru 
numeroşi români: fuga. Camuflaţi ca germani, majoritatea orăşenilor ca şi mulţi 
ucraineni au emigrat pseudolegal prin Gem1ania, cum am arătat mai sus. 

Pe cale ilegală fuga se făcea, cu riscul vieţii, în grupuri mici, peste graniţa 
cu România, încă imperfect păzită sau, deschis şi demonstrativ, la lumina zilei, 
în lungi şiruri de căruţe, peste aceeaşi graniţă, când participanţii împreună cu 
familiilor lor au fost măcelărite mişeleşte la Fântâna Albă de trupele de securi
tate sovietice. Celor deportaţi în Siberia, separat bărbaţi de femei, le reuşea une
ori să revină după decenii în patria lor şi să lase moştenire pentru viitor câte un 
document zguduitor şi totuşi omeneşte echilibrat, ca povestirea unei ţărănci 
dintr-un sat românesc de dincolo de Prut, aflat la numai câţiva kilometri de 
Cemăuţi 12 . Se pare că există deja o traducere germană a cărţii Aniţei Nandriş, 
dar nici un editor german nu este dispus s-o tipărească. Cartea nu conţine nici un 
cuvânt duşmănos; ea povesteşte numai despre suferinţe, curaj şi statornicie cu 
un talent literar, pe care nimeni nu l-ar fi bănuit la o ţărancă, care a absolvit doar 
trei clase elementare. Cartea a fost premiată post-mortem de Academia Română. 

O linie trasă cu un creion bont de mâna lui Molotov a pus brusc capăt raiu
lui idealizat al legendarei „Elveţii răsăritene", unde unii ziceau că lupul şi mielul 
păşteau paşnic unul lângă altul. 

Astăzi Bucovina este un teritoriu despărţit cu forţa în două părţi, în care 
trăiesc practic doar două naţionalităţi. Germanii s-au expatriat „cu bagaje de 

12 Anita Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1991. 
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refugiu" (mit Fluchtgepăck) 13 din faţa războiului ce urma să vină, părăsind 
„patria de ieri" (Heimat von gestern)14 pentru „acasă, în Reich", patria lor de 
altădată. Dintre ucrainenii din nordul Bucovinei, mulţi şi-au găsit cu sila o nouă 
patrie în întinderile Rusiei. Ucrainenii de astăzi, în parte imigraţi din răsărit, văd 
în români pe duşmanii lor cei mai primejdioşi, iar grupul etnic român rămas în 
nordul Bucovinei luptă pentru supravieţuirea sa naţională. Românii din sud 
încearcă să menţină cu oarecare succes buna administraţie tradiţională şi legă
turile lor cu conaţionalii din nord, sunt toleranţi faţă de ucrainenii care trăiesc 
printre ei, dar visează nostalgic la reunirea Bucovinei istorice. Evreii, amarnic 
dezamăgiţi de regimul comunist sovietic, au emigrat în majoritate din toată 
România în Israel sau aiurea. Polonezii s-au reîntors în patria lor renăscută. 
Astfel modelul viitoarei UE s-a spulberat. 

Dacă, în ciuda tuturor deosebirilor de opinii şi de situaţii, germanii din 
apusul Europei, ucrainenii din vestul Europei slave şi românii din sud-estul 
Europei se simt îndemnaţi să se întâlnească unii cu alţii şi să schimbe idei, tre
buie să admitem că în aceste întâlniri se reflectă o dorinţă comună: aceea ca 
toată Bucovina să facă din nou parte din Europa. Pentru germani lucrul este 
oarecum firesc; în parte, din nostalgie; în parte, dintr-un interes deosebit pentru 
jumătatea ei nordică, în care nu prea locuiseră, cu excepţia Cernăuţiului, interes 
pe care aş vrea să-l pot descifra; în parte, datorită rolului lor de promotori ai 
unei extinse UE, care vor să-şi cunoască micropredecesorii. Românii, care 
formează o insulă romanică într-un ocean slav, legaţi de apus printr-o punte 
ugro-finică, au tins dintotdeauna în această direcţie. Ucrainenii apuseni, care au 
petrecut cam tot atât timp ca supuşi ai Austriei ca şi românii bucovineni, cunosc 
avantajele şi dezavantajele unei astfel de situaţii politice şi atitudinea lor se 
deosebeşte fundamental de aceea a locuitorilor Ucrainei centrale şi răsăritene, 
care se bazează pe o relaţie complicată de dragoste şi ură faţă de ruşii mari, 
această contradicţie formând de secole o piedică în calea creării unui stat ucrai
nean atotcuprinzător. Românilor le reuşise formarea unui astfel de stat, iar 
România modernă îşi luase drept model Franţa apuseană, centralistă şi naţional 
unitară. Acesta mi se pare a fi caracterul întâlnirilor noastre bi- şi tripaitite de la 
Rădăuţi. 

Deşi ne-am lămurit că din punctul de vedere al realizării unor relaţii inter
etnice ideale Bucovina reprezintă o experienţă neizbutită, cercetarea obiectivă a 
istoriei Bucovinei ar putea fi de folos pentru optimizarea condiţiilor de încorpo
rare a unor state noi în UE. Din analiza rezultatelor se va putea învăţa ce fel de 
măsuri şi procedee trebuie evitate, dar şi ce fel de lucruri este bine să fie făcute. 

13 Irma Bomemann şi Rudolf Wagner (editori), Mit Fluchtgepăck die Heimat verlassen ... 
(Am părăsit patria cu bagaje de refugiu ... ), Stuttgert/Mii..nchen, 1990. 

14 Erwin Massier, Josef Talsky, B. C. Grigorowicz, Bukowina, Heimat von gestern 
(Bucovina, patria de ieri), Karlsruhe, 1956, ediţia a 3-a, 1987. 
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Cu greu s-ar putea găsi un bucovinean de oricare naţionalitate care să nege 
că regimul austriac a adus Bucovinei anumite avantaje, care se simt şi astăzi şi 
la care am făcut şi eu aluzie aici şi cu alte ocazii15. Dar cele mai multe dintre în
noirile realizate odinioară au devenit astăzi fireşti, deşi pe atunci erau conside
rate, şi erau chiar extrem de progresiste, ca, de exemplu, sistemul juridiciar şi 
şcolar, reţeaua de comunicaţii, modernă pentru acea epocă, sistemul de impu
nere şi cadastrul, votul general şi egal pentru parlamentul central (Reichsrat) şi 
Sfatul Ţării (Landtag), etc. A lu~ astăzi aceste înnoiri drept model pentru UE 
este un nonsens. 

Cea mai importantă măsură pozitivă şi mereu valabilă este menţinerea per
manentă a păcii. Trăim în Europa, indiferent dacă ne place sau nu, adică într-o 
lume în care în situaţii turburi sentimentele naţionaliste mai câştigă, uneori chiar 
şi în mai mare măsură decât în trecut, supremaţia. Cu cât mai deosebite sunt 
etniile care vin în atingere şi cu cât mai intim este amestecul, cu atât mai primej
dioasă este situaţia, căci cu atât mai mare este suprafaţa de contact şi cu atât mai 
puţin evidente devin tensiunile acumulate. în timpuri liniştite: relaţiile de veci
nătate personale sunt de obicei calme şi perturbările se propagă cu greu la 
depărtări mai mari. În vremuri neliniştite, ele pot duce totuşi la explozii neaştep
tat de violente. Acesta este cazul Ulsterului şi al Iugoslaviei şi ameninţă relaţiile 
algeriano-franceze şi turco-germane în cadrul UE. 

Popoare bine delimitate şi aproximativ echivalente se pot separa relativ 
uşor unul de altul, cum au făcut-o norvegienii şi suedezii, cehii şi slovacii, olan
dezii şi belgienii. Cu bunăvoinţă şi dorinţă de pace, oameni de stat înţelepţi au 
putut contribui esenţial - în ciuda „amintirilor inutile şi a certurilor zadarnice", 
pentru a folosi cuvintele lui Goethe 16 - de exemplu la înţelegerea dintre Franţa 
şi Germania, Italia şi Austria, România şi Bulgaria. 

Mai problematice sunt insulele etnice, lingvistice şi culturale. Autonomia 
totală duce la certuri permanente cu majoritatea etnică şi la izolarea politică, 
culturală şi profesională a insulei. Cum ar putea, de pildă, un secui care nu 
stăpâneşte limba română să apere eficace interesele conaţionalilor săi în parla
mentul central sau să practice medicina în afara enclavei? În prezent secuii fac şi 
una şi alta excelent. De aceea locuitorii unei astfel de enclave sunt nevoiţi să-şi 
însuşească două culturi, ca şi orice elveţian de altfel. 

Nu voi reveni aici asupra evenimentelor care au avut loc în Bucovina în 
trecut şi pe care le-am analizat răspunzând la cele trei întrebări iniţiale. Vreau 
doar să atrag atenţia asupra faptului că multe dintre ele trebuie considerate drept 
semnale de avertizare negative în legătură cu dezvoltarea şi extinderea UE. 

15 Radu Grigorovici, Bucovi11a, fereastră călre vest a Moldovei, „Analele Bucovinei", I, 1, 
1994, pag. 7-13. 

16 Johann Wolfgang Goethe, "Zahme Xenien, VI. Den Vereinigten Staaten. 
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în continuare mă voi referi la alte aspecte stingheritoare în legătură cu 
integrarea ţărilor din răsăritul Europei în uniunea proiectată şi dominată de ţările 
apusene şi care se găsesc în sfera culturală. 

în timpul celui de-al doilea război mondial mi-a fost dat să aud mereu de 
la camarazi germani că noi, românii, am fost supuşi turci şi că vorbim o limbă 
slavă. în cursul unei vizite recente la un muzeu de artă la Stuttgart, am aflat că 
renumitul sculptor Brâncuşi a fost francez. În 1775 Bucovina a fost caracterizată 
drept o „terra deserta", ceea ce n-am auzit niciodată spunându-se despre Ger
mania după războiul de 30 de ani, după ce rămăsese doar cu o treime din popu
laţie. Pe comandantul trupelor de ocupaţie austriece, generalul Gabriel Spleny, 
om foarte perspicace de altfel, nu l-a şocat că Austria ocupa primele două capi
tale ale Moldovei, Siret şi Suceava, şi n-a remarcat bisericile pictate în exterior 
ale unor mănăstiri bucovinene ce reprezintă monumente de artă unice ale unei 
culturi naţionale de înalt nivel. Iar către sfărşitul secolului al XIX-iea istoricul şi 
etnograful Raimund Kaindl îşi scrijeleşte numele pe frescele bisericii mănăstirii 
Suceviţa. Arta populară a românilor şi ucrainienilor a fost admirată şi chiar în
drăgită sincer de intelectuali germani veniţi din afara ţării abia atunci când 
romantismul o adusese la modă. 

Ca dovadă că această subevaluare a istoriei culturale a românilor continuă 
şi în prezent în istoriografia germană, mă voi folosi de recenta „Istorie a Buco
vinei în epoca modernă" - a existat oare o Bucovina în evul mediu? - de 
Emanuel Turczynski 17, care mai are subtitlul „Contribuţie la istoria socială şi 
culturală a unei regiuni care poartă pecetea Europei centrale" (Zur Sozial- und 
Kulturgeschichte einer mitteleuropiiisch geprăgten Landschaft). 

Faptul că la numai 120 de ani după Luther, mitropolitul Moldovei, 
Dosoftei a creat prin traducerea mai multor cărţi bisericeşti din slavona neînţe
leasă de popor o limbă românească literară unitară şi a răspândit-o în toate regi
unile locuite de români prin tipărituri ale unor opere poetice, ale unor povestiri 
populare şi ale unor compendii juridice, rămâne neamintit în această carte, altfel 
bogat documentată. Sau că profund cultivatul principe moldovean Dimitrie 
Cantemir, fugar din 1711 în Rusia, care petrecuse numeroşi ani ca ostatec în 
Ţarigrad şi le crease turcilor prima scriere muzicală, în care s-au păstrat com
poziţii proprii, populare până în ziua de astăzi, care a scris în limba latină prima 
istorie a „Creşterii şi decăderii Imperiului Otoman"18, publicată în mai multe 
traduceri, fiind ales membru corespondent al Academiei berlineze, de asemenea 
nu se aminteşte. A sa Descriptio Moldaviae se găseşte într-adevăr pe lista 
surselor folosite, dar nu este citată nicăieri în text. Nici despre Cronicul originii 

17 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina ... 
18 Dimitrie Cantemir, Incrementa atque decrementa Aulae Othoma11icae, traduceri: Paris 

1733, Londra 1735, Hamburg 1755. 
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romano-moldovlahilor, despre cele două romane şi despre lucrările sale filoso
fice redactate în limba română, nu aflăm nimic. 

După Turczynski nu exista în a doua jumătate a secolului al XIX-iea în 
Moldova nici o viaţă culturală, în timp ce în Bucovina (citez) „existau mai multe 
culturi, sau, mai exact spus, culturile populare ale românilor, ucrainenilor şi 
evreilor pe de o parte şi înalta cultură germană (deutsche Hochkultur) pe de 
alta". În acest context dedică prinţului poeziei româneşti, Mihai Eminescu, un 
rând şi jumătate, iar scriitorului evreu de limbă germană Emil Franzos, care con
sidera Bucovina ca făcând parte din Semi-Asia, 20 de rânduri. 

În legătură cu inaugurarea în 1875 a Universităţii cernăuţene de limbă 
germană, Turczynski aminteşte că prima propunere concretă de a transforma 
liceul latin din Cernăuţi într-o şcoală superioară cu limba de predare „romanică" 
a fost făcută de „un deputat român" din Constituanta de la 1848. Că era vorba de 
un ţăran român din Voitinel, un sat de lângă Rădăuţi, ştiutor de limbă germană, 
pe nume Mihai Bodnar, se trece sub tăcere. Dacă o idee similară, dar mai puţin 
concretă, provine simultan de la un poet german, prieten al românilor, Viktor 
Umlauff von Frankwell, îi aflăm numele. Universitatea „Franz Joseph" a fost 
inaugurată 26 de ani mai târziu, când, conform lui Turczynski, „condiţiile pentru 
un astfel de proiect se schimbaseră radical, adică uzul limbii germane se răspân
dise larg". 

Nu se aminteşte însă că între timp la Iaşi, în capitala Moldovei, la numai 
un an de la crearea României, „Academia Domnească", ce exista din 1830, 
accesibilă numai fiilor de boieri, unde se preda în parte în limbi străine, fusese 
transformată în 1860 într-o universitate liber accesibilă cu limba de predare 
română. 

Tot atât de puţin se află din această sursă că teatrul orăşenesc german din 
Cernăuţi, inaugurat la 1906, în care aveau loc numai reprezentaţii în limba ger
mană, avea un precursor mai încăpător la laşi. În anul 1896 se inaugurase acolo 
Teatrul Naţional, de asemenea proiectat de arhitecţii austrieci Fellner şi Heln1er 
- de altfel ca şi cel de la Augsburg-, unde aveau loc spectacole nu numai în 
limba română. 

Neamintite şi neidentificate drept ale unor români rămân şi multe nume 
ale unor români bucovineni proeminenţi, formaţi de obicei în şcoli superioare 
germane şi austriece. 

Astfel muzicologul Eusebiu Mandicevschi (în ortografia austro-poloneză 
Eusebius Mandyczewski), fiul unui preot român, născut la Cernăuţi, este amintit 
în text cu acest nume derutant, dar caracterizat doar drept compozitor. Dar faptul 
că pe baza titlului său de doctor în muzicologie de la Leipzig, a fost chemat, pe 
rând, ca profesor de teoria instrumentelor, de istoria muzicii, de contrapunct şi 
de compoziţie la Conservatorul din Viena, că a editat operele complete ale lui 
Schubert şi Haydn ca şi ariile instrumentale ale lui J. S. Bach, că a fost arhivarul 
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renumitei Societăţi a prietenilor muzicii din Viena şi a îndeplinit numeroase 
funcţiuni oficiale, fiind ales cetăţean de onoare al Vienei, nu este menţionat. Îl 
găsim însă în renumitul Lexicon muzical al lui Riemann, ca şi în Noul Lexicon 
muzical al lui Alfred Einstein din 1926. în acesta din urmă este numit „unul din
tre cei mai fini cunoscători ai literaturii clasice vechi şi propriu-zise, apreciat 
fiind ca atare mai ales de Brahms". 

în zadar cauţi în indicele de nume şi în textul lui Turczynski numele lui 
Dimitrie Onciul, fiu de preot, născut în satul Straja. El apare numai în introdu
cerea editorului Johannes Hoffmann şi în indicele de literatură secundară a cărţii, 
ca autor al unei contribuţii din 1887 la o Istorie a Bucovinei, elaborată pentru 
liceu între 1888 şi 1903 de Raimund Kaindl. De fapt i se datorează o contribuţie 
mai importantă la volumul Bucovina al lucrării Monarhia austro-ungară în 
cuvinte şi imagini, apărută la Viena în 1889. Format la Viena în Institutul pentru 
Cercetarea Istoriei Austriei condus de profesorul Ottokar Lorenz, el se întoarce 
la Cernăuţi ca profesor la Şcoala normală, se stabileşte, după un conflict cu un 
inspector şcolar, la Bucureşti, ca profesor universitar, influenţează în mod deci
siv, prin metoda sa strictă de lucru şi prin concepţia sa deterministă despre eve
nimentele istorice, cercetarea istorică cu colorit mai romantic şi devine preşe
dintele Academiei Române. 

Găsim în schimb numele fizicianului Wojciech Rubinowicz, care parcurge 
o carieră foarte asemănătoare. Aici aflăm locul său de naştere, Sadagura, şi o 
scurtă prezentare a carierei sale academice (profesor la Universitatea din Varşo
via şi membru şi preşedinte al Academiei poloneze de ştiinţe) şi citim o scurtă 
eulogie despre Universitatea din Cernăuţi, unde şi-a început cariera. 

Nici faptul că Paul Celan a studiat la Cernăuţi la Şcoala Medie reală fman
ţată iniţial de Fondul Religionar Ortodox, că a scris Ia început în limba română 
şi că şi-a însuşit la Bucureşti de la poeţii simbolişti un nou limbaj poetic, care l-a 
influenţat în mod determinant, nu se aminteşte. 

Despre rolul ecumenic al facultăţii teologice cernăuţene se spune câte 
ceva, dar nu se ilustrează prin exemple convingătoare. Însăşi existenţa unei facul
tăţi greco-orientale de limbă germană era o curiozitate. Că facultatea nu era 
finanţată de la bugetul de stat, ci de Fondul Religionar Greco-Oriental, se trece 
sub tăcere. în general, din toate prezentările instituţiilor create şi administrate de 
stat nu se poate deduce cine contribuise la realizarea şi funcţionarea lor, chiar 
atunci când de ele profita numai populaţia care vorbea sau înţelegea limba lite
rară germană, ca, de pildă, teatrul orăşenesc german. La urma urmei această 
populaţie reprezenta în Bucovina mult mai puţin de 20%, cât este astăzi popu
laţia românească în regiunea Cernăuţi. 

Că Fondul Religionar a contribuit din belşug chiar la fmanţarea campaniei 
Austriei în Bosnia-Herţegovina se ştie, dar nu se aminteşte. Faptul contrazicea 
flagrant statutele înfiinţării sale. 
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Când Adolf Armbruster îi reproşează istoricului bucovinean Ion Nistor că 
a dat cărţii sale Istoria Bucovinei, apărută postum, acest titlu, căci tratează de 
fapt istoria românilor bucovineni, pot fi, condiţionat, de acord; atunci însă acest 
reproş este, mutatis mutandis, cu atât mai valabil pentru cartea lui Em. Tur
czynski. Că se ref eră la Bucovina în epoca modernă este trivial, căci Bucovina a 
fost o creaţie a Imperiul Austriac din secolul al XVIII-iea, în timp ce epoca 
modernă începe, în mod convenţional, la 1600. Că nu este istoria unui popor 
(Volksgeschichte), cum scrie autorul, este iarăşi evident. Nici o istorie din lume 
nu menţionează un „popor bucovinean"; pentru aceasta populaţiei Bucovinei îi 
lipseau elementele comune de limbă, credinţă şi organizare statală, care să-l 
diferenţieze de vecinii săi. Or, ea nu se deosebea în 1775 prin niciunul din aceste 
elemente de bază de Moldova, iar mai târziu a devenit un teritoriu cu un caracter 
statal definit (Kronland), dar cu o populaţie pestriţă, neunitară din toate punctele 
de vedere: limbă, credinţă, tradiţii, trecut istoric şi teritoriu de baştină, cu 
excepţia limbii de stat germane. În ceea ce priveşte afirmaţia autorului că ar fi în 
acelaşi timp vorba de o istorie a poporului germano-austriac reprezentat de cei 
80 OOO de germani a căror patrie era Bucovina, - niciunul din cei 18 preşedinţi 
ai Ţării nu era născut în Bucovina sau, cel puţin, cetăţean al ei - se poate con
stata că este mai degrabă o eulogie nostalgică, insuficient de bine camuflată 
pentru cunoscătorii realităţii, a răposatei monarhii austriece, decât o istorie a 
apariţiei acestei populaţii şi a dispariţiei ei de pe teritoriul Bucovinei şi a urme
lor lăsate de această prezenţă, dar nicidecum o istorie a Bucovinei. 

Am insistat asupra anumitor opinii recente, fiindcă ele conţin un avertis
ment, care mi se pare important. Se ştie şi s-a dovedit că majoritatea covârşi
toare a locuitorilor României actuale speră că vor fi primiţi cât mai curând în 
UE. Deocamdată au scăpat de marea putere, Uniunea Sovietică. Dar sceptici 
cum sunt şi cu experienţa istorică pe care o au, ei se tem să nu fie înglobaţi din 
nou într-o Mare Putere demodată, fără a avea de fapt altă alegere valabilă. Ei ar 
vrea, pur şi simplu, să se poată încrede în UE. 

Dar se ivesc stafii vechi. Dezmembrarea, potenţial fatală pentru Serbia, 
duşmanul ereditar al Austriei, a lugoslaviei într-un război intern de sffutecare 
reciprocă; ipoteza mereu reiterată a unei instabilităţi a României din cauza per
secuţiilor la care sunt supuşi maghiarii şi ţiganii, care să se încheie cu integrarea 
Transilvaniei, fără România, în Europa; afirmaţia că singura regiune răsăriteană 
în care existaseră condiţii ideale de înţelegere între popoare fusese Bucovina, 
dar că aceste condiţii nu mai există, din vina altora, şi că meritul fusese acela al 
înţeleptei politici sistematice şi reuşite de conciliere a guvernului central austriac 
înaintea primului război mondial, toate acestea trezesc reminiscenţe familiare. 
Care a fost realitatea, m-am străduit să demonstrez mai înainte. 

Promotorul acestor tendinţe se demască într-un volum omagial din 1991, 
în onoarea istoricului bucovinean Rudolf Wagner, care împlinea atunci 80 de 
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ani. (Omagiatul nu are nici un amestec în cele ce urmează). Unul dintre gratu
lanţi este membrul Parlamentului European Otto von Habsburg. în mesajul său 
de felicitare se pot citi următoarele: „istoria Bucovinei ... este în orice caz cea mai 
bună dovadă de cum s-au putut unifica diferite popoare, cum să fie puse pe o 
linie comună, şi toate acestea într-o atmosferă de libertate. După amara izgonire 
[nu cumva din partea românilor şi ucrainenilor!] aţi făcut totul, pentru a-i ţine 
împreună pe concetăţenii Dvs. în speranţa unui viitor mai bun. Acum, când săr
bătoriţi a optzecea aniversare, vreau să-mi exprim dorinţa să mai ajungeţi să 
vedeţi Buchenlandul liberat [de cine?]. Multora această dorinţă li se va părea 
pur şi simplu nepotrivită [de pildă mie!], cred însă ferm că această libertate va 
să vină. Am trăit în timpul din urmă atâtea lucruri frumoase, încât nu există nici 
un motiv pentru a nu privi în viitor cu optimism". între timp domnul von Habs
burg a reuşit să treacă prin surprindere prin Parlamentul European o rezoluţie 
urgentă împotriva României, cauzată de politica ei faţă de minorităţi, care peri
clitează, după părerea unora ca el, pacea. De atunci ţiganii au atacat şi au prădat 
complet un tren internaţional în Bulgaria; în România aşa ceva nu s-a întâmplat 
încă. Între secui şi români încă n-a izbucnit un război civil, în Iugoslavia, da; iar 
Carpaţii formează şi astăzi şira spinării a României şi nicidecum graniţa dintre 
Europa şi Semi-Asia sau intre România apuseană habsburgică şi România răsă
riteană sovietică. 

În timp ce ,vechii austrieci, ucrainenii şi românii cinstiţi îşi dezvăluie mai 
mult sau mai puţin deschis opiniile lor opuse şi se înfruntă în dispute scrise sau 
orale, anumiţi epigoni ai celor dintâi se folosesc de un camuflaj primejdios: ei 
stau aparent în slujba integrării statelor Europei de răsărit şi a înţelegerii reci
proce a popoarelor lor, prescriind o reţetă doar aparent eficace, şi anume aceea a 
monarhiei multinaţionale habsburgice germano-austriece. 

Dar UE trebuie să privească către un viitor nou şi ar trebui să se ferească 
de a alege drept model un trecut falimentar. Acesta conţine o sămânţă, din care 
răsar struchlfi şi atitudini învechite, destinate la rândul lor unei dispariţii de obi
cei brutale. Cred că această avertizare ar trebui luată în serios. 

Astăzi românii nu-şi doresc nimic mai mult decât integrarea lor într-o 
Uniune Europeană, care să nu reia metodele şi greşelile trecutului. 
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EVOCĂRI 

ION NEGURĂ (1909-1985) 

Acad. VLADIMIR TREBICI 

Cinstirea memoriei înaintaşilor care au ilustrat cultura românească este o 
datorie sfăntă. Prea adesea uitarea se lasă asupra lucrării lor, pe care ei au des
făşurat-o cu abnegaţie şi dăruire în decursul întregii vieţi. I-am evocat pe foştii 
mei profesori Traian Brăileanu (1882-1947), Vasile Grecu (1885-1973), Gri
gore Nandriş ( 1895-1968), iluştri cărturari bucovineni, cărora le-am fost student 
la Universitatea din Cernăuţi, în anii îndepărtatei mele tinereţi ( 1933- 1938). 

Mai am încă multe datorii de împlinit. Una din cele mai urgente este evo
carea colegului meu mai mare şi prietenului Ion Negură, ale cărui viaţă şi activi
tate pilduitoare, închinate culturii şi istoriei Bucovinei, merită nu numai recu
noştinţa noastră, ci şi statornica admiraţie a celor de astăzi şi de mâine. 

Ion Negură s-a născut la 5 ianuarie 1909, în comuna Putna, pe atunci în 
judeţul Rădăuţi, tatăl său fiind preot. În Amintirile sale, inedite până acum, Ion 
Negură descrie clasele primare pe care le-a urmat, în anii primului război mon
dial, când Bucovina fusese ocupată de armatele ţariste. A urmat apoi Liceul 
„Eudoxiu Hurmuzuchi" din Rădăuţi ( 1919-1927), pe care îl absolvă ca şef de 
promoţie. Liceul, până în 1919, cu predare în limba germană, îşi dobândise un 
prestigiu solid: aici fusese director Ernst Rudolf Neubauer, cel care, la Liceul de 
Stat nr. 1 din Cernăuţi, îl avusese elev pe Mihai Eminescu. La acest liceu au în
văţat mulţi copii de români care au ilustrat mai târziu învăţământul şi cultura. Îi 
amintesc pe foştii mei profesori de la Universitatea din Cernăuţi: istoricul Ion 
Nistor, din Vicovu! de Sus (1876-1962), pe sociologul şi filosoful Traian Brăi
leanu, din Bilca (1882-1947), pe zoologul Eugen Botezat, din Tereblecea (1871-
1964). Cine vizitează muzeul liceului va avea plăcuta surpriză să vadă galeria de 
mari personalităţi, foşti elevi ai acestui vrednic liceu. Cine se apleacă asupra is
toriei învăţământului secundar din Bucovina va reţine, printre cele mai presti
gioase, Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi, cel mai vechi, înfiinţat în 1808, 
Liceul „Mitropolitul Silvestru", şi acesta din Cernăuţi, Liceul „Ştefan cel Mare" 
din Suceava şi liceul din Rădăuţi. 

Dintre colegii lui Ion Negură la liceul din Rădăuţi îl amintesc pe Teodor V. 
Grosu, viitorul poet şi scriitor Iulian Vesper ( 1908-1986), de care îl va lega o 
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trainică prietenie atât la Cernăuţi, cât şi mai târziu, la Bucureşti, unde mulţi 
bucovineni s-au stabilit în urma anexării nordului Bucovinei de către U.R.S.S. 

„Abiturientul" Ion Negură se înscrie la Universitatea din Cernăuţi, în 
toamna anului 1927, şi anume la Facultatea de Drept. Interesul său intelectual 
era însă mult mai mare: urmează şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie. Ca 
şi în liceu, a fost un student eminent, remarcat de profesorii săi. După tradiţia 
academică cernăuţeană, Ion Negură s-a înscris la Societatea Academică Română 
„Dacia'', una din cele 6 societăţi academice existente („Junimea", „Bucovina'', 
,,Academia Ortodoxă", „Dacia", „Moldova" şi ,,Arboroasa'). Înfiinţată în 1905, 
„Dacia" se deosebea de celelalte societăţi prin aceea că membrii ei, în cea mai 
mare parte, erau fii de ţărani din Bucovina, iar programul social-cultural avea în 
vedere satele. Mai mult, din iniţiativa acesteia s-au înfiinţat „arcăşiile" din 
Bucovina, al căror prim „vomic" a fost profesorul Filaret Doboş. „Arcăşiile", cu 
un rol foarte important pe vremea stăpânirii austriece, au fost reactivate în peri
oada interbelică de către Dumitru Străchinaru (1906-1936), fost preşedinte al 
„Daciei" şi al Centrului Studenţesc Cernăuţi. 

Bucurându-se de stima şi de încrederea „comilitonilor", Ion Negură a fost 
ales preşedinte al „Daciei" şi, prin anii 1936-1937, preşedinte al Centrului Stu
denţesc Cernăuţi. 

Împreună cu colegii săi Traian Grigoraş-Suceveanu şi Ionel Ţurcan -
rădăuţeni şi ei - înfiinţează un birou de avocatură care acorda asistenţă juridică 
mai ales ţăranilor. Problemele sociale şi culturale l-au interesat pe I. Negură în 
cel mai înalt grad. Aşa se explică faptul că s-a apropiat de Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, înfiinţată în 1862, devenind colabo
ratorul cel mai devotat al profesorului Grigore Nandriş, preşedinte al societăţii 
în perioada ei cea mai fastă ( 1929-1941 ). A fost secretar al societăţii şi s-a im
plicat în toate acţiunile acesteia, printre care şi construcţia palatului (1937-
1940), astăzi „Casa Ofiţerului" din Cernăuţi. Nu a fost acţiune cultural-naţională 
în Bucovina interbelică la care el să nu fi participat. 

Pentrn completarea biografiei lui I. Negură mai trebuie cunoscute câteva 
elemente. Tatăl său, preotul Gheorghe Negură, a urcat treapta de arhipresviter 
stuvrofor; pentru vrednicia şi meritele sale a fost numit consilier mitropolitan, 
răspunzând de resortul economic. L-am cunoscut bine în această calitate, deoa
rece tatăl meu lucra la serviciul contabilităţii Mitropoliei Bucovinei, subordonat 
deci consilierului pr. Gheorghe Negură. Mă refer la anul 1936. În această 
perioadă are loc căsătoria cu Laurenţia Negw·ă (1907-1993), fiica vrednicului 
gospodar Ilie Ursu, din Doma Candrenilor, deputat în Parlamentul României din 
partea Partidului Naţional Liberal, naşi fiind profesorul Ion Nistor şi soţia sa. 

Au venit, ca un trăsnet, din senin, evenimentele din iunie 1940. Autori
tăţile, armata, marea majoritate a intelectualilor, dar şi numeroşi ţărani au p5răsit 
teritoriul ocupat prin samavolnicie de către U.R.S.S. După recucerirea nordului 
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Bucovinei cei mai mulţi s-au reîntors. Din martie 1944 a început o nouă băjenie. 
A luat fiinţă diaspora bucovinenilor. Cea din Bucureşti am descris-o într-un 
material care se publică în „Glasul Bucovinei". 

în noile condiţii, activitatea lui I. Negură capătă noi valenţe. Rolul pe care 
1-a jucat a fost imens. în măsura în care arhiva I. Negură va putea fi cercetată şi 
valorificată, vor apărea dimensiunile adevărate ale personalităţii excepţionale a 
lui I. Negură, rămas în amintirea tuturor ca bucovineanul patriot de excepţie, 
cărturarul bucovinean, inima diasporei bucovinene. 

înainte de stabilirea sa la Bucureşti, împreună cu soţia şi părinţii, I. Negură 
a îndeplinit o misiune de mare răspundere. în baza acordului dintre statul român 
şi statul german, etnicii germani din sudul Bucovinei s-au repatriat în Germania. 
S-a înfiinţat în acest scop Comisariatul român pentru repatrierea etnicilor ger
mani, în cea de-a doua parte a anului 1940. I. Negură a fost numit comisar regio
nal pentru Gura Humorului. Cei care l-au cunoscut, inclusiv autorităţile supe
rioare, dar şi germanii strămutaţi, nu au avut decât cuvinte de laudă pentru el, 
pentru uriaşa activitate desfăşurată cu acest prilej, pentru calităţile sale organiza
torice şi, nu în ultimul rând, pentru omenia sa. Ca eminent jurist, ca unul din cei 
mai buni cunoscători ai istoriei şi culturii Bucovinei, ai problemei etnice - vor
bea curent germana -, I. Negură a fost persoana cea mai indicată pentru 
această misiune, de care s-a achitat strălucit. 

încercând o caracterizare sintetică a activităţii lui I. Negură în anii 1945-
1985, vom distinge mai multe domenii, unele mai bine cunoscute, altele ştiute 
numai de cei mai apropiaţi colaboratori ai săi. 

Să începem cu activitatea profesională, în care vom include şi munca 
ştiinţifică şi cea didactică. în afară de istoria şi cultura Bucovinei, despre care a 
scris de-a lungul anilor, alte domenii de interes ştiinţific au fost: dreptul, agricul
tura, comerţul exterior, statistica, economia. în anul 1945 a prezentat, la Univer
sitatea din Bucureşti, teza Reforma agrară din 1862. 

înzestrat cu o putere neobişnuită de muncă şi cu o curiozitat~ intelectuală 
caracteristică adevăratului cărturar, I. Negură a căutat să înveţe în decursul în
tregii sale vieţi. Imensa sa bibliotecă, studiile pe care le-a publicat, cursurile şi 
seminariile pe care le-a ţinut, comunicările ştiinţifice prezentate la prestigioase 
manifestări ştiinţifice sunt o dovadă grăitoare. 

Când se vor edita lucrările lui I. Negură, se va afla ceva mai mult despre 
personalitatea sa proteică. A devenit cadru didactic la Academia de Studii Eco
nomice, colaborator apropiat al profesorului Titus Cristureanu, a fost cercetător 
ştiinţific la Centrul de Statistică Matematică, colaborator apropiat al academicie
nilor Octav Onicescu (1892-1983) şi Gheorghe Mihoc (1906-1981), apoi şef de 
secţie la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române. O dată cu înfi
inţarea seminarului de aplicare a metodelor matematice în economie, în cadrul 
Direcţiei Centrale de Statistică, sub conducerea academicianului Octav Oni-
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cescu, I. Negură a devenit secretar ştiinţific al acestuia şi „notarius" până la des
fiinţare (1965-1982). A fost membru al consiliului ştiinţific-metodologic al 
Direcţiei Centrale de Statistică, colaborator la Dicţionarul statistic-economic şi 
la Istoria statisticii româneşti. Nu aici este locul să analizăm activitatea sa 
didactică şi ştiinţifică. 

De cea mai mare importanţă este să evocăm ce-a făcut I. Negură pentru 
Bucovina, pentru diaspora bucovinenilor. Aici rolul său a fost cu adevărat provi
denţial. Să luăm lucrurile în oarecare ordine. 

Ceea ce se ştie mai puţin este faptul că I. Negură a reuşit să salveze ceva 
din patrimoniul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
pentru a nu cădea în mâinile ocupanţilor sovietici. A salvat tablouri şi obiecte de 
artă, cărţi şi manuscrise valoroase, împreună cu o parte din arhiva Societăţii. 

A întreţinut o corespondenţă sistematică cu personalităţile bucovinene din 
străinătate. Până la moartea profesorului Grigore Nandriş (1968) a corespondat 
cu acesta, iar apoi, după moartea savantului, cu soţia acestuia, doamna Mabel, şi 
cu fiul acesteia, prof. dr. John Gregory Nandriş - ambii trăitori în Anglia - cu 
prof. Emil Turdeanu, cu foştii săi colegi, prof. Teodor Onciulescu (1907-1981 ), 
de la Universitatea din Neapole, prof. Petru Iroaie (1907-1984), ambii foşti asis
tenţi ai profesorului Leca Morariu (1888-1963) la Universitatea din Cernăuţi. 

Grija şi dragostea pentru Grigore Nandriş s-au materializat - printre 
altele - în două monografii: Viaţa şi opera lui Grigore Nandriş şi Comuna 
Mahala şi intelectualii săi, care îşi aşteaptă editarea. A participat la depunerea 
urnei cu cenuşa lui Grigore Nandriş în cripta familiei Nandriş din cimitirul 
orăşenesc Rădăuţi, urnă adusă de doamna Mabel Nandriş. 

A fost printre puţinii care au păstrat o legătură statornică cu „bătrânii" 
bucovineni şi, în primul rând, cu foştii profesori Ion Nistor, Leca Morariu, 
Dimitrie Marmeliuc, Theofil Sauciuc-Săveanu, Max Hacman, Erast Didi 
Tarangul şi cu mulţi alţii. A reuşit - cu sprijinul doamnei Oltea Lupu-Morariu 
- să aducă biblioteca prof. Leca Morariu de la Râmnicu-Vâlcea şi s-o doneze 
bibliotecii „I. G. Sbiera" de la Suceava. S-a îngrijit de biblioteca şi arhiva pri
etenului său de o viaţă, poetul şi publicistul Dragoş Vitencu ( 1909-1981 ). A înfi
inţat cenacluri împreună cu fraţii basarabeni din Bucureşti, a organizat şezători 
culturale, în care erau evocate mari personalităţi bucovinene - precum prof. 
Ion Nistor şi generalul Iacob Zadik (1867-1970) - cu rol atât de important în 
actul Unirii Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918). 

Împreună cu profesorul Orest Tofan a iniţiat „serile sucevene" (buco
vinene) de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, manifestările închi
nate lui Ciprian Porumbescu, de la Stupea, secundând-o cu devotament pe 
doamna Nina Cionca, nepoata marelui compozitor. Ce încântătoare erau „serile 
sucevene"! Desigur, majoritatea celor ce veneau la aceste sărbători ale sufletului 
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bucovinean erau bătrânii. Treptat, au început să vină şi tineri, dornici să afle 
adevărata istorie a Bucovinei. 

I. Negură a fost organizator de aniversări şi comemorări legate de persona
lităţile bucovinene de la biserica Precupeţii-Noi, cu hramul Sf. Nicolae, al cărui 
paroh a fost cărturarul Nicolae Cosma (1906-1996). Aceasta a însemnat consti
tuirea comunităţii bucovinenilor din Bucureşti. Am scris despre acest impresio
nant fenomen în „Glasul Bucovinei" (nr. 2, 1996) şi deci nu voi intra în amă
nunte. Se cuvine să amintim şi rolul lui Eugen (Jenică) Popovici, al prof. 
Octavian Ştefănescu (n. 1908) şi al prof. Dragoş Rusu (1910-1994), precum şi 
festivităţile organizate cu prilejul sărbătoririi Unirii Bucovinei (28 noiembrie 
1918) şi cinstirii memoriei făuritorilor acestui act istoric: Iancu Flondor (1865-
1924), Ion Nistor, Sextil Puşcariu, arhipresviterul stavrofor Dionisie Bejan, ge
neralul Iacob Zadik, pe eroii bucovineni căzuţi pentru reîntregirea României. Nu 
a fost acţiune sau manifestare la care să nu fi luat parte Ion Negură. 

Şi a venit vremea să ne despărţim de respectatul şi iubitul nostru prieten şi 
coleg. În ziua de 2 iulie 1985 inima lui Ion Negură a încetat să bată. înmormân
tarea a avut loc în cimitirul „Izvorul Nou'', în ziua de 5 iulie, rămăşiţele pămân
teşti fiind depuse în cripta familiei, unde odihneau preotul Gheorghe Negură şi 
soţia sa şi unde au fost înmormântaţi. mai târziu profesoml Radu Negură, soţia 
lui Ion, Laurenţia Negură (1907-1993), şi mama sa. 

Slujba de înmormântare, la care au participat sute de bucovineni şi de 
bucureşteni, a fost o manifestare impresionantă de solidaritate a diasporei 
bucovinene. Ca să rămână pentru viitorime, voi aminti pe cei ce au rostit cuvinte 
de despărţire: arhimandritul Lucian, de la Mânăstirea Plumbuita, preotul Nico
lae Cosma, profesorul I. C. Chiţimia, profesorul Leon Ţopa, George Macrin, 
Iulian Vesper şi Vladimir Trebici. Au fost puse în lumină faptele vrednice ale 
ilustrului defunct. Leon Ţopa a evidenţiat meriţele lui I. Negură în legătură cu 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, I. C. Chiţimia l-a 
evocat ca pe un autentic cărturar şi patriot, G. Macrin. i-a adus omagiul foştilor 
studenţi de la Societatea Academică Română „Dacia " - I. Negură a fost 
„bădiţa de suflet" al lui G. Macrin -:-- Iulian Vesper, într-un emoţionant cuvânt, 
l-a evocat ca fost coleg la slăvitul liceu din Rădăuţi şi ca prieten de o viaţă. În 
sfârşit, V. Trebici, aducând omagiul bucovinenilor din capitală şi de pretutin
deni, a remarcat o impresionantă coincidenţă din viaţa lui Ion Negură: lumina 
zilei a văzut-o la Putna şi s-a stins din viaţă în aceeaşi zi în care, cu 481 de ani în 
mmă, se săvârşea din viaţă slăvitul voievod Ştefan cel Mare şi Sîant, văzând în 
lucrarea lui I. Negură o predestinare. Au fost destule prilejuri - comemorări, 

sesiuni ştiinţifice - când a fost evocat marele cărturar. Biblioteca sa, cu cărţi 
rare şi manuscrise, a fost donată bibliotecarilor din Suceava şi Rădăuţi. 

Printre numeroşii prieteni ai lui I. Negură s-au numărat academicieni, pro
fesori, cercetători, dar şi mulţi oameni simpli cărora le dăruia dragostea sa. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Se cuvine să amintesc un fapt mai puţin cunoscut. Se constituise un grup 
compus din acad. Octav Onicescu, profesorul universitar Valeriu Bulgaru, Venia
min Urseanu, Ion Negură şi subsemnatul. Ne întâlneam o dată pe lună la Casa 
Oamenilor de Ştiinţă a Academiei Române, unde petreceam câteva ore. Să-i 
spunem simpozion sau întâlnire prietenească, ca aceea de la „Junimea" ieşeană. 
Discutam de toate, dar mai ales evocam oameni de altădată şi faptele lor; unul 
câte unul ne-au părăsit: profesorul Valeriu Bulgaru, în 1978 (4 martie), Veniamin 
Urseanu, în 1983 (27 martie), acad. Octav Onicescu, tot în 1983 ( 19 august) şi 
Ion Negură (2 iulie 1985). A rămas semnatarul acestor rânduri, octogenar, ca să 
depună mărturie pentru viitorime despre aceşti vrednici bărbaţi. 

1 august 1996 

Summary 

Ion Negură, horn in Putna (Suceava), is one of the founders of the Muguri review 
(1924-1926), published by the students of "Eudoxiu Hunnuzachi" Highschool in Rădăuţi. He 
attends the University in Cernăuţi, where he studies law. He bas an important position in adminis
tration and till the end ofhis life he is a famous supporter ofthe cultural life in Bukovina. 
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MIŞCAREA LITERARĂ BUCOVINEANĂ INTERBELICĂ 
ŞI PRESA RĂDĂUŢEANĂ 

D. VATAMANITJC 

Mişcarea literară bucovineană interbelică este cunoscută prin gruparea din 
jurul revistei „Iconar" care apare la Cernăuţi între 1935 şi 1938 şi căreia i se 
consacră studii, îndeosebi după accesul liber la presa interzisă sub dictatură. 
Această mişcare literară nu s-a născut însă din ape şi este expresia unui proces 
din cele mai interesante în literatura noastră. 

Ţara de Sus a Moldovei, cu numele Bucovina, sub stăpânire austriacă un 
secol şi jumătate, intră după Marea Unire din 1918 într-o nouă epocă istorică, în 
care îşi poate valorifica în deplină libertate potenţialul intelectual în toate 
domeniile de activitate. Liceele din provincie (Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Sto
rojineţ, Câmpulung, Siret, Cozmeni), şcolile normale (Cernăuţi, Văşcăuţi pe 
Ceremuş), Universitatea din Cernăuţi pregătesc câteva generaţii de tineri care se 
afirmă şi în plan cultural îndată după revenirea provinciei la România. Nimic nu 
ilustrează mai bine acest fenomen decât explozia de publicaţii într-o provincie 
cu unul din cele mai mici spaţii geografice din întreaga ţară. Îşi continuă apariţia 
până în 1940 „Junimea literară", revistă de „literatură, artă şi ştiinţă", întemeiată 
la Cernăuţi în 1904 şi „Făt-Frumos", revistă de „literatură şi folclor", întemeiată 
la Suceava în 1926, mutată la Cernăuţi, ca să-şi încheie apariţia la Râmnicu
Vâlcea în 1944. Alături de aceste reviste, tinerii ieşiţi de pe băncile instituţiilor 
de învăţământ scot publicaţii cu cele mai diverse programe literare şi culturale. 
Constantin Milici şi Eusebiu Camilar pregătesc la Soloneţ (Suceava) „Ţara 
Fagilor", revistă de „literatură şi folclor", pe care o tipăresc în 1931-1932. Cola
boratorii nu se impun în literatura noastră. Merită să reţină atenţia prezenţa în 
paginile revistei a lui Simeon Florea Marian, una dintre marile personalităţi ale 
folcloristicii româneşti. Jean Pohonţu scoate la Cernăuţi „În preajma gândului", 
care apare între 1932-1933. Este revistă, cum se subintitulează, succesiv de 
„cultură generală", „cultură'', „studii, ştiinţă şi literatură". În august 1933 îşi 
schimbă titlul în „Orizont'', revistă de „literatură - critică - ştiinţă - infor
maţie'', ca să-şi încheie apariţia. Revista este susţinută de poeţii Aurel Putneanu, 
E. Ar. Zaharia, Vasile Posteucă, Procopie Milişte, Aspazia Munte, Mircea Strei
nul, Teofil Lianu. Gheorghe Maxim, profesor la Burdujeni (Suceava), tipăreşte 
„Crainicul cetăţii" între 1933 şi 1934. Este o revistă lunară de „literatură, istorie, 

Analele Bucovinei, III, 2; p. 305-321, Bucureşti, 1996 
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artă, ştiinţă, viaţă socială şi economică". Un grup de intelectuali, în frunte cu 
Nicodim Iţcuş, profesor şi director al Liceului „Laţcu Vodă" din Siret, scot aici 
,;Freamătul" în octombrie 1933, ca să-i schimbe titlul în decembrie 1933 în 
„Freamătul literar", revistă de „literatură, ştiinţă şi artă". Colaborează E. Ar. 
Zaharia, G. Nimigeanu, N. Roşca, Tr. Chelariu. Apare până în 1937. Teofil 
Lianu şi Leon Şandru redactează în Plaiul Cosminului „Crai nou'', revistă de 
„literatură, critică şi informaţie" pe care o tipăresc la Cernăuţi în 1933. Cola
borează la aceste două numere Traian Chelariu, Ghedeon Coca, Gh. Antonovici, 
N. Ropceanu, Mircea Streinul, E. Ar. Zaharia, Nicolae Roşca, George Nimi
geanu, Tudor Ulmanu, Aurel Putneanu, Victor Măgură, Cristofor Vitencu, N. 
Toaciuc-Albu. Este singurul poet din generaţia veche (născut în 1885) care cola
borează la publicaţiile „tinerilor". Tot în Plaiul Cosminului pregătesc Aspazia 
Munte şi Neculai Pavel revista „Plai" pe care o tipăresc, de asemenea, la Cer
năuţi în 1934. Colaboratorii la cele trei numere pe care le cunoaştem sunt cei de 
la „Crai nou'', la care se alătură George Drumur şi Iulian Vesper, însă şi alţi 
poeţi, Aurel Marin, Al. Raicu, Ştefan Baciu, din afara spaţiului bucovinean. Un 
comitet de redacţie, format din Teofil Lianu, George Stratoiu şi Mihai 
Verboschi, tipăreşte la Cernăuţi în 1934 „lzvodiri'', revistă „periodică de litera
tură, muzică, folclor". Colaborează la acest singur număr din septembrie -
octombrie 1934 Traian Chelariu, Teofil Lianu, E. Ar. Zaharia, Liviu Rusu. 
Alături de poezii originale se publică culegeri din creaţia populară şi partituri 
muzicale. Dintre publicaţiile care anticipează „Iconarul" sunt de amintit 
„Fişier'', scoasă de E. Ar. Zaharia la Cernăuţi, în 1934. Este o încercare singu
lară, în sensul că fiecare număr cuprinde câte un singur articol. Liviu Rusu pu
blică Mascarada de la Conservator (nr. 2), iar Ioan Ştefan, Scriitori şi reviste de 
la Braşov (nr. 3). Nu cunoaştem nr. 1, care apare, probabil, tot în octombrie 
1934. Alte reviste, „Argonaut'', „Flanc'', despre care avem informaţii indirecte, 
nu se păstrează în colecţiile de la Biblioteca Academiei Române. 

Asistăm la o mişcare literară promovată de tinerii scriitori care scot publi
caţii şi la care colaborează colegii lor de generaţie, fără programe politice şi fără 
constrângeri de altă natură. 

Presa rădăuţeană ocupă locul central în această mişcare literară. Mircea 
Streinul deschide cu ea tabloul publicaţiilor bucovinene care apar concomitent 
cu „Junimea literară" şi „Glasul Bucovinei" şi anticipează constituirea grupului 
de la „Iconar" şi apariţia revistei cemăuţene. ,,Între timp apar numeroase reviste 
- arată Mircea Streinul - : «Îndrumarea» (A.rcadie Cemeanu), «Orion» (E. Ar. 
Zaharia şi Aurel Putneanu), «Pana literară» (Ionel Creţeanu, Filaret Ozar şi 
Teofil Lianu) la Rădăuţi" 1 • Cercurile literare bucovinene recunoşteau, cum se 
desprinde de aici, că presa rădăuţeană deschide drumul în impunerea unei noi 
orientări în creaţia literară. 

1 Mircea Streinul, Poeţii tineri bucovineni, Antologie publicată cu un cuvânt introductiv de 
acelaşi şi cu 14 portrete în peniţă de RudolfRubiczka, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă 
„Regele Carol II", 1938, p. 9. 
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Cercetătorii propun ca punct de plecare în această mişcare literară revista 
,,Mugurul", devenită „Muguri", scoasă de elevii Liceului ,,Eudoxiu Hurmuza
chi" din Rădăuţi între 1924 şi 1926. înfiinţat în 1871 prin decizie imperială ca 
instituţie de învăţământ cu limba de predare germană, liceul îşi inaugurează 
activitatea, printr-o şedinţă solemnă, în octombrie 1872. Liceul din Rădăuţi are ca 
prim director pe Ernst Rudolf Neubauer, profesorul lui Eminescu la Cernăuţi, 
poet, prozator şi ziarist2. Opera sa principală pentru presa din România rămâne 
ziarul „Bukowina", pe care îl scoate la Cernăuţi între 1862 şi 18683• Redactează 

anuarul liceului, „Jahresschrift des Staats-Gymnasiums in Radautz" pe anul 
şcolar 1878-1879, care îşi schimbă, ulterior, titlul în ,)ahresbericht k. k. Staats
Ober-Gymnasiums", cum apare, după câte ştim, până în 1908. Neubauer publică 
lucrări încă din primul anuar pe 1873-1874 şi continuă şi în cele următoare. 
Profesorii liceului se impun ca personalităţi deopotrivă în activitatea didactică şi 
în activitatea culturală. Leonida Bodnărescu, primul director al secţiei româno
germane, înfiinţată la acest liceu în 191 O, întocmeşte o lucrare de sinteză, Autori 
români bucovineni, pe care o tipăreşte la Cernăuţi în 1903, una din lucrările de 
referinţă pentru cunoaşterea vieţii culturale şi literare în această provincie româ
nească4. Leonida Bodnărescu este şi primul editor al lui Iraclie Porumbescu şi 
ediţia sa este cea mai completă a scrierilor cărturarului, prozatorului şi publicis
tului suceviţean5 • Emanoil Isopescu, primul director al Liceului „Eudoxiu 
Hurmuzachi" din Rădăuţi după Marea Unire din 1918, redactează anuarul liceu
lui şi publică aici Istoria Liceului German de la înfiinţarea lui până la alipirea 
Bucovinei la România, lucrare de referinţă pentru cunoaşterea acestei vechi 
instituţii de învăţământ bucovinene6• Sunt de amintit, dintre profesori, Ilie 
Vişan, autor al unei frumoase lucrări, Judeţul Rădăuţi în imagini, tipărită la 
Bucureşti în 19347 şi Nicodim Iţcuş, originar din Suceviţa, autor a numeroase 
lucrări, între care şi Siretul de ieri şi de azi8. 

2 D. Vatamaniuc, Ernst Rudolf Neubauer, profesor, scriitor şi jurnalist, în „Analele 
Bucovinei", I,/, 1994, p. 113-121. 

3 Publicaţie de referinţă pentru cunoaşterea vieţii politice şi culturale din Bucovina între 
1862 şi 1868, ziarul s-a păstrat în fondul german al Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi 
şi poate fi consultat la Centrul de Studii ,,Bucovina" al Academiei Române, cu sediul în Rădăuţi. 

4 Leonida Bodnărescu, Autori români bucovineni. Repertoriu, Cernăuţi, Editura autorului, 
Societatea Tipografică Bucovineană, 1903. 

s Scrierile lui frac/ie Porumbescu adunate şi însoţite de o schiţă biografică de Leonida 
Bodnărescu. Partea I, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, 1898, 194 p. 

6 „Anuarul I al Liceului de Stat «Eudoxiu Hurmuzachi» din Rădăuţi pe anul şcolar 
1921-1922", Cernăuţi, 1923, p. 9-51. Este al XXXVI-lea anuar care apare de la înfiinţarea liceu
lui în 1871. 

7 Ilie Vişan, Judeţul Rădăuţi în imagini, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Ed. 
Marvan", 1934, IX p + 151 ii ustraţii + harta judeţului Rădăuţi. 

8 Nicodim Iţcuş, Siretul de ieri şi de azi, Cernăuţi, „Glasul Bucovinei'', 1939. Este cel mai 
activ colaborator la ,,Freamătul literar" din Siret. 
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Exista un climat intelectual favorabil activităţii literare la Liceul „Eudoxiu 
Hurmuzachi" din Rădăuţi. Elevii de la această instituţie de învăţământ înte
meiază în 1924 revista ,,Muguri", care apare în prima serie până în 1926. Înte
meietorii ei sunt, cum se vede din cuprinsul la primul număr, Mihai Horodnic, I. 
Galan şi Tit Cârstean9• în anul şcolar 1921/1922 Tit Cârstean era în clasa a VI-a, 
Iftimie Galan în clasa a V-a, iar Mihai Horodnic în clasa a IV-a, împreună cu 
Teodor Grosu, viitorul poet Iulian Vesper, Ion Negură şi Eugen Prelipceanu, 
buni la învăţătură, doi dintre ei, Iftimie Galan şi Ion Negură, cu rezultate 
excepţionale 10• Revista este trasă la şapirograf şi mai târziu tipărită la Rădăuţi. 
Numerele trase la şapirograf, pe care le cunoaştem, nu sunt datate şi poartă pe 
copertă un desen în peniţă, al unui peisaj bucovinean. Din editorialul programa
tic Către cititorii şi sprijinitorii noştri, din primul număr dublu, care iese proba
bil în februarie 1924, aflăm că revista purta iniţial titlul „Mugurul'', apărea încă 
din 1922 şi avea caracter intern 11 • Corpul profesoral aprobă, la stăruinţa profe
sorului Ilie Vişan şi poate şi a altor intelectuali din oraş, difuzarea revistei şi în 
afara şcolii. Acum i se schimbă şi titlul. Se precizează că revista era „scrisă de 
elevi şi pentru elevi" şi îşi propunea să „stimuleze activitatea literară a acestora, 
îndrumându-i spre o literatură instructivă şi distractivă". Se cere ca manuscrisele 
să se trimită pe adresa lui Tit Cârstean, în str. Ambrosie nr. 5, sau a lui Mihai 
Horodnic, în str. Cornelison nr. 20. Elevii sunt sprijiniţi în acţiunea lor, alături 
de corpul profesoral, de Vasile Iasinschi, cunoscutul farmacist din Rădăuţi şi 
omul politic de mai târziu. Mihai Horodnic publică în acest prim număr dublu 
poeziile Mult mister ascunde apa, Pastel, Când apele în vaduri sună. I. Galan 
semnează proze, între care o lungă descriere a unei excursii la Cernăuţi. O altă 
descriere, Ceva despre poli, prezintă clima şi vegetaţia din ţinuturile arctice. 
Sunt pomeniţi Nansen şi Racoviţă. Găsim şi câteva traduceri din franceză şi din 
germană, una din Ronsard şi alta din Franz Grillparzer. Nu lipsesc, evident, 
culegerile de folclor. Între colaboratorii altui număr, tot fără dată şi tras la 
şapirograf, îl vedem pe Emil Giurgiuca, cu două poezii, pe Mihai Horodnic, cu 
poezii, şi pe I. Galan, cu un elogiu la adresa lui Eudoxiu Hurmuzachi şi cronica 
revistei. Numărul 2-3, din septembrie 1926, se tipăreşte în tipografia văduvei lui 
P. Blondovschi din Rădăuţi. În „Muguri" au debutat Iulian Vesper (T. C. Grosu, 
Oreste), Ionel Negură, Ion Roşca (E. Valerian), George Prelipceanu, Constantin 
Rotariu12• Cel mai activ este Mihai Horodnic, care conduce revista cel puţin din 
1925 până în septembrie 1926, când se îneacă în râul Suceviţa. Este interesant 

9 Acest număr, raritate bibliografică, ne-a fost pus la dispoziţie de Luca Bejenaru, profesor 
la Liceul „Eudoxiu Hunnuzachi" din Rădăuţi, colaborator la ,,Analele Bucovinei". 

10 „Anuarul I al Liceului de Stat «Eudoxiu Hurmuzachi» din Rădăuţi pe anul şcolar 
1921-1922", p. 102, 103; „Anuarul II al Liceului «Eudoxiu Hurmuzachi>> din Rădăuţi pe anul 
şcolar 1922-1923", Cernăuţi, 1924, p. 41, 42. 

11 „Muguri", I, m. 1-2, (februarie 1924], p. 3. 
12 E. Ar. Zaharia, Antologie rădăuţeană, Cernăuţi, Colecţia Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 

1943. 
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de observat că prima poezie, Mult mister ascunde apa, din numărul 1-2 din 
1924, pare o prevestire a sîarşitului său tragic: 

,,Mult mister ascunde apa în adâncul ei de unde 
Când cu farmec de aur luna-ntr-însele pătrunde". 
Versurile revin şi ca încheiere a poeziei13• 

Mihai Horodnic, prezent în toate numerele, semnează cu pseudonimele T. 
Dragoş, Radu Octav şi Narcisse. Ion Negură şi Vasile I. Posteucă îi adună ver
surile într-un volum omagial, File de poveste, pe care îl tipăresc la Cernăuţi în 
1936. Vasile I. Posteucă apreciază în studiul introductiv Câteva cuvinte despre 
viaţa şi opera lui Mihai Horodnic că piesa sa în proză Haiducii este o ,,realizare 
de trăinicie şi mai ales mărturie de adâncime şi talent nebănuite" 14, iar în poezia 
sa rămâne „credincios formelor clasice". Se îndepărtează de ele în Cântecele 
aşteptării, unde discursul liric ia înfăţişare de conversaţie liberă. 

„Eu m-am pornit pribeag pe lumea asta 
Să-mi cânt lumea mea. 
Dar n-am găsit-o ... 
Şi-atunci ca meşteru-ndemânatec 
Şi încrezut în propria-i putere 
Eu am muncit şi am cântat". 

Remarcabil este Cântec de toamnă, plasare a peisajului citadin bacovian în 
peisajul rural bucovinean: 

,,Bat piule tare 
Pe gârlele sure 
Spre sat zboară corbii 
Şi vin din pădure 

Şi cerul e negru 
Şi zarea-i de fum 
Vin care la moară 
Încetul pe drum". 

Mihai Horodnic se anunţa, la numai 18 ani, una din marile speranţe ale li
teraturii noastre. Ion Negură prefaţează numărul dublu din ,,Muguri" 2-3, din 
octombrie - decembrie 1926, tipărit după moartea poetului. Publică pe copertă 
portretul poetului şi retipăreşte o parte din poeziile acestuia. O fotografie îi 
înfăţişează pe realizatorii revistei „Muguri", Mihai Horodnic, Ion Negură, Teo
dor Grosu (Iulian Vesper) şi Eugen Prelipceanu, elevi, cum am mai arătat, ai 
aceleiaşi clase la liceul rădăuţeanl5. 

13 „Muguri'', I, nr. 1-2, [februarie 1924], p. 6. 
14 Mihai Horodnic, File de poveste (Antologie), volum omagial îngrijit de I. Negură şi V. I. 

Posteucă, Tipografia „Mitropolitul Silvestru'', 1936, p. 8. 
ts Emil Satco, Ioan Pânzar, Dicţionar de literatură, Bucovina, Suceava [Tiparul S.C.P. 

„Muşatin" S.A. Suceava], 1993, p. 157. 
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Revista ,,Muguri" continuă să apară, însă sporadic. I. Cojocaru scoate la 
Botoşani numerele 1, 2-3, în 1927, cu alţi colaboratori. Numai cronica revis
telor pare să fie scrisă de Ion Negură. Constantin Rotariu reia apariţia revistei şi 
scoate nr. 1, februarie 1929 şi nr. 2-3, martie-aprilie 1929. Colaborează, dintre 
vechii susţinători ai revistei, Ion Roşca, Ghedeon Coca, A. Cemeanu. Se publică 
traduceri din Moliere, Baudelaire şi Mistral 16. Aurel Putneanu mai scoate un 
număr în format liliputan în 193417. Revista „Muguri" este considerată cea mai 
bună publicaţie şcolară din perioada interbelică din Bucovina18. 

Presa rădăuţeană se impune în mişcarea noastră literară de după Marea 
Unire din 1918 cel puţin prin trei publicaţii, „Îndrumarea", „Orion" şi „Pana 
literară", care pregătesc apariţia revistei „Iconar" cu rol important în mişcarea 
noastră literară. ,Jndrumarea" începe să apară în 2 octombrie 1931 şi o continuă, 
cu o întrerupere între ianuarie - iunie 1932, până în 15 aprilie 1933. Condu
cerea ziarului o ia Arcadie Cemovschi, cunoscut cu numele A. Cemeanu, de la 
celelalte publicaţii de mai târziu, originar din comuna Volovăţ (Rădăuţi), cu 
studii la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" şi Şcoala normală din Cernăuţi, unde 
scoate revista „Plaiul Fagilor" între 1926 şi 192919. „Îndrumarea" poartă subti
tlul „Gazetă independentă", apoi „Gazetă literar-culturală". Aceste schimbări 
reflectă oscilaţiile în orientarea publicaţiei rădăuţene. Important este şi faptul că, 
încă din primul număr ziarul are o pagină, ,,Îndrumarea literară", ca după nr. 7, 
din 7 octombrie, 1932 problemele de literatură şi artă să nu mai fie prezentate 
într-o secţiune separată. Orientarea ziarului este politică şi literară, cum se poate 
vedea din subtitluri. Articolul programatic din primul număr, semnat „Îndtu
marea'', este o profesiune de credinţă a noii generaţii de scriitori: „Sufletul nos
tru e tânăr. Cuvântul nou. Dar drumul pe care mergem e vechi. E drumul marilor 
noştri înaintaşi, apărătorii dreptăţii, iluminaţia adevărului, râvnitorii binelui şi ai 
muncii dezinteresate. Culegând învăţăminte şi axa din trecutul lor prea frumos şi 
pilduitor, vom lupta contra tuturor factorilor cari caută să distrugă moralitatea 
vieţii noastre publice, iar atacurile lor le vom închide în paranteze de aur a sufle
tului nostru dârz, categoric şi curat ca şi idealul ce ne însufleţeşte în clipa de 
faţă''20. 

Orientarea politică a ziarului este de critică radicală. Editorialul semnat de 
A. Cemeanu, Pentru ce apărem?, fixează locul ziarului în contextul presei 
bucovinene: „Bucovina - şi aceasta o spunem ta,re şi răspicat - nu are o presă 
românească, de pe a cărei tribună să se servească cuvântul curat şi fără patimă. 

16 E. As. Zaharia, op. cit., p. 18-19. 
17 „Muguri". Revistă de încercări literare şi critică, V, nr. l, 1934. De aici aflăm că prima 

serie a revistei apare sub patronajul lui Ilie Vişan şi a celor câ\iva elevi. 
18 Tudor Opriş, Reviste literare ale elevilor 1834-1974. Istoria presei şcolare româneşti 

[Bucureşti], Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, p. 123. 
19 E. As. Zaharia, Antologie rădău/eană, p. 126. 
20 „lndrumarea", I, nr. I, 2 octombrie 1931, p. l. 
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E o durere stranie, dar adevărată. Cele câteva cotidiene, cu mici excepţii, nu 
încetează de a se bălăci în ideologia bucătăriei de partid. Ceea ce n-au încercat-o 
alţii, şi cu tot sufletul, o vom încerca-o noi şi avem credinţa nestrămutată că 
vom reuşi''2 1 • Organ de presă independent, „îndrumarea" îşi propune să ducă o 
luptă deschisă pentru asanarea societăţii bucovinene. Orientat în această di
recţie, ziarul rădăuţean deschide o campanie de presă împotriva partidelor 
politice pe care le acuză de „sectarism politic"22 şi împotriva bisericii din 
Bucovina, pe care o denunţă într-o suită de articole pentru modul fraudulos în 
care administra Fondul Bisericesc23. A. Cemeanu condamna într-un editorial, 
Murim de laşitate, atitudinea conciliantă faţă de neajunsurile societăţii 
bucovinene24• Salvarea nu putea veni decât de la noile generaţii şi într-un edito
rial, lndemnuri pentru tineret, dă exemplu tineretul din Italia, Cehoslovacia şi 
Germania25• 

„Îndrumarea literară" publică poezii, articole pe diferite teme şi chiar de 
sinteză asupra mişcării literare bucovinene. T. Grosu publică în primul număr 
poemul Târziu, pe care îl semneaiă Iulian Vesper, pseudonim care îl va face 
cunoscut în literatură. Tot în primul număr Ghedeon Coca semnează o 
Nocturnă. Acestora li se alătură, succesiv, George Drumur (nr. 3), Ion Roşca (nr. 
5), E. Ar. Zaharia şi Mircea Streinul (nr. 7), Aurel Putneanu şi Vasile I. Posteucă 
(nr. 9). Sunt şi nume care figurează cu poezii, ca C. Dragomir, aproape în fiecare 
număr, fără să se impună în mişcarea literară. Proza este slab reprezentată şi nu 
se poate reţine nici un nume. Teoreticianul ziarului este Iulian Vesper; care pune 
în discuţie probleme ce preocupau generaţia sa. Mărirea taxelor şcolare şi 
sistarea burselor, arată în articolul Un pericol: Deznaţi.onalizarea şcoalelor, 
făceau ca elevii de la ţară, care formau majoritatea populaţiei şcolare, să-şi între
rupă studiile26. Avea în vedere, evident, situaţia de la Liceul „Eudoxiu Hurmu
zachi" din Rădăuţi. Constată în articolul Orientări în ceaţă că poeţii bucovineni 
din generaţiile mai vechi se orientau spre sentimentalism (V. Alecsandri, D. 
Bolintineanu). Dimitrie Petrino se face cunoscut prin epitafe la moartea soţiei 
sale, iar Vasile Bumbac era un ,,rapsod de epopei moarte"27. Deşi formaţi în cli
matul culturii germane, aceşti poeţi ocoleau opera lui Schiller şi numai T. 
Robeanu se apropie de Lenau. Amintirile lui Iraclie Porumbescu se dovedeau, în 
schimb, „savuroase, înfăţisând o tinereţe trăită". Influenţa ideologiilor politice 
de dreapta şi de stânga este analizată în articolul Oscilaţii simptomatice şi unele 

21 Ibidem, nr. 1, 2 octombrie 1931, p. 1. 
22 Ibidem, nr. 2, 22 octombrie 1921, p. 1. 
23 Ibidem, nr. 1, 2 octombrie 1931, p. 2; nr. 2, 22 octombrie 1931, p. 2; nr. 3, l noiembrie 

1931, p. 2; nr. 4, 4 decembrie 1931, p. 3. 
24 Ibidem, II, nr. 6, 4 septembrie 1932, p. 1. 
25 Ibidem, nr. 5, 29 iulie 1932, p. 1. 
26 Ibidem, nr. 3, 1 noiembrie 1931, p. 1. 
27 Ibidem, p. 3. 
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consideraţii de aici sunt şi un avertisment pentru colegii săi de generaţie28 . 
Iulian Vesper angajează ziaiul în dezbaterea publică privind generaţiile .şi par
ticipă la ea cu trei articole: Destinul unei generaţii, Noua generaţie şi fenomenul 
românesc şi Nivelări necesare29. „Experienţa războiului, arată Vesper în primul 
articol, se reflectă în creaţii valoroase ca cele. ale lui Cezar Petrescu, care însă 
alunecă ulterior spre literatura de duzină". Se impun însă Mircea Eliade şi 
Lucian Blaga. Compară situaţia din literatura română cu cea din literaturile 
străine şi aminteşte şi de Mihail Şolohov, al cărui roman Pe Donul liniştit îl tra
duce integral. Discuţiile cu privire la generaţii le găseşte inutile şi importante i 
se păreau (în cel de-al doilea articol) numai elementele de diferenţiere. 
Problema generaţiilor o pune şi în cel de-al treilea aiticol unde polemizează cu 
Barbu Sluşanschi şi Traian Chelariu pe această temă. Studiul de sinteză al lui 
Ion Roşca, În jurul mişcării literare în Bucovina, anunţă că se va ocupa de 
poeţii Traian Chelariu, T. Grosu (Iulian Vesper), Dragoş Vitencu, M. Streinul, 
Gh. Antonovici, Ghedeon Coca, „cei mai de frunte"30. Îl alătură acestora şi pe 
George Drumur. Din cei şapte scriitori sunt prezentaţi numai Traian Chelariu, 
George Drumur şi Mircea Streinul. Remarcă la cel dintâi orientarea spre „inte
riorizare şi adâncire a materialului sufletesc"31 , la al doilea oscilaţia între „de
scriptiv şi abstractul barbian"32, iar la al treilea prezenţa temei morţii33 • Ion 
Roşca insistă şi asupra prozei lui Mircea Streinul şi atrage atenţia că George 
Drumur se ocupă, printre cei dintâi, de opera acestui poet bucovinean. Mai 
notăm că E. A. Zaharia enumără în articolul Lilieci şi ciorcârlii colaboratorii la 
„Îndrumarea" şi apreciază că ziarul devenea, chiar după primele numere, „prid
vor literar de seamă"34 • Este o caracterizare foaite sugestivă pentru ceea ce va 
urma. Ziarul rădăuţean stă în atenţia presei, care remarcă unele articole. „În 
Rădăuţi apare o valoroasă şi interesantă gazetă - se arată în «Răboj», - «În
drumarea>>, în jurul căreia s-au grupat mai mulţi tineri scriitori bucovineni. E. 
Ar. Zaharia publică un interesant articol, Lilieci şi ciocâr!ii."35• 

„Îndrumarea" îşi încetează apariţia, cum am văzut, în 15 aprilie 1933 şi, 
câteva zile mai târziu, Aurel Putneanu şi E. Ar. Zaharia scot la Rădăuţi „Orion'', 
revistă bilunară de critică, literatură şi polemică. Redacţia şi administraţia erau 
în Strada Turcească nr. 5 şi se imprima la tipografia ,,Arta" din Rădăuţi. Primul 
număr iese în 1 mai 1933, în format mic, de carte, în patru pagini, cu numero-

p. 1. 

28 Jbidem, nr. 8, 12 decembrie 1932, p. 1. 
29 /bidem, nr. 9, 9 ianuarie 1933, p. 1-2; nr. IO, 6 martie 1933, p. 1; nr. 11, 15 aprilie 1935, 

30 Ibidem, nr. 5, 29 iulie 1932, p. 1. 
31 Jbidem, nr. 6, 4 septembrie 1932, p. 2. 
32 Jbidem, nr. 7, 7 octombrie 1932, p. 2. 
33 Jbidem, nr. 8, 12 decembrie 1932, p. 2. 
34 Jbidem, nr. 7, 7 octombrie 1932, p. l. 
3s „Răboj", I, nr. 9, noiembrie 1932, p. 32. 
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tarea continuă. Cunoaştem primele şase numere, din mai-iulie 1933, iar numărul 
următor lipseşte din colecţia Bibliotecii Academiei Române. Conducerea revis
tei o ia Emilian Gorescu şi nr. 8 apare la Bucureşti, în 18 decembrie 1933, în 
format de ziar. Poartă, acum, ca subtitlu „Revista ultimei generaţii". Acest 
număr se deschide cu un interviu, De vorbă cu Ionel Teodoreanu36. Dintre poeţii 
bucovineni colaborează cu versuri numai Ion Roşca, E. Ar. Zaharia şi Mircea 
Streinul. Revista îşi reia apariţia, după o lungă întrerupere, la 1 mai 1935. Acum 
redacţia este în str. Bejan nr. 3 şi se tipăreşte în tipografia văduvei Blondovschi. 
Numerotarea se dă în continuare: nr. 9/1 mai, nr. 10/15 iunie, după care îşi sis
tează definitiv apariţia. Pe frontispiciu se specifică: „În acest număr" şi dă 
numele lui Mircea Streinul, Aurel Putneanu şi E. Ar. Zaharia, cărora li se alătură 
şi George Drumur în numărul din 15 iunie 1935. Materialele sunt nesemnate şi 
într-o notă din nr. 1 O se indică autorii lor, din numărul anterior. Aceste două 
numere se tipăresc în formatul „Biletelor de papagal'', pe care îl împrumută şi 
alte publicaţii, spre indignarea lui Arghezi, care protestează împotriva acestor 
practici din presa noastră37. 

Organizarea materialelor merită să reţină atenţia. Fiecare număr se des
chide cu un editorial care pune în discuţie probleme considerate fundamentale, 
căruia îi urmează un al doilea editorial, complementar. Poeziile şi proza se pu
blică într-o secţiune intitulată sugestiv „Pajişti şi constelaţii", ca în secţiunea 
următoare, ,,Atitudini şi verdicte", să se acorde un spaţiu larg comentariilor şi 
notelor. 

Editorialul programatic Câmp sideral, din primul număr, este semnat: 
„Redactorii" şi defineşte specificul artei în concepţia susţinătorilor revistei 
rădăuţene. ,,Arta e stil - arată ei - şi flux sufletesc. Poezia, luceaî'ar cu peţiol 
de aur. Cer înflorit şi inspirat, literatura. Ne închinăm cuvântului expresiv şi 
neaoş"38 . Revista aştepta colaboratori cu o „atitudine dârză, fără echivoc, cu 
„inimi incandescente" şi cu „drag de jertfă". Editorialul declara că susţinătorii 
revistei iubeau literatura din trecut, de la cronicari la Eminescu, şi „hirotonisiţii 
muzei": poeţii Crainic, Pillat, Blaga, Bacovia, Botta, iar dintre prozatori Ionel 
Teodoreanu şi Liviu Rebreanu. Programul revistei este definit metaforic „Por
nim parabolic - încheie redactorii editorialul programatic - alături de trecut, 
încadraţi în paranteza prezentului. Staţiune nouă. Cine ne-a înţeles şi are talent ....,, . ,„ 
sa vie .. 

Aurel Putneanu se ocupă, în cel de-al doilea editorial, Literatura moartă, 
de producţia editorială, care servea numai „o anumită pătură franţuzită şi 
nemţită". Aştepta o reacţie împotriva acestei literaturi din partea „capitalei" şi 

36 „Orion", I, nr. 8, 18 decembrie 1933, p. I. 
37 T. Arghezi, Note, în „Bilete de papagal", II, nr. 326, 27 februarie 1929, p. 2. Semnat B. 

de P.; Scrieri 25. Proze, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 388-389. 
38 „Orion", I, nr. I, 1 mai 1933, p. I. 
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dacă aceasta nu se va întâmpla, asanarea climatului cultural rămânea în sarcina 
„umililor cronicari ai provinciilor", acesta fiind „şi singurul lor merit". Editoria
lele din nummul 2 sunt semnate de E. Ar. Zaharia (Meridian incandescent), în 
care def meşte tânăra generaţie de scriitori, şi de Aurel Putneanu (lntoarcerea în 
sat), în care pledeazl pentru cunoaşterea sufletului poporului şi a graiului său, 
spre a crea o literatură nemuritoare, ca basmele39• Tot E. Ar. Zaharia şi Aurel 
Putneanu semneazl editoriale şi în nr. 3, din 1 iunie 1933. Cel dintâi îl intitu
lează Invective şi îndreaptă atacuri violente împotriva celor care insultau ţara, 
în vreme ce Aurel Putneanu, în Per aspera ad artes, pledează pentru umani
tarism şi cere să descoperi în fericirea semenilor fericirea proprie40. Problemele 
estetice stau în atenţia lui Neculai Roşca, Naturalul în literatură, şi a lui Emilian 
Gorescu, O deziluzie în plus, din nr. 4-5, apmut la 1 iulie 193341 • ,,Demnitatea 
de oameni ne impune - considera Neculai Roşca - să subordonăm esteticul 
eticului, fără a-l substitui pe acesta din urmă celui dintâi". Sunt invocaţi Freud şi 
Nietzsche. Emilian Gorescu deplânge alunecarea Anişoarei Odeanu într-o proză 
fără valoare artistică. Iulian Vesper semnează editorialul Luceafărul poeziei 
bucovinene: Mihai Horodnic din nr. 6, din 15 iulie 193342• Solicitat de E. Ar. 
Zaharia să-l prezinte pe colegul său de la ,,Muguri", Iulian Vesper se mărgineşte 
să-i facă un portret psihologic. Altceva aştepta E. Ar. Zaharia şi altceva am fi 
aşteptat şi noi. Al doilea editorial din acest număr, Fragment de scrisoare, este 
semnat de Traian Chelariu. care defmeşte ca scop adevărat al vieţii numai: „arta 
şi scufundarea mistici în divinitate"43• 

Editorialele expun puncte de vedere personale şi nu se vede nicăieri că se 
propune un program obligatoriu de urmat În creaţia artistică, ori de subordonare 
la ideologia partidelor politice. Se exprima însă speranţa că tânăra generaţie se 
va impune în mişcarea literară. 

Secţiunea a doua, Pajişti şi constelaţii. publică foarte mulţi scriitori, care 
intră treptat în scenă şi pe care îi vedem reuniţi, antologic, în nr. 6, din 15 iulie 
1933: E. Ar. Zaharia, Aurel Putneanu, Mircea Streinul, Iulian Vesper, Arcadie 
Cemeanu. Ghedeon Coca, Ion Roşca, Neculai Roşca, Aspazia Munte, Tudor Ul
manu, N. Tcaciuc-Albu, George Moroşan, Victor Măgură, Constantin Drago
mir44. Dintre colaboratorii la numerele anterioare lipsesc aici George Nimi
geanu, Procopie Milişte, George Drumur, Consţantin Rotariu, Vasile Posteucă, 
Nicolae Monitoru. Colaboratorii la ziar sunt nume care formează „pajiştea'', cu 

39 lbithm. nr. 2, 15 mai 1933, p. 5 şi 6 . 
..., Ibidem, nr. 3, 1 iunie 1933, p. 9 şi 10. 
41 Ibidem, nr. 4-5, I iulie 1933, p. 13 'i 14. 
42 Ihitlan. nr. 6, 15 iulie 1934, p. 17. 
43 lbitlan. p. 18. 
44 lhitlan. nr. 6, 15 iulie 1933, p. 18-22. 
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alte cuvinte câmpul înflorit al presei rădăuţene, în care cresc şi câteva personali
tăţi ce se înalţă în „constelaţii". 

Ultimele două numere din „Orion" - 9/din 1 mai şi 10/din 15 iunie 1935 
- apar, cum am arătat, în formatul „Biletelor de papagal", fiind concepute în 
spiritul publicaţiei argheziene, în sensul trecerii numelui colaboratorilor în frun
tea publicaţiei. La nr. 9, din 1 mai, se inserează pe frontispiciu: „în acest număr: 
Mircea Streinul, Aurel Putneanu, E. Ar. Zaharia". Pe frontispiciu la numărul 
următor figurează şi George Drumur. Arghezi foloseşte formula: „Scris de ... ", 
după care dă numele colaboratorilor. Articolele sunt nesemnate şi numărul 9 se 
deschide cu un editorial, Gratuitate, în care se pledează pentru autonomia artei 
faţă de factorul politic45, următorul număr deschizându-se cu Cioclul cărţi.lor, în 
care se condamnă o anumită producţie editorială46 . Din numărul 9 sunt de reţi
nut şi portretele lui Panait Istrati, Paul Constantinescu, Vladimir Nichitovici şi 
Zaharia Stancu, iar din cel următor, cronicile la cărţile lui Alexandru Călinescu, 
Iulian Vesper şi Mircea Streinul. 

Concomitent cu apariţia revistei „Orion" se iniţiază la Rădăuţi şi scoaterea 
unei publicaţii literare de înaltă ţinută grafică. „Pana literară" iese în iunie 1933, 
la o lună după revista „Orion", însă în format mare, asemănător „Contempora
nului" dinainte de 1989. Este iniţiată ca o publicaţie „lunară de critică, literatură 
şi polemică" şi se tipăreşte tot în tipografia văduvei Blondovschi, în 8 pagini, cu 
o frumoasă literă pe frontispiciu şi cu multă acurateţe în culegerea textelor. 
Aceste amănunte sunt importante pentru cunoaşterea nivelului tehnicii tipogra
fice dintr-un oraş mic de provincie. Redacţia era în Calea Regele Carol li, nr. 
3 7, unde se indică să se trimită manuscrisele. Pe frontispiciu figurează numele şi 
funcţia fondatorilor noii publicaţii rădăuţene: director: I. Creţeanu, redactori: 
Gh. Tudose, T. Lianu, M. Streinul, secretar de redacţie: F. Ozar. Practica de la 
„Orion'', potrivit căreia editorialul programatic este încadrat între alte două edi
toriale o întâlnim şi aici. Se aplică metoda continuării tipăririi articolelor pe mai 
multe pagini şi se intercalează între ele poeziile şi prozele. 

Editorialul programatic În loc de cuvânt, din unicul număr pe care îl 
cunoaştem, este semnat „Pana literară" şi el indică cele două direcţii în care 
publicaţia îşi va desfăşura activitatea. „Noi ne-am propus să facem din revista 
noastră - arată conducătorii noii publicaţii rădăuţene - o adevărată tribună a 
scrisului, de la care să-i fie îngăduit oricui să-şi spună cuvântul, atunci când ştie 
să şi-l spună fmmos, după ce mai întâi a ştiut să-l gândească profund"47. O a 
doua direcţie priveşte lupta pentru asanarea climatului cultural: „Vom pomi des
nădăjduita, măreaţa campanie de exterminare a câtorva cuiburi de viciaţi cari, în 
neputinţa tragică de a crea, nu-nţeleg să facă altă treabă decât să batjocorească şi 

45 Ibidem, nr. 9, !mai 1933, p. I 
46 Jbidem, nr. 10, 15 iunie 1933, p. I. 
47 ,,Pana literară", I, nr. 1, iunie 1933, p. 1. 
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să compromită sensul românesc, literatura naţională a prezentului, cu tot soiul 
de pornografii impertinente şi grobienisme". 

Editorialul programatic este însoţit de un prim editorial, Despre bazaconia 
generaţiei de ultimă oră, semnat de Mircea Streinul cu iniţialele M. Str., în care 
face o demarcaţie între generaţia lui G. Călinescu, Pompiliu Constantinescu, 
Mircea Eliade, cu o solidă pregătire intelectuală, şi noua generaţie, a cărei cul
tură nu depăşea cronica literară de la diferite publicaţii. Unii din reprezentanţii 
acestei noi generaţii mai „ciupeau" ceva de la „franţuji'', alţii de la ,,nemţi" sau 
de la „engleji". Propune să se informeze şi asupra tradiţiei culturale a acestor 
popoare. Cel de-al doilea editorial care îl însoţeşte pe cel programatic este o 
Scrisoare către tineret, semnată „Pana literară'', de fapt un manifest48: „Voi sun
teţi înmugurirea, sunteţi floarea neprihănită a fructului de mâine. Din voi va să 
ţâşnească o realitate vie, o realitate nouă". 

Problemele literaturii româneşti sunt puse în discuţie de George Tudose, 
primul redactor, într-un lung articol, intitulat 111 jurul literaturii tinerei generaţii, 
şi având subtitlul „O părere umilă asupra unei chestiuni covârşitoare"49. Este o 
critică severă la adresa literaturii postbelice, care reflecta haosul ce donmea şi în 
celelalte domenii de activitate. „Nu curentul face opera - scrie redactorul revis
tei rădăuţene -, ci opera curentul. Poţi fi discipolul celei mai noi mode de 
futurism, dadaism, simbolism, ism şi ism şi iarăşi ism, dar dacă nu e stofă, 
zădarnică ţi-e treaba". Acuzaţia principală pe care o aducea poeţilor din noua 
generaţie privea faptul că poeziile lor rămâneau străine sufletului poporului, 
cum nu erau operele lui Creangă, Caragiale, Eminescu, Coşbuc. Contestă valoa
rea poeziei lui Ion Barbu, dar şi a poeţilor bucovineni. Mircea Streinul nu se 
putea elibera de tutela lui Valery, George Drumur compunea „şarade" în loc de 
poezii, iar Gheorghe Antonovici publica, tot în loc de poezii, „parascovenii". 
După acest excurs critic, cu exemple incriminatorii, trăgea şi o concluzie. „Căci 
numai scrisul care va prezenta adevăratul suflet pur al neamului, care se va con
topi cu însăşi fiinţa existenţei sale şi care se va citi cu dragoste şi pătrundere şi 
în cea mai umilă colibă va fi adevărata literatură a noastră". 

Pe o poziţie asemănătoare se situează şi Aurel Putneanu în articolul 
Pericol latent, în care îndreaptă un atac împotriva pretinşilor „şefi de generaţie'', 
care refuză să recunoască adevărata artă, pe motiv că o întunecă pe a lor50. 

Problema cunoaşterii vieţii poporului nu era un lucru reprobabil, cu atât 
mai mult cu cât se pleda în favoarea ei de la nivelul dezvoltării literaturii naţio
nale. Trăsătura negativă a acestor demersuri critice consta în viziunea statică 
asupra popomlui, fără perspectiva dezvoltării lui economice şi culturale. 

48 Ibidem, nr. 1, iunie 1933, p. 1-2. 
49 Ibidem, p. 2, 3, 4. 
so Ibidem, p. 4. 
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Poezia este reprezentată de Teofil Lianu, Aspazia Munte, Ghedeon Coca, 
Traian Chelariu, Arcadie Cemeanu, E. AI. Zaharia, Neculai Roşca, Cristofor 
Vitencu, Ionel Creţeanu, F. Ozar. Mircea Streinul semnează o poezie împreună 
cu Gh. Antonovici, practică mai rar întâlnită pentru asemenea colaborări. Proza 
aparţine lui Mircea Streinul, care publică fragmente cu specificarea că făceau 
parte din romanele sale. Ionel Creţianu îl prezintă pe Ciprian Porumbescu, iar F. 
Ozar pe Jean Bart. 

„Pana literară" apare, probabil, într-un singur număr şi susţinătorii săi îşi 
continuă colaborarea la „Orion" şi la celelalte publicaţii bucovinene şi din afara 
provinciei. 

Presa rădăuţeană acordă un spaţiu larg notelor şi comentariilor şi revista 
„Orion" specifică în subtitlu, cum am văzut, că era publicaţie de „critică lite
rară" şi „polemică'', iar „Pana literară" de „critică literară şi polemică". Secţiu
nea privind comentariile şi notele prezintă un interes aparte din faptul că se con
stituie într-un tablou asupra volumelor şi revistelor care apăreau. „Pana literară" 
deschide o rubrică specială, Vitrina literară, pentru cărţi, şi alta, Aspecte sinop
tice, pentru reviste şi ziare. Să mai notăm că presa. rădăuţeană nu se asociază 
celei bucureştene în atacurile împotriva poeziei argheziene. 

Tabloul presei rădăuţene îl împlinim cu alte câteva publicaţii cu caracter 
religios, economic şi politic: „Gazeta agricultorilor" (1926), „Cuvântul Rădău
ţilor" (1927-1928), ,,Îndrumarea nouă" ( 1931 ), „Garda Bucovinei" ( 1932-
1933), „Cuvântul preoţesc" (1934-1942). Să reţinem şi trei publicaţii germane, 
,,Archiv fiir Landeskunde der Bukowina" (1927-1930), „Bukowiner Wochen
post" (1932-1933), „Bukowiner Heimatblătter" (1933), la care colaborează şi 
August Nibio, profesorul rădăuţean51 . Cel mai vechi ziar german care apare la 
Rădăuţi este „Radautzer Zeitung", care iese într-un singur număr în martie 
189352. 

Cea de-a doua privire de sinteză asupra literaturii bucovinene o întocmeşe 
E. Ar. Zaharia, Gama literară a Arboroasei, care foloseşte, cum se vede, şi un 
termen special pentru scrisul acestei generaţii bucovinene. Această a doua 
privire de sinteză, după cea a lui Ion Roşca din ,,Îndrumarea'', se publică în 
ziarul „Răboj" din Bucureşti, susţinut de scriitori bucovineni5J. Prezentarea lui 

51 D. Vatamaniuc, August Nibio şi presa germană rădăuţeană, „Analele Bucovinei", I, nr. 
1[ianuarie-iunie]1994, p. 133-136. 

52 Franz Woszinowsk.i, Radautz die deulsche Stadt des Buchenlandes [Waiblingen, W. 
Eisele, 1nh. Tauber, Jun.], 1966, p. 279-281. Conţine informaţii despre toată presa germană din 
Rădăuţi, flÎlld o lucrare de referinţă şi pentru alte domenii privind acest oraş din Ţara de Sus a 
Moldovei. 

53 „Răboj", I, nr. 9, noiembrie 1932, p. 29-30, nr. 10, decembrie 1932, p. 33-34, nr. 11-12, 
ianuarie-februarie 1933, p. 3 7-38. Scriitorii bucovineni sus\in o pagină literară, Stihuri de răboj, 
la care colaborează şi scriitori din alte provincii româneşti. 
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E. Ar. Zaharia se deschide cu aprecieri privind importanţa ziarului „Îndrumarea" 
în mişcarea literară bucovineană, pe care îl consideră un apostol al cuvântului şi 
al luminii", „un foişor literar al întregii Bucovine". Sunt prezentaţi Traian 
Chelariu, Dragoş Vitencu, Barbu Sluşanschi, Mircea Streinul, Iulian Vesper, 
Neculai Roşca, Tudor Ulmanu, Ghedeon Coca, George Drumur, Aurel Put
neanu, Arcadie Cerneanu, Vasile Posteucă, Constantin Rotariu. Poeţii rădăuţeni 
ocupă, ca număr, primul loc. Caracterizarea generală a poeziei bucovinene este 
făcută în terminologia unui baci de stână, din munţii Bucovinei. „Literatura 
tânără bucovineană - scrie E. Ar. Zaharia - e încă în lapte dulce. Doniţele 
revistelor prevestesc spuma cântecelor de plecare sau de lan. Tâşneşte gras din 
ţâţa inspiraţiei. Ulcioarele minuscule ale catrenelor şi miniaturilor se umplu. 
Citeşca scrisorilor naive culege perişorii asonanţelor. Ulcelele smălţuite prind 
smântâna. Ugerul artistului se tot mulge"54• Dincolo de terminologia păsto
rească, predomină viziunea critică asupra producţiei literare bucovinene. 

Contribuţia scriitorilor rădăuţeni în mişcarea interbelică din ţara noastră 
este pusă în lumină de E. Ar. Zaharia în Antologia rădăuţeană, tipărită la 
Cernăuţi, în 194355. Sunt incluşi aici, cu date biografice şi texte reprezentative, 
21 de poeţi: Vasile Bodnariu, Arcadie Cerneanu, Ghedeon Coca, Ionel Creţeanu, 
Mircea Grunichievici, Ion Roşca, Constantin Rotariu, E. Ar. Zaharia, George 
Nimigeanu, Mihai Horodnic, I. O. Suceveanu, Vasile I. Posteucă, Ana Ţurcan, 
Dragoş Vicol, T. Viorescu, Procopie Milişte, N. Tcaciuc-Albu, Ioan Cârdei, 
George Voevidca, George [Aurel] Putneanu, Iulian Vesper, Vasile Gherasim, 
Liviu Marian. Poeţii rădăuţeni figurează şi în antologia Aspaziei Munte şi a lui 
Neculai Pavel, Breviar de poezie bucovineană contemporană, tipărită la 
Cernăuţi, în 1934. Din cei 21 de poeţi antologaţi aici 1 O sunt rădăuţeni: Ghe
deon Coca, Arcadie Cerneanu, Ionel Creţianu, Procopie Milişte, George Nirni
geanu, Aurel Putneanu, Ion Roşca, N. Tcaciuc-Albu, Iulian Vesper, E. Ar. Zaha
ria56. Mircea Streinul include şi el în antologia sa Poeţii tineri bucovineni, 
tipărită la Bucureşti, un număr mare de poeţi rădăuţeni. Din cei 14 poeţi prezen
taţi aici 6 sunt rădăuţeni: Ghedeon Coca, George Nimigeanu, Vasile I. Posteucă, 
Nicolae Tcaciuc-Albu, Iulian Vesper, E. Ar. Zaharia57. Cele trei antologii au 
comună preocuparea de-a tipări cât mai multe „inedite" din·opera poeţilor 
bucovineni. 

54 Ibidem, I, nr. 11-12, ianuarie-februarie 1933, p. 38. 
ss E. Ar. Zaharia, Antologie rădău/eană, cu coperta de Eugen Drăguţescu, Cernăuţi, 

Colecţia Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 1943, 134 p. 
s6 Aspazia Munte, Neculai Pavel, Breviar de poezie bucovineană contempora11ă, Cernăuţi 

[Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei"], 1934, p. 5, 6, 8, 11-15, 18, 22, 23, 
26-27. 

s7 Mircea Streinul, Poeţii ti11eri b11covineni, p. 39-45, 74--85, 127-155, 161-176. 
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Există mărturii potrivit cărora, în acest climat intelectual de la Rădăuţi, s-a 
iniţiat şi întemeierea revistei „Iconar" care începe să apară tot aici, fiind mutată 
ulterior la Cernăuţi. «Iconar» va fi titlul unei reviste literare - informează 

ziarul «Răboj» în 7 septembrie 1932 -, pe care o va edita, în cursul anului 
viitor, un grup de tineri scriitori bucovineni. Regretăm că trebuie să aşteptăm 
prea mult, dar credem că răbdarea noastră va fi pe deplin răsplătită"58. Infor
maţia este preluată de Mircea Streinul în „Îndrumarea'', ziarul rădăuţean, care o 
completează cu noi date. „Tot revista «Răboj» anunţă - notează Mircea Stre
inul - că la anul va apărea la Cernăuţi publicaţia «Iconar». Faptul se va pro
duce îndată ce se va întoarce dl Traian Chelariu de la Paris, adică în toamna anu
lui 1933. «Iconarul» va apela la colaborarea câtorva tineri scriitori din Bucu
reşti: Horia Fulger, Bazil V. Nistor, Dan Petraşincu etc. Se afinnă că un cunos
cut poet cernăuţean intenţionează să editeze o mare revistă de literatură şi 
polemică"59• Horia Fulger şi Bazil V. Nestor sunt redactori la „Răboj", la care 
colaborează cu versuri şi D. Popovici, probabil viitorul profesor la Universitatea 
din Cluj. Revista „Orion" anunţă, în 1 mai 1935, că Arcadie Cerneanu şi Iulian 
Vesper se pregăteau să scoată ,,Îndrumarea" la Rădăuţi60. Câteva luni mai târziu, 
în septembrie 1935, George [Aurel] Putneanu redactează la Rădăµţi primul 
număr al revistei „Iconar", care va grupa ulterior în jurul său pe cei „cu o cre
dinţă politică mai presus de cea literară"61 . 

Biblioteca Academiei Române păstrează revista „Iconar" într-o colecţie 
incompletă. Primul număr poartă data: /, 1, 1935, fără să indice ziua şi luna. 
Acest număr se deschide cu un editorial de Nae Ionescu, Primejdia „ celor de pe 
u1111ă", căruia îi urmează, în număml următor, Traian Brăileanu, cu editorialul 
Ritmul generaţiilor Î1I evoluţia artelor. Apariţia revistei la Cernăuţi este sem
nalată de „Gazeta bucovinenilor'', care o pune în legătură cu „Însemnări socio
logice", scoasă de Traian Brăileanu62. Numerele următoare nu poa1tă nici ele 
indicarea zilei şi lunii de apariţie. Abia la numărul 8 se precizează că acesta 
apare în 15 aprilie 1936. De aici luăm cunoştinţă că „Iconar" era o publicaţie 
lunară şi că anul editorial se socotea din septembrie. Mergând îndărăt cu 
numerotarea, pe luni, putem stabili cu ce11itudine că nr. l apare în septembrie 
1935, nr. 2 în octombrie 1935, nr. 3 în noiembrie 1935, iar nr. 4 în decembrie 
1935. La Rădăuţi apar nr. 1 şi 2, iar cu nr. 3 revista este „sechestrată" de Mircea 
Streinul şi mutată la Cernăuţi. Traian Chelariu, întors de la studii din străinătate, 
este rezervat în privinţa orientării politice a revistei pe care stăruia să o impună 

58 ,,Răboj", I, nr. 7, septembrie 1932, p. 24. 
59 „L1drumarca", I, nr. 7, 7 octombrie 1932, p. 3 (Herbm). 
60 „Orion", I, nr. 9, I mai 1935, p. 4. 
61 E. Ar. Zaharia, op. cit., p. 26. 
62 „Gazeta bucovinenilor", Ill, nr. 26, 15 ianuarie 1936, p. 3. 
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Mircea Streinul şi câţiva din prietenii săi. Publică în „Glasul Bucovinei" arti
colul Naţionalismul şi literatura, în 13 septembrie 1935, în care îşi defineşte 
poziţia faţă de subordonarea creaţiei literare ideologiei de partid. „Naţionalismul 
în literatură - arată Traian Chelariu - îţi impune, dacă e sincer, acea indis
cutabilă cinste de artist şi om care te solidarizează cu poporul tău şi te face să-ţi 
trăieşti cu adevărat viaţa. Dar dacă e vorba până într-atâta, să se ştie că viaţa 
primează"63 • Traian Chelariu face distincţie între „naţionalismul autentic" şi cel 
„de propagandă electorală" şi susţine că cel dintâi contribuia la apropierea din
tre popoare, prin relevarea „deosebirilor specifice'', singurele cu „relief şi 
culoare" în lupta împotriva nivelării valorilor. în susţinerea opiniilor sale ia ca 
pretext lucrarea lui Louis Dimier Le nationalisme litteraire et ses mefaits chez 
Ies Fra11fais. După articolul lui Traian Chelariu, cineva, care semnează Cro
nicar, publică în „Glasul Bucovinei" în 17 octombrie 1935 o amplă dare de 
seamă, Iconar I, 2, în care se delimitează strict de orientarea politică a revistei64. 

Frontispiciul revistei era tipărit cu verde şi orientarea spre ideologiile de dreapta. 
Sunt criticaţi pentru acest lucru Liviu Rusu, directorul revistei, care îşi găsea 
„expresia în simulare şi obscurantism'', G. Macri, plin de contradicţii, Barbu 
Sluşanschi, cu ,,respiraţia scurtă şi pauperă" şi Mircea Streinul, ce îşi striga 
genialitatea „pe la toate răspântiile". Se regretă prezenţa lui Leon Ţopa în 
paginile revistei. „Cauza integral românească - se precizează aici - în nici un 
caz mai puţin scumpă nouă decât le-ar conveni s-o ştie câţiva minori Zoili, e 
cauză aşa de mare încât păcatul împotriva ei [îl] asemuim cu păcatul contra spi
ritului sfânt. Nu-i este deci nimănui iertat să-i lucreze împotrivă, precum nimă
nuia nu-i este iertat a se folosi de ea pentru meschinele şi măruntele lui socoteli 
de telal sau piaţă literară". 

Barbu Sluşanschi răspunde la aceste critici, tot în „Glasul Bucovinei", şi 
dezaprobă „înverşunarea" împotriva „Iconarului", precum şi faptul că cel care 
formula asemenea critici se ascundea în anonimat şi nu-şi dezvăluia numele65. 

AI fi interesant de ştiut, în adevăr, cine este autorul celei dintâi luări de atitudine 
împotriva unei reviste care îşi subordona activitatea ideologiei de partid. 

Desprinderea „Iconarului" din climatul intelectual rădăuţean este defini
tivă şi dintre poeţii de aici numai Vasile I. Posteucă îl urmează pe Mircea 
Streinul la Cemăuţi66. 

63 „Glasul Bucovinei", XVIII, nr. 4643, 13 septembrie 1935, p. 2-3. 
64 Ibidem, m. 4667, 17 octombrie 1935, p. 2-3. 
65 Ibidem, m. 4671, 22 octombrie 1935, p. 3. 
66 Mircea A. Diaconu, Re,•ista „Ico11ar" şi mişcarea literară bucovi11eană interbelică. în 

„Analele Bucovinei", II, m. 2, [iulie-decembrie] 1995, p. 311-322. Se prezintă ideologia, colabo
ratorii şi realizările literare. 

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



17 Mişcarea literară bucovineană interbelică 321 

G. Călinescu încadrează mişcarea literară bucovineană interbelică în 
suprarealism, cu influenţe puternice din Blaga, Barbu şi Arghezi. „Ceea ce iz
beşte la noua generaţie bucovineană - scrie G. Călinescu - este hotărârea de-a 
cultiva valorile pure, necontaminate de atitudini exterioare artei, de a-şi face din 
această creaţiune, în libertate, o formă de afirmaţie naţională"67 • 

Summary 

The study presents tbe literary movement in Bukovina between tbe two World Wars and 
defines tbe place of tbis movement in Rădăuţi in tbis context. It proves tbat the fonnation of tbe 
group around tbe Iconar review, that is issued in Cernăuţi, begins with the press in Rădăuţi. 

67 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 
Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941, p. 822; ediţia a II-a, revăzută şi 
adăugită, cu o prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 906. 
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IULIAN VESPER ÎN MIŞCAREA LITERARĂ 
BUCOVINEANĂ INTERBELICĂ 

MIRCEA DIACONU 

Printre scriitorii bucovineni ai „tinerei generaţii" interbelice, Iulian Vesper 
face o figură aparte. Nu are tumultul şi orgoliul de întemeietor al lui Mircea 
Streinul, nici echilibrul născător de aforisme al lui Traian Chelariu, ei fiind 
ceilalţi doi reprezentanţi de seamă ai scrisului românesc din Bucovina din peri
oada interbelică. Dar Iulian Vesper militează, ca primul, pentru imperativele li
teraturii bucovinene ale momentului, având conştiinţa pericolelor care se pot 
abate asupra Bucovinei şi are, ca cel de-al doilea scriitor amintit, o structură 
temperamentală mai lucidă, capabilă de fine disocieri teoretice. Oricum, şi des
tinul său este în mare măsură exemplar pentru scriitorul Bucovinei din „gene
raţia spiritualului" care a urmat - cu o terminologie impusă de Mircea Eliade 
- „generaţiei naţionalului". 

Teodor C. Grosu (numele civil al poetului) s-a născut la Horodnicul de Sus 
în 22 noiembrie 1908. Ceva din atmosfera acestor ani şi din vremea copilăriei, 
date privind mentalitatea bucovineanului în preajma Unirii, freamătul românesc 
din liceul şi de pe străzile Rădăuţilor constituie şi materia câtorva secvenţe -
secundare - ale primului roman al lui Iulian Vesper, din 1938 (Primăvara În 

Ţara Fagilor). Fără să putem descoperi aici elemente strict biografice şi nici 
intenţii regionalist-etnografice, transpare ceva chiar din atmosfera în care a 
debutat Vesper în paginile revistei „Muguri", pe care la Liceul „Eudoxiu Hur
muzachi" o publica Mihai Horodnic, tânărul poet mort la numai 19 ani. 

Studiile superioare şi le începe la Cernăuţi, în 1927, la Facultatea de 
Litere, dar se mută după doi ani la Bucureşti, absolvind Facultatea de Litere şi 
Filosofie în 1933. 

Cum se va fi simţit Iulian Vesper departe de ai săi, depa1te de neliniştile 
celor de-o seamă cu el, rămaşi în provincie şi însetaţi să realizeze unirea în spirit 
cu România, e greu de spus. Trimitea versuri la „Junimea literară'', intra în ve
derile celor care fixau în Bucovina traseele noii generaţii, şi, când termină studi
ile, nu ezită să se întoarcă la Cernăuţi, acolo unde era, de fapt, aşteptat şi unde se 
afla, fără îndoială, centrul de iradiere a bucovinismului. Se afla aici o universi
tate de prestigiu, exista un important cotidian (nu doar pentru că aici debutase 
Lucian Blaga) al cărui nume - „Glasul Bucovinei" - se impu~ese de multă 

A11alele Bucol'inei, III, 2, p. 323-332, Bucureşti, 1996 
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vreme în acest spaţiu geografic. Apărea aici revista de literatură şi cultură 
„Junimea literară", care devine, imediat ce i se oferă ocazia, trambulina tinerilor 
scriitori, dar mai ales exista o viaţă economică mult mai dinamică decât în cele
lalte oraşe. În ce-l priveşte pe Iulian Vesper, fără ca el să fie expresia acestor 
contradicţii, a trăit în centrul vieţii spirituale de aici. De altfel, între 1927 şi 
1929, el conducea amintitul cotidian şi, după ce în vremea studenţiei bucu
reştene fusese redactor la „Ţara" şi „Acţiunea'', acelaşi lucru se va întâmpla 
între 1933 şi 1934. Apoi, conducerea cotidianului o va avea o vreme Mircea 
Streinul, iar ulterior, eliminându-i aproape în totalitate paginile culturale şi lite
rare, Traian Chelariu. 

Puţina vreme cât a rămas în Cernăuţi, Iulian Vesper a trăit momente pline 
de încercări şi de evenimente culturale. A colaborat la aproape toate revistele 
bucovinene ale momentului, de la cele cu apariţie accidentală până la perio
dicele mai cunoscute. Important este că, îndată ce a revenit la Bucureşti, a înte
meiat împreună cu Mircea Streinul o colecţie editorială numită „Iconar'', care 
apărea sub egida Institutului de Arte Grafice „Glasul Bucovinei" şi care devenea 
curând editură. Ea fusese inaugurată sâmbătă, 12 august 1933, iar prima carte 
apărută aici, în a doua zi a lunii septembrie, aparţinea unui botoşănean, Victor 
Măgură. Imediat apar şi cele ale tinerilor scriitori din Bucovina într-o surprinză
toare avalanşă. Adresa editurii care va publica în scuit timp peste treizeci de 
volume şi care, la începutul anului 1934, face cunoscut un program relevant 
pentru semnificaţia ei şi a iniţiativei celor doi tineri, era strada Transilvania, nr. 
171. Oricum, după un an de existenţă, ea se afla într-un evident declin şi spre 
sfârşitul anului 1934 abia mai supravieţuieşte. 

În tot acest timp, Iulian Vesper publica în „Glasul Bucovinei", semnate sau 
nesemnate, foarte multe editoriale, care pun în evidenţă implicarea lui, prin opţi
uni clare, în destinul neamului şi în prezentul istoric, resimţit în toată precari
tatea lui. Scriitorul nu agreează excesele, deşi în Bucovina era greu să le eviţi, 
dar el are convingerea că politica trebuie să fie subordonată culturii şi că, dacă 
un naţionalism e necesar aici, el nu trebuie să însemne nici crimă politică, nici 
xenofobie. Sunt acestea numai câteva din ideile formulate de Iulian Vesper în 
editoriale numite Politică şi cultură (în numărul din 21 ianuarie 1934), Ce 
Înseamnă naţionalism (20 ianuarie 1934 ), Un postulat al timpului ( 1 O ianuarie 
1934 ), Cazuri şi accidente naţionaliste (8 mai 1934 ), Principalii vinovaţi ( 10 
mai 1934). Editoriale scrise de el apar în „Glasul Bucovinei" chiar mult timp 
după ce va părăsi din nou, Cernăuţii. 

În acelaşi timp scria eseuri pe teme estetice sau conferenţia la Radio 
Bucureşti despre „Bucovina literară" (pe 19 aprilie 1934) ori în aula Univer
sităţii ieşene despre Dostoievski (pe 2 iunie 1934) şi uima să inaugureze o serie 
de „caiete literare" la „Iconar" cu eseuri despre Dostoievski şi Keyserling (pu
blicate parţial în „Glasul Bucovinei"), fără să evite, atunci când nu existau alte 
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soluţii, replicile polemice, care nu au coborât niciodată la el sub o anume dem
nitate intelectuală. Este cazul articolului Ciocoism liric şi asasini de talent (în 
„Glasul Bucovinei" din 2 februarie 1935) - aşa a participat el la polemica stâr
nită de o conferinţă a lui Dragoş Vitencu pe tema poeziei moderne - sau este 
cazul replicilor triste pe care le dădea lui Mircea Streinul atunci când acesta 
publica revista legionară „Iconar". În spatele unor cuvinte ca acestea: „priviţi 
Iconarul. E imaginea concavă a ceea ce-a fost cândva", se ascunde mâhnirea 
unei prietenii dezamăgite. 

Oricum, în iunie 1934, Iulian Vesper devenise director de cabinet în 
Ministerul Muncii şi, după apariţia „Iconarului" (imediat după jumătatea lunii 
iulie 1935), nu se va mai considera un ... „iconar". Traian Chelariu n-o făcuse 
niciodată. Tribulaţiile ulterioare ale lui Iulian Vesper sunt dependente de acelea 
ale liberalilor, aflaţi sau nu la putere, şi de acelea ale unei istorii tulburi, pline de 
neprevăzut şi de lovituri de teatru dramatice. A fost funcţionar la Casa Asigu
rărilor Sociale din Bucureşti, apoi la Ministerul Propagandei (probabil nu pe 
vremea când aici lucra şi Mircea Streinul), iar după război, din 1944 până în 
1950, redactor la Agerpres. Şi pentru el anii de după 1944 sunt ani de tăcere, ani 
negri în care s-a refugiat, ca atâţia mari scriitori, în traduceri (a tradus o capodo
peră a literaturii universale, Kalevala, dar experienţa lui de traducător e mult 
mai bogată), a publicat în 1957 romanul Glasul, ignorat însă nu întâmplător de 
critica literară a momentului. Îi apăruseră până atunci mai multe volume de ver
suri, un roman, colaborase la marile reviste literare ale timpului, de la „Gân
direa" şi „Universul literar" la „Revista Fundaţiilor Regale", „Viaţa româneas
că" şi altele, dar acum este obligat, dacă nu cumva bruscat, să ducă o viaţă 
stingheră. Când revenise în viaţa literară cu poezie, ieşind din izolare, îşi pier
duse, cum demonstrează Eugen Simion (Cf. Julian Vesper, în voi. Scriitori 
români de azi, voi. IV, Cartea Românească, 1989, p. 86-94), un traiect interior 
continuu care dădea altădată autenticitate versului. Reintrarea în circuitul de va
lori, deşi despre Iulian Vesper au scris critici iluştri, rămâne iluzorie. Îl dis
trusese şi pe el, poate mai puţin decât pe alţi bucovineni, un regim politic care 
făcea alergie când auzea cuvântul Bucovina şi care avea nevoie de convertiţi, 
cum au fost obligaţi să devină un Nechifor Crainic sau alţii. Convertiţi de fa
ţadă, fireşte. Iulian Vesper n-a acceptat, retrăgându-se probabil în amintiri ca 
într-o cochilie, deşi poate chiar şi de ele îi era uneori teamă. 

Un studiu mai larg despre Iulian Vesper ar trebui să antologheze întâi 
diversele sale articole pe teme estetice, dar şi editorialele de la „Glasul Buco
vinei". Putem face deocamdată câteva aprecieri, succinte, despre viziunea lui 
asupra condiţiei poeziei, despre valorile spirituale ale provin~iei şi despre 
imperativele generaţiei tinere, având drept izvor câteva articole, recenzii ori 
eseuri. Despre poetica explicită a lui Iulian Vesper am scris la un moment dat (v. 
Iulian Vesper, Poetica eJ.plicită, în „Forum'', an XXXV, nr. 11-12/1993, p. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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58-62) referindu-ne la Bucovina în lumini şi penumbre (din „Glasul Bucovinei'', 
23 aprilie 1933), cronica despre Cartea de iconar a lui Mircea Streinul (aceeaşi 
revistă, 20 august 1933), Bucovina sub semnul dreptei („Dreapta'', nr. 5, din 20 
ianuarie 1933). Oscilaţii simptomatice („Îndrumarea'', nr. 8, 12 decembrie 
1932), Orientăn' în ceaţă („Îndrumarea literară", nr. 3, din 1noiembrie1931), 
Noua generaţie şi fenomenul românesc („Îndrumarea'', an III, nr. 1 O, 1933) şi 
Vizită la Pascal („Plai'', nr. 2/1934). Azi putem alătura acestor articole alte câte
va publicate în „Glasul Bucovinei". Ne referim în primul rând la Permanenţele 
lirismului (din 8 aprilie 1934 ), la Imperativele prezentului şi misiunea unei gene
raţii (din 25 decembrie 1934) şi la Tradiţi,e şi modernism, în acesta din urmă, din 
19 februarie 1935, făcându-se câteva referiri şi la gruparea „Iconar". De altfel, 
despre aceeaşi grupare este vorba implicit în programul Editurii „Iconar" pe 
anul 1934, publicat în „Glasul Bucovinei", nr. 4223, din 11 ianuarie 1934. 

În acest context nu putem decât să rezumăm o interpretare, făcută parţial 
altădată, a ideilor estetice aparţinându-i lui Vesper. La el apare stringent 
conştiinţa apartenenţei la o generaţie diferită de aceea a războiului, care în 
Bucovina ar fi parţial blamabilă. Motivul este superioritatea cu care aceasta 
privea către tinerii care încercau să propună o nouă paradigmă poetică, după ce 
ea nu a făcut decât să întreţină, dintr-o perspectivă sămănătoristă, confuzia din
tre dimensiunea artistică a literaturii şi aspectele ei culturale şi naţionale. De aici 
decalajul faţă de ceea ce se întâmplase în Transilvania, care, solidară, s-ar fi 
aflat după război în prim-planul vieţii literare româneşti, pe când orgoliile 
mărunte şi „protocolul rece" i-ar fi făcut pe bucovineni indezirabili. Oricum, un 
sentiment de răspundere pentru viitorul acestei provincii, care n-a fost deloc, 
după cum se vede, nemotivat, îl face pe Iulian Vesper să caute căile depăşirii 
unei astfel de situaţii. Cât priveşte „generaţia", el nu crede în puterea acesteia de 
a determina opţiuni individuale, căci scriitorul veritabil „e singur, izolat''. În 
schimb, ştie că ai1a nu poate fi un instrument al etnicului şi vorbeşte de gratui
tatea artei, ba chiar de poezie pură. Numai că, aşa cum făcea tradiţionalismul 
interbelic în general, gratuitatea artei însemna dizolvarea creaţiei lirice în rugă şi 
imn şi o maximă obiectivitate a eului care devine colectiv sau cosmic. În con
cepţia lui, nu era vorba de o subordonare a esteticului, ci de o relevare a dimen
siunilor sale mai adânci. Universalul îşi asuma etnicul, iar esteticul nu se redu
cea la aspectele formale, ci însemna identificare cu o substanţă mistică a exis
tenţei. Pe urmele lui Nichifor Crainic, făcând trimitere la Platon şi la Dionisie 
Areopagitul ori la abatele Bremond, el consideră că „orice creaţie este expresia 
mai mult sau mai puţin exactă a realităţii spirituale" şi că, tocmai de aceea, liris
mul nu diferă substanţial de la creaţia anticilor la aceea a misticismului creştin şi 
la aceea a vremii sale. Opera literară, în natura sa antimimetică, nu este nici stră
fulgerare a arhaicului, nici armă pentru etnicism, nici măcar confesiune a 
angoaselor eului. Eul poetic există doar prin obiectivare şi prin topirea sub-
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stanţei individuale în dimensiuni sacre. În viziunea lui, sinteza aceasta, pe care 
provincia o poate realiza, e unul din imperativele vremii, chiar dacă generaţia 
naţionalului acuză noua generaţie de obscuritate. O astfel de identificare cu 
esenţa lirismului presupune anularea dramatică a eului individualizant - aceas
ta va fi în mare parte chiar tema poeziei vesperiene -, un efort de natură 
„trăiristă" însemnând etica integratoare a fiinţei în valori universale, abolind 
contrariile, unindu-le chiar. Creatorul trebuie să-şi asume o trăire organică a cos
micului, aşa cum ar fi făcut Pascal. Oricum, Iulian Vesper găseşte sursele liris
mului şi ale unei astfel de trăiri creatoare în „energetismul" provinciei, care nu 
se reduce la un material verbal neuzat, însemnând şi o spiritualitate a mediului, 
o „metafizică a morţii, singurătăţii şi vieţii". Provincia este posesoarea unei 
„energii latente" şi Vesper vorbeşte chiar de existenţa aici a „gestului brut şi a 
faptei în frumuseţea ei nudă", de o existenţă creatoare ruptă de intenţia 
extraestetică. Toate acestea nu însemnă că Iulian Vesper are trufia unei superio
rităţi a creaţiei din provincie. El nu confundă potenţele ontologice ale provinciei 
cu creaţia literară realizată aici. Observaţiile lui, fără teribilismul tineresc al 
unor colegi de generaţie, sunt de bun simţ şi în afara oricărei autoiluzionări. 

Despre poezia lui Iulian Vesper au scris de-a lungul timpului Ovidiu 
Papadima, Perpessicius, G. Călinescu, iar după război Ov. S. Crohmălniceanu, 
Ion Negoiţescu, Eugen Simion. Mai nou, o face Aurel Petrescu, într-un număr 
din „Literatorul" (an IV, nr. 48, 25 nov.-2 dec. 1994), articolul său conţinând 
câteva erori, şi nu numai de interpretare, aşa cum se întâmpla şi când, într-un 
studiu din „Viaţa românească" (nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1994), acelaşi 
Aurel Petrescu scria despre Mircea Streinul. 

Se pare că Iulian Vesper este poetul cel mai valoros pe care l-a dat Buco
vina. Chiar dacă persistă sonorităţi din Trakl, Rilke şi Ştefan George, din Paul 
Claudel, poate, ori din imnurile franciscane, chiar dacă timbrul său poetic e 
iniţial barbian şi are ulterior vibraţii blagiene, chiar dacă Ion Negoiţescu aduce 
în discuţie nume foarte diferite din istoria poeziei româneşti, există la Iulian 
Vesper un ton şi un traiect inconfundabile, aflate în afara oricărei interferenţe şi 
a oricărui mimetism minor. Ar trebui să spunem că poezia lui, dincolo de toate 
numele care i se pot asocia, se integrează atmosferei gândiriste, prin chtonism şi 
prin accentele religioase. Mai exact, prin reverberaţiile tradiţionaliste. Aş pre
ciza însă că Vesper n-a practicat nicicând, ca mulţi poeţi de la „Gândirea'', o 
poezie ocazională. Balada regelui dac era publicată, de exemplu, într-un număr 
închinat regelui (an XIX, nr. 6, iunie 1940), în care nu numai poeţi de raftul doi 
sau trei (Radu Gyr, Ştefan Baciu, Dona Munteanu, Gh. Tuieş), unii dintre ei mai 
cunoscuţi decât Vesper, dar chiar Voiculescu, cădeau pradă pr_ezentului care 
cerea un tribut encomiastic. Poezie la comandă n-a scris Vesper nici înainte şi 
nici după 1944, iar în balada amintită cultul strămoşilor are intensitatea şi sem
nificaţia unei trăiri religioase: „Călare pe asin, a poposit/ În bătătura mea şi m-a 
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strigat./ Pălea uşor văzduhul, îan cosit,/ Cu licurici şi flori amestecat.//( ... )// Mi 
se părea ba rudă, ba strein/ Şi-n loc de vin, grijanie să bea./ S-a şters cu 
mânecarul larg de in/ Şi cruce a făcut deasupra mea.// Apoi a-ntors asinul şi-a 
plecat/ Prin porumbişti şi trifoişti, stingher./ Şi umbra lui, înaltă-o înserat/ Ivea 
în mers luceferii pe cer". 

Un neoclasic, oarecum din stirpea lui Alexandru Al. Philippide, Iulian 
Vesper a asimilat experienţele poetice romantice şi expresioniste (nu suprarea
liste, cum s-a spus de câteva ori) şi de aceea apelează la mijloace poetice obiecti
vante, cum se întâmplă în cazul baladei amintite, dar şi în cazul atâtor alte 
poeme care sunt imnuri, rugăciuni, invocaţii. Poezia lui freamătă, cu toate aces
tea, de un tumult abia reţinut, apropiindu-se şi de imnurile liturgice, cum observa 
cu pătrundere Eugen Simion, de rostirea oraculară şi ritualică, îmbibată de gra
vitate şi solemnitate sacră. De altfel, natura poetului este fundamental oximo
ronică, un spirit solar ascunzându-se şi arătându-se permanent în/din spatele 
imaginilor telurice. Limbajul se purifică, într-adevăr, de la volumul de debut 
Echinox în odăjdii (1933) până la Izvoare (1942), câştigând în limpezime şi în 
puritate, dar problematica parcurge un traiect abia vizibil, cu accente vag miş
cate în relaţiile existenţiale dintre timp, fiinţă şi absolut. 

în versuri barbiene, corespondenţele de substanţă dintre eu şi univers şi 
definirea poeziei ca un mod existenţial generic, recuperator, fixând identitatea 
omului în vremuri căzute, constituie coordonatele importante ale volumului de 
debut. Poetul e obsedat de metamorfozarea substanţei în spirit şi a poeziei în 
cale de mântuire şi de aceea trăieşte cu voluptate spaima provocată de existenţa 
în preajma întunericului şi a morţii. De la un poem la altul, poetul oscilează între 
un eu teluric, al disperării, şi altul celest, întemeietor. Este aceasta chiar expli
caţia metaforei din titlu, ezitarea continuă fiind întreţinută de o căutare mistică a 
salvării şi de o imagistică grea de sens, în care se decantează trăirea. Prin ur
mare, poezia este o cale de a mai păstra legătura dintre cele două euri şi o 
modalitate de raportare dramatică la un prototip ideal. Îi lipseşte poetului şi pu
terea de a coborî în materie şi de a-i epuiza vigoarea teribilă, dar şi curajul de a 
se topi în explozia mistică de lumină. 

Volumul Constelaţii, din 1935, nu rupe echilibrul dintre durerea reţinută a 
corporalităţii şi farmecul topirii prin moarte în solaritate. Dar aici verbul este mai 
amplu, iar ritmul interior mai adecvat oboselii fiinţei care se revarsă în tonuri 
imnice şi liturgice. Exuberanţa e, eventual, a elementelor cu care poetul se iden
tifică. Dominanta poeziei rămâne tot chtonicul, „nevindecarea de Hristos", 
„răsăritul teluric". „Liniştea din genune", numită altădată „amiezile eline", este 
semnul unor nelinişti decantate şi obiectivate în manieră neoclasică. Laudă 
secerişului şi Poem pentru iubirea ogoarelor sunt poezii relevante pentru 
această purificare a trăirii, ca şi pentru neoclasicismul care şi-a asumat şi asimi
lat experienţa liricii expresioniste. Două sunt soluţiile pe care acest volum le 
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propune pentru starea de criză: apologia morţii, aşa cum reiese din primul poem 
amintit (,,Zise Isus: Spicelor înţelepte şi bune. Darul vieţii/ Mai luminos e ca 
aurul şi soarele. Moartea răscumpără învierea/ şi viaţa de-a pururi. Veţi răsări în 
ogoarele cerurilor liniştite şi veşnice./ Mulţumite spicele aşteptau secerătorii./ 
Iată-i. Cântec de slavă leagănă colinele albe./ Grâul murea liniştit în fulgerul 
coaselor./ Vântul adia./ O dumnezeiască mireasmă învălmăşea ogoarele./ Coli
nele străluceau şi o mare fericire se risipea în aer"), şi iubirea christică: „Să 
iubim ca Isus singurătatea tăcută a ogoarelor/ Pentru înfrăţirea duminicală a 
oglinzilor cereşti cu faţa întunecată a pământului,/ Pentru rănile de seară, de 
noapte şi de zi,/ Pentru sărbătorile ţărânii atât de aproape de frunţile şi privirile 
morţilor". 

' În Poeme de Nord, volum din 1937, dorind să transceandă, ca Isus „ori
zonturile trecătoare ale lucrurilor", poetul vrea să fie substanţă divină, „cântecul 
strălucitului soare" şi „lauda mâinilor înţelegătoare". Învierea aparţine însă unui 
moment ideal, căci poetul se vrea, cu ardoare, zidit în temporalitate. Aceeaşi 
natură dilemică, aceeaşi stare de „echinox", de data aceasta prin recucerirea 
teluricului: ,,Arar trezindu-mi anii şi zilele în zori,/ Mă stinge-o sete oarbă de 
forme şi culorii Că prins în chinga lumii, cu nopţile în vânt,/ Mă vreau zidit în 
vreme ca să mă simt pământ" (Zidire). Oricum, la această vârstă poetică Iulian 
Vesper descoperă complementaritatea celor două euri şi a celor două identităţi: 
„Limpezi, sub finnamentul auster al clipei,/ Ştim forţa de azi şi odihna bolnavă 
de ieri,/ În acest tipar al pământului/ Vom zidi temeliile noastre astrale" 
(Tinereţe, stea a victoriei). Poetul se află pe poteca singuratică din Duino (e 
acesta titlul unei poezii cu trimitere directă la Rilke) vindecându-se de ,,rănile 
cerului" şi apropiindu-se de starea adânc cuprinzătoare a divinităţii, de mediator 
între cosmos şi lume, între cuvânt şi faptă. Majoritatea poeziilor reiau şi fixează 
liric acest cadru ontologic, al punerii de acord a „bătăilor mici ale inimii cu înăl
ţimile veacului". 

Ultimul volum apărut în condiţii normale, Izvoare (1942), fixează liniile 
definitive ale liricii vesperiene: muzica riguros elaborată, echilibrul constant în 
ritmuri egale, calme şi exacte, predominanta etosului care exprimă omenescul în 
generalitatea sa maximă, în fine, limbajul liric obiectiv şi tentaţia reflexivităţii 
liturgice. Faţă de volumele anterioare, acesta cuprinde nenumărate invocaţii, dar 
şi monologuri propriu-zise ori alegorii şi veritabile balade (Regele Seutho, Exo
dul). În metafore savant construite, aproape baroce, în tipare epice sau conceptu
alizante, Iulian Vesper construieşte nişte măşti lirice. Sunetul elin, cerebralizant, 
e susţinut de ideea că poezia este „o lacrimă" pe fruntea „lumilor deşarte" 
(Arha11ghel). Pentru poet, lacrima e un substitut al lirei, întemeind lumea şi 
purtându-i în timpul genezei, nerupându-I însă de materialitatea sa omenească. 
Tocmai de aceea, poeţii sunt „îngeri damnaţi'', care „Din prăbuşiri ne-am făurit 
o cale/ Peste vremelniciile întunecate" (Î11geri damnaţi). 
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În linii mari, creaţia ulterioară a lui Iulian Vesper, atât ciclul de poezii din 
perioada 1947-1966, prezent în antologia din 1968, prefaţată de Ion Negoiţescu 
(Poezii), cât şi volumele de mai târziu, (Ascultând nopţile, 1972, Al treilea ori
zont, 1979, Peisaj la marginea cerului, 1984), vor avea ca fundament această 
poetică, reformulată continuu, aproape manierist, cu mai puţină grijă pentru 
expresie, în structuri epice largi ori în concentrări conceptualizante. Însă până la 
capăt, Iulian Vesper ştie că poetul, aflat sub vraja temporalităţii, caută mereu, 
într-un traiect iniţiatic, toposul genezei şi că misterul, aproximat prin jertfa 
purificatoare care transsubstanţiază şi lumea, îi este spus de un grai străin. Toc
mai de aceea poezia sa este a unui mediteranean îndrăgostit de nord, a unui solar 
vrăjit de taina telurică, a unui diurn care visează în constelaţiile nopţii. 

Ca prozator, Iulian Vesper nu a publicat doar Primăvara în Ţara Fagilor 
(1938) şi Glasul (1957), ci şi câteva naraţiuni istorice, totuşi captivante, despre 
Decebal, Alexandru cel Bun, Aron Vodă, Vlad Dracul, în volumul Chipuri 
domneşti (1944). Probabil că vremurile tulburi pe care le trăiau românii în vre
mea celui de-al doilea război mondial îl fac pe Iulian Vesper să coboare cu spe
ranţe (deşarte) în trecut. Oricum, critica literară a apreciat calităţile de prozator 
ale lui Vesper, căci nu întâmplător Pompiliu Constantinescu afirma, în 1943, că 
prozei de inspiraţie rurală, pe urmele lui Rebreanu, i se poate rezerva „un întreg 
capitol înnoitor", din care ar trebui să facă parte şi Henriette Yvonne Stahl, şi 
Pavel Dan, şi Mircea Streinul ori Iulian Vesper, sau alt bucovinean, Eusebiu 
Camilar, cel care cu debutul său considerat „remarcabil", romanul Cordun, îi 
stimulase inclementului critic această opinie. Se poate observa că mare scriitor 
n-a devenit nici unul dintre aceste nume. Pavel Dan a murit prea tânăr. Mircea 
Streinul, mort şi el în 1945, se pare că îşi epuizase, de fapt, filonul creaţiei. Pe 
ceilalţi, inclusiv pe Iulian Vesper, i-a împiedicat istoria. Şi dacă proza colegului 
de generaţie al lui Vesper, e vorba de Mircea Streinul, nu este propriu-zis ţără
nească - ea e preocupată să surprindă pe viu, dar nu în maniera autenticistă, 
neliniştea existenţială implicând ultimele resorturi ale fiinţei -, primul roman al 
lui Iulian Vesper este, în mod neîndoielnic, un roman despre ţărani. 

Intenţia autorului pare să fie aceea de a realiza o frescă a satului bucovi
nean, surprins în momente istorice concrete, primăvara de după sîarşitul primu
lui război mondial, chiar dacă până la urmă se profilează imaginea unui spaţiu 
sustras timpului şi devenirii. Tocmai de aceea problematica romanului pare 
sadoveniană, dar absenţa oricărei implicaţii afective explicite, obiectivitatea 
tonului, fraza strunită cu multă atenţie, eliminând orice efuziune sentimentală, 
chiar lipsa oricărei preocupări pentru natură îl despart pe Vesper de marele său 
contemporan. De altfel, nici faţă de Rebreanu, Iulian Vesper nu arată evidente 
afinităţi ori admiraţii epigonice neasimilate. Căci afinităţile nu trebuie căutate în 
materia propriu-zisă a construcţiei epice. Din acest punct de vedere există în 
romanul bucovineanului şi intenţia rebreniană de frescă socială şi etnografică, şi 
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preocuparea lui Sadoveanu de a fixa coordonatele unei societăţi arhaice supuse 
invaziei civilizaţiei citadine. Dar romanul e conceput ca o succesiune de tablouri 
în care povestirea, rememorarea, evocarea evenimentelor iau locul desfăşurării 
lor. În felul acesta, ele îşi pierd din dramatism, dar dezvăluie o particularitate 
esenţială a lumii romanului: capacitatea personajelor de a contempla totul cu 
îngăduinţă, de a înţelege timpul ca pe o fatalitate care nu te implică, de a-ţi trăi 
existenţa ca şi cum ea s-ar lăsa citită, de parcă ar fi a altcuiva. De aceea spaţiul e 
mai degrabă uman decât geografic sau etnic. În absenţa unor desfăşurări epice 
de anvergură, se instituie existenţa unei familii - a Andronăcheştilor - în rit
muri patriarhale şi cosmice. Satul este un univers închis, în care Împăratul (al 
Imperiului austro-ungar, fireşte) sau Dumnezeu sunt prezenţe familiare. La 
întrebarea bătrânului Andronachi dacă „bietul nostru împărat Franz Iosif să mai 
trăiască?'', preotul satului îi spune: „Nu mai face păcate, bade Andronachi, al 
nostru e Regele Ferdinand I, al României. Împăratul Franz Iosif a murit. S-a 
întâmplat să fiu în Viena când l-au înmormântat. L-au petrecut toţi generalii şi 
armata până la mormânt. El păşea în mijlocul lor ca şi cum ar fi fost în viaţă ... 
Aşa ceva n-am mai văzut...". Şi dialogul continuă în felul următor: „ -
Dumnezeu să-l ierte! Artemi îşi făcu o cruce. Era cu cinci ani mai mare ca mine. 
Ca mâne ne vine şi nouă rândul. .. Biata împărăteasă oare ce face?/ -
Odihnească în pace, a murit şi ea, spuse preotul, ciocnind paharul. S-a trecut ca 
roua câmpului". Se simte în romanul lui Vesper nostalgia pentru acest univers 
intrat în declin, agresat deja de evenimente perturbatorii şi apropierea de roma
nul Moromeţii al lui Marin Preda, apărut mult mai târziu, nu este hazardată. 
Există şi aici tentaţia oraşului dezindividualizant, există şi aici voci dure, încrân
cenate de suferinţă, precum aceasta: „ - Eu am opt băieţi ca ulcelele, domnule 
primar, vorbi răspicat cineva din fund. N-am să dau pe niciunul la şcoală. 
Auziţi? Pe niciunul! Să asude şi ei ca mine. Să ştie cum se câştigă bucăţica de 
pâine şi să o preţuiască. Aşa au trăit moşii şi strămoşii mei şi aşa o să trăiască şi 
copiii noştri". 

Cel de-al doilea roman, Glasul, apărut în plină epocă proletcultistă, pro
filează cu acuitate viaţa ţăranilor din Bucovina de dinainte şi de după primul 
război mondial, al cărei corolar este perceperea cu totul apa1te a timpului, a 
relaţiei dintre eu, istorie şi moarte. De aceea, ca şi în primul roman, elementele 
de frescă sunt situabile într-un plan secundar. 

Strict epic vorbind, romanul e confesiunea unei femei care-şi rememo
rează şi îşi contemplă existenţa. În interiorul acestei confesiuni, nici un fel de 
digresiuni, nici dialoguri în spiritul verosimilităţii, nici flux involuntar al aminti
rilor, ci un suflu existenţial amintind surprinzător de mult, prin ton, limbaj şi 

viziune, de acela al Aniţei Nandriş-Cudla, care, în volumul 20 de ani În Siberia. 
Destin bucovinean, înainte de a avea conştiinţa că scrie o carte, descrie un des
tin, evocându-şi teribila experienţă a deportării. În fond, viziunea lui Vesper a 

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



332 Mircea A. Diaconu 10 

fost în felul acesta confirmată şi intenţia sa literară se dovedeşte astfel cu totul 
legitimă. 

Eroina, al cărei nume - Aspasia - apare doar de câteva ori, îşi poves
teşte viaţa cu întâmplările ei care par banale, deşi e vorba de morţi, naşteri, 
nunţi, etc., pentru că şi de această dată povestirea înseamnă înstrăinare, o în
străinare nobilă, integratoare. Totul anunţă, prin depersonalizare şi prin abstra
gere din concret, iminenta moarte şi contopirea cu suflul universal. De altfel,în 
ultimele pasaje, bătrâna, mergând în ţarină, are revelaţia binelui final, aflat din
colo de timp şi de conjuncturi, chiar dacă fiii îi muriseră. Şi acest final nu tre
buie înţeles strict ca o concesie făcută de prozator proletcultismului. Nu despre 
binele pe care comunismul l-ar putea reprezenta vorbeşte bătrâna (al cărei fiu, 
personaj camilpetrescian, ca tipologie, murise pentru binele universal), ci despre 
acela mistic aflat în spatele fiecărei existenţe târându-se printre nevoi şi chinuri. 

Tot romanul ar putea fi citit ca o convertire a neliniştii de dinaintea morţii 
în bucurie a împlinirii, chiar dacă evenimentele evocării sunt scurtcircuitate de 
idei care să satisfacă normativele proletcultismului. Mereu sensurile cărţii sunt 
alterate de intenţia, amânată continuu, prezentată oricum difuz, de a satisface, 
mai bine zis de a da satisfacţie opresantului regim politic din anii apariţiei cărţii. 
Dincolo de toate acestea, romanul defineşte problematica spaţiului bucovinean 
şi umanitatea lui pătrunsă de un fior mistic. În fond, chiar dacă nu aminteşte de 
Bucovina, de Cernăuţi (o facultate de teologie ar exista la ... Iaşi), cuvinte 
devenite multă vreme tabu, Iulian Vesper nu face concesii prea mari, căci imagi
nea Bucovinei, poate şi prin aceste trucuri, reapare mai viguros în mintea citito
rilor. Şi este aproape surprinzător că în 1957 romanul a putut totuşi să apară. Ce-i 
drept, a fost însoţit de o simptomatică şi lungă tăcere. 

Acesta este, în linii mari, Iulian Vesper şi aceasta e opera lui. Nu ştim dacă 
nu cumva scrierile sale, cel puţin romanul din 1938, nu pot constitui obiectul 
unor reeditări. Oricum, cu scepticism, ştim că azi scrisul său e unul de biblio
tecă, intrat în istoria literară, recuperat, în fond, de câteva interpretări făcute de 
critici de prestigiu. Cine-l mai citeşte azi pe Iulian Vesper? Care sunt valenţele 
productive ale scrisului său? Traseul creaţiei lui Iulian Vesper s-a frânt, de fapt, 
în timpul războiului. Şi o generaţie care trebuia să realizeze o unire spirituală şi 
trebuia să fie prima a integrării spirituale a Bucovinei a constituit o generaţie de 
sacrificiu şi o generaţie înşelată. O confirmare a unui destin istoric dramatic. 

Resume 

Dans l'etude Iulian Vesper (1908-1986) l'auteur swprend l'evolution d'un destin exem
plaire pour l'ecrivain de Bucovine faisant partie de la „generation du spirituel", generation hantee 
par la guerre et Ies realites d'apres-guerre. L'reuvre de Iulian Vesper est analysee dans le contexte 
de la vie sociale, politique et lineraire de Roumanie, l'auteur soulignant son aspect modeme. 
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PROZATORI ROMÂNI 
ÎN CALENDARELE BUCOVINENE 

DIN PERIOADA 1811-1918 

VASILE I. SCHIPOR 

Pentru românii din Bucovina, înfiinţarea presei în limba română era o 
problemă prioritară încă din primul deceniu al veacului al XIX-iea, rosturile ei 
fiind corect intuite: cale de redeşteptare a conştiinţei de neam şi ţară, şcoală de 
educaţie naţională pentru conservarea limbii, culturii, a fiinţei etnice, mijloc 
important de afirmare la nivelul şi în ritmul evoluţiei civilizaţiei europene. În 
1803, învăţătorul Ioan Bilievici din Suceava solicită aprobare pentru tipărirea 
unei gazete „pentru intelighenţa moldovenească" 1 . În iunie 1815, Teodor 
Racoce, tălmaci pentru limba română la Lemberg, la curent cu ideile Şcolii 
Ardelene prin Ion Budai-Deleanu, cere autorităţilor aprobarea pentru „a redacta 
atât un ziar politic cât şi o revistă ştiinţifică în limba românească"2• Publicaţia 
urma să poarte titlul „Gazetă moldovenească'', cu apariţie săptămânală. La 8 
martie 1817, T. Racoce adresează un Apel (Înştiinţare pentru gazete româneşti) 
tuturor românilor „iubitori de neam şi de propăşirea limbii patrioticeşti". Acest 
apel este un adevărat program, cuprinzând „primele repere ideologice la noi, 
privitoare la rolul presei în viaţa politică, socială şi spirituală a unui popor"3• 

Proiectul lui T. Racoce nu s-a realizat din lipsă de „prenumeranţi". În 1820, sub 
denumirea de „Chrestomaticul românesc", el publică la Cernăuţi materialele 
adunate pentru mbricile cultural-literare ale gazetei preconizate (195 de pagini). 
Fără a fi o revistă literară propriu-zisă, „Chrestomaticul românesc" rămâne o 
primă încercare de revistă românească. 

După o perioadă de „secetă culturală'', anul 1848 aduce în spaţiul publicis
ticii bucovinene o realizare de excepţie prin editarea ziarului „Bucovina'', organ 
de presă, la un moment dat, al revoluţiei din toate provinciile locuite de români. 
Apărută la Cernăuţi, în intervalul 4 octombrie 1848-20 septembrie 1850, 

1 Ioan V. Cocuz, Presa românească în Bucovina (1809-1944), în „Suceava". Anuarul 
Muzeului Judeţean, XVL 1989, p. 14. 

2 Teodor Bălan, Teodor Racoce şi „ Chrestomaticul românesc", în „Codrul Cosm.iuului", 
II-III, 1925-1926, p. 369. 

3 Nicolae Cârlan, Coordonate ale acti\•ită(ii tipografice din nordul Moldovei, până la 1830, 
în „Pagini literare'', 1983, p. 176. 

Analele B11co,·i11ei, III, 2, p. 333-347, Bucureşti, 1996 
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„Bucovina", „gazetă românească pentru politică, religie şi literatură", redactată 
în limbile română şi germană, este opera fraţilor Alexandru şi Gheorghe 
Hurmuzachi, are o redacţie entuziastă (lraclie Porumbescu, Aron Pumnul, 
George Bariţiu) şi se bucură de sprijinul lui Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălni
ceanu. Cu un program identic formulat în Petiţia Ţării şi având colaboratori de 
prestigiu (V. Alecsandri, C. Negri, D. Bolintineanu, I. H. Rădulescu, Gr. Alexan
drescu, M. Kogălniceanu, A. Mureşeanu, A. Şaguna, V. Pogor, Gh. Sion), 
„Bucovina" se aseamănă, sub aspectul activităţii literare, cu „Dacia literară". 
Acest periodic direcţionează publicistica românească din Bucovina de până la 
1918 prin problematica şi modernitatea ideilor: învăţământ naţional românesc în 
care să se studieze limba, istoria şi cultura naţională, dreptul celorlalte naţiona
lităţi la învăţământ în limba maternă, reforma radicală a învăţământului din 
provincie, cu accent pe înfiinţarea de „şcoli poporale" în toate satele, înfiinţarea 
unei universităţi româneşti la Cernăuţi, înlocuirea alfabetului chirilic cu cel 
latin, dezvoltarea unitară a limbii române în toate provinciile istorice româneşti, 
interesul pentru creaţiile literare româneşti din toate provinciile şi pentru folclor 
(aici se tipăreşte, pentru prima oară, în 1850, Mioriţa). 

În perioada 1865-1918, publicistica bucovineană cunoaşte o adevărată 
explozie, remarcându-se prin diversitate, orientare politică naţională, combativi
tate, civism, probitate şi deschidere spre modernitate. Sunt de menţionat publi
caţiile literare („Încercări literare", Cernăuţi, 1892; „Junimea literară", Cernăuţi
Suceava-Cernăuţi, 1904-1914 ), cultural-literare („Foaia Societăţii pentru 
Literatura şi Cultura Română în Bucovina'', Cernăuţi, 1865-1869; „Aurora 
Română", Cernăuţi, 1881-1882; „Revista Bucovinei", Bucureşti, 1916), social
politice („Revista politică'', Suceava, 1886--1891, 1910-1911; „Gazeta Bucovi
nei", Cernăuţi, 1891-1897; „Patria", Cernăuţi, 1897-1900, 1909-1910; 
„ Timpul", Cernăuţi, 1900-1901; „Privitorul'', Viena-Briinn-Cernăuţi, 1902-
1903; „Voinţa poporului", Cernăuţi, 1902-1908; „Lupta", Cernăuţi, 1906-1910; 
„Românul", Cernăuţi, 1908-1909; „Foaia poporului", Cernăuţi, 1909-1914), 
religioase („Candela", Cernăuţi, 1882-1946), pedagogice („Şcoala", Cernăuţi, 
1911-1914), destinate sătenilor („Amicul poporului'', Cernăuţi, 1878-1896; 
„Steluţa'', Corovia, 1883-1884; „Deşteptarea", Cernăuţi, 1893-1904 ). 

În acest context, calendaristica românească în Bucovina s-a afirmat de 
timpuriu4. „Eşitul cleric" Vasile Ţintită, învăţător şi dascăl în Tereblecea, tipă
reşte la Cernăuţi, în scriere chirilică şi gotică, începând cu anul 1811 (l 809, 
după unii cercetători 5), primele calendare româneşti din această provincie. El 
este primul român bucovinean care, ca autor al celui dintâi calendar original de 

4 I. G. Sbiera, Mişcări literare la românii din Bucovina, Oradea-Mare, 1890, p. 20-32. 
5 Ioan V. Cocuz, op. cit., p. 14; Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, (1774-1862), De 

la administra/ia militară la autonomia provincială, voi. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1993, p. 12. 
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aici, redeschide drumul scrisului românesc. Lui i se atribuie toate calendarele 
apărute până în 1824 la Cernăuţi. O menţiune merită calendarul pe 1814, care 
cuprinde şi o parte destinată lecturii (Alegate de plăcere6). Până acum nu se 
cunoaşte conţinutul acestei părţi literare. 

Între anii 1841 şi 1873, Ia Cernăuţi apare în scriere chirilică şi nepaginat 
„Calendariu pentru Bucovina ... " („Calendariu pentru ducatul Bucovinei ... ", 
Lemberg, 1854) întocmit de P. Dimitrovici, între anii 1841 şi 1847, diacon, preot 
şi catihet la Cernăuţi, dascăl fa şcoala moldovenească din Chişinău, ieromonah 
la Mănăstirea Putna, şi Sam oii Morariu Andrievici ( 1848-1873 ). Acesta este cel 
dintâi calendar românesc cu învăţături din Bucovina. Partea culturală şi literară 
a acestuia se intitulează Alegate de petrecere (1842), „Calendariu de petrecerea 
timpului" (1852), „Calendariu de petrecere" (1854), ,,Almanah literariu" (1859), 
,,Almanah" (1860). „Calendariu pentru Bucovina"difuzează cunoştinţe ştiinţi
fice, sfaturi etice, gospodăreşti şi agricole, poezie, proză, folclor, materiale 
despre necesitatea păstrării limbii, a obiceiurilor şi portului popular. La biblioteca 
Muzeului Bucovinei din Suceava, în fondul „Leca Morariu'', am identificat 13 
exemplare din acest calendar, necercetate până în prezent ( 1842, 1844, 1848, 
1852, 1858, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1869). 

„Calendariu. Soţietatea pentru Cultura şi Literatura Română în Buco
vina ... " apare la Cernăuţi în perioada 1874-1885. Este pregătit de Mihai-Miron 
Călinescu (1874-1881), Ion I. Bumbac (1882-1883) şi Calistrat Coca (1884-
1885), secretari ai Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 
Partea culturală şi literară se intitulează, începând cu 1875, ,,Almanah". Urmă
rind ridicarea culturală şi socială a românilor din Bucovina, acest calendar pu
blică poezie, proză, folclor, contribuie la promovarea limbii literare, fiind cel 
dintâi care apare, din 1882, cu noua ortografie stabilită de Academia Română. 
Este continuat de „Calendarul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din 
Bucovina'', editat la Cernăuţi, în 1914, de comitetul societăţii şi întocmit de I. 
Nistor. Acesta publică sfaturi gospodăreşti, agricole, sanitare, îndrumări etice, 
cugetări, maxime, cronici sociale şi culturale, evocări istorice. Literatura pe care 
o tipăreşte aparţine unor scriitori români reputaţi. Calendarul se impune şi prin 
interesul deosebit pentru valorificarea folclomlui, a tradiţiilor populare. 

„Calendariul. Societatea Academia Ortodoxă pentru Literatură Retorică şi 
Muzică Bisericească" apare la Cernăuţi (188"6-1895), cu unele texte în limba 
rusă. Partea culturală şi literară se intitulează ,,Almanah". Se publică în acest 
calendar ştiri şi infom1aţii politice, juridice, administrative, f manciare, şcolare, 
sfaturi economice, agricole, sanitare şi morale, maxime, cugetări, anecdote, 
studii şi evocări istorice, versuri şi proză, traduceri din literatura universală. Din 

6 L. Bodnărcscu, A11torii români b11covi11e11i. Repertoriu. Cernăuţi, Societatea Tipografică 
Bucovineană, 1903, p. 81. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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acest calendar, am cercetat, pentru prima oară, 4 ediţii necunoscute în calen
daristica românească (1886, 1891, 1893, 1894). 

Societatea studenţilor teologi ,,Academia ortodoxă" editează la Cernăuţi, 
pentru perioada 1884/1909 ,,Almanah jubiliar Academia ortodoxă'', care publică 
articole de critică şi istorie literară, lingvistică, istoria artei româneşti, versuri şi 
proză. 

„Călindariul poporului bucovinean'', Cernăuţi, 1888-1913, este întocmit 
de Samoil Morariu-Andrievici (1888-1894) şi Eugen Neşciuc (1895-1913). 
Rubrica literară şi culturală se intitulează Partea de petrecere (1900). Inegal ca 
orientare şi exigenţă literară, cu direcţii constante (literatura educativă, evocarea 
trecutului, cultivarea limbii şi a tradiţiilor româneşti, luminarea poporului) ca
lendarul publică versuri şi proză (anecdote, poveşti, basme, legende, fabule, 
schiţe, povestiri, nuvele), sfaturi diverse, studii de folclor, istorie, lingvistică, 
reportaje, traduceri din literatura universală. Ediţiile din 1894, 1908, 1909 şi 
1911 au fost descoperite de noi în colecţia fondului „Leca Morariu" de la 
Muzeul Bucovinei din Suceava. 

„Călindariul familiar'', întocmit de dr. I. Paşcan, apare la Cernăuţi în 1899 
având şi texte literare. 

,,Almanah literar". Întrunirea academică română «Bucovina», Cernăuţi, 
1903 şi 1905, are drept scop „cultivarea poporului" şi publică poezie, proză, fol
clor, scrisori. 

„Calendarul copiilor'', Cemăuţi-Suceava, 1909-1914, publică versuri şi 
proză cu caracter educativ şi manifestă interes pentru folclor. 

La Câmpulung Moldovenesc apare „Calendarul Câmpulungului'', în lim
bile română, polonă, rusă şi ucraineană, alcătuit de Jan Gorymyka [Krupczin
ski], se pare, fără importanţă literară7 . 

Literatura publicată în calendarele bucovinene din prima parte a veacului 
trecut ilustrează fizionomia unei generaţii, o psihologie „a începutului de drum'', 
un ,,realism al visătorilor'', care îşi asumă condiţia de „deschizători de drum", cu 
entuziasm, sinceritate, pasiune constructivă şi devotament, curaj intelectual, 
energie, „efort de invenţie şi sfidarea obişnuitului"8 . Preluând moştenirea epocii 
luminilor, Iraclie Porumbescu, S. Morariu-Andrievici, Teoctist Blajevici, T. 
Vasilovici, P. Dimitrovici deschid diurnul, cu toată stângăcia vizibilă în multe 
creaţii, luptei pentru emancipare naţională şi dreptate socială în Bucovina. Mai 
toţi scriu poezie. Sunt atraşi de valorile stabile ale clasicismului, cultivă fabula, 
satira, poemul, oda, imnul, sonetul, preţuiesc folclorul şi anunţă, târziu, prin 

7 G. Rotică, Bucovina care s-a dus ... Articole despre oame11i, locuii şi fapte, [Bucureşti], 
Editura Alcalay et Co., [1919], p. 75-76. 

8 Paul Cornea, Oa111e11ii Îllceputului de d111111, Studii şi cercetări asupra epocii paşoptiste, 
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974. 
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câteva structuri tematice şi viziune, un romantism provincial, mai ales prin V. 
Bumbac şi I. Ieremievici (O noapte pe ruinele Sucevii). 

În afară de câteva anecdote şi o povestire adaptată după A. S. Puşkin 
(Viscolul), proza acestor calendare este extrem de săracă. Un text însă reţine 
atenţia. Este cea dintâi construcţie epică din calendarele bucovinene. Intitulat O 
iscusită viclenie, este publicat în „Calendar pentru Bucovina pe anul 1844". 
Repovestirea păstrează, cu câteva excepţii, datele naraţiunii lui Herodot9• Într-o 
vreme când puţini scriitori bucovineni scriu poezie, versificând după modelul 
Alecsandri, textul surprinde prin câteva particularităţi interesante, chiar dacă 
despre originalitate încă nu poate fi vorba. Predomină aici povestirea la per
soana a treia, dezvoltată în jurul unui proverb („Ulciorul atâta merge la apă, 
până toarta nu se rumpe"), alternând, în câteva locuri, cu persoana întâi. Vizibile 
sunt, deşi încă insuficient lucrate, planurile naraţiunii. Autorul (necunoscut) îşi 
trădează prezenţa prin anticipări, intervenţii („Dar nu era lui menit a gusta din 
rodul vicleniei sale"; „Nu este greu de gâcit..."), scurte digresiuni şi explicaţii. 
Dialogul e folosit sigur. Influenţa naraţiunilor din cărţile populare şi din eposul 
folcloric se simte prin mdimente ale unor motive narative (trecerea probelor), 
câteva mărturii ale oralităţii, gustul pentru fabulosul exotic şi formula finală 
tipică („Şi cum să povesteşte, lângă iertare, fiica împăratului i-au fost împărătes
cul dar"). Jocul timpurilor, stăpânit cu siguranţă, evoluează în funcţie de pla
nurile construcţiei. Atotputernic e încă perfectul compus, alternând cu viitorul. 
Imperfectul apare sporadic, dar cu efect. Naraţiunea este curgătoare, concen
trată, abil construită prin acumulări, pentru a menţine interesul „consumatoru
lui". Cuvinte, sintagme şi expresii specifice limbii vechi, uşor colorate regional, 
amintesc de legendele şi cronica lui I. Neculce: „i s-au fost juruit de împăratul"; 
„ispitind ei aceasta în vro câteva rânduri"; „bucuros fiind a oblici"; „nu s-au 
celuit împăratul întru socotinţa sa"; „făţăritul neguţitoriu să făcea a se mânie şi a 
apăra"; „cari neobicinuita aceasta peţire ispitia"; „l-au prins ţapăn de mână [ ... ] 
însă cuvântul i-au înghieţat în gură"; „ş-au luat nădejdea de a-l mai prinde cu 
vicleşug". 

Sub titlul Regele Egiptului Rampsinit şi fiii arhitectului, povestirea, tot 
după Herodot, mai apare în „Calendar istoricu şi popularu ... ", Bucureşti, 1857, 
p. 127-129. 

În ,:1.lmanahul literar al „Calendariului pentru ducatul Bucovinei" din 
1859, S. Morariu-Andrievici publică evocarea Cosminului, valorificând şi 
tradiţia locală (legenda referitoare la „Fântâna lui Sobieski"). Textul nu are 
nimic din frumuseţea celui din 1844 şi nu prezintă interes literar. 

O cu totul altă poziţie faţă de epic, o disponibilitate nouă de selectare, pro
movare şi difuzare a creaţiilor în proză oferă calendarele bucovinene din perioa-

9 Herodot, Istorii, voi. I, Cartea a II-a, C:XXI, Euterpe, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961, 
p. 183-186. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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da 1875-1918. Descoperirea epicului este determinată de pătrunderea masivă a 
spiritului epocii în structura calendarului. În acest răstimp, „se accentuează [ ... ] 
unitatea culturală a tuturor românilor", „se formează o spiritualitate unificatoare, 
cu mare forţă de atracţie, de nivelare"10• Aşa se explică faptul că preferinţa celor 
care întocmesc şi aici calendare se îndreaptă spre prozatori din toate provinciile 
româneşti. Prezenţa lui C. Negruzzi, I. Creangă, I. Slavici, Al. Vlăhuţă, B. 
Delavrancea, I. Al. Brătescu-Voineşti, I. A. Bassarabescu, I. Agârbiceanu, M. 
Sadoveanu reprezintă, în acelaşi timp „treptele povestirii" pe care, descope
rindu-le, românii bucovineni îşi întăresc mai adânc conştiinţa de sine, primesc 
„mărturie de vitalitate, de vrednicie, de drept la viaţă( ... ] tocmai în partea care e 
mai ameninţată şi care are o mai simţită nevoie de a-şi vădi însuşirile su
fleteşti"11. 

Din proza lui C. Negruzzi, „Călindariul poporului bucovinean" tipăreşte în 
1905, p. 76-80, cu titlul Sfaturile lui Păcală către Tândală, Scrisoarea XII 
(Păcală şi Tândală sau morala moldovenească), „sac de proverbe româneşti 
răsturnat în cascadă spumoasă", „precedent stilistic de glorioasă posteritate"12. 

Pentru o întreagă generaţie atrasă de folclor din „dorinţa de identificare cu 
lumea etniei originare"13, ca mijloc de apărare împotriva agresiunii cotidianului 
devastator, Scrisoarea XII a putut servi ca model de valorificare savantă a folc
lorului, îmbinând inteligent şi inspirat proverbe cu zicători populare, pigmentate 
cu elemente de fabulos, într-o structură clasică, de maximă concizie şi densitate. 
Atitudinea umană faţă de moravuri şi tipuri creionate cu vervă şi spirit, cu ironie 
şi umor, plăcerea de a comunica - notă particulară a scriitorilor moldoveni din 
secolul trecut - şi de „a asculta poveşti frumoase din vremile trecute", după un 
ceremonial şi scenariu străvechi, stilul simplu, spontan, familiar, „arta de a in
sinua, evoluând cu fineţe de la o idee la alta" 14 puteau servi nu doar delectării, ci 
şi regăsirii unor punţi de revenire la matcă. 

Din creaţia aceluiaşi scriitor acelaşi calendar tipăreşte Sobiesld şi românii 
(XXII, 1909, p. 59-63). Difuzarea prozei lui C. Negruzzi prin intermediul calen
darului în spaţiul românesc începe devreme. „Calendar pentru poporul româ
nesc", Iaşi, IV, 1845, p. 22-29 tipăreşte, pentru prima oară, Sobieski şi românii, 
cunoscută sub titlul Sobieski şi plăieşii. Aceasta apare mult mai târziu în 
„Almanah literar şi ilustrat", Bucureşti, I, 1886, p. 146-150 şi în „Calendariu", 

10 Dan Mănucă, Lectură şi interpretare. Un model epic, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, 
p. 27. 

11 Eugen Lovinescu, Literatura Ardealului (c11 prilejul povestitorului I. Agârbicean11), în 
„Convorbiri literare'', XLIV, nr. 7, voi. 2, sept. 1910, p. 816-817. 

12 Vladimir Streinu, C. Negrozzi, marele precursor, în „Luceafărul", IX, nr. 52 (243), 24 
dec. 1966, p. 1. 

13 Dan Mănucă, op. cit., p. 38-39. 
14 C. Ciopraga, Costache Negrozzi, scriitor modem, în „Limbă şi literatură", XXI, 1969, 

p. 34-35. 
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Sibiu, XCV, 1887, p. 42-50, cu titlul Cetatea Neamţului. Tot aici se publică 
Istoria unei plăcinte (Scrisoarea XXII) (XCIX, 1891, p. 57-60) iar Lumânărică 
(Scrisoarea XIII) în „Calendarul «Săteanului»'', Sibiu, 1895, p. 34-35. 
„Calendarul poporului'', Sibiu, XXIII, 1908, p. 49-77, difuzează capodopera 
nuvelisticii româneşti Alexandru Lăpuşneanu. Traducerea povestirii lui A. S. 
Puşkin Cârja/iul este inclusă în „Calendarul «Minervei>>'', Bucureşti, XI, 1909, 
p. 184-186, 188-191. 

I. Creangă, cunoscut bine şi „gustat" cu o rară plăcere, omagiat în 191 O, la 
20 de ani de la moarte, prin şezători literare impresionante15 în toată Bucovina, 
este reprezentat prin creaţia sa de început Soacra cu trei nurori ( 18 7 5) în 
„Calendariul poporului bucovinean", X, 1897, p. 92-100. Dacă la C. Negruzzi 
textul reprezenta o invariantă structurală originară aparţinând sensului funda
mental al eposului (povestitor - comunicare - auditoriu), grupul şi povesti
torul („bătrânul pădurar") prefigurând ritualul absolut al povestirii ca „formă 
arhetipală a epicului"16, cu Ion Creangă povestirea românească îşi precizează 
mai bine propria sa etică. Compunând aici sub zodia anecdotei propriu-zise, 
dintr-o altă participare a rapsodului dispus să recreeze formele vechi ale pove
stirii, el este „povestitorul prin excelenţă". Moment de vârf al constantei 
moldoveneşti a povestirii, I. Creangă este favorit al unor calendare, care, 
tipărindu-l, devin publicaţii privilegiate. Moş Ion Roată şi Unirea, sub titlul 
Anecdotă, apare, pentru prima oară, în „Album macedo-român'', Bucureşti, 
1880, p. 26-27, ulterior în „Almanah literar şi ilustrat", Bucureşti, II, 1887, 
p. 86-90 (sub titlul Moş Ion Roată) şi în „Calendariul Românului", Caransebeş, 
V, 1893, p. 62-65. Moş Ion Roată şi Cuza Vodă, cu titlul Anecdotă, se tipăreşte, 
tot pentru prima oară în „Almanahul Societăţii Academice Social-Literare 
«România Jună»", Viena, I, 1883, p. 29-35. Mai apare şi în „Calendariul 
Românului", Caransebeş, V, 1893, p. 57-61. Povestea lui Harap Alb, la doi ani 
de la apariţia în „Convorbiri literare", se difuzează prin „Călindarul Bunului 
econom'', Sibiu, III, 1879, p. 1-43. Tot aici, în IV, 1880, p. 81-83, Ivan Turbincă, 
poveste care mai apare în „Almanach literar şi ilustrat", Bucureşti, I, 1886, 
p. 92, 94, 96, 98, 100-101, 103-104, 106 şi 108-109. Devreme este receptată şi 
Povestea lui Stan Păţitul („Călindarul Bunului econom", Sibiu, VII, 1883, 
p. 103-120). Tot la Sibiu apare Povestea unui om leneş, în „Călindarul poporu
lui'', XIII, 1898, p. 76-78. Un fragment din Amintiri din copilărie este inclus în 
sumarul „Calendarului nostru'', Bârlad, 1918, p. 39-46. 

15 Vasile Schipor, Pagini din viata culturală a Bucovi11ei istorice, în „Analele Bucovinei", 

II, 1 [ianuarie-iunie] 1995, p. 80, 87-90. 
16 Ion Vlad, Povestirea. Destinul u11ei structuri epice. (Dimensiunile eposului), Bucureşti, 

Editura Minerva, 1972, p. 56. 
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Surprinzător, calendarele bucovinene nu prezintă deschidere suficientă 
pentru proza lui Ion Slavici, tipică pentru moralismul şi „estetica duioşiei" în 
care s-ar putea încadra. „Almanach jubiliar Academia ortodoxă'', Cernăuţi, 
1884/1909, p. 152-157, tipăreşte, sub titlul Este fericire?, reflecţii. O cu totul 
alta este receptivitatea calendarelor din celelalte provincii. Scormon apare în 
„Călindarul Bunului econom'', Sibiu, V, 1881, p. 103-109, „Amicul poporului, 
Călendariu", Sibiu, XXIII, 1883, p. 83-89 şi „Calendarul Minervei", Bucureşti, 
IX, 1907, p. 183-190, nuvela Baciu, în „Călendarul Unirii", Blaj, III, 1899, p. 
65-74, Popa Tanda, în „Călendariu'', Arad, XXII, 1901, p. 94-113 şi „Călin
darul Bunului econom'', Sibiu, I, 1887, p. 1-17. Povestea Spaima zmeilor, în 
„Călendarul Minervei'', Bucureşti, IX, 1907, p. 183-190; O jertfă a vieţii, tot 
aici, XIII, 1911, p. 191-207 şi amintirile intitulate I. L. Caragfole, XV, 1913, p. 
81-82. „Volksbildungsvereins in Rumanien. Haus Kalender'', Bucureşti, 1913, 
p. 215-224, tipăreşte, pentru prima oară, schiţa Ein Demokrat, tradusă ulterior 
sub titlul Un democrat. 

Prezenţa prozei lui Al. Vlahuţă, îndeplineşte prerogativele povestirii"17. În 
„Călindariul poporului bucovinean", IX, 1896, p. 99-108, se tipăreşte !11 străini. 
Nuvela recreează un patriarhalism întârziat, anunţând sfârşitul unei lumi aşe
zate, sugerat de moartea Ilincăi, „cea mai mândră fată din Plăseschi". Hora, de 
la care fata „se întorcea ca de la biserică'', şi scrânciobul sunt elemente/sim
boluri rustice ale unui model epic impregnat de lirism şi dramatism18. La fel de 
inconsistentă este proza lui Al. Vlahuţă în calendarul românesc din alte subspaţii 
culturale: Cetatea Neamţului, din România pitorească, în „Calendarul 
Minervei'', Bucureşti, IV, 1902, p. 49-51, Degeţel (schiţă), tot aici, în V, 1903, 
p. 106-109, De la ţară, în „Călindarul poporului'', Sibiu, XVIII, 1903, p. 68-72. 

Pentru „estetica duioşiei" reprezentativă este schiţa lui B. Delavrancea 
Bunicul din „Calendariul poporului bucovinean", XIII, 1900, p. l 07-11 O, apar
ţinând unui diptic elogiat deseori („flori fără moarte" - M. Sadoveanu, „mici 
minuni" - D. Murăraşu, „două bijuterii ale prozei româneşti" - Emilia Şt. 
Miticescu). Prin „alura serafică" a unui bătrân înţelept şi sfătos întrupând sen
timente etern umane şi portretul realizat prin esenţializare, potrivit unui clasi
cism al perfecţiunii, schiţa infuzată de idilism, în sensul de „expresie a iubirii 
duioase şi naive", a modelat şi prin intermediul calendarelor generaţii de copii 19• 

Din proza lui Delavrancea „Volksbildungsvereins in Rumanien. Haus Kalendar" 
selectează pentru sumarul din 1911 Der Grossvater; p. 179-181 şi Die Gross
mutter, p. 182-184. Milogul apare în ,,Almanah literar şi ilustrat'', Bucureşti, II, 
1887, p. 133-136, 139-139, 142-143, 145-146; Văduvele, în „Călindarul 
poporului", Sibiu, X, 1895, p. 41-65; Hag;, Tudose, în „Calendarul Ligei pentru 

17 Ibidem, p. 75. 
18 Cf. Dan Mănucă, op. cit., p. 38-39. 
19 Emilia Şt. Miticescu, De/al'rancea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975, p. 138-139. 
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Unitatea Culturală a Tuturor Românilor'', Bucureşti, 1894, p. 40-57 şi ,,Amicul 
poporului. Călendariu", Sibiu, XXXVII, 1897, p. 35-55. „Calendarul nostru", 
Bârlad, 1918, p. 55-59, reproduce schiţa Două lacrimi. 

Unul dintre prozatorii calendarelor bucovinene care „au susţinut cu ope
rele lor disciplina sufletului''2°, este I. Al. Brătescu-Voineşti, un povestitor talen
tat, cu vocaţia relatării, autor al unor povestiri „de o reală frumuseţe, certificând 
poetica acestei structuri inepuizabile sub raport artistic"21 . Schiţa Conu Alecu 
(„Calendarul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina", 
Cernăuţi, 1914, p. 140-143, reprodusă din „Viaţa românească", laşi, I, Nr. 7, 
sept. 1906, p. 5-8) înfăţişează un povestitor îndrăgostit de istorisiri, mereu în 
căutarea unui auditoriu dispus să-l asculte („Totdeauna avea ceva de istorisit mai 
cu haz ca dumnealui"). Invocând un motiv determinat, I. Al. Brătescu-Voineşti 
creează ,,ritualul integral al povestirii", aceasta construindu-se „discret şi cu un 
fluid nostalgic, ca un cântec de violoncel, având duioşie şi frumuseţi inalte
rabile"22. În bună tradiţie clasică, personajul aparţine caracterelor, într-un şir de 
schiţe pe care le putem considera fiziologii, care trăiesc, în primul rând, prin dis
cursul lor. Schiţa în discuţie ilustrează tendinţa condensării stilului pentru „a 
reda cât mai multă viaţă"23. Autenticitatea decurge aici din oralitatea şi natu
raleţea stilului. Grija pentru a subordona socialul eticului, naturaleţea dialogului, 
gradaţia acţiunii, economia mijloacelor produc bucuria lecturii, alimentată de 
stabilitatea şi echilibrul valorilor morale. Clasicul observator al provinciei, sen
timental şi moralist patetic, este preferat de câteva calendare până târziu după 
1918: Din carnetul unui judecător („Calendarul Minervei", Bucureşti, VIII, 
1906, p. 260-265), Conu Alecu („Amicul poporului. Călindariu", Sibiu, XLVIII, 
1908, p. 103-106), !11tu11eric şi lumină (,,Almanahul Societăţii Scriitorilor 
Români", Bucureşti, I, 1912, p. 4~8), Puiul („Calendar'', Arad, 1930, p. 
97-102).În acest circuit al difuzării prin calendar, proza lui I. Al. Brătescu
Voineşti a răspândit, prin „subtilitatea ei necăutată de nuanţă educativă'724, valori 
fundamentale pentru o lume zguduită de ritmurile înnoirii: cultul familiei, cuvi
inţa, datoria, respectul, devotamentul, abnegaţia, indispensabile bunei rânduieli 
în societate. 

Celălalt observator al provinciei, I. A. Bassarabescu, din creaţia căruia 
„Călindariul poporului bucovinean", XVIII, 1905, p. 83-85, tipăreşte schiţa 
Sâmburele (apărută prima dată, în „Floare albastră", nr. 6, 1898, şi în volumul 
Nuvele, 1903, p. 29-31 ), se prezintă cu o viziune preponderent umoristică, după 

20 Vladimir Streinu, Ion Al. Brătescu-Voineşti sau literat11ra venerabilă, în Pagini de cri-
tică literară, I, Marginalia, eseuri, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 180. 

21 Ion Vlad, op. cit., p. 47. 
22 Ibidem, p. 77. 
23 G. Ibrăileanu, Scriitori români şi străini, I, Bucureşt~ Editura pentru Literatură, 1968, p. 

413. 
24 Vladimir Streinu, op. dl., p. 183. 
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modelul prestigios al lui Caragiale. Adoptând formula „instantaneului epic", 
Bassarabescu realizează mici studii de caracter. Eroii săi sunt „sentimentali lip
siţi de iniţiativă, cu spaima schimbărilor în modul lor de viaţă''25• Lipsit de tem
peramentul povestitorului, autorul cercetează totul cu ochi de psiholog, reţine 
dominantele plastice, atmosfera, în tablouri statice de genul „naturilor moarte". 
Investigarea traiului citadin al provinciei pătrunde şi în literatura calendarului, 
aducând un nou model epic. Sâmburele este revelatorie, recreând comedia aflării 
unui ginere potrivit pentru fetele de măritat. Coana Elenca visează „să-şi dea 
fata după unul de la gară" („Totdeauna gara a fost o comoară nesecată de gineri") 
şi eşuează din pricina unui „afurisit de sâmbure", exclamând numai atât: „Păcat 
de jobenul tău! Păcat că mai eşti de la gară, mojicule!". 

Calendarele româneşti din primele decenii ale secolului au manifestat 
interes pentru proza lui I. A. Bassarabescu, punând în circulaţie schiţe şi nuvele: 
Noi şi vechi („Calendar literar şi artistic", Bucureşti, 1909, p. 107-111), Bradul 
(„Anuarul general al presei române", Bucureşti, IV, 1910, p. 300), Străinul 
(„Calendariul «Românului»", Caransebeş, XXII, 1910, p. 134-142, text reprodus 
din „Convorbiri literare"), Eder (ibidem, XXIII, 1911, p. 152-153, după aceeaşi 
sursă), După Rache („Almanacul Societăţii Scriitorilor Români", Bucureşti, I, 
1912, p. 23-28). 

I. Agârbiceanu, alt prozator reprezentativ în literatura calendarului 
bucovinean, compune după modelul clasic al realismului26• El intuieşte, dincolo 
de împrejurări, destine omeneşti cu o largă semnificaţie morală şi socială. 
Povestirea devine la el „fenomen artistic exemplar". Autorul este „un static pri
vitor îndelung în fenomen"27, interesat de amănunte, un povestitor viguros, deşi 
lipsit de „înţelegerea rafinată a artei", un bun observator, încălzit de un nobil 
idealism28, încrezător în bunătatea originară a naturii omeneşti. El aduce şi în 
circuitul calendarului „semne îmbucurătoare de energie sufletească" prin care 
literatura Ardealului reprezintă „un viaticum întăritor, pentru un neam întreg, o 
hrană spirituală din cele mai preţioase, o îmbărbătare la luptă". Această lite
ratură „ce învaţă, ridică sufletele, punându-le dinainte icoana unui trai mai 
cinstit"29• Duioşia, fineţea observaţiei şi a exprimării, intuiţia care luminează 
adâncuri ale sufletului omenesc, lirismul absorbit în povestire, viziunea esenţial 
epică sunt particularităţi ale acestui „document sufletesc" al Ardealului. Agâr
biceanu este atras, în alegerea subiectelor, de caracterele frumoase din viaţă, 

2s Const. Ciopraga, Literatura română între 1900 şi 1918, Iaşi, Editura Junimea, 1970, 
p. 569. 

26 Jon Vlad, op. cit., p. 134. 
27 G. Bogdan-Duică, Ion Agârbiceanu: „Do1Jă iubiri", în „Societatea de mâine", I, 12, 12 

apr. 1924, p. 261. 
28 E. Lovinescu, art. cil., p. 817. 
29 Ibidem, p. 822. 
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convins fiind că „un caracter frumos din viaţa reală poate fi şi educativ''3o. Proza 
sa, „carte de modestie şi dragoste creştină", explorează mediul patriarhal româ
nesc31, întruchipând „esenţa transilvanităţii", sensibilizând convergent ideea de 
spaţiu etnic, propulsând printr-o „energie explozivă" epicul, socialul, etnicul şi 
eticul, categorii majore necesare unei literaturi tinere, prin creaţii „ca răspuns 
dat destinului", în care se contopesc formele, coloratura, varietatea sufletului 
unei naţiuni32 . Peisagistica în povestirile lui Agârbiceanu este factor definitoriu 
al modelului narativ. Bătrânul Ion Bârluţ din Adieri („Almanah jubiliar Aca
demia ortodoxă", Cernăuţi, 1909, p. 152-157), copleşit de amintirile vremii 
când simţea „adierile acelea prin suflet în capul primăverii'', „coboară adânc în 
sufletul său'', în timp ce „bat vânturi mari de la apus, pline de umezeală, de 
miros de apă". Înserarea, vântul şi glasul clopotelor, simboluri ale modelului 
epic favorit, îl înfioară: „ - Ce te-a ajuns deodată, frate, de nu ţi-s boii acasă? îl 
întrebă în urmă. - Nu m-a ajuns nimic. Iacă, mă gândesc că noi, acum, de-aici 
încolo, va trebui să tot mergem la biserică, mă gândesc că, pentru noi, n-are să 
mai vină primăvara şi viaţa. Acum tăcu şi baba şi plecară la biserică. Şi pădurile 
mari de brazi «gemeau de plăcere» dar Ion Bârluţ nu le mai auzea". Din proza 
lui I. Agârbiceanu mai apar în calendarele noastre: Vara-ntr-un sat („Calendarul 
revistei Ramuri'', Craiova, 1908, p. 140-147), Patima („Calendarul Minervei'', 
Bucureşti, XIII, 1911, p. 138-144), Legendă s/avă(„Calendariu'', Sibiu, CXVIII, 
1910), Om de potcă („Călindarul poporului", Sibiu, XXVI, 1911, p. 41-45), 
Domnişoara Lăurica („Almanahul Societăţii Scriitorilor Români", Bucureşti, I, 
1912, p. 9-13), O floare sălbatică (,,Anuarul ziarului Patria'', Craiova, III, 1912, 
p. 52-58), Acasă („Calendarul Asociaţiunii'', Sibiu, VI, 1917, p. 100-108). 

Cu Mihail Sadoveanu se încheie seria prozatorilor reprezentativi în calen
darele bucovinene până în 1918. Sentimentul timpului, adus în literatura noastră 
de Ion Creangă, este trăsătura esenţială a povestirilor lui Sadoveanu. La Creangă, 
timpul folcloric, într-un univers de inedit românesc, de fermecătoare familiari
tate rustică, era menit a conserva „stilul arhaic al naraţiunii populare''33• Sado
veanu însă, conferind eposului dimensiuni estetice noi, consacră definitiv poves
tirea în universul formelor epicului. Reevaluând motive şi structuri arhetipale, 
aduce povestirea din timpuri străvechi, adăugându-i o viziune proprie. Evocând 
lumi şi închipuind destine, Sadoveanu stăpâneşte mereu „sensurile înţelepciunii 
ascunse în mituri"34• „Calendarul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 

30 Ion Agârbiceanu, Pledoarie pentru proza scurtă, în „Tribuna", II, 13(60), 29 martie 
1958, p. 7. 

31 N. Iorga, Un volum de nuvele al d-lui Agârbiceanu, în „Neamul românesc literar", II, m. 
12, 21martie1910, p. 177-179; Ion Breazu, Jon Agârbiceanu, în „Gând românesc", I, Dr. 1, mai 
1933, p. 75-82. 

32 Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, Transilvania ... , Bucureşti, Editura Fundatiei Culturale 
Române, 1996, p. 13-25. 

33 Ovidiu Bârlea, Creangă şi povestea populară, în „Ateneu", V, 7(48), iulie 1968, p. 12. 
34 Ion Vlad , op. cit., p. 90. 
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din Bucovina'', Cernăuţi, 1914, tipăreşte Povestea descălecatului (p. 81-84) şi 
Vestitorii (p. 152-155). Cea de a doua este, în bună măsură, semnificativă pentru 
specificitatea epicului sadovenian: „Pentru cei mici şi umiliţi, pentru ca sufletele 
lor să nădăjduiască şi să se mângâie, a răsărit odată o stea şi s-a născut un prunc, 
care mai pe urmă a umplut lumea cu lumina bunătăţii. În umilinţă s-a născut 
copilul sfânt, umilit a trăit, umilit şi-a dus crucea spre osânda pe care cei răi i-o 
pregătiseră; pentru cei mulţi şi sărmani a murit. Dar, în sufletele celor mici, de 
atunci a ars neîntrerupt lumina credinţei pentru zile mai bune, şi nădejdea aceas
ta mergeau s-o vestească cei doi copii, fără să-şi dea seama; cu cântecele şi cu 
steaua lor se duceau să umple de voie-bună inimile oamenilor; şi mergeau, 
tremurând de frig şi scâncind prin noaptea de iarnă, şi clopoţelul de deasupra 
capetelor lor tremura dulce. [ ... ] Străinii veniţi tremurând prin frig şi prin 
întunerec, necunoscuţii cari le deschiseseră uşa găzduirii, acuma stăteau înfrăţiţi, 
şi cântecul simplu umplea sufletele de mângâiere şi de lumină". 

Aceeaşi povestire am mai întâlnit-o în „Calendarul Unirii", Blaj, VIII, 
1907, p. 137-157. Alte povestiri sadoveniene în calendarele româneşti: Luarea 
Griviţei („Călindarul de la Cluj", 1906, p. 23-35), Zâna lacului („Calendarul 
Minervei'', Bucureşti, VI, 1904, p. 114-118), Codrul (ibidem, IX, 1097, p. 225-
236), Ceasul al doilea (ibidem, XII, 1910, p. 117-125), Din Galiţia, povestire 
cu subiect din primul război mondial (ibidem, XVIII, 1916, p. 145-148, 150- 153), 
Emigranţii la Brazilia („Calendarul revistei Ramuri", Craiova, 1908, p. 120- 130), 
Monastirea R~ca („Calendariul Românului'', Caransebeş, XXI, 1909, p. 67-73). 

Un loc important în economia calendarelor bucovinene de până la 1918 îl 
ocupă proza cu interes pentru istorie, în tradiţia „Daciei literare'', dar şi sub pre
siunea racordării la timpul şi spaţiul naţional. Teodor V. Ştefanelli se remarcă 
prin preocuparea pentru buna cunoaştere a istoriei Bucovinei: George Fulgerul, 
reconstituire a unui episod din timpul domniei lui Vasile Lupu („Calendariu 
Saţietatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina'', I, 1874, p. 
86-101), Ceva despre Bucovina (ibidem, III, 1876, p. 82-94). Ion Grămadă, 
autor al schiţelor istorice Nunta domniţei Maria cu Ianuş Radziwill (1645) şi 

Nunta domniţei Ruxandra (1652) incluse în voi. Din Bucovina de altădată 
(1911 ), apare cu Jurământul Bucovinei la 1777 („Călindariul poporului bucovi
nean ... ", XXII, 1909, p. 78-91) şi Cum era pe vremuri la noi În Bucovina, ibi
dem, XXIV, 1911, p. 63-68. Finalul acesteia din urmă se impune şi prin reali
zarea artistică: „Cernăuţiul cel murdar, care îmbrăcase măcar pentru scurtă 
vreme haină de sărbătoare, ca să primească între zidurile sale alaiul celor doi 
împăraţi ce au hotărât lucruri însemnate pentru istoria universală, părea, după 
strălucirea de o clipă, încă mai pustiu ca înainte, cu uliţele sale strâmte şi 
noroioase, cu mizeriile şi cu numeroşii evrei ce i-au schimbat pe încetul carac
terul de orăşel moldovenesc într-un oraş modem, care aproape nu aminteşte-n 
nimic de locuitorii săi băştinaşi". I. E. Torouţiu, cunoscut prin schiţele şi nuve-
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lele de tinereţe incluse în volumul Chipuri (1912), cu subiecte din lumea oame
nilor năpăstuiţi, sceptici, slabi din fire, dar buni şi cinstiţ~ fără capacitatea de 
aprofundare a caracterelor omeneşti, refuzând senzaţionalul, cu descrieri de 
natură uneori reuşite şi apreciate pentru elementul duios, caracteristic din 
Bucovina, apare ca un episod din revoluţia de la 1848 din Transilvania intitulat 
Răzbunare (,,Almanah jubiliar Academia ortodoxă", 1909, p. 47-55). Dem. E. 
Petrescu, autor al volumului Oameni de bine, Craiova, 190635, este difuzat în 
Bucovina prin Dezerton1l, nuvelă pe tema războiului de independenţă („Că
lindariul poporului bucovinean", XIV, 1901, p. 77-81). Pentru aceeaşi structură 
tematică pot fi doar menţionate proza lui Averchie Macovei Doi fraţi, evocând 
un episod din luptele regimentului bucovinean de infanterie nr. 41, în anul 1878 
în Bosnia („Calendariul Societatea Academia ortodoxă'', 1888, p. 102-106), 
nuvela cu subiect din războiul de independenţă Patrie (nesemnată, în „Că
lindariul poporului bucovinean", XVI, 1903, p. 67-85) şi Tudor Vladimirescu, 
semnată „F. I." (ibidem, XXI, 1903, p. 81-83). 

Consistentă, dar inegală ca valoare, este proza care explorează socialul 
prin recursul la diverse modele epice. Teodor V. Ştefanelli (Truţă) cultivă poves
tirea şi nuvela cu personaje din mediul rural pe care l-a cunoscut bine. Fără a 
dovedi prea multă inventivitate, el reuşeşte să treacă de simpla relatare, cu un 
umor blând şi complice, stăpânind un stil fluid şi un limbaj care rezistă prin 
plasticitate. „Calendariu Soţietatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina" îi tipăreşte două creaţii cunoscute: Dascălul Ţintilă (I, 1874, 
p. 101-107, 107-115) şi Un omor. .. (II, 1875, p. 111-141). 

Mediul predilect al schiţelor şi nuvelelor lui Ion Grămadă, incluse în volu
mul postum Scrieri literare (1924) este viaţa de la ţară, idilică, plină de senină
tate, de optimism robust, înfiorată doar de dorul înstrăinării. Peisagistica, plină 
de simboluri rustice, îi defineşte modelul epic dintr-un şir de scrieri. I. Grămadă, 
în opoziţie cu rusticul patriarhal, aduce şi tipuri din mediul citadin. Proza sa, de 
o „moralitate desăvârşită"36, se distinge în tânăra literatură bucovineană prin 
capacitate de evocare, fineţea observaţiei, abilitatea în crearea de tipuri umane, 
umorul decent, vioiciunea stilului şi coloratura regională. Schiţa Studenţi este 
tipărită în ,,Alrnanahjubiliar Academia ortodoxă'', 1909, p. 106--118. 

Adrian Forgaci, mai cunoscuţ ca poet, apare în „Almanah literar", 
Cernăuţi, 1903, p. 103-112, cu nuvela Concertul, vădind grijă pentru con
strucţie, integrând în structura epică scrisori, versuri, dar nedepăşind pragul „li
teraturii de consum" frecvente în calendare. 

În afară de bucovineni, semnalăm prezenţa unor prozatori din alte 
provincii, unii larg difuzaţi în calendarele vremii: Theodor D. Speranţia, 

35 Lucian Predescu, Enciclopedia „ Cugetarea", Bucureşti, Editura Cugetarea, 1940, p. 653. 
36 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina 1775-1918 (ln legătură cu 

evoluţia culturală şi politică), Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1926, p. 250. 
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Frumoasa („Călindariul poporului bucovinean", XV, 1901, p. 90-93), Mila de 
mic (ibidem, XXV, 1912, p. 104-105), Ioan Adam, Un vis („Almanach literar'', 
1905, p. 19-22), Pop Vasile, O noapte de veselie („Călindariul poporului buco
vinean", XVI, 1902, p. 112-114), Trei crai (ibidem, XVIII, 1905, p. 97-99), 
Grigore Teodosiu, În gura lupilor (ibidem, p. 70-73), Marin Stroescu, Un om 
rău (ibidem, XIX, 1906, p. 77-80). 

Proza folclorică este consistentă în calendarele bucovinene şi este re
prezentată prin personalităţi ale folcloristicii româneşti. Unii sunt preoţi şi 
învăţători harnici, cu dragoste pentru chemarea lor, pătimaşi culegători de folc
lor, sfătuitori ai poporului, cu un larg orizont intelectual. Alţii încearcă să 
creeze o literatură originală prin schiţe, povestiri şi nuvele din viaţa ţărănească, 
într-un stil simplu, familiar, cu scop educativ şi risipite cu generozitate în publi
caţii româneşti de pretutindeni, fără a se putea desprinde de un mic romantism 
sentimental şi idilic. „Tradiţiile poporale" datorate lui Simion Florea Marian 
sunt risipite în mai multe calendare de aici: Feciorul Dediului („Calendariu 
Saţietatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina'', II, 1875, 
p. 100-110), Ştefan Vodă (ibidem, III, 1876, p. 100-101); Ştefan Tomşa şi 
Mitropolitul Crimca (ibidem, p. 114-119), Românca şi tiitarii (ibidem, 123-130 
şi în „Călindariul poporului bucovinean'', IV, 1891, p. 71-82), Tolpa şi Ştefan 
Vodă (ibidem, XIX, 1906, p. 85-89), Drăgoi şi cucu (,,Almanah literar 1903, 
p. 25-32), Ştefan Vodă şi tătarii („Calendariu Saţietatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina", VII, 1880, p. 91-100), Dintre basmele şi le
gendele culese de P. Ispirescu sunt difuzate Despre pomul Crăciunului (Krist
Baum) în „Calendariul Societatea Academia ortodoxă'', 1888, p. 89-102, repro
dusă din revista „Ţara nouă" din Bucureşti, redactată de I. Niţescu (în broşură, 
Bucureşti, 1886) şi Făt Frumos cel rătăcit (ibidem, 1891, p. 101-112). I. Pop 
Reteganul apare cu Norocul şi mintea („Călindariul poporului bucovinean'', XII, 
1899, p. 74-82), reprodusă din voi. Poveşti ardeleneşti, Braşov, 1888, Toader 
Sprinten (ibidem, XVI, 1903, p. 82-89) şi schiţa E legat (ibidem, XXV, 1912, 
p. 96-98). „Calendarul Societăţii pentru Cultură", 1914, retipăreşte Îngerul 
românului (p. 72-76) din Poveşti şi legende din popor, voi. XVII, editate de 
Academia Română şi Norocul şi mintea (ibidem, p. 135-139). S. Teodorescu
Kirileanu se face cunoscut cititorilor de calendar prin Mănăstirea Putnei 
(„Călindariul poporului bucovinean'', XVIII, 1905, p. 68-69). Legenda a fost 
inclusă în volumul Ştefan Vodă Cel Mare şi Sfânt, Focşani, 1903. Mai figurează 
în calendare: V. A. Urechia, Ţara fără bătrâni (ibidem, XII, 1899, p. 71-73 ), 
inclusă ulterior în volumul Legende române; Nicolae Petre-Petrescu, Dorinţele 
bogatului şi dorinţele săracului (ibidem, XXIII, 1910, p. 102-105), Raţa de aur 
(„Calendarul copiilor'', 1910, p. 16-19) reprodusă din „Amicul tinerimii"; Elena 
Voronca, Ziua şi noaptea la popor („Almanach literar", 1903, p. 63-68, 70-76), 
Căpitanul lui Ştefan (ibidem, 1905, p. 51-57) ş.a. 
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Calendarele bucovinene nu neglijează memorialistica şi nici însemnările 
de călătorie. Reţin atenţia, prin valoarea documentară îndeosebi, Amintiri despre 
Eminescu, de Radu I. Sbiera („Almanach literar", 1903, p. 85-102), Povestea 
unei vânători de urs, note de călătorie de T. V. Ştefanelli („Calendarul Societăţii 
pentru Cultură'', 1914, p. 65--69), Din vremuri În vremuri, amintiri din Italia, de 
Adrian F orgaci (,,Almanach literar", 1905, p. 107-113 ). 

Nu este lipsită de interes prezenţa bucovinenilor în calendarele acestei 
perioade din celelalte provincii româneşti. „Tradiţia poporală" a lui S. FI. 
Marian, To/pa şi Ştefan Vodă apar în „Calendarul Asociaţiunii", Sibiu, II, 1913, 
p. 130 (Aici apărea şi în voi. Tradiţiuni poporale române în 1878). Povestirea 
Macsim Sâmboan, de acelaşi autor, se tipăreşte după „Deşteptarea'', în „Calen
dariul Românului", Caransebeş, X, 1898, p. 95-102. Hassan Călugărul, una din 
scrierile reuşite ale lui T. V. Ştefanelli, circulă prin „Amicul poporului. Călen
dariu" (Sibiu, XXVIII, 1888, p. 35-49), Moartea lui Dule a lui M. Teliman 
apare în „Calendarul «Minervei», VI, 1904, p. 227-233, iar schiţa lui Em. Gri
gorovitza Seminaristul, în ,,Almanachul Dâmboviţa Bucureşti, 1912, p. 197-205. 
Devreme a fost răspândită prin calendare şi una din cele dintâi scrieri în proză 
ale lui Iraclie Porumbescu Desmormântarea domnitorilor Moldovei, În cata
combele Monastirii Puh1a, tipărită de „Calendar pentru poporul românesc", Iaşi, 
XVI, 1857, p. 64 din „Gazeta de Moldavia", unde apăruse în 1856. 

Proza calendarelor din această provincie lasă uneori de dorit, este lipsită 
de „acea desăvârşire, de grijă statornică pentru fineţe, de eleganţă în înfăptuirea 
tehnică". Această literatură rămâne deseori doar „un semn al vremei şi al locu
lui, din întretăierea cărora a izvorât"37 . Nu trebuie să uităm însă că „scrisul 
românesc din Bucovina până la unire a avut acest îndoit rol cultural: de a cultiva 
forma graiului românesc în luptă aici [ ... ] cu toate graiurile pământului şi de a 
servi drept hrană sufletească şi armă de apărare generaţiilor dinainte de războiul 
întregirii naţionale. Ambele scopuri le-a servit cu credinţă"38 . 

Resume 

L'etude Prosateurs roumains dans Ies calendriers de la Buc01·i11e dam Ies a1111ees 1811-
1918 aborde Ies problemes specifiques de la prose repandue par l'intermediaire deces „bien sym
boliques" qui sont Ies calcndriers. 

La diffusion de bonne heure en Bucovine des ecrits de C. Negruzzi, I. Creangă, I. Slavici, 
Al. Vlahuţă, B. Delavrancea, I. Al. Brătescu-Voineşti, I. A. Bassarabescu, I. Agârbiceanu, 
M. Sadoveanu est cherchee dans le contexte de l'evolution de la prose rournaine. L'auteur n'ou
blie ni Ies contributions d'un reel merite de la jeune litterature de la Bucovine, la specificite, le 
role de modele et la circulation de celle-ci dans Ies periodiques des autres provences roumaines. 

37 Eugen Lovinescu, op. cit., p. 820. 
38 Grigore Nandriş, Prefafă la C. Loghin, Antologia scrisului buco1·i11ea11 până la Unire, 

Cernăuţi, Editura Mitropolitului Silvestru, 1938, p. V-VII. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ. STATISTICĂ 

MOLDOVA FAŢĂ DE PRINCIPATUL HALICI 
ÎN SEC. XII-XIV 

ŞTEFAN PURICI 

Limitele extinderii spre sud a dominaţiei politico-administrative a Principa
tului Halici şi Volânia în perioada premergătoare formării statului Moldova au 
provocat, în ultimele decenii, un interes aparte în rândul istoricilor şi opiniei 
publice. Explicaţia acestui interes o aflăm în datoria oamenilor de ştiinţă de a 
clarifica problemele controversate ale trecutului, iar chestiunea enunţată este 
una dintre temele tratate diferit de istoriografiile română şi ucraineană. Obliga
ţiile politico-morale şi diplomatice ale unor guverne din Europa Centrală şi de 
Est de a justifica şi a fundamenta, din punct de vedere istoric, anexările unor te
ritorii străine, modificările prin violenţă ale liniilor de frontieră, în secolele 
XVIII-XX, i-au determinat pe unii istorici să găsească „soluţii" care ar putea 
scuza deciziile politice. 

Problema dependenţei unei părţi a Moldovei de Principatul Halici (de 
Pocuţia) a fost ridicată de Curtea de la Viena, în anii '70 ai secolului al XVIII-iea, 
ca temei istoric pentru includerea nord-vestului Moldovei în componenţa 
Austriei, care, din 1772, deţinea Galiţia 1 • Drepturile „istorice" ale Haliciului 
(Austriei) asupra unei părţi a Moldovei au fost iniţial formulate în scrisoarea 
colonelului Seeger von Diirrenberg din I O decembrie 1773 şi în raportul maioru
lui Mieg, din 23 decembrie 17732• În iama anului 1773-1774, colonelul Seeger 
a scris un voluminos tratat despre istoria teritoriilor vizate, pe baza relatărilor 
cronicilor poloneze. Autorul studiului demonstra că, în timpuri mai vechi, acest 
teritoriu a aparţinut Haliciului şi, împreună cu acesta, a căzut sub dominaţia 
Poloniei. Dar, datorită unor circumstanţe nefavorabile, acest „district" a fost 
răpit de la polonezi, din care cauză regele Ioan Albert a organizat, în vederea 
recuperării teritoriului pierdut, aşa-zisa „expediţie bucovineană". Seeger a 
colectat de asemenea un şir de informaţii documentare referitoare la „districtele 

1 H. Hofbauer, V. Roman, Bucovina, Basarabia, Moldova (O (ară uitată între Europa de 
vest, Rusia şi Turcia), Bucureşti, Editura Tehnică, 1995, p. 19. 

2 M. Iacobescu, Din istoria Bucovinei, (1774-1862). De la administrafia militară la 
autonomia pro1·i11cială, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 61--62. 
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şi starostiile Hotin, Cernăuţi şi Suceava", subliniind că, în diverse timpuri şi, în 
special, în perioada domniei lui Ioan Sobieski, acestea au aparţinut Poloniei3. 

Drept răspuns la aceste teorii care, în timpul revoluţiei de la 1848, în 
Bucovina, au început să fie utilizate de unele cercuri din Lemberg (Lvov) şi 
Viena ca argument în favoarea menţinerii uniunii politico-administrative a 
Bucovinei cu Galiţia (1786-1849), gazeta „Bucovina'', editată la Cernăuţi între 
anii 1848 şi 1850 de fraţii Hurmuzachi, a adus argumente şi a fundamentat con
cepţia despre trecutul românesc al Bucovinei, despre autohtonitatea românilor şi 
ulterioara colonizare ucraineană. 

Schema austriacă a istoriei Moldovei a fost preluată de istoriografia ucrai
neană. Astfel, în anul 1875, rusofilul bucovinean G. Kupceanko propovăduia 
ideea cu privire la „supunerea unei părţi a Basarabiei, Moldovei şi Bucovinei 
principilor halicieni"4• Opinia aceasta a fost adoptată şi de alţi istorici şi cercetă
tori ucraineni ai Bucovinei, ca St. Smal-Stoţki, M. Korduba şi G. Piddubnâi5, 

care au încercat s-o dezvolte şi s-o fundamenteze mai temeinic. Însă, pe lângă 
pretinsa diplomă din anul 1134 a lui Ivan Berladnic şi fragmentul din Cântec 
despre oastea lui Igor cu o adresare în hiperbole către principele halician Jaro
slav Osmomâsl, n-au adus în sprijinul tezei lor noi argumente. 

Printre adepţii concepţiei privitoare la întinderea dominaţiei polico-admi
nistrative a principilor halicieni asupra întregului teritoriu al Moldovei sau 
numai asupra unei părţi a acestuia se numără istorici din Ucraina, Rusia, 
Moldova şi România, ca D. Doroşenko, M. Hruşevski, V. Paşuto, F. Grecul, 
A. D. Xenopol, N. Mohov, P. Constantinescu-Iaşi, B. Timoşciuk6 ş.a. Ca o realitate 
istorică a intrat această teorie în manualele şcolare din fosta U.R.S.S. şi actuala 

3 O. Masan, Im 'ia zrodîlosia u şumi lisu. Kolî i jak zjavâlasia nazva naşoho kraiu, în 
„Bukovânskiijurnal" (Cernăuţi), 1992, nr. 1, p. 114. 

4 G. Kupceanko, Nekotorâia istoriko-gheograficeskia svedenia o Bukovâne, Kiev, 1875, 
p. 31. 

s St. Smal-Sto\ki, Bukovânsika Rusi. Kuliturno-istorâcinâi obrazok, Cernivţi, 1897, p. 3-4; 
M. Korduba, lliustrovana istoria Bukovânî, Cemivţi, 1906, p. 15; G. Piddubnâi, Bukovâna. li 
mânule i suciasne, Harkiv, 1928, p. 30. 

6 D. Doroşenko, Narâs istorii Ukrainî, Lvov, 1991; M. Hruşevski, Istoria Ukrainî-Rusi, 
t. 2., XI-XIII vik, Vâd. drube, rozşârene, Lvov, 1905; V. T. Paşuto, Ocerki po istorii Galiţko
Volâ11skoi R11si, Moskva, 1950; F. A. Grecul, U istokov mnogovekovoi drujbî 1110/davskogo, 
111sskogo i ukrainskogo narodov, in Vekovaia drujba. Materiali naucinoi sessii Instituta Istorii 
Moldavskogo filiala AN SSSR, sostoiavşeisia 27-29 noiabria 1958 g„ Chişinev, 1961; A. D. 
Xenopol, Istoria ro111â11ilor din Dacia traiană, Ed. a 3-a, voi. 2, Bucureşti, 1925; N. A. Mohov, 
Moldavia epolii feodalizma (ol drew1eişih vremion do naciala XIX veka), Chişinev, 1964; idem, 
Ocerki istorii formirovaniia moldavskogo naroda, Chişinev, 1978; idem, Prietenie călită de 
veacuri (Relaţii moldo-ruso-ucrai11ene din cele mai vechi timpuri şi până la încep11tul sec. al 
XIX-iea), Chişinău, 1983; P. Constantinescu-Iaşi, O prietenie de veacuri. Scurl istoric al relaţiilor 
dintre popoarele român şi rus, Bucureşti, 1957; B. O. Tâmoşciuk, Dav11iorusika Buko,•â11a, Kiev, 
1982; I. P. Rusanova, B. A. Timoşciuk, Drew1erusskoie Pod11estro,•ie: istoriko-krae\•edceskie 
ocerki, Ujgorod, 1981. 
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Ucraină, în lucrări fundamentale şi de sinteză7 . Lucrarea Bucovina, trecutul şi 
prezentul ei editată în anul 1956 prin concursul diasporei ucrainene în Franţa 
şi S.U.A. este, în acest sens, reprezentativă. Autorii ei au interpretat istoria 
Bucovinei prin prisma teoriei amintite, subliniind că, „de-a lungul întregii exis
tenţe a acestei formaţiuni statale ucrainene (a Principatului Halici-Volânia -
n.n.), actuala Bucovină a intrat în componenţa ei8• Iar autorii operei Istoria 
R.S.S. Ucrainene în 10 volume au inclus în componenţa principatului halician, 
practic, întreg teritoriul Moldovei istorice. Oamenii de ştiinţă au specificat că 
„din al doilea sfert al secolului al Xii-lea, în dependenţa politică şi economică 
de Halici a nimerit regiunea cursului inferior al Nistrului şi Dunării. Aici a 
apărut originalul, prin structura sa politică, cnezat al Bârladului, cu o populaţie 
comercială şi meşteşugărească multinaţională, concentrată în oraşele Bârlad, 
Cetatea Albă, Cern, Târgul laşilor, pe Prut, a Romanului, pe Moldova, Suceava, 
Siret, Galaţi, Baia ş.a. [„.] În a doua pătrime a secolului al XII-iea, Bârladul a 
obţinut statutul de oraş princiar şi acolo, din când în când, se afla Ivan 
Rostislavici [Berladnic - n.n.]"9. Teoria dominaţiei haliciene asupra teritoriului 
Moldovei persistă şi în istoriografia ucraineană postsovietică 10. 

În acelaşi timp, un număr considerabil de istorici a contestat întinderea 
stăpânirii haliciene asupra teritoriului dintre Nistru şi Dunăre. Astfel, în anul 
1889, I. Bogdan a dovedit caracterul fals al diplomei bârlădene de la 1134 11 , 

prezentând rezultatele studiului său şi ale oamenilor de ştiinţă din Rusia 12. 

Dimitre Onciul, pornind de la o analiză profundă a izvoarelor istorice medie
vale, a combătut cu argumente temeinice teoria dominaţiei haliciene asupra 
teritoriului viitoarei Moldove 13. Istoricul I. Nistor a dovedit cu argumente funda-

7 Istoria R.S.S. Moldoveneşti (în 6 volume), voi. I, Chişinău, 1988; lsto1ia României (în 4 
volume), voi. 2, Bucureşti, 1962; Istoria Ukrainskni S.S.R., v 10 tomab. T. I„ Kiev, 1981; Narâsî 
z istorii Pivnicinoi Bukovânî, Kiev, 1980; Nespromojnisti burjuaznâh i burjuazno-11afio11a
listâcinâh falsifikafii istorii Radiansk:oi Bukovânî, Kiev, 1987; V. Kurilo, M. Lişcenko, O. 
Romaneţi şi alţii, Pivnicina Bukovâna, ii mânule i suciasne, Ujgorod, 1969. 

8 Bukovâna, ii mânule i suciasne, pod redak\ieiu dra D. Kwitkowskoho, prof. T. 
Brândzana, A. Jukovskoho, Paris-Philadelphia-Detroit, 1956, p. I 03. 

9 Istoria Ukrainskoi S. S. R., t. I, p. 404. 
10 A. Jukovsk.i, Istoria Bukovânî. Ci a.stâna perşa do 1774 r„ Cemivţi, 1991; idem, Histoire 

de /'Ukraine, aux Editions du Dauphin, f. 1„ 1993; O. Masan, Şâpâniska zemlia: peredistoria, 
ustrii ta status, în Visnâk Ţentru Bukovânoznavstva. Seria istorâcina. Vâpusk perşâi, Cemh1i. 
1993; L. Mâhailâna, I. Voznâi, Fonnuvannia prâvatnoho zemlevolodinnia na pivdennii okraini 
Hafâfko-Volânskoho kniazivstva v XII-XIII st„ în ibidem; S. Pivovarov, I. Cehovski, Znaki 
Riurâkovâciv iz Vasâleva, în „Bukovânskii jurnal", 1992, nr. I etc. 

11 I. Ilogdan, Diploma bârlădeană din 1I34 şi principatul Bârlad11lui. O încercare de cri
tică diplomatică slavo-română, în I. Bogdan, Scrieri alese, Bucureşti, 1968, p. 112-145. 

12 Idem, Gramola lva11a Rostislavicia Berlad11ika 1134 g„ în I. Bogdan, Scrieri alese, 
p. 619-629. 

13 D. Onciul, Originile Principatelor Române, Bucureşti, 1899. p. 80-84; idem, Din istoria 
Buco~·i11ei. Chişinău, 1992, p. 15-18. 
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mentale lipsa de temei ştiinţific a concepţiei vizate14• La aceeaşi concluzie, a 
ajuns şi cercetătorul V. Spinei, în bogat documentatul său volum 15. Unele 
aspecte ale problemei aflate în studiu au fost abordate, într-o anumită măsură, de 
T. Bălan, Gh. Bezviconi, C. Giurescu 16 ş.a. Analiza teoriei dominaţiei haliciene 
asupra teritoriului Moldovei a fost obiectul specific al studiului istoricului 
român A. V. Boldur17, care, printr-o examinare minuţioasă a izvoarelor slave, a 
dovedit neseriozitatea concepţiei discutate. 

Chiar şi unii istorici din Ucraina, cum a fost colectivul de autori ai cule
gerii Schiţe din istoria veche a R.S.S. Ucrainene, în lipsa unor dovezi convingă
toare, în legătură cu limitele de sud ale principatului halician, au indicat linia 
frontierei de miazăzi ca trecând pe cursul superior al râurilor Nistru şi Prut18• Iar 
istoricul kievean N. Kotliar, în studiul Formarea teritoriului şi apariţia oraşelor 
Rusiei Halici-Volâniene Î1I sec. IX-Xlll a reuşit să stabilească faptul că, în linii 
generale, hotarul de sud al principatului halician n-a depăşit cu mult linia 
Nistrului19. 

Informaţiile izvoarelor scrise şi arheologice privind realităţile etnice şi 
politice de la est de Carpaţi din secolele X-XN sunt, în general, puţin nume
roase şi destul de sărace în date precise. Din această cauză, susţinătorii teoriei 
dominaţiei haliciene se bazează în concluziile lor pe următoarele argumente: 
caracterizarea principelui de Halici, Jaroslav Vladimirovici, numit Osmomâsl, în 
Cântec despre oastea lui Igor; enumerarea oraşelor şi târgurilor dintre Dunăre şi 
Nistru în Lista oraşelor ruseşti depărtate şi apropiate, anexată la letopiseţul 
Voskresensk; menţionarea, în documentele poloneze şi moldoveneşti, a formaţi
unii „Ţara Şipineţului" între Nistru şi Prut; diploma din anul 1134 a lui Ivan 
Rostislavici „de la scaunul Haliciului, principe de Berlad". Pe parcurs vom ana
liza şi alte argumente. 

Renumita operă literară Cântec despre oastea lui Ig0120 a fost creată în 
anii 1185-1187, adică în perioada când principele Jaroslav Osmomâsl era încă 
în viaţă. Potrivit cercetărilor efectuate în ultimii ani, autorul Cântecului a fost 

14 I. Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei, Cernăuţi, 1934. 
IS V. Spinei, Moldova În secolele XI-XIV. Bucureşt~ 1982. 
16 T. Bălan, Berladnicii, Cernăuţi, 1928; Gh. Bezviconi, Contribu(ii la istoria re/afiilor 

româno-ruse (din cele mai vechi timpuri până în 1854), Bucureşti, 1958; C. C. Giurescu, Târguri 
sau oraşe şi cetă(i moldo\•ene di11 secolul al X-lea până la mijlocul secolului al Xl'/-lea, 
Bucureşti, 1967. 

17 Al. V. Boldur, Teritoriul Moldovei fată de Pri11cipn1ele Kiev şi Ha/ici, în „Patrimoniu" 
(Chişinău), 1991, m. 4. 

18 Narâsî starodavnioi istorii Ukrni11isikoi R. S. R., Kiev, 1957, p. 560. 
19 N. F. Kotliar, Formirovanie teritorii i vozniknol•enie gorodov Gali(ko· Volânskoi Rusi 

IX-Xlllvv, Kiev, 1985. 
20 Istoricul Alain Besanc;on apreciază ca suspectă autenticitatea Cântecului. Cf. Alain 

Besanc;on, Preface, în A. Jukovski, Histoire de /'Ukraine, p. I. 
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una dintre rudele apropiate ale lui Osmomâsl, fie fiul său, Vladimir, fie chiar 
fiica sa, Jaroslavna, a doua soţie a lui Jgor21• Aceste premise ne permit să con
siderăm că relatările poemului despre Jaroslav Osmomâsl ar trebui să fie, într-o 
anumită măsură, o reflectare a realităţilor de atunci. Autorul Cântecului vorbeşte 
despre forţa şi autoritatea principelui Jaroslav Vladimirovici în modul următor: 
„Halicianule, Jaroslave Osmomâsle! Sus şezi pe scaunul ferecat de aur, sprijini 
munţii ungureşti cu trupele tale de fier, barând calea regelui, ferecând Dunării 
porţile, aruncând greutăţi peste nori, judecând până la Dunăre. Furia ta peste ţări 
se întinde, deschizi porţile Kievului, săgetezi de pe scaunul părintesc de aur al 
sultanului peste ţări"22. 

Pentru a arăta puterea şi extinderea Principatului Halici şi autoritatea de 
care se bucura laroslav Osmomâsl în rândul cnejilor ruşi, autorul poemului 
recurge la caracterizarea personalităţii lui laroslav, cu ajutorul hiperbolelor. Isto
riografia ruso-ucraineană subliniază faptul că Osmomâsl a închis „Dunării 
porţile" şi ,judecă până la Dunăre", trăgând concluzia că Principatul Halici şi-a 
extins autoritatea politico-administrativă asupra teritoriului dintre Nistru şi 
Dunăre, adică asupra spaţiului unde ulterior s-a dezvoltat Moldova. 

însă, după cum a observat istoricul N. Kotliar, în cazul când Osmomâsl ar 
fi intrat în posesia oraşelor dunărene şi a întregului teritoriu nistreano-dunărean, 
autorul poemului ar fi trebuit să folosească expresia ,judecă pe Dunăre" şi nu 
,judecă până la Dunăre"23. În plus, în expresia „ferecând Dunării porţile", 
„Dunărea" stă în cazul dativ, nu genitiv, şi întregul pasaj, menţiona Al. V. Boldur, 
înseamnă închiderea porţilor propriului său pământ pentru cei care ar putea veni 
de la Dunăre24. Medievistul ucrainean de la universitatea din Manitoba (Canada), 
profesorul Iurie Knâş (George Knysh), a ajuns la concluzia că, în vechile cronici 
ruseşti (ucrainene - I. Knâş), „Dunărea" a apărut deseori ca denumirea teritoriu
lui de la miazăzi de frontiera sudică a Principatului Halici25. În contextul istoric 
de atunci, expresia „ferecând Dunării porţile" semnifică neutralizarea cu succes 
de către armatele principelui Iaroslav Osmomâsl a încercărilor cumanilor de a 
devasta teritoriul halician26. 

21 L. Mahnoveţi, Pro avlora „Slova o polku /goreve", Kiev, 1989; M. A. Abramov, K 
probleme avtorstva „Slova o polku lgoreve ", în „ Slovo o polku /goreve" i mirovozzre11ie ego 
epohi. Sb. naucinâb trudov AN Ukrai.nskoi S.S.R. In-t Filosofii, Kiev, 1990, p. 154--163. 

22 Slovo o polku lgoreve (Faximili11oie vosproizvede11ie pervogo izdania 1800 g.), Mosk-va, 
1988, p. 30. 

23 N. F. Kotliar, op. cit., p. 99. 
24 Al. V. Boldur, op. cit., p. 13. 
25 I. Knâş. Rumunsike pâtannia u svitli „Povisti MâJmlâh Lit ", in ,,Bukovânskii jurnal'', 

1995, nr. 3--4, p. 109. 
26 Şt. Purici, Cu privire la co11cepfia istorică despre dominaţia Haliciului asupra teritoriu

iui di11 nordul Moldovei în sec. X/1-XH~ in ,,Revista de istorie a Moldovei", (Chişinău), 1992, nr. 
4, p. 6. 
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în acelaşi timp, după cum au constatat oamenii de ştiinţă ruşi L. Dimitriev 
şi D. Lihaciov, în folclorul slavilor, „Dunărea" e denumirea epică a unui râu în 
genere27• Această observaţie ne impune să clarificăm ce râu avea în vedere 
autorul Cântecului când utilizează denumirea de „Dunăre".De pildă, în poem se 
menţionează că ,,fecioarele cântă pe Dunăre. Şerpuiesc peste mare glasurile lor 
până la Kiev"28• Să reţinem constatarea existenţei unei „mări" între „Dunăre" şi 
Kiev. Şi în alt loc: „Pe Dunăre glasul Iaroslavnei se aude, ca un cuc necunoscut 
în zori cucuieşte: «Voi zbura, zice, ca un cuc pe Dunăre, voi muia mâneca de 
mătase în râul Kaiala, voi şterge cneazului rănile lui sângerânde de pe vigurosul 
corp»''29. în cazul dat, „Dunărea" este râul de-a lungul căruia doreşte să zboare 
la soţul ei Iaroslavna din Putivl30 şi care se afla nu departe de râul Kaiala, unde a 
avut loc bătălia oştilor ruseşti cu cele cumane. 

Râul Kaiala a fost localizat în regiunea oraşului Slaviansk din Donbas şi 
astăzi poartă numele de Makatiha. El se revarsă în râul Golaia Dolina, care este 
afluent al râului Suhoi Toreţ31 . În locurile luptei între drujinele ruseşti şi hoar
dele cumane erau câteva lacuri care, în timpul ploilor abundente, se transformau 
în adevărate „mări". Un lac de acest fel se afla la gurile râului Golaia Dolina, la 
o distanţă de 2-3 km de Makatiha. Cercetătorul M. Ghetmaneţ, investigând 
taina râului Kaiala, a ajuns la concluzia că „dimensiunile solide ale lacului 
(evenimentele se petreceau primăvara), dar poate şi gustul salin al apei, i-au 
făcut pe participanţii la campanie să-l numească mare"32. 

în baza celor expuse putem presupune că „Dunărea'', despre care vorbea 
autorul poemului, este râul Nipru. Această ipoteză poate fi confirmată de alte 
fragmente ale Cântecului. De pildă, Iaroslavna rostea următoarea rugăminte: 
„O, Nipru-Slovutici! Tu ai spart munţii de piatră prin ţara cumanilor, tu săltai 
corăbiile lui Sviatoslav până la tabăra lui Kobiak. Saltă-l, dar, stăpânule, pe 
dragul meu la mine, să nu trimit eu lacrimi pe mare la el din zori"33. Iaroslavna 
nu mai avea puteri să „zboare" pe „Dunăre'', în jos, la „mare", până la soţul său 
Igor. Ea roagă acum râul Nipru să-l aducă pe principe acasă. Deci, pentru auto
rul Cântecului, „Dunărea" însemna râul Nipru. 

Din izvoarele istorice este cunoscut faptul că la est de Principatul Halici se 
afla Ţara Bolohovului sau „Bolohovskaia zemlia". Ea era cuprinsă între izvoa
rele Bugului de Sud şi bazinul râurilor Gorâni, Sluci şi Teterev. În partea de 

27 Slovo o polku lgoreve, p. 121; Slovo o polku lgoreve: Sbomik, Leningrad, 1990, p. 380. 
28 Slovo o polk11 lgoreve, p. 44--45. 
29 Ibidem, p. 37. 
30 Oraş situat la sud de Novgorod-Severskii, pe râul Seim, afluent al râului Desna, care se 

revarsă în Nipru. 
31 M. F. Ghetmaneţ, Taina reki Kaiala: „Slovo o polku lgore1•e ", Harkov, 1989; S/o1·0 o 

polku lgoreve, p. 112. 
32 M. F. Ghetmanet, op. cil„ p. 124. 
33 Slovo o polku lgoreve, p. 38-39. 
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răsărit se mărginea cu Principatul Kievului34• în unele perioade, principii bolo
hoveni s-au aflat într-o anumită dependenţă de Halici, cu toate că Ţara Bolo
hovului n-a fost parte componentă a Principatului Halici. Totodată, această for
maţiune statală era situată nu departe de râul Nipru sau de „Dunăre". Probabil, 
în anii când autorul Cântecului lucra la poemul său, Ţara Bolohovului a fost 
provizoriu supusă halicienilor. De aici rezultă că, prin expresia ,judecând până 
la Dunăre'', autorul dorea să menţioneze că Iaroslav Osmomâsl judeca „până la 
Nipru", şi anume până la Nipru şi nu pe Nipru, deoarece, în această zonă geo
grafică, Niprul îşi îndrepta apele sale prin pământurile kievene. 

Drumul spre pasul Vereţki, din munţii Carpaţi, care leagă Haliciul şi Lvo
vul cu Mucacevo şi Ujgorodul, figurează în documentele maghiare ca „Porţile 
Rusiei, zise" sau „Marile Porţi haliciene, zise ungureşti"35• Această trecătoare 
era, de regulă, folosită de unguri pentru a năvăli asupra ţinuturilor haliciene. 
Menţionarea faptului că Jaroslav Osmomâsl „sprijinea munţii Ungureşti cu tru
pele sale de fier, barând calea regelui'', atestă blocarea acestui pas de munte de 
către armatele haliciene şi îndepărtarea pericolului unei agresiuni din partea 
Ungariei. Dar această porţiune a Carpaţilor este departe de Carpaţii Bucovinei. 

În pofida faptului că opera Cântec despre oastea lui Igor este o creaţie li
terară şi autorul îşi permite întrebuinţarea frecventă a metaforelor şi hiperbo
lelor, interpretarea fantastică a unor evenimente sau calităţi ale eroilor săi, poe
mul reflectă, într-o anumită măsură, realităţile politice de la sfârşitul secolului al 
XII-iea. În acelaşi timp, Cântecul nu poate fi invocat drept probă în sprijinul 
extinderii dominaţiei haliciene până la Dunăre. Dimpotrivă, „Dunărea" autorului 
poemului este situată cu mult spre nord de teritoriul Moldovei istorice. 

Un alt argument pe care-l utilizează adepţii teoriei analizate este extin
derea jurisdicţiei episcopiei şi, ulterior, a mitropoliei de la Halici asupra organi
zaţiilor ecleziastice ortodoxe din partea de nord a Moldovei (St. Smal-Stoţki, M. 
Korduba, M. Hruşevski, B. Tâmoşciuk ş.a.). În legătură cu aceasta trebuie să 
menţionăm, în primul rând, că o astfel de situaţie nu a fost posibilă înainte de 
anul 1234 şi, probabil, un timp destul de îndelungat după acest an (invaziile 
maghiare şi tătaro-mongolă din secolul al XIII-iea au provocat o evidentă dezor
ganizare a Principatului Halici-Volânia). La 14 noiembrie 1234, papa Grigore al 
IX-iea adresa o scrisoare coregentului Bela al Ungariei prin care-l informa de 
existenţa pe teritoriul viitoarei Moldove a unor „popoare care se numesc walati'', 
adică vlahi, şi care primeau tainele bisericeşti „de la oarecari pseudoepiscopi, 
care ţin de ritul grecilor'', recte ortodocşi36. Din scrisoare rezultă existenţa la est 
de Carpaţi a unor episcopi ortodocşi, care se aflau în fruntea unor comunităţi 

34 Radianska enfâk/opedia istorii Ukcraini, voi. I, Kiev, 1969, p. 176. 
35 Ukrainskie KarpaJî. Istoria, Kiev, 1989, p. 46. 
36 Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi. De la origini şi pluiă în secolul al XIV-iea, 

Iaşi, 1991, p. 65. 
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religioase locale şi care nu erau, după cum se observă, subordonaţi unei dieceze 
străine. Reorganizarea episcopiei de la Halici şi ridicarea ei la rangul de mitropolie, 
la începutul secolului al XIV-iea, au determinat trecerea comunităţilor ortodoxe 
din regiunile septentrionale ale Moldovei sub jurisdicţia acestei instituţii bise
riceşti superioare, dependentă şi ea de Patriarhia de la Constantinopol37• Deci, 
în al doilea rând, extinderea jurisdicţiei bisericeşti a Baliciului asupra teritoriu
lui de la sud de Nistru a avut loc într-o perioadă când Principatul Balici se afla 
sub dominaţia mongolilor şi sub iminenta ocupaţie poloneză. Această extindere 
îşi avea raţionamentul în o mai bună administrare a teritoriului locuit de o popu
laţie ortodoxă, dependentă pe linie bisericească de Constantinopol, dar care era 
prea îndepărtată de Patriarhie. Chiar şi faptul că, în secolele XII-XIV, în 
Moldova s-au folosit cu precădere engolpioane produse în atelierele principa
telor ruseşti38, în special cel de la Kiev, vorbeşte mai degrabă despre comodi
tatea achiziţionării acestora de la vecinii nemijlociţi, decât despre extinderea 
puterii politice a Haliciului în această zonă. Anume, de dependenţa bisericească, 
şi nu de cea politică, cum rezultă din utilizarea de către cancelaria patriarhală, 
începând cu anul 1395, a termenului de Rusovlahia pentru zona de la sud de 
Nistru39. Patriarhia de la Constantinopol considerase util să introducă această 
noţiune de Vlahie, din părţile Rusiei, pentru a evita confuziile cu Vlahiile din 
Balcani. 

La sfârşitul secolului al XIV-lea(l395?) a fost întocmită aşa-zisa Listă a 
ora.şelor ruseşti depărtate şi apropiate, anexată letopiseţului Voskresensk. Lista 
„oraşelor ruseşti" începe cu enumerarea unor oraşe situate în spaţiul nistro
dunărean: „Pe Dunăre Vidiţov, cu şapte pereţi de piatră, Mdin, pe cealaltă parte 
a Dunării, Tmov, aici zace Sfânta Vineri; iar pe Dunăre: Drestvin, Dicin, la 
gurile Dunării Novoie Selo, Akoliatria, pe mare Cama, Cavama. Iar pe această 
parte a Dunării, la gurile Nistrului, deasupra mării - Belgorod, Cern, Iaskii 
Torg; pe râul Prut - Romanov Torg, pe Moldova - Nemeci, în munţi -
Corociunov-Kameni, Soceava, Seret, Bania, Neciun, Kolomâia, Gorodok pe 
Ceremuş, pe Nistru - Boten, iar acesta-i orăşel bulgar şi valah"40. 

Enumerarea localităţilor sus-numite printre oraşele ruseşti este prezentată 
ca o dovadă a intrării lor în componenţa Principatului Balici. Însă această idee 
nu este confirmată de textul propriu-zis al Listei. Automl documentului, in
dicând oraşele şi târgurile de mai sus, nu le arată în calitate de oraşe haliciene 
sau foste haliciene, ci le numeşte oraşe bulgăreşti şi româneşti. Această etno-

37 Ibidem, p. 67. 
38 I. Voznâi, Slidî davnionuikoi /iviliza/ii, în „Bukovânskii jurnal'', 1993, nr. 3-4, p. 

137-142. 
39 V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 42 . 
.io Polnoie sobranie russkih letopisei (în continuare PSRL), t. VII, Voskresenskaia /etopisi, 

S. Peterburg, 1856, p. 240. 
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apartenenţă bate la ochi la cea mai mică analiză. Este posibil ca, la sfârşitul 
secolului al XN-lea, autorul Listei să se fi confruntat, ca şi cancelaria patriar
hală de la Constantinopol, cu necesitatea specificării statutuhli juridic al spaţiu
lui nist:teano-dunărean. În printul caz s-a optat pentru termenul de Rusovfahie, 
în al doilea - pentru cel de oraşe bulgăreşti şi valahe. 

Totodată trebuie să menţionăm prezenţa în zonă a unei populaţii slave: 
negustori, pescari, bejenari din principatele ruseşti, tâlhari, tne,teŞt.igari etc. 
Istoricul Gh. Bezviconi a presupus că oraşele româneşti sunt arătate la începutul 
Listei datorită faptului că, în perioada· respectivă, corespondenţa lor se făcea în 
aceeaşi limbă ca şi în oraşele ruseşti41 • E posibilă şi această motivaţie. Totuşi, 
din faptul că în aceste oraşe exista şi o populaţie slavă şi se purta cbrespondenţa 
în limba rusă veche (dar nu numai în limba aceasta), din aceea că aceste oraşe 
valahe intrau în relaţii comerciale cu principatele ruseşti, nu rezultă neapărat 
dependenţa (sau fosta dependenţă) politică de Halici. Este foarte semnificativ 
faptul că letopiseţul Halici-Volânian42, întocmit în secolul al XIII-iea, nu nu
meşte nici o localitate dintre aceste oraşe bulgăreşti şi valahe, ci.I excepţia 
Kolomâei43, printre oraşele haliciene. Dacă era încorporat teritoriul Moldovei 
istorice sau cel puţin cel al viitoarei Bucovine, Principatului Halici-Volânia ar fi 
fost anexat, împreună cu celelalte posesiuni ale cnezatului, la regatul polonez, în 
anul-1349, ceea ce nu s-a întâmplat. 

Pe lângă oraşele bulgăreşti şi româneşti, în Listă au. fost enumerate· aparte 
oraş~le kievene, lituaniene, cele din Principatele Reazan şj Smolensk. Oraşele 
halici~ne, în lipsa independenţei politice a Principatului Halici-Volânia, au fost 
prezentate drept oraşe poloneze şi volâniene. Din situaţia dată se deduce că alcă
tuitorul Listei a fixat împărţirea politică şi religioasă din răsăritul Europei în 
ultimul deceniu al secolului al XIV-iea, deosebind oraşele valahe de cele hali
ciene. Astfel, ajungem la concluzia că Lista oraşelor ruseşti depărtate şi apro
piate nu conţine vreun argument în sprijinul tezei despre întinderea dominaţiei 
Haliciului până la Dunăre sau spre sud de Nistru. 

Pentru a demonstra dominaţia haliciană, fie şi numai asupra părţii de nord 
a Moldovei istorice, a fost invocată menţionarea, în documentele timpului, a 
noţiunii :de ,,Ţara Şipeniţului" paralel cu termenul de „Ţara Moldovei"44• Drept 
„Ţară. a ,Ş:ipeniţului" era numită partea de nord, a actualei regiuni Cernăuţi 
(Ucraina), care era cuprinsă în triunghiul Hotin-Ţeţina-Hmelov (astăzi satul 
Carapciu din raionul Vijniţa). 

41 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 12. 
4~ Letopiseţul Halici-Volânian este izvor şi parte componentă a letopiseţului Ipatiev. 
43 Kolomâia s-a aflat, în unele perioade, sub stăpânirea provizorie a principilor moldoveni. 

Autorul Listei a fixat, probabil, momentul când Pocuţia era alipită Ţării Moldovei. 
44 Narâsî z istorii Pivnici11oi Bukovâ11î, p. 45-46; O. Masan, Şâpâmika zemlia: peredisto

ria, 11strii ta status, p. 26. 
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Cercetarea documentelor care menţionează această „Ţară a Şipineţului" ne 
permite să facem unele precizări. În primul rând, denumirea dată figurează 
numai în acele documente care oglindesc relaţiile dintre Polonia şi Moldova. În 
actele moldoveneşti „interne" ea nu este pomenită. În al doilea rând, deoarece 
Polonia emitea pretenţii asupra Ţării Şipineţului, diplomaţia poloneză opunea, 
în scopul justificării acestora, teritoriul dat Ţării Moldovei45. Numele „Ţara 
Şipineţului" putea fi însuşit de cancelaria poloneză în urma fixării în memorie a 
înfrângerii suferite lângă localitatea Şipineţ, pe care cronicarul polonez Jan 
Dlugosz o datează în anul 1359, când trupele poloneze au încercat să pătrundă 
în teritoriul Moldovei cu intenţii de cucerire. 

Potrivit documentului de la 1436, semnat de Iliaş, domnul Moldovei, ţara 
sa şi-a asumat obligaţia ca „Ţara Şipineţului, pe care Ţara Moldovei a avut-o 
de la Coroană, cu oraşele acestei adevărate ţări a Şipineţului, anume Hotinul, 
Ţeţinu şi Hmelov, şi cu toate ţinuturile, locurile, satele, le dăruim şi le înapo
iem"46. În baza acestui document, istoricii ucraineni au susţinut că teritoriul 
Ţării Şipineţului a fost anexat de către Polonia în timpul cuceririi Principatului 
Halici-Volânia şi apoi, ca pământ ucrainean, el a fost acaparat de către Moldova 
sau a fost dat acesteia47• 

Problema Ţării Şipineţului apare în relaţiile moldo-polone ca o consecinţă 
a împrumutului acordat, în anul 1388, de către domnul Moldovei, Petru I Muşat, 
regelui Poloniei, Vladislav, pe un termen de trei ani. În schimbul a trei mii de 
arginţi, Petru a primit documentele de proprietate, în cazul neachitării datoriei, 
asupra „oraşului Balici şi a ţinutului atârnat de el"48• Polonezii au achitat numai 
două din cele trei mii împrumutate. Din această cauză, în anul 1411, Vladislav îi 
promite principelui Alexandru cel Bun ca, în decurs de doi ani, să-i plătească o 
mie de ruble de argint. în caz de neachitare, regele Poloniei s-a obligat să trans
mită Moldovei „fără nici o amânare[ ... ] oraşul nostru Sniatin şi Kolomâia şi ţara 
Pocuţiei"49 . Deoarece datoria n-a mai fost achitată, iar Pocuţia n-a fost dată 
Moldovei ca o despăgubire, Alexandru cel Bun a încercat prin forţa armelor să 
obţină teritoriul promis. Dar trupele moldoveneşti, care în vara anului 1431 au 
intrat în Pocuţia, au fost înfrânte. Consecinţa a fost pierderea de către Moldova a 
Ţării Şipineţului, domnul Moldovei fiind nevoit să încheie armistiţiul50• În 
decembrie 1433, domnul Moldovei, Ştefan, încheie acorduri cu M. Buczacki, 

4
' O. Masan, op. cit., p. 30. 

46 M. Coostăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, 1932, voi. 
2, p. 706. 

47 Narâsî z istorii Pivnicinoi Bukovânî, p. 45-46; B. O. Tâmoşciuk, Şâpânsika zemlia za 
arheolohicinâmî danâmî, în Mâiiule i suciasne PfrllÎdnoi Bukovânî, Kiev, 1973, Vîp. 2, p. 21-26. 

41 M. Coostăchescu, op. cit„ p. 605. 
49 Ibidem, p. 640. 
so V. Ciobanu, Ţările Române şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1985, p. 45-46. 
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solul regelui polon, staroste de Halici, prin care Pocuţia revenea Poloniei, iar 
Moldova rămânea în posesia Ţeţinei şi Hmelovului51 . 

Pământurile haliciene, care după 1349 au intrat în componenţa statului 
polonez, erau numite pământuri ruseşti în documentele diplomatice polone. 
Chiar în documentul din 1436, citat de istoricii ucraineni, se menţionează că 
Alexandru cel Bun a făcut pagube „Coroanei polone şi, îndeosebi, pământurilor 
ruseşti, adică ţinuturilor Kolomâia şi Sniatin". Ţara Şipineţului nu este indicată 
ca pământ ,,rusesc" şi polonezii n-au obiectat asupra suportării unor pagube în 
acest teritoriu. Şi în alte documente se arată că Ţara Şipineţului nu făcea parte 
din „pământurile ruseşti", indicându-se că „acele oraşe Ţeţinu şi Hmelov, cu 
acele ţinuturi şi sate care le aparţin, care oraşe sunt aşezate între ale noastre 
pământuri ruseşti şi cele valahe ... ". Iar hotare „între aceste oraşe şi între ţara 
noastră a Rusiei vor fi graniţe veşnice: mai întâi între oraşul nostru Sniatin şi 

între Şepinţi, care Şepinţi aparţin volohilor, pe ele râul Colacin le desparte"52• 

Râul Colacin a fost un hotar natural între Polonia şi Ţara Moldovei. Frontiera 
moldo-poloneză urma apoi pe Nistru: „iar pe cel [stâng - n.n.] mal al Nistrului 
este ţara noastră, a Rusiei"53. 

Din cele expuse mai sus putem conchide că Ţara Şipineţului n-a intrat în 

componenţa Principatului Halici-Volânia. Pretenţiile asupra acestui teritoriu au 
servit polonezilor în calitate de „monedă de schimb" pentru teritoriul Pocuţiei, 
pe care Polonia n-a dorit să-l piardă. 

Printre argumentele aduse în sprijinul teoriei analizate se numără şi diplo
ma din anul 1134 a lui Ivan Rostislavici, „de la scaunul Haliciului principe de 
Berlad", prin care acesta indica negustorilor din Mesemvria (oraş în Tracia, la 
sud de Vama) ordinea de plată a vămii în oraşele Galiciul Mic (Galaţi), Bârlad 
şi Tecuci. Diploma a fost publicată în anul 1860 de către Bogdan Petriceicu 
Haşdeu şi reeditată, în anul 1869, într-o fonnă modificată, după critici îndrep
tăţite. B. P. Haşdeu a publicat acest document din motive patriotice, din dorinţa 
de a îmbogăţi istoria Moldovei. Documentul a fost recunoscut drept fals de către 
majoritatea istoricilor, printre care I. Bogdan, A. Sobolevski, D. Onciul, T. 
Bălan, N. Kotliar, N. Mohov ş.a. Diploma i-a trezit suspiciuni şi istoricului 
ucrainean M. Hruşevski, care, studiind-o, a apreciat că ,,nu putem să ne bazăm 
pe ea în concluziile noastre"54. Totuşi, autorii „ Istoriei R.S.S. Ucrainene" 
tratează istoria politică a Haliciului prin prisma autenticităţii diplomei bârlă
dene55. 

51 Ibidem, p. 47. 
52 M. Constăchescu, op. cit .• p. 66 l. 
53 Ibidem. 
Sol M. Hruşevski, op. cit .• p. 42 l. 
ss Istoria Ukrainskoi S.S.R .. voi. I, p. 404-407. 
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Pentru noi este importantă realitatea istorică, existenţa principelui Ivan 
Rostislavici şi oglindirea peripeţiilor sale în cronicile ruseşti. Acestea ne permit 
să stabilim unele dintre localităţile de frontieră în sudul principatului halician. 

Principele Ivan Rostislavici este menţionat pentru prima dată în anul 1144. 
El nu purta titulatura de „Berladnic" şi îşi avea reşedinţa la Zvenigorod, oraş 
halician56• În anul următor el face o tentativă nereuşită de a se instala în scaunul 
Haliciului şi este nevoit să-şi caute refugiu la Kiev şi în alte oraşe ruseşti, pribe
gind, înainte de aceasta, în regiunea Bârladului, de unde i s-a şi tras porecla. 
M. Hruşevski susţinea că numele de „Berladnic" al lui Ivan Rostislavici a fost o 
aluzie la lipsa domeniilor proprii, fiind o poreclă, nu un titlu57. 

în anul 1158, principele halician Iaroslav Osmomâsl trimite la principele 
kievean, Izeaslav, o delegaţie formată din reprezentanţi ai cnejilor de la 
Cemigov, Smolensk, Vladimir, Luţk, Dorogobuj şi chiar ai regelui ungar şi ai 
principelui polonez, cu misiunea de a cere extrădarea lui Ivan Berladnic58. 

Izeaslav a refuzat să-l predea pe principele conjurat, şi Ivan Berladnic s-a refu
giat „în câmp la cumani şi a mers cu cumanii şi a stat în oraşele dunărene"59. 
Istoriografia ucraineană apreciază această şedere „în oraşele dunărene" a lui 
Ivan Rostislavici drept o dovadă indubitabilă a intrării oraşelor din spaţiul 
nistro-dunărean în componenţa Principatului Hatiei. Toponimul „Ponizie'', uti
lizat în letopiseţele ruseşti în mod arbitrar, este atribuit teritoriului dintre Nistru 
şi Dunăre, iar Ivan Berladnic este numit principe al Poniziei, cu reşedinţa la 
Bârlad60• M. Hruşevski a dovedit deja că, în cronicile vechi, denumirea de 
„Ponizie" era utilizată pentru pământurile dintre Bugul de Sud şi Nistru, fapt 
confirmat de cercetările ulterioare61 • 

Regiunea Bârladului nu era un teritoriu supus dominaţiei principilor ruşi. 
Acest fapt se observă şi din adresarea, în anul 1174, a cneazului de Suzdal, 
Andrei, către David Rostislavici: „Iar tu te du la Berlad, dar în ţara rusească nu-ţi 
îngădui să stai"62• 

Din mărturiile cronicarilor reiese că Ivan Rostislavici s-a aflat la Bârlad în 
calitate de fugar, de refugiat, şi nu în postura de principe instaurat aici din 
ordinele principelui halician ori ale altui cneaz rus. Dimpotrivă, el face tot posi-

56 PSRL, voi. 2, coloana 316. 
57 M. Hruşevski, op. cit., p. 520-521. 
58 PSRL, voi 2., col. 497. Acest fapt atestă influenţa şi autoritatea de care se bucura 

Jaroslav Osmomâsl şi nu poate în nici un caz fi interpretat ca o recunoaştere a extinderii donu
naţiei Haliciului asupra Moldovei istorice de către conducătorii principatelor sus-nwnite, precun1 
susţine A. Jukovski în .. Istoria B11covi11ei. Partea î11tâi până la 1774 ", p. 27. 

59 PSRL, voi. 2, col. 497. 
60 A. Jukovski, op. cit., p. 26--27; S. Pivovarov, I. Cehovski, op. cit., p. 119-120; B. A. 

Timoşciuk, I. P. Rusanova, op. cit., p. 85-89. 
61 Radianska enfâk/opedia istorii Ukrainî, voi. 3, p. 427. 
62 PSRL, voi. 2, col. 573. 
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bilul pentru a le provoca daune şi prejudicii. Ivan Berladnic „distruse două 
corăbii şi luase mult din ele şi aducea pagube pescarilor halicieni"63 . În loc să se 
ocupe de organizarea şi administrarea unui stat de la Dunăre, format din oraşe 
,,ruseşti", în loc să perceapă taxe şi impozite, Ivan Rostislavici se ocupă de jaful 
negustorilor şi pescarilor sosiţi din Halici. În plus, vastul teritoriu nistro-dunărean 
putea constitui o minunată recompensă pentru domeniile pierdute în Principatul 
Halici şi o extrem de importantă acaparare, în dauna lui Jaroslav Osmomâsl, 
micşorându-i considerabil pretinsul teritoriu al acestui cnezat rusesc. Însă Ivan 
Berladnic preferă să părăsească pământurile dunărene. El îşi caută norocul în 
Halicia, întreprinzând o campanie militară în scopul ocupării oraşelor lui Jaro
slav Osmomâsl. „Şi veniră la el, relatează cronica, mulţi cumani şi berladnici, la 
el se adunară 6000 şi a mers la Kucelmin şi a fost bucuros de el, şi de acolo a 
mers la Uşiţa", unde a întâlnit o rezistenţă îndârjită64 • Din descrierea campaniei 
militare reiese că, de la „oraşele dunărene" şi până la Kucelmin şi Uşiţa, Ivan 
Berladnic a trecut fără piedici şi rezistenţă. Numai călcând pe teritoriul halician 
a primit o ripostă viguroasă. Potrivit datelor arheologice, Kucelminul s-a aflat 
pe locul gorodiştei Galiţa, lângă satul Neporotovo (raionul Secureni, regiunea 
Cernăuţi), iar Uşiţa era situată pe teritoriul actualului sat Uşiţa Veche (raionul 
Kameneţ-Podolsk, regiunea Hmelniţk). 

Alt punct de la hotarul sudic al Principatului Halici-Volânia, consemnat în 
cronica Ipatiev, este localitatea Onut. În anul 121965, cneazul Daniil Romanovici 
se refugiază din Halici şi „trece prin Onut, în câmpie"66. De aici, armata hali
ciană s-a îndreptat spre Plav şi s-a apropiat de Kucelmin, „cugetând pe unde să 
treacă râul Nistru". Ostaşii halicieni au putut traversa Nistru) doar cu ajutorul 
bărcilor sosite din Oleşie, oraş situat la gurile Niprului. Lipsa podurilor şi a tre
cerilor peste Nistru nu mărturiseşte în mod convingător independenţa teritoriului 
de la sud de Nistru de principatul halician. Dimpotrivă, pe cursul superior al 
Nistrului, lângă Halici, potrivit relatărilor cronicilor, astfel de poduri existau67, 

deoarece exista şi necesitatea administrării şi întreţinerii de legături cu restul 
teritoriului principatului. 

Astfel, cronicile ruseşti indică linia Kucelmin-Plav-Onut drept ultimul 
hotar al Haliciei, la sud de care era „câmpia" - un teritoriu independent de 
principii halicieni, unde se refugiau cei nemulţumiţi sau persecutaţi de aceştia. 

În anul 1230, principele Danii) Romanovici „a adunat pământul Haliciului 
[ ... ] şi a adunat chiar de la Bobroca şi până la râul Uşiţa şi Prut"68• Cronica a 

63 Ibidem, col. 497. 
64 Ibidem. 
6S Anul a fost precizat de N. Kotliar. 
66 PSRL, voi. 2, col 735. 
67 Ibidem, col. 759. 
68 /bidem. 
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fixat, în linii generale, frontiera de nord (râul Bobrik) şi cea de sud (râurile Uşiţa 
şi Prut) ale Principatului Halici-Volânia. Trecerea cursului superior al râului Prut 
(mai precis, a unei porţiuni a acestuia) pe teritoriul halician a fost atestată şi de 
alte izvoare. Aşa, de pildă, manualul persian de geografie din secolul al X-lea, 
aşa-numitul Hudud al-a/am, menţiona că frontiera dintre maghiari, ruşi şi 

. pecenegi începea în munţi nu departe de care se afla „izvorul" râului Prut69• 

Deci, atât în timpurile Rusiei kievene, cât şi în perioada principatului halician, 
frontiera de sud a pământurilor „ruseşti" nu depăşea izvoarele râului Prut. 

Graniţa sudică a cnezatului halician este arătată mai precis în alt loc al 
letopiseţului: „Dan iii, dorind să-şi rânduiască pământul [să-şi stabilească hota
rele principatului - n.n. ], a mers până la Bakota [actualul sat Bakota din raio
nul Kameneţ-Podolsk, regiunea Hmelniţk - n.n.] şi Kalius [satul Kalius din 
raionul Uşiţa Nouă, regiunea Hmelniţk - n.n.]"70• Bakota, ca o localitate ce se 
afla în extrema sudică a principatului halician, este menţionată şi în anii 1241 şi 
125571 , iar în anul 1232, în calitate de punct de graniţă, în sudul pământului 
Haliciului, este arătat târgul Vasilev72• 

în anul 1349 Principatul Halician a fost înglobat în regatul polonez73 şi, 
până la mijlocul anilor '70 ai secolului al XIV-iea, frontiera sudică a acestui 
regat rămâne neschimbată74. Din letopiseţele ruseşti şi documentele moldove
neşti putem afla că, în acea perioadă, cea mai sudică localitate din Pocuţia era 
Sniatin, fapt care ne permite să susţinem că de la Vasilev (Vasilău) frontiera su
dică haliciană urma direcţia Sniatin (localitate care nu a fost menţionată în 
letopiseţele din secolele XII-XIII). 

Astfel, în baza relatărilor cronicelor ruseşti, putem aprecia că frontiera de 
sud a Principatului Halician n-a depăşit, în general, linia Kalius-Kucelmin
Uşiţa-Bakota-Onut-Vasilev--(Sniatin ). 

Resume 

Dans l'article Le territoire de la Moldavie par rapport a la principaute Ha/ici dans Ies 
x11e-x1ve siecles, Ştefan Purici analyse la genese et l'evolution de la tbeorie concernant l'agran
dissement du pouvoir politique et administratif de la principaute Halici et Halîci-Volânia sur le 
territoire de la Moldavie historique, Ies arguments invoques par Ies adeptes de cette theorie. 
L'auteur cherche de preciser, sur la foi des chroniques russes et de l'autres sources documentaires, 
la frontiere du sud du territoire halicien. 

69 I. Knâş, op. cit., p. 111. 
70 PSRL, voi. 2, col. 793. 
71 Ibidem, col. 791, p. 828-829. 
72 Ibidem, col. 761. 
73 Historia Dyplomacji Polskiej (Polowa X-XX w.). I-V, voi. I, Polowa X w. - 1572, 

W arszawa, 1980, p. 254. 
74 Z. Gloger, Geografia lristoryczna dawnej Polski, Krakow, 1903, p. 46. 
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EVREII DIN BUCOVINA 
ÎN PERIOADA 1774-1786 (II) 

EUGEN GLUCK 

În răstimpul dintre anii 1774 şi 1800, pe lângă polonezi şi ucraineni, se 
semnalează în Bucovina şi apariţia altor etnii. Astfel, în jurul anului 1800, s-au 
stabilit vreo 800 de familii de ţigani, veniţi din Moldova în dorinţa de a scăpa de 
robie. În mod asemănător, s-au înmulţit şi locuitorii armeni. În timp ce în anul 
1774 reprezentau doar 58 de familii, cu şase ani mai târziu conscripţia se referea 
la 119 familii, iar în 1 781, evidenţele administraţiei vorbesc de 129 de familii 
legate în principal de activitatea comercială. Între 1779 şi 1785 are loc sosirea 
grupurilor de secui şi unguri, care întemeiază câteva localităţi rurale. În anul 
1786 numărul lor a fost stabilit la 2678. 

În ceea ce priveşte emigraţia, datele noastre sunt şi mai puţin explicite, 
deoarece acest proces s-a desfăşurat în principal individual şi ilegal. Cunoaştem 
însă că între luna noiembrie 1 785 şi luna aprilie 1 786, ar fi părăsit Bucovina 
6937 de oameni. Alte izvoare indică faptul că, între 1789 şi 1804, faţă de 5 944 
de imigranţi, ar fi părăsit Bucovina 14 417 locuitori. 

Alte date privind imigrările şi emigrările clarifică realităţi locale. Astfel, 
cunoaştem cu siguranţă că pe locul Sadagurei de mai târziu, până în anul 1770, 
se întindea o zonă compactă de păduri de fag. În anul 1770, baronul Gartenberg, 
unul dintre diriguitorii ocupaţiei ruse în Bucovina, a luat iniţiativa creării unui 
atelier de bătut monede, având nevoie de mijloace circulante pentru aprovi
zionarea armatei ţariste. Este interesant de remarcat că toponimul respectiv nu 
este altceva decât traducerea în limba ucraineană a numelui patrimonial al înte
meietorului. Primii locuitori care s-au aşezat la Sadagura au trăit din diverse 
meşteşuguri şi mai ales din munca desfăşurată la monetărie. Printre ei, de la bun 
început, au fost şi evrei, fără să ştim însă originea lor precisă. Dar ulterior s-au 
aşezat la Sadagura şi ţărani. 

Locuitorii aşezării au rămas nestingheriţi la domiciliile lor şi sub guvernă
mântul militar habsburgic, condus de general-maiorul Spleny. Acesta i-a tolerat 
în continuare şi pe evrei, dar le-a pus condiţia că ridicarea unei sinagogi de către 
ei poate să aibă loc numai după ce au construit şi primăria. Mai mult, în anul 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 363-386, Bucun.•şti, 1996 
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1775, Spleny a acordat meşteşugarilor o scutire de impozite pe o durată de 
şase ani35. 

Deşi considera nedorită imigraţia evreiască, Spleny a evitat să ia măsuri 
drastice care să oprească cu orice preţ acest proces. Abia începând cu data de 
1 mai 1776 s-a dat dispoziţie comunităţilor evreieşti şi moşierilor într-un mod 
mai categoric, ameninţând cu sancţiuni, să nu mai primească respectiv pe dome
niile lor evrei imigranţi, iar celor veniţi după anul 1769 să li se denunţe arenda
rea morilor şi cârciumilor36. 

Este neîndoielnic faptul că aceste măsuri au fost influenţate într-un oare
care mod şi de evreii băştinaşi din Bucovina, domiciliaţi aici încă din anul 1769. 
Astfel, în anul 1777, Lazăr Izrael, conducătorul kahalei din oraşul Cernăuţi, a 
solicitat, printr-un memoriu adresat Comandei generale militare din Lemberg, 
îndepărtarea forţată a evreilor străini care s-au aşezat în oraşe şi târguri. La 
Suceava, izraelieni nou veniţi n-au fost admişi nici măcar să intre în sinagoga 
locală. Mai mult, în anul 1778, s-a ordonat să nu li se mai dea voie evreilor să 
construiască locuinţe, mărindu-se totodată şi fiscalitatea datorată de izraeliţi. în 
acelaşi timp însă, nu s-a lovit esenţial în posibilităţile de trai ale evreilor şi s-au 
dat chiar unele dispoziţii ce au fost de-a dreptul favorabile37. 

O schimbare drastică în politica demografică habsburgică faţă de evreii 
din Bucovina s-a conturat începând cu anul 1779 şi a avut ca scop reducerea nu
mărului lor. 

Potrivit raportului întocmit de general-maiorul Enzenberg, în acest an 
efectivul populaţiei evreieşti se ridica aproximativ la 800 de familii. El sublinia
ză că această populaţie se concentrează cu precădere în trei oraşe mai mari ale 
provinciei, şi anume Cernăuţi, Suceava şi Siret. Enzenberg considera activitatea 
economică de orice fel a evreilor ca dăunătoare şi critica regimul introdus de 
înaintaşul său, calificându-l drept foarte tolerant. Obiecţiile lui Enzenberg în 
domeniul vieţii economice se refereau, în primul rând, la faptul că arendaşii 
evrei deţin sate întregi ale domeniilor boiereşti, monopolizează în bună măsură 
meseriile practicate în provincie şi deţin un rol dominant în comerţul cu băuturi. 
Astfel, el menţiona că, poziţia deţinută de evrei în viaţa economică, mai ales la 

35 E. I. Emandi, C. Şerban, op. cit., p. 477, 500-501; Ecaterina Negruţ, Informafii noi 
privind emigranfii din Bucovina î11 p1ima jumătate a secolului al XIX-iea, „Suceava". Anuarul 
muzeului judeţean, voi. III (1981), p. 262-263, 473-474, 496-497; Jobann Polek, Die Zigeuneri11 
der Bukowina, „Jabrbucb des Bukowinaer Landes-Museum'', anul 13-14 (1905-1906), p. 47; 
idem, Die Armenier in der Bukowina, „Jebrbucb des Bukowinaer Landes-Museum", anul 12 
(1904), p. 46; N. M. Gelber, op. cit., p. 24; Iulius Barascb, Wandlungen durc/1 das Krakauscl1er 
Galizien, Bukowina, Moldau und Walachei, „Allgemeine Zeitung des Judentums", 711843, 
8/1844, 9/1845; idem, Die Juden i11 der Bukowi11a, „Zeitscbrift fiir osterreicbische Volksschule", 
7/1901, p. 169-179. 

36 Jobann Polek. Statistik des Judenth11ms ... , p. 250. 
31 Jbidem, p. 251; N. M. Gelber, op. cit., p. 12-14. 
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ţară, a făcut din creştini supuşii acestora. Nu este greu de descrifrat din mentali
tatea lui Enzenberg concepţia antisemită tradiţională medievală, conform căreia 
era inadmisibil ca un evreu să exercite vreo jurisdicţie feudală. De altfel, aluzia 
se referă incontestabil la faptul că în virtutea organizării sociale de tip feudal, 
arendaşul exercită practic drepturile boiereşti. De asemenea, guvernatorul s-a 
declarat nemulţumit de nivelul fiscalităţii impuse evreilor, considerându-l foarte 
favorabil. În concluzie, el aprecia că nicăieri evreii nu trăiesc în condiţii mai 
bune ca în Bucovina. De fapt, Enzenberg credea in,tr-adevăr, deşi într-un mod cu 
totul naiv, că expulzarea masivă a evreilor din Bucovina va duce la ieftinirea 
traiului populaţiei. Totodată, era încredinţat că acelaşi proces de expulzare va 
duce la scăderea arenzilor plătite boierilor proprietari, întrucât se elimina astfel 
o importantă categorie de amatori. Nu putem uita că aceşti oficiali din categoria 
lui Enzenberg erau captivii mentalităţilor medievale, considerând că metodele 
comerciale practicate de negustorii evrei se plasau dincolo de barierele etice. 

Ideile amintite, debitate de Enzenberg, se găseau la numitor comun cu cele 
împărtăşite de factorii Comandei Generale din Lemberg. Înaintând memoriul, 
demnitarii militari au adăugat şi alte argumente inspirate din aceleaşi concepte 
antisemite. Mai concret, s-a formulat obiecţia că arendaşul evreu, stăpân pe 
vreun sat, ajunge să numească după bunul lui plac primarul localităţii respec
tive. O altă obiecţie deplângea faptul că evreii dau pe credit băuturi alcoolice 
depăşind limita minimă stabilită oficial. 

Sistemul extrem de greoi al administraţiei habsburgice a făcut ca memo
riul, redactat la Cernăuţi şi expediat via Lemberg, să nu obţină o rezoluţie rapidă 
din partea Consiliului de Război de Curte din Viena. Redactată cu mare întâr
ziere, rezoluţia prevedea în mod categoric ca toţi evreii imigraţi în Bucovina 
după anul 1769 să fie, fără excepţie expulzaţi, respectiv, retrimişi la locurile lor 
de origine. 

Este neîndoielnic că această rezoluţie a consiliului vienez era mult mai 
dură decât propunerile iniţiale _ale lui Enzenberg. De fapt, diriguitorii Bucovinei 
preconizau doar măsuri fiscale sporite, pentru ca prin intermediul acestora să 
aibă loc diminuarea efectivului populaţiei evreieşti. 

În vederea executării dispoziţiei Consiliului de Război de Curte din Viena, 
trebuia instituită la Cernăuţi o comisie compusă din militari. Această comisie 
avea sarcina să treacă la separarea diverselor categorii de evrei pentru ca măsu
rile ordonate să fie aplicabile, cunoscându-se lista persoanelor vizate. Între timp 
însă, linia dură antisemită este contracarată de alte cercuri care obţin dispoziţii 
imperiale menite să transforme populaţia evreiască din imperiu în „cetăţeni 
utili". Aceste idei izvorâte din cele mercantiliste, respectiv ale absolutismului 
monarhic paternalist, sunt aplicate în mod diferit în Bucovina. Ca urmare a aces
tor dispoziţii, în Silezia, Moravia şi alte provincii ereditare ale habsburgilor, 
situaţia social-economică a populaţiei evreieşti devine ceva mai bună. La fel, http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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intervin îmbunătăţiri şi din punct de vedere juridic. în acelaşi timp, în Bucovina, 
ca de altfel şi în Marele Principat al Transilvaniei, măsurile izvorâte din abso
lutismul luminat sunt inoperante. Mai mult, se dă curs cu anumită întârziere 
aplicării măsurilor dure, menite să ducă la scăderea substanţială a populaţiei 
evreieşti. 

Ultimul cuvânt în corespondenţa îndelungată purtată cu privire la această 
problemă, după o mulţime de consultări şi tratative, aparţine directivei date de 
contele Hadik, preşedintele Consiliului de Război de Curte, semnată în ziua de 
9 februarie 1782. Având girul imperial Enzenberg trece urgent la acţiune. În ziua 
de 24 februarie 1 782 emite un ordin în care se arată că acei evrei, care s-au 
aşezat după anul 1769 în Bucovina şi nu plătesc în prezent mai mult de 4 guldeni 
impozit direct de stat, trebuie să părăsească provincia. Această dispoziţie este 
încredinţată spre executare aparatului în subordine şi aplicată fără nici un fel de 
amânare. 

Această evreime, în realitate, reprezenta pentru Bucovina un foarte însem
nat potenţial economic şi un factor major în dezvoltarea provinciei pe tărâmul 
comerţului şi meseriilor. Potrivit conscripţiei întocmite în anul 1782, au fost 
înregistraţi printre evrei în total 1284 de persoane active, inclusiv 223 de slugi şi 
98 de slujnice de aceeaşi confesiune, în total 321 de persoane. Scăzând această 
ultimă grupă, rămân 963 de persoane active care au fost categorisite în urmă
toarele grupe de ocupaţie, potrivit uzanţelor vremii: 

Grupa de ocupaţie Nr. persoane active % 

Sujbaşi ai comunităţilor 79 8,20 
Diferiţi intelectuali 5 0,20 
Arendaşi de moşie 82 8,51 

de moşie întreagă 17 -
de părţi de moşie 65 -

Comercianţi 133 13,81 
angrosişti 13 -
mici comercianţi 75 -
negustori de vite 3 -
negustori de miere 4 -
negustori de tutun 2 -
negustori de vinuri 6 -
negustori de fructe 2 -
negustori de piei de iepure 13 -
precupeţi pe piaţă 15 -

Cârciwnari 388 40,29 
Meseriaşi 240 24,92 
Agricultori 6 0,62 
Alte ocupa\ii 30 3,11 
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în temeiul dispoziţiei respective, în cursul lunilor martie şi aprilie 1782, 
din cele 1050 de familii evreieşti având domiciliul permanent în provincie sunt 
expulzate un număr de 372 de familii, deci în proporţie de 35,42%. Ulterior, pe 
baza unor intervenţii, un număr de 7 familii, reprezentând 0,66% din familiile 
evreieşti, au fost rechemate de autorităţi. în consecinţă, cifra definitivă a famili
ilor expulzate cu această ocazie s-a diminuat la 356 de familii, ceea ce echivala 
cu 34,76% din totalul familiilor evreieşti din Bucovina38• 

în ceea ce priveşte expulzaţii, dispunem de o situaţie destul de precisă ce 
indică repartizarea geografică a familiţlor şi persoanelor izgonite, fără însă să ne 
informeze despre locul unde s-au refugiat ori au găsit vreun adăpost. În acest 
sens, putem reproduce următorul tabel: 

Circumscripţie familii bărbaţi femei total 

I. Cernăuţi oraş 30 53 55 108 
2. Cernăuţi cerc 17 29 24 53 
3. Sada gura 42 73 78 151 
4. Vijniţa 19 34 27 61 
5. Prut 53 96 71 167 
6. Nistru 66 116 102 218 
7. Ceremuş 41 72 59 131 
8. Câmpulung Rus 7 11 10 21 
9. Suceava 31 48 44 92 

10. Siret 18 35 26 61 
11. Bemomete 15 33 30 63 
12. Vicov 10 22 18 40 
13. Central 6 8 8 16 
14. Moldoviţa 2 5 3 8 
15. Câmpulung Mold. 8 11 9 20 
Total: 365 646 564 1210 
% 53,38 44,6 

Este de menţionat că circumscripţiile 1-8 au aparţinut districtului Cernă
uţi, iar celelalte, menţionate Ia poziţiile 9-15, districtului Suceava. La fel, obser
văm că denumirea circumscripţiilor diferă de cele cunoscute din conscripţiile 
întocmite pe vremea administraţiei conduse de Spleny şi sunt conforme cu orga
nizarea nouă a teritoriului Bucovinei, introdusă de Enzenberg39• 

Expulzarea celor 365 de familii a constituit o foarte gravă lovitură pentru 
populaţia evreiască din Bucovina. în realitate, proporţiile acestei măsuri nu au 
satisfăcut nici pe departe exigenţele guvernanţilor de Ia Viena. La puţin timp 
după efectuarea acestor expulzări chestiunea reducerii populaţiei evreieşti din 

38 N. Iorga, Problema evreiască.„, p. 18-20, 33--48; N. M. Gelber, op. dt., p. 14-16; R. F. 

Kaindl, op. cit., p. 158-161; Solomon Kassner, op. cit, p. 15; ,,Izvorul", p. 203. 
39 Johann Polek, op. cit., p. 252. 
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Bucovina a fost reluată. Problema se menţinea deoarece numărul evreilor con
tinua să fie mai mare decât al acelora care au locuit pe teritoriul provinciei în 
anul 1769. Ca urmare, a apărut o nouă dispoziţie a Consiliului de Război de 
Curte din Viena, prevăzând constituirea unei comisii speciale, compusă din cinci 
militari, însărcinaţi să facă propuneri complete. În fruntea comisiei a fost numit 
căpitanul-auditor Algey von Custhau din justiţia militară, de altfel un om puter
nic pătruns de ideile iluministe ale vremii. El a fost autorul unui vast memoriu, 
care în ultimă instanţă pleda călduros pentru menţinerea la domiciliile lor a 
tuturor evreilor existenţi în Bucovina. Pentru susţinerea acestei atitudini, autorul 
a invocat o serie de argumente izvorâte din ideile umanitare ale epocii, precum 
şi din filosofia de stat a absolutismului iluminat. Plecând de la idei mercantiliste, 
el a subliniat utilitatea activităţii economice a evreilor, aducând şi anumite argu
mente juridice. Acestea din urmă plecau de la faptul că întreaga populaţie evre
iască din Bucovina a depus în anul 1777 jurământul de credinţă faţă de împărat. 
Prin acest act, evreii din Bucovina, alături de c.eilalţi locuitori, au devenit fără 
echivoc supuşii lui legitimi, în consecinţă ei nu pot fi expulzaţi. Este adevărat, 
câteva puncte ale memoriului au fost contestate de unii membri ai comisiei, care 
au formulat păreri separate, dar în esenţă, memoriul redactat de căpitanul Algey 
a devenit actul oficial al comisiei. 

Ajungând documentul la Enzenberg, acesta a fost deosebit de iritat de con
cluziile raportului, cu totul contrar vederilor lui şi, desigur, ale Consiliului de 
Război de Curte. Problema a devenit atât de acută încât, ulterior, căpitanul a tre
buit să suporte şi anumite consecinţe. Enzenberg a anexat la memoriul comisiei 
un referat amplu, în care a contestat ideile înscrise în document şi a formulat din 
nou propuneri de orientare vădit antisemite. El a pledat categoric pentru conti
nuarea expulzărilor şi a invocat în acest scop unele argumente. Astfel, a susţinut 
că meşteşugarii evrei pot fi înlocuiţi uşor cu meseriaşi germani, colonizaţi în 
Bucovina. În ceea ce priveşte comerţul practicat de evrei, el propunea să fie 
menţinuţi numai acei negustori care practică un comerţ util şi care dispun de un 
capital circulant de cel puţin 200 de forinţi. De asemenea, evreii să fie împiedi
caţi să mai ia în arendă pământ, sate, mori, cârciumi etc. În sfârşit, Enzenberg 
propunea să se admită existenţa agricultorilor evrei numai în cazul în care ei 
înşişi lucrează pământul. 

La data de 13 iunie 1782, guvernatorul înainta tot dosarul cu actele referi
toare la expulzarea evreilor de către autorităţile centrale militare. Între timp, însă 
şi evreii din Bucovina au prins vestea despre pregătirile amintite şi au iniţiat 

acţiuni în vederea apărării intereselor lor. Întrucât acum erau în joc i «uma1 
interesele păturilor sărace imigrate după 1769, acţiunea a mobilizat şi c•~.:1duce
rea comunităţilor şi, desigur, toate păturile avute. Ca urmare, în iunie 1782, 
pleacă spre Viena o delegaţie cu o petiţie adresată împăratului. Enzenberg însă 
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intervine la autorităţile din Galiţia şi delegaţia este reţinută, apoi întoarsă la 
Cernăuţi, delegaţii fiind învinuiţi de complot. A luat şi unele măsuri represive. 

În luna următoare a plecat o nouă delegaţie. Între membrii delegaţiei figu
rau Mendel Isaak, conducătorul tuturor comunităţilor mozaice din Bucovina, şi 
Beri Hersch, în calitate de reprezentant al comunităţii din Suceava. De această 
dată ei nu sunt împiedicaţi de autorităţile respective şi reuşesc să ajungă la 
26 iulie 1782 la Viena. Mai mult, ei reuşesc să obţină audienţă şi depun o petiţie 
în numele tuturor izraeliţilor din Bucovina în care cererile lor sunt formulate în 
cinci puncte. Argumentele de fond ale memoriului converg în direcţia faptului, 
subliniat cu tărie, că în Bucovina niciodată nu s-a aşezat vreun evreu, respectiv, 
nu a trecut la constmirea unei case de locuit, fără să fi avut aprobarea oficiali
tăţii competente. La fel, s-a subliniat că evreii din această provincie nu au prac
ticat nici o ocupaţie fără să fi avut licenţa dată de autorităţi şi că toţi evreii au 
făcut faţă punctual tuturor obligaţiilor fiscale care le reveneau. 

Memoriul a conchis că, pornind de la această premisă, nu este just să se 
treacă la expulzări. Mai mult, au fost criticate şi unele aspecte ale măsurilor 
represive aplicate anterior. S-a arătat că au fost încălcate de autorităţi propriile 
lor aprobări, ca de exemplu dreptul de a rămâne în provincie al unor persoane 
care au achitat statului taxa de căsătorie. S-a obiectat că autorităţile au expulzat 
şi persoane aflate în serviciul comunitar, ceea ce a provocat perturbaţii serioase 
în activitatea acestora. Au fost formulate plângeri şi împotriva măsurilor repre
sive luate la Cernăuţi contra membrilor primei delegaţii comunitare trimise la 
Viena. S-a considerat jignitoare declaraţia generalului Enzenberg, care a descon
siderat religia izraelită, socotind-o o religie „fără temei". 

Memoriul formula şi anumite cereri adresate împăratului, insistând asupra 
menţinerii evreilor care locuiesc în Bucovina. S-a pretins ca Enzenberg să sis
teze persecutarea lor. S-a cerut insistent să se admită reîntoarcerea persoanelor 
care au fost în serviciul comunitar. 

Cancelaria imperială a procedat potrivit uzanţelor administrative contem
porane. Documentul a fost retrimis la Cernăuţi, cu îndrumarea ca general-maio
ml Enzenberg să se pronunţe asupra punctelor din petiţie. Acesta a întocmit un 
referat, fără să aibă nici măcar curajul răspunderii pentru cele săvârşite şi, în 
esenţă, fie că a negat cele cuprinse în punctele memoriului, fie şi-a motivat dis
poziţiile prin ordinele primite de la superiorii săi. Mai mult, în final, a formulat 
şi alte acuzaţii împotriva delegaţilor plecaţi la Viena, în special contra lui Beri 
Hersch din Suceava. 

Consiliul de Război de Curte a discutat apoi ambele documente la data de 
5 octombrie 1782, dar s-a abţinut să ordone vreo anchetă independentă sau să 
pretindă lui Enzenberg, dincolo de simple acuzaţii, prezentarea unor probe. 
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Astfel, memoriul evreilor din Bucovina a fost de fapt casat. Cu două zile mai 
târziu hotărârea consiliului a fost confumată printr-un „placet" imperial. Eşecul 
demersurilor evreieşti din Bucovina, în încercarea de a salva cel puţin o parte a 
enoriaşilor periclitaţi, a fost urmat de noi dispoziţii antisemite. Desigur, Enzer
berg le-a executat cu mult zel. Potrivit acestor noi dispoziţii, de acum înainte, 
autorizaţiile de căsătorie au fost eliberate şi mai restrictiv, putând fi acordate 
numai celor ce se dedicau agriculturii şi erau capabili să achite o taxă foarte 
oneroasă, care a fost ridicată la 20 de ducaţi. S-a hotărât că agricultorii evrei să
şi muncească pământul, iar dreptul de a utiliza forţă de muncă creştină s-a limi
tat doar la un răstimp de doi ani. Această rezoluţie, cuprinsă în actul din 
17 noiembrie 1782, în fond, deprecia şi mai mult situaţia evreilor, date fiind 
greutăţile schimbării ocupaţiei. S-a interzis cu desăvârşire să se mai trimită din 
partea comunităţilor vreo delegaţie la Viena şi s-a precizat că, în cazul vreunei 
plângeri, acestea să fie formulate în scris şi să fie trimise în capitală. Enzenberg 
a adăugat de urgenţă amintitelor măsuri o dispoziţie prin care a anulat un număr 
de 50 de arenzi evreieşti privind cârciumile. Încă de pe acum s-a conturat tot 
mai clar, din toată comportarea organelor administraţiei habsburgice centrale şi 
provinciale, faptul că intenţiile lor converg în direcţia transformării a cât mai 
multor evrei din cei ce vor rămâne în Bucovina, în agricultori. Din păcate, în 
urma agitaţiei insistente desfăşurată sub conducerea lui Enzenberg, s-a creat o 
atmosferă nefavorabilă evreilor, care a pătruns într-o anumită măsură şi în lumea 
intelectualilor. Un caz ilustrativ în acest sens ne oferă lucrarea lui Ion Budai 
Deleanu intitulată Kurzgefasste Bemerkungen 1'iber Bukowina, publicată de 
autor în anul 1803, la Lemberg40. 

De fapt, evreii nu se împotriveau muncii în agricultură, dar erau conştienţi 
de greutăţile trecerii în mod brusc la această ocupaţie. Cunoaşterea metodelor şi 
procedeelor îndeletnicirii agricole reclama fără îndoială un timp mai lung de doi 
ani. De asemenea, procurarea inventarului era legat de investiţii care nu puteau 
fi acoperite aşa de uşor din resurse proprii. Obiecţiile principale ţineau de supra
faţa pământului alocat pe seama lor şi teama lor de a nu fi reduşi la statutul de 
dependenţă feudală al ţăranilor de pe domenii. Acest lucru era cu atât mai evi
dent, cu cât, în conştiinţa epocii, apărea tot mai clar anacronismul orânduirii feu
dale, fără să mai amintim de contradicţiile crescânde între ţărani şi moşieri. Mai 
mult, ulterior s-a dovedit şi s-a confinnat că nu poate fi vorba în cazul evreilor 
de obţinerea unui statut de ţărani liberi. Ei, în nici un caz nu puteau achiziţiona, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare, pământul muncit, nici după un lung 
răstimp de activitate, decât cu condiţia inacceptabilă a părăsirii religiei strămo
şeşti. Adesea s-a invocat de către factorii evreieşti că, în condiţiile social-poli-

40 N. M. Gelber, op. cit., p. 17-21. 
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tice date, există o discordanţă între obligaţiile rezultate din sărbătorile cultului 
lor cu exigenţele economice ale agriculturii locale. 

În urma dispoziţiilor superioare, în anul 1783, o comisie militară, compusă 
din cinci persoane aflată sub conducerea colonelului von Metzger, a fost însărci
nată să treacă la clasificarea tuturor familiilor evreieşti. Fiecare cap de familie 
trebuia să se prezinte personal în faţa comisiei amintite. Cu această ocazie au 
fost verificate 672 de persoane. Nu se ştie pe ce criterii a trecut comisia la îm
părţirea familiilor evreieşti pe grupe de ocupaţii. în tot cazul la încheierea lucră
rilor, cele 672 de familii evreieşti au fost împărţite în patru categorii de ocupaţii 
ceea ce se oglindeşte în următorul tabel: 

Categoria Nr. familiei % 

Agricultură 392 58,33 

Comerţ 111 16,51 
Meşteşugari 101 15,02 

Alte 68 10,11 
Total 672 

În ultima categorie denumită „Alte", comisia a încadrat un număr de per
soane prea bătrâne, incapabile de muncă, precum şi pe cei care ocupau diverse 
funcţii comunitare, ca juzii (Richter) din kahale, învăţătorii etc. Dacă luăm în 
considerare însă numai cele trei categorii de ocupaţii definite, în care au fost 
repartizaţi de comisie capii de familie să lucreze nemijlocit în diverse sectoare 
ale vieţii economice, atunci devine evidentă materializarea tendinţelor adminis
traţiei. Numărul agricultorilor a fost stabilit în aşa fel, încât ei reprezintă 69,90% 
dintre capii de familie cuprinşi în cele trei categorii amintite. Trebuie să men
ţionăm că cea mai mare parte a celor repartizaţi la muncă agrară nu practicaseră 
anterior nici o activitate de acest fel. 

Contra acestei hotărâri a guvernului, atât de oneroasă, s-au ridicat cu tărie 
din nou toţi evreii din Bucovina. În ziua de 4 aprilie 1783 s-au adunat la Cernă
uţi reprezentanţii unui număr de 13 comunităţi (Cernăuţi, Suceava, Siret, Sada
gura, Vijniţa, Văşcăuţi etc.) spre a discuta situaţia. În final, cei douăzeci de dele
gaţi prezenţi au semnat o petiţie adresată forurilor superiore în care au cerut 
anularea acestei hotărâri. În schimb, ei s-au oferit ca evreii din Bucovina, de 
acum înainte, să plătească fiscului imperial, anual, o contribuţie globală mult 
sporită faţă de venitul realizat până atunci din contribuţia evreilor, anume suma 
de 5 OOO de ducaţi. S-a mai adăugat şi că, în cazul în care cineva nu ar putea plăti 
cota lui parte, să fie trecut necondiţionat în rândurile agricultorilor. 

Enzenberg, fără să ia în considerare demersul amintit, voia să finalizeze 
procesul început, lăsând la o parte orice consideraţie umană. În raportul său, 
înaintat Comandei Generale din Lemberg, se grăbi să fixeze şi anumite condiţii 
prin care înţelegea el să aplice în practică clasificarea făcută. Astfel el acorda 
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noilor agricultori un răstimp de toleranţă de doi ani în care aveau voie să mai 
angajeze şi forţă de muncă creştină. De fapt, această concesie corespundea 
intenţiilor vieneze. În schimb guvernatorul susţinea interdicţia ca aceşti oameni 
să nu poată înnopta în casa ţăranului evreu. El miza pe faptul că foarte puţini 
evrei repartizaţi de comisie vor trece realmente la munca câmpului. Din această 
remarcă se întrevede şi mai bine obiectivul guvernatorului şi anume faptul că 
întreaga muncă de clasificare a avut doar un caracter represiv şi că ea a constituit 
doar un instrument în vedeea creării unor noi mijloace pentru continuarea 
expulzării familiilor de evrei. 

La data de 2 aprilie 1783, a apărut o ordonanţă semnată de Enzenberg în 
care dispunea ca familiile evreieşti repartizate activităţii agricole au un răgaz de 
şase săptămâni pentru a se muta în satele stabilite de el. Ordonanţa preciza că, 
dacă o familie evreiască nu se supune şi nu se mută în satul respectiv, în terme
nul stabilit, îşi pierde dreptul de a rămâne în Bucovina. În patrusprezece zile, 
după expirarea datei respective, deci până la data de 20 aprilie l 783, familia 
nesupusă trebuia să părăsească „ţara". Prin această noţiune Enzenberg înţelegea 
fără îndoială tot teritoriul Imperiului Habsburgic. 

Cu toate ameninţările şi pericolele legate de acesta, măsurile luate de 
guvernator nu au fost acceptate de marea majoritate a celor constrânşi să devină 
agricultori. Din datele de care dispunem, reiese că dintre cele 392 de familii, 
destinate strămutării la sate ca agricultori, un număr de 255 (65,05%) au refuzat 
executarea dispoziţiei primite. 

Este foarte probabil că acest refuz a pus la încercare poziţia lui Enzenberg 
şi, mai ales, încrederea autorităţilor superioare în capacitatea lui de conducere. 
De aceea el a început să caute şi alte expediente. În primul rând a încercat să 
intimideze evreii. Mandatarii săi au convocat pe enoriaşii din Cernăuţi şi Sada
gura în sinagogi şi le-a pus în vedere faptul că dacă nu acceptă trecerea lor în 
rândul agricultorilor, atunci într-adevăr, trebuie să părăsească provincia. Dar nici 
aceşti împuterniciţi nu au avut mai mult succes. Cei adunaţi în sinagogi au 
răspuns cu un protest unanim şi au decis trimiterea unei delegaţii la Viena care 
să ceară revizuirea lucrărilor comisiei de repartizare. Enzenberg ar fi dorit să 
oprească aceste demersuri, dar cererile evreieşti, în ciuda tuturor obstacolelor au 
ajuns atât la Comanda Generală din Lemberg, cât şi la Curtea de la Viena. Ei au 
cerut cel puţin o păsuire de un an. 

Delegaţia evreilor din Bucovina, compusă din trei membri, a sosit în capi
tala imperiului la începutul lunii iunie 1783. Ei au depus un memoriu prin care 
au cerut sistarea măsurilor amintite, dar demersul delegaţiei nu a avut nici 
un răsunet palpabil. Pe lângă aceasta, au mai fost şi alte încercări de salvare. 
Astfel, cu ocazia vizitei împăratului Iosif al II-iea în Bucovina, în luna iunie 
1783, au fost predate suveranului peste patruzeci de petiţii evreieşti, care n-au 
avut efect. 
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Încurajat de acest demodământ, la 15 iulie 1783, Enzenberg a ordonat 
expulzarea celor 255 de familii evreieşti nesupuse. Din datele de care dispunem 
reiese că aceste familii au plecat, o parte în principatul Moldovei, iar o altă parte 
s-a stabilit în raiaua din Hotin. Operaţia, contrar dorinţei lui Enzenberg, nu s-a 
putut realiza cu rapiditatea preconizată, pentru că expulzarea familiilor amintite 
s-a prelungit pe timp de mai mulţi ani41 • 

Ca urmare a acestei situaţii, din datele oficiale de care dispunem, reiese că 
în anul 1785, în Bucovina, aveau o existenţă legală doar 175 de familii. Această 
cifră rămâne însă sub totalul familiilor autorizate de a rămâne în Bucovina. Se 
pare că, în urma sistării arenzilor şi a altor vexaţiuni ale autorităţilor au fost con
strânse să plece şi alte familii, fiind şi ele frustate sau limitate economic. Este 
posibil să avem de a face cu o cifră eronată, deoarece, în anul următor apar 308 
familii şi este puţin probabil ca să fi intervenit o imigrare atât de masivă. Pe de 
altă parte, nu este tocmai exclus ca nu numai cele 255 de familii, care au refuzat 
până la urmă să devină forţat agricultori, să fi fost expulzate (aceasta o aflăm 
dintr-o conscripţie din ordinul autorităţilor din 1787), ci şi alte 102 familii de 
agricultori evrei. Confruntând această cifră cu numărul iniţial a celor care au 
fost repartizaţi de comisia militară să devină agricultori, constatăm o diferenţă 
destul de mare, ceea ce ar dovedi că cel puţin 290 de familii nu au dat ascultare 
ordinelor date de Enzenberg şi că, în consecinţă, au fost nevoiţi să plece. Această 
situaţie, datorată în ultimă instanţă presiunilor exercitate de împăratul Iosif al 
II-iea şi executate cu deosebit zel de Enzenberg, s-a restrâns tot mai mult pe par
curs, neavând un suport economic, social şi chiar psihologic. În jurul anului 
1848, au dispărut în toată Bucovina aceşti agricultori42• 

Dacă am dori să definim celelalte ocupaţii practicate de evrei în perioada 
1774-1786, trebuie să constatăm că şi alte familii au fost legate, cel puţin indi
rect, de agricultură. Nu putem uita că provincia avea un pronunţat caracter agrar 
şi că întinderi mari de pământ erau acoperite de păduri. Oricum, în epoca studia
tă procentajul agricultorilor se apropia de 90%43• În consecinţă, mulţi evrei au 
fost furnizorii ţăranilor, aprovizionându-i cu diverse produse industriale ca 
unelte sau alte mărfuri, printre care se afla şi sarea. La schimb, în condiţiile pri
mitive ale producţiei de mărfuri provenite din gospodăria ţărănească, plata se 
făcea în produse agricole pe bază de tocmeală valorificate apoi de negustorii 
evrei, fie în localităţile urbane ale Bucovinei, fie dincolo de graniţele provinciei. 
Aceşti negustori evrei erau, în general, comercianţi ambulanţi care străbăteau 
satele. Este foarte posibil ca, după regulile cunoscute din alte provincii, să fi exi-

41 Ibidem, p. 21-23; Johann Polek, op. cit., p. 252-253. 
42 N. M. Gelber, op.cit., p. 24; Michael Lytwynowytsch, Die bauerlichen Besitze 1111d 

Schuldverhăltnisse in Wisnitzer Gerichtsbezirke, Czemowitz, 1911, p. 4-8; Eugen Taţomir, 
Contribuţiuni la studiul evreilor ca element producător în economia naţională. Fenome1111/ dis
tribuţiei topografice a pop11/aţiu11ei evreieşti din România, Bucureşti, 193 7. 

43 Johann Polek, Ortschafts1•erzeich11is der Bukowina, aus den Jahren 177 5, p. 27 şi urm. 
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stat între ei o anumită înţelegere privind diviziunea sectoarelor de desfacere şi 
achiziţie. Numărul lor rămâne necunoscut, dar, oricum, trebuia să fi constituit o 
cotă însemnată din capii de familie admişi de comisia militară să practice co
merţul. 

O altă relaţie a evreilor cu agricultura a constituit-o arendarea de domenii, 
sau de sate în întregime sau în parte. Arendaşul, în schimbul arenzii achitată de 
regulă în numerar, fie erariului, care constituise domeniile de stat, fie fondului 
religionar ortodox, sau, mai ales, boierilor pământeni, beneficia de diferitele 
forme ale rentei feudale în vigoare în bună parte moştenite din sistemul social
economic moldovenesc. O mare parte din arenzi, poate cele mai multe, au fost 
contractate de ei încă înainte de începutul ocupaţiei ruse. Procesul a continuat şi 
în perioada ocupaţiei iar altele au fost contractate după anul 1774. Primele 
restricţii au apărut în anul 1776, dar ele în realitate au fost complet inoperante, 
pe când vigoarea arenzilor a continuat nestingherită până în anul 1783. Desigur, 
şi în acest domeniu au apărut pe parcurs mai multe disesiuni intre părţile intere
sate. Astfel, în 1 774, arendaşul evreu Moscu se judeca cu moşierul Balaşinovici 
pentru o moşie arendată de două ori. 

Poziţii cu mult inferioare au ocupat arendaşii de pe domeniul de stat, creat 
de autorităţile habsburgice, cu sediul în oraşul Rădăuţi44 • O ocupaţie răspândită 
în rândul evreilor au reprezentat-o meseriile. 

General-maiorul Spleny în raportul lui datat din 1 O decembrie 1774, a 
constatat cu surprindere că s-au aşezat, deja, în timpul scurtei perioade de ocu
paţie habsburgică de până atunci, doi meseriaşi imigranţi evrei. În practică, el a 
tolerat venirea altora, ca să nu mai vorbim despre înlesnirile fiscale acordate 
celor din Sadagura. Conscripţia populaţiei, întocmită în anul 1776, arată că 
meseriaşii evrei erau răspândiţi atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. Ei 
practicau diverse meserii ca: tâmplar, croitor, vopsitor, pantofar, dulgher, măcelar, 
brutar, bijutier etc45. Dintr-un raport al lui Enzenberg aflăm că numărul mese
riaşilor era mai mare în oraşele Suceava, Siret şi Cemăuţi46• În anul 1778, admi
nistraţia provincială a încheiat un contract cu Lazăr lzrael din Cernăuţi, acordân
du-i concesiunea exploatării unei măcelării şi a unor ateliere de confecţionat 
lumânări47• Tot dintr-un raport al aceluiaşi guvernator, putem afla că evreii 
din Bucovina au pus bazele producţiei de salpetru. În acest scop, au înfiinţat, la 
Suceava, o adevărată societate pentru asigurarea unei cantităţi mari din această 
marfă atât de căutată în epoca respectivă. După anumite relatări contemporane, 

44 Rohrer, op. cit., p. 54, Izvoare, p. 132-133; Johann Polek, Die Anfănge der K: K. 
Staasgestules Radautz., „Jahrbuch des Bukowinaer Landes-Museum", II ( 1894), p. 92-97. 

4s N. M. Gelber, op. cit., p. 12, 24; J. Polek, Statistik der Judenth11ms, p. 262. 
46 F. R. Kaindl, op. dt, p. 158; Solomon Kassner, op. cit„ p. 23, 24, 26. 
47 J. Polek, op. cit., p. 25 I. 
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numărul familiilor evreieşti, a căror existenţă era legată de această ocupaţie, în 
diferitele ei forme, s-ar fi ridicat chiar la 90. 

Prezenţa meseriaşilor evrei poate fi semnalată şi în domeniul prelucrării 
fierului şi a lemnului. De asemenea, multe mori erau ţinute în funcţiune de aren
daşii evrei şi tot ei au pus bazele producţiei de zahăr48• 

Nu se poate preciza cu exactitate numărul meseriaşilor evrei pe care Enzen
berg voia iniţial să-i desfiinţeze cu totul. Ştim doar că, în ciuda străduinţelor ofi
ciale de a reduce numărul lor, cu ocazia clasificării întocmită de comisia militară 
în anul 1783, au fost acceptate ca făcând parte din tagma meseriaşilor un număr 
de 101 familii evreieşti. 

Se pare că rolul cel mai de seamă l-au deţinut evreii în domeniul circu
laţiei mărfurilor49• În epoca dată, comerţul din Bucovina a fost practicat în prin
cipal de evrei şi armeni, cei din urmă întrunind însă un număr mai restrâns de 
familii. Importanţa lor o putem aprecia pe baza rubricii respective din amintita 
conscripţie, întocmită din ordinul lui Spleny în anii 1774-1775, unde sunt înre
gistrate un număr de 58 de familii armene. Aici e locul să amintim şi despre fap
tul că, potrivit dispoziţiilor emanate în 1780, de la Consiliul de Război din 
Viena, evreii au fost defavorizaţi faţă de negustorii armeni. În primul rând, 
negustorilor evrei li s-a interzis aşezarea statornică în cartierul armenesc. Excep
ţie făcea doar perioada iarmarocului, când, în vederea stimulării comerţului, 
puteau fi admişi aici de două ori pe an. Consiliul de Război a mai precizat că, în 
cazul în care vreun evreu ar deţine proprietăţi imobiliare în perimetrul noilor 
colonii armene, ar fi obligat să le cedeze acestora „în schimbul unui preţ 
scăzut"50. 

Participarea evreilor la practicarea comerţului bucovinean a îmbrăcat mai 
multe forme. În primul rând ne referim la comerţul în natură care se desfăşura 
între comercianţii evrei şi ţăranii locali. Mai târziu, odată cu aşezarea unui nu
măr de familii evreieşti în agricultură, aceşti negustori se găseau mai ales în 
jurul oraşelor Suceava şi Siret. 

O a doua formă a practicării comerţului cu participarea negustorilor evrei 
e reprezentată de circulaţia bunurilor alimentare. Încă de la începutul perioadei, 
un număr considerabil de evrei deţineau cârciumi prin oraşe şi sate, ţinând în 
arendă aceste unităţi conform contractelor încheiate cu boierii proprietari. După 
cum am arătat, una din principalele măsuri restrictive ordonate de Enzenberg a 
fost anularea unui număr de 50 de contracte de arendare de acest fel. În realitate, 
nu ştim precis, dacă dispoziţia a fost executată integral, sau au mai rămas unele 
pe mâna arendaşilor evrei şi mai ales câte. În schimb, avem date sigure despre 
faptul că în oraşele Cernăuţi, Siret şi Suceava au funcţionat câte o ospătărie şi 

48 S. Kassner, op. cil., p'. 23-24, 26. 
49 C. Tannenhaus, op. cil., p. 16. 
so Izvoare, p. 200-20 I; J. Polek, Orlschaftsverzeichnis, p. 27. 
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un hotel cu profil evreiesc exclusiv. Potrivit dispoziţiilor administraţiei, aceste 
unităţi erau singurele autorizate să cazeze călătorii izraeliţi care soseau cu orice 
scop în Bucovina51 • 

Desigur, un număr apreciabil de negustori evrei se ocupau cu desfacerea 
unor mărfuri cu amănuntul, de fapt fiind anexele angrosiştilor, respectiv, a co
mercianţilor implicaţi în import-exportul Bucovinei52. Un asemenea comerciant 
a fost Hirschl Lober Sohn Abraham (Besalele) din Suceava. 

E posibil ca, în condiţiile unei densităţi relativ reduse a populaţiei Bucovi
nei, cârciumarii să nu-şi fi putut asigura existenţa exclusiv din aceasta şi că tre
buia să se mai implice şi în comercializarea unor produse, mai ales alimente. 
Este de notat că autorităţile habsburgice au interzis exportul de cereale din 
Bucovina. 

Cei mai importanţi comercianţi ai Bucovinei erau angajaţi în comerţul 
exterior care se efectua pe o arie teritorială foarte întinsă. Desigur, baza lor o 
constituiau vechile relaţii comerciale ale Bucovinei cu celelalte zone ale Mol
dovei, relaţii păstrate şi după anul 1774, în virtutea tradiţiei şi a intereselor co
mune, care s-au menţinut atâtea secole. Doar relaţiile interstatale au trecut în 
domeniul comerţului exterior, în care a intervenit dispoziţia vamală habsburgică. 

Din evidenţele administraţiei militare din Bucovina reiese faptul că între 
principalele mărfuri aduse din Moldova a figurat, în primul rând sarea sub for
mă de blocuri, provenite direct de la „Ocna" şi care, probabil, se măcina la faţa 
locului. O altă parte considerabilă a sării, necesară în provincie, se importa din 
Transilvania de către negustorii evrei, dat fiind faptul că resursele locale, ulteri
or atât de importante în perioada respectivă, nu puteau avea o pondere sensibilă 
în aprovizionarea Bucovinei. Această activitate, bine organizată şi eficientă, a fost 
spulberată prin aplicarea reglementărilor din perioada de guvernare a lui 
Enzenberg, excluzând într-o mare măsură pe evrei din această ocupaţie. Acelaşi 
regulament a prevăzut interdicţia ca evreii să poată participa la spălarea aurului 
din apele curgătoare ale Bucovinei şi în special din râul Bistriţa. Bucovina, fiind 
săracă în vii, se aproviziona în mod tradiţional din podgoria de la Focşani. Fără 
îndoială, trebuie să fi fost vorba de cantităţi însemnate de vinuri, din moment ce 
figurează printre principalele mărfuri importate. În schimb, Bucovina livra, cu 
participarea comercianţilor evrei, mai ales porci crescuţi în pădurile de stejar. 
Au continuat şi străvechile legături economice cu Transilvania, fiind expediate 
acolo în special vaci şi lână. Un fenomen interesant s-a conturat în jurul anului 
1781. În această perioadă veneau saşi încărcaţi cu diverse mărfuri produse în 
Transilvania, căutând piaţă de desfacere mai ales în bâlciuri. 

Inovaţia a constat în faptul că aceşti saşi, înainte de a ajunge la destinaţie, 
erau contactaţi de negustorii evrei care preluau tot disponibilul. Mărfurile 

51 Ibidem, p. 262. 
52 Jbidem, p. 261; C. Tannenhaus, op. cit .• p. 21-22. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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importate astfel erau fie comercializate de noi intermediari, fie predate altor an
grosişti evrei stabiliţi mai ales la Câmpulung Moldovenesc. În final acestea erau 
desfăcute cu amănuntul cu ajutorul micilor comercianţi evrei, risipiţi în diferite 
părţi ale Bucovinei. 

În ceea ce priveşte celelalte surse de aprovizionare şi desfacere, putem 
întocmi următorul tabel referitor la perioada anilor 1774-1775, fără să putem 
defini cantităţile de mărfuri vehiculate în ambele direcţii53 : 

Sursa I Marfa de import Observaţii 

Polonia 1 sticlă. teritoriu contemporan 
Ucraina sticlă, ţuică. componenţa imperiului 

ţarist, ţuica provine din 
Podolia 

Moscova piei, blănuri. 
Imperiul Otoman arme, articole feroase inclusiv din Istanbul 

pumnale, articole 
de aramă, săbii. 

Frankfurt am Main mătase, cuţite, foarfeci, 
ferăstraie. 

Breslau azi Wroclaw coloniale, manufactu- azi Wroclaw (Polonia) în 
rate, gablonţuri. epoca respectivă Prusia 

Leipzig coloniale, manufactu-
rate, gablonţuri. 

Ungaria articole feroase, inclusiv din oraşul Preslav 
mătase, cuţite, foarfece, atunci Eperjes (Slovacia) 
ferăstraie. 

Galiţia sticlă, piei, blănuri, 
sare, articole de aramă, 
coase. 

Stiria coase. 

Destinaţia Articole de export Observaţii 

Polonia cai, lână. teritoriu contemporan 
Imperiul Otoman oi, unt, miere. inclusiv Istanbul 
Veneţia ceară. 

Breslau azi Wroclaw boi, vaci, porci, lână. 
Ungaria piei crude. 
Galiţia piei, boi, piei de capăr. 

şi de ţap. 

53 Mihai Ştefan Ceauşu, Noi date privi11d relaţiile eco11omice dintre Bucovina şi 
Transilvania la sfârşitul secqlului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea, „Suceava". 
Anuarul Muzeului Judeţean, voi. VIII, (1981), p. 441-448; S. Callimachi, S. Criş-Cristian, op. 
cit., p. 47; N. M. Gclber, op. cit., p. 25. 
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Din datele deţinute de noi, privind comerţul practicat de evrei în afara 
Bucovinei, reiese limpede faptul că articolele de export se încadrau pe deplin în 
structura tradiţională a comerţului exterior al Moldovei, la care participa zona 
respectivă înainte de 1769. în al doilea rând, se evidenţiază că articolele de . 
export în general sunt de origine agrară, ceea ce denotă că Bucovina depăşise 
puţin sistemul economiei naturale. Este lesne de înţeles că aceste produse nu 
puteau proveni doar de la populaţia evreiască şi că ele presupuneau o activitate 
de colectare întinsă, fie de la producătorii direcţi, fie de la moşieri sau arendaşi, 
care le aveau în virtutea vreunei forme ale rentei feudale54. 

Importul era dominat categoric de produsele finite realizate în manufac
turile apărute în ţările mai dezvoltate. Dat fiind caracterul tradiţional al comerţu
lui exterior al Bucovinei, stăpânirea habsburgică nu putea să excludă evreii din 
acest sistem, mai ales că numărul comercianţilor creştini, inclusiv armenii, era 
redus55. Aşa se explică recunoaşterea de către comisia militară, cu ocazia înre
gistrării ocupaţiei familiilor de evrei, a unui număr de 111 capi de familie func
ţionabili în această categorie. 

Populaţia evreiască din Bucovina nu a fost lipsită complet de intelectuali. 
Desigur, în vremea respectivă nu putea fi vorba, în principal, decât de o intelec
tualitate legată nemijlocit de serviciul cultului mozaic. Nu trebuie să uităm fap
tul că, atât drumul ce ducea spre obţinerea unei calificări superioare, cât şi posi
bilitatea ca un evreu să exercite o ocupaţie de acest fel în cadrul societăţii vre
unei provincii a Imperiului Habsburgic, nu erau posibile decât în cazuri cu totul 
excepţionale. Astfel de exemplu este Samuel Lowel, care a fost folosit de En
zenberg ca agent diplomatic în ţările limitrofe. Raportul lui de activitate, ca şi al 
locotenentului Zajatsik, cu care lucrase împreună, a fost înaintat de el însuşi 
împăratului Iosif al Ii-lea. 

Izvoarele pe care le cunoaştem menţionează activitatea unor rabini. Potri
vit inscripţiei, întocmită în anul 1782, în toată Bucovina au fost înregistraţi: un 
mare rabin, cinci rabini, 41 de dascăli, un scriitor (de fapt notar) public, un me
dic, trei subchirurgi (un fel de felceri), o moaşă. Conform normelor în vigoare, 
toţi aceştia intrau în categoria intelectualilor. Dascălii erau nişte învăţători, anga
jaţi să instruiască individual pe copiii, în special băieţii familiilor mai înstărite 
sau, în grup restrâns, pe copiii unor familii modeste. La âceştia se mai adăugau 
învăţătorii angajaţi de comunităţi în contul bugetului lor în vederea instruirii 
copiilor care nu puteau beneficia de aceasta în cadru mai restrâns. 

Dispunem de câteva date şi în ceea ce priveşte personalul comunitar. În 
anul 1783, evidenţele oficiale ştiau de un număr de 16 hahani şi 5 cântăreţi 
(cantori) de sinagogă. În sîarşit, trebuie să amintim despre servitori şi servitoare, 
în general, oameni care îndeplineau servicii personale. Nu cunoaştem numărul 

54 lbidem, p. 13; J. Polek, Stalistik des J11denthu111us ... p. 261. 
ss Vezi nota 50. 
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lor decât din anul 1782, aceştia totalizând 223, respectiv 98 de persoane. 
Recapitulând elementele problematicii complexe a imigrărilor şi emigrărilor, dar 
mai ales a repetatelor expulzări aplicate faţă de evreii din Bucovina, trebuie să 
concluzionăm că această operaţie din urmă, atât de mult fluturată de Enzenberg, 
nu a dus nici pe departe la vreo uşurare a situaţiei social-economice a populaţiei 
creştine. În acelaşi timp, nu putem trece peste faptul că tocmai acest zelos exe
cutant al ordinelor primite de la Viena a fost nevoit să recunoască implicit, în 
anul 1786, urmările negative ale expulzării evreilor. Desigur, situaţia s-a în
răutăţit şi datorită aplicării unei politici vamale dăunătoare, introdusă în aceeaşi 
perioadă şi care a dus la ruinarea activităţii comerciale de import-export cu ţările 
şi provinciile limitrofe. Situaţia devine şi mai clară dacă accentuăm din nou că 
numărul familiilor evreieşti din Bucovina a scăzut de la 714 la 175 de persoane, 
ceea ce a dus la diminuarea în paralel a importanţei lor în practicarea comerţului 
exterior. „Evreii au prea puţină avere şi încredere pentru întreprinderea unui 
negoţ mai de amploare" conchidea Enzenberg56. 

În ceea ce priveşte statutul juridic al populaţiei evreieşti din Bucovina, în 
perioada administraţiei militare habsburgice, trebuie să observăm că în anul 
1774, general-maiorul Spleny a preluat o situaţie dinaintea anexării acestui ţinut. 
Ulterior, aceasta a fost modificată într-o anumită măsură, fie prin dispoziţiile 
date de Consiliul de Război de Curte din Viena, fie de orientarea, mai mult sau 
mai puţin antisemită, a şefilor administraţiei locale. De aceea nu trebuie să ne 
mire faptul că în rândurile populaţiei evreieşti, şi chiar ale organelor inferioare 
ale guvernământului, domina în permanenţă o atmosferă de mare incertitudine 
care deschidea drumul bunului plac57. Un exemplu caracteristic ne oferă amin
titul Enzenberg, care a obligat comunitatea izraelită din Cernăuţi ca să dea 
suma de 100 de ducaţi pentru instalarea unui ceas al primăriei din oraşul res
pectiv58. 

În ceea ce priveşte starea de drept şi de fapt, existentă în Bucovina la 
începutul administraţiei sale, Spleny constată că în provincia nou ocupată se gă
sesc mai multe naţiuni. Între ele se enumeră şi naţiunea evreiască. Această situa
ţie nu a fost infirmată nici de succesorul lui59. În schimb, de la bun început, în 
categorisirea socială a locuitorilor ca agricultori, meşteşugari, comercianţi etc., 
evreii nu au fost încadraţi global, ci ca un corp aparte60. După aprecierea noas
tră, pare sigur faptul că în timpul administraţiei militare, în Bucovina, n-a func
ţionat în mod practic cunoscutul regulament terezian, aplicat în provinciile 

s6 S. Kassner. op. cit„ p. 13; /zl'oare, p. 291, 303. 
s7 S. J. Schulsohn, Die J11den i11 der Bukowina mr Zeit des osterreicl1iscl1en Okkupation, 

„Czemowitzer Allgemeine Zeinmg'', 1917, 6 noiembrie. 
ss N. M. Gelber, op. cit., p. 15. 
s9 S. Kassner, op. cit., p. 11-12. 
60 N. M. Gelber, op. cit., p. 12. 
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vestice ale imperiului. Formal, în ultima perioadă a guvernării militare au fost 
date anumite dispoziţii în această direcţie, dar în realitate nu se pot invoca argu
mente că ele au fost validate încă înainte de I noiembrie I 786. 

Din datele pe care le posedăm, reiese că în perioada studiată, ca de altfel 
niciodată, în Bucovina nu au existat ghetouri. Dintr-o conscripţie întocmită pe 
baza înregistrărilor din anul I 785, putem constata că în oraşul Suceava în pe
rioada respectivă existau 485 de proprietăţi imobiliare, dintre care un număr de 
25 (5,15%) erau în posesia evreilor. Este important de subliniat că proprietăţile 
imobiliare evreieşti erau răspândite în cinci zone ale urbei, deci nici urmă de 
ghetou. Un număr de şapte case evreieşti se situau chiar în Uliţa Mare, respectiv, 
Uliţa Boierească. în schimb, este adevărat că în cadrul unor localităţi mai mari, 
cu o populaţie evreiască mai numeroasă, ca de exemplu Cernăuţi, s-a încetăţenit 
obiceiul ca evreii să-şi clădească locuinţele pe aceeaşi uliţă. Nu cunoaştem 
vreun act normativ care să fi impus o asemenea grupare a caselor evreieşti. 

Deşi evreii erau consideraţi în mod categoric de către administraţia mili
tară străini, mai ales de Enzenberg, cei împământeniţi s-au bucurat, în anumite 
limite, de drepturi civile. Astfel, în anul 1785, auditorul de district cu sediul în 
Suceava transcrie, la cererea evreului Iacob David din localitatea Bălăceana, în 
formă autentică, ipoteca asupra bunurilor orăşeanului localnic Cozma Băcel 
pentru asigurarea unei datorii de 800 de fl. v. Această datorie a locuitorului din 
Suceava provenea dintr-o restanţă neachitată în urma cumpărării de acesta a 
unei cirezi de 83 de boi, aparţinând anterior negustorului izraelit. Trebuie să 
menţionăm că toate tranzacţiile confirmate prin acte, încheiate în faţa auto
rităţilor competente între creştini şi evrei, se bucurau de legalitate şi nu puteau fi 
contestate. Un asemenea caz are loc în anul 1786 la Cernăuţi, fiind vorba de o 
tranzacţie încheiată între şelarul creştin Balthazar Sedlmeyer şi ceaprăzarul 
evreu Joel David. Reprezentanţii evreilor erau prezenţi în consiliile oraşelor 
Cernăuţi şi Suceava şi, foarte probabil, şi în celelalte centre în care reprezentau 
o fracţie mai importantă (numeric şi economic) printre locuitorii aşezării61 . Nu 
avem date că semnul distinctiv, propus de Enzenberg pentru marcarea evreilor 
să fi fost aprobat şi mai ales pus în vigoare. Mai mult, mi se pare foarte plauzibil 
ca, înainte de apariţia decretului semnat de împăratul Iosif al Ii-lea cu privire la 
atribuirea obligatorie de nume patrimoniale evreilor cu rezonanţă germană, în 
Bucovina să fi existat deja tendinţe vizând lepădarea omonimelor de prove
nienţă pur evreiască. Este de presupus că evreii din Bucovina au primit favorabil 
această iniţiativă, care s-a generalizat în tot Imperiul Habsburgic, deoarece 
facilita - într-o măsură foarte modestă - integrarea lor în societatea locală. 
Documentele contemporane indică asemenea mutaţii de nume ca Şmul Israel în 
Voraus, lankel Lan în Kelhammer, David Israel în Zulcher etc. 

61 Al. Bocăne\u, op. cit., p. 69; ibidem, passim; Kassner, p. 13 şi unu.; h.l'oare, p. 278-279, 
285-287,292,311-313. 
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Mult mai restrânse erau drepturile evreilor străini care veneau temporar în 
scopuri economice în Bucovina. Ei primeau doar un permis de liberă trecere şi li 
se impunea obligaţia să se cazeze şi să se întreţină în anumite stabilimente ale 
corelegionarilor. Este neîndoios că respectarea legilor rituale privind hrana îi 
orienta de la bun început spre aceste unităţi. 

Guvernământul habsburgic a preluat din timpul stăpânirii moldoveneşti 
sistemul de organizare comunitară numită kahale. Aşa cum am mai arătat, acesta 
se bucura de o largă autonomie şi i s-a conferit, pe lângă atribuţii religioase, şi o 
serie de funcţii fiscale. De asemenea, continuau să funcţioneze instanţe judecă
toreşti cultice, numite Bet-Din. De fapt comunităţile evreieşti bucovinene erau 
organizate după modelul structurilor obişnuite în Galiţia, de factură aşchenază. 
Această situaţie se explică, în principal, prin faptul că mulţi evrei bucovineni îşi 
aveau obârşia în Galiţia. Este neîndoielnic faptul că în Bucovina amintita orga
nizaţie comunitară niciodată nu a atins un asemenea grad de autonomie şi nu a 
beneficiat de mulţimea privilegilor ca cele dobândite în regatul polon. Acolo, 
imensa mulţime evreiască se deosebea de comunităţile, relativ mici, existente în 
Bucovina înainte de 176962. 

După informaţiile noastre, evreii bucovineni, cel puţin cei care au trăit, 
iniţial, nemijlocit sub stăpânirea moldovenească, s-au asimilat cu totul condiţi
ilor existente în ţară. Astfel, printre altele, ei au adoptat costumaţia păturilor 
sociale de care erau apropiaţi şi care nu făceau parte din ţărănime. Se pare însă 
că cei care au venit în roiuri mai mari după 1769, aproape exclusiv din Galiţia, 
au fost purtătorii obişnuitului caftan, considerat greşit ulterior de unii ca îmbră
căminte specific evreiască. Aceste diferenţe nu au fost doar formale, ci au cores
puns unor moduri de viaţă şi gândire diferenţiate, şi s-au reflectat în diverse 
sectoare ale vieţii cotidiene, dând naştere unor dimensiuni uneori acute între cei 
vechi şi cei noi. Menţionăm din nou poziţia diferitelor categorii de evrei în pro
blema expulzărilor şi a concesiilor. În ciuda acestei situaţii, unitatea organizato
rică a kahalelor nu a fost pusă niciodată în mod serios în discuţie şi, cu atât mai 
puţin, nu s-a ajuns la separaţie63 • 

Din punct de vedere al principiilor organizatorice, metodologia a fost cea 
folosită în lumea evreiască. Acolo unde s-a adunat la un moment dat un număr 
oarecare de evrei s-a înfiinţat un kahale din enoriaşii locali şi din elemente izo
late, aşezate în localităţile din jur. În fruntea tuturor comunităţilor din Bucovina 
stătea conducătorul kahalei din Cernăuţi, care, atât de fapt, cât şi de drept, juca 
rolul unui intermediar între autorităţile militare habsburgice şi populaţia evre
iască din Bucovina. Aşa cum s-a mai menţionat, dincolo de aria de cuprindere a 
unei kahale puteau locui, mai ales în diverse localităţi rurale, familii izolate de 

62 S. Kassner, op. cit., p. 34; J. Polek, op. cit., p. 254. 
63 S. Kassner, op. cit., p. 13-14. 

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



382 Eugen Glflck 20 

evrei, dar ele nu se bucurau de drepturile şi datoriile legate de apartenenţa lor la 
comunitate. 

în acest caz, mai ales în timpul administraţiei conduse de Enzenberg, ei 
erau supuşi autorităţilor adminsitrative teritoriale de stat precum şi jurisdicţiei 
moşiereşti. General-maiorul amintit a introdus ulterior o serie de modificări şi în 
acest sens. A casat împărţirea iniţială teritorială şi a stabilit că în Bucovina func
ţionează două organizaţii superioare numite „Oberkahale". Fiecare din aceste 
comunităţi superioare aveau în subordine un număr oarecare de unităţi. Astfel, 
Oberkahale din Cernăuţi avea în subordine Sadagura şi Vijniţa, iar Suceava 
tutela obştile din Siret şi Câmpulung64• 

în fruntea kahalelor stăteau rabini, unde comunitatea reuşea să-i întreţină. 
La fel, existau juzi, în. mod obligatoriu persoane civile, numiţi în terminologia 
oficială a vremii „Richter". Enoriaşii îi ziceau şi kahali. În Cernăuţi şi Suceava 
funcţiona câte un jude-şef. General-maiorul Spleny, după ocuparea Bucovinei, a 
confirmat în funcţiune pe toţi juzii găsiţi la posturile lor, cu atât mai mult, cu cât, 
potrivit uzanţelor locale, mandatul respectiv avea un caracter electiv şi viager. 
Spre exemplu judele şef, Lazăr Izrael, care stătea în fruntea kahalei din Cer
năuţi, a fost ales în jurul anului 1752. El şi-a păstrat funcţia timp de vreo 30 de 
ani. Sesizând rădăcinile adânci ale acestui sistem, Enzenberg însuşi a stăruit la 
Consiliul de Război de Curte cerând să se admită pe mai departe, neschimbat, 
statutul existent. Menţinerea sistemului nu 1-a împiedicat pe Enzenberg să în
calce autonomia comunitară şi să se amestece în alegerea judelui-şef din Cer
năuţi, după decesul lui Lazăr Izrael. Încălcând libertatea de alegere, în final, a 
recunoscut ca succesor în funcţia de jude-şef din capitala provinciei, pe candi
datul minorităţii, Josef Schmul Pultawem. În mod similar a procedat şi în alte 
părţi. Astfel, cunoaştem cazul din ocolul Câmpulungului, unde a încălcat la fel 
drepturile electrorale ale locuitorilor. 

Chiar în această perioadă fiecare kahale avea oarecare statut, moştenit din 
epoca moldovenească. Acesta prevedea numărul şi atribuţiile angajaţilor săi65 . 

Guvernământul militar habsburgic, la început, a preluat neschimbat între
gul sistem fiscal moldovenesc, care, după cât se pare, în ciuda domniei fanariote, 
era mult mai puţin apăsător decât sistemul fiscal existent în Imperiul Habs
burgic. Este în general cunoscut faptul că guvernanţii din Viena vedeau în su
puşi, în primul rând, contribuabilul. Cât priveşte măsurile de protecţie ale 
supuşilor, luate din când în când de regimul absolutist-monarhic, se datorau 
menţinerii capacităţii de plată către stat a contribuabilului. Statul habsburgic era 
preocupat ca nu cumva renta feudală, datorată proprietarilor de pământ sau altor 
obligaţii extrastatale, să p.ericliteze plata contribuţiei imperiale. Se cunoaşte că 

64 N. M. Gelber, op. cit., p. 12-14. 
65 S. Kassner, op. cit., p. 37; J. Polek, op. cit., p. 268--269; N. M. Gelber, op. cit .. p. 14; 

Izvoare, p. 248-249. 
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imperiul întreţinea experţi în vederea urmăririi capacităţii de plată a contribua
bilului. Enzenberg însuşi atrăgea atenţia, într-un raport înaintat în anul 1779, că 
o familie evreiască din Bucovina plăteşte într-un an fiscal numai suma de 
5 forinţi în contul impozitului direct. În memoriile lui, amintitul guvernator pro
punea introducerea unor sarcini fiscale şi mai grele, invocând fantezist că evreii 
nicăieri nu trăiesc mai bine ca în Bucovina. În realitate, el ignora faptul că în 
urma majorărilor fiscale aplicate deja, evreii din Bucovina suportau sarcini bă
neşti foarte grele. Drept contraargument al acestor informaţii amintim că ar
menii plăteau doar 4 florini anual în contul impozitului de bază. Greutatea 
respectivă consta, în primul rând, în faptul că evreii erau supuşi, în afară de apă
sătorul impozit direct, cu caracter discriminatoriu, şi la alte sarcini fiscale. Între 
acestea se numărau şi taxa pentru construirea drumurilor, răscumpărarea obliga
ţiei de fân, a încartiruirilor etc. Cârciumarii erau constrânşi :;ă plătească un im
pozit de 15% pe venit, iar morarii 5%. Sunt dese plângerile că organele fiscale 
provinciale stabilesc venitul impozabil la un nivel exagerat. Locuitorii evrei ai 
satelor trebuia să plătească anual suma de 5 creiţari impozit pentru fiecare oaie. 
Pentru fiecare cap de bovină, se plătea o taxă de 69 de creiţari şi jumătate. În caz 
că dispuneau de cazan de ţuică, fiscul percepea pentru aceasta 5 forinţi şi 30 de 
creiţari. În mediul urban, pentru vite, impunerea era mai uşoară. O bovină se 
taxa cu 15 creiţari, iar oaia cu 2 creiţari şi jumătate. Pentru alte produse ca vinul, 
ţuica, ceara etc. erau fixate diverse impozite pe circulaţie. În oraşul Cernăuţi 
evreii trebuia să contribuie cu o sumă însemnată de 150 de forinţi în contul 
impozitului pe sare, în timp ce obligaţia întregii capitale se cifra la suma de 
500 de forinţi. 

Existau şi impozite speciale ce reveneau ispravnicilor, respectiv funcţiona
rilor administrativi .. Rămăsese în vigoare şi aşa-zisul venit al mitropolitului, ceea 
ce echivala cu 1 7 forinţi pentru fiecare comunitate. Nu puţine erau obligaţiile 
băneşti ale enoriaşilor datorate pentru alimentarea bugetelor comunitare, inclu
siv plata angajaţilor acestora. La fel, evreii bucovineni erau obligaţi să ofere 
demnitarilor locali şi provinciali aşa-zisul cadou de Crăciun şi Anul Nou66• 

Propunerile guvernatorului au fost doar parţial luate în considerare, deoa
rece clarvăzătorii de la Viena înţelegeau perfect care sunt limitele capacităţii de 
plată ale contribuabililor fără ruinarea lor şi, în consecinţă, transformarea lor în 
insolvabili. 

Potrivit sistemului nou, introdus de erariul imperial, fiecare familie evre
iască trebuia să plătească, ca sarcină principală fiscală, un impozit de stat direct 
majorat la 12 forinţi şi 30 de creiţari. Cuantumul acestuia a rămas apoi neschimbat 
până la reforma fiscală, înfăptuită în anul 1811. Componentele acestei sarcini 
publice erau formate din răscumpărarea obligatorie a robotei - 5 forinţi - con
tribuţie pentru scutirea de încaitiruire militară - I forint - răscumpărarea 

60 Ibidem, p. 12, 13; R. F. Kaindl, op. cit., p. 159. 
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cosirii fănului pentru necesităţile oficialităţii - 8 creiţari - pentru lemne de 
foc, în acelaşi scop, 2 creiţari. 

Desigur, persoanele necăsătorite şi alte categorii de evrei precum vârstnicii 
efectuau sarcini mult mai mici. 

Dintre sarcinile fiscale specificate mai sus reiese limpede că populaţia 
izraelită din Bucovina era considerată, la fel ca şi cei din celelalte provincii ere
ditare, supuşi ai erariului imperial. Potrivit concepţiei medievale ei datorau era
riului plata rentei feudale. În general, în Imperiul Habsburgic se pretindea 
răscumpărarea acestor obligaţii cu bani. Trebuie să menţionăm că celelalte im
pozite suportate de evrei până la introducerea amintitului sistem, ca de pildă sar
cinile fixate în funcţie de vitele posedate, s-au păstrat în continuare. La fel au 
rămas şi toate sarcinile comunitare existente. 

În acelaşi timp, însă, trebuie să menţionăm faptul că până în 1830, evreii 
din Bucovina nu aveau obligaţii militare faţă de armata cezaro-crăiască. În 
schimb erau obligaţi ca periodic, să prezinte un anumit număr de recruţi stabilit 
de Consiliul de război de Curte67• Tot atât de favorabilă a fost posibilitatea răs
cumpărării încartiruirii soldaţilor. Această dispoziţie îşi avea originea în atitudi
nea :futisemită, care avertiza de pericolul întâmpinat de creştinul care înnoptează 
în casa unui evreu. Această sarcină, în Bucovina, era deosebit de neplăcută în 
cursul războaielor care au afectat această zonă. 

Din perioada 1776-1786, dispunem şi de unele date privind desfăşurarea 
vieţii comunitare. Potrivit datelor noastre, în perioada pătrunderii trupelor impe
riale în Bucovina, populaţia evreiască dispunea de o sinagogă la Suceava şi mai 
mult ca probabil, la Cernăuţi. De asemenea, era în funcţiune un oarecare număr 
de case de rugăciune instalate în locuinţe particulare, în general închiriate. 
Sinagoga din Suceava însă a fost victima unui incendiu în anul 1771 iar comuni
tatea locală a reuşit să o refacă foarte greu. În acest răstimp, izraeliţii din Su
ceava au fost nevoiţi să înlocuiască sinagoga cu un lăcaş de cult provizoriu, in
stalat într-o colibă. Situaţia s-a agravat prin faptul că sinagoga arsă s-a prăbuşit 
în luna iunie 1777 şi doar Enzenberg a aprobat începerea reconstrncţiei68 . 

În cadrul comunităţilor de la Cernăuţi, Suceava şi Siret au funcţionat, de 
regulă, rabini. Este de presupus că ei proveneau din vreuna din ieşivele nume
roase existente în Galiţia vecină. Se ştie că în anul 1 774, la Suceava, scaunul 
rabinic era ocupat de Simon Lobi. Din documente ne-a parvenit numele rabinu
lui Israel Josef Ehrendorf, în funcţiune la Cernăuţi. El intrase în serviciul comu
nităţii respective în jurul anului 1750 şi rămăsese în serviciu până la o dată 
imprecisă. De asemenea, avem informaţii şi despre activitatea rabinului Baruch 
ben Schlomo, care încetase din viaţă în anul 1794. Este aproape sigur că el îl 

67 J. Polek, op. cit., p. 253; N. M. Gelber, op. cit., p. 23. 
68 N. Wickenhauser, Geschichte der Deutschen Siedlunge11 i11 der B11kowi11a. f. I., 1885. 

voi. I, p. 207-208; J. Polek, ap. cit., p. 251. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



23 Evreii din Bucovina 385 

succedase pe rabinul Ehrendorf. Este posibil ca în cadrul comunităţii de la 
Cernăuţi, periodic, să fi funcţionat chiar doi rabini. Acest fapt se deduce cu 
ocazia vizitei la Cernăuţi a împăratului Iosif al Ii-lea în anul 1783, când apare şi 
rabinul Moise Coon. El purta titlul de „prim-rabinul şi judele districtului Buco-
. " vina. 

În decursul perioadei studiate apare periodic şi funcţia şi titlul de prim
rabin. Această funcţie însă, se pare că se referea la extinderea jurisdicţiei lui 
religioase asupra tuturor enoriaşilor şi, în consecinţă, a tuturor rabinilor din 
provincie. Această jurisdicţie generală era cu atât mai reală, cu cât doar rabina
tul din Cernăuţi avea o anumită stabilitate. Astfel, cunoaştem faptul că în urma 
alungării unui mare număr de familii la începutul deceniului al nouălea, comuni
tatea din Suceava slăbise numeric şi economic atât de mult, încât nu mai dis
punea de posibilităţi materiale să poată susţine un rabin69. 

Rabinatul bucovinean era confruntat şi cu multe probleme dificile ce se 
resimţeau, mai ales, în legătură cu problemele matrimoniale. Legile absurde 
antisemite ale Imperiului Habsburgic şi mai ales taxele foarte oneroase impuse 
tinerilor dornici să se căsătorească au creat o situaţie deosebită, apărând aşa-zisele 
căsătorii oculte, practică ce s-a menţinut până la mijlocul secolului al XIX-lea70. 

În ciuda greutăţilor, comunităţile întreţineau şi anumite servicii. Astfel 
ştim că la Cernăuţi a funcţionat în această epocă o baie şi o măcelărie rituală71 • 
Nu putem uita nici apariţia unor asociaţii înfiinţate în scopuri cultice. Docu
mentar, se cunoaşte că în anul 1768, s-a înfiinţat la Vijniţa o asociaţie Chevra
Kadisa care era formată din 15 membri fondatori şi avea un statut bine defmit72. 

În rândurile populaţiei evreieşti din Bucovina au apărut mai multe curente 
de idei. Cea mai mare parte a enoriaşilor, mai ales cei care locuiau în localităţile 
mai mici sau trăiau risipiţi în mediul rural, erau adepţii respectării neabătute a 
legilor cultice cuprinse în Sulchan-Aruch. Mai mult, evreii în general considerau 
că respectarea acestor dispoziţii este chezăşia menţinerii identităţii lor religioase 
şi chiar etnice. În condiţiile unei vieţi familiale net patriarhale aceste precepte 
religioase au fost transmise din generaţie în generaţie. După cunoştinţa noastră, 
ideile reformatoare apărute mai ales în Germania nu au avut o influenţă sensi
bilă în Bucovina în perioada anilor 1774-178673 . 

În ceea ce priveşte hasidismul nu există date care să-i dovedească răspândi
rea. Acest fenomen are loc mult mai târziu, doar la începutul secolului al XIX-lea74 . 

69 C. Tennenhaus, op. cit„ p. 19; N. M. Gelber, op. cit„ p. 23; J. Polek, op. cit„ p. 270-271. 
70 Aufrrtf an die izraelitisclren Gemeinden der Bukowina zur A bste/11111g gelreimer 

Tra11u11ge11, Czemowitz, 1860; J. Polek, op. cit., p. 260. 
71 C. Tannehaus, op. cit., p. 19. 
72 N. M. Gelber, op. cit., p. 24. 
73 B. Merlaub, op. cit., p. 70-72. 
74 N. M. Gelber, op. cit., p. 23; F. Zieglauer, Gesc/ric/11/iche Bilder aus der B11kowi11a zur 

Zeit des osterreichisclre11 Okkupatio11, Czernowitz, 1893, p. 24. 
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În schimb, cunoaştem faptul că printre imigranţii din Galiţia s-au bucurat 
de o anumită influenţă aderenţii secţiei aşa-zise abrahamite. Numărul lor însă nu 
pare să fie deosebit de mare. Cert este că dintre aderenţii lui Jacob Frankl 
(1720-1791) un număr aproximativ de 50 de familii au obţinut permisiunea de a 
crea o colonie proprie pe domeniul fondului religionar ortodox din Bucovina 
numit Cuţu-Mare. Acest domeniu, în epoca respectivă, era arendat de un consili
er al guvernământului civil, provincial, din Lemberg. Conducătorul coloniştilor 
abrahamiţi se numea Michalakhi Cerniewski75• După unele păreri este posibil 
ca, încă de pe timpul apartenenţei moldoveneşti, însuşi Iacob Frankl să fi vizitat 
comunitatea din Cernăuţi. Nu este însă sigur faptul că unul din rabinii din Cer
năuţi să fi militat împotriva acestei secte76. 

Avem foarte puţine date despre desfăşurarea învăţământului evreiesc din 
Bucovina. Singurul reper îl constituie informaţia obţinută din lucrarea privind 
categorisirea familiilor evreieşti de către comisia militară. Între persoanele tre
cute la categoria „alţii" unele figurează cu menţiunea „Schulmeister" meşterii de 
şcoală. Aceste persoane nu pot fi decât docenţii care au funcţionat în cadrul 
activităţii Talmud-Tora. Absolut sigur este că, până la apariţia reformelor iose
fine, nu au existat în Bucovina unităţi şcolare evreieşti cu profil de cultură gene
rală. Cu atât mai puţin era posibil ca elevii izraeliţi să fi frecventat şcoli aparţi
nând altor confesiuni. 

Resume 

Dans l'etude Les juifs de la Bucovine entre I 774-1786, l'auteur, Eugen Gliick, continue la 
presentation du probleme juif dans l'espace de la Bucovine, insistant sur la politique demo
graphique menee par Ies Habsbourg ă I 'egard de juifs (de la Bucovine) et sur la vie economique et 
sociale de ce peuple. 

75 I. Bidennann, op. cit., passim. 
76 S. Kassner, op. cit., p. 14; N. M. Gelber, op. cit., p. 23. 
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BISERICILE DIN BUCOVINA (II) 

MIRCEA PAHOMI 

BISERICA MĂNĂSTIRII HORECEA - CERNĂUŢI 

Biserica se află situată în partea de est a oraşului Cernăuţi, în cartierul 
Horecea-Mănăstirii, la marginea unui rest de pădure, pe înălţimea de pe malul 
drept al râului Prut, în apropierea şoselei şi podului ce duce spre Mahala, Boian, 
Noua Suliţă. Se presupune că denumirea de Horecea provine din cuvântul 
slavon ,,hor" (deal). Pe acest deal, denumit Horodiştea, situat la vărsarea pârâu
lui Ruda în Prut, ar fi existat în vechime o cetăţuie de apărare, care a fost dis
trusă de hoardele năvălitoare. 

Pe Ia finele secolului al XVII-iea, începutul secolului al XVIII-iea, în mij
locul pădurii de pe acest deal, a existat un vechi schit sau mănăstioară din lemn, 
cu hramul Sf. Gheorghe, înfiinţat de câţiva călugări sihaştri, numindu-se Horecea
Mănăstirii, amintit prima oară în 1719. În această sihăstrie vieţuia şi un călugăr, 
care era tatăl lui Antonie, călugărit la mănăstirea Putna, ajuns episcop de Rădăuţi 
între 1726-1729 şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei între 1729- 1739. În 1740 
a plecat cu trupele muscalilor în Rusia (după ce acestea au jefuit Moldova), unde 
a fost mitropolit de Cemigov, apoi la Belograd, unde moare în 1748. 

În locul vechiului schit, episcopul Antonie a construit în 1 730 o biserică 
din lemn şi câteva chilii pentru călugări, prefăcând schitul într-o mănăstioară. 
Tot în 1730, Antonie şi fratele său Silvestru dăruiesc mănăstioarei un loc de casă 
în Cernăuţi. Această biserică de lemn, declarată monument de arhitectură, se 
găseşte într-o stare gravă de degradare, fără a se lua măsuri de restaurare. 

Egumenul Artimon Chiniţchi, ajutat de mitropolitul Gavril Calimachi, 
marele logofăt Cilibiu (Iordache Ruset) şi alţi creştini, ridică în 1766 pe loc 
domnesc o biserică din zidărie pentru mănăstirea Horecea, cu hramul „Naşterea 
Născătoarei de Dumnezeu'', care a fost sfinţită la 18 aprilie 1767. Sub adminis
traţia egumenului Artimon, mănăstirea Horecea primeşte proprietăţi în pămân
turi, case în Cernăuţi şi privilegii din partea domniei. 

Biserica, fără a avea o valoare arhitecturală deosebită, face parte dintr-o 
familie de ctitorii ce cuprinde un amestec de înrâuriri moldoveneşti baroce, de
talii munteneşti şi chiar influenţe turceşti, având ca prototip biserica Tălpălari 
din Iaşi, în special prin modul de tratare al faţadelor. Planul are o serie de parti
cularităţi ce o deosebesc de celelalte biserici. Are un pridvor cu boltă, iar uşa de 

Analele B11covinei, III, 2, p. 387-400, Bucureşti, 1996 
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la intrare este din stejar, ferecată cu şine metalice şi împodobită cu rozete. Pe ea 
sunt inscripţionate iniţialele Mântuitorului, „ls. Hr. NI-KA" (învinge), precum şi 
anul· 1767, dar fără nici o pisanie. În partea de nord a pridvorului, se află o uşă 
din stejar, f creeată cu fier, care, printr-o scară în spirală cu 29 trepte, duce la 
clopotniţă şi la capela Sf. Gheorghe, aflată deasupra pronaosului. Se pare că a 
existat şi un pridvor deschis, pe stâlpi, din care 6 bucăţi se mai aflau în 1940 în 
curtea bisericii. Aceşti stâlpi au bazele şi capitelurile sculptate într-un stil apropiat 
cu cel al coloanelor interioare. 

O particularitate a bisericii o constituie podul. Aici a fost amenajată capela 
Sf. Gheorghe, unde într-o scenă pictată este înfăţişat Sf. Gheorghe, în poziţia 
clasică, pe cal, ucigând balaurul cu suliţa. Peste altar a mai existat capela Sf. 
Varvara, dispărută însă în timp. 

Pronaosul este boltit în calotă sferică, iar pe peretele cu uşa de intrare este 
pictată scena cu raiul şi iadul, unde apar şi draci, ceea ce constituie o contradicţie 
cu erminiile bisericii ortodoxe, care interzic ca dracii să fie pictaţi în interiorul 
bisericilor. În pronaos se află un candelabru mare din bronz. 

Naosul are boltirile în stil moldovenesc, iar candelabrul este din cristal. 
Altarul prezintă o construcţie particulară, având două arcuri ce suportă o 

turlă, iar în loc de diaconicon are o încăpere gen sacristie, de formă curbă, aşe
zată înapoia altarului. Hramul bisericii este „Naşterea Maicii Domnului" şi 
„Înălţarea Domnului". Biserica are trei turle mari şi mai multe mici, aşezate la 
rând sau la colţuri. 

Între anii 1768-1774, în timpul războiului, nordul Moldovei a fost ocupat 
de către armatele ruse, care aveau amenajată la Sadagura, pe malul stâng al Pru
tului, în dreptul oraşului Cernăuţi, o turnătorie de monede pe care le puseseră în 
circulaţie pe teritoriile ocupate. În această bănărie, între anii 1773-1774, au fost 
sleite (turnate) 2 clopote noi pentru mănăstirea Horecea. 

În anul 1776, mănăstirea Horecea avea un număr de 20 de călugări, iar în 
1783, când a fost desfiinţată de către autorităţile austriece, numărul acestora era 
numai de 12 călugări. La desfiinţarea ei ca mănăstire, biserica a fost transfor
mată în parohie, iar construcţiile din incintă se pare că au servit ca lăcaşuri de 
şcoală. Biserica a fost acoperită din nou în 1804-1805 şi reparată de către auto
rităţile române în 1920 şi 193623. 

23 G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din 1•eacurile XVII-XVI/I, Bucureşti, 
Editura Fundaţia Regele Ferdinand I, 1933, p. 241, 252-255, 267, 450-457; Simion Reli, Călăuza 
monumentelor religioase-istorice din Eparhia Bucovinei, Cernăuţi, Editura Mitropolia Bucovinei, 
1937, p. 31-34; Erast Hostiuc, Scluturile şi sihăstriile Buc01•inei de altădată, Cernăuţi, Tipografia 
Mitropolitului Silvestru, 1936, p. 49-76; Isidor Onciul, Fondul religionariu greco-ortodox al 
Bucovinei, substratul, formarea, dezvoltarea şi starea lui de faţă, Cernăuţi, 1891. Reproducere din 
„Candela", pe 1889-1891, Tipografia Arhiepiscopală, p. 62-63; Ştefan Berechet, O carte mseas
că despre bisericile Bucovinei, „Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti", voi. XVI. 
Chişinău, 1934, p. 78, 88. 
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La 1112 octombrie 1777, a avut loc, în biserica Sf. Treime din Cernăuţi, 
depunerea jurământului de credinţă faţă de statul austriac. Fiecare sat a trimis 
câte doi juraţi împreună cu vornicul satului, o parte din delegaţi fiind cazaţi" la 
mănăstirea Horecea. La 1 decembrie 1847, satele Clocucica, Caliceanca, Roşa şi 
Horecea au fost înglobate în oraşul Cernăuţi, devenind mahalalele acestuia24• 

Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi a Comisiunii Monumentelor Isto
rice pe anul 1936, întocmit de către dr. Petru Luţia, conţine date privind biserica 
parohială cu hramul „Naşterii Maicii Domnului" din comuna suburbană Horecea
Mănăstirii, aflată la marginea unei mici parcele de pădure cu stejari din imediata 
apropiere a municipiului Cernăuţi; zidită în 1767 din material vârtos, ca biserică 
mănăstirească, pe locul unde, pe la 1730, episcopul Antonie ridicase o bisericuţă 
de lemn cu chilii. Arhitectura bisericii este interesantă pentru faptul că aceasta 
are un etaj deasupra întregii clădiri, împrejurul bolţarilor turnurilor, care servea 
altădată pentru adăpostirea călugărilor şi a unei mici capele. Biserica a suferit 
multe deteriorări în primul război mondial, fiind ciuruită de gloanţe, cu ten
cuiala pereţilor căzută, iar din acoperişul de tablă nu mai rămăsese nici o foaie 
întreagă. Lângă biserică se mai aflau adăposturi (cazemate) din beton armat. În 
1920 s-a tencuit din nou corpul clădirii iar turnul principal rămâne în starea 
aflată în urma războiului ca şi cele două turnuri deasupra pronaosului şi naosu
lui. În 1936, s-a autorizat şi executat restaurarea întregii clădiri în exterior, s-a 
schimbat pardoseala şi s-a zugrăvit cu lapte de var interiorul bisericii în zonele 
nepictate în frescă, precum şi cele două coloane ce despart pronaosul de naos. 
Nu s-a aprobat spălarea sau curăţirea frescei care se afla în stare relativ bună25 • 

Mănăstirea Horecea, amplasată pe pământ domnesc, şi-a constituit în de
curs de circa 40 ani un mic domeniu funciar mănăstiresc, prin donaţii sau cum
părări de proprietăţi, în special pe teritoriul oraşului Cernăuţi, care este inferior 
celor deţinute de celelalte mănăstiri cu mult mai vechi şi mai bogate din partea 
de sud a Bucovinei. Redăm în continuare succinte rezumate ale principalelor 
documente care privesc mănăstirea Horecea. 

- 1719, decembrie, 2. Familia lui Mihalache, fiul lui Arsenie, vinde un 
făneţ numit Horecea, între malul Prutului şi hotarul mănăstirii, cu 155 florini 
nemţeşti. Cumpără Emanuil (Manole) Zamfir căpitan, care la 8 septembrie 1745 
îl dăruieşte mănăstirii Horecea. 

- 1737, februarie, 7. Gheorghe Pitei vinde cu şase florini de argint, iero
monahului lonichii egumen la Horecea, fâneaţa Ţărinoaia. Antonie mitropolit 
întăreşte la 21 iulie 1737 acest îanaţ mănăstirii Horecea, act care este încheiat cu 
blestem pentru cel care îl va înstrăina, acesta „să se facă negru ca cărbunele"26. 

24 Teodor Băla.ii, Documente buco1•i11e11e, VI, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor şi Cultura 
Poporului, 1943, p. 231. 

25 Petru Lu1ia, Raportul secţiunii regionale Cenrăuţi, „Buletinul ComisiWJ..ii Monumentelor 
Istorice", apr. - iunie 1937, p. 93. 

26 Erast Hostiuc, op. cit„ p. 145-147. 
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- 1742(7251 ), noiembrie, 30, Cernăuţi. „Dat-am cartea noastră părintelui 
egumen de la mănăstirea Chihorace (Horecea), ca să fie volnic a-şi apăra 
moşii(le) mănăstirii, pădure, de oamini înpregiuraşi de pe aice, să nu fie volnici 
ni mă a mărgi a tăe măcar un lemnu. Iar car( e) vor mărgi să tae pă locul mănă
stirii şi n-ar asculta porunca noastră, dăm voe părintelui cu cartea noastră, ver pe 
cine v-ar prinde tăindu pe locul mănăstirii, să-l aibă a-l prinde şi să-l aducă aice 
la noi la Cernăuţi, şi că ră pedeapsă va fi pădăpsât. Aceasta, Let 7251 ( 1742) 
no(iembrie) 30, G(heorhiţă), biv vei sluger" (Staroste de Cernăuţi). 

- 1743, august, 8 (Cernăuţi). - „Voi oamini târgoviţi din Cernăuţi, iată 
că vă poruncescu tututor a înţălegi să aveţi a da pace acestor 4 oamini a sfinţii 
mănăstiri ce să cheamă Horeci, aici lângă Prut, ca să nu-i învăluiţi nime întru 
nimic, ci să aibă pace dispre voi, şi pe di boirescul şi di clacă, şi di cal di olacu, 
şi di toati angheriile câte sunt pe voi şi pe alte sati a ţinutului, numai ei să fii 
pintru posluşani(a) sfintei mănăstiri precum scriu mai sus. Şi să-şi de banii di 
acmu osăbitu, cineş pe putinţa lor, că aşa da şi măria sa vodă pentru sfintili 
mănăstiri, ca să nu fie oaminii amestecaţi cu alţii, ca să-şi di ei numai banii gos
pod, cât şi pentru pominire la svânta mănăstire la toati liturghiile. Şi mai multă 
supărare să nu le faceţi. Aceasta vă scriu. Let 7251 (1743), august 8. Jane sta
roste"27. 

- 1745, ianuarie, 11, Cernăuţi. Egumenul Artimon (Cuniţchi) cumpără cu 
12 florini nemţeşti iazul Hlebe(a) de la Ştefan Veriga din Cernăuţi. Iazul a fost 
făcut de Ştefan pe pământ domnesc pe părăul Ruda (Rutca) care curge dinspre 
Horecea spre partea Cernăuţilor, mai jos de podul Prutului28. 

- 1748, martie, 25, Cernăuţi, Emanoil Zamfir căpitan de Cernăuţi şi 
Coţmani, cumpără cu I O florini, fânaţul Teribişa, care fusese curăţat de copacii 
din pădure. La IO mai al aceluiaşi an, căpitanul Emanoil Zamfir dăruieşte acest 
raneţ mănăstirii Horecea, unde era egumen Artimon29. 

- 1748, octombrie, 3. Artimon ieromonah şi alţi călugări „ot sihăstria 
Horecea ot Cernăuţi" se jeluiesc domniei „că iaste puţină pădure îngiurul sihăs
triei şi vin târgoveţii din Cernăuţi până sub schit şi ne strică şi ne fac multă 
supărare, zicând că n-avem treabă cu pădurea, fiind moşie domnească". Cer să li 
se facă „luminată carte di apărări, măcar de o trăsătură de arcu să nu tae, că în 
lături iaste îndestulată păduri de treaba lor". 

- 1748, octombrie, 6, laşi. Domnitorul Moldovei Constantin Nicolae 
Mavrocordat înştiinţează starostele de Cernăuţi, că a dat călugărilor de la schitul 
Horecea volnicie „a apăra pădure(a) ce iaste împregiurul sihăstriei dinspre târ
goveţi şi alţii, nime să nu îndrăznească a tăe". Porunceşte ispravnicul să-i pedep-

27 Vasile Mihordea, Ioana Constantinescu, Corneliu Istrati, Documente prfrind relaţiile 
agrare î11 veacul XVIII. Moldova, Bucureşti, Editura Academiei, 1966, p. 264, 272. 

28 Teodor Bălan, op. cit., p. 237-238. 
29 Erast Hostiuc, op. cit., p. 147-148. 
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sească pe unii ca aceia, „înfrângându-i să să părăsască". Dacă târgoveţii vor avea 
alta a răspunde „să-i giudeci şi să hotărăşti pricina cu carte de giudecată". 

- 1750, mai, 16. Domnitorul Moldovei Constantin Racoviţă dă carte de 
volnicie călugărilor de la schitul Horecea „ce-i făcut pe hotarul domnescu a târ
gului, între Briţchi şi Sladchi" şi până în Prut, pe baza cărţilor de la alţi domni 
„pentru apărătura pădurii pin pregiurul săhăstrieii dispre târgoveţii din Cer
năuţi". Ispravnicul de Cernăuţi va pedepsi pe cei ce vor tăia pădurea respectivă, 
iar cartea de volnicie va rămâne în mâinile călugărilor. Se menţionează că locui
torii Moldovei aveau dreptul de a lua, fără plată, lemne din pădurile mari; din 
celelalte păduri puteau lua însă numai prin învoială prealabilă cu stăpânii pădu
rilor respective. Începând din secolul al XVIII-iea când lemnul din păduri a în
ceput să fie valorificat, reglementările respective au dus la dese conflicte între 
cele două părţi, respectiv stăpâni şi locuitori, cu atât mai mult cu cât cantitatea 
de lemn ce se putea lua din păduri nu era Iimitată30. 

- 1 751, aprilie, 24. Domnitorul Mihai Cehan Racoviţă scuteşte oraşul 
Cernăuţi şi mănăstirea Horecea de plata solăritului, deoarece ei aduceau sarea 
din Polonia31 • 

- 1754, octombrie, 15. Domnitorul Matei Ghica scuteşte mănăstirii Ho re
cea I 00 stupi de plata deseatinii, patru vite şi cai de văcărit, precum şi trei liudi 
posluşnici străini fără bir la visterie, ce vor fi absolviţi faţă de dările la visterie32. 

- 1761, mai, 28. Banul Vasile Costache dăruieşte mănăstirii Horecea 
satul Mogoseşti, danie ce a fost întărită la 14 iulie 1778 de către domnitorul 
Moldovei, Constantin Dimitrie Moruzi33. 

- 1763, octombrie, 6. Grigore Calimachi, domnul Moldovei, dăruieşte 
mănăstirii Horecea venitul podului umblător de la vadul târgului, pe apa Pru
tului, întrucât ea se află „la slabă stare şi făr de nici o chiverniseală de milă, 
fiind la loc ca acela greu". Până la acea dată venitul podului era al starostelui de 
Cernăuţi. Acest venit a fost pierdut de mănăstire în anul 177734. 

- 1763, iunie, IO. Domnitorul Moldovei Grigore Ioan Calimachi scuteşte 
de bir două mori de apă „pentru hrana şi chivemisala părinţilor călugări carii se 
află petrecători la acea mănăstire" (Horecea)35. 

- 1764, martie, 15. Domnitorul Grigore Ioan Calimachi văzând că mănă
stirea Horecea „trăieşte în sărăcie şi lipsuri, şi părinţi şi călugări, fiindcă n-au 
pământuri, trăiesc foarte greu în mănăstire", îi dăruieşte 12 otgoane (otgonul de 
30 stânjeni) de loc în hotarul Cemăuţilor. Pământul este de la capătul pădurii, 

30 Vasile Mihordea ş.a., op. cit., p. 286-287. 
31 Erast Hostiuc, op. cit., p. 147. 
32 Teodor Bălan, op. cit., IV, p. 115-116. 
33 Erast Hostiuc, op. cit., p. 147-148. 
34 Teodor Bălan, op. cit„ VI, p. 78. 
3s Ibidem, p. 84-85. 
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lunca Prutului, izvorul rece şi cuprinde fâneţe, imaşuri, grădini de pomi şi prisă
ci, care au fost în stăpânirea negustorilor din lunca Prutului. Hotărnicia locului 
şi pietrele de hotar au fost puse de către Constantin Sturza biv vei spătar, 
staroste de Cernăuţi. Dania şi hotarul pământului au fost întărite mănăstirii 
Horecea la 10 noiembrie 1764 şi de către noul domnitor, Grigore al III-iea, 
Alexandru Ghica. Suburbia Mănăstiriştea este aşezată pe acest Ioc. 

- 1765, mai, 13. Scrisoarea celor 58 de negustori din Cernăuţi şi alţi 
săteni din Horecea „proprietari de pământuri orăşeneşti" (cele dăruite prin docu
mentul de mai sus), prin care vând egumenului Artimon de la mănăstirea 
Horecea, fâneţe şi grădini cu pomi, cu sume totale de 200 florini nemţeşti36 . 

- 1768, august, 21, Cernăuţi. Ştefan, fiul lui Gheorghe Pitei din Cernăuţi, 
dăruieşte mănăstirii Horecea o casă cu pământuri, mai jos de biserica dom
nească din Cernăuţi, pe care o avea cumpărată la 17 ianuarie 1760 de la pro
topopul Ion, fiul popii Costaş (Cosmin Constantin). Ajungând dator şi neavând 
cu ce plăti creditorii, se înţelege cu egumenul Artimon de la Horecea, care-i dă 
40 de florini nemţeşti, iar proprietatea să rămână mănăstirii37 . 

- 1768, septembrie, 26. Gligoraş, fiul lui Pintelei, şi feciorii săi dăruiesc 
egumenului Artimon de la mănăstirea Horecea partea lor de pomăt (50 x 30 
stânjeni), în hotar cu proprietatea popii Ioan, ginerele popii Costaş. Dăruiesc 
pentru sufletele lor şi pomenire la liturghie38. 

- 1769, august, 16. Scrisoarea lui Grigorie Rublovschi şi a soţiei sale, 
Maria, dată părintelui Teofilact de la mănăstirea Horecea. Cernăuţii şi toată ţara 
au fost pustiite de către turci, iar ei şi-au părăsit casa şi pămâturile din Cernăuţi, 
fiind refugiaţi în satul Sultanova, mai jos de târgul Roman. Izbucnind războiul 
cel mare (1768-1774), dau casa şi pământurile lor din Cernăuţi mănăstirii 
Horecea. Dacă se vor reîntoarce în Cernăuţi, îşi vor relua casa şi pământurile, iar 
dacă nu, acestea să rămână ale mănăstirii Horecea39. 

- 1775, septembrie, 30. Toader Pauli dăruieşte mănăstirii Horecea o pmte 
din satul Beceşti ţinutul Cernăuţi, pentru pomenirea unchiului său Simion 
Tătu40. 

- 1777, august, 6, Cernăuţi. Artimon, egumenul mănăstirii Horecea, 
împreună cu tot soborul, vând administraţiei militare (austriece) a Bucovinei o 
casă cu locul ei, lat de 18 stânjeni şi lung de 43 stânjeni, în târgul Cernăuţi, cu 
suma de 300 lei41 . 

36 ErastHostiuc,op. cit., p. 151-155. 
37 Ibidem, p. 155-156. 
3B Ibidem, p. 156-157. 
39 Ibidem, p. 157-158. 
40 Vasile Gh. Miron (ş.a.), Di11 tezaurul docu111e11tar sucevea11, catalog, Bucureşti, Editura 

Arhivele Statului, 1983, p. 424. 
41 Ibidem, p. 427-428. 
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- 1779, martie, 18, Iaşi. Constantin Dimitrie Moruzi, domnul Moldovei, 
porunceşte biv-vei pitarului Costache, ispravnic de Cernăuţi, să cerceteze şi să 
împlinească după jalba egumenului Artimon de la mănăstirea Horecea, ca 
locuitorii de pe moşia Mogoseşti, ţinutul Cernăuţi al mănăstirii, să dea dijma din 
ţarini, din fânaţ şi din altele, cunoscând că se aduc păgubiri acesteia. Îi va 
supune pe toţi după hotărârea ponturilor, ca să nu fie păgubită mănăstirea de 
venitul moşiei sale. 

- 1779, aprilie, 29. Logofătul Lupul Balş scrie stareţului Artimon de la 
Horecea, că au făcut schimb, el a dat 113 parte din Năhoreni pentru o parte din 
Huideştii Mici, în hotar cu Stăneştii, care a fost cumpărat de oamenii de acolo 
cu 220 lei pe îanaţ. Trimisul egumenului a luat tot fânaţul oamenilor din Stă
neşti, din Cordun şi de peste Cordun, iar aceştia i-au oprit 80 lei din suma stabi
lită. El a fost păgubit, egumenul luând fânaţul din Năhoreni şi din tot satul 
Stăneşti. Îi cere să nu se atingă de 3/4 din Năhoreni şi din tot satul Stăneşti, 
vânzând pe un an venitul şi dijma din aceste sate42. 

- 1780. Egumenul Artimon de la mănăstirea Horecea vinde o bucată de 
loc din Cernăuţi, lărgită prin dania căpitanului Toader Herescu, pe care se 
clădeşte de către administraţia militară a Bucovinei, casa administraţiei ţării, 
unde a fost plasată şi prefectura, care-şi începe activitatea la 1 noiembrie 178043. 

- 1780, decembrie, 23. Directoratul din Cernăuţi întăreşte împărţirea 
moşiei Căbeşti, ţinutul Cernăuţi, între mănăstirea Horecea şi coposesorii Ştefan 
Lastiuga, Toma Baranovschi, Iordache Boldescu şi Gavril Cracalia. La 31 oc
tombrie 1784, se dă de la Cernăuţi cartea de hotărnicie după măsurătoarea 
făcută la 1 O noiembrie 1783 de către comisia de delimitare a proprietăţilor din 
Bucovina, în care apare şi schitul Horecea cu o hotarnică din anul 176244• 

- 1780, decembrie, 23. Prin sentinţă judecătorească se stabileşte împărţi
rea unei bucăţi de moşie din Cabin (Căbeşti), ţinutul Cernăuţi, care fusese 
dăruită schitişorului din Cabin (numit Babin). Ridicându-se o biserică parohială 
în locul schitişorului, moşia respectivă a fost luată de către răzeşii Bantoş şi 
dăruită mănăstirii Horecea. Comisia, deplasată la faţa locului, împacă părţile 
aflate în conflict. 

- 1781, mai, 23, Cernăuţi. Mănăstirea Horecea cumpără cu 50 florini un 
loc de casă în Cernăuţi45. 

- 1782, februarie, 16. Ieromonahul şi dichiul Teofilact de la Horecea 
(egumenul Artimon fiind bolnav) se prezintă în faţa comisiei austriece pentru 
delimitarea proprietăţilor, iar pe baza celor declarate se întocmeşte un proces
verbal. Nu există un ctitor anume pentru acest schit. Mitropolitul Antonie, al 

42 Vasile Mihordea ş.a., op. cit., p. 489, 490-491. 
41 Erast Hostiuc, op. cit., p. 159. 
44 Vasile Gh. Miron ş.a., op. cit., p. 440, 480. 
4s Erast Hostiuc, op. cit., p. 158-159. 
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cărui tată a fost călugăr la Horecea, a clădit o bisericuţă şi locuinţe pentru câţiva 
călugări, iar cu timpul, prin binevoitori, s-a zidit biserica de astăzi a schitului. 
Schitul posedă în Căbin (Căbeşti) circa 1/8 din sat, care este nelocuit, fiind 
dăruită de Ioniţă Bantoş, pentru care a fost ceartă, dar s-au împăcat în 1780. În 
jur, mănăstirea are un pământ de 12 otgoane, din care administraţia ţării a luat o 
bucată, aşezând pe ea un sat numit Ludii Horecea. Căpitanul Manoli (Zamfir) a 
dăruit mănăstirii trei bucăţi de pământ în Cernăuţi (Horecea, Terebişa şi Ţari
noaia), întărite de voievod, cărora li s-au adăugat câteva grădini care fuseseră în 
stăpânirea târgoveţilor din Cernăuţi, fiind cumpărate de mănăstire. Mai are un 
loc în afară de Cernăuţi, unde casele ce-au existat, au fost arse pe timpul ruşilor 
(1768-1774), acum fiind loc deşert. Peste Cordun are satul Mogoşeşti şi 1/3 din 
Năhoreni. Mănăstirea are o moară pe pământul Cernăuţilor, cumpărată cu 12 
florini, şi alta făcută de mănăstire pe Prut. Se prezintă actele de danie sau de 
cumpărare, precum şi hotarnicele respective, menţionându-se că toate proprie
tăţile sunt stăpânite în linişte de către mănăstire46 . 

Un alt rezumat al aceluiaşi proces-verbal a fost publicat de către Isidor 
Onciul, care dă în plus o serie de detalii asupra proprietăţilor mănăstirii Horecea: 

- un loc de 12 otgoane (360 stânjeni în lat) împrejurul schitului, dăruit 
din hotarul Cernăuţilor de d~tre domnitorul Grigore Ioan Calimachi cu hrisovul 
din 15 martie 1764, pe care se aflau şi grădini ale târgoveţilor, fiind răscumpă
rate de la aceştia de către mănăstire. Administraţia militară austriacă a luat o 
parte din acel loc, aducând colonişti ruşi, numiţi tudii (oameni), formând satul 
Ludii Horecei, fără de nici un venit pentru schit. 

- 3 bucăţi de pământ din hotarul Cernăuţilor, dintre care Horecea şi Tere
bişa, dăruite de Manole Zamfir, căpitanul Cernăuţilor şi-al Coţmanilor, precum 
şi Ţarinoaia, cumpărată de schit. 

- un loc în afară de Cernăuţi, fost sat, dar pustiit de războiul rusesc, o 
parte dăruită de Gligoraş, fiul lui Pintelei, iar două părţi cumpărate de către 
schit. Dichiul Teofilact menţionează că administraţia militară a făcut pe acest 
loc un grajd împărătesc şi înmormântează acolo cătane. 

- două mori pe Prut, în teritoriul Cernăuţilor, una cumpărată şi alta făcută 
de către schit. 

- a opta parte din satul Căbeşti, dăruită, în 1774 iulie 5, de către Ioniţă 
Bantăş. 

- o casă în Cernăuţi şi peste Cordun (Moldova), satul Mogoşeşti şi o tre
ime din satul Năhoreni47• 

La 13 august 1783, prin datul (porunca) episcopului Dositei Herescu, din 
ordinul împăratului Austriei, au fost „dăsrădicate" schih1rile: Horecea, Nămă
ieşti, Crisciatic, Zamostea, Babin, Luca şi mănăstirea de maici de la Pătrăuţi -

46 Ibidem, p. 160-163. 
47 Isidor Onciul, op. cit., p. 62-63. 
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Suceava. Ulterior au fost desfiinţate şi celelalte schituri de către administraţia 
militară, cu sau fără voia episcopului48

• 

În 1783, autorităţile austriece au desfiinţat mănăstirile şi schiturile din 
Bucovina, lăsând numai Putna, Suceviţa şi Dragomirna, iar averile au fost pre
luate de către Consistoriul Episcopiei Bucovinei din Cernăuţi, înfiinţându-se 
Fondul Religionar, pentru administrarea tuturor moşiilor şi pădurilor foste mă
năstireşti, pe care acestea le aveau primite ca danii din partea domnitorilor 
Moldovei sau boierilor români. Pentru a nu rămâne sub stăpânire străină, o mare 
parte dintre egumenii şi călugării acestora au fugit în Moldova, unii dintre ei 
luând şi bunuri ale mănăstirilor respective. 

La 15 noiembrie 1783, judecătoria din Cemăuţi hotărăşte ca la Horecea, 
pe lângă crâşma mănăstirii, să existe şi cea arendată de către Anton Cearnovschi 
ţăranilor „pe loc împărătesc" şi să nu se amestece cele două crâşme49. La 31 
octombrie 1 784, comisia de delimitare a proprietăţilor din Bucovina dă, la 
Cernăuţi, carte de hotărnicie „moşinaşilor" satului Căbeşti pe Ceremuş, ţinutul 
Cernăuţi, după măsurătoarea din 10-11 noiembrie 1783. În jumătatea de jos a 
satului, apare între moşinaşi şi schitul Horecea, având o hotarnică din 1762. 
Între punctele de hotar apar Bobeşti, Comareşti, obcina care desparte ţinuturile 
Cernăuţi de cel al Sucevei, părăul Costeşti, Hliniţa cea Mare şi altele50. 

Satul Rarancea era în proprietatea mănăstirii Slatina din Moldova şi fusese 
arendat de către mănăstirea Horecea. O consemnare din 1784, august, 2, privind 
bunurile aflate în satul Rarancea, precum şi în mănăstirea Horecea, constată că 
ieromonahul Teofilact vânduse mai multe bunuri ale mănăstirii, care însumau 
230 florini. După desfiinţarea mănăstirii Horecea şi secularizarea averilor, călu
gării strâng odoarele şi obiectele de valoare ale mănăstirii, trecând cu ele în 
Moldova. 

- 1785, martie, 4. Consemnarea lucrurilor înstrăinate de către Teofilact 
din mănăstirea Horecea, cu ocazia trecerii lui în Moldova: 

20 de stupi vânduţi pe ascuns 100 florini 
16 porci vânduţi pe ascuns 20 florini 
un stog de secară şi un coşer cu popşoi I 00 florini 
arenda încasată din Rarancea 300 florini 
Total 520 florini 
Lista enumeră amănunţit obiectele din argint (5 bucăţi), în parte din argint 

(icoane, paftale de la 2 evanghelii etc.), din alamă, ornate bisericeşti (84 bucăţi), 
31 cărţi, 24 animale, o caleaşcă moldovenească pe jumătate acoperită, o căruţă 
ţărănească pe jumătate ferecată etc51 . 

48 Vezi „Candela", tip. Arhiepiscopală, 1890, p. 131. 
49 Vasile Mihordea ş.a., op. cit., p. 522. 
so Vasile Gh. Miron ş.a., op. cit., p. 480. 
51 Erast Hostiuc, op. cit., p. 163-169-171. 
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Documentele prezentate conţin evoluţia evenimentelor principale prin care 
a trecut acest monument istoric românesc în decursul timpului său de vieţuire. 
Lăcaşul este în stare de funcţionare şi în prezent, slujba oficiindu-se în limba 
ucraineană. 

BISERICA DE LEMN SFÂNTUL MIHAIL DIN ROŞA - CER~ĂUŢI 

În anul 1926 Dimitrie Dan a publicat o descriere a vechii biserici de lemn 
din suburbia românească Roşa a municipiului Cemăuţi, situată în apropierea 
cetăţii Ţeţina, din care se mai păstrau doar fundaţiile unui tum de apărare, pe 
care sovieticii le-au înglobat într-un turn de televiziune. Biserica, situată în vatra 
satului de odinioară, a stat ca strajă pentm credincioşii ortodocşi timp de peste 
300 ani, trecând prin toate vitregiile vremurilor şi suferind nenumărate jefuiri, 
incendieri, ocupaţii străine şi bejenii. Cu toate aceste năpaste, vechiul sat, deve
nit în secolul al XIX-iea suburbie a oraşului Cernăuţi, şi-a păstrat caracterul 
românesc. Lăcaşul a fost construit din lemn de stejar. Este o constiucţie cu plan 
treflat simplu, respectiv, în formă de cruce. Are o lungime de 13, 15 m, înălţimea 
pereţilor până la streaşină de 3,30 m. Se compune din pronaos, naos şi altar. 
Naosul este despărţit de pronaos printi:-un semicerc din lemn de stejar, foaite 
frumos sculptat, ambele au câte o turlă (mai înaltă cea pt.~te naos), având proba
bil iniţial acoperişuri separate. Întreaga biserică are acum un singur acoperiş, în 
formă de şa în partea sa centrală. Acoperişul este din şindrilă în solzi, iar cmcile 
din fier se păstrau în noua biserică din Roşa. Iluminatul se făcea prin mici fere
stre rotunde, care în 1926 erau cu cercevelele degradate de timp. Altarnl are o 
ferestruică spre est şi alta spre sud, naosul câte una la nord şi la sud, pronaosul 
una pe peretele de vest, fiind posibil ca iniţial să fie existat şi o luminare prin 
cupolele celor două turle. 

Deasupra uşii de intrare, din lemn de stejar, se află sculptată o cruce şi 
iniţialele Mântuitorului: „ţ I(su)s H(risto)s Nica". Pe uşorul uşii se află inscrip
ţia românească sculptată cu litere chirilice: „ţ Această biserică s-au făcut în 
zilele lui voevod ... boj(iiu)mil(ostiiu) gos(podar) zemii Moldavscoi'', respectiv, 
„din mila lui Dumnezeu domnul ţării Moldovei". Pe ambii uşori laterali, o alt5 
inscripţie rom5nească cu litere chirilice sculptate în lemn, dar ştearsă de timp şi 
ilizibilă în unele locuri: „Şi ctitor .. .Ianuş, Constantin Stanislau şi Gheorghi săn 
(fiul) Grecul, şi Lazor săn Grecul, şi Vasile i (şi) Visoţchi ... şi Dimitraş meşter, 

vleat (indescifrabil) ... mai 28". Deci ctitorii bisericii au fost sătenii: Ianuş, 
Constantin, Stanislav, Gheorghe, Lazăr şi Vasile, fiii lui Grecul Visoţchi -
maistru Dumitraş. Locul pe care a fost clădită biserica fusese dăruit, probabil 
prin 1760, de către Lazăr, Vasile şi Constantin Grecul, împreună cu Ioan Ianuş. 
Tot ei, în 1 768, dăruiesc şi o prisacă, din veniturile căreia să se întreţină preotul. 
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Conform Sematismului Arhiedecezan al Mitropoliei Bucovinei, precum şi 
prin lucrarea preotului Paşcan Cernăuţi şi suburbiile sale (Cernăuţi, 1899), bise
rica ar fi fost clădită în 1768 de către Constantin Ianuş, Constantin şi Lazăr 
Grecul, Stanislau Grigoraş, Ioan şi Vasile Zamă, locuitori români din satul Roşa. 
Dimitrie Dan, luând în considerare că antimisul bisericii, sfmţit de către epis
copul de Rădăuţi Dositei Herescu, are data de 1767, iar acesta se dă numai cu 
ocazia sfinţirii bisericii, consideră că lucrările au început în 1766 şi au fost ter
minate în 1767, biserica fiind sfinţită la 8 noiembrie 1767, în ziua hramului, 
respectiv sfinţii Mihail şi Gavril, iar domnul Moldovei la data respectivă era 
Grigore Callimachi. Datorită terenului slab de fundare, biserica începuse să se 
încline, astfel că în 1773 i s-a făcut o temelie din piatră. Altă reparaţie i s-a făcut 
în 1833. Din cauza stării necorespunzătoare a lăcaşului, primăria a închis biseri
ca la 25 iunie 1879, fiind redeschisă la 28 iulie acelaşi an. în 1905 se intenţiona 
desfacerea bisericii şi mutarea ei în cimitirul din Roşa, fiind în acelaşi timp 
solicitată şi de locuitorii cătunului Stânca. Biserica a rămas în acelaşi loc, iar în 
1887 a fost ridicată noua biserică din suburbia Roşa, slujbele religioase făcându
se numai în acest lăcaş. Existând o nouă biserică, cea veche a rămas în para
gină52. Biserica nu mai există în prezent. 

BISERICA SFÂNTA TREIME DIN CLOCUCICA-CERNĂUŢI 

Biserica Sf. Treime a fost ctitorită din lemn între 1771-1773 de către 
Dositei Herescu, episcop de Rădăuţi, împreună cu fratele său, Ilie Herescu, 
medelnicer, staroste de Cernăuţi ( 1771-1 773) şi cu soţia acestuia, Ecaterina. 
Biserica era amplasată în zona centrală a oraşului Cernăuţi, pe o platformă 
înaltă, loc în care ulterior a fost amenajat terenul de sport al Şcolii Normale de 
Băieţi din Str. Mihai Eminescu, colţ cu str. Sf. Treime. De pe această platformă 
pornea un şanţ adânc de apărare, în direcţia viitoarei gări şi a Prutului, şanţ dis
părut în urma unor nivelări de teren. 

După detrunchierea Bucovinei din trupul Ţării de Sus a Moldovei în anul 
1775 şi permanentele mutări ale pajurelor împărăteşti care au lărgit hotarele 
provinciei deslipite, autorităţile militare austriece au hotărât mutarea episcopiei 
de Rădăuţi în oraşul Cernăuţi. La 30 ianuarie/12 februarie 1782, episcopul 
Dositei Herescu a fost instalat în case improprii demnităţii rangului său, locuind 
iniţial la fratele său Ilie şi mai apoi într-o locuinţă la Horecea. 

în lipsa unei biserici corespunzătoare, care să devină catedrala episcopală, 
el şi-a ales ctitoria sa, biserica Sf. Treime, care va îndeplini acest rol un număr 

52 Dan Dimitrie, Biserica cea veche din Rosa, în „Junimea literară", nr. 1-2, 1926, 
p. 69-70. 
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însemnat de ani. Acesteia i-au urmat altele, până în 1864, când a fost sf mţită 
noua catedrală ortodoxă din Cernăuţi. 

Biserica este o construcţie modestă din lemn, sub formă de navă, fără 
turlă, având alături de ea o clopotniţă tot din lemn, amândouă acoperite cu şin
drilă, după forma vechilor construcţii din sate româneşti ale Bucovinei. 

Pentru legarea Bucovinei de noua stăpânire habsburgică, autorităţile aus
triece au luat măsuri severe ca populaţia să depună jurământul de credinţă, astfel 
că între 27 septembrie şi 10 octombrie 1777 (stil nou) comisarii imperiali, în
soţiţi de ostaşi, au trecut prin fiecare localitate, unde, în biserică, se desfăşura 
ceremonia jurământului. Sătenii din Uideşti, în frunte cu preotul lor, au refuzat 
depunerea jurământului, trecând râul Suceava şi stabilindu-se pe celălalt mal 
care era în Moldova. 

La data de 1112 octombrie 1777, generalul austriac Gabriel Spleny, guver
natorul militar al Bucovinei, asistat de către episcopul Dositei Herescu şi boierul 
român Ioan Calmuţchi, organizează, la biserica Sf. Treime din Cernăuţi, festivi
tăţile legate de depunerea jurământului de credinţă faţă de Austria. Jurământul a 
fost depus de către boieri, mazili, răzeşi, clerul bisericesc şi monahal, precum 
şi vomicii satelor. Cu această ocazie, episcopul Dositei primeşte din partea împă
ratului Austriei o cruce cu lanţ de aur ce se purta atârnată la gât, precum şi titlul 
de „episcop exempt al Bucovinei" (neatârnat), situaţie care a durat însă puţin. În 
acelaşi timp, a fost silit să rupă orice legătură canonică cu Mitropolia de la Iaşi, 
faţă de care era subordonat. 

După depunerea jurământului, a urmat zaiafetul şi recepţia, desfăşurată pe 
terenul din jurul bisericii Sf. Treime, loc special amenajat pentru acest scop, 
unde a participat populaţia prezentă, dar şi târgoveţi. Cu această ocazie, împă
răteasa Maria Tereza a lansat un manifest către noii supuşi, făgăduindu-le scutul 
ei, precum şi respectarea legii şi a obiceiurilor ţării, făgăduinţă pe care moldo
venii au interpretat-o ca pe un legământ solemn din partea Austriei de a respecta 
drepturile şi privilegiile pe care Moldova le obţinuse în decursul veacurilor de la 
Poarta Otomană. După cum remarca istoricul bucovinean Ioan Nistor, eveni
mentele ce-au urmat au demonstrat că acestea au rămas vorbe goale. 

Printr-o înţelegere tacită între curtea imperială de la Viena şi Poarta Oto
mană de la Constantinopol, în aceeaşi noapte de 1 /12 octombrie 1777 (duminică 
spre luni), „au tăet turcii pe Măria sa Grigore Alexandru voevod, în Eşi, cu 
vicleşug, un spurcat de capugiu, în casele la Beilic ... ca la două ceasuri din 
noapte ... ", menţiune pe un minei, făcută de un anonim contemporan53. Aceste 
triste evenimente din istoria Moldovei au avut un larg ecou în rândurile popu
laţiei româneşti, dar şi pe plan internaţional. O tradiţie de la mănăstir~·, Putna, 
relatată de către poetul Mihai Eminescu, menţionează că în acea noapt· ;fopotul 

s3 „Cercetări istorice'', nr. 1, 1926-1927, p. 105, nota 1 şi „Cercetări istorice'', Serie nouă, 
nr. 6, 1975, p. 112, nota 76. 
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Buga a început să sune singur, candelele din biserică s-au stins, iar portretul dom
nului Moldovei, Ştefan cel Mare, a devenit mohorât şi şters. 

În 1686, Ioan Sobieski, regele Poloniei, aflat cu armata sa în Moldova, îl 
ia pe mitropolitul Moldovei, Dosoftei, împreună cu moaştele Sf. Ioan cel Nou 
de la Suceava, arhiva istorică, obiectele de cult şi artă ale Mitropoliei Moldovei, 
stabilindu-le la Zolkiev-Galiţia, unde rămân aproape 100 de ani. În iunie 1783, 
Iosif al Ii-lea, împăratul Austriei, vizitează Bucovina, iar la Suceava, la rugă
mintea episcopului Dositei Herescu şi a boierilor, acesta aprobă readucerea moaş
telor şi aşezarea lor din nou în Biserica Sf. Gheorghe, fosta catedrală mitropoli
tană a Sucevei. Sicriul cu relicvele sfinte ale ocrotitorului Moldovei au fost pre
luate de către delegaţii clerului ortodox, însoţiţi de două detaşamente de husari. 
La 18 iulie 1783, convoiul a fost întâmpinat pe pârâul Colacin-Ceremuş, loct,11 
de graniţă între Galiţia şi Bucovina, de către episcopul Dositei şi generalul Carol 
Enzenberg, guvernatorul militar al Bucovinei. La 28 iulie convoiul ajunse la 
Cernăuţi, unde sicriul cu moaştele mucenicului au fost aşezate în biserica Sf. 
Treime, rămânând acolo până la 7/19 septembrie, perioadă în care populaţia 
ortodoxă, venită în pelerinaj, i-a adus prinosul de rugăciune. La 26 septembrie 
1783, printr-o mare procesiune religioasă, sicriul Sf. Ioan cel Nou a fost reaşezat 
în baldachinul său din Biserica Sf. Gheorghe din Suceava54• 

La moartea sa, episcopul Dositei a fost înmormântat provizoriu în Biserica 
Sf. Treime, numită şi a Herescului, fiind mutat apoi în alte locuri, până ce i-a 
fost stabilit locul de veci în mausoleul ierarhilor bucovineni din cimitirul de la 
Horecea, care a fost pângărit de către sovietici. Boierul moldovean Nicolae 
Holban din Dorohoi, consemnează pe un minei următoarea însemnare contem
porană: „Să (să) ştie de când au răpausat preasfinţia sa părintele Dosoftei, vlădica 
de Rădăuţi(i), la văleatu de la Hristos 1789 ghenarii 22, într-o zi de luni, dimi
neaţa; şi s-au îngropat într-o zi de vineri, ghenarie 26, în Cernăuţi(i), în biserica 
Herescului"55. 

Cu reparaţiile impuse de trecerea timpului, modesta biserică-catedrală a 
funcţionat, liturghisindu-se slujbele arhiereşti, până în 1864, când slujbele au 
început să se ţină în noua catedrală ~în Cernăuţi. Biserica a mai dăinuit pe locul 
ei până la 9 noiembrie 1874, când, împreună cu clopotniţa, au fost desfăcute şi 
mutate în forma lor originară, în cimitirul din Clocucica, unde a rămas până în 
1966, ca o relicvă sîantă a neamului românesc. În anul respectiv, modesta bise
rică Sf. Treime, monument de arhitectură populară românească din secolul al 
XVIII-iea, a fost transportată la Muzeul de Artă Ucraineană din Lvov, meta-

S4 Simion Reli, În junii unei vechi catedrale a Mitropoliei din Sucea1•a, Bucureşti, 1941, p. 
7-8, extras din voi. Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 ani, Bucureşti, Imprim. 
Naţională. 

55 Dwnitru Furtună, Însemnări de prin biserici, ,,Revista istorică", nr. 4-5, 1919, p. 92; 
Simion Reli, op. cit„ p. 27-29. 
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morfozată peste noapte din creaţie românească, în una ucraineană. Astfel dispar 
urmele prezenţei românilor autohtoni din nordul Bucovinei56• 

Pe locul vechiului amplasament din oraş, a fost ridicat un mic monument 
octogonal din zidărie, cu o placă comemorativă din marmoră, ce evoca vechiul 
lăcaş cu hramul Sf. Treime, având în vârful lui o cruce din piatră. Locul a fost 
nivelat, devenind terenul de sport al Şcolii Normale; monumentul, aflat iniţial în 
mijlocul terenului, a fost deplasat de sovietici, în 1940, alături de gard, loc în 
care s-a aflat şi în martie 1944, când am părăsit Şcoala Normală din Cernăuţi, 
oraşul fiind ocupat de trupele sovietice la finele lunii martie 1944. 

Resume 

L'etude Les eglises de la Bucovine (li) continue de presenter Ies eglises orthodoxes de la 
region de Cernăuţi, dans lesquelles la messe s'officiait en roumain meme avani 1775 . 

. s6 Mircea Lutic, Episcopul Dositei Herescu rm ocroh"tor al continuităţii româneşti î11 Buco
vina, „Glasul Bucovinei", nr. 4, 1994, p. 32-44. 
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STUDII DE TOPONIMIE MINORĂ (V)* 

NICOLAI GRĂMADĂ 

Bereşti 

Sat dispărut. La 1660, Ştefan Vodă Lupul orânduieşte un hotarnic, pentru 
ca să-i „aleagă" lui Vasile Stârcia, „hotarul Bereştilor, ce iaste pre Siretiu în 
ţinutul Sucevii". Hotarul săliştii Bereştilor era „până în ţermurile Siretului celui 
bătrân şi locul bisericii în siliştea cea bătrână, în ţermurile Siretului celui bătrân" 
(Ghibănescu, Sur., IV, 130-131 ). La l 7 44, Bereştii erau sat, în stăpânirea mănă

stirii Slatina. La 1 782 era o simplă selişte (Werenka, Top., 164, 20 l ). Se hotărau 
cu satele Cerepcăuţi, la sud, Camenca, la nord-vest, Hliboca, la vest, Oprişeni, 
la nord-nord-est, Burleniţa sau Stârcea la est (Harta cad. din 1787)146• 

Pe o parte a fostului teritoriu al Bereştilor se găseşte astăzi satul Petri
ceanca (Balan, Sate disp., 11 ). La 1787 ·moşia avea o întindere de 1184 jugăre, 
207 stânjeni. 

A. 1774 (Balan, Doc. buc., IV, 136): Drumul Mare, La trei Movile, Pârâul 
Bahneţ, Pârâul de Jos, Şesul Siretului. 

B. 1782 (Acta gran., III, 167-177): Bahna, Bahniţa (Bahneţ), Drumul 
Cemăuţilor, Fântâna Verba, Moviliţa, Pârâul Cracul de Jos („Krako di Schios"), 
Scursura („oder sumpfigter Wassergraben"). 

C. 1787 (Harta cad. - în aceeaşi hartă cadastrală cu satul Cerepcăuţi) 
Ţarini: Bahna, Dumbrava, Toloaca la Siret. 

Berhomet (lângă Jucica) 

Sălişte. La 1741 Grigore Ghica dăruieşte mănăstirii Bernovschi satul 
Jucica, cu toate săliştile de pe lângă el, anume: Deniseuca, Lenţeşti, Cozuşna şi 
Berhomete (Balan, Doc. buc., IV, 183 ). Astăzi Berhomete se cheamă partea de 
est a satului Jucica Nouă (ibidem, 185). 

• Întrucât Centrul de Studii „Bucovina" tipăreşte această lucrare în volum, întrerupem 
publicarea ei în revistă. 

146 Şi în hotarele satelor Piedecăuţi şi Lujeni o parte de hotar se numea, în 1782, Bereşti 
(„Beresty'', „Perestie") (Harta cad. a satelor Piedecăuţi şi Lujeni). în 1785, pe hotarul satului 
Căbeşti era ,,Pădurea Bereşti". 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 401-430, Bucureşti, 1996 
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Berhomet pe Prut 

B. 1782 Acta gran., I, 33). 
La 1782 se hotărea cu satele Dubăuţi, Oşehlib şi Revacăuţi (Acta gr~n., I, 

33). De Berhomet ţineau satele Lăpuşna şi Mejebrodi. 
Balta „Ilschko" (numită şi Balta Putridă), Fântâna Putridă, Iazul Dubăuţi-

lor, Moara Dubăuţilor, Pârâul Soviţa. 
D.a. Sec. XIX (lnsp. cad.). Ţarini: Sălişte. 
b. 19309 (lnsp. şcol.) 
Dealuri: Dealul Bârladului („Berladţca hora"). 

Berho.1net pe Siret 

Constatarea Comisiei Austriece de Delimitare, la 1783, spunea: „În acest 
hotar al Lucavăţului e aşezat acuma satul Berhometele, care s-a întemeiat nu 
demult (seit kurzer Zeit), dar n-are hotar propriu, ci ţine de Lucavăţ" (Acta 
gran., VII, 8). Satul însă exista şi în secolul XVII (Balan, Doc. buc., III, 96, 
zapis de vânzare pentru câteva păt.1i din Lucavăţ, Berhomete şi Panceşti). 

A.a. 1776 (Balan, Doc. buc., VII, 97): Ciomărna (munte), Travanul 
(munte). 

b. 1788 (ibidem, 326): Poiana Roşişnăi. 
C. 1785 (Harta cad.) 
1. Berhomet: Chicera „Solska" (loc), Cireşenca, „Câpesna" (loc), Cozuşna, 

Dealul „Kamienka" Chicera, Dealul „Perechreste mare", Dealul „Stosok mare", 
Dealul „Stosok mik'', „Pereu Wasilkeu'', Pârâul Hnileţul, Pârâul „Kamieni 
mare", Pârâul „Kamieni mic", Pârâul Perechii, Pârâul „Perekipski'', Pârâul 
Soloneţ („Soloniecz"), Pârâul „Stebnik'', Pârâul Suche", Poiana „Perechrestie", 
Poiana Stosoc, Posna, Prislopul Smidovati sau Tatarnlui, Volohova (loc). 

Altă hartă, tot din 1785: 
l. Părţi, de hotar: Corost, Divoc, „Schosna", Sihla, Slaveţ, Stosoc, „Vatra 

Paliestilor". 
2. Alte numiri topice: „Berepeletie", Cireşanca, Câmpurile „La Derien'', 

Fânaţul Ievoreu, Fânaţul „La Lekits'', Fânaţul „Stepnik'', Fânaţul „Sub Stosok'', 
„Pabi Gorgan", „Pereu lui Chrab", „Pereu lui Isak", Pârâul Arşiţa, Pârâul „Czer
nuvska", Pârâul „Diloczek'', Pârâul Hnilieţul, Pârâul Ievoreu, Pârâul „Lekit
scha", Pârâul Lucavăţ, Pârâul Mihoderca, Pârâul Mihodra, Pârâul Perechii, 
Pârâul „Perechii mare", Pârâul „Perechii mik'', Pârâul „Pihuza mare" (= Tihu
ţa?), Pârâul „Pihuza mik", Pârâul Slaveţ, Pârâul „Stepnik", Pârâul „Subrinecz 
mik", Pârâul „Suchi'', Pârâul „Wesnanki mare", Pârâul „Wesnanki mik", Poiana 
„La Slatina", Poiana Popii, Poiana „Stosok Mare", Toloaca „Suche". 

2. Lăpuşna: „Cemerestie'', Dealul (?) „Kamien", Dealul (?) „Knesikova", 
Dealul „Mika", Fânaţele Lăpuşna, Pârâul Argel („Arziel"), Pârâul „Buccovi
niestie'', Pârâul „Cerveni Oblad'', Pârâul „Knesiko\';:i", Pârâul „Knesikovata'', 
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Pârâul Lăpuşna, Pârâul „Lischiatin", Pârâul „Markusi", Pârâul „Perechenka 
mare'', Pârâul „Perechenka mik'', Pârâul „Rosuhatj", Pârâul „Spakeu", Pârâul 
„Trebetnicovata" („Trebetnicovati"), Pârâul ,.Zwarazek", Poiana „Markusi", 
Poiana „Perechrestie mare'', Poiana Travien, Poiana „Travienzik'', Poiana 
„Travienzik J;luttili'', Poiana „Trebetnicovati", Poiana „Wopschinka" (= Opci
oara?), „Senicza Piesa" (loc), „Topelskj", „Topoleşti". 

3. Mejebrodi: Dealul „Diloczok'', Dealul „Perechenka", Fânaţele Măgura, 
„Kamien" (loc), ,,Kinaska", „Kitschira Solska", „La Piatra'', „La Prislop male" 
(=Prislopul Mic), „La slatina'', ,,Mik pereu de sus Piatra'', Pădurea „Sub Piatra", 
,,Pereu Mare", „Pereu sub Piatra", Pârâul Argel (,,.Ardziel''), Pârâul Cemuvca, 
Pârâul „Chniela", Pârâul din Sărătură, Pârâul „Doschiatin", Pârâul „Iesinekovati 
mare", Pârâul „Iesinekovati mik'', Pârâul „Oschenesti", Pârâul „Perechenka 
mika", Pârâul Piatra, Pârâul ,,Piatra mik", Pârâul Soloneţ, Pârâul „Subriniecz", 
Pârâul Tovamiţa, Poiana Motrin, Poiana Sagmisa, Poiana Slatina, Toloaca 
Piatra. 

D. a. Sec. XIX (Harta cad., /nsp.) 

Berhomet pe Siret 

1. Ţarini: Alexanderdorf, „Bozna veke'', Haiducova, Hnele Mala, Hnele 
veleka, Jeremie Polc, Katerinendorf, Lăpuşna, Liscovata, Maidan, Măgura, 
Mejebrode, Mihodra, Mocearca, Motrina, Ogoarele Lipovenilor, Opcina 
(„Wipchina"), Opcioara („Wibcenca"), Perechrestie, Perehid, Pid Craiom, Pusti 
Stavec, Roşişni, Sisna, Smidovata, „Smyd'', Soloneţ, Stavec, Stebnie, Stojoc, 
Travien. 

2. Pâraie: Mihodra, Mocearca, Stavec, Stebnic, Suhi. 
b. 1939 (Pre/ jud. Storojineţ) 
1. Părţi de sat: Bahna, Chicera, Cutul de Jos, Cutul de Sus, Darie, 

Margina, Peste Siret, Slaveţ, Soloneţ, Stebnic, Suchei, Vadul lui Tăutu, Vipcena. 
2. Ţarini: Bihuţa (= Tihuţa?), Darie, Măgura, Roşişnei, Stoguşorul, 

Vipcena (= Opcina), Volotin. 
3. Drumuri: Bodnaraşec, Drumul Lăpuşnei, Drumul Mihovei, Havaleşca. 
4. Pâraie: Cemauca, Lichecea, Mihodra, Motrina, Slaveţ, Soloneţul, 

Suchei. 
5. Râuri: Siretul. 
6. Jazuri: Cucinschi, Mândrişor, Prepeliţa, Vasilco. 
7. Păduri: Chicera, Divoc, Lichecea, Slaveţ, Strebnic, Stojocul Mare, 

Stojocul Mic, Suchei, Vadul lui Tăutu. 
8. Dealuri: Bobeica, Divoc, Roşişnei Mic, Sărata, Slaveţ. 
9. Munţi: Chicera, Lichecea, Măgura, Roşişnei Mare, Stoguşorul Mare, 

Stoguşorul Mic. 
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Berindeşti 

Sat dispărut La 1507 Bogdan Voievod întăreşte lui Gavril Trotuşan cum
păna unui sat „la gura Costânii, anume Berindeşti, şi cu moara ce este pe 
Costâna" (Costăchescu, Bogd., 139 şi Acad. Doc. sec. XVI, Mold., I, 63). Satul 
avea uric de la voievozii Ilie şi Ştefan, era deci un sat vechiu. Exista încă la 
1808 ca sat deosebit (Bălan, Doc. buc., VI, 235). La sfârşitul secolului al XVIII
lea şi începutul secolului al XIX-iea Berindeştii şi Costâna formau o singură 
comună, cu o singură pecete sătească: „Berindestie u Kostine" (Grămadă, Peceţi, 
23-24). La 1782 se hotăreau cu satele: Costâna, de care erau despărţiţi de pârâul 
Costâna, Săsciori, Soloneţul, Todereştii, Pârteştii şi, pe o mică porţiune lângă 
râul Suceava, cu Dărmăneştii. Astăzi, toponimicul Berindeşti desemnează, pe 
hotarul satului Costâna, un câmp lângă râul Suceava şi o ţarină lângă sat. 

A. 1507 (Costăchescu, Bogd., 139): Pârâul Costâna. 
B. 1782 (Acta gran., I, 98 şi urm.): Capu Săsciorilor, Dumbrava, Lunca 

Sucevii, Mlaştina, Mlaştina Teişor („Teischorij"; hotar natural între Berindeşti şi 
Săsciori), Moara Ghergheloaiei, „Pereu din Dumbrava Armanului" (hotar între 
Berindeşti şi Părhăuţi), Pârâul Costâna (hotar între Berindeşti şi Costâna, apoi 
între Berindeşti şi Săsciori), Pârâul Soloneţului (hotar între Berindeşti şi Solo
neţ), Pârâul Teişor (lângă Săsciori), Puţ („Putz heisst einen mit Steinen ausge
fiihrteten oder gemauerten Bronn'), Troiana. 

C. 1782 (Harta cad.): Pârâul Costâna, Pârâul Teişor, Pârâul Ţarinii Stăpâ
neşti („Bereu Czary stepenesk), Ţarina „Brilaczilor" Ţarina Darmăneşti, Ţarina 
Stuhului („Stuchy"). 

Berlinţi (Berlinţe, Bârlinţi, Bârlinţe, Burlinte, Burleniţa). 

La 141 O biserica satului Bârlinţi e supusă episcopiei de Rădăuţi (Bogdan, 
Doc. St., I, 41 O). În ultimul sfert al secolului XVIII, satul a început să se nu
mească Stârcea, după numele stăpânului său. La 1782, Comisia de delimitare 
(Acta gran., II, 48) menţionează: „Satul Burleniţa, care astăzi se numeşte Stâr
cea după numele proprietarilor". Astăzi satul se cheamă Stârcea 147. 

Bila (Sătişor lângă Cernăuţi) 

D. Sec. XIX (lnsp. cad.): Dealul Volcineţ, Pârâul Storojineţ. 

Bilca 

C. 1783 (Harta cad.) 
1. Părţi de hotar: ,,Pentre Bilke". 
2. Alte numiri: Cireşei (loc împădurit şi pădure rară), Cârdeieşti, Crivi

şoara, Golişte, Imasul „Petrischka", „Kapui Wosu", Pădurea Piuarului, Pârâul 
Bilca Mică, Pârâul „Bilka Petroutz'', Pârâul Criva, Pârâul Crivişoara, Pârâul 

147 Nomenclatura topică la satul Stârcea. 
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Holteana, Pârâul Tepliţa, Poiana bunillom şi „buni Uom", Poiana Cărpeniş, 
Poiana Irimeştilor („lri Mieştilor"), Poiana La Ocoale („Okale'), Poiana Leahu
lui, Poiana Lungă, Poiana Lupuleac, Poiana Priluca, Poiana Şoima, Poiana 
„Undiu Mare", Preluca „Ludiok", Valea Oii („Wale Oy"), Vuliva. 

D. a. Sec. XIX (Insp. cad.): Căsoaie, Pădurea Runca lui „Kanoniak'', 
Pădurea Vuliva, Pârâul Bilca Mare, Pârâul Bilca Mică, Pârâul Criva, Pârâul 
Holtiana, Pârâul Petrimineasa, Pârâul Valea Neagră, Poiana Aribul alb, Poiana 
Bodălenilor („Bodnalenelor"), Poiana Cărpiniş, Poiana Cireşei, Poiana Cotu 
Şoimii, Poiana „Grigoruka'', Poiana Ileana, Poiana „Kruszina" (= Cruşina), 
Poiana la Criva, Poiana Lungă, Poiana Marginea Şoimii, Poiana Piciorul Porcu
lui, Poiana „Piorului'', Poiana Porcărie, Poiana Puhenilor, Poiana ,,Rogotoja'', 
Poiana Runcu „Jiepuri" (= Iepuri), Poiana Runcu Puhenilor, Poiana Stregarie, 
Poiana Şoima, Poiana Ţugui, Runcu Liahului, Ţarina Bahna Crivei, Ţarina 
Buhna Vulivei, Ţarina Criva, Ţarina Golişte, Ţarina Movila, Ţarina Şoima, 
Ţarina Vozd. 

b. 1911 (Harta Ocol Silv. Vicovu de Sus) 
1. Pâraie: Bejenea, Bilca Mare, Bilca Mică, Cărbunărie, Ciolata, Ciungi 

Crivăţ, Crivecior, Hriţasca, Pârâul Lat. 
2. Păduri: Ariniş, Bilca, Bilcuţa, Brusturi, Cărbunăria, Ciungi, Crivăţ, 

Cruşina, Griga, Gura Plaiului, Hrab, Hriţasca, Loza, Moceriţa, Olăreasca, Pârâul 
Lat, Plopi, Şvărha, Tatarca, Zahareni. 

3. Ploieni: Dănilă, Hriţasca de Jos, Plopi, Poiana Tufli. 
4. Alte numiri: Fâneţele Sverha. 
C. 1939 (Pre/ jud. Rădăuţi) 
1. Cătune: Ţigănaş. 
2. Părţile satului: Bilcuţa, Centru, Cioteni, Cârdeeşti, În Jos, În Sus, La 

Deal, La Vale. 
3. Ţarini: Bahna, Bahna Vulevei, Crivăţ, Golişte, Movila, Şoaima, Ursoaia, 

Vozd, Vuleva. 
4. Pâraie: Balta Cucului, Bilca Mare, Bilca Mică, Criva, Crivăţ, Glodoasa, 

Holteana, Valea Neagră. 
S. Râuri: Suceava. 
6. lazuri: Iazul Ciobuţ, Iazul lui Grigore, Iazul lui Ion a lui Hârdău, lazul 

lui Şuft. 
7. Lunci: Prundul Bilcei, Prundul Sucevei. 
8. Păduri: Cărpiniş, Cireşei, Lunga, Piciorul Porcului, Poiana Bodăleni, 

Poiana Galan, Poiana Iepurelui, Poiana Ilienilor, Rugutoaia, Runcul Leahului, 
Runcul Şuţa, Slovaci, Tigănaş, Ursoaia. 

9. Dealuri: Dealul Doroftioaiei, Dealul Dumitroaiei, Dealul Vulevei, 
Dâmbul Cimitirului, Dâmbul Hangan, Dâmbul Hurjui. 

10. Târle: La Druc, Vuleva. 
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Bludna 

Sat dispărut. La 1503 Ştefan cel Mare întăreşte episcopiei de Rădăuţi sau 
Coţmanul Mare cu toate cătunele lui: Havrilăuţii, Hlivişcea, Davidăuţii, Sadcăul, 
Clovodinul, Bludna, Suhoverhul, Ciaplinţii, Valeva (Bogdan, Doc. St., II, 223). 
La 1 782 Bludna nu mai e amintită între satele stăpânite de Episcopia de 
Rădăuţi 148, ceea ce ar indica dispariţia satului înainte de această dată. Satul fuse
se situat, probabil, între clivodin şi Suhoverca (Bălan, Sate disp., 5-6). 

Bobeşti 

La 1783 se hotăra cu satele: Dracineţ, Mihalcea, Broscăuţi, Comareşti şi 
Căbeşti (Acta gran.). 

A. 1648 (Bălan, Doc. buc.,11, 131-132): Iablinie (o bucată de pământ), 
Pădurea Comăreştilor, Pârâul Hliniţa cea Mare, Poiana Altar, Poiana Spiţinul, 
Valea lui Lazor. 

B. 1783 (Acta gran., I, 270 şi urm.): Cireşenca. Cotul Dragului (un vârf 
rotund de deal), Dealul Dragului, Dealul „Kruschka", Dealul sau Opcina Altaru
lui, „In mutic Dealului („auf dem Riicken der Anhohe"), Opcina, Piscul Altari
lor, Pârâul Hliniţa Mare, Pârâul Hliniţa Mică, Pârâul Lazurilor („Bach Lazuri
lor"), Poiana Altarilor, Poiana Spiţinul, Scursura. 

D. (Pref Jud. şi lnsp. Şcol.) 
1. Părţi ale satului: Cozăceni, Cotul vechiu, Hrehoreni, Vilţar. 
2. Ţarini: Cotul Robului, Cruşche, Dealul Fagilor, Dealul Gol, Eslea, Ghil, 

Iasini, Parelisoc, Rivna, Râpa Mare, Sălişte, Valea Rupturii, Viltar, Zarve. 
3. Fântâni: Fântâna Păscarului. 
4. Pâraie: Cozaceni, Hliniţa, Lazar, Romanea, Viltar. 
5. Văi, lunci: Valea Frasinului, Valea Hliniţei, Valea Hrehoreni, Valea 

Râpei, Valea Viltar. 
6. Lunci: Dumbrava Viltar, Lunca Hliniţei, Lunca Săliştei, Lunca Viltar. 
7. Dealuri: Dealul Caprii, Dealul Frasinului, Dealul Gol, Dealul Lung, 

Răstoace, Romanea. 

Bodeni 

Sălişte. La 1783 se hotărea cu Borghineştii, Buneştii şi Nemercenii. Partea 
cea mai mare a rămas, la 1775, în Moldova (Bălan, Doc. buc., IV, 138). Bodenii 
sunt identici cu săliştea Podeai, din apropierea satelor Buneşti şi Nemerceni 
(Balan, Sate disp., 13). 

148 Satele episcopiei erau, la 1782: Rădău\i, Co\man, Laştiuca (= Sadcov). Clivodin, 
Davideşti, Hliveşti şi Havrileşti (Bălan, Doc. buc., VI, 55). Lipsesc, flind dispărut•~, satele Bludna 
şi Ciaplin\ii. 
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Boian 

La 1528 Petru Rareş întăreşte lui Ion Stârcea, pârcălab de Hotin, „satul pe 
Prut, anume Boianul Mare, cu toate pricuturile" (Acad. Doc. sec. XVI, Mold., I, 
293). La 1547 Iliaş Vodă dăruieşte lui Matiaş Stârcea a treia parte din Boianul 
Mare, partea de jos, anume Strâmbii (ibidem, I, 548). La 1782 se hotăra cu 
satele Ostriţa, numită Mahala, Cotul Ostriţei, Revacăuţii, din care partea cea mai 
mare a rămas în ţinutul Hotinului, Lehăceni, Rarancea, Slobozia Rarancei şi 
Ţureni (Acta gran., II, 160 şi urm.). 

A. a. 154 7 (Acad. Doc. sec. XVI, Mold., I, 548); Strâmb ii (partea de jos a 
satului). 

b. 1726 (Bălan, Doc. buc., IV, 61-62, hotarnică): Apa Răchitnei, Balta 
Mare, Balta Pisc, Doljecul, Duhul lui Ioan149, Heleşteul lui Popencu, Heleşteul 
lui Sischi, Izvorul cel Mare, Izvorul Doamnei150, Pârâul Hucău, Pârâul Molate
ţul, Pârâul Ruda, Pârâul Şehaliuca, Rături1 51 • 

c. 1737 (Bălan, Doc. buc., N, 140-141), hotarnică între Boian şi Ostriţa: 
Balta numită Siuneala Bolota, Izvorul Hlinei („ce se înţelege pe limba noastră 
Glodoasa" numit şi Izvorul Caminera, „adică Pietroasa'), Pădurea Lişcic, Pârâul 
Hucăul, Şesul Prutului, Valea Iavore. 

d. 1751 (Acta gran., II, 201 şi urm., hotarnică): Dealul Scheremet (?),La 
Trei Ştejari, Pârâul Iavora. 

B. 1782 (Acta gran., II, 160 şi urm.): Fântâna Doamnei, Iazul „Sitki", 
Movila, Moviliţa, Pârâul Hucău, Pârâul Molateţul („Molotzul'), Pârâul Ţigan, 
Piscul, Valea „Rudkij", Valea Talmaciului, Valea Teişorului. 

C. 1784 (Harta cad.) 
1. Părţi de hotar: Budău, Capul Hliniţei, „Chrobistie", Costişa Hucăului 

(,,Kostisch Hukelui"), La Budău, La Doşoc, La Dup (Duh?), La Duruitoare, La 
Hotar, La Movila Chirilii („Girilei"), Lunca de Jos, Lunca de Sus, „Păduri din 
Schess", „Parte Sinne", Poiana Stârcenilor („Strenceilor"), Racovăţ, Şesul de la 
Mahala („Chasu de la Mahala"), Toloaca Racovăţ, Tarina Racovăţului, Ţarina 
„Rudali", Ţarinca Mihalceni, Ţarinca Mihălceni, Valea lui Belevan („Valie a lui 
Belevan"). 

2. Alte numiri: Fâneţele Bobelnic, Fânaţele Budău, Fânaţele Cotul Brăe
scu, Fânaţele Hucăului, Fânaţele la Mihălceni, Fânaţele „La Ullma", Fânaţele 
Poiana Vomicului, Fânaţele „Rudali", Fânaţele Valea Doşoc, Fânaţul „a lui 
Strianko", Fânaţul de la podul lui Ilarion, Fânaţul „Luckj", Fânaţul lui Alexa 
Morar, Fânaţul Malul Hucăului, Fânaţul Ursului, Huciul Ciretei, Imaşul La Hur
buzărie, Imaşul Lamoteţ („Lumotiecs"), Imaşul Racovăţ, Ogorul lui Hrasin 

149 ln traducerea germană a hotarnicei din Acta gran., II, 192: ,,Dumbrava lui Ioan". 
iso ln traducerea germană din Acta gran.: ,,Fântâna Doamnei". 
151 Probabil termenul rât, pi. râturi „păşune" (vezi Iordan, Nume de locuri, 15). 
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(„Ogor a lui Harasin"), Pădurea Ciritei, Pădurea Hliniţei, Pădurea Lamoteţ 
(„Lumotiecz"), Pârâul Hliniţa, Pârâul Hucău, Pârâul Ruda, Pomăţul lui Mihalache 
Mihălceanu, Şanţurile Rudei, Valea Doşoc, Valea Mutu, Valea Ţopi („Zoppi"), 
Velniţa, „Walie a lui Soli". 

: D. a. Sec. XIX (lnsp. cad.) 
Ţarini: Aluniş, Blaja, Budău, Dup, Fânaţul Hucăului, Hurbuzărie, Hârca, 

Hucliu~ Lamoteţ, Movila lui Chirii, Palovăţ, Pelivan, Podul lui Ilarion, Racovăţ, 
Stân~â Căpitanului, Teişor, Uima, Valea Mutu, Vidniţa. , 

b, 1922 (An. arhid. ort. Buc.) 
Cătune: Hliniţa, Hucău, Laura, Lehăceni, Vatra. 

Boiancen{ (BoiOnciuc) 

, , ." L_a 1782 .se hotărau ~u satele: lurcăuţi, Verbăuţi, Cuciurul Mic, Horoşăuţi 
şi Pohorlăuţi (Acta gran.). 
, .: B. 1782 (Acta gran., I, 78 şi urm.): Dealul Răsunătoare („Resounatore odcr 

:EshoJ;>er~(), Drumul Hotinului („Drumul Chotijnului"), „Fontina lui Mihai'', 
ijârţopul Mic, Jazul Turion Mare, Iazul Turion Mic, Movila, Opcina („oder 
St;·ausse") Pârâul Bahna, Poiana lui Goian („Goyaniuka"), Valea lui Doroftei, 
Valea „Osereste" .. 

D. 1939 (lnsp. şcol.) 

: l. Piirţi de sat:. Comăneşti, Goianeşti .. 
2. 'Ţarini: Bahna-St4"bei, Ozerişte, Prihnoi. 
3. Păduri: Maximeni, Pitpor, · Stângăcioaia. 
4. Dealuri: Berda, Jarişte. 

Borăuţi 

La 1448 Roman Voievod întăreşte lui Didrich Buceaţchi satele: Vasilău, 
s11,tul lui Be1ris, Cuciuiul (Mic), satul lui Leanţovici, Iurcăuţi şi Verbăuţi (Costă
chi;:scu, .Doc,, II, 307). Credem că satul lui Boris e identic cu Borăuţii. Se 
hotăreau cu satele: Şişcăuţi, Chisălău, Babin şi cu Galiţia. 

C. Harta cad. (copie de pe la 1800): Iazul ceriului („Himmelteich"), 
Movila, Movilele Radului, Pe Dealul Lung. 
, „ Bordei (Burdei) 

Situat în apropiere de Mămăieşti, şi care la 1785 constituia o singură loca
litate {Werenka, Top .• 200-201) 

: : D.' ti.· Sec. XIX (lnsp. cad.): Dealul Berezova, Lunca Prutului, Pădurea 
Berezova, Pădurea Mihaleţchi. 

b. 1912 (Harta ocol. silv. Revna) 
I. Piiduri: Berezova, Coristovati, Dealul Cosmin, Mihaleţchi. 
2. Poieni: Berezova Mare, Berezova Mică. 
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Borghineşti 

Sat dispărut. Există şi în secolul al XV-iea 152• Începând din secolul al 
XVI-iea a fost proprietate a mănăstirii Slatina. La 1742 era simplă sălişte: „Băr
ghineştii pe Şomuzu, La Suceava, fără de oameni" (Bogdan, Sămile, 23 7). Tot 
sălişte era şi la 1782. Într-o carte de judecată a mitropolitului, din 1774, se amin
teşte ispisocul dat la 1456 de Petru Voievod, în care se arată hotarele „satului la 
gura Brădăţelului, care acuma se numeşte Borghineşti şi e al mănăstirii Slatina" 
(Acta gran., III, 224). La 1775 o parte a rămas în Moldova. De la jumătatea se
colului al XIX-iea încoace, partea din Bucovina a săliştii Borghineşti s-a numit 
Roşia (Balan, Doc. buc., IV, 138). La 1783 se hotăreau cu Litenii, Frumoasa, 
Nemercenii, Podenii, Buneştii şi Moldova. 

În harta cadastrală a satului Buneşti, apoi „a moşiilor (praedia) Bodeni şi 
Borghinestie, din 1786, moşia Borghineşti se întinde, pe o fâşie îngustă, de la 
hotarul Litenilor şi Frumoasei, de-a lungul pârâului Şomuz, până în jos de Bu
neşti, la împreunarea celor două Şomuzuri. 

A. a. 1586 (Bălan, Doc. buc., I, 96 şi Acta gran. III, 220, hotarnica satului 
„Burghineşti", cu unele numiri deformate): Drumul mare al Sucevii, Piciorul 
Levov (?) = Piciorul Leahului?, Pârâul Frumoasa („Pârâul Crasnii"), Sapoti Ta
tarschi =Zăpodia Tătărască?. 

1774 (Acta gran., III, 221-222): Iazul „Lyahul'', Pârâul Frumoasa, Pârâul 
Ş om uz. 

B. 1783 (Acta gran., III, 200-201): Groapa, Iazul lui Gherghel, Pârâul Că-
lugăra (în valea Căldăruşii), Pârâul Şomuz, Valea Căldăruşa. 

C. 1786 (Harta cad.) 
1. Părţi de hotar: Fundul moşiei, Groapa Vlădichii, În sus de iaz. 
2. Alte numiri: lazul Luciu, Iazul lui Gherghel, Pârâul Frumoasa („Formo

sa'), Pârâul Şomuz. 

Satu lui Boris 

La 1448 Roman Voievod întăreşte lui Didrih Buceaţchi satele Vasilău pe 
Nistru, satul lui Boris, Cuciurul, satul lui Lenţovici, Iurcăuţii şi Verbăuţii (Cos
tăchescu, Doc., II, 307). Credem că satul lui Boris este identic cu Borăuţii, care 
se află în raza satelor confirmate. 

Bosanci 

La 1432, Ilie Vodă dărueşte lui Isaia satul Bosancea (Costăchescu, Doc., I, 
344). La 1783 se hotărau cu Litenii, Borghineştii, Buneştii, Moldova, Hreaţca, 

152 La 1458 e amintit satul Mihăieştii pe Brădăţăl, „din sus de Borhineşti" (Bogdan, Doc. 
St .• I, 89). 
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Răusenii Mici, Plăvălari, Securicenii, Ruşii-Mănăstioarei, iarăşi Moldova, Tişăuţii, 
Ipoteştii, iarăşi Moldova, Suceava, Sf. Ilie. (Harta cad.). 

A. a. 1724 (Balan, Doc. buc., N, 46, hota.mica Tişăuţi „până la Hlineştii 
Bosancilor".). 

b. 1729 (Gassauer, Contribuţiuni, 20): Strâmbul (heleşteu pe valea Capeştei 
armeneşti). 

c. 1748 (ibidem, 52): Zăpodia Vlădichii (pe moşia Frumoasa). 
d. 1782 (ibidem, 43): Luciu, Frumoasa, Strâmbul (moşii pe hotarnl Bosan

cilor). 
B. 1783 (Acta gran., X, 387--402): Fântâna Cireşului, Iazul Dinului, 

„Moos-ider Schielfwiese, moldauisch genannt", Pădurea Livezilor, Pârâul 
Bosancilor, Pârâul Răgoază („Resoasa"), Pârâul Rugina, Pârâul Şomuz, Pârâul 
Tişăuţilor, Podul de Piatră, Scursura, Ţarina, Ţarina Tişăuţilor, Valea „Bart
schik'', Valea lui Antan. 

C. 1 783 (Harta cad.) 
1. Părţi de hotar (ţarini): Bursuci, Căldăruşa, Câmpul Arătura, Câmpurile 

Rogoazăle („Rogoschele"), Coasta Luciu, Imaş, Nemerceni, Pietre, Strâmbu sau 
Costişa Strâmbului, „Tischoia", Ţarina Nouă (,,Zorina Noui") Unguraşi sau Iarina 
„ce în Mischlok" (= cea din mijloc), Valea lui Dan, Vadul lui „Hirtschak" sau 
Dealul Morii, „Waligu Berou" (Valea cu pârâu?). 

2. Pâraie: Bursuci („Pursutsch"), Căldăruşa (alături de drumul Borghi
neşti-Suceava), Frumoasa, Pârâul satului, Răgoază („Rogosa"), Strâmbu, Somuz, 
Valea lui Dan, Vârâţi („Waritz"). 

3. Alte 111tmiri: Podul de Peatră, la triplex confinum Bosanci-Ipoteşti
Tătăraşi. 

D. a. Sec. XIX Harta cad. a Bosancilor împreună cu moşiile Groapa 
Vlădichii, Roşia şi Podenii, 1856, Cad. trib. Suceava). 

l. Ţari11i: Bedrule, Bursuci, Căldăruşa, Cumpărătura, Dealul Ciurei (,Zuri"), 
Dealul Costei, Frumoasa peste moara lui Carp, Grădini (lângă sat), Între Belţi, 
La Ponoare (astăzi Toloaca), Luciul, Podişor („Padiszor"), Podişul Cumpără
turii, Podişul Frumoasa, Putrida, Sălişte, Strâmbu, Tătărescul, Ţarina de Vale, 
Ţarina Nouă, Valea Antan, Valea lughi, Valea lui Remadan, Vârâţi („Wiritz"). 

2. Moşii: Groapa Vlădichii, Nemericeni, Parţic, Podeni, Roşia, Rugina 
(Rozina). 

3. Fâ11eţe: Căldăruşa, Frumoasa. 
4. Pâraie: Pârâul Nuneştilor, Pârâul Morii, Rugina („Rozina"), Sălişte, 

Somuz. 
5. lazuri: Buiai, Carp, Nemiriceni, Nica, Roşia, Strâmbul. 
6. Dealuri: Căldăruşa, Frumoasa. 
!11sp. Cad. 
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1. Ţarini: Bedrule, Carp, Căldăruşa, Cumpărătura, Luciul, Parţic, Podişor, 
Roşia, Rugina, Strâmbu, Vârâţi. 

2. Fâneţe: Bursuci, Frumoasa peste moara lui Carp, Între Belţi, Putrida, 
Ţarina de vale, Tarina Nouă. 

3. Pâraie: Bulaia, Buneşti, Pârâul Morii, Roşia, Rugina, Sălişte, Somuz. 
4. Iazuri: Buiai, Nica, Nimericeni. 
5. Văi: Groapa Vlădichii, Valea lui Antan, Valea Iughi, Valea lui Rama-

dan. 
6. Dealuri: Dealul Ciuri, Dealul Costi, Podişul Frumoasa. 
b. 1939 (Pref. jud. Suceava) şi 1955 (Secţia reg. înv. Suceava) cu satele: 

Moara Nică, Moara Carp şi Podeni). 
1. Cătune: Buiai, Bursuci (Moara Carp), căldăruşa, Cumpărătura, Fru

moasa, Hreaţca, Luciu, Nemericeni, Podeni, Podişoara, Putrida, Roşia, Strâmbu. 
2. Ţarini: Bursuci, Căldăruşa, Chetri, Coastă, Cumpărătură, Dealul Ciurii, 

Dealul Costii, După Grădini, După Vârâţi, Frumoasa, Groapa Vlădichii, Hagiu, 
Hârtop, Hreaţca, lpoteşti, Între Belţi, La Mal, Luciu, Lunca, Moara Carp, Moara 
Nică, Nimericeni, Parţic, Podeni, Podiş, Podişoara, Ponoare, Pruncu, Punţi, 
Răgoază, Sălişte, Strâmbu, Şes. Tataraşi, Toloacă, Ţarna Nouă, Vale, Valea 
Antan. 

3. Părţile imaşului: Coasta, Fâneţe, La Cimitir, Nirnericeni, Piciorul Par
ţicului, Pietrărie, Stanişte, Văduţ, Văratec. 

4. Pâraie: Bursuci, Fodor, Moara Carp, Nimerceni, Parţic, Pârâul din Şes, 
Pârâul Hagiului, Pârâul Văduţului, Răgoază, Rugina, Sălişte, Valea Iuga. 

5. lazuri: Nimericeni, Roşia. 
6. Văi: Căldăruşa, Hurizan, Rugina, Tama Nouă, Valea Antan, Valea Bur

sucului, Valea Hagiului, Valea Ipoteştilor, Valea luga, Valea Morii, Valea Nirne
ricenilor, Valea Parţicului, Valea Strâmbului, Valea Văduţului. 

7. Târle: Putrida. 
8. Dealuri: Bursuci, Căldăruşa, Dealul Buneştilor, Dealul Ciurii, Dealul 

Costii, Dealul lpoteştilor, Dealul Morii, Dealul Nimericenilor, Dealul Parţicului, 
Dealul Strâmbului, Dealul Viei, Hârtopul, La nucă(?), Podeni, Podişoara, Vara
ticul. 

Botoşa11a 

În trecut se numea Botoşani. La 1615 Ştefan Tomşa cumpără şi dăruieşte 
mănăstirii Solca „un sat, anume Botoşani, ţinutul Sucevii, pe apa pârâului Solo
neţul Mic şi cu un loc de moară pe pârâul amintit, cu toate fâneţele şi poienile, 
ce se cheamă Şerba cu toate hotarele în Bucovina153 şi cu câmp şi cu holme şi 
peste holme şi cu plaiuri şi peste plaiuri" (Balan, Doc. buc., I, 164). La 1767 e 

" 3 Bucovina = codru. 
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amintit toponimicul Botoşenii (ibidem, VI, 194). La 1585 (Acad., Doc. sec. XVI, 
Mold., III, 281) apare sub forma Botăşanii. 

A. a. 1615 (Balan, Doc. buc., I, 164): Pârâul Soloneţul Mic, Şerba (fâneţe 
şi poieni). 

b. 1767 (Balan, Doc. buc., VI, 194, şi Costea, Solca, 276; la hotarul spre 
Comăneşti): Pârâul Mutoaia (la Balan: Lautoaie), Pârâul Mutoaia (la Balan: 
Lautoai), Pârâul Soloneţul Mic, Poiana Bărăictarului (la Costea, Solca, 276: 
Berectarului). 

B. 1783 (Acta gran., V, 142-146 şi Coastea, Solca, 318-320): Dealul Ger
manului, Dealul lui Ignat, Dealul Paltinului, Dealul Ulmului, Dohotărie, Heleş
teul Gorci (= lui Gorcea), Opcina Germanului („Optschina Sschermanului"), 
Opcina lui Bucur („Bukuri"), Pietrele Muierii, Pârâul lui Ignat („Ignati"), Pârâul 
Mutoaia, Pârâul Racova, Pârâul Soloneţ, Poiana lui Ignat, Prislop (,,Zusammen
fiigungen der Berge, moldauisch Prislop genannt"), Secătura Bucuri = Secătura 
lui Bucur (la Wickenhauser, Solca, 183: Abtrockins der Buchen", greşit), Sesul 
Germanului. 

C. 1783 (Harta cad.) 
(Cătunul la Poienile, în partea de apus a hotarului Botoşanei. E satul de 

astăzi, Poieni pe Solca): Arşiţa Huhului, Arşiţa „Lukranuluj" (= Lucanului?), 
Bâtca Runcului („Puetka Runkului"), Codrul Huhului, Dealul Balhui, Dealul 
Dohotăria, Dealul German, Fânaţul Coasta Săliştii, Fânaţul la Dohotărie, Fâna
ţul „La Funtina Bukoy", Fânaţul La Slevoacă („Slavaka"), Fânaţul Sălişte, 
Fânaţul Săliştea Veche, Imaşul Bâtca („Budka"), La Capul Săliştii (câmp), La 
Fânaţ, Pădurea Codrul Căjvanei, Pădurea „Oppina" (Opcina?), Pârâul Andro
neştilor, Pârâul Botoşana, Pârâul Crengenilor („Krenschenilor", Pârâul Huhului, 
Pârâul „Iesoni" (?), Pârâul Mutoaia, Pârâul Penteliasa, Pârâul Pietroasa, Pârâul 
Racova, Pârâul Roman, Pârâul Runcului, Pârâul Săliştea, Pârâul Tufelor, Poiana 
„Bariektarului", Poiana cea Mare („Pojana Sie! mare"), Poiana lui Slevoacă, 
Ţarina Dealul Roşu, Ţarina Dealul Runcului, Ţarina În Fundul Dumbrăvii, 
Ţarina La Crnce, Ţarina „La pojenile". 

D. a. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava) 
l. Ţarini: Fundoaia-Arşiţa, „Pofîosu", Varniţa. 
2. Pâraie: Bahlui (Bolhui), Botoşani, Pietrosu. 
3. Poieni: Poiana Armanului, Poiana Onuţului. 
4. Dealwi: German, „Huhtu", Pietrosu, Rahova. 
b. 1939 (lnsp. şcol.) 
l. Părţile satului: Boceni, Robeni, Solcani. 
2. Ţarini: Arşiţa, Bâtca, Dealul Cajvanei, Dealul Ghermanului, Dohotărie, 

Fundoaia, Poiana Armanului, Poiana Onuţului, Secărişte, Stanişte. 
3. Pâraie: Botoşana, Pietrosul, Racova, Roman 
4. Poduri: Pietroşani, Podul Botoşănii, Podul Racovei, Văduţ 

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



13 Studii de toponimie minora (V) 413 

5. Văi: Valea Racovei, Varniţa. 
6. Poieni: Poiana Armanului, Poiana Onuţului. 
7. Dealuri: Dealul Albenilor, Dealul Arşiţei, Dealul Cajvanei, Dealul 

Ghennanului, Dealul Moscalului. 
8. Râpi: Râpa lui Clemente, Râpa Moscalului. 

Botoşăniţa pe Ero.miţa 

Sat dispărut. La 1581 Iancu) Sasul Voievod confirmă lui Dragoş Viteazul 
cumpărarea unor părţi din Bărbeşti, Pleşeniţa, pe ambele maluri ale Brusniţei şi 
Botuşeniţa, de asemenea pe ambele maluri ale Brusniţei (Ghibănescu, Sur., V, 
8). La acea dată Botoşăniţa era sălişte. În diferite zapise de vânzare-cumpărare 
această sălişte se întâlneşte până pe la jumătatea secolului al XVIII-iea. În 
tabelul localităţilor bucuvinene din 1776 (Werenka, Top., p. 127) Botoşăniţa nu 
mai apare. Era situată, probabil, între satele Bărbeşti şi Pleşeniţa sau Zeleneu 
(Bălan, Sate disp., 6). 

Botoşăniţa pe Siret (Botoşăniţa pe Horaiţ) 

La 1489 Ştefan cel Mare obţine prin schimb satele Frătăuţi pe Suceava şi, 
ceva mai sus, Botăşani şi Climăuţi şi le dăruieşte mănăstirii Putna (Bogdan, 
Doc. St., I, 380--382 şi Acad., Doc. sec. XV, Mold., II, 114-5; Bălan, Sate disp., 
18), pe baza indicaţiei din document: „ceva mai sus de Frătăuţi", afirmă exis
tenţa unui sat Botoşîniţa la Nord de Frătăuţi, deosebit de Botoşăniţa pe Siret şi-l 
identifică cu satul lipovenesc Fântâna Albă. De fapt, în ţinutul Sucevii n-a exis
tat decât o singură localitate Botoşăniţa, cea de pe Horaiţ, fostă proprietate a 
mănăstirii Putna. În documentul de danie din 1489 e o impreciziune topografică 
din partea diacului. Niciodată după această dată între satele şi moşiile mănăstirii 
Putna nu se menţionează existenţa unei sălişti Botoşăniţa la Nord de Frătăuţi, 
deosebită de Botoşăniţa de pe Horaiţ. 

Botoşăniţa pe Horaiţe un sat vechi, din secolul al XV-iea; 1492: Botoşă
niţa pe Sirete (Bălan, Doc. buc., I, 98). La 1587 e amintit „un sat anume 
Botoşenţii pe Horaiţ" (ibidem, I, 97); la 1672, „Botoşeniţii în ţinutul Sucevii, ot 
Horaiţu" (ibidem, III, 58). La 1742 era sălişte (Bogdan, Sămi/e, 222). La 1776 
devenise sat: Bodoschinze (Werenka, Top., 133). La 1783 se hotărea cu: Rudeştii, 
Bălcăuţii, Calafindeştii, Şerbăuţii şi cu Moldova (Acta gra11.). 

A. a. 1492 (Bălan, Doc. buc., I, 98, hotarnică pentru o jumătate de sat, 
partea din sus, „parte Crăneşti"154): La Bahnă, Lunca, Mărgireni. 

b. 1672 (Bălan, Doc. buc., III, 58-9, hotarnică): Apa Volovăţului, Balta 
Costii, Dealul Horaiţ, Fântâna Putridă în Ăârliş (Fântâna lui Pârliş), La Cruce, 
La Lozii, La Măr, Livada lui Toader Boţan, Pădurea Rudeştilor, Podul Chirăi, 
Pomătul lui Toader, Pomătul lui Toros, Valea Cornilor, Valea cu Răchiţi. 

IS4 înspre Crăniceşti? 
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c. 1766 (ibidem, VI, 33, hotarnică satului „Botoşănţii di pi Horaeţ despre 
Bălcăuţi„): Apa Volovăţului, Balta Costii, Cornul Pădurii (dinspre Rudeşti, spre 
Târgul Siretului, unde pe vremuri se făceau nedee şi olate), Dealul Horaeţ, Fân
tâna lui Pârliş, Pârâul Vericăi, Podul Cherii, Valea Comilor. 

d. 1766 (Hotarnică, trecută la 1783 în traducere germană, în Acta gran., II, 
100 şi urm.): Heleşteul lui Ciogolea, „Igrestij" (loc), Poiana, Sălişte. 

B. 1783 (Acta gran., II, 81 şi urm.): Dealul Egriş, Dealul Horaiţul, Fântâna 
Putridă, „Pereu Gropenilor tschel Mare'', Pârâul Gropenilor, Pârâul Horaiţul, 
Pârâul lgriş (în alt loc: Egriş), Pârâul Verichii („Verikii"), Poiana deasupra 
„ Verikij". 

D. 1939 (Prefjud. Rădăuţi şi Insp. şcolar) 
I. Ţarini: Gavan, Horaiţul Mare, Horaiţul Mic, Râpile, Sălişte, Toloaca, 

Uluci. 
2. Pâraie: Diaconescul, Pârâul Măliniştenilor. 

Boureni (Bori) 

Un sat mic, la nord de târgul Gura Humorului, fostă colonie germană. 
Fostă proprietate a mănăstirii Voroneţului. La I. 742: e amintită „Gura Humorului 
cu Bourii, alături de Frasăni" (Bogdan, Sămile, 233). 

D. Sec. XIX (Of cad. jud. Gura Humorului): Fâneţele Boureni, Pădurea 
Arşiţa „Lerschi", Ţarina Boureni. 

Brăieşn 

S-au numit, până către sfărşitul secolului al XVIII-iea, Corlăteşti. La 1487 
e amintit satul Corlăţeanii (Bogdan, Doc. St., I, 294), identificaţi de Bogdan cu 
Corlăţeştii din ţinutul Sucevii. Din 161 O, s-a păstrat un zapis de vânzare pentru 
o parte din satul Corlăteşti, „pe apa Moldovei, cu moară, piuă, vaduri de moară 
pe apa Moldovei şi cu iazuri" (Bălan, Doc. buc., I, 145), La 174 7 e amintită 
„Moşia Corlăteşti a lui Brăescul" (ibidem, V, 45). La 1750 se menţionează o 
jumătate de sat Corlăteşti pe râul Moldova (Acta gran., III, 231 ). La l 775 e 
menţionată Moşia Corlăteşti a lui Brăescul (Acta gra11., I, 21 ). La l 783 autori
tăţile austriece au făcut confuzie între două toponimice asemănătoare: Cor
lăteşti, care e satul Brăieşti, şi Corlăţelele, numele satului Corlata: Satul Cor
lăteşti, „heute aber durchgehends Korletzale genannt" (Acta gra11, IV, 467; 
Corlăteşti, „germeinlich Korletzale genannt", ibidem, IX, 272). La 1783 se 
hotărau cu satele Berchişeşti, Băişeşti Stejăreni şi Corlata (Acta gran., IV, 
467-471). 

A. a. 1754 (Balan, doc. buc., V, 62): Pârâul Corlăţii, Pârâul Gogăi. 
B. 1783 (Acta gran., IV, 467-471 ): Balta Mesteacănului, Balta Sacă sau 

Balta Stejarului, Casa lui Toader Dascălu, Gârla Morilor, Gârla Sacă, Pârau) 
Corlata, Pârâul Goga, Pârâul Roşia („die sogenannte Tscherleni"), Pârâul Stejă
roaia, Râul Moldova. 
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D. a. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava): Lunca, Pârâul Corlata, ,,Praedium 
Korlatestie'', Ţarina pe Dealu spre Corlata, Ţarina Pe Dealul spre Stejăreni. 

b. 1955 (Comunicat de preotul Gh. Ilisei şi de secţia reg. înv. Suceava). 
1. Părţile satului: Corlăţele, Pe Şes, Uliţa Tâmovenilor. 
2. Ţarini: Bahna, Corlăţele, Groapa lui Mihalaş, La Hotar, Pe Corlata, Pe 

Deal, Pe Şes, Pârâul Rău, Stejăroaia. 
3. Fântâni: Fântâna lui Mihălaş. 
4. Pâraie: Corlata, Goga, Pârâul Rău, Pârâul Roşu, Stejăroaia. 
5. Lunci: Lunca Moldovei. 
6. Dealuri: Dealul Corlăţelelor, Dealul Corlăţii, Dealul Satului, Dealul 

Stejăroaii, In Deal, In zece Fălci, La Bărăci. 
7. Râpi: Râpa Tănăsenilor. 

Brănzeşti 

Sat dispărut. La 1490 Ştefan cel Mare întăreşte episcopiei de Rădăuţi 50 
de biserici cu popii lor, între care şi „biserica la Brânză" (Bogdan, Doc. St., I, 
410). Vor fi fost situaţi pe lângă Tereblecea155• Iată ordinea enumerării satelor: 
Cerepcăuţi, Volcineţ, Oprişeni, Bainţi, Tereblecea, La Brânză, Sinăuţi, Dărsca; 
biserica satului Romaneşti e numită: biserica la Roman, iar cea din Grămeşti: 
biserica la Grama. 

Braşca 

Sat mai nou. La 1 781 trei sferturi din satul Ilişeşti erau ale mănăstirii 
llişeşti, iar un sfert al familiei Calmuţchi. Acest sfert s-a numit apoi Braşca, con
stituind un sat deosebit. (Balan, Doc. buc., VI, 11 O). Din 1803 s-au păstrat 
zapise de vânzare pentru partea de Ilişeşti zisă şi Braşca (ibidem). 

C. 1788 (harta cad.) 
1. Ţarini: „După Dial Regi'', Paşcao („Baschkanin"). 
2. Pâraie: Braşca, Ilişasca, Paşcani (Baschkaniu). 
D. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava) 
1. Ţarini: Costişa, La Loză, Pârâul Paşcao. 
2. Pâraie: Gârla Morii, Ilişasca. 

Breaza 

A. a. 1737 (Stefanelli, Doc. Câmp., 36): Dealul Negru, Muntele Feredeu, 
Muntele Măgura Humorului, Opcina Mare, Piciorul lui Păliean, Pârâul Breaza, 
Pârâul Neagra, Prislopu Secului. 

b. 1768 (Popovici, Runc, 712): Runcul Brezei. 

155 ln timpul acela trăia în Siret un negustor, Brânză, mort la 1507 (Bogdan, Doc. St., I, 
414). 
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c. 1 787 (Stefanelli, Doc. Câmp., 1 70): Moşia Pinet, Pârâul Făgeţălului, 
Pârâul Păltinişului, Pârâul Pinetului. 

1808 (ibidem, 339): Benea (pârâu şi parte de sat), Fundul Beniei, Muntele 
Hrebeneţu, Muntele Prisloape, Muntele Veja Mare. 

C. a. 1 758 (Harta cad; o parte din harta cadastrală a satului Fundul Mol
dovei): 

1. Părţi din hotar: Breaza, Cocoş, Glodul, Obcioare „Manuili", Porcescul, 
Poreaica, Runcul, Tâmpa. 

2. Alte numiri: Dealul „La Stine Ursine", Dealul Peatra Dermota, Dealul 
Poraica, Hrebeneţul, Leuştean din Fundul Moldovei, Muntele lui Iacob, Muntele 
lui Ştefan Mândrilă, popă din Câmpulung, Muntele Porcescul, Peatra Detunată 
(Piatra di Tonnata), Pârâul Benia, Pârâul Bâtcei (Petczi), Pârâul Chirilii („Kirlle 
Bach"), Pârâul Cârlibaba, Pârâul Cocoşul, Pârâul Porcesul, Pârâul Tatarca, Pâ
râul Tătăcuţa, Vejul Mare, Vejul Mic. 

b. 1785 ( Arh. St. Cernăuţi, Acta fundat., V, 166-171, hotarnică muntelui 
Găina): Muntele Trumota, Opcina „a Mameli", Ouăle Găinii (două stânci pe 
munte), „Piatra Kazkeului", Pârâul Tatarca, Pârâul Trumota, Prislopul. 

D. a. Sec. XIX (Cad. trib. Câmpulung): Cătunul Benia, Cătunul „Ben
tesz", Cătunul Groapa, Cătunul Poraicu, Cătunul Porcescul, Dealul Diaconului, 
Fânaţul Blahur, Fânaţul Cococşul, Fânaţul „Czitacze" (=Cetate), Fânaţul Mă
gura, Fânaţul Măgura Humorului, Fânaţul Pietriş, Fânaţul „Rowa", Fânaţul Sub 
Feredeu, Muntele Găina, Opcina Feredeu, Pădurea Chicera, Pădurea Dosul, 
Pădurea Feredeu, Pădurea Hrebeneţu, Pădurea La Piatra Detunată, Pădurea 
Paşcao, Pădurea Porcescul, Pădurea Vejul Mare, Pădurea Vejul Mic, Pârâul 
Benia, Pârâul Breaza, Pârâul „Czitacze", Pârâul Făgeţel („Faschitzel"), Pârâul 
Măgura, Pârâul Neagra, Pârâul Pinetului, Pârâul Poraica, Pârâul Porcescul, 
Pârâul Tatarca, Pârâul „Terra Moxa"156, Poiana, Poiana Runcul, Vârful Hreben. 

b. 1938 (Harta ocol silv. Breaza): 
I. Pâraie: Breaza, Dosul, Feredeu, Groapa, Izvorul Negru, Lucava, 

Neagra, Porcescul, Serdivca. 
2. Râuri: Moldava. 
3. Păduri: Dosul, Feredeu, Lucava, Măgura, Porcescul. 
4. Alte numiri: Chicerca, Muntele Breaza, Muntele Feredeu, Muntele 

Găina, Muntele Măgura, Muntele Porcescul, Poiana Bliahuri, Poiana Dosul, 
Poiana Groapa, Poiana Hoşdăuca, Poiana Hurghişa. 

c. 1939 (Pre/ jud. Câmpulung) 
1. Cătune: Benia, Cocoşul, Dealul Glodului, Făgeţelul, Măgura, Neagra, 

Pârâul Brezei, Porcescu, Răchitiş, Runcul. 
2. Părţile satului: Bentegi, Făgeţel, Măgura, Neagra, Runcu, Tâmpa. 

156 Tcnnoxa, Dârmoxa. 
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3. Pâraie: Arşiţa, Botoşel, Gropi, Măgura, Neagra, Pârâul Brezei, Plaiul 
Moştici, Porcescu, Răchitişul Mare, Răchitişul Mic. 

4. Munţi şi dealuri: Sâhla, Măgura, Paşcanu, Hurghişca, Dosul, Runcu, 
Răchitişul Mic, Răchitişul Mare, Tâmpa, Manoilă, Dadu, Plai Moştici, Bentegi, 
Cajvanca, Glodul, Botoşel, Feredeu, Petriş, Tatarca. 

S. Păduri: Hrebini 157, Petriş. 
6. Văi: Feredeu, Gropchi, Neagra, Poiana, Porcescu, Prislop, Tatarca 

Mică, Valea Moldovei. 
7. Râpi: Dosul, Paşcanu, Piatra Tunetului. 

Brodina (Brodina) 

D. a 1924 (Harta ocol. silv. Falcău) 
1. Pâraie: Ascuncel, Ascunsul Mare, Brodina, Brodinioara, Cisti, Cununa, 

Ereşti, Măgura, Pârâul Bâli, Ţugarca. 
2. Râuri: Suceava. 
3. Păduri: Brodina, Brodinioara, Cununa, Dealul Cotos, Ereşti, Pârâul 

Ascuncel, Pârâul ascuns, Plaiul Dubovschi. 
4. Alte numiri: Bâtca, Burdei, Buza, Căzături, Cocosariu, Măgura vacii, 

Piscul, Poderei, Poiana Bucovineşti, Poiana Rău, Poiana Stavoina, Sihloaia, 
Strigoaia, Besnarca. 

b. 1939 (Pref jud. Rădăuţi şi Insp. şcol.) 
1. Sate şi cătune: Brodina, Cornu, Cununschi, Dubivschi, Ehreşti, Falcău, 

Hepa, Nisipitul, Paltin, Ploşci (Plosca?), Roşişeni, Sadău. 
2. Ţarini: Cozarca, Frasin, Paltin, Putnişoara, Rijena, Solovan. 
3. Pâraie: Ascunsu, Brodina, Brodinioara, Ciumâma, Cununa, Hremetne, 

Nisipitul, Pârâul Negru, Rogoz, Sadău. 
4. Văi: Paltin, Tabora, Valea Brodinei, Valea Mierlii. 
S. Pădun': Comeneste, Hepa, Rungu (= Runcu), Solovan. 
6. Dealuri: Cornu, Dealul Putnei, Hepa, Lungu, Râjena, Săcăleşti, Solo-

Van. 

Brod, Brodoc, v. Vadul Nistrului 

Broscăuţi 

La 1616 Ionaşcu Stroici dăruieşte mănăstirii Dragomirna mai multe sate, 
între care şi satul „Boriscăuţi" din ţinutul Cemăuţilor (Bălan, Doc. buc., I, 167). 

Pe vremuri întregul sat fusese al lui Aga Robceanul. Nastasia Robceniţa a 
vândut o jumătate de sat, cele două jumătăţi fiind despărţite prin pârâul Hliniţa. 
La 1776 o jumătate de sat era a lui Constantin Voleinschi, iar cealaltă a răzeşilor 
(Bălan, Doc. buc., IV, 125). Cele două jumătăţi de sat au constituit apoi sate 
deosebite: Broscăuţii Noui şi Broscăuţii Vechi. La 1783 satul Broscăuţi din care 

157 Celelalte păduri poartă denumirile muntilor. 
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o jumătate se numea Munteni, se hotărea cu satele Bobeşti, Panca, Storijineţ şi 
Mihalcea (Acta gran., IX, 99-108). 

A. 1766 (Balan, Doc. buc., IV, 125 şi Acta Gran., IX, 124, hotarnică): 
Pădurea Cruhleac, Pârâul Hliniţa, Poiana Sasăsa (?)158, Sălişte. 

B. 1783 (Acta gran., IX, 99-108): Cireşeanca - loc, Dealul Dragului, 
Fântâniţa („Fontiniza"), Opcina, Piscul, Pârâul Hliniţa Mare, Pârâul Hliniţa 
Mică, Pârâul Liscovăţ, Poiana Criva, Poiana Spiţinului, Scursura („oder 
Wassergraben"), Scursuri, „Vivosu oder Sapatura di Kar". 

l. Broscăuţii Noui 

D. 1939 (Insp. şcol. şi Pref jud.) 
l. Cătune şi părţi de sat: Costişa, Dumbrăviţa, Grădini, Iezătura, Maco

vişte, Păduricea, Râpe, Sălişte, Sihăstria, Toloaca, Zarija. 
2. Ţarini: Cotul Robului, Dealul Fagilor, Eslea, Ghil, Râpa Mare, Săliştea, 

Valea Rupturii. 
3. Pâraie: Macovişte, Păduricea, Pârâul Iazului, Pârâul Sihăstriei. 
4. Dealuri: Dealul Dumbrăviţei, Dealul Lung, Plaiu, Răstoace, Vivoz. 
5. Râpi: Cărpeniş, Râpa Mare, Râpşoara. 
6. Drumuri: Drumul Plaiului, Drumul Pădurice!, Drumul Zarijei. 
7. Cărări: Cărarea Iezăturii, Cărarea Sihăstriei, Macovişte. 
8. Fântâni în ţarină: Sfântul Ioan Botezătorul, Fântâna Păscarului. 

2. Broscăuţii Vechi 

D. 1939 (lnsp. şcol.) 
I. Cătune şi părţi de sat: Cireşei, Criva, Dumbrăviţa, Grădini, Iezătura, 

Macovişte, Păduricea, Prelunca, Ruptura, Satul Nou, Sihăstria, Stâlpul Mare, 
Tăbărâştea, Vatra Satului, Zarija. 

2. Drumuri: Drumul Cireşului, Drumul Dolincenilor, Drumul Onciule-
nilor, Drumul Popesculenilor, Drumul Rupturii, Tăbărâştea. 

3. Pâraie: Hlincioara, Hliniţa Mare, Pârâul Adânc, Pârâul Tatarilor. 
4. Păduri: Criva. 
5. Dealuri: Dealul Chircoaiei, Dealul Lung, Plai, Stâlpul Mare, Strâmtura, 

Tesca, Vivoz, Vladovei. 
6. Râpi: Râpa Mare, Râpşoara, Varniţa. 

Bucşoaia 

La 1785 avea doar câteva case împrăştiate (Werenka, Top., 201 ). C. 1787 
(Harta cad.): Codrul deasupra Bucşoaiei, Dealul Ochian („Otijam"), Fântâna 

ISB în traducerea germană a documentului din Acta gran„ IX, 124, găsim fom1a: „Sarise 
Poyana", iar la pagina 125 ,,Poyana Sachischa", deci lecturi greşite la Bălan şi în Acta gra11. 
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Frumuşica (,,Fonnisika"), Imaşul la Pârâul Suhei (parte de hotar), Pădurea Bâtca 
Bucşoaia, Pârâul Bucşoaia, Pârâul Suha, Pârâul Topolniţa, Râul Moldova. 

D. a. Sec. XIX (Of cad. jud. Gura Humorului): Fânaţul Suha, Pădurea 
Bârgăuanului („Bergovanului"), Pădurea Dealul Văratecul („Dziale Waratika), 
Pădurea Opcina Doroteii, Pădurea Staniştei, Pârâul Buşcoaia, Pârâul Bucşoiţa, 
Pârâul Morii, Pârâul Suha, Poiana Bărgăuanului („Bergovanului'), Poiana Buc
şoiţa, Poiana Ciocane („Eisenhammer'), Ţarina Poiana Bucşoiţa. 

b. 1939 (Pre/ jud. Câmpulung) 
1. Cătune: Poiana Bucşoiţa, Suha. 
2. Ţarini: Lunca, Suha. 
3. Pâraie: Bârgăuan, Bucşoaia, Bucşoiţa, Cetăţuia, Cotul, Dealul Mare, 

Finiş, Glodul, Pârâul Bârloagelor, Pârâul Lupului, Pârâul Popii, Pârâul Staniştei. 
4. Râuri: Moldova, Suha. 
5. Păduri: Bucşoaia, Bucşoiţa, Cetăţuia, Cotul, Glodul. 
6. Poieni: Poiana Bârgăuanului, Poştov. 
7. Dealuri: Bâtca, Bârloage, Bucşoiţa, Cetăţuia, Corhana, Cotul, Dealul 

Bucşoaiei, Dealul Căprării, Dealul Malinei, Dealul Mare, Dealul Ochian, Mă
lării, Runcul, Stâna, Tapşeanul, Târlele Lupului. 

Bucureşti 

Numele vechi al satului Capucodrului. 

Buda 

La 1785 Cutul Ostriţa, Mahala şi Buda formau o parohie (Werenka, Top., 
185). Nu apare în tabelul localităţilor bucovinene din 1776. Buda dintr-o hotar
nică din 1776 e un sat cu totul deosebit de Buda de lângă Mahala159• 

D. a. Sec. XIX (Insp. cad.) 
1. Ţarini: Clirnove, Cozuşna, Lipnic, Măsuri. 
2. Dealuri: Stanihora. 
b. 1912 (Harta Ocol. Silv. Jucica): Păduri: Burdei, Cut, Lozzile Negre, 

Picioraga. 

Budineţ (Budeniţa, Budiniţa, Budiniţi, Budineţu) 

La 1435 Ilie Vodă dăruieşte boierului Stan Bahici satele Sobraneţi, în 
Ţinutul Ţeţinei, şi Văscăuţii „şi Budinţii lui Mihail Coşcievici" (Costăchescu, 
Doc., I, 421). La 1783, Budineţu, Bacuma şi Opaieţul formau o parohie (Werenka, 
Top., 190). La 1 783 se hotărea cu satele: Pătrăuţi pe Siret, Igeşti, Ciudei, Banila 
Mold„ Panca şi Storojineţ (Acta gran„ II, 120 şi urm.) 

m Vezi Bălan, Doc. buc„ III, 14, unde apare toponimicul Stroinţii, care.acum se cheamă 
Buda. 
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A. a. 1768 (Acta gran., II, 136--13 7): Bacu ma, Bahna, Brădetul, Casa lui 
Andronic Scripca, Lunca Bănilii, Opcina, Pârâul „Gelbaska", „Vonscheniory". 

b. Sec. XVIII160 Acta gran., II, 138 şi urm.; satul Budinţi lângă Siretul 
Alt161 : Bahna, numită şi Coşciue, „Csulbaska,, (pârâu?), Obârşia pâr. Budăiul, 
Opcina, Pârâul Budăiul (Budijul), Pârâul „Gherbasu", Pârâul Perelisca, Pârâul 
Tresianeţul, Poiana Bacuma, Poiana Strunga, Săliştea Budeniţei. 

B. 1783 (Acta gran., II, 120 şi urm; Budiniţa): Cornul lui Cardoş, Lunca 
(„ein sumpfigter, mit Gestrauchen ii berwachsener Ort"), Movila, Opcina, 
Opcina Mare, Opcina Perelipca, Pârâul Ghervasul, Pârâul „Kilbaska", Pârâul 
Perelipcuţa, Pârâul „Perelipka'', Pârâul Topliţa, Pârâul Trestianeţul, Poiana 
Bacuma („Bakumba"), Râul Siret, Râul Siretul Mic, Tarina Şesul Siretului. 

C. 1783 (Harta cad.)162 

l. Ţarini: Budăiu, Dealul lui Bârsan („Dialu Luibersan"), „Gierbasu'', 
Perelisca din Sus („Berelisko din Sous"). 

2. Pâraie: Budăiul („Budej"), Perelisca. 
D. 1939 (lnsp. şcol.) 

l. Sate: Cireş. 
2. Cătune: Bejaneşti, Coşova, Dealul, Harageni, Opaiţeni, Perelisca, Valea 
3. Ţarini: Bahna, Coci, Coşcova, Dealul, Harageni, Ilschi, La Bălţi, Ro-

goazele, Valea Siretului Mic, Zăpodie. 
4. Drumuri: Drumul Toloacei, Drumul Zăpodiei, Ilschi. 
5. Fântâni: Fântâna Bisericii, Fântâna Turcului. 
6. Pâraie: Budăiul, Perelisca. 
1. lazuri: Lutul Roşu, Volcinschi. 
8. Văi: Lutul Roşu. 
9. Păduri: Pădurea Budeniţului. 

10. Dealuri: Dealul Bejaneştilor, Dealul Budeniţului, Dealul Capelei, 
Dealul Ciudeiului. 

Budeşti 

În secolul al XIX-iea Gropana (Gropenii) de lângă Siret s-a numit şi 
Budeşti (Şem. Mitrop. Buc. 1883, p. 48). 

Budilce163 

Numele vechi al satului Zadubriuca. Exista şi în secolul al XV-iea. Într-un 
document de la Alexandrei Vodă, din 1453 (Costăchescu, Doc., II, 474) apare 

160 Anul nu s-a putut citi de către traducător. 
161 lntr-o carte de judecată din 1769 se menţionează Budinţii lângă Siretul Mic (Acta gran., 

II, 150). 
162 Sunt arătaţi proprietarii satului: Dumitraş Cracalia, Ştefan Malinescu, Ion Beletiuc, 

fraţii Morţun, Vasile Bejan, Andrei Scripa, T. Opaiţ. 
163 Nomenclatura topică a satului Zadubriuca. 
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menţiunea „ ... şi alt sat alături de Sneatin, anume Gavrilouţii, şi mai sus de Bu
dilci, anume jumătate de Şirouţi" 164 • La 1652 e menţionată Budulcea (Karadja, 
Doc. moş. Cantac., 5, n. 4). La 1660 e menţionată împărţirea satului Rohozna: 
„ ... şi din pârâul ce vine de la Şerăuţi, Budilce şi Jucica i s-a dat fiecăruia partea 
sa". (Balan, Doc. buc., II, 168). Din 1743 s-a păstrat hotarnica satului Jucica, 
unde e menţionată şi Budilca: „De asemenea pentru hotarul Jucicăi, care se 
mărgineşte cu Rohosna, se află trei vaduri de moară pe pârâul acela, care vine 
din hotarul Şerăuţilor, Budilcei şi Jucicăi (Wickenhauser, Bochotin, I, 113). La 
1628, Miron Bamovschi întăreşte lui Gavrilaş, mare vomic de Ţara de Sus, 
cumpărăturile „Budilcia, care se cheamă Zadubrouca" (Balan, Doc. buc., II, 92). 

La 1782 - şi mai târziu - Budilce era numele unui pârâu, care făcea 
hotarul între Rahonza şi Şerăuţi, apoi între Şerăuţi şi Jucica (Acta gran., VIII, 76 
şi 80). 

Buiai 

Sat de dată recentă, întemeiat în secolul al XIX-iea pe moşia ,,Arenii 
Mitropoliei", de lângă Târgul Sucevii. Numele îi vine de la familia Bulai165• 

A. a. 1597 (Gassauer, Contribuţiuni, 21): Gropile (câmp). 
b. 1808 (Iosif Braun, Planul gheometric al moşiilor Arenii, Cutul şi 

Tătăraşii): Bahna Iazul Diaconumui, Bahna Iazul lui Nica, Bahna Strâmbului, 
Balta Tinoasa (lângă drumul spre Zahareşti), Căldăruşa (vale şi pârâu), Fântâna 
de Piatră (pe drumul Câmpulungului, lângă valea Frumoasei), Frumoasa (vale şi 
pârâu), Iazul Luciul (situat la întâlnirea hotarelor Bulaiului, Bosancilor şi Bor
ghineştilor), Iazul lui Buiai, lazurile Slobozite, Moşia Mitocul, Pământurile 
Zoteştilor, Pârâul Bursuc, Pârâul Bursucilor, Pârâul Vişinilor, Schitul Mitocul 
(= Mitocul Armenesc). 

D. 1955 (Secţia reg. înv. Suceava) 
Dealuri: Hagigadarul, Tinoasa, Trei Movili. 

Buneşti 

La 1775 satul a fost tăiat în două prin noua linie de hotar. La 1786, partea 
rămasă în Bucovina se hotăra cu Moldova, moşia Podeni, moşia Borghineşti şi 
satul Bosancii (Harta cad.) 

A. 1771 (Bălan, Doc. buc., V, 93, hotarnica întregului sat): Curmătura, 
Dealul la Vizunii, Dealul, numit Crucea Armanului, Drumul Borghineştilor, 
Drumul mare al Sucevii, Drumul Podişoarelor, Iazul Buneştilor, Lacul Raţelor, 
Pârâul Buneştilor, Scursura, numită Rovină. 

164 Costăcbescu, Doc., II, 474, crede, în mod greşit, că şi Budilce şi Serău\i erau sate în \in. 
Hotinului. 

16s Cfr. zapisul de vânzare din 1669: „Ionaşcu Buiai din Suceava, ce au fost vomic" 
(Stefanelli; Doc. Câmp„ 439). 
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B. 1783 (Acta gran.): „Gura Waltscheii" (= Gura Vacii), Movila, Pârâul 
Şomuz. 

C. 1 786 (Harta cad.) 
1. Părţi. de hotar: Câmpul Grecului („Câmpu Krecului"), Coasta despre 

miazănoapte („Kosta de pre Medza Noptje"). 
2. Alte numiri: Movila, Pârâul Ciudin, Pârâul Şomuz. 
D. a. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava): Dealul Buneştilor, Dealul lui Simion, 

„Dialu Lungu'', Pârâul Buneştilor, Ţarina Dealul Crucii, Ţarina „La Todor după 
vale". 

b. 1955 (Secţi.a reg. Înv. Suceava) 
1. Ţarini: Dealul Crucii, Lanul Mare, Moşia Veche, Valea lui Toader. 
2. Fântâni în câmp: Fântâna Bosănceanului, Fântâna lui Pintilie. 
3. Pâraie: Fundul Văii, Graniţa. 
4. Lunci: Luncea cea Mare. 
5. Dealuri: Dealul Hortopului, Dealul Jidoginei, Fundoaia, La Hulpărie. 
6. Râpi: La Mesteceni, La Ruptură. 

Buninţi. 

Fostă proprietate a mănăstirii Dragomirna. 
B. a. 1783 (Acta Gran., III, 46-51 ): Crâşma Mihovenilor, Dumbrava, 

Gura Strungii (loc, unde a fost odată pădure, care însă nu mai exista atunci), La 
Vişini, Mlatina ,,Ilşa", Movila, Pârâul Buniţilor, numit şi Pârâul Săliştii, Pârâul 
cu arind. 

b. 1784 (Acta gran., III, 59-60, învoială pentru stabilirea hotarelor între 
Şcheia, Bârnova şi Buninţi): Crâşma lui Mogâlda, Fântâna „Hesik"(?), Fântâna 
Putridă, La Prisacă, Movila Mare, Pârâiaşul Buninţi, Poiana lui Malai. 

D. a. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava) 
l. Ţarini: Dealul lui Budac, Groapa, Ilşa, Pârâul cu Arini („Perunkarini"), 

Pârâul Ilenii, Toloaca, Tarina Veche. 
2. Alte numiri: Pârâul Gârla Morii. 
b. 1955 (Secţi.a reg. înv. Suceava) 
l. Părţile satului: Pârâul Buninţi, Valea Buninţi. 
2. Izlazuri: Flămându. 
3. Pârţile izlazului: Năhnuri, Brodoc, Dealul Poienii, Dealul Prunului, 

După Grădini, Holm, Valea Buninţi. 
4. Pâraie: Pârâul Corinei, Pârâul Ilenei. 
5. Fântâni: La Brodoc, Sipotul Dascălului. 
6. Păduri: Pădurea Armanului. 

Bur/a 

La 1785 consta numai din câteva case împrăştiate (Werenka, Top., 201). 
D. a. Sec. XIX (Insp. cad.) 
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I. Ţarini: Adăuşag, Bahna, Buhuş (,,Bohusz'), Curătura, Dealul Gropilor, 
Făgeţel, Făgeţel Mic, Gârla Marii, Gârla Morii, Pârâul Tiganului, Şes. 

2. Alte numiri: Fân. Curătura, Fân. Prisaca („Pasznica"), Pădurea Buhuş, 
Pădirea Movila, Pădurea Sega, Pârâul Iaslovăţului. 

b. 1939 (Pref jud. Rădăuţi) 
1. Sate: Lupăşteni. 
2. Cătune: Bodnăreni. 
3. Părţi de sat: Cărlăşeni, Ciuperceni, Juravleni, Mostineni. 
4. Ţarini: Adauşag, Buhuşi, Curătură, Dumbrava, Făgeţel, Gârla Morii, 

Hârca, Şes. 
5. Pâraie: Iaslovăţul, Pârâul Babei, Sărătura. 
6. Văi: Comanda, Gârla Morii. 
7. Păduri: Buhuşi (Bursuci?), Pădurea Budei. 
8. Dealuri: Cioata, Dealul Burlei, Dealul Gropilor, Prisaca. 
9. Râpi: Bursuci, Chiţman, Ciuperceni, Făgeţel. 

Caoeşti. 

La 1783 se hotăreau cu satele Costeşti, Comareşti, Bobeşti şi Dracineţi 
(Harta cad.) 

A. a. 1762 (Acta gran., IV, 382, act de împărţire): Pădurea „Beresnik", 
Pârâul „Krabinuluj", Săliştea. 

b. 1775 (Acta gran., IV, 370, 371): Poiana Hotca. 
C. 1780 (Costea, Schiturile, 159): Pârâul Cabin, Pârâul Hliniţa. 
d. 1789 Vitencu, Doc. Mold., 35): Pârâul Dimiciului, Pârâul Lucova, 

Pârâul Mare, Scursura, Scursura Fântânii, Sub Codru. 
B. 1783 (Acta gran., IV, 337-341 şi VI, 28-32): Opcina, Pârâul Cabina, 

Pârâul Costeşti, Pârâul Hliniţa Mare, Pârâul Lazurilor, Scursura („oder Wasser
graben"). 

C. 1783 (Harta cad.): „Djalu Demitsch", Drumul Bobeştilor, Pădurea 
Bereşti, Pârâul Cabina, Pârâul Hliniţa Mare, Pârâul Lazurilor, Poiana Beresnic, 
Poiana Hoidcu, Poiana Lungă, Tarina Derenovăţul, Tarina Prisaca („Pasieczna"), 
Tarina „Romanka". 

D. a. Sec. XIX (lnsp. cad.) 
I. Ţarini: „Chodca'', Derenovăţul (Derenouţul), Losna, Posicna. 
2. Pâraie: Cabine, Hliniţa, Lazăr(= Lazurilor). 
3. Păduri: Romanea. 
b. 1939 (lnsp. şcol.) 
1. Cătune: Cotul Vechiu, Sălişte. 
2. Pâraie: Căbeşti, Hliniţa. 
3. Păduri: Pădurea Răzeşilor. 
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Căcăcenii 

La 1462 Ştefan cel Mare întăreşte stăpânirea peste satele: Drăgoeştii, 
Lucăceştii, Boteştii şi Căcăcianii, foste, sub Alexandru cel Bun, ale marelui boier 
Drăgoi (Bogdan, Doc. St., I, 68). Bogdan afirmă că satul Căcăcenii se afla pe 
Cracău, în ţinutul Neamţului 166• La 1782, în sămile mănăstirilor, se precizează 
că proprietatea mănăstirii Voroneţului, Căcăcenii la Suceava, este o sălişte fără 
oameni (Bogdan, Sămile, I, 233); deci Căcăcenii de la 1462 nu pot fi localitatea 
cu acelaşi nume de pe Cracău. La 1781, egumenul Macarie al mănăstirii Voro
neţului declară în faţa Comisiei austriece bunurile mănăstirii, aflătoare în 
Bucovina şi dincolo de cordon. în Bucovina, mănăstirea stăpânea: Stulbicanii cu 
munţii din jur, Bucureştii, munţii Capul codrului, Drăgoieştii, săliştea Lucăceşti, 
din care jumătate se afla în Moldova. Egumenul mai declară că lângă Lucăceşti 
se mai află săliştile Boteşti şi Căcăceni, pe care s-au ridicat câteva case. Aceste 
sălişti au fost dăruite mănăstirii de către marele vomic al Ţării de Sus, Gligorce, 
dar mai târziu ambele sălişti au fost luate mănăstirii de către boieri mai puternici 
(Wickenhauser, Woronetz-Putna, 118). după tradiţia locală satul Tolva s-a numit 
mai înainte Căcăceni. 

Dacă considerăm poziţia geografică a satelor Drăgoieşti, Lucăceşti şi 
Boteşti, vedem că ele formează un grup unitar şi că şi Căcăcenii trebuiau să fie 
în apropiere şi să intre în acest grup. Dacă, apoi, ţinem seama de indicaţia pre
cisă a sămilor mănăstirilor din 1742, de declaraţia de la 1781 a egumentului 
mănăstirii Voroneţului şi de tradiţia populară locală, atunci vom greşi dacă vom 
identifica satul Căcăcenii din documentul de la 1462 cu satul Tolva, Vornicenii 
de astăzi. La 1782 se hătărea cu satele: Crişceatec, Zvineace, Costrijiuca, Prelip
cea, Chisălău, Verenceanca, Zastavna, Cincău (Harta cad.) 

Cacica 

D. a. Sec. XIX (Cad. Trib. Suceava): 
l. Ţarini: Călugăriţa, Dulcea, Neagota, Soloneţ, Troian, Zamca. 
2. Pâraie: Blândeţ. ' 
b. 1914 (Harta Ocol silv. Solca): 
1. Pâraie: Blândeţ, Piatra Rotită, Pârâul Dulce, Soloneţ, Şoima. 
2. Păduri: Crucea pe Pleşa, Desmireasa, Piatra Rotită, Pârâul Dulce, Pâ

râul Şoirna, Secătura. 
c. 1939 (Comunicat de G. Baranai): 
l. Părţi.le satului: Blândeţ, Dealul Cacichii, Fundul Cacichii, La Poiană, 

Pe Deal. 
2. Ţarini: Blândeţ, Desmireasa, La Poiană, Troian, Zamca. 

166 Satul Căcăceni de pe Cracău, ţinutul Neamţului, a fost dăruit, la 1623, de hatmanul şi 
pârcălabul Sucevii, Miron Barnovschi, mănăstirii Solca (Vartolomeu Măzăreanul, Cronica mănă
stirii Solca, publicată de Simeon FI. Marian, Suceava, 1902, p. 64). 
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3. Dealuri: Conţoaia, dealul Cacichii, Dealul Soloneţului, Troian. 
d. 1955 (Secţia reg. înv. Suceava) 
1. Părţile satului: Dulcea, Muncelul, Poiana, Troian, Zamca. 
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2. Ţarini: Curătura, Dealul Cacicăi, Dulcea, Muncelul, Poiana, Runcu, 
Troian, Zamca. 

3. Pâraie: Blândeţul, Cacica, Desmireasa, dulcea, Negocica, Soloneţul. 
4. Păduri: Bâtca, Bâtca Telegei, La Stână, Mestecăniş, Neagota, Piatra, 

Pârâul Pânzarului, Poarta Linei, Soci, Zamca. 
5. Dealuri: Bâtca, Bâtcuţa, Conţoaia, Izvorul Botnarului, Obcina, Piatra, 

Pârlitura, Podul Bahnei, Socăria, Soci. 

Cadobeşti 

A. a. 1588 (Bălan, Berladnicii, 12): Drumul Mare al Horodencei. 
b. 1589 (Stefanelli, Doc. Câmp., 433; Bălan, Doc. buc., I, 107; Acta gran., 

X, hotarnică): Dumbrava Rară, Iazul lui Raico, La Peşteri sau Picerchi (la 
Stefanelli: Piştirile sau Piciurchi), Movila de la Zastavna, Movila Onii (= Oanei), 
Movila Parascăi, Peştera cea înfricoşată sau Groapa Adâncă (în traducerea ger
mană a documentului din Acta gran., X, „Grausmachende Pestere oder er
staunende Tiefengrube"), Sohodol, Timirul, Travna sau Erboasa, „Verbinca sau 
câmpurile mici" (la Bălan), Virbăca sau Răchiciură (la Stefanelli). 

B. 1782 (Harta cad.): Ceahor sau Ţarina Nouă, „Falschi" sau Drumul 
Chisălăului, Fân. ,.Falschi", Hucău (câmp), La Movila Oanei, Şerbanuvca. 

D. 1939 (Jnsp. şcol.) 
1. Părţile satului: J idivschi, Pauşivca, Sloboda, Tureţchi. 
2. Văi: Valea Cocoşului, Valea Vlădichii. 

Cajvana 

Numită, în trecut, Căjvenii. La 1575 Petru Şchiopul voievod întăreşte 
urmaşilor lui Luca Arbure câteva sate, între care şi Căjvenii (Acad., Doc. sec. 
XVI, Mold., III, 56). La 1615 Ştefan Tomşa Voievod cumpără de la Vasile Şep
telici şi dăruieşte mănăstirii Solca satul „Chezvinii", în ţinutul Sucevii, „aproape 
de mănăstirea noastră Solca", aşezat de pârâul Chezvanii, „unde se varsă în râul 
Soloneţ" (ibidem, III, 222). La 1786 se hotăra cu satele: Botoşana, Comăneşti, 
Soleneţ, Todereşti, Arbore şi Iaslovăţ (Harta cad.) 

A. a. 1615 (Balan, Doc. buc., I, 157): Pârâul Căjvanei, Pârâul Soloneţ. 
b. 1 724 (Costea, Solca, 231, hotarnică): Aria lui Oance, Bordeiul lui Mi

lici, Casa lui Grămadă, Izvorul cu tufe de soc, Pârâul Cajvana, Pârâul din tufiş, 
Pârâul Voina, Răzoare, Ultoane. 

c. 1768 (Costea, Solca, 286, hotarnică între Cajvana şi Soloneţ): La două 
movile, Pârâul Cajvanei, Pârâul Rostoşe (?), Pârâul Voinii, Podişul Poiana Mică, 
Săliştea Cajvanei („lângă pârâul Cajvana, unde am aflat şi urme de grădini, pre
cum: cioate de vişini şi perji, iar pe vârful unui dâmb cimitirul bisericii"). 
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B. 1783 (Acta gran., V, 138-141): Dealul Ultoaia, Făgeţel („Feschetzel"), 
Izvorul Mlăştinos, Limba Pădurii, Pârâul Cajvana, Pârâul Hotama, Pârâul Iepu
relui, Pârâul Rostoşa167 (?) (= Pârâul Tufelor), Pârâul Socilor, („Pereu Sots
chilor"), Pârâul Voina. 

C. 1786 (Harta cad.): 
I. Părţi de hotar: Câmpul „Rostosze" (= Răstoace?), Codrul Căjvanei 

(imaş, cu copaci rari), Dumbrava, Hrinceşti (pădure), Juninca („Schininka"; 
fineţe), Muncel (fănaţe). 

2. Alte numiri: Fânaţul Junimea Mare („Schininka Ciel mare"), Fânaţul 
Juninca Mică („Schininka Mik"), Fâneţul Muncel, „Pereu Schinczilor", „Pireu 
Blindi", Pârâul Cajvana, Pârâul Crivăţ, Pârâul Iepurelui, Pârâul Pietroase, Pârâul 
„Rostosche", Pârâul Socilor („Soschtilor'', „Sotschilor"), Pârâul Voina. 

D. a. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava): 
I. Ţarini: Juninca, Pietroasa, „Rostossi'', Sălişte, Voina. 
2. Pâraie: Blinduri. 
3. Dealuri: Dealul Crucii. 
b. 1939 (/nsp. şcol.) 
l. Ţarini: Dealul Crucii, Dumbrava, Hrinceşti, Juninca, Muncelul, Sălişte, 

Toloaca. 
2. Pâraie: Dumbrava, Juninca, Nica, Pietrosu. 
3. Poduri: Crivăţ, Pietrosu. 
4. Dealuri: Dealul Comăneştilor, Muncelul, Nica. 

Calafindeşti. 

La 1490 Ştefan cel Mare întăreşte episcopiei de Rădăuţi biserica din 
„Calafindeşti"168• (Bogdan, Doc. St., I, 410). La 1783 se hotăra cu satele: Băl
căuţi, Ivancicăuţi, Părlişeni, Crăiniceşti, (Grăniceşti), Romaneşti, Călineşti, 

Frontiera Moldovei, Botoşăniţa (Harta cad.). 
A. a. 1662 (Balan, Doc. buc., III, 6-7): Dumbrăviţa, Heleşteul Ciogolei, 

Helesteul Jorghiciul. 
b. 1766 (Acta gran., IV, 362-362, hotarnică spre satul Şerbăuţi): Iazul 

Strâmb, Pârâul Horaiţul, Poiana. 
B. 1783 (Acta gran., IV, 344-349): Cracul Heleşteului (vale), La Muchia 

cu trei stejeri („La mutje ku trii stescheri; deal), „Mutic" Grăniceşti (deal), 
Odaia („oder Viehbehăltniss"), Pârâul Horaiţul, Troianu („Trajanu", „Schanze"), 
Valea Găneasa („Ganjase'). 

c. 1783 (Harta cad.) 

167 ln traducere germană „Gestrăuchbach" (Wickenhauser, Solka, 182). 
168 Pentru etimologie cf. documentul din 1495: Pătru Scolofindic (Scolofendic), din care 

s-a format toponimicul Scalafindeşt~ Scalafendeşti (Bogdan, Doc. St., II, 52, 69). 
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1. Părţi. de hotar: Gavan {„Gawany"), Horaiţa, La Cărpiniş („La Kar-
pienisz"; imaş), La Dumbrava Hatnuţa, La laz. 

2. Alte numiri: Dealul Horaiţa, Poiana „Potycz". 
d. 1939 (Pre/ jud. Suceava) 
1. Ţarini: Bolovani, Costişa, Gavan, Hătnuţa, Horaiţ, Pârâul Ungurean, 

Podeţe, Rede (= Rediu?), Sărituri (= Sărături?), Şes. 
2. Fântâni: Casoaia, Stiubei, Zoaie. 
3. Pâraie: Cojoce, Hătnuţa, Podeţe, Sărituri. 
4. Dealuri: Căsoaia, Coastă, Holb, Istrateni, Tuchiluş, Ţarinca. 
5. Râpi: Humărie, Vulpărie. 

Căldăruşa 

Moşie. S-a numit şi Gropile de la Zahareşti. La 1789 (Bălan, Doc. buc., 
VI, 305) sunt menţionate Gropile de la Zahareşti, astăzi numite Căldăruşa. Era 
situată la S-E de hotarul satului Zahareşti şi la N-E de Liteni. Hotarnica satului 
numit Sf. Ilie din 1783 (Acta gran., III, 70) ne dă următoarele lămuriri referi
toare la moşia Căldăruşa: „Această Căldăruşa nu-i un hotar ci numai un fânaţ, 
care înainte a aparţinut oraşului Suceava, apoi mănăstirii Sf. Ilie, ca parte din 
aşa numitele Gropile, iar astăzi e întrebuinţată de d-lui lenache Cantacuzino, de 
aceea a fost înglobată în hotarul satului Sf. Ilie". Această hotarnică face, în 
parte, confuzie cu Gropile de la Suceava, care nu s-au numit niciodată Căldăruşa 
şi care erau în stăpânirea mănăstirii Sf. Ilie. La 1 783 moşia Căldăruşa era pro
prietatea lui Ienache Cantacuzino. 

Astăzi Căldăruşa e numele unui cătun al satului Bosanci şi nume de ţarină 
pe hotarele satelor Zahareşti şi Sf. Ilie. 

Călineştii pe Ceremuş 

La 1554 Alexandru Lăpuşneanu întăreşte vânzarea satului „Călineştii pe 
Brusniţa, în ţinutul Cernăuţilor şi cu mori pe Brusniţa" (Acad., Doc. sec. XVL 
Mold., II, 58). La 1601 e menţionat satul Călineştii pe Prut (Acad., Doc. sec. 
XVIL Mold., V, 4). La 1783 se hotăra cu satele: Stăneşti de Sus şi de Jos pe 
Ceremuş, Costeşti, Voloca, Ceartoria, Bărbeşti (Harta cad). 

A. a. 1554: Pârâul Brusniţa, 
b. 1598 (Bălan, Doc. buc., I, 127): „Satul Călineşti, începând de la Fântâna 

Albă până la Cornava, către hotarul Volochei". 
c. 1609 (Acta gran., IV, 428): Berestia (= Bereşti), Dealul Alb, Poiana La 

Prisaca Ursului, Ţărincuţa (parte de hotar). 
B. 1783 (Acta gran., IV, 414-423): Capul „Markovani", Cornu, „Dealu 

deasupra Stintschi", Dealul Ostra, Dumbrava, Fântâna Albă, Fântâna Putridă, 
Loziile Negre, Opcina, Pădurea Corşova, Pârâul Brusniţa, Pârâul Cabur, Pârâul 
Ceartoria, Pârâul „Hirschke'', Pârâul Putrida („Pereu Putrida"), Pârâul ,,russisch 
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Perssin-lu, moldauisch Lunka Kinelui" (Lunca Cânelui), Pârâul Salamonia, 
Pârâul Volcineţ, Scursura. 

C. 1783 (Harta cad.) 
1. Părţi, de hotar: Dealul Alb, Obârşia pârâului, Ostra, Părul (stăpânul 

acestei părţi era mazilul Părul - „Perul'), Roşia. 
2. Alte numiri: Dealul Blisniţa, ,,Lischinzka", „Parele Isfok", Pârâul ,,Billa

hus", Pârâul Brusniţa, Pârâul „Mosteski", Pârâul Putrida („Pareu Putrita"), Pâ
râul „Skursura Blisnitzi", „Worodescze') Horodişte?). 

D. a. Sec. XIX (lnsp cad.) 
l. Ţarini: Cerlena, Dealul Alb, Ostra. 
2. Pâraie: Brusniţa. 
b. 1939 (lnsp. şcol.) 
1. Cătune: Laşiusca. 
2. Pâraie: Brusniţa. 
3. Văi: Mostesci. 
4. Dealuri: Bilahora, Cerlena, Smotreci. 

Călineştii pe Molniţa 

La 1775 satul Călineşti pe Sirete a fost tăiat în două de noua frontieră. 
Partea cea mai mare a rămas în Moldova. Partea de sud, care „se rumpe din 
satul Călineşti prin apa Molniţei în această parte din Bucovina" (1798, Balan, 
Doc. buc., VI, 202) s-a numit: Călineştii pe Molniţa, Gura Molniţei sau Talpă 
(Balan, Sate disp., 18). Mica localitate era situată la vărsarea Molniţei în Sirete 
şi se hotăra din sus cu Cândeştii, iar din jos cu Gura Molniţei. în harta cadastrală 
a satului Cândeşti, din 1783, „Kalindestie" este menţionat ca praedium, adică 
„moşie". La 1783 se hotăra cu: Găurenii, la Vest, Serbăuţii, la Nord, frontiera 
Moldovei la Est şi Greaţca („Graetzka') la Sud (Harta cad.). 

Călineştii pe Hatna 

În 1594 e menţionat satul Călineşti, cu loc de moară pe Horaeţa, în ţinutul 
Sucevei (Acad., Doc. sec. XVl Mold., IV, 161). în 1764 apare cu denumirea 
Călineşti pe Hatna (Bălan, Doc. buc., VI, 98). 

Până pe la 1750, Călineştii au constituit un singur sat. în jumătatea a doua 
a secolului al XVIII-iea satul s-a împărţit în două jumătăţi, una stăpânită de 
Andrei Cuparencu, cealaltă de Ienachi căpitan. Cele două jumătăţi s-au dez
voltat apoi ca sate deosebite: Călineştii lui Cuparencu şi Călineştii lui Ienachi. 

A. 1799 (Bălan, Doc. buc., VI, 202: testamentul lui Mihalachi Cuparencu 
pentru un sfert din Călineşti, „cu pomăt, heleşteu la pârâul Hatna, o moară şi o 
velniţă la pârâul Hulubna şi o crâşmă'). 

C. 1783 (Harta cad.) Părţi, de hotar: Holubna, Scursuri, Troian, (şi mai 
multe pâraie, fără nume). 

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



29 Studii de toponimie minoră (V) 

Călineştii lui Cuparencu 

D. Cad. trib. Suceava 
1. Cătune: Cotul Călineştilor lui Vasilachi. 
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2. Ţarini: Hatnuţa, Horduganca, Huta, Livezi, Saina, Sofraneşti, Stanişte. 
3. Alte numiri: Pârâul Hatnuţa, Pârâul Horduganca. 
Călineştii lui lenachi 
La 1892 satul apare ca denumirea Călineştii lui Ienache vei Greaţca 169 

(Sem. Mitrop. Buc.). La 1783 se hotăra cu satele: Dănila, Găureni, Călineşti, 
Mărăţei, Dărmăneşti, Dragomirna (Harta cad.) 

C. 1783 (Harta cad., Greaţca): 
l. Părţi de hotar: Bahna („Bagna'), Buda, La Racova (pădure), Săhăstria 

(pădure), Zamca („Samzisy'). 
2. Pâraie: Haina. 
3. Alte numiri: Zamca (punct la triplex confinium Greaţca, Dărmăneşti şi 

Dragomirna). 
D. Sec. XIX (Cad. trib. Suceava) 
1. Ţarini: Bahna, Buda, Grădini, Grui, Hatnuţa, Riza. 
2. Alte numiri: Dealul Zamca, Dealul Zamcan, Pădurea Buda, Pădurea 

Peste Râpi, Pârâul Zamca, Pârâul Hatnuţa. 

Călineştii lui Cuparencu şi Călineştii lui lenachi 

D. 1939 (Pre/ jud. Suceava) 
1. Cătune: Vasilache, 
2. Ţarini: Bulgăria, Burduhanenca, Hatnuţa, Perelisoc, Poiană, Saina, 

Sălişte, Ţerenca, Ţigănia. 

3. Drumuri: Drumul Stejarului, Drumul Ţigăniei, Drumul Vişinilor. 
4. Pâraie: Cauşii, Hatnuţa, Holubna, Ocered. 
5. Păduri: Cuparencu, Malinescu, Marin, Pârâul Varniţa, Rodea, Ursulean, 

Volcinschi. 
6. Dealuri: Dealul Mic, Saina, Zamca. 

Călugăriţa 

Cătun al Horodnicului de Jos, şi la 1776 (Werenka, Top., 133), şi astăzi 170• 

Camena 

A făcut parte pe vremuri din satul Mihalcea. La 1776 e amintită ,jumătate 
de sat Mihalcea, care se chiamă şi Camina", ţinutul Cernăuţi, Bălan, Doc. buc., 

169 Grigorovitza, Dicf. geogr. Buc., 103: „Greaţca, nwnire dată de popor satului Călineştii 
lui Enacbe". 

170 La 1773 „Vasile ol Călugăriţa de Ia Horodnic s-au berotonit diacon i popă" 
(Tit Simedrea, Catastivul de hirotonii al episcopiei Rădăufiului pe anii 1777-1782, Cernăuţi, 
1943, 19). 
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VI, 259). La 1881 se menţionează ,jumătate de sat Camena", adică un sfe1t din 
moşia Mihalce (ibidem, 261 ). La 1814 e menţionată Camena, „care după scrisori 
se cheamă Mihalce ... şi se află acum în stăpânire cu totul deosebită de satul 
Mihalce, precum în curgerea vremei şi nume deosebit de sat Mihalce au 
câştigat" (Arii. st., Liber i11strw11e11torum, I, 469 şi Balan, Sate disp., 29). 

D. a. Sec. XIX (lnsp. cad.): Hlibicioc (pârâu şi şes), La Hlibicioc (vale şi 
şes), Ocru (deal), Sălişte, Târla Dumaninschi. 

b. 1912 (Voronca, Mihalcea, 15): Fântâna lui Sabadach, Pietrosul (pârâu), 
Ţiglăul (deal). 

Camenca (Camenca) 

La 1503 Ştefan cel Mare întăreşte mănăstirii Putna satele: „ ... pe Siret 
satul Camenca" (Bogdan, Doc. St., II, 218). La 1760 sub Ioan Calimah, e 
amintită întărirea satelor mănăstirii Putna, Petrecenii şi Camănca (Balan, Doc. 
buc., V, 221 ). Petricenii şi Camenca erau două sate deosebite cu hotar comun. 
La 1756 apare menţiunea: „Petriceni la apa Siretului, ţinutul Sucevei, care se 
hotărăşte cu satele Fărceni şi Caminca" (ibidem, 150). 

C. 1783 (Harta cad.) 
1. Ţarini: Bahneţul („Bachonetz"), „Haraisch", Hoitraga, Pe Siret. 

Reswne 

Les etudes de toponymie mineure de Nicolae Grămadă continuent par la presentation des 
materiaux toponyruiques provenant de quatre sources d'infonnation: documents, actes elabores 
par la commission autrichienne de delimitation des villages et des proprietes, cartes cadastralcs 
des villages de la Bucovine datant des annees "\ 782-1787 et cartes cadastrales du debut du 
xx· siecle. 
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FOLCLOR. E'FNOGRAFIE 

CENTRE DE OLĂRIE ÎN BUCOVINA (III) 

DRAGOŞ CUSIAC 

CERAMICA DE RĂDĂUŢI 

ORNAMENTE ŞI CULORI 

Motivele ornamentale ale ceramicii tradiţionale de Rădăuţi sunt asemănă
toare cu cele ale întregii ceramici româneşti împodobite cu cornul, aşa cum 
asemănătoare sunt şi uneltele cu care se lucreaz.ă şi se decorează vasele. Culorile au 
rămas şi ele aproape neschimbate din timpurile cele mai vechi până azi. Ceramica 
de Rădăuţi are însă şi notele ei specifice, care o diferenţiaz.ă de cea a altor centre. 

Numeroase vase de ceramică smălţuită din secolul al XIV-iea au fond alb, 
fiind împodobite cu ornamente de culoare cafenie sau verde, în pete scurse. 
Olăria secolelor XVII şi XVIII foloseşte acelaşi procedeu decorativ, motivele 
fiind realizate cu cornul, în smaţluri colorate verde sau brun, pe fond gălbui 1• La 
Suceava, încă din secolele XIV-XV este cunoscută ceramica smălţuită, care 
foloseşte aceleaşi culori, ce se menţin şi în perioadele următoare2. Asemenea 
ceramică, în afară de Suceava, s-a mai găsit la Putna, Horodnic, Stupea, precum 
şi în aşezările din depresiunea Rădăuţi3. 

Vasele smălţuite, lucrate la Rădăuţi în secolul al XIX-iea şi în prima jumă
tate a secolului al XX-lea au, în general, fondul alb sau alb-gălbui, peste care s-a 
pictat cu maro, verde sau galben, precum şi cu brun-roşcat. Uneori se picta 
direct pe fondul vasului, fără a mai fi angobat în prealabil, acesta rămânând roşu 
după ardere. în ultimii ani, în creaţia lui Constantin Colibaba şi a urmaşilor săi, 
s-au generalizat culorile verde şi maro în realizarea fondului, peste c_are se dese
nează cu alb, verde sau brun, dacă fondul este maro, şi cu alb, maro şi brun sau 

1 Corina Nicolescu, Ceramica smălţuită din secolele X-XJr~ in lumina ultimelor cercetări 
ar/reologice, în „Studii şi cercetări de istoria artelor", 1959, 2, p. I 02. 

2 Emil I. Emandi, Aşezări medievale din depresiunea piemontană Rădăuţi în secolele 
XIV-XVII, în „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", Bucureşti, 1979, 3, tom. 30, 
p. 165-166. 

3 Maria Cioară, Zona etnografică Rădăuţi, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1979, p. 70; 
Lia şi Adrian Bătrâna, Cercetările ar/reologice de la Horodnic, Anuarul Muzeului Judeţean 
Suceava, 1978, IV, p. 165-166. 

Analele Bucovinei, III, 2. p. 431--443, Bucureşti, 1996 
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432 Dragoş Cusiac 2 

roşu, dacă fondul este verde. Culoarea galbenă o înlocuieşte, uneori, pe cea albă, 
alteori este folosită ca atare. 

Motivele ce împodobesc ceramica de Rădăuţi sunt, în general, geometrice, 
dar şi vegetale sau zoomorfe, ca şi simbolice sau astrale. Prezentăm câteva din 
cele mai reprezentative motive decorative întâlnite pe ceramica de Rădăuţi în 
perioada cercetată. 

1. MOTIVE GEOMETRICE 

a) Linii circulare. O trăsătură comună, specifică unor centre renumite de 
olărie românească, printre care şi cel de la Rădăuţi, este încadrarea motivelor 
decorative între serii de linii circulare sau suprapunerea acestor motive peste un 
fond compus din mai multe linii de acest fel, care acoperă uneori întreaga supra
faţă a pereţilor străchinilor sau farfuriilor. Pe vasele mai vechi, liniile circulare 
erau grupate aproape de marginea sau de umărul acestora (străchini, farfurii) iar 
peste linii se suprapun alte elemente decorative: ochi, puncte scurse, linii vălu
rite, semiovale etc. Liniile circulare se realizează cu cornul, în timp ce vasul se 
învârteşte încet pe roată. Atunci când încadrează alte ornamente, ele sunt mai 
puţine (2-3), uneori separate între ele, ca nişte cercuri concentrice. Când sunt 
grupate mai multe sau când acoperă întreaga suprafaţă a vasului, linia circulară 
este continuă, căpătând forma unei spirale. Pe vasele mai noi, asemenea spirale 
constituie fondul peste care se suprapun alte ornamente. 

b) Valul sau linia vălurită este un alt ornament, aproape nelipsit de pe 
ceramica de Rădăuţi, fiind denumit local şi „criulcă". Este un ornament stră
vechi, de tradiţie dacică, realizat iniţial prin apăsarea cu pieptenele, căruia i se 
imprima o mişcare ondulatorie, în timp ce vasul se învârtea încet4. Procedeul, 
folosit la început pentru ornamentarea ceramicii nesmălţuite, a fost preluat şi 
transpus la ceramica smălţuită, motivul fiind realizat iniţial tot cu pieptenele, 
peste stratul de vopsea aplicat pe suprafaţa vasului, înainte de a fi smălţuit. În 
colecţia muzeului din Rădăuţi se află un exemplar de ulcior ornamentat prin 
acest procedeu. Uneori, o singură linie vălurită dispusă pe umărul vasului consti
tuie ornamentul cel mai simplu, aşa cum apare şi pe olăria secolului al XIV-iea 
din Moldova5• Alteori, ornamentul constă din suprapunerea unei linii ondulate 
peste un grup de 4-6 linii circulare. Valul poate fi continuu sau întrerupt din loc 
în loc de puncte sau ochi. 

c) Punctul constituie încă un element decorativ cu care se pot realiza com
binaţii din cele mai diverse. Puncte simple sau încadrate de linii semiovale 

4 Istoria gândirii şi crea/iei ştiillfifice şi telrnice româneşti, I, Bucureşti, Editura Acade
miei, 1982, imaginea de la p. 303, jos. 

s Corina Nicolescu, Paul Petrescu, Ceramica românească tradifio11ală, Bucureşti, Editura 
Meridiane, 1974, p. 40. 

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



3 Centre de olărie în Bucovina (III) 433 

mărginesc alte ornamente, fiind amplasate, de obicei, pe marginea vaselor. 
Fragmente de vase cu pictură încadrată de puncte s-au descoperit încă din 
perioada dacică6. Aproape că nu există vase lucrate la Rădăuţi, de la cele mai 
vechi, până la cele din zilele noastre, de pe care să lipsească punctul - atunci 
când sunt ornamentate. Din puncte se realizează triunghiuri, dreptunghiuri, 
şiruri circulare; ele mărginesc flori stilizate şi, tot din puncte, se obţin „ochi", 
„stele" etc. În toate cazurile punctele se realizează cu ajutorul cornului. 

d) Punctul scurs este un ornament asemănător cu cel obţinut prin ,jiră
vire", numit şi „penat'', „irizat" sau în formă de „lacrimă'', care apare şi în orna
mentica altor centre de olărie românească. La Rădăuţi ornamentul se realizează, 
de obicei, printr-o tehnică specifică, de unde a primit şi denumirea de „punct 
scurs". El se obţine în două moduri: prin executarea unui număr de linii circu
lare succesive, de o anumită culoare, peste care se lasă să se scurgă picături de 
altă culoare, una lângă alta, acestea antrenând în scurgerea lor culoarea iniţială; 
prin desenarea unui grup de linii circulare, care apoi se unesc între ele cu vârful 
unei pene, se trasează linii perpendiculare peste primele. În ambele situaţii se 
procedează operativ, pentru ca vopselele să nu aibă timp să se usuce. În primul 
caz, ornamentul are două sau trei culori, în al doilea, una singură. 

e) Alte categorii de linii. Ornamentele liniare de origine străveche sunt 
caracteristice întregii ceramici tradiţionale româneşti. La Rădăuţi, pe lângă cele 
menţionate, se întâlnesc şi alte feluri de linii: ondulate, în zigzag, obţinute din 
semicercuri sau semiovale unite intre ele - linii curbe etc. Din această cate
gorie se desprinde „şarul" sau linia ondulată foarte mărunt şi des, care se rea
lizează pe marginea vasului, fiind obţinută în două moduri: prin trasarea cu cor
nul sau prin mici reliefuri făcute cu degetul într-o fâşie moale de pastă lipită pe 
marginea vasului7. În cel de al doilea caz rezultă străchini cu marginea „creaţă" 
sau zimţată. 

Liniile vărgate sau turnate sunt cele obţinute prin scurgerea vopselelor de 
culori diferite, dintr-un instrument special confecţionat în acest scop, ele fiind 
asemănătoare cu cele de la fabrica din Turda. 

MOTIVE FLORALE SAU VEGETALE 

Pe fragmentele de ceramică dacică pictată sau pe ceramica mai veche 
de Rădăuţi, florile stilizate conturate de puncte sunt frecvent întâlnite ca motiv 
decorativ. 

a) Brăduţul sau fnmza de brad, motiv decorativ străvechi, întâlnit şi pe 
ceramica neagră de Marginea şi pe ceramica altor centre din ţară, se găseşte 

6 „Studii şi cercetări de istorie veche" (SCIV), 1953, N, 1-2, p. 183, fig. 35, 36; I. H. 
Crişan, Ceramica daco-getică. Bucureşti, Editura Ştiin\ilică, 1959, p. 202 şi planşele XCII-XCV. 

7 Barbu Slătineanu, Ma1111al de ceramică populară, Bucureşti, 1958, p. 96. 
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destul de des pe fundul străchinilor de Rădăuţi mai vechi sau pe pereţii cănilor, 
oalelor şi ulcioarelor8. Ornamentul, de obicei de culoare verde, era obţinut prin 
mai multe procedee. Unul consta din desenarea cu cornul a unor linii ondulate, 
mărginite de alte liniuţe, asemănătoare cu ramura şi frunzele unui brad. Se pare 
că din fragmentarea unor asemenea linii şi îngroşarea ramurilor frunzei, dispuse 
într-o singură parte, s-a obţinut motivul ornamental numit „creasta cocoşului". 
Un alt procedeu consta din apăsarea, cu o pensulă mai lată muiată în vopsea, de 
mai multe ori pe lungimea sau înălţimea vasului, fără ca pensula să fie ridicată. 
Brăduţul obţinut în acest fel nu are supleţea celui realizat cu cornul. 

b) Alte flori: laleaua pestriţă sau căldăruşa, plantă rară, declarată monu
ment al naturii şi ocrotită prin lege, frecventă pe ceramica mai veche de Rădăuţi, 
dar mai puţin întâlnită pe cea recentă; floarea soarelui, nelipsită de pe căniţele 
de moşi; margaretele sau dafiile (gherghinele), desenate cu pensula; şi alte flori 
împodobesc pereţii străchinilor, ale unor farfurii, oale sau ulcele, făcute la 
Rădăuţi. 

MOTIVE ZOOMORFE SAU ANATOMICE 

a) Creasta cocoşului, întâlnită şi pe vasele altor centre9, este realizată la 
Rădăuţi prin desenarea unor linii scu11e, paralele, descrescânde, picurate cu cor
nul şi grupate câte 6-11, în funcţie de lungimea ornamentului. Folosind ca ele
ment creasta cocoşului, însoţită aproape întotdeauna de ochi, se poate realiza o 
gamă largă de compoziţii ornamentale din cele mai diversificate, obţinându-se 
de fiecare dată reprezentări a11istice inedite 10. 

b) Ochii, numiţi şi ochi de păun sau ochiul broaştei, motiv ce se găseşte şi 
pe fragmente de farfurii din secolul al XVI-iea de la Suceava11, sunt şi ei aproa
pe nelipsiţi de pe vasele mai vechi sau mai noi de la Rădăuţi. Se realizează prin 
picurarea cu cornul a unor puncte mari de vopsea de culoare maro, pe vasele 
mai vechi, şi maro, verde sau roşu pe cele mai noi, având în centru un alt punct, 
mai mic, de culoare mai închisă. Întrerupând în scurgerea vopselei liniile circu
lare peste care sunt pictaţi, dau o impresie coloristică de mare efect. 

Pe ceramica mai veche, ochii de păun apar, mai ales, pe fundul străchinilor 
şi farfuriilor, fiind mărginiţi de mai multe liniuţe asemănătoare cu o pană de 
păun. Uneori ochii sunt dispuşi câte trei, în f01mă de triunghi, pe pereţii acelu
iaşi vas; alteori ei apar în şiruri, la distanţe mai mari sau mai mici, fiind mărgi-

8 Elena Busuioc, Ceramica de 11z comun 11esmălfuită di11 Moldova, Bucureşti, 1975, p. 23 
şi 71. 

9 Barbu Slătineanu ş.a., Arta pop11/ară în R.P.R., Bucureşti, 1958, p. 173. 
10 Ion Vlădu\iu, comentariu la Colibaba, set de diapozitive, Bucureşti, Studioul 

Cinematografic Animafilm, 1973. 
11 SCIV, Editura Academiei, 1953, IV, 1-2, p. 351. 
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niţi de linii semiovale. Pe vasele mai noi ei sunt mărginiţi, de obicei, de creasta 
cocoşului, ori sunt încadraţi de alte elemente decorative: şiruri sau triunghiuri de 
puncte, linii vălurite ş.a. 

MOTIVE ASTRALE 

a) Steaua este un ornament întâlnit adesea pe vasele multor centre de 
ceramică românească 12. La Rădăuţi este realizată prin îmbinarea mai multor 
creste de cocoş, însoţite, de obicei, şi de ochi. Asemenea stele, cu patru până la 
unsprezece colţuri, sunt amplasate ca motiv central pe fundul sau pe pereţii va
sului, acoperind uneori întreaga suprafaţă a acestuia. Pe unele vase apar şi două 
stele: una mai mică, în centru, încadrată de alta mai mare, care urcă până aproape 
de marginea vasului. Steaua de pe pereţii vasului poate încadra şi alte ornamente 
aflate în centru. Întâlnim şi stele realizate din linii frânte sau curbe, obţinute nu
mai din puncte alăturate. 

b) Soarele. Alături de stea, motivul solar este şi el frecvent utilizat în orna
mentarea ceramicii de Rădăuţi. Nelipsit de pe căniţele de moşi, el apare adesea 
şi ca motiv central la baza străchinilor, farfuriilor şi platourilor. Redat prin floa
rea soarelui sau prin îmbinarea mai multor puncte, cercuri concentrice şi linii 
semiovale, ori printr-un ochi în centru, mărginit de puncte scurse, motivul solar 
se îmbină armonios cu celelalte ornamente. 

ALTE MOTIVE ORNAMENTALE 

Păretare sau zig=aguri, realizate cu buretele muiat în vopsea, cu care se 
tampona vasul încă ud pe margine şi la bază; ornamente stropite cu lingura sau 
cu cornul pe suprafaţa vasului cu angoba udă, apărând pete policrome fără un 
contur precis, lipsite de compoziţie. 

COLORANŢI 

Culoarea verde, care este uneori şi culoare de fond, se prepară, de către 
fiecare olar, din oxid de cupru. Bucăţi de cupru se moaie în apă sărată şi se ţin să 
„rnginească'', timp de 2-3 săptâmâni, într-un vas acoperit, ca să nu se prăfuiască 
şi pentrn a se menţine umezeala. Tot acoperit se pune în cuptor, la ars, împreună 
cu vasele. Scoase din cuptor, bucăţile de cuprn se „cojesc". Aceste coji se pisează 
mărnnt cu o piatră, pentru a se obţine granule cât mai mici. Se cerne apoi printr-o 

12 Paul Petrescu ş.a., Ceramica din Hurez, Bucureşti, ESPLA, 1959, p. 30-33; Tancred 
Bănăţeanu, Ceramica populară di11 Ţara Oa.ş11/11i, Bucureşti, ESPLA, 1958, p. 23-25. 
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sită deasă şi se pisează din nou, până se formează un praf mărunt. Acesta „se 
macină foarte bine cu apă [se râşneşte - n.n.], după care se amestecă cu ghi
leală, după dorinţă şi după nevoia de vopsea - închisă sau mai deschisă" 13 • 

Culoarea roşie este, de fapt, culoarea de fond a vasului ars, fără a mai fi 
angobat, ci numai ornamentat şi smălţuit. Roşul cărămiziu, folosit la împodo
bire, este un ocru natural, adus de la Suceviţa sau Voroneţ. Şi la Rădăuţi, pe 
malul pârâului Pozen, se găseşte ocru, dar mai deschis. El se scoate sub forma 
unor bulgări, care se râşnesc, se amestecă cu apă şi se aplică pe vasele cu fond 
alb sau verde. 

Culoarea galbenă se prepară din oxid de fier, care se ia de la meşteri fie
rari. Bucăţile care cad, când se bate fierul pe nicovală, „se macină foarte fm, se 
amestecă cu litargă (smalţ); în smalţ se pune cam I 0% oxid de fier pentru a se 
obţine o culoare de un galben-auriu". La vasele ornamentate cu cornul nu se 
întrebuinţează culoarea galbenă ca atare. Acestea se decorează cu alb şi alte 
culori, apoi se ard o dată, după cum se smălţuiesc şi se ard din nou, după pro
cedeul obişnuit. Dacă în smalţ nu se pune culoare, atunci albul rămâne neschim
bat. Dacă smalţul este amestecat cu oxid de fier, atunci ornamentele făcute cu 
culoare albă devin galbene, iar celelalte culori capătă o nuanţă mai închisă, cu 
excepţia verdelui, care devine gălbui. De aceea, culorile alb şi galben nu se 
întâlnesc niciodată împreună pe acelaşi vas de Rădăuţi14 . 

Culoarea neagră se foloseşte foarte rar, pentru a se realiza puncte sau pen
tm a se completa „ochii". Se prepară din minereu de mangan, adus de la laco
beni. Se arde în foc, apoi se râşneşte foarte fin şi „se amestecă cu ghileală; dacă 
nu se amestecă, atunci negrul de pe vase nu mai are nici un luciu, ci rămâne ca 
fierul" 15. 

Smalţul - litarga, glazura - care acoperă vasele este un oxid de plumb 
pe care, în trecut, olarii îl preparau singuri. Pentm a se obţine „făina" de plumb 
se foloseau două procedee, la fel de grele. Unul consta din pilirea plumbului şi 
apoi râşnirea de câteva ori a piliturii, operaţiunea cerând mult timp şi fiind 
obositoare. Un alt procedeu consta din topirea plumbului, tăiat bucăţi; acestea 
erau puse într-o tavă care se agita deasupra focului, până când tot plumbul se 
transforma în granule foarte mici, care apoi erau râşnite. Operaţiunea dura mai 
puţin ca în primul caz, dar era dăunătoare pentru sănătatea olarului, dat fiind 
pericolul intoxicării cu oxid de plumb16. Astăzi smalţul se prepară din litargă -
oxid de plumb cristalizat (PbO), obţinut prin trecerea unui curent de aer peste 
plumb topit pe cale industrială. Litarga se procură din comeJ\, se combină cu 

13 Constantin Colibaba, !11se11111ări (făcute de meşter prin anii 1965-1966), ms. în Arhiva 
Muzeului Rădăuţi, dosar Ceramică. 

14 Constantin Colibaba, loc. cit. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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nisip alb şi apă, apoi se râşneşte. „Se pune la măcinat cu măsură: se măsoară cu 
o căniţă, cât smalţ tot atâta nisip şi apă. Se macină foaite fin până când se ţine la 
mestecat ca şi un lapte, să nu se aşeze la fund. Toate aceste vopsele şi smalţuri, 
pentru a fi bine pregătite, pentru a fi bune de întrebuinţat, cer multe cunoştinţe 
în practică şi muncă" - cum aprecia, pe drept cuvânt, acelaşi neîntrecut olar 
Constantin Colibaba17. 

Râşniţa cu care se macină vopselele, angoba şi smalţul, este asemănătoare 
cu una obişnuită pentru măcinat cereale, dar are unele particularităţi. Pietrele nu 
sunt ferecate. Cea de dedesubt este mai netedă, lucioasă, iar cea de deasupra -
făcută din acelaşi fel de piatră - are două şănţuleţe pe diametru, pornind din 
centru şi ajungând până aproape de margine. Dacă piatra este cioplită dintr-o 
bucată de lespede, şănţuleţele se sapă cu dalta. Dacă este turnată din beton, atunci 
în locul unde urmează a fi şănţuleţele se introduc, la turnare, nişte şipci din 
lemn, care apoi se scot, şănţuleţele rămânând imprimate. Rolul acestor şănţuleţe 
este de a reţine vopseaua, pentru a fi măcinată mai bine. În jurul pietrelor este 
fixată o apărătoare din tablă, care nu permite împrăştierea vopselelor atunci 
când se râşneşte. 

ARIE DE RĂSPÂNDIRE 

Ceramica lucrată la Rădăuţi s-a răspândit prin vânzare în toată Bucovina şi 
chiar mai depa1te, în Moldova. Cea mai mare cantitate era vândută la piaţa din 
oraş, unde veneau ţărani din toate satele, de pe o rază destul de întinsă. În zilele 
de târg, vinerea, oiam! însuşi sau unul din membrii familiei aducea la piaţă o 
anumită cantitate de vase lucrate în cursul săptămânii şi o vindea pe bani sau îşi 
schimba marfa pe produse. Pe piaţa de la Rădăuţi vindeau olarii din oraş şi cei 
din Marginea. Din alte centre nu veneau olari să vândă la Rădăuţi, penb·u că aici 
erau destui şi făceau marfă de bună calitate. Olarii din Rădăuţi nu mergeau nici 
ei, la rândul lor, pe pieţele altor oraşe în care erau olari. Mergeau, în schimb, la 
târgul anual de toamnă de la Cernăuţi sau prin sate. 

Cu anumite ocazii - la bâlciuri, hramuri, moşi sau toamna şi primăvara 
- olarii îşi vindeau prodµsele şi în afara oraşului, deplasându-se cu căniţele 
prin satele sau oraşele în care, cu asemenea prilejuri, se aduna un număr mare de 
oameni. Vânzarea în afara oraşului se făcea în două moduri: fie direct de către 
producător, fie de către intermediari specializaţi care cumpărau marfa de la olari 
şi apoi o transp01tau pentru a o revinde. Şi într-un caz şi în altul, vasele se vin
deau la cumpărător cu acelaşi preţ, intermediarul cumpărând de la olar mai 
ieftin. 

Transportul se făcea cu căruţele care cutreierau satele, unde adeseori se 
putea auzi pe uliţe chemarea: „Hai la oale!'', anunţând pe săteni că au sosit 

17 Ibidem. 
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vânzători de oale. Sătenii ieşeau la portiţe, alegeau, se negociau şi, dacă aveau 
nevoie, cumpărau cu bani sau dădeau produse în schimb. Schimbul se făcea 
„plin pe plin'', adică se dădea un vas pentru conţinutul său în boabe de porumb 
sau de grâu. Dacă vasul era mai mic sau mai împodobit, cantitatea de produse 
creştea. De obicei, toamna, olarii mergeau prin sate pentru a se aproviziona cu 
cereale pentru iarnă. Primăvara mergeau din nou ca să vândă marfa produsă în 
timpul iernii. 

Într-o căruţă încăpeau circa două cuptoare de vase. Transportul la distanţe 
mai mari impunea şi unele riscuri datorate drumurilor, care nu întotdeauna erau 
din cele mai corespunzătoare. Căruţa trebuia amenajată pentru o ambalare 
corectă şi pentru adăpostirea căruţaşului împotriva intemperiilor. De aceea, cei 
care se ocupau cu asemenea transporturi aveau căruţe cu coviltir - un acoperiş 
din schelet de nuiele curbate, peste care se punea o pânză impermeabilă. Căru
ţaşul îşi lua hrană pentru câteva zile şi dormea în căruţă, dacă mergea la un 
drum mai lung. 

Vasele confecţionate la Rădăuţi erau transportate uneori la distanţe destul 
de mari, pentru pieţele oraşelor în care nu se practica meşteşugul olăritului - la 
Suceava, Humor, Câmpulung, Doma, Fălticeni şi mai departe, precum şi în sa
tele din jurul acestor oraşe. Vânzarea la distanţe mari s-a redus treptat după cel 
de al doilea război mondial, iar în ultimele decenii, ceramica lucrată aici se 
vinde direct din atelierele meşterilor la turiştii din ţară şi din străinătate sau la 
Târgul olarilor ce se organizează anual în oraş. Meşterii actuali din Rădăuţi par
ticipă şi Ia alte târguri organizate în ţară, sau îşi vând produsele prin standurile 
unor muzee, printre care cel din Rădăuţi, cele din Muzeul Bucovinei din 
Suceava, Muzeul Satului din Bucureşti, muzeul din Dumbrava Sibiului ş.a. 

Aria de răspândire a ceramicii de Rădăuţi s-a extins, comparativ cu 
perioadele anterioare, de la o zonă mai restrânsă, care cuprindea localităţi relativ 
"apropiate de oraş, la una care cuprinde azi întreaga ţară şi a depăşit cu mult 
hotarele ei. Deşi numărnl olarilor şi cantitatea produselor a scăzut, a crescut mai 
ales calitatea artistică a vaselor contemporane, folosite pentru împodobirea inte
rioarelor, fapt care face ca solicitanţii să fie tot mai numeroşi şi mai pretenţioşi. 
Aceştia nu mai sunt vechii cumpărători care cumpărau vase de uz gospodăresc. 
Ei sunt fie colecţionari de ceramică, fie iubitori de artă populară românească 
autentică. 

CREAŢIA LUI CONSTANTIN COLIBABA ŞI A URMAŞILOR SĂI 

Constantin Colibaba s-a născut la 18 ianuarie 1900. Tatăl său, Ion Colibaba, 
ca şi bunicul său au fost olari. Când era tânăr, la Rădăuţi mai erau I 0-1 '.! familii 
de olari. Îşi amintea că înainte erau mai mulţi. 
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Meşterul Colibaba a fost un om cu o mare pasiune: aceea de a face lutul 
îndrăgit de oameni. Nu ascundea nimănui nimic din tainele meseriei, deşi nu 
vorbea prea mult. A fost un mare artist şi un bun pedagog. Toţi cei care îi călcau 
pragul atelierului erau primiţi cu aceeaşi ospitalitate şi bunăvoinţă. Era, întot
deauna, bine dispus şi dornic de a face cunoscute frumuseţile ceramicii de Rădă
uţi tuturor celor interesaţi. Era un om de o modestie rară, de o conştiinciozitate 
exemplară şi de o bunătate sufletească remarcabilă. 

Când l-am cunoscut, Constantin Colibaba păşea în cel de al şaptelea dece
niu al vieţii sale. Deşi era la o vârstă când ar fi meritat să se odihnească după o 
viaţă întreagă de lucru - într-o meserie nu tocmai uşoară - şi având şi o sănă
tate cam şubredă, el arăta mereu proaspăt şi neobosit. Lucra mereu, şi iarna şi 
vara, de dimineaţa până seara târziu şi chiar noaptea - atunci când ardea vasele 
în cuptor. A fost, toată viaţa lui, un om harnic. A muncit, după cum singur măr
turisea, pentru a rămâne lucruri frumoase după el. Şi a reuşit. A reuşit fiind 
prezent toată ziua în atelierul său de pe Strada Lungă nr. 8, la roata lui, cu lutul 
şi cu vopselele din care ştia să scoată cele mai frumoase forme şi nuanţe de cu
lori. Aceasta a fost, în câteva cuvinte, viaţa lui Constantin Colibaba. 

Despre artistul Constantin Colibaba s-a scris, la vremea lui, în presă, s-a 
vorbit în numeroase rânduri la radio; televiziunea şi unele studiouri cinemato
grafice au realizat mai multe filme legate de creaţia sa. Studioul cinematografic 
,,Animafilm" a realizat un set de diapozitive dedicat creaţiei sale. Cercetătoml 
Ion Vlăduţiu îl aşază pe Constantin Colibaba în rândul celor mai buni artişti 
populari contemporani, cunoscut nu numai în ţară, ci şi dincolo de hotarele ei 18. 

Tancred Bănăţeanu îl aprecia pe Constantin Colibaba ca fiind „veriga între un 
trecut de mare vechime şi valoare şi viitorul unei arte decorative ceramice, cu 
rădăcini profunde în cultura populară bucovineană"19 . 

Şi totuşi, despre Constantin Colibaba s-a spus încă puţin. În capitolul de 
faţă vor fi subliniate câteva aspecte esenţiale ale creaţiei sale, cu accent pe meri
tele ce le-a avut în dezvoltarea, pe un plan superior, a ceramicii tradiţionale de 
Rădăuţi. 

Constantin Colibaba se deosebeşte de predecesorii săi prin două calităţi 
esenţiale, aşa cum arată şi Ion Vlăduţiu20 . Unul din meritele deosebite ale 
meştemlui este acela de a fi dat un nou impuls ceramicii tradiţionale de Rădăuţi, 
pe care a făcut-o la fel ca înaintaşii săi, dar căreia i-a dat un plus de fmmuseţe şi 
eleganţă. Constantin Colibaba face în creaţia sa o sinteză a tot ce s-a realizat mai 
valoros la Rădăuţi în domeniul olăritului până la el. Pe vasele împodobite în 

18 Jon Vlăduţiu, Creatori populari co11tempora11i din România. Bucureşti, Editura Sport· 

Turism, 1981,p.214-217. 
19 Tancred Bănăţeanu, Arta populară b11co1·i11ea11ă, Suceava, ARTIS, 1975, p. 188. 

~o Jon Vlădu\iu, op. cit. 
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atelierul său găsim întreaga gamă de motive ornamentale caracteristice acestui 
străvechi centru de ceramică populară românească dovedindu-se un bun 
cunoscător al ansamblului ceramicii populare româneşti şi al specificului cera
micii tradiţionale de Rădăuţi. 

În creaţia lui Constantin Colibaba se pot distinge două perioade în care s-a 
impus. Prima a fost cea din anii 1925-1940, când a realizat cele mai :frumoase 
vase cu specific local, în acelaşi timp cu Trifan Bahriniceanu, dar lucrând fie
care în manieră proprie. Amândoi, în această perioadă, au împodobit vasele cu 
multă măiestrie şi eleganţă, folosind cu precădere cornul şi mai puţin pensula, 
dar lucrând fiecare în stilul său. Cea de a doua perioadă a fost cea de după anii 
1955-1956 când, revenind de la COMRAIPROD în vechiul său atelier, a reac
tualizat ceramica tradiţională de Rădăuţi şi, nu numai că a repus-o în drepturile 
ei, dar a ridicat-o pe un plan superior al calităţii. Din aceşti ani până la sfârşitul 
vieţii sale, Constantin Colibaba a făcut din ceramica tradiţională de Rădăuţi una 
din cele mai remarcabile creaţii ale ceramicii populare româneşti. Forma vaselor 
a rămas neschimbată. Le-a modificat doar destinaţia. Din vase pentru bucătărie, 
sau pentru uz gospodăresc, acestea au devenit obiecte cu rol decorativ, destinate 
a împodobi interiorul locuinţei. În realizarea fondului vaselor a folosit, cu pre
dilecţie, culorile roşu, verde şi maro, dar nu a renunţat nici la culoarea albă (sau 
alb-gălbuie), întrebuinţată mai mult de predecesorii săi. Dintre motivele decora
tive care acoperă aproape întreaga suprafaţă a vaselor se remarcă liniile circu
lare, peste care se suprapun, în combinaţii diferite, creasta cocoşului, ochi, 
puncte scurse, triunghiuri şi dreptunghiuri sau şiruri de puncte, stele realizate 
din reunirea mai multor creste, însoţite aproape întotdeauna de ochi, motivul 
soarelui, realizat prin stilizarea unui ochi mărginit de puncte scurse, întâlnit 
frecvent pe fundul unor străchini, farfurii sau pe pereţii căniţelor de moşi, pre
c.um şi alte ornamente, dintre care, aproape nelipsită, este linia vălurită. Nu 
lipsesc nici alte linii: zigzagul, liniile semiovale, spiralele etc. Demn de remarcat 
este şi faptul că, la Constantin Colibaba, motivul decorativ numit „creasta 
cocoşului" este realizat într-un mod original, acest motiv fiind una din creaţiile 
sale cu care a realizat combinaţii din cele mai diverse. 

Cel de al doilea mare merit al lui Constantin Colibaba este acela de a fi 
preluat, la Rădăuţi, vechea tradiţie a ceramicii bucovinene lucrate la Kuty. 
Muzeul din Rădăuţi dispune de numeroase exemplare, toate cu o certă valoare 
documentară şi artistică pentru această renumită ceramică. De aici a luat Con
stantin Colibaba modele pe care, după o serie de încercări, a reuşit să Ie facă 
aproape identice. El nu s-a mulţumit însă cu o simplă copiere a motivelor deco
rative pe care le-au folosit meşterii de la Kuty, ci a realizat o serie de creaţii noi, 
inspirate din basmele şi legendele româneşti, din viaţa cotidiană locală, din flora 
şi fauna înconjurătoare. 
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Prin creaţia lui Constantin Colibaba, ceramica populară de Rădăuţi s-a 
făcut mai bine cunoscută în ţară şi în afară. În timpul vieţii sale a participat la 
numeroase manifestări expoziţionale din România, fiind apreciat de cei mai 
buni cunoscători ai valorilor culturii noastre populare şi răsplătit pentru meritele 
pe care le-a avut. A fost invitat să participe şi la unele expoziţii internaţionale, 
unde a confirmat talentul şi minunatul simţ artistic al poporului român. Printre 
altele, a avut o expoziţie personală în Iugoslavia, iar Muzeul Naţional din 
Havana - Cuba - a primit o donaţie de circa 200 de piese lucrate de el. 

Ca semn de recunoştinţă pentru meritele pe care le-a avut a fost ales mem
bru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi a primit numeroase distincţii. În 
1970 i s-a decernat premiul U.A.P. pentru creaţia populară. A mai primit o serie 
de diplome, printre care: Marele Premiu al concursului internaţional de folclor 
,,România 69", diplome şi medalii la concursurile şi festivalurile de etnografie şi 
folclor „Simeon Florea Marian", „Hora la Prislop", „Cibinium", medalia de aur 
la expoziţia naţională de artă populară organizată la Bucureşti, în anul 1974. 

Constantin Colibaba s-a stins din viaţă în iarna anului 1975, dar creaţia sa 
a rămas. A rămas ceramica, au rămas şi oamenii pe care i-a pregătit, ca să-i 
continue opera. A ştiut să sădească în sufletul nepoţilor săi Marcel şi Florin 
Colibaba aceeaşi dragoste şi pasiune pentru ceea ce au realizat mai valoros îna
intaşii săi. Avem satisfacţia să constatăm că, până acum, aceştia nu l-au dez
minţit. 

Marcel şi Florin Colibaba, născuţi în 1956, au început să lucreze olărie 
încă de pe când erau copii. După ce a încetat să bată inima bunicului lor, ei au 
preluat şi continuat cu bune rezultate activitatea acestuia. Acum ei lucrează 
ambele categorii de ceramică, în proporţii egale: tradiţională de Rădăuţi şi după 
modelul de la Kuty. Au participat şi participă cu bune rezultate la numeroase 
expoziţii naţionale şi internaţionale (Germania, Franţa), fiind distinşi cu premii 
şi medalii. 

Când vorbim despre activitatea lui Constantin Colibaba şi a urmaşilor săi, 
nu putem să trecem cu vederea munca, priceperea şi simţul artistic al celor două 
colaboratoare apropiate ale regretatului meşter, trecute şi ele în nefiinţă, despre 
care s-a vorbit mai puţin, dar a căror contribuţie la dezvoltarea şi îmbogăţirea 
ceramicii tradiţionale de Rădăuţi a fost remarcabilă. Este vorba despre Ana 
Cmeci (mătuşa Anuţa, cum îi spuneau nepoţii), sora lui Constantin, şi despre 
Elza-Carolina, soţia meşterului. 

Ana Cmeci a fost una dintre cele mai iscusite decoratoare de ceramică 
tradiţională de Rădăuţi, pe care a împodobit-o cu cornul, realizând omamente de 
o remarcabilă frumuseţe şi eleganţă. Avea o sensibilitate aparte şi un simţ a1tis
tic foarte fin, reuşind să îmbine armonios culorile pe vase. A împodobit în 
tinereţe şi vase lucrate de alţi olari printre care Ion Breabăn. După încetarea din 
viaţă a lui Constantin, ea a continuat să decoreze vase lucrate de Marcel şi 
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Florin, dar mai puţine, fiind la o vârstă destul de înaintată. A realizat, cu predi
lecţie, motive decorative ca: linii circulare, vălurite, ochi, creasta cocoşului, îm
binate cu puncte etc., precum şi combinaţii destul de reuşite folosind aceste ele
mente primare. Vasele, împodobite de Ana Cmeci, se distingeau prin acurateţea 
lor şi prin dozarea foarte riguroasă a spaţiilor dintre elementele decorative, cal
culate cu o precizie aproape matematică, deşi erau realizate cu mâna liberă. 

Elza-Carolina Colibaba a lucrat împreună cu soţul ei, Constantin, ajutân
du-l şi ea la împodobit vasele. A folosit acelaşi instrument, cornul, pentru reali
zarea ornamentelor şi a avut o preferinţă deosebită pentru motivul denumit 
„ochiul de păun", amplasat pe fundul străchinilor şi farfuriilor. După moartea 
soţului a continuat să-i ajute pe nepoţi, dar mai puţin din cauza vârstei înaintate. 

Numeroase lucrări făurite de Constantin Colibaba şi membrii familiei sale 
au fost realizate şi cu concursul lui Nicolae Colibaba, fiul lui Constantin şi tatăl 
lui Florin. Deşi nu a putut modela la roată din cauza unei infirmităţi la o mână, 
el a lucrat împreună cu Florin şi Marcel, ajutându-i la aprovizionarea cu mate
riale, la ars în cuptor şi chiar la împodobit, la preparatul vopselelor, a smalţului 
şi a angobei, ::ivând o experienţă mai mare, acumulată de la tatăl său. S-a stins şi 
el din viaţă în anul 1992. 

Alături de ceramica mai veche de Rădăuţi, lucrările realizate de Con
stantin Colibaba şi membrii familiei sale îşi găsesc astăzi locul în colecţiile unor 
prestigioase muzee din ţară: Muzeul Satului din Bucureşti, Muzeul Etnografic al 
Moldovei din laşi, Muzeul Brukenthal din Sibiu, muzeul din Slobozia - Ialo
miţa, muzeul din Goleşti - Argeş, Muzeul Bucovinei din Suceava, Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei din Cluj şi, nu în ultimul rând, Muzeul Etnografic 
din Rădăuţi. 

Începând cu vara anului 1983, în incinta Muzeului din Rădăuţi, a fost 
amenajat un atelier de olărie, în care lucrează Florin Colibaba. Vizitatorii au 
posibilitatea să urmărească întregul proces tehnologic de transformare a lutului 
în vase. În iama anului 1996, Marcel Colibaba şi-a deschis şi el un atelier de 
olărie propriu, în clădirea cinematografului „Flacăra" din oraş. 

Ceramica lucrată de-a lungul vremurilor la Rădăuţi este şi azi la mare preţ 
nu numai în colecţiile unor muzee sau ale unor persoane particulare cu pasiune 
de colecţionari, ci şi în numeroase case, pe care le împodobeşte. Ea a fost întot
deauna apreciată pentru frumuseţea şi funcţionalitatea pe care a avut-o şi o are. 
Prin forma vaselor, prin ornamentele cu care este împodobită şi prin culorile 
care îi pun în evidenţă frumuseţea, ceramica de Rădăuţi stă alături de cea a cen
trelor renumite de olărie românească. În ultimii ani sunt tot mai mulţi cei care 
vin la Rădăuţi pentru a cunoaşte în amănunt această creaţie populară româ
nească. 
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Re sume 

La ceramique traditionnelle de Rădăuţi, repandue dans tout le pays et connue aussi â 
l'etranger, a le fond blanc, vert ou rouge. Les decorations sont realisees avec Ies memes couleurs, 
auxquelles on ajoute le jaune, le brun ou le noir. Elles sont preparees par Ies pdtiers eux-memes, 
de diverses substances minerales. Les motifs qui decorent la poterie sont, en general, geometri
ques mais aussi vegetales et zoomorpbiques, astrales stylises (divers lignes et points, des sapins, 
des fleurs, des etoiles). 

A Rădăuţi, le potier le plus renomme â ete Constantin Colibaba ( 1900-1975 ), qui a mis en 
valeur la ceramique de Rădăuţi et a commence â faire ici de la ceramique de Kuty. Aujourd'hui, â 
Rădăuţi, travaillent ses neveux, Florin et Marcel Colibaba. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

CERCETĂRI PRIVIND FLORA ŞI VEGETAŢIA 
CARPAŢILOR DIN BUCOVINA ISTORICA 

TARAŞ SEGHEDIN 

Cea mai veche semnalare naturalistică cu referire la „munţii şi mineralele" 
din Crupaţii Răsăriteni apare în Descriptio Moldaviae (1716) a lui Dimitrie Can
temir (1673-1723). Din aceasta aflăm că „păstorii adunau în ulcioare, înainte de 
răsăritul soarelui, roua de pe frunzele unor ierburi montane, în care plutea dea
supra apei un fel de unt cu nimic diferit de cel obişnuit". Această remarcă a fost 
reprodusă acum mai bine de un secol într-o revistă vieneză şi a atras atenţia 
multor specialişti. 

Fritz Netolitzky ( 1875-1945), în ai.1icolul Der Himmeltau, eine Speise au/ 
dem Ineu, publicat în „Archiv fiir Landeskunde der Bukovina", I, 1930, comen
tează ,,roua, ca hrana pe Ineu", iar prof. univ. Emilian Ţopa în referatul său 
Ştefan cel Mare promotor al ocrotirii naturii Îll Moldova, publicat în „Studii şi 
comunicări de ocrotire a naturii", Suceava, 1111972, arată că pe frunzele ierburi
lor saturate de rouă, în dimineţile de primăvară, polenul speciilor lemnoase ane
mofile, fragmente de licheni, ca şi cariopsele unor ierburi, este depus într-un 
strat destul de bogat. După Dimitrie Cantemir, această mană naturală ar constitui 
„untul" căruia i se atribuie o valoare nutritivă ieşită din comun încât, dacă 
turmele de oi sunt duse la păşunat la munte, în lunile de primăvară, după 
puţinele zile, acestea „se sufocă de prea multă grăsime". 

Dr. Balthasar Hacquet (1739-1815), în urma unei excursii botanice între
prinse în Galiţia şi Bucovina între anii 1788-1795, confirma existenţa unor 
zăcăminte cu conţinut de turbă, mai groase de un stânjen, în bazinele râurilor 
Doma, Domişoara şi Negrişoara. Autorul menţionează existenţa în turbării a 
speciei Pinus cembra, ce trăieşte spontan doar în zona superioară a Munţilor 
Căliman. Ulterior s-a demonstrat că Balthasar Hacquet a observat în turbării 
specia Pi1111s sylvestris f t111fosa. 

După anul 1775 numeroşi botanişti austrieci au început să întreprindă 
excursii cu caracter ştiinţific, inventariind speciile de plante găsite şi publicând 
lucrări în diverse reviste de specialitate. 

A. Zawadski, asistentul lui E. Wittman, face numeroase excursii de docu
mentare în Caipaţi, enumerând în a11icolul său intitulat E1111111eratio pla11taru111 
Galiciae et B11kovi11ae, Breslau, 1833, nouă specii de cormofite, precum: Cam
panula carpatica Jacq., Ge11tia11a excisa Presl. şi Aconitum moldm1ic11111 Hacq. 

Analele B11covi11ei, III, 2, p. 445-447, Bucureşti, 1996 
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de la Iacobeni, Phyteuma vagne1i Kern., Erysimum wittmanii Zaw. şi Gymna
denia albida Rich. din Munţii Suhardului, Corydalis capnoides (L) Pers. şi 

Ligularia sibirica (L) Cass. de la Cârlibaba. 
Primele elemente ale vegetaţiei forestiere din bazinul superior al râului 

Bistriţa au fost semnalate de către Mihalik de Hodocin în lucrarea Observaţii 
asupra stării pădurilor din valea Bistriţei superioare, 1840. 

Flora şi vegetaţia Moldovei încep a fi studiate şi de numeroşi alţi cercetă
tori străini în afara celor austrieci. Iulius Edei, grădinarul prinţului M. Sturza, 
citează 1116 specii de plante din Moldova, fără a nota şi localităţile în care le-a 
semnalat, fapt ce diminuează valoarea informaţiei. Un an mai târziu, A. Demi
doff, aflat în trecere spre sudul Rusiei în cadrul unei expediţii franceze, face 
referiri la plantele din Podişul Moldovei în lucrarea Voyage dans la Russie meri
dionale et la Oimee par la Hongrie, la Valahie et la Moldavie, execute en 1837, 
publicată la Paris. 

Botanistul Charles Guebhard întreprinde cercetări floristice pe teritoriul 
Moldovei, descriind 1464 de specii şi varietăţi şi realizând o colecţie de plante, 
între anii 1842-1848, pe care o trimite lui Alphonse de Candolle. Plantele deter
minate de Charles Guebhard sunt ulterior citate de către C. F. Nyman din 
Stockholm în Conspectusjlorae Europeae (1872-1882) precum şi de către bota
nistul român Dimitrie Brândză în Prodromul florei române. 

Un pasionat şi valoros cercetător al florei din Bucovina a fost F. Herbich, 
stabilit la Cernăuţi în 1834, care publică rezultatele investigaţiilor sale în lucrări 
de referinţă: Selectus plantarum variorum Galiciae et Bucovinae, Czemowitz, 
1836; Stirpes rariores Bucovinae, oder seltenen Pjlanzen der Bukowina, Stanislaw, 
Pilier, 1853; Beschreibung nveier in der Bukowina entdeckten 11eue11 Pflanzen, 
în „Flora Regensburg", 38/1855, pag. 641-645; Flora der Bukowina, Leipzig, 
1859 - o lucrare monumentală în care sunt descrise 1194 de specii cu indicarea 
localităţilor. 

În acelaşi context de lucrări valoroase amintim: Blasius Knauer, Die Flora 
von Suczawa und seiner Umgebung, „Jahresbericht des griechisch-orientalis
chen Obergymnasium in Suczawa", 1862/1863, pag. 1--6; A. Rehmann, Diagno
sen der in Gali=ien und der Bukowina bisher beobachteten Hieracien, „Oster
reichische botanische Zeitschrift", 23/1873, J. Knadd publica la Viena, în 1872, 
Die bisher bekm111te11 Pfla11ze11 Gali::iens 1111d der Bukowi11a, în care sunt citate 
859 specii de plante din Bucovina. 

Pentru lucrări care fac referiri la flora din Bucovina cităm pe: Rudolf 
Mechtriz, Al. J. Sledzinski, Emerich Turczynski, B. Blocki, A. Wictorowicz, J. 
A. Knapp precum şi pe renumitul botanist român Florian Porcius din Năsăud, 
care descrie 1 O specii cu varietăţi, fo1me şi hibrizi din zona Cârlibaba. 

În aceeaşi perioadă A. Procopianu-Procopovici, nepotul lui Florian Porcius, 
publică numeroase lucrări privind flora Bucovinei, dintre care amintim: Beitrag 
zur Ke1111t11is der Orc11idacee11 der Bukowina, „Verhaundlungen der k. k. zoolo
gisch-botanischen Gesellschnft", Viena, 40/1890, Floristische aus dem Gebirgen 
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der Bukowina şi Beitrag zur Kenntnis der Gefasskryptogamen der Bukowina, 
„Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft'', Viena, 37/1887. 

La sîarşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea activita
tea de cercetare a florei Bucovinei se intensifică şi apar noi lucrări. Carl Bauer 
publică lucrarea Beitrag zur Phanerogamenjlora der Bukowina und des angren
zenden Teiles von Siebenburgen, „Osterreichische botanisches Zeitschrift" 40/1890, 
pag. 218-221, în care descrie 13 specii de plante din zona Bistriţei Aurii, citând; 
Aconitum moldavicum Hacq., Campanula napuligera Schir., Carduus glaucus 
Baug, Cimicifuga europaea Sch., endemismul Erysimum wittmannii Zav., s.a. 
J. Breidler studiază flora biologică, publicând sub titlul Moosflora der Buko
wina und Siebenburgen, 40/1890, pag. 148-182 şi pag. 191-195, descrie specii 
din zona Mestecăniş-Iacobeni, cum ar fi: Aulacomnium palustre(L)Schw., 
Sphagnum recurvum P. B., Pleurozium schreberi (Willd) Mitt., Rhytidiadelphus 
triguater Hedw. De asemenea autorul descrie muşchiul relict boreal Sphagmum 
wulfianum Cir. găsit şi în tinoavele de la Coşna, Grădiniţa, Poiana Stampei în 
cea mai sudică staţiune mondială. 

Constantin Hurmuzachi publică lucrările Aus dem Gebirge der Bukowina, 
„Globus, Braunschweig", 74/1898, pag. 381-387; Die Flora der Bukowina, 
,,Botanische Jahrbiicher'', 24/1901. 

Woloszeak descrie în anul 1904 endemismul Hieracium pojorâtense nov. 
sp., pe care o descoperă la Pojorâta pe vârfurile Adam şi Eva. K. Rudolph des
crie vegetaţia din jurul oraşului Cernăuţi într-un studiu publicat în „Verhand
lungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft'', 6111911, pag. 64-117, 
având ca titlul Vegetationskizze der Umgebung von Czernowitz. 

Alexandru Popovici publică în ,,Analele ştiinţifice ale Universităţii Iaşi", 
711911, pag. 6-12, date referitoare Ia vegetaţia turbăriilor din partea de nord
vest a districtului Suceava, mai precis din tinovul Panaci-Dorna. 

Mihail Guşuleac, profesor la Universitatea din Cernăuţi, publică în „Ver
handlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft'', 65/1915, pag. 139-
146, sub titlul Floristische Mitteilung aus der Bukowina date despre urme ale 
vegetaţiei halofile din zona Solca. 

După anul 1918, cu forţele proprii, şi anume cu specialişti de la Universi
tatea Cernăuţi şi botanişti din restul ţării, activitatea de inventariere a florei şi 
faunei autohtone se intensifică. Eminenţii profesori Traian Ştefureac, Emilian 
Ţopa, Ion Tarnavschi, Eugen Botezatu toţi de la Cernăuţi, Iuliu Prodan şi Emil 
Pop de la Cluj, Iuliu Morariu de la Bucureşti, Mihail Guşuleac şi Mihail Răvăruţ 
de la laşi sunt nume de referinţă în studiul florei şi vegetaţiei din Bucovina. 

Summary 

The author presents the literature on flora in connection with the studies of some 
researchcrs from Bukovina, between 1775-1918. The author mentions a series of remarkable 
Austrian, French and Roman.ian rcscarchcrs and their works. 
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ORNITOFAUNA ŞI FLORA DIN ZONA DE CÂMPIE 
DIN BUCOVINA 

TITUS LUCESCU 

În urma multiplelor acţiuni întreprinse de om, în vederea extinderii supra
feţelor agricole, cât şi a unor măsuri agrotehnice aplicate, densitatea unor specii 
de păsări a scăzut simţitor, iar o parte a dispărut din această zonă. 

MATERIALE ŞI METODE 

Influenţa diverselor măsuri ce acţionează în mod negativ asupra ornito
faunei din Bucovina s-a efectuat prin delimitarea unei suprafeţe de 2 km2, mate
rializată în aval de Podul Vlădichii, în partea de nord-vest a comunei Bădeuţi, în 
care sunt incluse şi porţiuni de teren ale comunei Volovăţ şi ale oraşului Rădăuţi. 
Această suprafaţă cuprinde: terenuri agricole, păşuni cu mici grupuri de vege
taţie lenmoasă, teren înmlăştinat, o mică baltă, câteva locuinţe şi este străbătută 
de apa pârâului Suceviţa. 

Cercetările noastre asupra ornitofaunei, vegetaţiei lemnoase şi florei s-au 
efectuat în perioada 1979-1994. În primii 3 ani s-a înregistrat un număr de 98 de 
observaţii, care nu s-au făcut Ia intervale egale. În următorii 12 ani, acestea s-au 
efectuat săptămânal (în majoritatea cazurilor miercurea şi sâmbăta), totalizând 
un număr de 920 de observaţii. 

REZULTATE 

Terenurile agricole sunt ocupate, în majoritatea cazurilor, cu culturi de 
cartofi, grâu, trifoi şi porumb, în unele cazuri făcându-se de Ia an la an, schim
bări impuse de rotaţii. 

Dintre speciile necultivate fac parte: Amaranthus hybridus L., Atriplex 
patu/a L., Diplotaxis viminea (L) D.C., Echinochloa crus-gallii (L)P. Beauv., 
Galeopsis tetrahit L., Galinsoga parviflora Cav., Setaria glauca (L) P. Beauv., 
iar pe şanţurile de scurgere mai cresc exemplare de Cirsium rivulare (Jack) 
Link., Cirsium oleraceum (L) Scop., Cucubalus baccifer L., !nula britanica L., 
Symphytum officinale L., Silene vulgaris (Mnch.) Garcke. 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 449--455, Bucureşti, 1996 

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



450 Titus Lucescu 2 

Vegetaţia lemnoasă este formată din câteva grupuri mici, ce totalizează o 
suprafaţă de cca 4 ha şi se compune din speciile: Alnus glutinosa (L) Gaertn., 
Populus alba L., Salix triandra L., Salix fragilis L., Salix purpurea L. şi Sa/ix 
viminalis L. 

Pe aluviunile formate de debitul foarte variabil al pârâului Suceviţa se gă
sesc exemplare rare de Crategus monogyna Jacq., Myricaria germanica (L) 
Desv., Rosa canina L. 

Din cauza păşunatului intens de pe imaşul aşezat pe ambele maluri ale 
pârâului Suceviţa, determinarea speciilor de plante de pe această suprafaţă s-a 
făcut cu multă greutate. 

Urmărindu-se flora pe tot parcursul sezonului de vegetaţie, în perioada 
amintită mai sus, s-au identificat următoarele specii: Achillia setacea W.et.K., 
Aegopodiurn podagraria L., Agrimo11ia eupatoria L., Alopecurus aequalis 
Sobol., Alyssum alyssoides (L)L., Anthyllis vulneraria L., Arctium lappa L., 
Artemisia absinthium L., Asperula cynanchica L., Astragalus onobrychis L., 
Barbarea vulgaris R. Br., Berteroa incana (L) D.C. Bellis perennis Leyss., Bro
mus commutatus Schrad., Bromus inermis Leyss., Briza media L., Bunias orien
tale L., Catabrosa aquatica (L)P. Beauv. Campanula rapunculoides L., 
Capsella bursa-pastoris (L) Medik., Carex hirta L., Carlina vulgaris L., 
Centaurea austriaca Centaureajacea L., Cichorium intybus L., Cirsium pano11-
icum (L.f.) Link. Chaerophyllum aromaticum L., Chenopodium glaucum L., 
Chrysantheum 1. leucantheum L., Chrysanthemum l. ramulosum Nyar., Chry
santhemum vulgare (L)Bernh., Coronilla varia L., Dactylis glomerata L., 
Dactylis glomerata L., var. pendula Dumort, Daucus carota L., Descursi11ea 
sophia (L)Webb., Dipsacus silvester Huds., Draba nemorosa L.,Echium vulgare 
L., Eragrostis pilosa (L)P. Beauv., Erigeron annus Pers., Erigeron canadensis 
L., Erodium cicutarium (L)L'Herit., Erophila verna (L)Chevall., ssp. verna, 
Eryngium campestre L., Eryngium planum L., Euphrasia rostkoviana Hayne, 
Euphorbia cyparissias L., Festuca valesiaca Schleich., Galium apai;ine L., 
Galium flavescens Borb., Geun urbanum L., Gnaphalium uliginosum L., var. 
tomentosum (Hfm.) Beck., Gypsophila muralis L., Heracleum sphondylium L., 
Hypericum pe1foratum L., Knautia al\Jensis Coult., Lathyrus tuberosus L., 
Lavantora tlmringiaca L., Lamium album L., Leontodon autwnnalis L., Linaria 
vulgaris Mill., Matricaria inodora L., Marrubium vulgare L., Nes/ia paniculata 
(L) Desv., Odontitesn rubra Gilid., Oenothera biennis L., Onopordon acanthium 
L., Orchis latifolia Auct. Plantago lanceolata L., Plantago major L., Poa 
pratensis L., ssp. pratensis, Polygala vulgaris L., Potentilla anserina L., 
Primula veris L., Rammculus sardous Cr., Reseda lutia L., Rumex crispus L., 
Salvia pratensis L., Salvia verticilata L., Sambucus evulus L., Sedum acre L., 
Senecio vulgaris L., Sile11e alba (Mill) L. Krause, Silene vulgaris (Mnch.) Garcke., 
Stacl1is a11nua (L)L., Stachys germanica L., Sympliytum offici11ale L., Stelaria 
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germanica L., Taraxacum officinale Weber., Teucrium chamaedris (L) Schreb., 
Trifolium repens L., Urtica dioica L., Urtica urens L., Vicia craca L., Vicia 
angustifolis L. 

Pe aluviunile create de revărsarea pârâului Suceviţa au apărut exemplare 
rare de Centaures mieranthos Gmel., Chaenorrhinum minus (L) Hyoscyamus 
niger L., Prunela vulgaris L., Verbascum phlomoides L. 

Singurele porţiuni de teren de pe suprafaţa păşunabilă unde intervenţia 
omului nu s-a făcut încă simţită, sunt cele înmlăştinate şi cu apă stătătoare, unde 
are o densitate mare asocierea de plante formată din speciile: Alisma plantago
aquatica L., Bidens cernua L., Bidens tripartita L., Equisetum telmateja Ehrh., 
Heleocharis palustris (L)R. Br. Juncus ejfusus L., Juncus articulatus L., Lyth
rum salicaria L., Mentha longifolia (L) Nathh. Mentha arvensis L., Nasturtium 
officinale R. Br., Polygonum mite Schrank, Polygonum hydropiper L., Sagetaria 
latifolis Will Scirpus Sylvaticus L., Typha latifolia L., Verbena officinalis L., 
Veronica beccabunga L. 

Observaţiile noastre asupra ornitofaunei din această zonă scot la iveală 
faptul că majoritatea speciilor nu au condiţii de cuibărit. Au cuibărit la sol în 
condiţii foarte grele două familii de Vanellus vanellus L. şi două de Coturnix 
coturnix (L ). Mai încearcă să cuibărească în fiecare an două familii de A nas 
platyrhynchos L., atât la sol cât şi în scorburile unor sălcii, dar niciodată nu au 
ajuns ca ouăle lor să eclozeze. Acestea sunt distruse în majoritatea cazurilor de 
către paznicii de animale. 

În grupurile de vegetaţie lemnoasă, cuibăresc două-trei familii de Corvus 
monedula (Fisch.) şi 4-6 familii de Passer monyanus (L). În anul 1980 şi-a con
struit un cuib şi o familie de Columba oenas L., dar a fost părăsit din cauza lip
sei de linişte. 

Zona cercetată nu este populată numai de cele câteva specii de păsări care 
au fost prezentate mai sus, ci de alte specii, densitatea lor variind foarte mult în 
decursul unui an. 

În cele ce urmează nu ne putem permite să prezentăm toate inventarele 
făcute cu ocazia numărului mare de observaţii, redăm însă, în tabelul nr. 1, 
media lunară a inventarierilor, pe specii. Tot din această situaţie se poate vedea 
că variaţia numărului de păsări în perioada ianuarie-iulie, nu este prea mare. În 
schimb, în lunile august-septembrie întâlnim în această zonă sute de exemplare. 

Este important să arătăm că, în această zonă, s-au întâlnit în perioadele 
migraţiei de toamnă şi de primăvară, cele mai mari stoluri de Vanellus vanellus 
L., întâlnite până acum pe teritoriul ţării noastre (I. I. Cătuneanu). De exemplu, 
la data de 7 august 1982, a staţionat la sol un stol compus din 320 de exemplare, 
la data de 13 august 240 şi la 15 august 150. Tot în această zonă, la data de 
31 ianuarie 1979, când pârâul Suceviţa avea un debit mare de apă şi era dezghe
ţat, s-au aşezat după zbor circa 300 de Anas platyrhynchos. 
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Tabelul nr. 1 

Numărul mediu de păsări identificate pe suprafaţa cercetată 

Nr. LUNILE 
Denumirea speciei 

crt. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I Anas platyrhynchos L. 2 4 5 8 2 2 3 

2 Anas crecca L. I 3 2 I 

3 Alauda arvensis L. 1 

4 Alcedo anhis L. 1 2 

5 Acanthis cannabina L. > 22 10 8 

6 Carduelis carduelis L. 1 20 6 

7 Ciconia ciconia L. 30 

8 Columba cenas L. 4 2 6 

9 Corvus corax L. 2 4 2 4 6 4 

10 Corvus monedula (Fnsch.) 2 4 2 6 6 4 3 

11 Corvus frugelegus L. 2 5 4 6 3 3 

12 Corvus corone cornix L. 6 2 2 4 3 2 2 5 3 

13 Corvus corone corone L. 2 8 2 4 4 2 2 2 3 2 

14 Coturnix cotumix (L.) 3 

15 Cuculus canorus L. I 

16 Charadrius dubius Gmel. 4 2 7 I 

17 Galerida cristata L. I I 3 2 2 

18 Glaucidium passerinum (L.) 1 

19 Larus ridibundus L. 6 4 4 2 

20 Notacilla alba L. 2 3 2 13 55 

21 Parus major L. I 

22 Passer montanus (L.) 2 2 4 4 6 3 3 4 6 4 4 

22 Perdix perdix (L.) 18 20 16 24 3 

24 Phoenicurus ochruros (Gmcl) 1 

25 Riparia riparia L. 1 

26 Streptopelia turtur L. 6 

27 Stumus vulgaris L. 20 I 2 50 100 

28 Saxicola torquata (L.) I 

29 Turdus pilaris L. 8 240 8 

30 Tringa nebularia (Gunn.) 6 7 7 

31 Tringa ochropus L. 1 2 7 8 2 

32 Tringa glariola L. 6 

33 Upupa epops L. I 

34 Vanellus vanellus (L.) 2 5 6 6 2 140 18 

Total 28 37 29 57 69 87 65 172 76 369 159 37 
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La începutul fiecărei toamne apar pe această suprafaţă 1-3 exemplare de 
Ciconia nigra (L) şi două de Ardea cineria L., 

În perioada 1-24 septembrie 1988, au staţionat pe apa pârâului Suceviţa 
mai multe grupuri de Egretta garzeta (L). Cel mai mare grup (11 exemplare) a 
fos,t întâlnit la data de 7 septembrie. 

Un exemplar de Egretta alba (L) a apărut la data de 24 septembrie 1988, 
în aceeaşi zonă. 

Dintre speciile de păsări necitate până în prezent în Bucovina, au mai apă
rut, la data de 13 septembrie 1989, două grupuri (21 + 6 exemplare) de Nume-
11ius arquata (L), care s-au menţinut şi a doua zi pe terenurile arate. 

Dacă în zona forestieră văile apelor au cea mai mare densitate de păsări, în 
perioada migraţiei, în zona de câmpie, cursurile apelor, sunt întotdeauna cele 
mai populate cu păsări. Fac excepţie perioadele de iarnă, când unele ape în
gheaţă. 

Pe suprafaţa păşunii şi pe suprafeţele cu vegetaţie lemnoasă, se menţine o 
densitate destul de redusă a păsărilor, ca şi în terenurile ocupate de culturi agri
cole, unde acestea sunt văzute tot mai rar. În timpul sezonului de vegetaţie, pe 
aceste terenuri, au fost semnalate doar 1-3 exemplare de Coturnix coturnix (L). 
Această reducere este explicată prin lipsa condiţiilor de cuibărit, ca urmare a 
defrişării micilor grupuri de arbori şi arbuşti, cât şi prin desecarea şi introdu
cerea în culturi a tuturor suprafeţelor unde păsările se mai puteau retrage, în 
perioadele când se executau lucrări agricole. 

Cele mai dăunătoare acţiuni ale omului împotriva păsărilor sunt tratamen
tele chimice. Cu ocazia observaţiilor, s-a constatat că unele specii de păsări ca 
Anas platyrhynchos L., şi Fringilla coelebs L., evită suprafeţele unde s-au exe
cutat tratamente chimice, pe când exemplarele de Ciconia ciconia (L) nu fac 
acelaşi lucru, înregistrând o mortalitate mult mai mare. 

În aceeaşi situaţie s-a aflat şi specia Cotumix cotumix până în anul 1988. 
Începând din vara anului 1989, densitatea acestei specii a înregistrat o mică creş
tere, tocmai datorită faptului că o parte din ele părăsesc culturile tratate şi se 
adăpostesc pe păşuni, acolo unde se găsesc desişuri formate din spini şi alte plan
te care nu se păşunează. 

Cât priveşte influenţa vegetaţiei lemnoase asupra păsărilor, aceasta este 
bine cunoscută. Ea creează condiţii de cuibărit, atât pentru speciile care îşi con
struiesc cuiburile în scorburi, cât şi pentru cele ce cuibăresc în coronament. S-a 
mai constatat însă că această vegetaţie este cu mult mai folositoare, dacă are o 
densitate mai mare, care constituie loc de protecţie împotriva răpitoarelor şi adă
post în anotimpurile reci. Dovada acestui lucru este faptul că în zona zăvoaielor 
păsările au cea mai mare densitate în comparaţie cu celelalte subzone din zona 
forestieră. 
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Întrucât în zona cercetată majoritatea speciilor de plante sunt păşunate, nu 
s-a putut stabili influenţa acestora asupra păsărilor. Cele care nu sunt distruse 
prin păşunat, influenţează într-o formă sau alta viaţa păsărilor. Astfel, toate 
speciile de plante menţionate mai sus, din terenurile înmlăştinate şi din interiorul 
apelor adăpostesc cuiburile care sunt construite în aceste zone, cât şi puii acestora 
la primele vârste după eclozare. 

O altă parte dintre speciile de plante, prin seminţele lor, contribuie la hrana 
păsărilor în perioada de iarnă. Dintre acestea fac parte speciile din genurile: 
Arctium, Alyssum, Bryonia, Cardus, Centaurea, Descuraina, Dipsacus, Onopor
don, Verbascum, care îşi păstrează seminţele perioade mai îndelungate*. 

Dintre speciile lemnoase, acelaşi rol îl au Alnus glutinosa Gaerten., Crate
gus monoyna Jacq., Rosa cantina L. şi Sorbus aucuparia L. 

Cred că nu este lipsit de interes să arătăm că în această zonă, au fost sem
nalate şi câteva cazuri de iernare a unor specii de păsări migratoare. De exem
plu, în iama 1949-1950, într-o mică baltă, a iernat un exemplar de Ciconia cico
nia L., care nu a putut migra din cauza unei răni mici la una dintre aripi. 

Un alt exemplar sănătos a rămas în zonă, din toamna anului 1986 până la 
data de 24 ianuarie 1987. A_ rezistat până la temperatura de -24°C. După ce 
gerul a depăşit această limită exemplarul nu a mai fost văzut. 

Timp de 14 ani la rând, pe apa pârâului Suceviţa au iernat 1-4 exemplare 
de Tringa ochropus L. (în luna ianuarie 1990 au staţionat două exemplare de 
Egretta alba (L) şi două de Lymnocryptes minimus (Briinn.)). 

Situaţia din această zonă s-a schimbat în sezonul de vegetaţie al anului 
1990, ca urmare a unui păşunat foru.te intens şi a deversării prin canalizare, a 
mustului de grajd de la una din fermele de animale din zona oraşului Rădăuţi, în 
apa pârâului Suceviţa. În urma acestei acţiuni, peştii şi celelalte vieţuitoare din 
apă au murit, iar majoritatea speciilor de păsări au dispărut. Mai apar rar de tot, 
în zona unui mic izvor, câte un exzemplar d'e Tringa ochropus L. şi unul de 
Lymnocryptes minimus, iar pe terenul agricol mai staţionează din când în când 
stoluri de Corvidae şi de Turdus pilaris L. 

MĂSURI 

Din cele arătate mai sus rezultă că păsările din zona de câmpie, au o densi
tate foarte redusă, ca urmare a intervenţiei omului. Pentm a înlătura o parte din 
aceste daune, sunt necesare unele măsuri cum ar fi: 

- crearea de pâlcuri şi ulei cu vegetaţie lemnoasă, prin plantarea terenu
rilor degradate, înmlăştinate, malurilor apelor curgătoare şi a şanţurilor de scur-

• Deţinem date exacte în legătură cu speciile genurilor ale căror seminţe sunt consumate de 
păsări. 
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gere cu sadii de salcie, care creează într-un timp scurt condiţii de adăpost şi de 
nidificare, urmate de speciile de tei, ulmi şi frasini, sub masivul cărora să se in
troducă specii de subarbuşti, adaptaţi zonelor respective, 

- stabilirea unor zone preferate de păsări, unde păşunatul să fie oprit, cel 
puţin în perioada cuibăritului. 

- construirea de cuiburi artificiale, cu dimensiuni specifice, pentru speciile 
care cuibăresc în scorburi, 

- găsirea unor mijloace de transport a mustului de grajd pe terenurile 
agricole, măsură prin care s-ar reduce aplicarea îngrăţămintelor chimice şi care 
ar salva alte cursuri de apă, cum ar fi de exemplu râul Suceava care este în mare 
pericol datorită acestor deversări. 
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Summary 

The research on the density of birds in the fields was done on 2 km area of pasture land, 
wooden vegetation, river, swampy and agricultural land. 

On this area, between 1979 and 1994, we executed 920 experiments and observations. We 
observed that ofthis birds species have no nestling conditions. 

The species who nestled on the ground had the most difficulties, because their nests were 
destroyed by the cattle grazing and the land working, while the nestling in trees had much to suffcr 
because ofthe lack ofwooden vegetation. 

However, we noticed that in the pasture and the wooden vegetation there was a reduced 
density ofbirds. 

Some species ofplants that are not grazed hide the nests that are laid on water and swamps, 
and some seeds that are alive during winter are used as food by some other species ofbirds. 
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OPINII 

DESPRE „HOMO BUCOVINENSIS" SAU ÎMPREUNĂ 
CU KLAUS HEITMANN DESPRE IMAGOLOGIE 

MARIAN OlARU 

Relativ recent (1995) a apărut la Editura Univers o lucrare, credem noi, 
deosebit de importantă pentru cultura română şi pentru cea germană. Ea este 
scrisă de Klaus Heitmann, profesor la Universitatea din Heidelberg, şi se intitu
lează Imaginea românilor fn spaţi,ul lingvistic german, 1775-1918. Un studiu 
imagologic. Lucrarea menţionată este deosebit de interesantă şi ne poate sluji în 
lămurirea multor aspecte pe care le presupune tema formulată în titlu. 

În primul rând, trebuie să remarcăm că în literatura de specialitate nu am 
găsit o definire exactă şi completă a ceea ce, de regulă, este numit „homo 
bucovinensis". Autorii români, germani sau ucraineni au o reprezentare mai mult 
intuitivă a acestui concept. În ceea ce ne priveşte, o definire aproape cuprin
zătoare am întâlnit la Adolf Armbruster, în cadrul lucrărilor celui de Al Ii-lea 
Congres de Studii Româneşti, care s-a desfăşurat la Iaşi, în vara lui 1993. 

Referiri mai mult sau mai puţin substanţiale am întâlnit la Ion I. Nistor, 
George Bogdan-Duică, I. E. Torouţiu, Nicolae Iorga, Octavian Lupu, Vladimir 
Trebici, Rudolf Wagner, Erich Prokopowitsch, Ortfried Kotzian, Luzian Geier ş.a. 

Din cele studiate de noi până acum, rezultă că un mare număr de judecăţi 
referitoare la ,,homo bucovinensis" pleacă de la ideea că acesta ar fi rezultatul 
politicii austriece în spaţiul Bucovinei istorice şi s-ar caracteriza printr-o sumă 
de trăsături care-l individualizează în cadrul monarhiei austro-ungare şi faţă de 
conaţionalii din statele vecine. Această individualizare ar merge până acolo 
încât identitatea sa de „bucovinean" ar fi mai presus de cea a naţiunii din care 
provine: română, ucraineană, poloneză, evreiască, axmeană etc. Acest tip de om, 
ar avea o sumă de caracteristici, dintre care cel mai des invocate sunt: a) este un 
bun sau foarte bun gospodar şi iubitor de ordine, urmare a influenţei pozitive o 
germanilor care şi-au impus modelul propriu în organizarea gospodăriilor, prac
ticarea agriculturii şi a altor activităţi economice, ritmul şi calendarul muncilor 
în gospodărie etc.; b) este poliglot, cunoaşte pe lângă limba maternă şi limbile 
celor mai impo1tante etnii din Bucovina, clar mai înainte de toate germana, ca 
limbă de stat şi de cultură şi care îi conferă o anumită nobleţe (V. Branişte); c) este 
supus fidel al autorităţii cezaro-crăieşti, dovadă fiind dinasticismul şi marea lui 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 457-465, Bucureşti, 1996 
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iubire faţă de împăratul Franz Joseph; d) este tolerant, convieţuind în pace cu 
toate etniile din Bucovina istorică, autorităţile habsurgice reuşind să facă din 
această provincie a imperiului un model al convieţuirii interetnice (demn exem
plu pentru Europa contemporană!); e) este lipsit în mare măsură de conştiinţă 
naţională, mândru că este supus austriac (,,neamţ"), considerând naţionalismul 
un fenomen străin pentru „bucovineni"; f) este iubitor de şcoală şi cultură -
dovadă că austriecii au găsit o „ţară" aflată în „negura feudalismului", fără şcoli 
şi cu preoţi inculţi, care abia silabiseau (A. Armbruster, R. Wagner) şi au lăsat o 
„ţară" cu o cultură europeană şi un sistem şcolar bine reprezentat şi o universi
tate germană; g) elementul german din Bucovina (căruia i se asociază de multe 
ori şi cel evreiesc, ca factor de cultură ge1mană) a jucat rolul unui factor de echi
libru sau de „compromis" (Oit. Kotzian). 

Revenind la Klaus Heitmann şi la lucrarea menţionată, credem că avem 
toate motivele să descoperim în trăsăturile lui ,,homo bucovinensis", aşa cum au 
fost ele schiţate de istoriografia austro-germană, o serie de hetero- şi auto
stereotipuri, sau de clişee de gândire. Aceasta este o consecinţă a supraevaluării 
factorilor pozitivi ai stăpânirii austriece, a rolului factorului german şi a mini
malizării rolului economic, cultural, social al celorlalte grupuri etnice ce au trăit 
în Bucovina istorică. Sunt stereotipuri de gândire, deoarece istoriografia mo
demă şi contemporană este destul de rezervată în atribuirea unor astfel de carac
teristici unor grupuri etnice sau naţionale (K. Heitmann, p. 26-32). Înaintaşii 
istoricilor austro-germani contemporani (J. H. Zucker, J. G. Kohl, L. Diefeu
bach, E. Fischer) au arătat că trăsăturile aşa-zis caracteristice ale unui neam 
evoluează în funcţie de o multitudine de factori istorici. Factori care, la vremea 
analizei, pot fi ignoraţi sau consideraţi ca singulari. În ceea ce priveşte viaţa 
unei etnii - în cazul nostru grupuri etnice - cutumele, moravurile, învăţămân
tul etc. se află într-o continuă devenire, ceea ce le face greu măsurabile. De aici 
şi diversitatea extraordinară a opiniilor celor ce s-au preocupat de Bucovina 
istorică. Însă, foarte multe dintre aceste opinii sunt divergente. În acest context 
este un autostereotip prezentarea de către istoricii austro-germani, ca rezultat 
final şi urmărit al politicii austriece, în Bucovina istorică, a existenţei lui ,,homo 
bucovinensis". Aceasta, cu atât mai mult, cu cât politica autorităţilor imperiale 
faţă de Bucovina a fost mai mult una de adaptare, hotărâtor legată de situaţia 
imperiului în această parte de lume. La început Bucovina a fost district militar, 
apoi alipită ca al Xii-lea cerc Galiţiei; în 1849 i se promite autonomia, dar nu i 
se acordă decât în 1862; sau prin celebrul Ausgleich din 1909 s-a încercat să se 
stăpânească tensiunile interetnice. Privite diacronic aceste momente nu sunt 
etapele unei politici coerente a imperialilor în Bucovina, ci, mai degrabă, sunt 
etapele unui continuu compromis determinat de efectele amplificării mişcărilor 
naţionale din imperiu şi, după 1867, ale dualismului. 
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Aşa cum o dovedeşte literatura istorică de până acum, secolul al XIX-iea a 
fost o perioadă ,,nefastă" pentru imperiul hasburgic, devenit apoi austro-ungar. 
Cauza esenţială a acestei situaţii a fost mersul continuu, ascendent, al naţiunilor 
supuse de imperiu. Europa era o lume cu un echilibru instabil. În aceste condiţii, 
pentru a ceda cât mai puţin, imperialii şi-au căutat aliaţi, atât în exterior cât şi-n 
interior. Revoluţia de la 1848 dovedise, încă o dată, valabilitatea formulei 
„divide et impera". În interior, austriecii s-au aliat cu maghiari~ în detrimentul 
cehilor (care invocau uniunea personală cu împăratul) şi al românilor din 
Transilvania; cu polonezii, în detrimentul rutenilor din Galiţia; cu rutenii, în 
detrimentul românilor din Bucovina etc. La 1858 austriecii încă mai sperau să 
ocupe întreaga Moldovă, afirmă N. Iorga. În aceste condiţii este greu de crezut 
că austriecii au putut şi au avut timpul să creeze în Ţara de Sus a Moldovei un 
„suflu" specific, o „ţară" indestructibil legată de Austria, când, cel puţin din 
punct de vedere economic, această provincie gravita tot spre România (este mai 
evidentă această situaţie în timpul războiului vamal dintre România şi Austria şi 
până la 1916). Din punct de vedere cultural, religios şi al legăturilor interumane 
- cu toate eforturile imperialilor - mperea de Moldova, izolarea de Transilva
nia şi apoi de regatul român nu au fost niciodată efective. Ba mai mult, după 
1848, aceste legături au devenit mai strânse; şi, în sens progresist, conturau şi 
împlineau dacoromânismul ca program politic naţional, fenomen autentic, tot 
aşa italienii, germani~ polonezii şi alte naţiuni europene îşi doreau împlinirea 
înlăuntrul unui stat naţional. 

În acest context de întărire şi dinamizare a spiritului naţional românesc în 
Bucovina istorică, pentru imperiali devin tot mai importanţi aliaţii interni. După 
1848 apare o nouă etnie în recensământurile austriece - rutenii - iar compro
misurile politice austriece în această provincie faţă de alogeni sunt tot mai 
numeroase. Invocarea Bucovinei ca model al toleranţei interetnice. Sadagura era 
considerată ca un „Klein-Jerusalem am Pruth", dar aceasta numai după ce 
evreilor li se refuză de către austrieci, în cadrul celebrului Ausgleich, să aibă 
cadastru naţional propriu (G. Bogdan Duică, O. Kotzian). Durata scurtă a 
aplicării Ausgleich-ului (alegerile pentru Dietă, din 1911), blocajul instituţional, 
corupţia aparatului administrativ şi, nu în ultimul rând acerba tensionare a rapor
turilor dintre ruteni şi români în chestiunea împărţirii Fondului Religionar 
Ortodox din Bucovina şi a disputării funcţiilor ecleziastice cele mai înalte (de 
fapt o luptă pentru întâietate politică în Bucovina istorică, dorită de slavofili, fie 
pentiu o Ucraină mare fie pentru o Rusie atotcuprinzătoare) sunt tot atâtea argu
mente împotriva ideii existenţei lui „ homo bucovinensis ". Cu atât mai puţin 
poate fi invocată o „mentalitate unică" tipică bucovineană (O. Kotzian) care s-ar 
perpetua şi astăzi. Este interesant de sesizat că de atunci s-au scurs peste 80 de 
ani, timp suficient pentru ca ,,retortele" politice austriece să determine apariţia 
lui „homo bucovinensis", dar insuficient pentru a dispărea efectele acestei 
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politici („mentalitatea bucovineană''). în spiritul lucrării lui Klaus Heitmann ne 
situăm, aici, în cel mai clar pozitivism! Şi aceasta, fără să mai punem în balanţă 
dramele suferite în timpul celui de al doilea război mondial, la care se adaugă 
gulagurile staliniste, alimentate din plin cu locuitori din spaţiile Bucovinei 
istorice, „deşertificarea" spirituală comunistă din România şi U.R.S.S. având ca 
scop formarea omului ,,nou" a lui ,,homo sovieticus". 

Pentru a analiza societatea constituită în spaţiul fostei Bucovine, în timpul 
celor 144 de ani de stăpânire austriacă, trebuie să depăşim stereotipurile care au 
circulat până acum într-o istoriografie sau alta şi, mai ales, trebuie depăşite 
modelele pozitiviste sau structuraliste de inspiraţie marxistă. Procesele istorice 
în acest spaţiu, devenit multicultural, trebuie abordate cu noi metode sau tehnici 
de analiză ştiinţifică istoriografică. Dezvoltarea economică pe care a cunoscut-o 
Bucovina ca urmare a influenţei factorului german este mult invocată în istorio
grafia din spaţiul lingvistic german. Deşi, statistic ducatul Bucovinei n-a cunos
cut nici pe departe ritmurile de dezvoltare ale celorlalte provincii din monarhia 
dualistă, situându-se pe penultimul loc în acest sens, trebuie să admitem, totuşi, 
şi influenţa benefică a factorului german, influenţă evidenţiată prin perfor
manţele superioare obţinute în spaţiul fostei Bucovine în cultura plantelor, 
creşterea animalelor, folosirea produselor agricole în industria alimentară etc., 
după primul război mondial, în cadrul României Mari. Aceasta nu înseamnă că 
în Bucovina istorică nu au existat domenii ale exploatării agrare care s-au com
portat inerţial, cu o tehnică rudimentară, încă legate de o economie tradiţională. 
Eforttu-ile educaţionale şi instituţionale ale statului austriac pentru creşterea per
formanţelor economiei agrare, ale gospodăriei ţărăneşti, sunt asemănătoare cu 
cele ale tuturor statelor modeme europene centrale şi estice, în condiţiile unor 
evidente eforturi de modernizare şi ale unui serios decalaj economic faţă de 
statele vestice. 

Cu toate acestea, societatea din Bucovina istorică a rămas pe parcursul 
celor 144 de ani de stăpânire austriacă la nivelul unei societă,ti agrare alfabeti
zate (Ernest Geller), caracterizată prin prepondC<renţa agriculturii ca ramură eco
nomică, care se preocupă de producerea şi stocarea alimentelor. Este o societate 
în care tehnologia este una tradiţională, cu toate inserţiile de tehnologie modernă 
de altfel izolate). Consecinţele acestei sih1aţii sunt nivelul scăzut al producţiei 
alimentare, apariţia unor fenomene de criză alimentară (foametea de la mijlocul 
deceniului al şaptelea al secolului al XIX-iea), iar unii membri ai societăţii tind 
către impunerea forţei şi ierarhizare. Ceea ce este cu adevărat important pentru 
membrii unei astfel de societăţi este plasarea cât mai favorabilă pe scara ierar
hică. Valoarea acestei societăţi este „aristocratismul", adică asocierea unei vo
caţii militare cu deţinerea unui status elevat (Ernest Geller). în acest caz trebuie 
să constatăm că stăpânirea austriacă a susţinut din plin aceste valori prin cultul 
uniformei militare şi al funcţionarului austriac. Deci accesul la drepturile şi pri-
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vilegiile pe care le conferă poziţia socială înaltă - constituie principala preocu
pare a membrilor societăţii. Totodată accesul la cultura germană devine o moda
litate de diferenţiere socială. Menţinerea ordinii se realiza prin constrângere şi 
consens, ambele mecanisme acţionând împreună. În funcţie de etapele stăpânirii 
austriece în Bucovina constatăm preponderenţa unuia sau a altuia: constrângere, 
până spre deceniul al şaptelea şi consens, după aceea - în condiţiile ampli
ficării mişcărilor naţionale, până la înfăptuirea celebrului Ausgleich. Ausgleich-ul 
în sine n-ar fi avut nici o raţiune de înfăptuire, dacă politica austriacă ar fi reuşit 
să realizeze mult invocatul ,,homo bucovinensis." 

Presiunea factorului demografic, stimulat de autorităţi, în Bucovina men
ţine o societate tradiţională (agrară, alfabetizată). Legăturile dintre localităţi sau 
diferite părţi ale Bucovinei istorice se fac destul de greu. FaptUl acesta permite 
menţinerea culturii tradiţionale (populare) cu apreciabile diferenţe de la o zonă 
la alta, dar care se exprimă unitar la nivelul identităţii etnice, mai ales a celei 
româneşti. Faptul că aşezările germanilor şi ale ucrainenilor s-au constituit prin 
implantare sau colonizare cu membrii proveniţi din zone geografice diferite (ale 
spaţiului imperiului dualist) şi într-o perioadă lungă de timp, a făcut necesară o 
perioadă de trecere de la etapa de număr la cea de comunitate rurală (sat), ştiut 
fiind că o comunitate umană, mai ales cea rurală, se individualizează prin cutu
me, mentalităţi, percepţia spaţiului şi a timpului etc. Fenomenul în sine explică 
extraordinara influenţă a culturii tradiţionale româneşti, mai ales asupra popu
laţiei rutene (port şi organizarea gospodăriilor), şi un anumit decalaj, în timp, în 
exprimarea identităţii culturale ca expresie a identităţii etnice. Pe acest fundal, 
acceptând că termenul de „bucovinean" ar fi avut o largă utilizare (căci 
impunerea „ordinii rituale" - J. Attoli - are nevoie de timp pentru însuşire şi 
asumare de către noii supuşi) până la 1848, putem descoperi că în provincia 
amintită trăiau: bucovineni-români, bucovineni-ucraineni (ruteni). Către sfâr
şitul stăpânirii austriece în Bucovina se schimbă tot mai mult accentul, vor
bindu-se despre: români-bucovineni, ruteni-bucovineni, germani-bucovineni etc. 
Este evidentă mai ales divergenţa decât convergenţa pe care ar fi presupus-o 
existenţa lui ,,homo bucovinensis". 

În condiţiile în care cultura putea aduce diferenţiere socială, şcoala a 
reprezentat una din principalele instituţii de impunere a ordinii „imperiale" şi 
„rituale" - de germanizare şi formare la supuşi a deprinderilor „bunurilor 
supuşi". Se vorbeşte laudativ în istoriografia din spaţiul lingvistic german 
despre şcoala din Bucovina istorică (autostereotip), ca rezultat al eforturilor 
deosebite ale statului austriac. De regulă, se uită că la venirea în Ţara de Sus a 
Moldovei, austriecii au găsit aici un sistem (acela care era!) de învăţământ cu o 
tradiţie însemnată. Sigur, impactul dintre cele două sisteme culturale (al autoh
tonilor şi cel al statului austriac) a dus la impunerea voinţei noilor stăpânitori. 
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Dar prezentarea negativistă, total defavorabilă a sistemului de învăţământ exis
tent, este contrară dezideratului care stă la baza slujirii lui Clio. 

Un stereotip des întâlnit este cel privitor la reţeaua largă de şcoli ridicate 
în Bucovina. Lucru adevărat, dar se uită că-n condiţiile u/tracvismului şi a 
predării obiectelor de bază în altă limbă decât cea maternă s-a ajuns la o frec
venţă foarte scăzută şi o eficienţă redusă a învăţământului din acea vreme. 
Tratamentul discriminatoriu în ridicarea de şcoli în satele româneşti, trimiterea 
în acestea a unor învăţători ucraineni, polonezi sau germani care nu cunoşteau 
limba română şi numirea ca inspectori şcolari a acelora ce erau cunoscuţi pentru 
atitudinea ostilă faţă de români a avut ca urmare îndepărtarea multor tineri de 
şcoală, însuşirea de către unii a ideii discriminatorii că a fi român este ceva rău. 
Fenomenele acestea aveau ca menire împiedicarea afirmării identităţii etnice sau 
a accesului la formarea identităţii culturale. Reacţia la aceste fenomene a pornit 
din partea elitelor româneşti, grupate în societăţi culturale, asociaţii ale cadrelor 
didactice, uniuni ale artiştilor, juriştilor etc., prin susţinerea eforturilor de 
reromânizare a satelor înstrăinate şi formării de învăţători şi profesori. Conform 
recensământului din 191 O, realizat de către autorităţile austriece, intelectuali
tatea românească era formată preponderent din învăţători şi profesori, la care se 
adăugau în număr mai mic avocaţii şi preoţii. În cifre absolute situaţia „puterilor 
didactice" româneşti este comparabilă cu a celorlalte grupuri etnice - ceea ce 
înseamnă că efortul făcut de români pentru susţinerea învăţământului românesc 
şi a şcolilor particulare a contribuit la afirmarea identităţii culturale şi naţionale 
şi înfăptuirea actului istoric din octombrie-noiembrie 1918, unirea Bucovinei cu 
România. Dar eforturile de ridicare a şcolii din Bucovina s-au făcut de multe ori 
împotriva voinţei autorităţilor imperiale şi a aliaţilor interni ai acestora, de multe 
ori cu mijloacele materiale ale românilor sau ale Fondului Religionar Ortodox. 
(Este de remarcat că-n ciuda destinaţiei iniţiale, fixată de Iosif al Ii-lea, Fondul 
Religionar a fost folosit de autorităţi, pe lângă altele, la ridicarea unor instituţii 
de învăţământ altele decât ortodoxe şi de multe ori pentru alogeni.) 

Atunci când se vorbeşte despre românizarea Universităţii din Cernăuţi, 
unii dintre istoricii din spaţiul austro-german (R. Wagner, E. Turczynski) con
sideră în mod stereotip acest act ca o „periferizare'', o decădere determinată de 
faptul că se trece la limba română ca limbă de predare şi că „marii profesori" de 
la această universitate, refuzând să presteze jurământul de credinţă şi să înveţe 
limba română, au fost obligaţi să părăsească universitatea şi Cernăuţiul (dintre 
aceştia doar 5 profesori au rămas). Se acordă o importanţă deosebită univer
sităţii, deoarece ea, prin spiritul de toleranţă pe care l-a cultivat, ar fi contribuit 
la formarea acestui homo bucovinensis. În prezentarea acestei universităţi se 
„uită", de regulă, că ea s-a format cu mijloace materiale româneşti (Fondul 
Religionar Ortodox), că a fost o iniţiativă a românilor fixată în programul revo
luţionar din 1848 (Petiţia Ţării) şi că-n parlamentul vienez a fost susţinută de 
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Constantin Tomasciuc, care, înţelegând dimensiunile disputei cu ucrainenii a 
susţinut ideea ca limba de predare să fie germana. În mod sigur Universitatea 
din Cernăuţi a contribuit mult la formarea intelectualităţii din Bucovina istorică. 
Dar profesorii acestei universităţi, recrutaţi din diferite colţuri ale imperiului, 
foloseau numirea la Cernăuţi, de cele mai multe ori, ca rampă de lansare. Aşa se 
explică fluctuaţia mare la diferitele catedre ale instituţiei amintite. Se mai „uită" 
că limba română era predată aici aproape ca o limbă străină şi că până la 1918, 
nu în toată perioada, a fost vorba de toleranţă, uneori nici faţă de profesorii 
români. 

Când se vorbeşte de „periferizare", prin intrarea Bucovinei în componenţa 
României Mari, se „uită" că într-un stat naţional, ca cel românesc, ar fi fost difi
cilă, dacă nu imposibilă, menţinerea unei universităţi germane. Asta şi pentru că 
germ~ii şi evreii reprezentau doar o parte a populaţiei din fosta Bucovină. Nu 
ştim să se fi păstrat o universitate germană pe teritoriul fostului imperiu dualist, 
în limitele statelor naţionale, constituite după pacea de la Saint-Germain, altele 
decât Austria. în ceea ce priveşte viaţa ştiinţifică şi culturală ce s-a dezvoltat la 
universitatea românească din Cernăuţi, merită să amintim despre realizările 
deosebite ale rectoratului lui Ioan I. Nistor, despre numeroşii oameni de ştiinţă şi 
cultură care s-au format sau au activat la Cernăuţi în perioada interbelică. Prin 
pondere, calitate şi reverberaţie, viaţa ştiinţifică de la universitatea cernăuţeană, 
în perioada interbelică, a egalat cel puţin, dacă nu chiar a depăşit perioada de 
până la 1918 (numărul studenţilor, structura etnică a studenţilor şi profesorilor, 
numărul profesorilor, numărul facultăţilor, fondul de carte, mijloacele materiale 
în dotare, fondurile alocate, numărul publicaţiilor etc.). În ceea ce priveşte limba 
germană ca limbă a unei mari culturi, acest lucru nu poate fi negat, este sur
prinzător pentru analiştii care trăiesc la sfârşitul secolului al XX-iea să nu 
cunoască faptul că o cultură este mare nu numai datorită suportului lingvistic în 
care este realizată o lucrare literară sau ştiinţifică, ci şi prin numărul şi calitatea 
produsului cultural. 

Revenind la mult discutata temă a „dinasticismului" românilor bucovineni 
adăugăm faptul că acesta trebuie înţeles în contextul epocii. Trebuie arătat faptul 
că grupurile etnice, altele decât românii, erau mai mult sau mai puţin dinastice, 
în măsura în care exprimarea sau participarea la cultul imperial era dovada patri
otismului locuitorilor imperiului dualist (stereotip). Criza de autoritate şi cea 
instituţională de la sîarşitul secolului al XIX-iea şi începutul celui următor (evi
dentă prin blocarea fie şi numai a instituţiei parlamentare - O. Jaszi) a făcut 
numeroase „victime" în rândul naţiunilor supuse care sunt acuzate de ire
dentism. 

Rutenii erau acuzaţi că, sub masca ortodoxismului şi a panslavismului, 
doreau să se îndrepte spre Rusia, cehii că doreau un stat propriu invocând uni
unea personală cu împăratul, ungurii că foloseau orice prilej pentru a reconstitui 
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Ungaria regelui Ştefan etc. În acest context, putem spune că românii nu erau 
mai mult sau mai puţin dinastici decât ceilalţi supuşi ai împăratului de la Viena. 
Dar celelalte grupuri etnice au văzut în orice „şovăire" dinastică a românilor 
semnul care trăda dorinţa lor de reunire cu regatul român. Este ştiut că 
„Piemontul românesc" a dat mult de furcă diplomaţiei vieneze, mai ales după 
1867. „Grija" aceasta a autorităţilor imperiale a fost evidentă în 1871 - când 
românii l-au dat pe Ştefan cel Mare exemplu şi imbold pentru contemporani, 
între 1875-1877 - când „arboresenii" au fost judecaţi pentru telegrama care 
condamna „detrunchierea", sau între 1896-1914 - perioadă în care românii 
erau urmăriţi de guvernatorii şi autorităţile austriece din ducat, pentru că purtau 
ca semn distinctiv tricolorul, sau că participaseră (1904) la Bucureşti la sărbă
torirea regelui Carol I. 

Într-o Europă cvasimonarhică, dinasticismul era o stare normală, de fapt. 
Un indiciu al „bunului supus'', făcea pa1te din „ordinea rituală". El era întreţinut 
prin diverşi factori instituţionali şi de cultură (aimată, şcolară, biserică, presă), 
aşa încât nu trebuie să smprindă imaginile din presa vremii, când, la manifes
tările naţionale, românii care purtau tricolorul erau văzuţi cântând imnul imperi
al. Şi, ca oricare supuşi ai dublei monarhii, ei erau mai mult sau mai puţin dinas
tici şi manifeşti în exprimarea dinasticismului lor. 

Abordând tema convieţuirii paşnice între etnii ca virtute a imperiului bice
fal, ne întrebăm de ce „planul austriac" a putut fi realizat în Bucovina şi în 
Banat - ţinuturi care sunt des invocate pentru faptul că pot servi drept model 
pentru viitoarea integrare europeană. Credem că toleranţa românească a consti
tuit suportul mult invocatei înţelegeri interetnice. Altfel factorul german - ca 
„factor de compromis" - a avut în monai-hia bicefală suficient câmp de mani
festai·e, dar nicăieri nu a reuşit să menţină echilibrul. Nici în Lwow, în Tirol, în 
Istria şi nici în Boemia. De ce? 

Utilizarea foarte frecventă a termenului de „bucovineni", mai ales la 
Cernăuţi şi în mediile germane ale exilului „bucovinean", trebuie privită cu re
zerve, datorită politizării unei stări nostalgice. De exemplu, Taras Kijak declara 
la Cernăuţi (lui H. Hofbauer şi V. Roman), că „mulţi dintre conaţionalii săi core
spund idealului general al bucovineanului: origine ucraineană, credinţă unită, 
ambiţii culturale gennanofile. Un bastion răsăritean al ţării apusene". Analizând 
spusele profesorului cernăuţean, acum deputat în rada Ucrainei, putem con
cluziona ca şi H. Hofbauer şi V. Roman că „Bucovina" se pare că este doar un 
alt cuvânt pentrn o „Ucraină mai bună". Deci Bucovina nu este privită la Cer
năuţi ca o aşa-zisă identitate regională multietnică şi multiculturală, ci ca o 
reprezentare ucraineană. În aceste condiţii ni se pare nefirească utilizarea de 
către unii oameni de cultură români a termenului de „bucovinean", te1men care 
vine dintr-o pedagogie imperială care a cultivat diferenţele cu scop dominator. 
Bucovina a fost un fenomen istoric dramatic care a luat sfârşit în 1918 - odată 
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cu sfârşitul stăpânirii austriece. De atunci Bucovina istorică devine amintire cu 
toate luminile şi umbrele ei. 

Fără a avea pretenţia abordării complete a subiectului din titlu, conclu
zionăm că noţiunea de „homo bucovinensis" este o creaţie jurnalistică (se recu
noştea la Rădăuţi, în iunie 1996). Aceasta încearcă să surprindă nostalgic, într-o 
formulă, o stare ideală (psihică, culturală, materială etc.) care n-a existat şi nu 
putea să existe într-un imperiu constituit (ca toate imperiile!) prin forţă şi rapt, 
un „babilon" european (L. Leger) devenit, după a doua jumătate a secolului al 
XIX-iea, o putere de mâna a doua în jocurile diplomatice ale cancelariei bismarck
iene şi ale celorlalţi „mari europeni". „Homo bucovinensis" înseamnă imaginea 
pozitivă (autostereotip) pe care o au unii istorici sau oameni de cultură din spaţiul 
lingvistic german despre stăpânirea austriacă în Bucovina istorică. Este încer
carea nostalgică de a cosmetiza imaginea unui imperiu multinaţional, care a avut 
şi efecte pozitive, mult subliniate de o anumită parte a istoriografiei austro
germane postbelice. 

Summary 

The study is a continuation ofthe article in the previous issue regarding homo bucovi11ensis 
and presents the opinions of Romanian and German scholars in this respect. The author finds in 
Klaus Heitmann's book an illustration of bis opinions. He belicves that supporting the ideas of 
homo bucovinensis is just a nostalgic anempt to rehabilitate an empire doomed by thc irreversible 
evolution ofhistory. 
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UNELE PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA REVENIREA 
BUCOVINEI LA ROMÂNIA 

PAVEL ŢUGUI 

Privitor la evenimentele istorice de la sfârşitul anului 1918, care au 
favorizat revenirea Bucovinei la România, s-au publicat zeci de cărţi, broşuri, 
studii şi articole, atât de către istorici şi politologi români, cât şi din alte ţări, cu 
deosebire din Ucraina, Rusia, Austria, Germania şi ţări anglofone. Revenirea 
Bucovinei la Ţara Mamă s-a înfăptuit în condiţii politice, diplomatice, militare, 
juridice interne şi externe dramatice. Astfel, cercetătorii, de oriunde ar fi ei şi de 
orice naţionalitate, trebuie să dovedească maximă obiectivitate, imparţialitate şi 
rigoare prin respingerea oricărui partizanat politic, ori naţional, dezvăluind 
faptele esenţiale şi secundare, sub toate aspectele desfăşurării şi implicaţiilor lor 
asupra locuitorilor din Bucovina. Trebuie să reţinem nenorocirile abătute asupra 
bucovinenilor, în cei peste patru ani de război (1914-1918). Bărbaţii au fost 
concentraţi şi trimişi de Austro-Ungaria pe fronturile europene, în răsărit sau pe 
câmpurile de bătaie din Italia; bătrânii, femeile şi copiii rămaşi acasă au fost 
puşi de cătanele austriece, apoi de cazacii şi tunarii mareşalului Brusillov, la cor
voadă, muncă „la ordin'', bunurile le-au fost rechiziţionate, casele adesea trans
formate în „gazde" pentru ofiţeri şi soldaţi etc. Trupele ruseşti îi urmăreau pe 
„colaboraţioniştii cu nemţii", iar cele austro-ungare îi acuzau de „înaltă trădare" 
şi treceau la execuţii prin spânzurătoare, ori prin împuşcare. De bună seamă, 
locuitorii Bucovinei au fost cei mai năpăstuiţi în anii primului război mondial1. 
Al doilea eveniment ce duce la intensificarea opresiunii populaţiei româneşti şi 
a grupurilor etnice slave din Bucovina este intrarea României (vechiului regat) 
în război contra Austro-Ungariei şi Germaniei. Alianţa cu Rusia, Franţa, Anglia 
şi Italia avea ca temelie Tratatul încheiat între România, Rusia, Franţa, Anglia 
şi Italia la 4117 august 1916 la Bucureşti, document de valoare internaţională şi 
naţională ce a deschis calea făuririi statului român modem. 

Pentru că prea mulţi cercetători, din motive inexplicabile, au evitat, şi încă 
evită, să apeleze la textul acestui tratat, îmi îngădui să reproduc articolele ce 

1 Teodor Bălan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mon
dial 1914-1918, Cernăuţi, 1923, cercetare întemeiată pe zeci de docwnente şi declaraţii ale unor 
martori. 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 467-476, Bucureşti, 1996 
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privesc graniţele viitoarei Românii. Reprezentanţii Rusiei, Franţei, Angliei, Italiei, 
stabilesc: 

,,I. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia garantează integritatea teritorială a Rega
tului României, în toată întinderea fruntariilor sale actuale. 

II. România se obligă să declare război şi să atace Austro-Ungaria în con
diţiile stabilite prin convenţia militară; România se obligă, de asemenea, să 
înceteze, de la declararea războiului, orice legături economice şi orice schimb 
comercial cu toţi duşmanii aliaţilor. 

III. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia recunosc României dreptul de a anexa 
teritoriile monarhiei Austro-Ungariei prevăzute şi hotărnicite la art. 4. 

IV. Marginile teritoriilor despre care e vorba în articolul trecut sunt hotă
râte după cum urmează: 

Linia de hotar va începe de la Prut, de la un punct al frontierelor actuale 
între Rusia şi România aproape de Novosuliţa şi va urca râul până la graniţa 
Galiţiei, la întâlnirea Prutului cu Ceremuşul. De aici va urma frontiera dintre 
Galiţia şi Ungaria până la punctul Steag, cota 1655. Mai departe, va urma linia 
de despărţire dintre apele Tisei şi Vizului ca să ~jungă la Tisa, la satul Trebuza, 
mai sus de locul unde se uneşte cu Vizo. De la acest punct ea va coborî malul 
Tisei până la 4 km, mai jos de locul unde se întâlneşte cu Someşul, lăsând satul 
Vesares-Nameni României" ... 2. Actul oficial este semnat de Ion I. C. Brătianu, 
de reprezentanţii statelor citate şi contrasemnat de regele Ferdinand, cu sigu
ranţă după aprobarea lui de membrii consiliului de coroană. 

Din acest document oficial - act de drept internaţional - reiese limpede 
că puterile aliate, în frunte cu Rusia, au recunoscut teritoriul Bucovinei, inclusiv 
oraşul Cernăuţi, până la confluenţa Ceremuşului cu Prutul, ca parte a României. 
Vechiul „ocol al Nistrului" dintre Prut şi Nistru, la nord de Cernăuţi, rămânea în 
aria Basarabiei, parte a imperiului ţarist, însă problema „în litigiu" urma să fie 
definitiv soluţionată la încheierea păcii. Altă constatare care se impune este că 
după începerea campaniei armatei române contra Austro-Ungariei, în temeiul 
înţelegerii între aliaţi, trupele române n-au deschis front în Bucovina, chestiune 
ce trebuie luată în considerare la desluşirea planurilor strategice româno-ruse. 

Formaţiunile politice bucovinene din preajma şi în timpul primului război 
mondial erau: Partidul Creştin Social Român, preşedinte Iancu Flondor, vice
preşedinţi Aurel Onciul şi Dionisie Bejan; Partidul Social-Democrat din Buco
vina, condus de George Grigorovici; Partidul Naţional („apărătist"), condus de 
Eusebie Popovici; Partidul Naţional Ţărănesc (formaţie politică ce anticipa idei 
din programul Partidului Ţărănesc organizat în vechiul regat) şi alte facţiuni 
concepute de unii veleitari politici. În paralel, existau partide şi organizaţii 

2 Arhivele Centrale de Stat, Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 20, unde apare textul în 
limba franceză, în 4 exemplare. In româneşte a apărut în ,,Gând românesc", Alba-Iulia, an. I, nr. 3, 
noiembrie 1990, p. 2. ~.' 
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politice ale rutenilor, germanilor şi polonezilor. Partidul care reuşise să strângă 
în rândurile sale allituri de români şi reprezentanţi ai germanilor, evreilor, 
polonezilor, lipovenilor şi rutenilor era Partidul Social-Democrat. Cu influenţii 
certli în oraşele şi târgurile bucovinene, PSD din Bucovina, spre deosebire de 
social-democraţii austrieci şi unguri, se opunea categoric principiului ,,federali
zlirii" şi susţinea programatic, alături de social-democraţii din Ardeal, unirea 
tuturor românilor într-un singur stat. Românii bucovineni aleseseră în parlamen
tul de la Viena şase deputaţi: George Grigorovici, Const Isopescu-Grecul, Aurel 
Onciul, Gheorghe Sârbu, Teofil Simionovici şi Alexandru Hurmuzachi, iar în 
dieta provincială din Cernăuţi aveau numeroşi deputaţi. Actele de arhivă şi presa 
vremii arată că deputaţii români din parlamentul din Viena au luptat pentru a-şi 
coordona acţiunile politice cu deputaţii-reprezentanţi ai rutenilor şi germanilor 
din Bucovina. 

În noiembrie 1917, după răsturnarea ţarismului şi preluarea conducerii 
Rusiei de către puterea sovietică, frontul de răsărit se prăbuşeşte, fapt ce obligă 
România să găsească o soluţie spre a-şi salva forţele militare şi teritoriul deţinut 
în Moldova. În aceste condiţii tragice, se formează un guvern conservator, 
filoaustro-ungar, condus de Alexandru Marghiloman care, la 18 martie 1918, 
semnează umilitorul tratat de pace de la Buftea, care loveşte cumplit în mişcarea 
naţională a românilor ardeleni şi bucovineni. Românii bucovineni primiseră şi la 
8 februarie 1918 altă lovitură politică: încheierea tratatului de pace între Austro
Ungaria şi Ucraina, condusă de guvernul radei ucrainene, care reprezenta, o 
contrapondere politică şi militară faţă de puterea sovietică de la Petrograd. Se 
ştie că printre primele demersuri internaţionale ale guvernului radei ucrainene 
a fost acela de a soma guvernul român din Iaşi să predea Ucrainei teritoriul din
tre Prut şi Nistru, adică şi Basarabia. în toamnă, cancelarul austriac Seidler reco
mandă ucrainenilor, după ce Rada primise câteva lovituri militare severe din 
partea bolşevicilor, să organizeze Ucraina vestică, sub patronajul guvernului 
austro-ungar şi să înfiinţeze imediat unităţi militare. Noile unităţi de „legionari 
ucraineni" au şi fost trimise în Galiţia. Acum începe adevărata luptă a românilor 
bucovineni pentru unirea cu vechiul regat. Politica antiromânească concepută la 
Viena de guvernanţii austrieci şi Casa Habsburgică, împreună cu naţionaliştii 
ucraineni şi maghiari este demonstrată de manifestul - Către popoarele mele 
credincioase lansat de împăratul Carol I de Habsburg, la 16 octombrie 1918. Act 
politic de o agresivitate unică în istorie, deoarece autorii lui se pronunţă pentru o 
federaţie de şase state „independente", anume austriac, ungar, ceh, iugoslav, 
polonez şi ucrainean, ignorând realitatea că în Austro-Ungaria trăiau şi munceau 
peste şase milioane de români. 

Programul „legitimist" şi imperialist de conservare a anacronicului Im
periu Hasburgic a constituit cheia neînţelegerilor şi divorţului total între repre
zentanţii autorizaţi ai românilor şi cei ai facţiunilor politice ucrainene din 
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Bucovina. Politicienii ruteni au încheiat o alianţă politică şi militară cu guver
nanţii austro-ungari, în vederea instaurării prin violenţă a dominaţiei politice 
asupra populaţiei româneşti, ignorând drepturile ei istorice, juridice şi politice 
consfinţite prin tratatul din august 1916. 

A doua zi după apariţia manifestului imperial se înfiinţează, la Viena, 
Consiliul Naţional Român din Austro-Ungaria, condus de deputatul bucovinean 
Const. lsopescu-Grecul. Consiliul declară împăratului Carol I de Habsburg că 
românii refuză menţinerea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului 
în cadrul Ungariei, şi a Bucovinei în cadrul Ucrainei vestice. La 22 octombrie 
1918, C. Isopescu-Grecul şi George Grigorovici declară oficial în parl:imentul 
austro-ungar hotărârea nestrămutată a românilor din toată Austro-Ungaria de 
autodeterminare şi unirea lor într-un singur stat3. Reacţia ucraineană la manifes
tul imperial a fost înfiinţarea consiliului naţional, numit „Ukrainska naţionalna 
Rada" care proclamă Ucraina vestică, în componenţă intrând Galiţia de Est, 
Rusia Subcarpatică şi Bucovina până la Siret, inclusiv oraşele Cernăuţi, Storo
j ineţ şi Siret. La cererea radei din Galiţia reprezentanţii radei ucrainene din 
Bucovina convoacă, la 3 noiembrie 1918, o adunare în Cernăuţi şi decid, fără să 
îi consulte pe reprezentanţii autorizaţi ai românilor, polonezilor, evreilor etc„ ca 
teritoriile bucovinene până la râul Siret şi unele sate din judeţele Suceava şi 
Câmpulung-Moldovenesc să fie integrate în Ucraina vestică. Acţiunile extre
miştilor ucraineni nu s-au limitat doar la declaraţii politice, ci Rada a recurs la 
forţă. Deci printr-un dictat politic antidemocratic, întemeiat pe forţa armelor şi 
dispreţ total faţă de bucovinenii autohtoni şi de alte etnii, Bucovina urma să fie 
integrată într-un stat-avorton, proiectat de strategii imperialismului austro-ungar. 
Coabitarea federalismului imperialist austriac cu şovinismul ucrainean gali
ţiano-bucovinean reprezenta lancea otrăvită aruncată împotriva românilor 
bucovineni, militanţi pentru unirea cu Ţara, dar şi contra mişcării naţionale polo
neze care revendica drepturi istorice asupra Galiţiei şi reconstituirea Poloniei 
libere şi moderne. 

Cum au reacţionat românii din Bucovina în faţa acestor manevre politico
militare ale Imperiului Habsburgic? Strategia românilor asupriţi din Austro
Ungaria s-a întemeiat pe lupta politică paşnică, de mobilizare a populaţiei, la 
acţiunile de pregătire concretă a unirii. În consens cu orientarea Consiliului 
Naţional Român din Viena, la 27 octombrie 1918, se întrunesc la Cernăuţi dele
gaţi ai locuitorilor bucovineni şi aleg un consiliu naţional, format din 50 de dele-

3 Const. Isopescu-Grecul, Amintiri asupra evenimentelor din 1918 şi G. Sârbu, Amintiri din 
vremea unirii, în volumul Amintiri răzle/e di11 timpul unirii 1918, Cernăuţi, editat de Ion Nistor, 
1938, p. 178-184 şi 3 76--380. Relevăm că, după cartea din 1938, prezintă fapte noi despre WJ.irca 
Bucovinei Sextil Puşcariu, Memo1ii, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, precwn şi studiile publi
cate în „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", voi. I-X, din care reţinem medalionul lui Petru 
Rusşindi\ar, U11 precursor al socialismului în Bucovina - George Grigorovici, voi. IX, p. 
433-449. 
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gaţi (peste câteva zile, va avea 100 de membri), în frunte cu preotul Dionisie 
Bejan. în aceeaşi zi de 27 octombrie, delegaţii la adunare proclamă, în unanimi
tate, „unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional. .. ", astfel că adunarea 
se transformă şi ia numele de Constituantă. De la început, liderii mişcării naţio
nale româneşti au militat şi au şi izbutit să lărgească Consiliul Naţional cu 
reprezentanţi ai populaţiei ucrainene, poloneze, evreieşti, lipovene şi germane. 

Fără întârziere, membrii Consiliului Naţional îl însărcinează pe Iancu 
Flondor, preşedintele Partidului Creştin Social Român, să formeze guvernul 
provizoriu al Bucovinei. El a fost alcătuit din 14 secretari de stat, între care: 
Sextil Puşcariu, dr. Dori Popovici, Nicu Flondor, dr. Ip. Tamavschi, Max Hac
man, dr. Radu Sbiera, dr. Gheorghian, Cornel Tarnovieţchi, G. Sârbu, Aurel 
Ţurcan. Precizez că toate actele oficiale ale Consiliului Naţional şi ale guvernu
lui provizoriu sunt semnate de Iancu Flondor, preşedinte şi de dr. Radu Sbiera 
(uneori scris greşit „Sbere") secretar. Aceste evenimente au fost evocate cu rele
vanţă de participanţi la acţiunile politice de atunci4 . 

Care sunt meritele şi minusurile activităţii Consiliului Naţional şi ale 
guvernului provizoriu din Bucovina? Fără şovăire şi poticneli au îmbrăţişat 
lupta politică deschisă pentru revenirea Bucovinei la România (vechiul regat), 
alături de Transilvania şi celelalte provincii româneşti din imperiul Hasburgic şi, 
de aceea, au respins orice tranzacţii cu guvernatorul Bucovinei, Etzdorf, care a 
insistat pentru acceptarea propunerilor împăratului Carol I; din momentul în 
care naţionaliştii ucraineni au acceptat politica cancelariei din Viena, subor
donându-se politicii diversioniste a habsurgilor, guvernul provizoriu a înţeles 
marele pericol pentm români şi a refuzat orice tratative cu rada ucraineană, pro
puse cu stăruinţă de Etzdorf şi Aurel Onciul; când „legionarii ucraineni" au 
recurs la forţă, liderii Consiliului Naţional Român s-au ascuns, au trecut în clan
destinitate, au continuat activitatea politică şi au respins defetismul unor cer
năuţeni, păstrând instituţiile înfiinţate şi programul de luptă pentru unire cu Ţara. 
Mişcarea naţională bucovineană a comis anumite erori, dintre care două sunt 
esenţiale: membrii Consiliului Naţional n-au organizat în octombrie 1918 con
silii locale în provincie, în vederea coalizării în lupta politică pentru unire, a 
zecilor de mii de bucovineni, aşa cum a procedat, cu iscusinţă şi succes deplin, 
mişcarea naţională din Transilvania; liderii Consiliului Naţional au pierdut din 
vedere să organizeze un „corp de voluntari cu soldaţi români de la cele două 
regimente bucovinene", eroare tactică semnalată de istoricul Teodor Bălan5, 
consecinţele nefaste ale acestei nechibzuinţe văzându-se în primele zile ale lui 
noiembrie 1918. 

4 A. Turcan, Amintiri despre Unire; Radu I. Sbiera, Clipe de mare înfrigurare şi aleasă 
înălţare - în voi. Amintiri răzleţe ... ", editat de Ion Nistor în 1938; Sextil Puşcariu, Memorii, op. 
cit., p. 316 şi urm. · 

s Teodor Bălan, Ro/11/ lui Vasile Bodnărescul în preajma Unirii, Cernăuţi, Tipografia 
„Mitropolitul Silvestru", 1938, p. 4. 
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Sub pavăza unităţilor paramilitare, deputaţii ucraineni din Bucovina înfi
inţează la 3 noiembrie 1918, în Cernăuţi o, „sucursală" a radei ucrainene din 
Galiţia şi somează pe guvernatorul Etzdorf să predea conducerea provinciei 
ucrainenilor şi deputatului român Aurel Onciul. Acesta părăsise postul de vice
preşedinte al partidului condus de Iancu Flondor şi se alăturase radei ucrainene, 
punându-şi semnătura pe apelul adresat populaţiei de aşa-zisul „guvern ucrai
neano-român", în frunte cu ucraineanul Omelian Popovici, Aurel Onciul fiind 
„comisarul naţional român''6. 

Beneficiind de sprijinul diversionistului Aurel Oncit.il, extremiştii ucrai
neni redactează şi wt Memorandum, presente a Monsieur le President des Etats
Unis d'Amerique par le Comite National Ukrainien a Leopole (Galicie) Jaisant 
fonction de gouvernement provizoire de l'Etat Ukrainien de Halitch sur Ies ter
ritoires ukrainiens de l'ancienne Monarchie Austro-Hongroise. Lausanne, 1918, 
document ce conţine numeroase falsuri istorice, diversiuni şi minciuni demogra
fice preluate, mai târziu, de diplomaţii şi istoricii lui Stalin. 

Întrunit în clandestinitate, guvernul Iancu Flondor decide, în dimineaţa de 
2 noiembrie, să informeze guvernul român de la Iaşi despre noua situaţie creată 
în Bucovina. La ora 12,30 avocatul Vasile Bodnărescul împreună cu Nicu Gher
ghel pleacă din Cernăuţi spre Herţa şi sunt trecuţi noaptea peste graniţă, astfel 
încât duminică, 3 noiembrie, ajung la laşi la ora 2,30 noaptea. Luni, 4 noiem
brie, V. Bodnărescul este primit în audienţă la Al. Marghiloman, preşedintele 
Consiliului de Miniştri. „Cu Marghiloman discutat chestia Bucovinei şi Ucrai
nei, ocupare numai cu poliţie"7 . Iată ce scrie Al. Marghiloman despre acea întâl
nire din 22 octombrie (4 noiembrie) 1918: 

„ ... Devreme soseşte Bodnărescul, condus de fostul deputat Nicu Gherghel. 
Bodnărescu este trimisul guvernului provizoriu românesc de la Cernăuţi. Îm
puternicirea lui e semnată de Flondor, prezident, Radu Sbiera, secretar. El aduce 
textul exact al rezoluţiunilor Consiliului Naţional Român. Bodnărescu, destul de 
tânăr, inimos, mergând până la a nega realitatea unei Ucraine, cere concursul 
material şi moral al României. Pe lângă noi trei, mai erau prezenţi Corteanu, 
Bărbătescu şi generalul Nicoleanu. Răspund: Felicitări; ei dau un bun exemplu 
ardelenilor, cari au aşteptat totdeauna prea mult ca să le vie libertatea din afară; 
nu pot să făgăduiesc alt ajutor decât să dau arme pentru ca să-şi organizeze jan
darmerie sau o gardă naţională. Armata n-ar putea să intervie decât dacă ar fi 
chemată să ajute la reprimarea unei revoluţii ameninţând viaţa şi bunurile 
naţionalilor noştri, ca ajutor moral, stabilirea de raporturi zilnice, dau ordin să se 
fumizeze automobile, curieri, bani"8. 

6 Jbidem, p. 13-14. 
7 T. Bălan, Op. cit., p. 42. 
8 Alexandru Marghiloman, Note politice, 1897-1924, voi. N, Bucureşti, Editura Inst. de 

Arte Grafice „Eminescu", S. A. 1927, p. 109-110. 
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Trecând peste reproşul, nedrept şi infirmat de evenimente, făcut ardele
nilor, primul ministru conservator vădeşte înţelegere faţă de situaţia dificilă în 
care se găsesc liderii românilor bucovineni, are anumite rezerve în legătură cu 
poziţia intransigentă a inimosului Bodnărescu faţă de ,,realitatea unei Ucraini" şi 
susţine că armata română ar putea interveni doar atunci când „ar fi chemată" să 
,,reprime o revoluţie ... ". În fond, Al. Marghiloman nu putea ordona intervenţia 
armatei române în Bucovina, deoarece guvernul de la Iaşi trebuia să respecte 
prevederile tratatului de pace ~e la Buftea, încheiat cu guvernul Austro
Ungariei. Un guvern responsabil de faptele lui şi cu respect pentru legile dreptu
lui internaţional, putea doar să denunţe unilateral tratatul de la Buftea şi să 
reînceapă ostilităţile cu Austro-Ungaria, pe temeiul tratatului de alianţă cu pute
rile aliate, din august 1916. Dar o asemenea decizie capitală nu putea fi luată de 
un guvern de orientare filogermană şi filoaustro-ungară. 

Fără să mai aştepte reîntoarcerea în Cernăuţi a lui V. Bodnărescul, Iancu 
Flondor şi Radu Sbiera expediază lui Sever Zotta din Iaşi, în ziua de 5 noiem
brie, la orele 16,20, o telegramă în care cer să i se comunice lui Bodnărescul că 
situaţia „din ce în ce mai critică reclamă imperios, neîntârziat, intervenţia 
armatei române ... "9. În seara zilei de 5 noiembrie revine în Cernăuţi V. Bodnă
rescul şi află de la Iancu Flondor şi R. Sbiera de telegrama trimisă lui Sever 
Zotta. În aceeaş( seară, V. Bodnărescul, însoţit acum de ofiţerul bucovinean 
Pridie, pleacă din nou spre Iaşi, unde ajunge în seara zilei de 6 noiembrie 1918. 

Telegrama lui Flondor şi Sbiera ajunge la Marghiloman tot în seara zilei 
de 5 noiembrie, astfel că primul ministru notează: 

„Bucovina - O depeşă trimisă de Flondor lui Zotta cere ajutorul 
României. Jandarmeria din Suceava imploră protecţiunea jandarmeriei noastre 
contra bolşevicilor care jefuiesc. La fel din Iţcani, Gura Humorului ... În urma 
acestor documente scriu ca trupele de la graniţă să ocupe Suceava şi Iţcani. 
Repet acelaşi ordin pentru Gura Humorului. Se vor lua măsuri pentru a se proteja 
populaţiunea contra exceselor"10. 

Istoricul T. Bălan arată că, în primele zile ale lui noiembrie 1918, s-au pro
dus „vaste dezordini" în partea de sud a Bucovinei, adică la graniţa cu vechiul 
regat. „Unităţi din armata austriacă şi ungară - scrie T. Bălan - se retrăgeau 
înspre Ardeal, arzând şi prădând". La 6 noiembrie cetăţenii din Câmpulung 
trimit la Fălticeni o delegaţie, în frunte cu profesorul Cătălin, care cerea prefec
tului şi generalului Neculcea ajutorul grănicerilor români. În seara zilei de 
5 noiembrie grănicerii români se îndreptau spre Suceava, unde ajung în ziua 
următoare. În seara zilei de 6 noiembrie comandantul Diviziei a VIII-a, în frunte 
cu generalul Iacob Zadie, se mută în localitatea de graniţă - Burdujeni. În acest 
fel ordinul primului ministru Marghiloman se îndeplinea, fără însă ca Divizia a 

9 Teodor Bălan, op. cit., p. 26. 
10 Alexandru Marghiloman, op. cit., p. 114. 
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VIII-a română să înainteze în Bucovina, România având încă tratat de pace cu 
Austro-Ungaria. 

În ziua de 6 noiembrie 1918 ora 11, regele Ferdinand îl invită pe Al. 
Marghiloman şi-i spune: „ ... miniştrii Antantei ... n-au încredere în guvernul dv. 
şi, după cum ştiţi, Antanta, în acest moment ... vă reproşează de a fi dat ordinul 
de intrare în Bucovina, fără să vă fi înţeles mai înainte cu ei. Bucovina face 
parte din teritoriile care fac obiectul învoielilor noastre cu ei ... ". După aceea, 
regele îi comunică lui Al. Marghiloman că s-a gândit la un guvern „în afară de 
partide", condus de generalul Constantin Coandă11 • 

Radu Economu publică o scrisoare inedită a lui Sever Zotta către Iancu 
Flondor, - datată „laşi, 20 oct./6 nov. 1918"12, care prezintă noi amănunte pri
vitoare la poziţia guvernului AL Marghiloman faţă de evenimentele din Buco
vina. Comentând informaţiile din scrisoare, R. Economu arată că telegrama lui 
Iancu Flondor către S. Zotta13 din 5 noiembrie 1918 a fost predată lui Al. 
Marghiloman, care a transmis că „lucrul s-a făcut". Apoi reţine informaţia 
despre declaraţiile primului minisb:u făcute în Senat, unde „a anunţat că Româ
nia a luat sub ocrotire Bucovina, încheind cu cuvintele «Trăiască România 
Mare»". Presa ieşeană apărută în cursul dimineţii anunţa intrarea armatei româ
ne în Bucovina. Autorul scrisorii considera că Marghiloman este un om politic 
abil, care se va acomoda „împrejurărilor" 14 . În continuare, autorul articolului se 
referă la evenimentele politice din laşul zilelor de 6--29 noiembrie 1918. 

Aşa cum am arătat mai înainte, guvernul conservator Al. Marghiloman n-a 
luat decizia fermă ca armata română să intre în Bucovina. Referindu-se la pozi
ţia lui Al. Marghiloman, S. Puşcariu notează în memoriile sale: „Marghiloman 
şovăie". Primul ministru şi-a exprimat doar intenţia de „ocrotire" a Bucovinei. 
Comportamentul lui Al. Marghiloman este legitimat de opţiunile de politică 
externă şi respectul faţă de angajamentele României prin tratatul de pace cu 
Austro-Ungaria şi Germania. El şi-a asumat întreaga responsabilitate civică şi 
naţională, chiar dacă evenimentele au infirmat propriile acţiuni şi convingeri. 
Faptele istorice arată indubitabil că guvernul Marghiloman n-a avut nici un 
merit concret în trimiterea armatei române spre Cernăuţi. El a aprobat doar 
intervenţia grănicerilor români în Suceava şi Gura Humorului. 

În seara zilei de 6 noiembrie 1918, noul guvern condus de generalul 
Constantin Coandă depune jurământul, apoi declară nul şi neavenit tratatul de 
pace de la Buftea, se angajează faţă de puterile Antantei să respecte integral 
prevederile tratatului de alianţă din august 1916, se pronunţă contra Austro-

11 lbidem, p. 114. 
12 Radu Economu, Iancu Flondor. Date inedite din Arhivele Statului, în „Analele 

Bucovinei", An. I, 111994, p. 60--61. 
13 Textul a fost reprodus de T. Bălan, op. cit„ p. 26. 
14 Radu Economu, op. cit., p. 57. 
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Ungariei şi Germaniei şi adresează trupelor de ocupaţie germane un ultimatum 
de a părăsi teritoriul României. La 8 noiembrie 1918 ofiţerul Aurel Popescul şi 
medicul Oct. Gheorghian, în calitate de delegaţi ai Consiliului Naţional din 
Cernăuţi, sosesc la Burdujeni şi-i transmit generalului Iacob Zadie mesajul 
Consiliului de a intra în Bucovina şi de a înainta, cât mai repede, spre Cernăuţi. 
Generalul I. Zadie primeşte de la Iaşi ordinul guvernului C. Coandă să pornească 
spre capitala Bucovinei. Deoarece înaintarea armatei decurgea foarte încet, 
Iancu Flondor expediază la 9 noi~mbrie o nouă telegramă lui V. Bodnărescul, în 
care arăta că situaţia este extrem de gravă şi ar putea determina demisia 
Consiliului Naţional Român15• Vasile Bodnărescul fusese primit în zilele de 7 şi 
8 noiembrie de generalii C. Coandă şi E. Grigorescu, de generalul Cristescu, 
şeful Statului Major, şi de Gorschi, secretar general la Ministerul de Război. 
Apo~ se întâlneşte cu N. Iorga, care intervine pentru audienţă la rege. Regele 
Ferdinand îl asigură pe V. Bodnărescul că se vor lua toate măsurile pentru ca 
Divizia a VIII-a să ajungă cât mai repede la Cernăuţi. La 11 noiembrie 1918 tru
pele române pătrund în Cernăuţi, alungă pe legionarii ucraineni, iar a doua zi 
populaţia face armatei române o primire triumfală. 

Am transcris filmul întâmplărilor din primele 12 zile ale lui noiembrie 
1918, cu scopul de a risipi aprecieri şi afumaţii eronate ce aduc prejudicii cauzei 
româneşti. Este indiscutabil că istoria Marii Uniri din toamna anului 1918 tre
buie să ia în considerare factorii interni şi externi specifici fiecărei provincii 
româneşti. Din punct de vedere al dreptului internaţional, intrarea trupelor 
Regatului României pe teritoriul Bucovinei, atunci parte a Austro-Ungariei, a 
fost perfect legitimă şi în conformitate cu prevederile tratatului de alianţă din 
august 1916. Rada Ucraineană s-a născut în alianţa şi sub pavăza militară a 
Austro-Ungariei şi a Casei de Habsburg şi, fără consultarea populaţiei bucovi
nene, a decis să alipească ducatul Bucovinei la Galiţia, însăilând prin forţa 
armelor „un stat" al cărui rege urma să fie arhiducele austriac Wilhelm, coman
dantul suprem al legiunii ucrainene16. În acelaşi timp, Consiliul Naţional din 
Cernăuţi a ţinut seamă de celebra declaraţie în 14 puncte a lui Th. W. Wilson, 
preşedintele S.U.A., care proclama: „Popoarelor Austro-Ungariei, al căror loc 
între naţiuni noi dorim să-l vedem salvgardat şi asigurat, trebuie să li se acorde 
posibilitatea cea mai liberă a dezvoltării autonome (art. X) cerând şi „evacuarea 
teritoriilor româneşti ocupate" (art. XI), prevederi ce vor fi apoi lărgite prin 
modificări şi adăugiri importante, în favoarea recunoaşterii dreptului la autode
terminare al românilor din Imperiul Habsburgic. 

Divizia a VIII-a a armatei române n-a ocupat Bucovina, ci ea a fost che
mată la Cernăuţi de Consiliul Naţional. Prin natura lor democratică şi politică 

u Teodor Bălan, op. dt., p. 18-19. 
16 Amănunte despre aceste probleme în Pavel Ţugui, Unirea Bucovinei cu România, în 

„To~i iubirea", numerele: 4 7, 48, 49 şi 50, 31 decembrie 1992. 
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paşnică, tolerantă şi străină exclusivismului etnic, cele două foruri civile s-au 
întrunit în Congresul General al Bucovinei care, în ziua de 28 noiembrie 1918, 
în conformitate cu principiile autodeterminării şi ale dreptului internaţional 
hotărăşte, în unanimitate, „unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României". 

Evident, această hotărâre istorică a Congresului General al Bucovinei 
urma să fie recunoscută de statele europene interesate. Evoluţia tratativelor de la 
Paris din anul 1919 constituie un subiect aparte ce trebuie cercetat cu răbdare şi 
responsabilitate. Din ce ştim până acum, în afara cercurilor radei ucrainene, nici 
un stat sau guvern european, inclusiv Rusia şi Ucraina Sovietică n-au protestat 
sub nici o formă împotriva declaraţiei Congresului General al Bucovinei din 
28 noiembrie 1918. 

Nordul Moldovei, cunoscut apoi sub numele Bucovina, a fost rupt în mod 
samavolnic din trupul Principatului Moldovei şi integrat în Imperiul Hasburgic 
în anul 1775, astfel că poporul român, ca realitate etnică-demografică, culturală 
şi geopolitică europeană, avea dreptul sacrosanct să-şi revendice teritoriul ce i-a 
aparţinut din vremuri imemoriale. Niciodată aria din nordul Moldovei n-a 
aparţinut Ucrainei, Rusiei sau Poloniei şi cu atât mai puţin Ungariei sau vechiu
lui Imperiu German. În lumina acestor considerente istorice, demografice şi de 
drept internaţional, Rusia, Franţa, Anglia şi Italia au recunoscut în august 1916 
dreptul României asupra Bucovinei. Se ştie că la 10 decembrie 1919, după 
îndelungi şi intense dezbateri se definitivează textul tratatului de pace cu 
Austria, astfel că art. 56 este reformulat în sensul recunoaşterii explicite a Unirii 
Bucovinei cu România. Tratatul este semnat de Austria, de reprezentanţii Româ
niei şi ai tuturor puterilor Antantei. În acelaşi timp, delegaţia română semnează 
şi Tratahtl minorităţilor, prima reglementare juridică şi politică de valoare inter
naţională, cu privire la spinoasa problemă a minorităţilor naţionale. 

Summary 

This study analyies the historical events of the end of 1918, when Bukovina is reunited 
with Romania, and insists on some aspects interpreted unilaterally by the historians. It is under
lined that the Romanian army did not occupy Bukovina, but was called by the legally constituted 
authorities. 
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DOCUMENTAR 

„ÎNSEMNĂRI ZILNICE" 

SAMUIL !ONEŢ 

Discursul istoriografic, din perspectivă documentară, oferă o extindere a orizontului infor
maţional, care argumentează observaţia că istoria este mereu „contemporană". Demersurile pentru 
identificarea, interpretarea şi publicarea unor documente oferă istoricului, omului de cultură în 
general, argumente pentru reconstrucţia istoriografică a trecutului în spiritul respectării adevărului 
istoric. 

Documentele pe care le publicăm se încadrează în seria unor necesare restituiri istorio
grafice, cu trimiteri la perioade diferite din istoria Bucovinei, şi, în mod deosebit, la perioada post
belică, în care inclusiv istoria a devenit un bun exploatat intens de regimul politic impus în 
România după anul 1944. 

lnsemnările zilnice (din care lipsesc paginile 114-117, 126-143, 148-151, 160-167, 
172-177 - vizibil rupte), aparţin lui Samuil Ioneţ ( 1878-1965), întemeietorul Muzeului Etno
grafic din Rădăuţi. Jurnalul a fost păstrat de juristul Valeriu Gherman, nepotul autorului, până în 
anul 1980, când l-a donat muzeului rădăuţean. Din acesta publicăm, în numărul de faţă, Fragment 
din povestea vieţii mele, paginile 179-190. Documentul reţine atenţia prin evocarea unor mo
mente semnificative din biografia lui Samuil Ioneţ, tipică pentru destinul intelectualului român din 
acest spaţiu istoric, prin conturarea contextului în care s-a format, s-a afirmat şi a fost distrusă o 
elită intelectuală şi valori specifice culturii şi civilizaţiei româneşti. 

Al doilea document, Procesul-verbal din 30-31 august 1952, extras din Registrul de pro
cese-verbale al Muzeului Etnografic - Rădăuţi, paginile l-17, prezintă importanţă din perspectiva 
transformării posibilului în istorie, când interesul pentru conservarea culturii româneşti a fost 
înlocuit cu apelul sârguincios la „valori" de import. 

în numerele următoare vom publica integral lnsemnările zilnice ale lui Samuil Ioneţ, ade
vărată „cronică măruntă" a vieţii rădăuţene postbelice din intervalul 6 august 1954-9 decembrie 
1956, document reprezentativ pentru sfărşitul dramatic el unei vârste culturale afumate strălucitor 
în Bucovina până în preajma celui de al doilea război mondial. 

Credem că prezentarea unor astfel de documente ar trebui inclusă într-o strategie naţională 
a recuperării demnităţii istoriei româneşti. 

1n pregătirea pentru tipar a documentelor am adaptat doar textul normelor ortografice 
academice în vigoare, fără notele explicative care s-ar fi impus. 

Rodica Iaţencu, 
Vasile I. Schipor 

FRAGMENT DIN POVESTEA VIEŢII MELE 

Sunt născut în comuna Ostriţa, jud. Cernăuţi. Părinţii mei, Dumitru şi Ana 
Ioneţ, erau ţărani muncitori, foarte sărmani, cu numai 20 prăjini de pământ şi o 
căsuţă cu o singură cameră şi cu o tindă. Acolo m-am născut în 1878, luna 
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august, ziua 13, stil nou, acolo am frecventat şcoala primară de la vârsta de 7 la 
13 ani. După terminarea şcoalei primare din satul natal am fost dus la Cernăuţi 
şi înscris la şcoala primară gr. ort. în clasa a III-a. În sat am terminat clasa a IV-a 
şi la oraş am ajuns iarăşi în clasa a III-a şi aceasta din cauză că nu ştiam limba 
germană, care era, la şcoala în care am fost înscris, limba de predare. La şcoala 
aceasta am stat până ce am terminat clasa a V-a şi apoi am fost primit în cursul 
pregătitor de pe lângă Şcoala Normală de băieţi din Cernăuţi. [M-]Am chinuit 
cinci ani cu mâncare slabă şi haine sărăcăcioase şi, în 1899, am trecut bacalaure
atul şi m-am trezit cu diploma de învăţător în buzunar. 

Octombrie 1899. Primul meu post de învăţător l-am primit în oraşul Gura 
Humorului, unde, din pricină că eram român, am funcţionat numai vr-o două 
luni. Gura Humorului era pe atunci oraş germano-evreu şi românii, puţini la 
număr, nu prea aveau cuvânt în treburile administrative şi tot aşa în treburile 
culturale. Şcoala era cu limba de predare germană şi majoritatea elevilor se 
compunea din evrei şi şvabi. Eu, fiind român, nu eram pe placul celui mai puter
nic poruncitor al oraşului, un popă catolic cu numele „Svoboda", şi am trebuit 
să părăsesc locul. 

Noiembrie 1899. Consiliul şcolar al ţării (aşa se zicea atunci) m-a numit 
diriginte şcolar la şcoala cu un singur învăţător Şi 6 ani şcolari din Şarul Domei, 
atinenţă de oraşul Vatra Domei, unde am muncit 8 ani şi unde am făcut dintr-o 
şcoală părăsită o şcoală-model, care a ajuns vestită în toată Bucovina. Inspec
torii şcolari veneau cu zecile de învăţători la Şarul Domei ca să le arate la faţa 
locului cum trebuie muncit într-o şcoală, cu un singur învăţător şi 6 ani şcolari. 
Şarul Domei era locul unde mi-am cheltuit cei mai frumoşi ani ai tinereţii, 
muncind cu multă înţelegere la ridicarea culturală a vrednicilor români munteni. 

Prin muncă culturală plină de dragoste pentru neamul din care am răsărit 
mi-a succes să-i cunosc pe muntenii din acest colţ depărtat al Bucovinei până în 
fundul sufletului. De dragostea acestui bun şi vrednic popor mi-a succes să 
săvârşesc în Şarul Dornei următoarele fapte: o şcoală-model din toate punctele 
de vedere; pe lângă şcoală, o grădină de legume-model, care serveau de model 
gospodăriilor ţărăneşti; o stupină mare cu tot felul de stupi, la care lucrau toţi 
copiii de şcoală şi cari mai târziu deveneau singuri albinari; am înfiinţat două 
ateliere de lucru manual (tâmplărie, sculptură), o bibliotecă pentru învăţători şi 
copii, cu mai multe sute de cărţi, un cor şi teatru şcolar. Gospodarii, văzând că 
şcoala-i cu stăpân şi că copiii lor au devenit harnici, buni şi de omenie, m-au 
ajutat să cumpăr pentru şcoală 112 ha pământ, pe care apoi, cu ajutorul oraşului 
V. Domei, să ridic o şcoală nouă, de zid, de toată frumuseţea. Şcoala veche era 
aşezată într-o baltă, unde primăvara orăcăiau broaştele pe sub podeală. Afară de 
aceste fapte, am înfiinţat cu bătrânii satului o judecătorie laică locală, unde se 
judecau toate neînţelegerile ce se iveau şi în felul acesta am scutit populaţia de 
hrăpăreţii de avocaţi. Eram singurul intelectual în localitate şi trebuia să fiu 
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vecinic alături de ei, şi la bine şi la rău. Am fost, afară de învăţător, preot, avo
cat, judecător etc. în cei 8 ani cât am activat în acest colţ de ţară, poate a avut 
judecătoria trei procese: unul de furt şi două de bătăi, pe care cons. de judecată 
local le-a respins. Avocaţii din Vatra Dornei m-au denunţat până la Ministerul 
Justiţiei din Viena că mă amestec în atribuţiunile lor şi ale judecătoriei. Cer
cetările făcute de un consilier de la tribunalul din Cernăuţi mi-au dat mie drep
tate. Cu toate greutăţile şi piedicile ce mi se puneau în cale, n-am părăsit nicio
dată calea adevărului şi a omenie_i şi prin o muncă bine chibzuită am devenit 
idolul elevilor de şcoală şi al întregii populaţiuni. Acolo, în cel mai îndepărtat 
colţ al Bucovinei, am găsit un popor sănătos la minte şi plin de dragoste pentru 
cultură. Nevenind în atingere cu persoane străine, trăind între păduri de cetenuri 
şi flori de munte, acei români vorbeau cea mai curată limbă românească. Afară 
de câteva localisme, limba lor era curată ca lacrima florilor din poienile tăinuite 
ale munţilor noştri. Acolo am umblat pe toate cătunurile şi am vizitat toate casele 
oamenilor săraci şi până la cel mai de frunte bogătaş. Am văzut şi mizerie în 
casele cu bolnavi, dar în cele mai multe gospodării am găsit oameni veseli şi 
mulţumiţi cu soarta. în regiunea şcoalei mele au dispărut minciunile, clevetirile, 
pizma, ura şi toate relele cari duc la duşmănii şi neînţelegeri între oameni. În 
zilele de sărbători ne strângeam lângă biserică şi sfătuiam şi puneam la cale 
numai lucruri bune şi de folos şcoalei, bisericii şi tuturor gospodarilor. Când un 
gospodar a dat într-o nenorocire, cu toţii îi săream în ajutor şi mai totdeauna îl 
scăpam de rău. Trăiam ca fraţii. 

Vizitând casele ţărăneşti şi întocmirea lor lăuntrică, am început a aduna şi 
studia mai de aproape industria casnică femeiască şi cea bărbătească. Modelele 
de cusături pe cămăşile cu altiţe erau atât de artistic compuse şi executate, că-ţi 
sta mintea în loc de unde le-au luat şi cine le-a învăţat. Stând însă de vorbă cu 
bătrânii şi bătrânele locului, am putut scoate la iveală că toată arta ţărănească e 
păstrată cu mare sfinţenie din generaţie în generaţie. O fată nu se putea mărita 
până nu ştia toate secretele gospodăriei şi toată industria casnică. începuturile 
industriei casnice ţărăneşti sunt de căutat departe, înaintea erei creştine - dova
dă că la săpăturile făcute la cetatea Sucevei s-au descoperit în mormintele de pe 
timpul lui Alexandru cel Bun peticuţe de pânză cu modele de broderii tot aşa de 
artistic executate ca cele din zilele noastre. 

După 8 ani de activitate rodnică pe teren şcolar şi extraşcolar, părăsesc 
Şarul Dornei, cu dornl în suflet ca urmaşii mei să urmeze cu toată dragostea 
opera culturală începută de mine de dragul copilului, de dragul poporului româ
nesc şi de dragul scumpei noastre Românii. Las urmaşilor o şcoală nouă cu cea 
mai bogată zestre şcolară, cu biblioteci, ateliere, cor, judecătorie laică etc. etc., o 
tinerime şcolară cuminte, de omenie şi bine educată, precum şi o populaţie dor
nică de cultură, iubitoare de şcoală şi cu tot sufletul pentru tot ce e românesc şi 
creştin. 
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în anul 1907, fiind postul de director şcolar în corn. Doma Candrenilor 
liber, am înaintat şi eu o cerere. între cei 17 competenţi eu eram cel mai tânăr şi 
de aceea nu pre aveam şanse de reuşită. Forurile şcolare însă, luând în conside
rare munca depusă de mine şi rezultatele obţinute în şi afară de şcoală, m-au 
numit directorul şcoalei din comuna Doma Candrenilor. Comuna Doma Can
drenilor e una din cele mai bogate şi, teritorial, cea mai mare în Bucovina. Afară 
de şcoala din centru, unde am ajuns eu director, în comună mai funcţionau încă 
două şcoli cu câte 2 clase - una în cătunul Poiana Negri şi una în Dealul 
Florenilor, aşa că în comună activau 9 puteri didactice. D[ orna] Candrenilor 
avea 3 500 locuitori, între cari erau mici minorităţi de nemţi şi un număr consi
derabil de evrei. Fiind Candrenii şi un centru comercial de lemnărit, erau şi o 
mulţime de funcţionari - toţi străini de neamul şi legea noastră. Fiind numărul 
copiilor de diferite naţionalităţi străine ajuns la 50, guvernul din Cernăuţi a înfi
inţat o clasă paralelă, pe lângă clasele româneşti, cu limbă de predare germană, 
întâiu cu un singur învăţător neamţ, şi mai târziu încă o clasă şi încă un învăţător. 

Până la venirea mea ca director în D[ orna] Candrenilor şcoala a fost con
dusă de mai mulţi învăţători, aşa că erau multe lucruri cari trebuiau puse la 
punct atât pe teren pedagogic, cât şi pe cel administrativ. Întâi am făcut un 
recensământ şcolar şi am găsit vr-o 70 copii cari nu erau înscrişi şi cari nu 
frecventau şcoala, deci creşteau ca analfabeţii. Am făcut toate sforţările ca aceşti 
copii să fie aduşi la şcoală, înfiinţând pentru ei o clasă separată, cu un învăţător 
bun. Au reuşit toţi copiii să ajungă buni ştiutori de carte şi, bucuria părinţilor! 

Ca să putem folosi cele învăţate în clasă şi în viaţa de toate zilele, am înfi
inţat ateliere şcolare de tâmplărie, sculptură şi dogărie. Nefiind în localitate far
macie, am înfiinţat o farmacie şcolară, înzestrată cu toate medicamentele nece
sare primului ajutor. Am comandat din Viena 4 mese (tejghele) pentru tâm
plărie, sculptură şi dogărie, cu toate sculele necesare ... , aşa că elevii aveau la 
îndemână toate sculele de care aveau nevoie. Se executau lăzi mari de zestre, 
lădiţe pentru ustensile şcolare, mese, scaune, dulăpaşe, lăiţi etc., iar în sculptură 
se înfrumuseţau cu sculptură populară blidare, poliţe, grinzi, lăzi, bote ciobă
neşti, furci de tors, fluiere, colţare etc.: şi, în fine, din dogărie: cofe, cofiţe, ciu
bere, bărbânţe, balerci, fedeleşe, apoi linguri, polonice etc. şi multe alte obiecte 
trebuitoare fiecărei gospodării. La început conduceam singur toate atelierele, dar 
n-am putut mai târziu, când au năvălit prea mulţi elevi şi am fost silit să-mi iau 
un ajutor. 

Învăţătorii tineri aveau prea puţină pregătire pedagogică, aşa că lucrul în 
clasă mergea foarte greu şi aceasta m-a făcut să mă gândesc la înfiinţarea unei 
biblioteci pentru învăţători. Am adunat cele mai de seamă cărţi din toate dome
niile ştiinţei generale, dar mai cu seamă din literatura pedagogică, atât româneşti 
cât şi germane - câteva sute la număr-, şi le-am pus la îndemâna corpului 
didactic. Se citea mult şi în scmt s-au cunoscut progrese în întreaga şcoală. Am 
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înfiinţat biblioteci pentru elevi, pe clase, cu sute de cărţi. Toată şcoala a început 
să meargă bine şi în 3 ani a ajuns să fie şcoală-model pe judeţ. 

Ca să deprind elevii la cruţare, am înfiinţat instituţia Lădiţa şcolarului, 
unde elevii depuneau bănişorii cari altfel îi cheltuiau pe câte nimicuri. 

Ca să pot da elevilor în mod gratuit rechizitele şi cărţile de şcoală, aranjam 
cu eleviifestivităţi. şcolare de toată frumuseţea, cari erau vestit de atrăgătoare şi 
lumea, dornică de ceva frumos, venea să petreacă; şi nu numai din localităţile, ci 
şi din satele vecine. 

Candrenarii sunt oameni evlavioşi şi eu, văzând că biserica n-are cor bise
ricesc, i-am invitat la şcoală, [şi], cu ajutorul lor, să facem un cor, ca să-i putem 
da bisericii o viaţă atrăgătoare. Am ales 24 bărbaţi, cu cari am alcătuit un cor 
bisericesc de toată frumuseţea. 

În comunele Candreni şi Poiana Stampii fun~ţionau 13 puteri didactice, cu 
cari am înfiinţat primul cerc cultural, dacă nu greşesc, primul în jud. Câmpu
lung. Am procurat toate revistele pedagogice, literare, din România şi Bucovina, 
ba şi câteva germane din Viena, cari circulau de la şcoală la şcoală, dând astfeliu 
posibilitatea învăţătorului să fie la curent cu noutăţile ştiinţifice ce apăreau. În 
şedinţele cercului se convorbiau cărţile citite şi articolele din reviste şi se ţineau 
lecţiuni practice model, aşa că şi cel mai slab pregătit înv[ăţător] avea ocazia să 
vadă şi să înveţe ceva. 

ln anul 1913 am deschis în Candreni un curs universitar analog celui din 
Vălenii de Munte al d-lui Nicolae Iorga. S-au prezentat peste 100 cursanţi din 
toate clasele sociale şi din întreaga Bucovină. Ca profesori i-am avut pe Dr. 
Iancu Nistor, George Tofan şi Eugen Botezat. 

Tot în anul acela am deschis o clasă de analfabeţi, la care s-au anunţat şi 
bătrânii cărunţi. 

În anul 1914 m-am căsătorit cu înv[ăţătoarea] Eugenia Alexandrovici din 
Vicovu! de Jos. Imediat la venirea ei în Candreni am înfiinţat un atelier de ţesă
torie şi cusături din arta ţărănească. Candrenii a devenit vestit prin expoziţiile ce 
se organizau în vacanţele şcolare. 

În I 914 a izbucnit războiul mondial. Şcolile au fost închise şi prefăcute în 
spitale militare. Noi însă n-am stat cu mâinile în sân, ci am concentrat elevele 
şcoalei într-o clasă încă neocupată de a1mată, am colectat lână din care s-au con
fecţionat mii de mânecuţe, genunchere, ciorapi şi pulovere pentru soldaţii arde
leni care mergeau pe front. Am ţinut învăţământ şi în timpul războiului. Armata 
ne-a cedat 2 clase în şcoală. 

În 1916 am fost arestat şi dus la Bistriţa înaintea Cons[iliului] de Războiu, 
fiind învinuit de antiaustriac. N-am fost condamnat, deoarece rapoartele gen
darmeriei au fost în favorul meu. 

În 1918, după prăbuşirea Austriei şi ocuparea acestei regiuni de către 
armata română, s-a deschis altă lume pentru şcoala şi învăţătorimea română. 
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Aici, în Candreni, clasele germane au dispărut şi şcoala a devenit cu adevărat 
românească. 

În 1918 s-a deschis în Bucureşti o expoziţie a cărţii româneşti. Eu am ple
cat la Bucureşti, de unde am adus pentru şcoală toate cărţile de citire, de aritme
tică şi toate rechizitele şcolare. Afară de aceasta am mai adus câteva sute de 
cărţi din literatura copiilor şi tot felul de cărţi literare pentru adulţi, cu cari am 
deschis prima librărie sătească din Bucovina, „Lumina Satelor". Această librărie 
a adus mari foloase populaţiei din acest colţ de ţară. Erau elevi cari aveau bi
blioteci cu multe cărţi cumpărate din librărie. 

Atelierele elevilor şi elevelor lucrau la întrecere şi în 1922 am participat la 
expoziţia industriei casnice din Bucureşti cu obiecte lucrate de copii în valoare 
de peste 100 OOO lei. Lucrările din industria casnică femeiască, precum şi albu
mele de modele prezentate de scumpa mea soţie au fost premiate cu medalia de 
aur. A fost unica şcoală primară din întreaga Românie. 

Am înfiinţat un muzeu şcolar, care a fost vizitat de popor şi de foarte multă 
lume intelectuală. Afară de acest muzeu, fiecare clasă avea în dulap un muzeu 
pedagogic cu toate piesele ce se foloseau în învăţământ. În felul acesta absb:ac
tismul a dispărut din învăţământul şcoalei din Candreni. Şcoala a devenit o 
şcoală-model din toate punctele de vedere. Venea multă lume să vadă o muncă 
şcolară model şi să admire organizarea ei. Am ajuns să fim vestiţi în toată Buco
vina şi în celelalte provincii din România Mare. 

19 24. Cu ziua de I martie 1924 am fost numit sub revizor şcolar de control 
pentru judeţul Câmpulung, în care calitate am funcţionat până în 1 ianuarie 
1926, când am fost numit inspector şcolar de control al judeţului Rădăuţi. Am 
luat în seamă postul de inspector pe 12 februarie 1926, iar pe ziua de 1 mrutie 
am fost numit inspector şcolar inamovibil al jud. Rădăuţi. 

În vara anului 1927 - luna iulie - am fost ales senator al jud. Rădăuţi, 
în care calitate am muncit pentru binele şi propăşirea populaţiei din acest judeţ. 
Am arătat că şi în politică există cinste şi omenie şi am căutat ca populaţia să 
aibă încredere în alesul ei. 

La 1 februarie 1928 am fost numit director al Şcoalei de Băieţi nr. 2 din 
Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare, unde am funcţionat până la ieşirea la pensie, în 31 
decembrie 1933. Când am luat în seamă conducerea Şcoalei nr. 2, m-am speriat 
ce-am găsit. O clădire, văzută pe dinafară, foarte arătoasă, chiar impozantă, 
înlăuntru însă, o sărăcie neînchipuită. Am cerut să mi se arate materialul didac
tic, biblioteci etc. şi mi s-au adus 17 cărţi rupte, ferfeniţ[ite] din cărţile copiilor 
sărmani şi nimic alta. Eu, văzând lucrul acesta, am dat cărţile omului de servi
ciu, cu ordinul să le arunce şi pe acestea în foc, ca să ştiu că am luat în primire o 
cazarmă goală şi dărăpănată, fără pic de inventar. Ca să arăt lumii ce şi cât poate 
face un om dacă se gândeşte serios la obligaţiile ce le are, la popornl care aş
teaptă de la şcoală şi învăţător o educaţie cuminte a generaţiei de mâine şi o cui-
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tură demnă de ţara în care trăim. Şcoala şi învăţătorii sunt chemaţi să muncească 
din răsputeri şi cu dragoste la ridicarea culturală a neamului românesc. 

M-am apucat serios la lucru şi nici n-au trecut 2 ani şi şcoala, care înainte 
sămăna cu o cazarmă pustie, s-a prefăcut într-o instituţie-model de educaţie şi 
cultură românească. Pe când, la început, am strâns abia vr-o 200 elevi, acum, 
când lumea s-a încredinţat că şcoala e o instituţie-model, unde se munceşte 
serios şi cu pricepere, toată tinerimea şcolară din oraş a năvălit la şcoala aceasta, 
celelalte şcoli primare din oraş rămânând fără elevi, şi apoi să fi văzut arătări şi 
proteste! Şcoala noastră avea peste 600 elevi frecventanţi şi 16 puteri didactice. 
S-a stabilit o nouă circumscripţie şcolară în oraş, dar lumea căuta pe toate căile 
să-şi înscrie copiii la şcoala aceasta. Nu mă voi lăuda singur cu activitatea ce am 
depus-o la această şcoală şi nici cu progresele realizate, ci mai bine voiu adăuga 
la această poveste câteva procese-verbale de inspecţie ale diferitelor organe de 
control, din cari se poate vedea lămurit cum trebuie de muncit la o instituţie de 
educaţie şi cultură, dacă vrei ca ea să aducă foloase neamului şi ţării. 

1 li 19 34. Cu ziua de 1 ianuarie 1934, fiind suferind, am cerut pensionarea 
şi am lăsat urmaşului meu o şcoală-model din toate punctele de vedere. 

Ca să nu-mi fie urât şi să pot continua munca pe teren cultural, cât timp 
voiu mai fi în stare să aduc neamului şi ţării foloase, m-am apucat, împreună cu 
scumpa mea soţie, să întemeiez un muzeu etnografic în oraşul Rădăuţi. Am adus 
colecţiile noastre din Candreni, cari au fo1mat temelia muzeului etnografic din 
oraşul Rădăuţi. Întâi l-am aşezat în locuinţa noastră din Str. Regele Ferdinand şi 
apoi le-am strămutat într-o cameră de la Şcoala nr. 2 băieţi. De acolo l-am dus în 
Palatul Hergheliei, la etaj, unde am căpătat o sală mare şi mai două camere şi 
unde am început cu organizarea definitivă a unui muzeu etnografic românesc. 
Pe lângă colecţiile noastre, am început a cutreiera toate satele din judeţul Rădăuţi 
şi a culege piese vechi, potrivite pentru colecţiile unui muzeu etnografic. Împre
ună cu scumpa mea soţie, piesele achiziţionate erau cercetate, studiate din toate 
punctele de vedere, inventariate şi, în fine, aşezate în vitrine pentru a fi văzute 
de vizitatori şi studiate de cercetători şi oameni de ştiinţă. Într-un an de zile 
muzeul întemeiat ajunsese să aibă expuse peste 3 OOO piese din viaţa popornlui 
român, din negura trecutului şi până în zilele ce le trăim. Munceam în muzeu 
ziua întreagă împreună cu scumpa mea soţie, ca să-i putem da o înfăţişare atră
gătoare din toate punctele de vedere. Muzeul a ajuns să fie admirat de toţi cari 
treceau prin colecţiile lui, dar mai ales de oamenii de cultură. Ne bucuram ca 
copiii de reuşita noastră. Până l-am văzut muzeu am avut destule supărări şi 
deziluzii. Din toate părţile eram hărţuiţi şi ni se puneau în cale diferite piedici, 
ca doar nu ne-ar succede întemeierea unui aşezământ cultural de seama unui 
muzeu etnografic. Noi însă ne făceam că nu auzim şi nu ştim nimic din cele ce 
se petrec în jurul nostru, ştiind că cultura în toate timpurile şi la toate popoarele 
a înaintat încet, şi aceasta din pricina egoismului şi prostiei omeneşti. Noi 
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tăceam şi munceam cu zor la organizarea unui focar cultural, care într-un timp 
scurt a ajuns să fie o cinste, o mândrie pentrn oraşul şi jud[ eţul] Rădăuţi, ba şi 
pentru toată patria română. Aveam atâtea piese de muzeu că încăperile din 
Palatul Hergheliei au devenit neîncăpătoare şi trebuia să căutăm alt local mai 
încăpător, deoarece piesele de muzeu veneau rapid şi din toate părţile. 

Spre norocul nostrn, Casa Naţională de lângă gropniţa lui Bogdan sta pus
tie şi devastată şi-şi aştepta şi ea o menire oarecare. Fondul Bisericesc devenise 
iarăşi proprietarul ei şi eu am trimis o cerere directomlui Fond[ului] Bisericesc 
să ne cedeie imobilul pentru muzeu. Dl ministrn dr. Ioan Nistor era atunci co
misar regal peste Fond[ul] Bisericesc şi, cu ajutorul D-sale, am primit Casa 
Naţională pentru muzeu. 

15/X 1935-19/X 1935. În 21/X am început cu reparaturile şi din 24/X am 
început cu strămutarea pieselor din Palatul Hergheliei în noul local. Şi stră
mutarea şi întocmirea au durat până pe la mijlocul lui noiembrie 1935. 

De aici încolo citiţi în cronica muzeului pagina 87, care vă va povesti lu
cruri frumoase până în anul 1944, luna martie, când am fost evacuaţi şi muzeul 
s-a pierdut. S-a pierdut o avere naţională, care nu se va putea înlocui niciodată. 
Jud. Rădăuţi a avut în 1943 şi până la evacuarea din 1944 nenorocul să aibă ca 
prefoct un ardelean (colonel), originar din apropierea Făgăraşului, corn. Hurezu, 
care a prădat ca un hoţ de drumul mare judeţul, dar mai ales oraşul Rădăuţi. 
Totul ce a găsit mai de preţ a fost ridicat, încărcat în vagoane şi dus la mama sa 
din Hurezu, lângă Făgăraş. Acel hoţ mi-a luat şi cele 4 vagoane aprobate de 
minister pentru evacuarea muzeului. Le-a luat de la muzeu, le-a încărcat cu oi, 
vaci de rasă, cai, mobilă (10 vagoane) şi dif{erite] alte lucruri scumpe, ca haine, 
scoa1\e etc., şi le-a trimis toate la familia sa de lângă Făgăraş, corn. Hurezu. El a 
păgubit statul român cu cel puţin 50 OOO OOO lei şi poporul cu cele mai scumpe 
odoare rămase din bătrâni. Din pricina confiscării vagoanelor, piesele de muzeu 
au rămas gata împachetate, pe loc (între 9 şi 10 OOO bucăţi) şi au fost apoi ridi
cate de oficialităţile sovietice şi duse în cine ştie care regiune a marelui imperiu 
sovietic. Am făcut cereri la toate comisiunile internaţionale, la toate ministerele 
şi la marele comandant sovietic al armatei sovietice de sud pentru retrocedarea 
muzeului sau despăgubirea în bani. Totul în zadar. Abia la urmă am primit de la 
Comisiunea Internaţională din Bucureşti unnătorul răspuns: Comisiunea Română 
de legătură cu Comisia Aliată de Control zice: „la intervenţia noastră, Comisia 
Aliată de Control a răspuns prin adresa nr. 1188 E din aprilie a.c. (1946) urmă
toarele: «Întrucât muzeul din Rădăuţi a fost ridicat în timpul luptelor din acea 
regiune, iar direcţia muzeului nu posedă nici un act din partea unităţii respective 
de ridicarea muzeului, nu poate fi vorba în acest caz de nici o compensaţie»". 

În regiunea aceasta n-au fost lupte, iar colecţiile muzeului au fost declarate 
pradă de războiu, încărcate în patru vagoane de la un tren care a ridicat prăzile 
de războiu din Moldova. Muzeul din vorbă avea secţii dintre care cea mai 
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bogată era secţia etnografică. cu peste S OOO piese, alese din viaţa neamului 
românesc, din cele mai îndepărtate timpuri şi până în zilele noastre. Apoi venea 
secţia bisericească. cu câteva sute de icoane vechi pictate pe lemn, pânză şi sti
clă şi zeci de cruci, troiţe şi toate piesele ce se foloseau de preoţi la sf. liturghie, 
prohvade, înmormântări etc. 

PROCES-VERBAL 

30-31 august 1952 

Cu prilejul inspecţiei tov. Ion Paşa la muzeul din Rădăuţi, s-au dat urmă
toarele îndrumări în vederea reorganizării: 

1) în sala I se prezintă cosmogonie, astronomie, petrografie. în prezent se 
începe cu vulcanismul prezentat printr-un tablou. Se va începe cu prezentarea 
originei pământului, printr-un tablou care să arate nebuloasă după teoria savan
tului sovietic Schmidt. Se va citi în prealabil expozeul lui Schmidt şi critica lui 
Fezencov din Analele româno-sovietice. Sub acest tablou se va aşeza, într-o 
mică vitrină specială cu explicaţii, ~eteoritul care astăzi e prezentat în fundul 
sălii printre minerale, spre a se scoate în evidenţă această dovadă a adevărului 
teoriei lui Schmidt. 

Tabloul cu vulcanismul se va împinge mai în fund, după primul tablou, în 
teoria lui Schmidt; sub tabloul cu vulcanismul se vor prezenta, în vitrină, roci, 
minerale, pietre, arătându-se originea, unde se poate, şi arătându;.se la ce se pot 
întrebuinţa aceste minerale şi pietre. Din vitrină se vor scoate dublurile, duble
tele şi tripletele, care se vor trece în depozit. De asemeni se vor scoate mine
ralele cu tipare paleontologice, cari se vor trece la evoluţia vieţii. 

Mineralele se vor împărţi în eruptive, sedimentare şi de origine organică. 
Cărbunii se vor prezenta după esenţe. În vitrina cu minerale de origine organică, 
pe lângă cărbuni se va prezenta stratigrafia, arătând că este şi petrol sub ultimul 
strat de piatră. 

în aceiaşi sală se prezintă tablourile astronomice cari vor fi completate cu 
un glob terestru. 

Tot aici, pe peretele din stânga se vor aranja texte din Engels, cari definesc 
viaţa ca o manifestare a materiei în formele ei superioare de organizare, proteine 
(albumine), precum şi schema originei şi evoluţiei vieţii. Sub texte, în vitrine, 
cărţile savanţilor sovietici Oporin şi Lepenşenscaia. 

2) în sala II, tabloul cu evoluţia peştilor se va completa cu un tablou pre
mergător, arătând evoluţia vieţii de la formele cele mai elementare până la peşti; 
sub acest nou tablou se vor prezenta în vitrină tiparele de melci şi scoici petrifi
cate, din epocile primitive. După tabloul cu evoluţia peştilor până la reptilă, se 
va prezenta un nou tablou, cu evoluţia marilor reptile din epoca secundară până 
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la mamiferele din terţiar şi cuaternar, până la mamuţi şi maimuţe. Sub acest nou 
tablou se vor aranja în vitrine tiparele de ferigi din secundar şi terţiar şi oasele 
de animale fosile. Această prezentare a evoluţiei vieţii în epocile geologice tre
cute va ocupa partea din stânga a sălii II. 

În partea din dreapta a acestei săli, în locul actualei vitrine cu petrografia 
(care trece în sala I), se va prezenta seria de animale inferioare actuale, atât 
preparate umede cât şi uscate. Coleopterele se vor completa şi cu alte insecte. Se 
va rearanja colecţia de melci şi scoici, scoţându-se pietrele. 

În mijlocul sălii se va instala o vitrină de sticlă pentru animale mici cu 
blană (rozătoare, răpitoare, lilieci). 

3) În sala III se va prezenta ornitologia şi animalele mari (în general fauna 
raionului). 

4) În sala IV se va modifica prezentarea comunităţii primitive, prezentân
du-se în ordine panourile evoluţiei, prin astuparea ferestrei şi utilizarea luminii 
artificiale. 

5) Pentru completarea cu materiale arheologice a comunităţii primitive se 
va lua legătura cu muzeul din Suceava, eventual propunând schimburi sau tre
ceri în custodie. 

6) În ce priveşte prezentarea geografică, geologică şi arheologică a raionu
lui, alcătui.rea hărţilor cu caracteristicile locale geografice-geologice şi cu am
plasamentele vechilor aşezări, regimul apelor, climei etc., toate acestea se vor 
putea prezenta numai după ce se vor întreprinde studii şi cercetări pe teren şi se 
vor culege rezultate ştiinţifice. Aceste cercetări se vor înscrie în planul de muncă 
al muzeului. 

7) În sala mare (V) se prezintă orânduirile socialiste bazate pe clase. 
Materialul ce reflectă sclavagismul va fi trecut între uşa de intrare şi fe

reastră, iar textul clasic se va transpune pe perete deasupra standului. 
Materialul ce reflectă feudalitatea va fi prezentat în prima boxă a sălii V, 

condensându-se aici toate piesele referitoare la această orândui.re socială, aflate 
în sălile VI şi VIL 

Prezentarea se va face după principiile tematicii: a) uneltele de muncă 
(adunate din toate sălile şi selecţionate, dubletele trecându-se în depozit); b) 
piese cari să evidenţieze relaţiile de producţie şi pentru cari vor trebui întreprinse 
cercetări prin arhive şi prin legătură cu Arhivele Statului din Iaşi, spre a se 
procura fotocopii după documente de vânzări de moşii cu sate de iobagi, foi de 
zestre, danii domneşti către boieri etc.; c) modul de viaţă al ţărănimii, în care se 
va include întreg materialul etnografic mai vechi de veacul XIX, adunat din 
toate sălile şi selecţionat, dubletele trecându-se în depozit; d) modul de viaţă al 
boierimii, pentrn care se vor cerceta piese reprezentative, se vor scoate copii 
după portretele boierilor din Arbore, de la ctitoria lor unde sunt fresce bine păs
trate şi se vor construi machete de case vechi boieteşti; e) organizarea statului 
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feudal, ce se va reprezenta prin: viaţa domnitorilor, portrete, cetăţile moldovene 
în fotografii şi machete, resturi arhitecturale ce se vor cere în custodie de la alte 
muzee; f) organizarea armatei, armament, scene de bătălie, stampe cu ostaşi din 
annata veche; g) organizarea bisericească, fotografii de mănăstiri, monumente 
istorice, un număr mic de icoane (cele mai multe se vor trece în depozit) şi do
cumente cari să arate proprietăţile feudale ale bisericilor şi felul în care ele 
exploatau ţărănimea, pentru procurarea cărora se va lua legătura cu Arhivele 
Statului, pietrele de mormânt ale domnitorilor; h) mişcările revoluţionare cari au 
dus la răsturnarea feudalismului, punându-se în evidenţă mişcările ţărăneşti 
locale, atât ale românilor cât şi ale ucrainenilor, de la 1848, pentru cari se va 
aduna toată documentaţia necesară. 

Materialele ce reflectă orânduirea capitalistă vor fi prezentate în a doua 
boxă a sălii mari (V) tot după principiile tematice: a) uneltele de muncă agricolă 
ţărănească evoluată, locul central ocupându-l plugul de fier şi concentrându-se 
aici toate meşteşugurile ţărăneşti ale căror unelte se găsesc acum în sala VII; b) 
uneltele modeme, batoză etc., cari erau folosite la început numai de exploatatori 
şi cari reflectă exploatarea capitalistă se vor procura în machete, căci spaţiul 
redus nu permite prezentarea în mărţme naturală; c) unelte şi produse meşteşu
găreşti, organizarea breslelor, steagurile de bresle, precum şi documente ce se 
vor căuta, referitoare la bresle; d) documente şi machete asupra primelor manu
facturi şi întreprinderi industriale din raion, legate mai ales de exploatarea lem
nului, precum şi asupra primelor făbricuţe de săpun, de lumânări, mături, nas
turi, sticlă, din cari să reiasă modul de exploatare, dividendele, pentru cari se vor 
face cercetări întinse, spre a se găsi înscrierea firmelor, listele de plata muncito
rilor etc.; e) numismatică şi filatelie, pentru a ilustra comerţul; f) obiecte de uz 
casnic ţărăneşti din veacurile XIX şi XX, cari se vor grupa în jurul machetei 
aşezării ţărăneşti; g) obiecte de uz casnic ale burgheziei şi moşierimii, macheta 
unei case mari de exploatator; h) armata pe timpul regalităţii; i) ilustraţii cu 
castelul regal din Valea Putnei etc. 

7) Obiectele mari, plugul, lăzile etc. se vor instala pe podişuri speciale şi 
nu vor mai fi prezentate direct pe podeaua sălii. Materialul ceramic se va rări, 
întrucât piesele sunt asemănătoare, şi o parte se va trece în depozit. Vasele sparte 
se vor scoate din expoziţie, păstrându-se numai cele întregi. Teracotele pentru 
sobe şi cămine se vor prezenta înb:-o vib:ină specială, iar glafurile ferestrelor vor 
fi lăsate libere. 

8) Sala VI se va destina pentrn prezentarea marilor personalităţi culturale 
locale şi a operei lor: compozitorii Ciprian Porumbescu, Tudor Flondor, Eusebie 
Mandicevschi şi Isidor Vorobchievici, pictornl Bucevschi, scriitorul Simion Florea 
Marian, precum şi oamenii de cultură din alte regiuni cari au activat în Buco
vina, ca Aron Pumnul. Tot în această sală vor fi grupate cele mai reprezentative 
opere de artă olastică din colectiile muzeului. aforă <le cele cari nrezintă si 
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interes documentar pentru ilustrarea orânduirilor sociale şi cari vor fi încadrate 
în tematică. 

9) Pentiu secţia construirii socialismului rămâne sala VII şi culoarul. Sala 
VII se va lărgi prin demontarea zidului ce o desparte de săliţa dintre sălile VI şi 
VII, precum şi prin desfiinţarea peretelui de scânduri din partea opusă, supri
mându-se depozitul de materiale, ce vor fi trecute parte în laborator (verandă) şi 
parte în atelier. În felul acesta sala VII va fi cam o dată şi jumătate mai mare ca 
în prezent. Materialele din această secţie trebuie să reflecte: intrarea armatelor 
sovietice şi lupta pentru dobândirea fascismului; industria actuală din cuprinsul 
raionului; sectoiul socialist agricol, cooperatist, transporturile, asistenţa socială 
şi culturală. Materialul fotografic existent se va completa şi se va procura şi ma
terial muzeistic de la întreprinderi. În sala VII se va intra direct din sala VI şi se 
va ieşi pe culoar, printr-o uşă nouă ce se va face în capătul sălii VII. 

lo) Fiecare sală de expoziţie va fi numerotată. În interiorul fiecărei săli, 
vitrinele, mesele, machetele vor avea de asemeni numere de ordine, pentru a 
uşura vizitarea. Obiectele vor fi însoţite de texte lămuritoare, aşezate alături sub 
mici geamuri, rezemate de suporturi. 

11) În prima sală vor fi aplicate texte mari din clasici, despre cultură, 
despre rolul muzeului, despre concepţiile noi asupra ştiinţei. 

12) Pentru punerea la punct, conform celor de mai sus, a sălilor 1, 2, 3 şi 
4, tov. director Asaftei se obligă a înfăptui lucrările până la data de 5 octomvrie, 
cu condiţia de a fi lăsat să lucreze numai pentru muzeu. Tov. Asaftei a fost scos 
din munca de la muzeu timp de o lună, în aprilie şi mai 1952, de către Sfatul 
Popular, pentru campania agricolă, ca delegatul_ Sfatului în comunele Baineţ şi 
Vicovu! de Jos. 

Pe data de 9 august a.c., tov. Asaftei a fost iarăşi scos din producţie pe 
timp de 4 (patru) luni, ca instructor F.D.P. în campania prelucrării proiectului de 
constituţie, fiind membiu în comisia organizatorică a consiliului raional F.D.P. 

Tov. Asaftei a fost chemat de pe teren cu prilejul inspecţiei tov. Paşa. Va 
trebui să ia parte la consfătui.rea directorilor de muzee din regiunea Suceava, în 
ziua de miercuri, 3 septemvrie, a.c., la Suceava. De asemeni la consfătuirea din 
oraşul Stalin, pe timp de 8 zile, în luna septemvrie. 

Pentru a face faţă sarcinilor sale la muzeu şi a desfăşura activitate în cam
pania iniţiată de C.p.A-C. în vederea combaterii misticismului, prin organizarea 
expoziţiei muzeale volante de răspândire a cunoştinţelor ştiinţifice, tov. Asaftei 
trebuie lăsat să lucreze nestingherit la muzeu. 

13) Pentru adunarea materialelor necesare punerii la punct a celorlalte săli 
şi amenajarea sălii a VII[-a ], se stabileşte termenul de 31 decemvrie 1952. 

14) La consfătuirea de la Suceava, directorul muzeului va prezenta pro
punerile complete de buget pe 1953, incluzând şi construirea sobelor în sălile 
muzeului. 
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15) Problemele Muzeului din Rădăuţi s-au discutat în zilele de 30 şi 31 
august 1952. Au luat parte la aceste lucrări tov. Dumitru Juravlea, şeful secţiei 
culturale a Sfatului Popular Regional; Filaret Ozarchievici, şeful secţiei cultu
rale a Sfatului Popular Raional; Gheorghe Asaftei, directorul muzeului; Samuil 
Ioneţ, asistentul muzeului; Ion Paşa, delegatul C.p.A.C. 

16) Câte un exemplar din prezentul se va depune la: Raionala P.M.R., 
Regiunea Suceava - Secţia Culturală, Raionul Rădăuţi, Secţia Culturală, Muzeul 
Rădăuţi şi C.p.A.C. 

Ion Paşa 

NOTĂ 

Muzeul din Rădăuţi a fost, chiar de la înfiinţarea sa, în 1934, un muzeu etnografic, primul 
de acest fel din Moldova. După jaful săvârşit de armata sovietică în toamna anului 1944, Samuil 
Ioneţ, întemeietorul şi directorul muzeului, văzând că nu poate recupera pierderea, a început să 
adune de prin sate alte obiecte etnografice pentru a reface patrimoniul acestuia. în 1948 muzeul a 
fost redeschis, având şi de această dată un profil etnografic bine definit. În Cartea vizitatorilor din 
perioada 1947-1951 sunt consemnate numeroase aprecieri elogioase, atât asupra conţinutului 
muzeului, care prezenta la acea vreme „o imagine vie a vieţii şi realităţilor din frumoasa noastră 
Bucovină" (p. 7), cât şi asupra strădaniei depuse de „fondatorul şi animatorul acestei instituţii de 
aleasă cultură (dl. S. Ioneţ)", aşa cum nota profesorul Const. Ciopraga la 3 mai 1948 (p. 2). Dar 
Samuil Ioneţ, care a făcut parte din generaţia intelectualilor bucovineni ce a contribuit la afirmarea 
spiritualităţii româneşti în această parte a ţării, înainte şi după revenirea Bucovinei la patria mamă, 
a devenit de această dată incomod şi trebuia înlăturat. Mai întâi a fost angajat alt director, Samuil 
Ioneţ ocupând un post inferior (asistent). A venit apoi inspectorul Ion Paşa de la Comitetul pentru 
Aşezămintele Culturale din R.P.R. care, în zilele de 30 şi 31 august 1952, a încheiat procesul-ver
bal pe care îl redăm în întregime. Samuil Ioneţ a mai semnat condica de prezentă până în ziua de 9 
septembrie 1952 (la intrare; la ieşirea din serviciu nu a mai semnat). Din ziua următoare, în locul 
său va semna un oarecare Hâncu Adrian. 

Procesul-verbal încheiat de Paşa Ion reprezintă o mostră de impunere a abandonării unor 
tradiţii culturale cu specific românesc în Bucovina, ca şi în întreaga ţară, în perioada de maximă 
sovietizare a României prin toate mijloacele. îndrumările acestui slujbaş urmăreau înlocuirea 
valorilor noastre perene cu aşa-zisele teorii ale ştiinţei şi culturii înaintate sovietice. Cu toate insis
ten\ele ce au urmat, „îndrumările" date de Paşa Ion nu au putut şi nici nu aveau cum să fie îndepli
nite. De aceea, peste cinci ani, se va reveni la profilul iniţial al muzeului, expoziţia de bază a aces
tuia fiind reorganizată în anul 1958, pe tematica ocupaţiilor populaţiei din zonă. 

Dragoş Cusiac 

Reswne 

Les documents reunis sous le titre Je n 'ai jamais quitte la voie de la veri te et de l 'humw1ite 
contiennent un fragment autobiographique et un proces-verbal. Le premier appartient ă Samuil 
Ioneţ, le fondateur du Musee Ethnographique de Rădăuţi, I 'auire a ete redige en 1952, par un 
activiste du parti. Les deux documents presentent des aspects interessants de la vie de Bucovine 
dans la periode 1878-1957, au centre desquels se trouvent la formation, l'affirmation et la 
destruction de I 'elite intellcctuelle, des valcurs de la culture et de la civilisation de cel espace 
roumain. 
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Mircea Grigoroviţă, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didac
tică şi Pedagogică, 1996, 159 p. 

Cartea de faţă se înscrie în linia celor tipărite de Mircea Grigorovi\ă anterior: Învăţământul 
în nordul Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, 1993 şi Din istoria culturii în Bucovina (1775-
1944), Bucureşti, 1994 şi are aceleaşi calităti şi neajunsuri. Şi aici autorul pune în discut ie pro
blemele, cu cărtile pe masă, în sensul că fiecare informatie este strict verificată. Baza materialului 
documentar o formează, cu precădere, presa~ Mircea Grigorovită se recomandă prin cărtile sale cel 
mai bun cunoscător al presei din Bucovina, în toate domeniile. În atentia sa stă şi presa germană. 

Cartea de faţă este o lucrare polemică cu istoriografia germană din ultimii ani şi aduce cla
rificări în chestiunile aflate în divergentă. Politica de germanizare în Bucovina s-a efectuat prin 
coloniştii germani aduşi din diferite părti ale imperiului, îndeosebi muncitori pentru exploatările 
miniere şi forestiere. Colonizarea poloneză şi ucraineană este detem1inată de conditii economice. 
Moşierii români îi angajează ca mână de lucru ieftină şi asistăm la o adevărată invazie a aloge
nilor, care modifică structura demografică a provinciei. 

Mircea Grigorovită consacră un capitol lucrărilor lui Karl Emil Franzos despre românii 
bucovineni. Franzos este colegul lui Eminescu la Cernăuţi şi îi închină şi el o odă lui Aron 
Pumnul la încetarea sa din viaţă. Lucrările sale prezintă putin interes pentru noi, însă istoricii lite
rari germani găsesc că era un scriitor reprezentativ pentru evocarea mediilor evreieşti din răsăritul 
Europei. Eminescu critică sever lucrările sale pentru modul cum îi prezintă pe români. 

Cartea de fată este o lucrare ştiintifică cu o bună documentare şi bogătie de informatii. 
Neajunsul ei constă, ca şi al celor anterioare, în absenta indicilor care să faciliteze consultarea. 

D. Vatama11i11c 

Ion Gherrnan, Cronica ţinutului Herţa, pământ dintotdeauna românesc, Bucureşti, 
Editura „Viaţa medicală românească", 1996, 320 p. + ilustraţii şi reprodu
ceri din presă. 

Ion Ghennan, medic şi biolog, este la a treia carte despre ţinutul său natal, după monografi
ile Ţinutul He11a (1991) şi Istoria tragică a Bucovinei, Basarahiei şi Ţinutul Herfa (1993). Cartea 
de fa\ă se deschide cu consideraţii generale privind istoria, arheologia, etnografia şi demografia 
acestui ţinut. Ocupă un loc important în această primă parte a căf1ii prezentarea personalităţilor 
care ilustrează acest col\ de \ară: Gheorghe Asachi, Gheorghe Sion, Vasile Bogrea, Barbu Fw1do
ianu, Arthur G. Verona. Schiţele biografice, cu multe informaţii inedite, swll însoţite cu extrase 
reprezentative din scrierile lor. 

Cartea prezintă, în partea a doua, ocuparea acestui ţinut de către Uniw1ea Sovietică, ca 
urmare a tratatului secret Ribbentrop-Molotov cu încălcarea tuturor nom1elor internaţionale. 
Uniunea Sovietică a promovat, ca orice putere imperialistă, o politică de extenninare a populaţiei 
româneşti. Avem o întreagă literatură care prezintă drama acestei populaţii supusă unui regim 
barbar. 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 491-500, Bucureşti, 1996 
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Moştenitoarea raptului săvârşit de Unil.lllea Sovietică este Ucraina independentă, care duce 
şi ea o politică discriminatorie faţă de români. 

Cartea publicii, în partea a m-a, mhturii ale unor personalităţi, precum şi studii în legătură 
cu ţinutul Herţa. Autorul însoţeşte textele cu un bogat material ilustrativ, îndeosebi din presă. 

Cartea este „o lucrare document" însă şi „o lucrare de suflet". 

D. Vatamaniuc 

Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic gennan, 1775-1918. 
Un studiu imagologic, - Traducere şi prefaţă de Dumitru Hâncu, Bucureşt~ 
Editura Univers, 1995, 375 p. 

Relativ recent a apărut la Editura Univers o lucrare deosebit de importantă pentru cultura 
română şi pentru cunoscătorii culturii germane - lucrare aflată printre puţinele de acest fel în 
spaţiul cultural românesc. Noutatea lucrării este subliniată în subtitlu Un stu<Bu imagologic. 

Aflăm din introducere (p. 9) că domnul Klaus Heitmann este un bun cunoscător al limbii şi 
literaturii române, profesor la prestigioasa Universitate de la Heidelberg şi. din 1971, directorul 
seminarului de limbi romanice. Autorul introducerii şi traducerii, Dumitru Hâncu, ne arată că 
dom.nul Klaus Heitmann se înscrie într-un segment al gândirii ştiinţifice contemporane având ca 
obiect împrejurările în care au luat naştere, în cursul timpului, reprezentările unor naţiuni despre 
altele. Preocuparea aceasta urmărind demontarea mecanismelor care au dus la deformarea respec
tivelor imagini şi la „apariţia clişeelor de gândire, stereotipurilor şi a prejudecăţilor naţionale şi 
rasiale cu efecte atât de devastatoare în istoria umanităţii" (p. 5). După ce defineşte hetero
stereotipurile (imaginea altora despre tine) şi autostereotipurile (imaginea ta despre tine), în 
căutarea imaginii obiective, Klaus Heitmann realizează \.lll studiu imagologic care nu se rezumă 
doar la o „colecţie" de imagini ci este o întreprindere complexă. Aceasta apare la interferenţa isto
riei generale cu psihologia socială, istoria mentalităţilor şi literatura comparată. ln esenţă este 
vorba despre înţelegerea mecanismului formării imaginilor etnice. 

Studiul a fost realizat prin consultarea unui mare număr de surse, lucrări apărute în „spaţiul 
lingvistic german". Klaus Heitmann înţelegând prin această noţiune ,judecăţii asupra românilor ... 
făcute publice în limba germană" până la 1918. Sl.lllt importante concluziile la care ajunge Klaus 
Heitmann prin analiza literaturii din spaţiul fostului imperiu austriac şi a celei din spaţiul actualei 
Germanii. De altfel, titlurile de capitole pot sugera complexitatea temei analizate şi importanţa ei 
pentru cultura română contemporană: I. Despre „particularităţile naţionale ale românilor". 
Construcţia şi problematica unei imagini etnice; II. ln legătură cu cauzele creării unei imagini. 
Interesul spaţiului lingvistic german faţă de români, în dezvoltarea lui istorică; III. Atestări 
asupra imaginii românilor între finele secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XX-iea; 
IV. 1ipul popular românesc; V. Introducere la descrierile asupra vieţii şi a felului de a.fi al 
românilor: succesiuni de sloganuri, caracterizări sumare, aprecieri globale; VI. Obiceiurile şi 
modul de viaţă al românilor; VII. Morala sexuală, căsătoria şi viaţa de familie la români; 
VIII. Comportamentul social al românilor; IX. Concepţia despre viaţă şi lume a poporului 
român; X. „Particularităţile naţionale" ale românilor şi condiţionarea lor istorică; XI. Aspecte 
anticipative ale caracterului popular şi prognoze a.iupra evoluţiei naţiunii şi XII. Imaginea 
românilor în momentul istoric 1866-1877. 

Lucrarea a apărut în colecţia „Spectrum" a Editurii Univers şi, aşa cum menţionează 
Mircea Martin: „e prima încercare masivă, unitară şi sistematică privitoare la modul în care 
românii, ca entitate colectivă, s-au oglindit în ochii altora popoare, în cazul de faţă, germanii". 

Marian Olaru 
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Raimund Lang, Rudolf Wagner. Ein buchenliinder Profil, Wien, S. Melzer GmbH, 
1995, 38 p. + 12 ilustraţii. 

Raimund Lang întocmeşte acest volum omagial cu ocazia împlinirii lui Rudolf Wagner a 
vârstei de 85 de ani, în 18 iulie 1996. Paula Tiefenthaler şi Adolf Annbruster îi consacră un volum 
omagial, Vom Mo/dauwappen zum Doppeladler, la împlinirea a optzeci de ani în 1980 (Augsburg, 
Hofmann-Verlag, 1991 ). Sunt incluse aici felicitările adresate savantului din partea unui mare 
număr de personalităţi şi o bună parte din lucrările sale. Un al doilea volum, Vom Moldauwappen 
zum Doppeladler, întocmit de Adolf Annbruster şi tipărit ceva mai târziu (Augsburg, Hofmann
Verlag, 1993), reproduce, de asemenea, un mare număr din lucrările sale. 

Cartea de faţă se deschide cu un poem închinat lui Rudolf Wagner, după care urmează 
prezentarea lui Raimund Lang, ad hoc, cu aprecieri succinte privind personalitatea savantului ger
man. O cronologie, Zeittafel, prezintă momentele mai importante din biografia sa De un interes 
aparte se bucură extrasele din scrierile lui Wagner sub formă de vocabular. Important este şi inter
viul pe care i-l ia Martin Haidinger şi care se publică aici cu titlul Czemowitz - ein osterreichis
ches Ideal, problemă pe care o discutăm şi în editorialul din acest număr. 

Sunt de reţinut şi câteva documente, intre care cel mai important este Certificatul eliberat 
de decanatul Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, din care se vede că Rudolf Wagner a urmat 
cursurile acestei instituţii de învăţământ din România în anul universitar 1931/1932 şi că le-a con
tinuat la Facultatea de Teologie din Marburg. Un document istoric îl reprezintă şi fotografia care îl 
arată pe Rudolf Wagner elev la liceul din Gura Humorului, între colegii săi de clasă, fii de ţărani, 
îmbrăcaţi în costume na1ionale. 

Rudolf Wagner îşi face pregătirea intelectuală în instituţiile de învăţământ din România şi, 
indiferent de opţiunile sale politice de mai târziu, este un produs al acestei şcoli, care dă culturii 
germane un mare om de ştiinţă. 

D. Vatamaniuc 

Gh. Giurcă, George Tofan - o viaţă închinată şcolii, Suceava, Editura „Ţara 
Fagilor", 1995,, 204 p. + 18 ilustraţii. 

Dedicată împlinirii a 115 ani de la naştere şi a 75 de ani de la trecerea în nefiinţă a ilustru
lui om de şcoală românească în Bucovina, lucrarea este structurată pe şapte capitole. După Cuvânt 
înainte, un tablou cronologic cuprinde principalele date din biografia lui George Tofan. 

În primul capitol, intitulat Un destin de excep{ie este redat contextul istoric în care a trăit şi 
s-a afirmat profesorul şi publicistul bucovinean. Capitolul al doilea este dedicat principalelor 
momente din viaţa şi activitatea fiului de ţărani din Bilca. Intitulat Pe cărările viefii, capitolul se 
referă la: 1. Primii paşi; 2. Anii de şcoală; 3. Profesor la Suceava şi Cemăufi; 4. Pribegia în 
Cadrilater ... 5 ... şi în Basarabia; 6. Din nou în Bucovina; 7. Ultimii paşi. Capitolul al treilea; 
George Tofan, profesorul, cuprinde subcapitolele: 1. /n memoria foştilor elevi; 2. Organizator al 
învăfământului; 3. !n luptă cu tendinfele de deznafionalizare; 4. Cursurile de vară pentru învăfă
torii români din Bucovina; 5. Congresul de la Suceava - un eveniment cu multiple semnijicafii; 
6. Director al Gimnaziului de băiefi din Bazargic, 7. Jn Basarabia, pe frontul luptei pentru şcoală 
în limba nafională şi alfabet latin. În cel de al patrulea capitol, George Tofan şi presa, este 
înfăţişată activitatea publicistică: 1. „Junimea literară" - pentru revigorarea viefii literare în 
Bucovina, 2. „Şcoala - veritabilă tribună de luptă în problemele învăfământului în Bucovina", 
3. Colaborarea şi la alte publica/ii româneşti, 4. George Tofan şi presa din Basarabia, 5. După 
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întoarcerea din refugiu. Capitolul al cincilea îl înfăţişează pe George To/an - militant pentru 
unire, cuprinzând: 1. Situaţia românilor bucovineni la Începutul sec. al XX-iea; 2. George To/an 
- începuturile luptei sale pentru unire; 3. Excursii în România; 4. Şezătorile literare; 5. Aurel 
Vlaicu la Cernăuţi; 6. Turneele teatrale în Bucovina. ln cel de al şaselea capitol este prezentată 
scrierea lnvăţământul public în Bucovina de George To/an, o lucrare aproape uitată. Cartea se 
încheie cu o Bibliografie, care adună: 1. Studii şi articole de George To/an şi 2. Studii şi articole 
despre George To/an. 

Bazată pe o documentare vastă, prin consultarea materialelor aferente existente în bibliote
cile din Suceava şi din alte localităţi (Arad, Chişinău, Bucureşti - Biblioteca Academiei 
Române), a unor lucrări păstrate în manuscris şi a unor documente deţinute de diferite persoane, 
cartea profesorului Gh. Giurcă scoate la lumină aspecte inedite din viaţa şi activitatea intelectualu
lui bucovinean George Tofan, personalitate de frunte a şcolii româneşti. 

Dragoş Cusiac 

Lidia Brânceanu, Adina Berciu Drăghicescu, Basarabenii şi bucovinenii între 
drept intemaţi.onal şi dictat. Documente 1944-1945 (art. 5 din Convenţi.a de 
Armistiţiu), Bucureşti, Casa de Editură şi Presă „Şansa" S.R.L., 1995, 255 p. 

Dezbaterile istoriografice din ultimii ani asupra istoriei contemporane a României s-au 
Îllscris ca un punct de referinţă în abordarea unor subiecte până nu demult ignorate, interpretate 
fără metodă şi rigoare ştiinţifică sau prezentate trunchiat, în funcţie de anumite interese de partid. 
Rescrierea istoriei din perspectiva respectării adevărului istoric impune o cercetare care pune 
accent pe sursele documentare existente şi pe valorificarea lor. Apare astfel justificată editarea, 
după 1989, a unor volume de documente referitoare la istoria Basarabiei şi Bucovinei. Acestora li 
se alătură şi lucrarea semnată de Lidia Brânceanu şi Adina Berciu Drăghicescu, Basarabenii şi 
bucovinenii între drept internaţional şi dictat. Documente 1944-1945 „„ apărută în 1995 la Casa 
de Editură şi Presă „Şansa" S.R.L., Bucureşti. 

Cele 33 de documente prezentate Îll ordine cronologică, Îll mare parte inedite, aparţinând 
fondului personal Pantelimon Halippa şi Colecţiei de Microfilme S.U.A„ aflate la Direcţia 
Generală a Arhivelor Statului, reflectă situaţia basarabenilor şi bucovinenilor după semnarea 
Convenţiei de Armistiţiu la Moscova, în 12 septembrie 1944, încheiată între guvernele României 
şi cele ale Uniunii Sovietice, Regatului Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii. Autorii 
au intenţionat prin publicarea acestui volum de documente să arate că această convenţie, confonn 
articolului 5 (statul român era obligat să-i trimită în U.R.S.S. pe toţi cetăţenii născuţi în Basarabia 
şi Bucovina de Nord care se găseau pe teritoriul României şi care se refugiaseră după 1940) a 
însemnat „începutul unui nou martiriu al populaţiei dintre Prut şi Nistru" (p. 11 ). 

Sunt prezentate notele Comisiei Române pentru aplicarea armistiţiului în problema repa
trierii cetăţenilor basarabeni şi bucovineni şi demersurile părţii româneşti penim rezolvarea acestor 
probleme, în conformitate cu normele de drept internaţional şi principiul autodeterminării naţiona
lităţilor, memoriul asupra executării Convenţiei de Armistiţiu (23 ianuarie 1945), opiniile unor 
ziare străine exprimate după semnarea convenţiei. Volumul se încheie cu expunerea a două me
morii care dezbat problemele Bucovinei de Nord şi Basarabiei, aparţinând lui Gheorghe Popp, fost 
Secretar de Stat şi Onisifor Ghibu, prezentate secretarului general de atunci al P.C.R„ Nicolae 
Ceauşescu. ln paginile finale ale lucrării se găsesc şi memoriile lui Pantelimon Halippa către 
M. Etherige, trimisul special al guvernului S.U.A. în România (1945) şi preşedintelui S.U.A„ 
Richard Nixon (1969). 
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Să remarcăm în final că volumul e însoţit de o listă cu rezumatele documentelor şi un index 
antroponimic, utile în urmărirea evoluţiei problemei tratate. 

Prin actualitatea problematicii abordate şi prezentarea unor documente inedite, lucrarea 
Basarabenii şi bucovinenii între drept internaţional şi dictat ... , se constituie ca un punct de refe
rinţă în istoriografia românească. 

Rodica Jaţencu 

Emil Satco şi Ioan Pînzar, Prefectura. Repere istorice locale, laş~ Editura Junimea, 
1995, 161 p. 

Emil Satco şi Ioan P'"mzar sunt cunoscuţi ca autori ai unui Dicţionar de literatură Bucovina 
(Suceava, 1993), cea mai importantă lucrare pe care o avem despre scriitorii bucovineni. Sub 
egida Bibliotecii Bucovinei ,,I. G. Sbiera" din Suceava au editat şi alte lucrări. unele în colaborare 
cu Petru Froicu şi Eugen Dimitriu consacrate ştiinţei. artei şi muzicii în Bucovina. 

Lucrarea de faţă este o monografie a Prefecturii judeţului Suceava, cea mai importantă 
instituţie administrativă teritorială în fosta Bucovină. Se prezintă în capitole succesive adminis
traţia în Ţările Române până în 1859, apoi de la 1859 până la unirea din 1918. 

Acest excurs istoric demonstrează că Ţara de Sus a Moldovei aparţine şi prin instituţiile 
administrative acestei provincii. Administraţia Bucovinei sub stăpânirea austriacă este prezentată 
după periodizarea utilizată şi de istoricii noştri - administraţia militară (1775-1786), adminis
traţia galiţiană (1786-1861). Evoluţia modernizării administrative este urmărită până în zilele 
noastre. O Bibliografie generală încheie lucrarea. De aici luăm cunoştinţă de aria investigaţiilor în 
presă şi fondurile din diferite arhive. Merită o atenţie aparte bogatul material ilustrativ important 
sub raport documentar, şi pentru familiariz.area cu climatul vieţii culturale şi politice din Buco
vina. 

D. Vatamaniuc 

Constantin Grosu, Ilie Turculeţ, Constantin Catană, Marinela Niţă, Petrografia 
mezozoicului din sinclinalul marginal extern, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1995, 192 p. 

Colectivul de autori ai lucrării Petrografia mezozoicului din sinclinalul marginal extern îşi 
propune un studiu sistematic al sedimentului zonei cristalino-mezozoice aferent celor patru unităţi 
geotectonice care se disting în sistemul Dacidelor mediane din compartimentul Moldav, respectiv 
pânzele infrabucovinice, pânza subbucovinică şi pânza bucovinică. 

Dacă primele cercetări ale geologilor înaintaşi asupra celei mai interesante zone carpatice 
au avut în vedere mai mult stabilirea succesiunii stratigrafice, a tectonicii precum şi realizarea 
unei imagini cartografice, preocupările pentru petrografie referitoare la sedimentarul zonei crista
lino-mezozoice a Carpaţilor Orientali sunt de dată mai recentă. ?n acest sens, prin lucrarea 
amintită se doreşte evidenţierea unor elemente noi, care să se adauge datelor cunoscute deja din 
lucrări cu tematică consacrată. 

Studiul se referă în principal la mezozoicul sinclinalului marginal extern din compartimen
tul Moldav, respectiv la două zone distincte care conservă sedimentarul mezozoic - sinclinalul 
Rarău la nord şi sinclinalul Haghimoş spre sud. Sunt analizate sumar şi unele suite sedimentare 
din seriile infrabucovinice şi subbucovinice. Abordarea studiului termenilor litilogici s-a făcut pe 
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unităţi tectonice, etaje şi formaţiuni, concluziile fiind rezultatul coroborării datelor microfaciale şi 
de ordin chimic cu cele mineralogice, realizate prin studiul microscopic, în raze X, analize termo
diferenţiale, în infraroşu etc. Acolo unde este cazul se fac şi unele aprecieri privind posibilităţile 
de atragere a acestor fom1aţiuni în circuitul economic. 

Un capitol special are ca subiect sistematica şi nomenclatura petrografică utilizată în 
lucrare. Sunt comentate o serie de probleme ce apar în legătură cu nomenclatura binară în seria 
calcare-dolomite şi calcare-argile sau în legătură cu clasificarea genetică a rocilor carbonatice. 

O bogată grafică- schiţe geologice, schiţe tectonice, secţiuni geologice, coloane litostrati
grafice sintetice, diferite diagrame, termograme, interpretări ale analizelor chimice, contribuie la o 
mai bună înţelegere a problematicii abordate. 

Ovidiu Bâtă 

„Ţara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, Cernăuţi
Târgu Mureş, 1995. 

Cel de al patrulea volum al almanahului cultural-literar „Ţara Fagilor", editat de Societatea 
Culturală ,,Arboroasa" din Cernăuţi, a apărut prin grija Bibliotecii Judeţene Mureş şi cu sprijinul 
Ministerului Culturii din România. Aceste instituţii oferă, prin astfel de realizări, un model de 
reintegrare în spaţiul etno-cultural naţional a românilor „desţăraţi", o alternativă viabilă la retorica 
patriotardă, sterilă, oportunistă şi de campanie, încă practicată cu neistovit „elan muncitoresc" din
coace de gardurile ruşinii acestui sfârşit de secol şi mileniu, prin specularea dramei celor nedrep
tăţiţi de istorie, deseori în folos exclusiv personal şi de grup clientelar. 

Acest nou volum din seria „Ţării Fagilor", prin cele 285 de pagini ale sale, oferă cititorilor 
un material bogat, grupat în secţiunile: File de istorie; Golgota neamului românesc; Documentar; 
Graiul neamului; Statornici în dreapta credinţă; Istorie literară; Scriitori bucovineni contempo
rani (poezie, proză), încheindu-se cu un Pluguşor '96 al lui Dragoş Tochi\ă din Pătrăuţii de Sus, 
izvodit din „dor de dulce Românie", şi cu o fnunoasă, emoţionantă Scrisoare din Târgu-Mureş. 

Noua apariţie a almanahului alcătuit de Dumitru Covalciuc se întrupează din „creaţiile 
celor mai de seamă personalităţi ale culturii din Bucovina, din speranţele unui grup de români izo
laţi de ţara-mamă, dar etern trăitori în patria numită «limba şi simţirea românească>>, mărturisind 
că „românii bucovineni nu au fost biruiţi", că „ei îşi alină durerile, tristeţea şi visul aşteptând să se 
împlinească o „sfântă înviere". Cititorului interesat de cunoaşterea istoriei neamului său, de 
regăsirea identităţii sale culturale i se oferă materiale indispensabile: Istoria Bucovinei înainte de 
unirea cu Austria, fragment, de Dirnitre Onciul; Moldova faţă cu cedarea Bucovinei, de Mihai 
Eminescu; Un congres al „Sfintei Alianţe" la Cernăuţi, de Ion Grămadă; Ciprian Porumbescu la 

procesul „Arboroasei ", de Dumitru Covalciuc; Aspecte ale istoriei Hotinului în ei•ul mediu, de 
Doina Huzdup; Universitatea românească din Cernăuţi, 1920-1940, de Grigore Bostan, dar şi 

altele, la fel de folositoare. 
Şi de data aceasta, facem o menţiune specială pentru Documentar (p. 141-158). Valoarea 

acestuia ar spori enorm dacă fiecare român supravieţuitor al holocaustului comunist, rămas acasă 
şi devenit străin pe pământul său scos la mezat de o istorie nedreaptă, sau nevoit să trăiască în 
refugiu ori exil, ar contribui, în măsura tuturor posibilităţilor, la constituirea unei cât mai complete 
arhive a duren·i noastre. Cele 25 de volume alcătuite de exilul ucrainean despre rezistenţa anti
comunistă şi antisovietică iar, mai recent, exemplul de bărbăţie, credinţă şi onoare arătat lumii de 
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către ceceni ar trebui nu doar să ne dea de gândit, ci să adune energiile toate spre a ne scrie măcar 
istoria adevărată, cât timp n-au fost devastate toate arhivele, cât memoria colectivă mai este vie. 

Această nouă apariţie editorială a celor „ce zămislesc lumina cărţii pentru Bucovina" se 
impune, de asemenea, prin ţinuta îngrijită şi materialul iconografic bogat, divers, inspirat. 

Vasile I. Schipor 

„Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, 
1995, an II, nr. 1. 

Revista cernău\eană „Glasul Bucovinei", în acest număr, abordează o problematică vastă. 
Figura istoricului Dimitre Onciul este evocată prin prezentarea succintă a activităţii sale (Oltea 
Coşocariu, Dimitre Onciul, istoric modern al României) şi a corespondenţei acestuia cu 
S. FI. Marian (Nicolae Cârlan, Dimitre Ondul în scrisori adresate lui S. FI. Marian), menită a 
evidentia câteva din tuşele mai discrete ale personalităţii: „spiritul de solicitudine, rigoarea, interesul 
pentru problematica majoră a vieţii ştiinţifice în general". 

Rubrica Aniversări cernăufene cuprinde două studii semnate de Alexandrina Cernov şi 
Mircea Grigoroviţă despre Universitatea din Cernăuţi (Universitatea din Cernăuţi în contextul 
evenimentelor premergătoare inaugurării şi Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. 
Misiunea educativă şi ştiinţifica). Mircea Lutic prezintă câteva date despre Institutul de Istorie de 
pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi, însoţite de procesele verbale ale şedinţelor ţinute în 
perioada 29 noiembrie 1942-22 februarie 1944. 

Mircea A. Diaconu îşi continuă excursul istoriografic asupra revistei „Gândirea", semnând 
în acest număr studiul Avatarurile pastelului de la „ Gândirea", ln studiul său, Vasile Oltean 
avansează ipoteza conform căreia autorul primului document de limbă română, datat 30 noiembrie 
1495, ar fi fost preotul Bratu (1484-1515), din Şcheii Braşovului, „scriitor la cetate" în cancelaria 
sibiană. Argumentaţia adusă în sprijinul acestei ipoteze s-ar cuveni completată în lumina adevăru
lui istoric prin studii care să valorifice toate sursele documentare existente. 

La rubrica Cărţi. Reviste. Conferinţe, Ştefan Purice semnalează apariţia, la Cernăuţi, 
începând cu anul 1992, a revistei „Bucovânskii jurnal", care e consacrată cercetărilor bucovinene, 
iar Mircea Grigoropviţă introduce în circuitul ştiinţific informatia referitoare la ultimul preşedinte 
al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, care a fost Maximilian Hacman, 
ales cu câteva zile înaintea momentului intrării armatelor sovietice în Cernăuti. 

Rodica laţencu 

„Mioriţa". Revistă de cultură folclorică, Anul VI, nr. 1 (11 ), 23 martie 1996. 

Marcând împlinirea a 150 de ani de la culegerea Mioriţei, ce avea să devină „un mit tipic al 
nostru( ... ) un mit apofantic (afmnativ) al unui raport între om şi lume" (Al. Husar), revista pro
pune (ca şi în celelalte numere), prin articolele şi studiile conţinute, depăşirea unor locuri comune 
din exegezele asupra baladei populare. 

1n acest context, convins că „după un veac şi jumătate de la ivirea acestei minuni a graiului 
românesc - culeasă de Alecu Russo în martie 1846 din satul Soveja - e foarte greu să se spună 
prin vorbe simple ce este de fapt Mioriţa", Ion Filipciuc scrie despre mitul pastoral comparându-l 
cu „un bumerang", cu „un iceberg" şi cu „o nebuloasă" - comparaţii insolite, pe care le explică 
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prin multitudinea de imagini, idei şi sentimente sugerate de textul poetic, prin numeroasele vari
ante şi interpretări cunoscute, care însă ,,nu au reuşit să evidenţieze decât abia o a treia parte din 
blocul unitar şi profund scufundat în apele timpului". 

lncercărilor de a descifra semnificaţiile multiple conţinute în textul capodoperei folclorice 
li se adaugă un amplu studiu al lui Gheorghe Crăciun, Măsura lucrorilor, în care autorul propune 
o nouă interpretare a baladei, cu prelungiri spre o posibilă filosofie a existenţei. Plecând de la 
ideea cunoscută că Mioriţa semnifică atitudinea omului faţă de moarte, „aşadar o valorizare a 
vieţii'', Gheorghe Crăciun descoperă de fapt două atitudini diferite, conţinute în cele două părţi 
(„secţiuni ideatice") ale baladei. Prima ar fi cea de sfidare a morţii prin imaginarea unui cosmos 
antropomorfizat, „umanizarea progresivă a exteriorităţii subiectului" fiind interpretată ca un 
„reflex de apărare" al fiinţei ce îşi ştie ameninţată, prin moarte, identitatea antropologică. Punctul 
cel mai înalt atins în această atitudine este identificat în secvenţa nunţii cosmice, unde ,,moartea 
este şi ea integrată în câmpul de manifestare a forţelor umanului ce resemantizează universul, 
devenind „o mândră crăiasă/A lumii mireasă". O altă atitudine apare în partea a doua a textului -
de recunoaştere şi acceptare a morţii, acum fără „nici o contrapondere metaforică recuperatoare" 
şi ea afmnă „tocmai pierderea implacabilă a caracteristicilor antropomorfe", până la dizolvarea 
„entităţii subiective în pluralitate obiectivă". Astfel, una dintre concluziile studiului este că „dia
lectica întregii viziuni se constituie din teza prevalenţei umanului asupra lumii şi din antiteza si
tuaţiei sale de element încorporat şi subsecvent acesteia". 

Viziunea mioritică, transferată „din lumea polivalentă a sensurilor mitologice în aceea a 
simbolurilor împietrite în spaţiu"o regăseşte Gheorghe A. M. Ciobanu în lucrările lui Brâncuşi. 
Prin eseul „ Cuminţenia" Mioriţei şi „ nesfărşitu/" brâncuşian, autorul invită Ia un alt popas 
asupra celor două creaţii majore ale spiritualităţii româneşti, pentru o regândire ,,mioritică" a 
sculpturii maestrului şi „brâncuşiană" cu privire la baladă. 

Invitaţia la relectura mitului mioritic este prezentă şi în subtextul celorlalte articole ale 
revistei, din care le menţionăm pe cele semnate de Adrian Fochi (Mioriţa - inedit), Petru Rezuş 
(Jpolelicu/ mioritic), Al. Husar (Mioriţa), Ion D. Sîrbu (Despre Mioriţa - evocare). 

Elena Crisluş 

„Exod", Dărmăneşti-Bucovina, III, 9-10, 11-12/1996. 

Prin aceste două numere duble, periodicul de literatură, artă, ştiinţă şi religie al Societăţii 
culturale „Traian Chelariu" îşi continuă ,Jeşirea în lume" în aceeaşi ţinută cu care ne-a obişnuit deja. 

Cititorii pot afla în paginile acestuia eseuri literare, evocări, cronici, medalioane, articole şi 
studii de istorie, istorie literară, însemnări de călătorie, creaţii literare ale unor debutanţi. li sem
nează materialele Nicolae Havriliuc, Ion Popescu-Sireteanu, Marcel Mureşanu, profesorii 
Silvestru Pânzariu, Ilie Cojocaru, Ion Chideşciuc, Vichentie Nicolaiciuc, Victor Nicolae Cozariuc, 
Mihai Bocancea, Franz Pieszczoch. 

Este regretabil că obiectivul ambiţios asumat de redacţia acestui periodic la început de 
drum, efortul şi dorinţa autorilor de a valorifica moştenirea culturală bucovineană şi de a se 
impune în peisajul publicisticii contemporane, vizibile la fiecare număr, sunt însoţite de unele 
aspecte neplăcute. Dintre acestea: confuzia între eseu şi evocare, între cronică şi proces-verbal 
(m. 11-12/1996, p. 1-2), trimiteri şi bibliografii lipsite de rigoare ştiinţifică (m. 9-10/1996, p. 7; 
nr. 11-12/1996, p. 9 şi 10), care ar trebui uniformizate, sub aspect tehnic, şi impuse ca cerinţe 
obligatorii tuturor colaboratorilor, scrierea titlului de carte şi de periodice după bunul plac al auto-
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ritor, prea multe şi nejustificate greşeli de tipar (unele nu sunt de tipar), hârtia tipografică de cali
tate inferioară folosită pentru „eternizarea memoriei" unui scriitor polivalent, de excepţie, al lite

raturii române. 

Vasile I. Schipor 

„Centenar Lucian Blaga 1895-1995", 1995. 

Sub emblema „ Contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu", Societatea Culturală „Lucian 
Blaga" a editat un număr unic, cu sprijinul Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Cluj, mar
când festiv Zilele „Lucian Blaga", ediţia a V-~ Cluj-Napoca - Parţs, mai 1995. 

Cele 12 pagini de format mare (42 x 63 cm) reunesc sub semnături de marcă materiale 
care, prin diversitate, bogăţie de idei, viziune, rigoare şi profunzimea interpretării, definesc fericit 
„lumea cu numele Blaga'', ,,marele spirit european" al scriitorului din Lancrăm - „expresia cea 
mai profundă a fiinţei româneşti", una dintre „proiecţiile cele mai înalte ale sufletului românesc": 
Gheorghe Grigurcu, Blaga - încercare de efigie; Liviu Petrescu, Lucian Blaga - spirit euro
pean; Ovidiu Mocean, Poezia visului, visul poeziei; Horia Bădescu, Nemişcata cumpănă; Dan 
Santa, Omul este animalul metaforizant; Mircea Borcilă, Geneza sensului şi metafora culturii; 
Mihai Cimpoi, Lumea fără nume a lui Blaga; Mircea Muthu, Podul de pe Mureş; Dan Raţiu, 
Lucian Blaga, critic de artă sau autoportret sub semnul absolutului; Dumitru Irimia, «Omul ( .. .) 
metaforizant» şi natura limbajului poetic; Simion Mioc, „Psalmii" lui Blaga sau Pierderea şi 
regăsirea lui Elohim; Ştefan Afloroaei, Metafizică şi teologie. Analogii posibile; Ioan I. Ică, 
Filosofia lui Lucian Blaga di.n perspectivă teologică. Reconsiderarea unei polemici; Corin Braga, 
Pan - între Dionysos şi Apolo; Irina Petraş, Cuvintele puterii, puterea cuvintelor; D. Vatama
niuc, Lucian Blaga şi Bucovina între 1918-1919. Un moment de răscruce în viaţă şi activitatea 
literară; Aurel Rău, Lucian Blaga în straie de fluturi. 

1n acest număr unic de revistă, dedicat centenarului naşterii lui Lucian Blaga, sunt publi
cate prin procedeul anastatic l O poeme inedite aparţinând ultimului deceniu de viaţă al poetului: 
Cântecul norului-dorului, Panta rei, Plopii; Catren; Paradisul păsărilor; Elementele, Catren, 
Ecoul, CăJre iubită, FreamăJ din care cităm versurile: „Când lângă tine stau şi-n vraja dimprejur/ 
Regresiuni în geologic basm îndur./ Timp vechiu devin. Foc şi văzduh. Pământ./ În ale mele mă 
destram, dar nu-n prăpăd,/ Ci-n pace de-nceput. Şi ca o apă sânt./ Şi alt vis n-am, decât să-ndur 
mereu ce văd." 

Revista este realizată în condiţii grafice deosebite. Materialul iconografic complementar 
cuprinde reproduceri după fotografii, portrete, desene, un autoportret şi câteva statui înălţate întru 
cinstirea celui cu care „triumfă românescul în filosofie" (C. Noica), surprinzător de actual şi în 
exegezele asupra specificului românesc: „Noi nu ne găsim nici în Apus, nici la soare-răsare. Noi 
suntem unde suntem: cu toţi vecinii noştri împreună - pe un pământ de cumpănă ... Examenul 
atent al culturii noastre populare ne-a dus la concluzia reconfortantă ... că avem un înalt potenţial. 
Tot ce putem şti, fără temerea de a fi dezminţiţi, este că suntem purtătorii boga\i ai unor 
excepţionale posibilităţi. Tot ce putem crede ... este că ni s-a dat să luminăm cu floarea noastră de 
mâine un colţ de pământ. Tot ce putem spera, fără a ne lăsa manevraţi de iluzii, este mândria unor 
iniţiative spirituale, istorice, care sare din când în când ca o scânteie şi asupra creştetelor altor 
popoare. Restul este ursită." 

Vasile l. Schipor 
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„Kaindl Archiv", nr. 20/1994; nr. 21-23/1995. 

Periodicul Institutului Bukowina din Augsburg continuă, în numerele menţionate în titlu, 
să abordeze o tematică foarte variată, oferind cititorului informaţii care merg de la istoria politică 
până la fenomenul demografic din spaţiul fostei Bucovine şi de la probleme de actualitate din 
„spaţiul lingvistic german" până la chestiunile europene de după tratatul de la Maastricht. 

Reţin atenţia prin importanţa problematicii abordate şi punctele de vedere exprimate de 
autori, articole de istorie şi istoria fenomenului cultural din spaţiul Bucovinei istorice precum: 
Claudius von Teutul, Primele informaţii din registrele parohiale eva11ghelice despre coloniştii din 
Bucovi11a, nr. 20/1994; Luzian Geier Uimit Prutul îşi înalţă capul din stuf.„ nr. 21/1995; Ortfried 
Kotzian, Bucovina - Probleme de actualitate ale u11ei regiuni europe11e, nr. 2211995 şi David 
Schaary, Evreii Bucovinei, nr. 23/1995. 

Articolele care abordează chestiunile culturale (sau de istorie a culturii) interesează prin 
informaţia bogată şi aria largă a abordărilor: Eduard Schneider, Expoziţie Lenon la Institutul 
Bukowina, nr. 20/1994; Kurt Rein, 20 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Raimund Friedrich 
Kaind/" (4 mai 1974), nr. 21/1995; Fritz Marz, Johann Amos ComeTlius şi perspectiva sa asupra 
omului, nr. 21/1995; Ortfried Kotzian, Bucovina - „ţara ouălor de Paşti" şi Johannes Hampei, 
Heribert Losert Un pictor modem, în nr. 22/1995; Klaus D. Post Determinarea spaţiului liric. 
Despre opera poetului Paul Ce/an; Hans Bergel, Paul Ce/an şi inevitabilul; Claus Stephani, 
Kutty, Rădăuţi sau „necunoscut"? şi Kurt Rein, Creaţia literară necunoscută a Bucovinei, în 
nr. 23/1995. 

Revista ,,Kaindl Archiv" continuă preocuparea de a face cunoscute publicului german 
interesat lucrările pe teme de istoria Bucovinei apărute mai ales în spaţiul lingvistic german: 
Emmanuel Turczynski, Istoria Bucovi11ei În epoca modernă, 1993 (Kurt Rein, nr. 21/1995 şi 

nr. 2311995), precum şi abordarea din perspectiva politologică a problematicii europene, Rudolf 
Grulich, AdolfHampel, Maastricht a murit la Sarajevo (Ludwig Adler, nr. 21/1995). 

ln numerele menţionate mai sus sunt abordate şi chestiuni legate de comunităţi germane 
din diferite spaţii europene (Rudolf Hilf, Germa11ii, germanii sudeţi şi cehii; Georg Melika, 
Menţi11erea şi modificarea limbii minorităţii germa11e di11 Transcarpatia (Rusia carpatică, 
Rutenia, Subcarpatia), nr. 22/1992) sau despre cunoaşterea limbii germane în Ungaria (Csaba 
Faldeş, Predarea limbii germane ca limbă a naţionalităţilor În Ungaria, nr. 22'/1995). 

Georgeta Istrătoaie 
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „BUCOVINA 1775-1862". 

Rădăuţi, 31 mal-3 Iunie; Bucureşti, S Iunie 1996 

Centrul de Studii „Bucovina" al Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi, a organizat între 
31 mai şi 5 iunie 1996 o conferinţă internaţională în colaborare cu Bukowina - Institut din 
Augsburg, Centrul Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice din Cernăuţi şi Consiliul pentru Problemele 
Românilor de Pretutindeni al Guvernului României. Tema conferinţei a fost Bucovina 1775-1862. 
Aspecte politice, sociale, economice, culturale şi demografice. Lucrările s-au desfăşurat la Rădăuti 
între 31 mai şi 3 iunie 1996 şi la Bucureşti, în aula Academiei Române, în 5 iunie 1996. 1n progra
mul conferinţei s-a prevăzut ca cele trei institute, care se ocupă de problemele Bucovinei - din 
Augsburg, Cernăuţi şi Rădăuţi - să prezinte câte cinci comunicări fiecare. Delegaţia română a 
fost reprezentată de D. Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii ,,Bucovina", şi au prezentat 
comunicări acad. Radu Grigorovic~ acad. Vladimir Trebici, acad. Gheorghe Platon, prof. Mihai 
Iacobescu, prof. Constantin Sofroni. Din delegaţia română a mai făcut parte şi acad. Cornelia 
Bodea, care a prezidat, ca moderator, o parte a lucrărilor. Delegaţia germană a fost condusă de 
Ortfried Kotzian, directorul institutului din Augsburg, care a prezentat şi o comunicare. S-au 
înscris, cu comunicări din partea germană, Hugo Weczerka, Horst Fassel, Vladimir Iliescu şi 
Andrei Corbea, profesori şi cercetători. Luzian Geier şi Otto Friedrich Hallabrin, cercetători la 
Bukowina-Institut, au servit ca traducători din limba germană în limba română şi din limba 
română în limba germană. Delegaţia ucraineană a fost condusă de Oleg Panciuc, directorul 
Centrului Bucovinean din Cernăuţi, care a făcut şi traduceri în germană, română şi ucraineană. Au 
prezentat comunicări cercetătorii A. Massan, A. Dobrijanschi, S. Troyan, M. Saico, I. Jaloba. 1n 
numele românilor din regiunea Cernăuţi a vorbit Alexandrina Cernov de la Universitatea din 
Cernăuţi. Consiliul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni a fost reprezentat de Eugenia 
Vatcu şi Georgeta Holban Grasu, experţi guvernamentali în Guvernul României. Au asistat la 
lucrări şi membrii Uniunii pentru Europa din România Filiala ,,Bucovina". 

Lucrările conferinţei s-au continuat la Bucureşti în aula Academiei Române şi au fost con
duse de acad. Radu Grigorovici. Au asistat la lucrări Alexandru Balaban, vicepreşedinte al 
Academiei Române, acad. Marius Sabin Peculea, secretar general al Academiei Române, acad. 
Vladimir Trebici, acad. Ştefan Ştefănescu, precum şi cercetători şi profesori de la instituţiile 
bucureştene. Din partea Centrului de Studii „Bucovina" au asistat Vasile I. Schipor, secretarul 
ştiinţific, Rodica laţencu, doctorandă, Elena Cristuş, cercetătoare. 

Cei trei directori ai institutelor care se ocupă de problemele Bucovinei - Ortfried Kotzian, 
Oleg Panciuc şi Dl. Vatamaniuc au prezentat activitatea instituţiilor pe care Ie conduc şi au schitat 
programul de activitate pentru anii următori. 

Acad. Radu Grigorovici a dat citire Declaraţiei, întocmită la Rădăuţi în 3 iunie 1996, care 
evidenpază rezultatele conferinţei şi stabileşte programul activităţii viitoare a celor trei institute de 
cercetare. 

Consiliul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni a făcut, prin reprezentanţii săi la 
Rădăuţi şi Bucureşti, donaţii importante în publicaţii - cărţi, albume, materiale referitoare la 
viaţa culturală şi artistică în ţara noastră. 

Analele Bucovinei, III, 2, p. 501-508, Bucureşti, 1996 
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Lucririle conferinţei şi dezbaterile privind comunicările se vor tipări într-un singur număr 
special din ,,Analele Bucovinei". 

Conferinţa internaţională următoare a celor trei institute de cercetare se va ţine la Augsburg 
sau la Cernluţi în 1998. 

D. Vatamaniuc 

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL, Rădăuţi, 29-31 mal 1996 

Colocviul internaţional organizat de Filiala ,,Bucovina" din Rădăuţi a Uniunii pentru 
Europa din România, condusă de D. Vatamaniuc, s-a ţinut la Rădăuţi între 29 şi 31 mai 1996, cu 
tema Bucovina - o microuniune europeană avani la lettre. Delegaţia română a fost reprezentată 
de Gheorghe Gussi, Nadia Mezincescu, Nicolae Bogatu, Margareta Spiridon, Francisc Aaron, 
Călin Atanasiu. Europa-Union Deutschland a fost reprezentată de Franz Holzl, preşedintele orga
nizaţiei Europa Union Oberbayem din MO.nchen care a prezentat comunicarea Probleme şi 
aspecte ale integrării fostelor /ări comuniste, iar din partea română au prezentat comunicări acad. 
Radu Grigorovici. Modelul bucovinean, acad. Vladimir Trebici, Relaţii între sodetăţi/e studen
/eşti româneşti fi gennane din Cernăufi în perioada interbelică, model de integrare interetnică, 
D. Vatamaniuc, Eminescu şi federalizarea Europei. 

Lucririle colocviului se vor tipări în numărul special din ,,Analele Bucovinei". 
Colocviul următor va fi organizat de altă filială a Uniunii pentru Europa din România. 

D. Vatamaniuc 

FESTIVALUL-CONCURS „EMINESCU" 

Ediţia a V-a 

Ajuns la a cincea ediţie, Festivalul-Concurs „Eminescu", desfăşurat la Suceava şi Putna, îşi 
validează cu prisosinţă polivalenţa de act cultural-artistic şi ştiinţific, în măsură să cinstească şi să 
contribuie la eternizarea memoriei „geniului tutelar al tuturor românilor", cum l-a numit Lucian 
Blaga pe poetul nostru nepereche. între elementele care dau consistenţă şi semnificaţie acestui fes
tival-concurs este de reţinut mai întâi stimularea emulaţiei creatoare autentice şi de valoare, prin 
importanţa onorifică a premiilor acordate unor scriitori a căror operă se circumscrie adevărului 
artistic, neafectat de aluviuni extranee universului estetic. Manifestările prilejuite de finalizarea 
acestui concurs, în fiecare an, în ziua de 15 ianuarie, la Suceava şi Putna, se situează, prin ţinută, 
grad de implicare şi efect asupra publicului. la un nivel menit să marcheze un reper semnificativ în 
viaţa noastră spirituală: simpozioane, recitaluri literar-muzicale etc., susţinute cu aportul celor 
veniţi din nordul Bucovinei şi din Basarabia. Cum între laureaţii acestor cinci ediţii au figurat, de 
fiecare dată, şi artişti ai cuvântului, selectaţi dintre românii din jurul graniţelor politice actuale ale 
statului român, festivalul a relevat, ipso facto, unitatea de cuget şi simţire românească. Totul a fost 
aşezat (nu numai) simbolic sub zodia celui care a fost hărăzit de pronie să încorporeze, ca ni.meni 
altul, simţăminte, idei, concepţii, aspiraţii nutrite perpetuu de poporul român şi pentru a căror 
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desăvârşită împlinire nu vom osteni vreodată să trudim sub stindardul spiritual desfăşurat de el pe 
un areal ce ţine „de la Nistru pân'la Tisa", „din Boian la Vatra Damii", „din Sătmar până-n 
Săcele" ş.a.m.d. Desigur, enumerarea unor astfel de elemente ar putea încă să fie continuată ... Ne 

rezumăm doar la acestea, pentru a încerca, în cele ce unnează, să conturăm o imagine a mani
festărilor prilejuite de această a cincea ediţie, Suceava-Putna, 15 ianuarie 1996. 

în cursul dimineţii, în aula Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, s-au desfăşurat 
lucrările unui Simpozion intitulat „în căutarea poetului", cu intervenţii şi comunicări cărora nu le-a 
lipsit nici încărcătura emoţională, nici ţinuta ştiinţifică elevată, nici coeficientul de noutate inter
pretativă sau informaţională, nici bogăţia ideatică, nici valenţele expresive ... Opera şi personali

tatea poetului au făcut, aşadar, obiectul unor comunicări şi intervenţii, urmărite cu interes de un 
public numeros şi divers (elevi, studenţi, cadre didactice, scriitori, critici şi istorici literar~ repre
zentanţi ai administraţiei locale, parlamentari suceveni, delegaţi ai Guvernului României etc.) şi 
susţinute de: Petre Ghelrnez, George Muntean, Adrian-Dinu Rachieru, George Marinescu, Stelian 
Gruia, Nicolae Cârlan, Geo Călugăru, Dumitru Irimia, Vasile Rusu, Grigore Vieru (ordinea este 
aceea a „intrării în scenă", dirijată de moderatorul simpozionului - Radu Cârneci). în deschi
derea lucrărilor acestui simpozion, au fost rostite cuvinte de omagiere a Poetului, născut în urmă 
cu 146 de ani şi de salut la adresa oaspeţilor şi participanţilor la festivităţi, din partea organizato
rilor şi a oficialităţilor locale: Vasile M. Demciuc, consilier-şef la Inspectoratul pentru cultură al 
Judeţului Suceava, Constantin Conţu, subprefect, Emanuel Diaconescu, rectorul Universităţii 
„Ştefan cel Mare", Constantin Sofroni, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi Florian 
Copcea, directorul Editurii „Lumina" din Drobeta Turnu-Severin. 

în după-amiaza aceleia.şi zile s-a desfăşurat ceremonialul de decernare a premiilor, în preaj
ma statuii lui Mihai Eminescu, din incinta Mănăstirii Putna. Juriul a avut următoarea componenţă: 
Radu Cârneci (preşedinte), Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Constantin Ciopraga, Florian Copcea, 
Marcel Mureşeanu. Tot el a stabilit şi a decernat premiile: 

- premiul I, pentru poezie - Gheorghe Tomozei; 
- premiul al II-iea, pentru poezie - Ion Beldeanu; 
- premiul I, pentru proză - Alecu-Ivan Ghilia; 
- premiul I, pentru critică, istorie literară şi eseu - Adrian-Dinu Rachieru; 
- premiul I, pentru eseu - Dumitru Brădăţan. 
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, a acordat un premiu poetului Florian Copcea, 

iar poetului Vasile Barbu din Uzdin (Iugoslavia) i-a fost atribuit un premiu din partea Editurii 
„Lumina" din Drobeta Turnu-Severin. 

în afara acestora, organizatorii au conferit şi două diplome ale Festivalului-Concurs 
„Eminescu": una Mănăstirii Putna, gazda ceremoniilor de decernare a premiilor la ediţiile de până 
acum, şi una l.P.S. Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădău\ilor sub patronajul şi cu binecuvântarea 
căruia s-a derulat, şi anul acesta, manifestarea de la Putna. 

Slujba arhierească de pomenire a poetului, oficială în preajma mormântului voivodal al lui 
Ştefan cel Mare şi Sfănt precum şi praznicul călugăresc, la care s-au rostit discursuri şi s-a închi
nat pentru veşnica pomenire a lui Mihai Eminescu, au rotunjit manifestările actualei ediţii a festi
valului-concurs organizat de Ministerul Culturii din România, Inspectoratul pentru Cultură a 
jude\ului Suceava, Editura „Lumina" din Drobeta Turnu-Severin şi Mănăstirea Putna. 

Avem motive temeinice de a ne exprima convingerea că acest deja prestigios festival
concurs va avea o existenţă îndelungată, cu tot mai bogate şi profunde semnificaţii şi consecinţe 
cultural-ştiintifice, artistice şi naţional-patriotice. 

Nicolae Cârlan 
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MANIFESTĂRI CULTURALE 
GĂZDUITE DE MUZEUL ETNOGRAFIC DIN RĂDĂUŢI 

Muzeul Etnografic din Rădăuţi păstrează în colecţiile sale o gamă diversificată şi complexă 
de creaţii populare cu o certă valoare documentară şi artistică. O parte din acestea, legate de 
domeniul tehnicii populare tradiţionale îndeosebi, sunt prezentate publicului în cadrul expoziţiei 
de bază, organizate cu 20 de ani în urmă (1976). Spaţiul expoziţional pe care îl are muzeul la 
această dată a permis prezentarea unui număr limitat de domenii ale creaţiei populare în expoziţia 
permanentă: ceramică, industrie casnică textilă, piese de port şi instalaţii tehnice tradiţionale. 
Numeroase obiecte care ilustrează alte aspecte ale îndeletnicirilor şi valenţelor artistice ale popu
laţiei din zonă se păstrează în depozite. Ele sunt rezultatul prelucrării artistice a lemnului, a meta
lelor, a cornului şi osului, creaţiilor populare integrate unor obiceiuri, icoane, artă plastică ş.a. 
Pentru a face cunoscute publicului şi aceste valori ale creaţiei tradiţionale bucovinene, muzeul 
organizează periodic expoziţii temporare cu o tematică diversificată. 

La începutul acestui an, încă din timpul sărbătorilor de iarnă, a fost organizată o expoziţie 
de icoane pe sticlă, unde au fost prezentate şi icoane pictate de elevi din oraş, îndrumaţi de profe
sorul de desen Gheorghe Coroamă. Expoziţia a fost deschisă până la sfărşitul lunii aprilie, 
cuprinzând şi perioada sărbătorilor de Paşti. Icoanele pe sticlă din colecţia muzeului au fost 
expuse pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Ele au fost colecţionate din satele bucovinene înve
cinate Rădăuţilor. Icoanele pe sticlă s-au pictat acolo unde au existat şi fabrici de sticlă, numite 
„glăjării". In secolul al XVIII-iea, s~au pictat asemenea icoane în Transilvania, cele mai cunoscute 
fiind centrele de la Nicula, Şcheii Braşovului, Făgăraş, Alba Iulia, Mărginimea Sibiului, Gherla şi 
în Banat. Începând cu aceeaşi perioadă, în Bucovina, la Rădăuţi şi Voroneţ, s-au pictat icoane pe 
sticlă, care au avut o largă răspândire în satele de aici. Atât faptul că icoanele din colecţia 
Muzeului Etnografic din Rădăuţi sunt pictate pe sticlă ondulată, lucrată manual în glăjăria care a 
funcţionat la Putna, cât şi naivitatea cu care sunt pictate chipurile de sfinţi, ne fac să credem că 
aceste icoane provin din centre locale mai puţin cercetate şi cunoscute. Este ştiut că majoritatea 
icoanelor din Bucovina au fost pictate pe lemn, unele din ele fiind lucrate la Sucevita şi Siret. 
Ultimul pictor local de icoane pe lemn a fost Iov Feclestov, care a trăit şi lucrat până nu demult la 
Baineţ, înaintaşii săi fiind tot pictori de icoane. 

In expoziţia organizată la muzeu au fost prezentate icoane pe sticlă grupate pe tematici: 
Sf Gheorghe omorând balaunil, Fecioara Maria, Răstignirea, S.finfii Împărafi Co11sta11tin şi 

Elena, toate în mărimi şi ipostaze diferite, aparţinând unor autori diverşi. 
Începând cu luna mai 1996, la muzeu, a fost deschisă expoziţia temporară cu tema 

Prelucrarea artistică a le11111ului în Bucovina. In ziua de 21 mai, declarată de UNESCO „Ziua 
mondială a culturii", în cadrul acestei expoziţii, s-a organizat un dialog cu tema Tradifii şi contem
poraneitate În prelucrarea artistică a lemnului În Bucovina, la care au participat meşteri specia
lişti în domeniu, din oraş şi din zonă. 

Şi aici au fost prezentate obiecte din depozite, care nu sunt cuprinse în tematica expoziţiei 
permanente. Prelucrarea artistică a lemnului a cunoscut o dezvoltare deosebită la noi, din timpuri 
îndepărtate, creaţiile acestea fiind prezente în toate domeniile vieţii şi muncii omului. Din multi
tudinea de realizări în acest domeniu, s-a făcut o selecţie pe câteva compartimente. Un sector 
aparte a fost destinat obiectelor folosite în bucătărie: masă-ladă, blidar, poliţă, fund de mămăligă, 
cutii pentru sare şi pentru linguri, scaune, suport pentru ştergare, linguri de forme şi mărimi 

diferite, piperniţe ş.a. Un alt sector a fost destinat va.se/or din doage: butoiaşe pentru vin şi ţuică, 
cofe şi cofiţe pentru apă, agheasmă sau lapte, fedeleşe pentru slatină, coşuri pentru dus pasca la 
sfinţit, ploşti pentru ţuică şi recipiente pentru unt lucrate la strung. Un sector aparte a fost destinat 
câtorva obiecte legate de păstorit, vânătoare şi creşterea animalelor: bâte ciobăneşti, fluiere, şei 
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din lemn (tarniţe), baltage, juguri. Pentru prima dată au fost expuse şi câteva obiecte cu caracter 
religios: cruci şi cruciţe, troiţe, candele. Toate obiectele prezentate, pe lângă caracteristicile utili
tare, întrunesc şi calităţi artistice remarcabile, atât prin acurateţea execuţiei, cât şi prin orna
mentele cu care sunt împodobite. Decorul este realizat într-o gamă diversificată de tehnici: 
traforaj, sculptură, scrijelare, încrustare, pirogravură, aplicarea de \inie metalice sau folie de alamă 
ştanţată ori împletită pe cozile baltagelor ş.a. Exponatele prezentate ilustrează încă o dată virtuţile 
creatoare ale meşterilor populari din zonă. 

ln aceeaşi perioadă, muzeul a găzduit lansarea a două cărţi publicate de Editura RO 
Basarabia - Bucovina PRESS din Rădăuţi. Prima îl are ca autor pe Dumitru Teodorescu şi se 
intitulează Em. Grigorovitza Viaţa. Opera, tipărită la HYPERION-CHIŞINĂU, 1995. A fost 
lansată în ziua de 20 ianuarie 1996. Cea de a doua este semnată de Mălina Aniţoaie şi a fost publi
cată de aceeaşi editură şi tipărită la „Celestin Exim" SRL Suceava. Este un volum de debut în 
colecţia „ICONAR" şi se intitulează Şerpii surâd şi muşcă. A fost lansată la data de 16 martie 
1996. Ambele cărţi au fost prezentate de directorul editurii, Mihai Pânzaru-Bucovina. Despre 
importanţa cărţii lui Dumitru Teodorescu au mai vorbit lectorul universitar Mircea A. Diaconu de 
la Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava şi cercetătorul Vasile I. Schipor de la Centrul de 
Studii „Bucovina" din Rădăuţi al Academiei Române. Cartea Mălinei Aniţoaie a mai fost prezen
tată de scriitorii Ion Beldeanu şi Constantin Arcu, precum şi de acelaşi cercetător Vasile Schipor. 
La ambele lansări, alături de publicul iubitor de carte, au fost prezenţi şi cercetători de la Centrul 
de Studii „Bucovina" din Rădăuţi. în încheierea lansărilor, autorii au acordat autografe. 

Dragoş Cusiac 

CURSURILE UNIVERSITĂŢII DE VARĂ 
ALE SOCIETĂŢII PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

ÎN BUCOVINA 

EDIŢIA A VII-A 

ln perioada 2-8 iunie 1996, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina a 
organizat ediţia a VII-a a cursurilor de vară ale Universităţii Populare a S.C.L.R.B. Pentru această 
ediţie au fost cuprinse în program şase secţiuni: Sociologie, pedagogie şi educaţie; Istorie şi cul
tură în Bucovina; Ecologie, etologie şi ocrotirea mediului înconjurăJor; Cultură şi civilizaţie; 
Integrare europeană şi Documentare. Prelegerile, grupate pe secţiuni, au tratat probleme de mare 
interes şi au adus noi date şi interpretări în domeniu. La această ediţie au expus comunicări şi 
prelegeri un număr de 14 oameni de ştiinţă şi cultură, audiate de învăţători, profesori, ingineri, 
economişti jurişti şi elevi din clasele superioare ale liceului. Cursurile de vară au de acum cursanţi 
proprii, alături de care vin şi el\i oameni interesaţi să-şi clarifice sau completeze informaţiile 
asupra unei (unor) teme de actualitate. 

Comentariul la Memoriul lui Spleny privind populaţia din Bucovina, făcut cu rigoarea 
fizicianului de academicianul Radu Grigorovici, a stârnit interes prin datele argmnentate docu
mentar şi prin modul de interpretare ştiinţifică. Acest comentariu demonstrează vechimea, prepon
derenţa şi continuitatea românilor în Bucovina istorică. Prof. dr. Dimitrie Vetamaniuc, directorul 
Centrului de Studii ,,Bucovina" al Academiei Române, s-a ocupat de tema cu adevărat actuală 
Eminescu şi educaţia, cu prilejul lansării cărţii Vocaţia educaţiei de Petru Bejenaru, subliniind cu 
argumente rolul şi puterea educaţiei în lumea copiilor şi a tinerilor, cerinţe aşezării învăţământului 
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în spiritul Reformei. Oamenii sunt produsul educaţiei, al progresului complex al devenirii, iar edu
caţia trebuie si se faci în şcoali odată cu instrucţia şi în sprijinul ei. 

1n ziua de 5 iunie, ziua mediului, în programul manifestărilor din secţiunea Ecologie s-a 
desfăşurat activitatea de la Liceul Agricol. Ing. dr. Constantin Bândiu din Bucureşti, ing. dr. Petre 
Ciobanu din Braşov şi prof. ing. Octavian Sava de la Liceul Agricol din RAdiuţi au tratat proble
mele ecosistemelor forestiere, problemele grave ale poluării mediului şi au recomandat ca în 
filosofia de viaţi şi comportament a tuturor oamenilor si pitrundi elemente de conduită eco
logici. 

La Filiala ,,Iraclie Porumbescu" a S.C.L.R.B. din comuna Frit!uţii Noi au fost prezentate 
evenimente din istoria Bucovinei, cu accent pe autonomia provinciei în cadrul Imperiului 
Habsburgic (Ştefan Purici), şi probleme privind viaţa spirituali în marea şi puternica ei continui
tate din acest spaţiu românesc (Marian Olaru). 

Stăruinţele noastre au provocat întâlniri. utile, interesante şi agreabile pentru toţi intelectu
alii şi oamenii de rând interesaţi de cunoştinţe aduse la zi. 

Acum, când se vorbeşte de „limba moldoveneasci", despre „binefacerile" dominaţiei habs
burgice de 144 de ani în această parte de ţari, când s-au înmulţit cei care inteipreteazi tot mai 
„obiectiv" documente, date şi scrieri mai vechi, este oportun şi de datoria noastra de a prezenta 
istoria şi cultura Bucovinei istorice în datele ei reale şi argumentate. O facem în termeni de auten
tici toleranţi şi cu participare a oamenilor de ştiinţi şi cultură de mare altitudine. 

Petru Bejenaru 

CENTENAR „IRACLIE PORUMBESCU" 

1n seria de manifestări, dedicate lui Iraclie Porumbescu, se înscrie şi inaugurarea, la 
Rădăuţi; în 24 februarie 1996 a unei librării care a primit numele cărturarului. Iniţiativa aparţine 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Români în Bucovina, sprijinită de Editura Humanitas şi 
.Societatea „Obcina" din Ridiuţi. Inaugurarea a fost făcuti creştineşte de P. S. Gherasim 
Putneanul. Au vorbit despre carte şi necesitatea acesteia Ing. Mircea Irimescu, preşedintele 
S.C.L.R.B., Acad. Vladimir Trebici, dr. Radu Economu, prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc. „Ne vom 
strădui si aducem cirţi de valoare şi sile popularizăm în rândul tinerilor'', a spus un vorbitor. 

Societatea pentru Cultura şi Literatura Români în Bucovina în colaborare cu Consiliul 
local şi cu Parohia din Frătiuţii Noi a organizat în ziua de 25 februarie 1996 manifestarea prile
juită de împlinirea a 100 de ani de la moartea cărturarului pe ,,nedrept uitat", Iraclie Porumbescu. 
Un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Arhiepiscopul Sucevei şi Ridiuţilor, I.P.S. Pimen, a ofi
ciat o slujbă de pomenire la mormântul cirturarului. Manifestarea a continuat prin dezvelirea unei 
plăci comemorative la casa parohiali în care a locuit Iraclie Porumbescu între anii 1884 şi 1896. 
La căminul cultural din Frătăuţii Noi, oaspeţi şi localnici au participat apoi la simpozionul cu tema 
„Iraclie Porumbescu- personalitate şi cărturar de seamă în Bucovina". Primul cuvânt a fost rostit 
de preotul Viorel Dutceac. Despre Fritiuţi „ca vatri de spiritualitate românească" a vorbit Nestor 
Munteanu, primarul localităţii. Domnul Heracles Isopescu a condus şedinţa solemni a Consiliului 
local de adoptare a numelui Iraclie Porumbescu pentru şcoala din localitate. Moderatorul sim
pozionului a fost profesorul Petru Bejenaru, directorul Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Ridiuţi, membru în consiliul director al S.C.L.R.B. Prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, directorul 
Centrului de Studii „Bucovina" al Academiei Române, a apreciat ci „această întâlnite nu ne 
absolvi de datoria pe care o avem faţi de Iraclie Porumbescu". Despre personalitatea cărturarului 
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au mai vorbit acad. Vladimir Trebici, prof. Vasile Precop, Dragoş Tochiţă (din Pi!.trăuţii de sus, 
nordul Bucovinei). Muzeograful Nicolae Cârlan a prezentat ultima carte a scriitorului Paul Leu, 
Martirul inimii, lucrare dedicată lui Iraclie Porumbescu şi Ciprian Porumbescu. l.P.S. Pimen a 
rostit calde cuvinte de pavaţi!. şi smerenie. ln faţa unui public numeros, a urmat un impresionant 
program artistic, susţinut de elevii de la şcolile din sat şi de formaţia de dansuri bi!.trâneşti a 
Căminului Cultural. Manifestarea a fost însoţiti de o expoziţie de fotografii, ci!.rţi, reprezentând 
familia Porumbescu - documente din colecţiile speciale ale Bibliotecii „I. G. Sbiera" din 
Suceava. Şcolii generale m. 1 i s-a conferit numele de „Iraclie Porumbescu", placa cu noua denu
mire fiind sfmţiti. Printre oaspeţi s-au numi!.rat dl. Vasile Demciuc - consilier şef al l.J.C. 
Suceava, dr. Radu Economu, specialist în drept internaţional, pictorul Ana Constantin, prof. Paul 
Leu, col. rez. George Galan, secretar al S.C.L.R.B. - Filiala Bucureşti, ing. Mircea Irimescu -
preşedinte al S.C.L.R.B., prof. Maria Olaru, jurist Constantin Calance, directorul Bi!.ncii 
Comerciale Ri!.dăuţi, col. rez. Gh. Juravle, dna Alexandrina Irimescu, preşedinta Judeci!.toriei 
Riidăuţi. 

Mălina Anifoaei 

IRACLIE PORUMBESCU. CENTENARUL MORŢII 

Filiala Ri!.dăuţi a Societiţii de Ştiinţe Filologice din România a organizat în ziua de 13 fe
bruarie 1996, sub emblema „ ... Sufletul lui plânge văzând tot suferinfă . ..11 ln somnul vanităfii 
dorinfe tot visând", cea dintâi activitate ştiinţifici!. şi metodico-pedagogici!. din calendarul anului. 

Preşedintele filialei, cercet. şt. drd. Vasile I. Schipor a susţinut la Liceul Teoretic ,,Eudoxiu 
Hurmuzachi" prelegerea /rac/ie Porumbescu (09.03.1823-13.02.1896). Centenarul morţii. Pro
blematica abordati!. a trezit interesul profesorilor şi elevilor prezenţi: 1. Bi!.iatul lui Tini!.sucă din 
Suceviţa luptând cu nevoile în şcolile impi!.răteşti ale Bucovinei. ,,Porumbiţa întristată". Elanuri 
revoluţionare şi fascinaţia poeziei. ,,Popa Tanda" prin satele Bucovinei de altădată. 2. Scrierile lui 
Jraclie Porumbescu. Poezia tinereţii. Amintirile, operă a maturităţii. Corespondenţă. Colaborări la 
periodicele vremii. 3. Receptarea operei lui Jraclie Porumbescu. Destinul cultivatorilor de formi!. 
literară şi de grai românesc din Bucovina, intre justiţie şi injustiţie literari!.. 4. Actualitatea ,,mode
lului Jraclie Porumbescu". 

Prelegerea a inaugurat un şir de acţiuni (conferinţe, dezbateri ştiinţifice şi metodico-peda
gogice, activităţi în cercuri literare şcolare) prin care filiala SSF din Rădi!.uţi urmăreşte să sensibi
lizeze interesul Ministerului învăţământului, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi al profesorilor 
pentru introducerea valorilor literaturii regionale în programe, manuale şi activităţi şcolare. 

Dragoş Pădure 

SERILE BUCOVINENE LA IAŞI 

Continuând seria deschisă în 1995 prin două întâlniri distanţate în timp, Muzeul Literaturii 
Române din laşi a adăpostit, în prima jumătate a anului 1996, inci!. două ,,Seri bucovinene", care 
au şansa să instituie o tradiţie în vechiul centru cultural moldav. 

Vineri, 23 februarie 1996, la Muzeul Teatrului „Vasile Alecsandri", a avut loc evocarea 
scriitorului lraclie Porumbescu, la 100 de ani de la moarte. Cercetitorul Nicolae Cârlan de la 
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Muzeul Bucovinei din Suceava, cunoscut exeget al prozatorului bucovinean, a reînviat în faţa 
auditoriului figura plină de semnificaţii a unui poligraf de la mijlocul secolului trecut. Poetul Ion 
Cozmei, secretar al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, a împărtăşit câte ceva din întreprinderile şi 
planurile de perspectivă ale acestei asociaţii profesionale regionale ce are şanse să se impună, 
după care a urmat momentul lansării volumului de debut al prozatorului Constantin Arcu, Cenuşa 
zilei. Valoarea incontestabilă a cărţii a fost reliefată pregnant de criticul Constantin Dram, redactor 
şef al Editurii „Junimea", iar pertinente consideraţii, îmbinate cu amintiri sugestive, au exprimat 
poeţii binecunoscuţi Nichita Danilov şi Lucian Vasiliu (acesta din unnă., ca director al complexu
lui muzeal literar din Iaşi şi gazdă). Mihai Pânzaru din Rădăuţi, patronul Editurii Ro Basarabia
Bucovina Press, a vorbit despre istoria transformării manuscrisului în carte, după care epigramistul 
Ianuş din Suceava, secondat de I. Cozme~ a dat culoare întregii seri. 

1n ziua de joi, 6 iunie 1996, de data aceasta la „Casa Pogor", a patra întâlnire a ·bucovine
nilor a început tot printr-<> închinare la înaintaşi. Acelaşi vrednic şi neobosit Nicolae Cârlan l-a 
evocat pe profesorul Victor Morariu la cei 50 de ani de la moarte. Nordul Bucovinei a fost 
reprezentat de cunoscutul Vasile Tărâţeanu care, pe lângă versuri din creaţia proprie, a trecut în 
revistă o serie de realităţi cu care se confruntă populaţia românească din zona Cemăuţilor. 

S.S.B. a fost prezentă şi de această dată la nivel înalt printr-unul din vicepreşedinţii săi, Ion 
Filipciuc, poet, prozator, critic, folclorist, editor etc., care a prezentat m. 11 din al şaselea an de 
apariţie al revistei „Mioriţa" şi a glosat pe marginea capodoperei poporului român. Gruparea de la 
Câmpulung Moldovenesc a apărut în faţa ieşenilor cu doi autori premiaţi în acest an: Horaţiu 
Stamatin (Zulnia - poeme) şi George Ungureanu (Comoara din Groapa Cocoşului - povestiri), 
care s-au confesat şi au citit din creaţia proprie. Acelaşi lucru l-a făcut şi poetul şi prozatorul 
Nichita Danilov, proaspăt membru de onoare al S.S.B. (alături de profesorul Dan Mănucă}, în faţa 
unui auditoriu din care n-au lipsit, în afara bucovinenilor, Gloria Ucătuşu, Ion Popescu-Sireteanu, 
Ion Puha, George Muntean (venit de la Bucureşti împreună cu poeta Adela Popescu), ieşenii de 
marcă, profesorul Ioan Caproşu, Ştefan Oprea, Lucian Vasiliu. 

Ambele manifestări au fost însoţite de mini-expoziţii prin care viaţa şi opera lui I. Porum
bescu şi V. Morariu au apărut mai sugestive în faţa celor prezenţi. La cea de a doua a contribuit şi 
cunoscuta şi apreciata Ioana Nistor, artist plastic din Suceava, prin tapiseria Mioriţa. Organiza
torul acestora, în acelaşi timp moderatorul acţiunilor, a fost Liviu Papuc. 

lncercând o îmbinare a „consacraţilor" cu „debutanţii'', întâlni.rile au prilejuit cunoaşterea 
„în direct" a unor opere şi a unor creatori, cu gândurile şi credinţele lor, cu specificul lor local sau 
individual. F.courile avute ne fac să credem că astfel de contacte, departe de a însemna o exacer
bare a regionalismului, sunt un semn al integrării literare pamomâneşti. 

Liviu P. Morariu 
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Die Zeitschrift „Analele Bucovinei'', eine Publikation des Studienzentrums ,,Bukowina" 
der Rumănischen Akademie, mit dem Sitz in Rădăuţi (Bezirk Suceava), ver6ffentlicht Studien aus 
allen Gebieten, die die Bukowina betreffen: Es wird den Personlichkeiten, die einen Beitrag zu 
den Kenntnissen betreffend die Bukowina geleistet haben, die gebiihrende Aufmerksamkeit 
geschenkt. Ebenso den kulturel!en, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen und selbst
verstăndlich auch der Presse. Die kirchlichen, zum gr6ssten Teii fiirstlichen Stiftungen, so wie die 
Monillnente der Natur und die Probleme der Ekologie werden ebenfalls in Betracht gezogen. 

Auch die aktuelle literarische und wissen5chaftliche Bewegung wird durch Rezension der 
der Bukowina gewidmeten Bucher ·und Zeitschriften verfolgt. 

Die „Analele Bucovinei" beabsichtigen die in verschiedenen Jahren durchgefiirten Volks
zăhlungen durch Neuveroffentlichungen in die Aktualităt zu bringen. Ăltere Werke, namentlich 
deutsche Referenzbucher betreffend die Bukowina werden in Erinnerung gebracht; die meisten 
dieser Bucher sind nur im Dokumenten-Fond dieser neuen Radautzer Institution zu finden. 

Die „Analele Bucovinei" stehen zur Verfiiguug dem Studienzentrums fiir die Bukowina der 
Czernowitzer Universităt sowie des Bukowina-Instituts in Augsburg, mit denen das Zentrum in 
Rădău\i die besten Verbindungen pflegt. Das Zentrwn nimmt auch an gemeinsamen Veranstaltun
gen und wissenschaftlichen Tagungen tei!, die der Bukowina gewidmet sind. 
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