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EDITORIAL

RELAŢIILE DINTRE SOCIETĂŢILE STUDENŢEŞTI

ROMANE ŞI GERMANE DE LA UNIVERSITATEA
DIN CERNĂUŢI CA MODEL DE ÎNŢELEGERE
INTERETNICĂ. (1875-1938)*
Acad. VLADIMIR TREBICI

Universitatea din Cernăuţi a fost inaugurată la 4 octombrie 1875 în capitala
ducatului Bucovina din fosta monarhie austro-ungara. Căpătând numele patronului său, împăratul Francisc Iosef I, „Alma Mater Francisco-Josefina", noua
instituţie de învăţământ superior era destinată tuturor naţionalităţilor din acea
vreme, ca ,,Deutschsprachige Nationalităten-Universităt", având deci germana
ca limbă de predare.
Caracterul „multinaţional" al universităţii se explică prin structura etnică
a populaţiei Bucovinei, ca rezultat al istoriei provinciei în cei o sută de ani
(1775-1875) de stăpânire habsburgică.
La înfiinţare, universitatea avea două facultăţi: drept şi filosofie (aici intrau şi şţiinţele exacte), cărora li s-au adăugat facultatea de teologie (grecoorientală), aceasta fiind preluată de la Institutul Teologic din Cernăuţi (înfiinţat
în 1827). După ,,românizarea" universităţii (1920), s-a mai înfiinţat Facultatea
de Ştiinţe, desprinsă din facultatea de filosofie. Dacă în primul an de existenţă
universitatea număra circa 200 studenţi, în anul 1937/38 numărul acestora s-a
ridicat la circa 2500.
Din interesanta istorie a Almei Mater ccmăuţene, vom desprinde numai
capitolul societăţilor studenţeşti, care au avut, în întreaga lor perioadă de existenţă (1875-1938), un rol deosebit de important. Nu se va reitera istoria lor;
autorul se va referi numai la anii 1933-1938 şi se va baz.a, în principal, pe propriile sale amintiri 1•
• C.Omunicere prezentată în 30 mai 1996 la C.Olocviul internaţional de la Rădăuţi organizat
de Cennul de studii ,,Bucovina" în colaborare cu Filiala ,,Bucovi.na" din Ridăuţi a Uniunii pentru
Europa din România.
Autorul, Discut în anul 1916, în satul Horecea-Mănăstirii (Cernăuţi), după terminarea
Liceului ,,Aron Pumnul", în 1933, s-a înscris la Universitatea din Cernăuţi, absolvind în 1938 şi
respectiv 1939, Facultatea de Litere şi Filosofie, precum şi Facultatea de Drept. A fost membru al
întrunirii Academice Române ,,Bucovina", deţinând în semestrul de iarnă 1935/36 funcţia de
„vulpan".
1
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Apruute în diferiţi ani ai universităţii şi organizate pe criterii naţionale,
fiecare societate a avut propria sa istorie. În perioada 19~3-1938 existau urmă
toarele societăţi: Alemannia, Anninia, Teutonia şi Frankonia (germane);
Ognisko şi Lechia (poloneze); Ciorno More şi Zaporoje (ucrainene); Haşmonea,
Hebronia, Zephir, Emunah şi Heatid (evreieşti) şişase societăţi academice
româneşti. ln total, 20 societăţi la o universitate atât de mică.
Modelul societăţilor studenţeşti a fost preluat din tradiţia universitară germană, existentă şi în Austria. Aici s-ar putea vorbi despre istoria lor multiseculară (dacă ne gândim numai la universităţile din Heidelberg şi Jena), dar nu este
locul pentru o asemenea istorie. Forma lor de organizare era de „Burschenschaft", „Verbindung" sau ,,Korps". Multe din ele practicau mensura (duel studenţesc), membrii ei erau obligaţi să dea satisfacţie în chestiuni de onoare, purtau semne distinctive (şepci de diferite culori, panglici), la ocazii solemne conducătorii unor asemenea societăţi purtau costume specifice, săbii („rapire"),
respectau un anumit ritual, de pildă, festivitatea de deschidere a semestrului de
iarnă se numea comers cu un program riguros, balurile, seratele etc. Modelul
visat era viaţa studenţească de la Heidelberg.
Societăţile din perioada 1933-1938 ale studenţilor români au fost şase la
număr. Prima, „Junimea" (1878), era succesoarea glorioasei ,,Arboroasa'', înfiinţată în 1875 şi desfiinţată de autorităţile austriece, în 1877, în urma celebrului
proces intentat împotriva conducătorilor ei: CiprianPorumbescu, Zaharia
Voronca, Constantin Morariu, Eugen Siretean şi Orcst (Ortisie) Popescu. Avea
cel mai mare număr de membri - mulţi din aceştia au devenit personalităţi universitare sau administrative - şi desfăşura cea mai bogată activitate.
A doua, „Bucovina'', avea denumirea Întrunirea Academică Română
„Bucovina", a fost înfiinţată în 1880 de către un număr de junimeni. Modelul ei
a fost Burschenschaft-ul german. A treia, în ordine cronologică, a apărut
Academia Ortodoxă (1884) ai chei membri erau studenţii teologi. În 1905, a
luat fiinţă Societatea Academică Română „Dacia", în 1910, a fost creată
Întrunirea Academică Română ,,Moldova'', soră a întrunirii Academice Române
„Bucovina", iar după primul r!zboi mondial a apărut Cercul Studenţesc
,,Arboroasa" (1921) care îşi propunea să reunească pe toţi studenţii români. în
perioada interbelică a luat fiinţă Centrul Studenţesc Cernăuţi, afiliat la Uniunea
Naţională a Studenţilor Creştini Români (U.N.S.C.R.).
Din cele şase societăţi studenţeşti româneşti numai două erau „conservative": „Bucovina" şi „Moldova". Cum am mai spus, modelul lor era cel al
,,Burschensclzaft"-urilor germane: uniforme specifice, duelurile studenţeşti, ritualurile clasice, având la bază regulamente (comment). S-a discutat - în epocă dacă era justificat modelul german pentru o societate studenţeascl românească.
înainte de a aborda această probleml, să spunem că societăţile germane, polohttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

Relaţiile

dintre societăţile sttidenţeşti române şi germane

283

neze, ucrainene şi evreieşti (cu puţine excepţii) erau şi ele „conservative". Adop~ea unui asemenea model era dictată de grija de a feri pe studenţii români de a
deveni membri ai societăţilor studenţeşti germane şi de a-şi pierde astfel identitatea naţionall. La universităţile din Vechiul Regat (Universitatea din laşi, înfiinţată în 1860 şi Universitatea din Bucureşti - 1864) acest lucru era de neconceput. Dar asemena societăţi nu erau necesare, deoarece toţi studenţii erau
români. S-ar putea aminti tradiţia franceu care avea alte particularităţi. Judecind astăzi, putem spune că pentru studenţii români de la Universitatea din Cernluţi această formă de organizare era una de apartenenţă la Europa Occidentală.
Sl reamintim că pentru fiecare naţionalitate, societăţile studenţeşti erau forme
de păstrare a identităţii naţionale, de formare a idealurilor naţionale. Intelectualitatea fiecărei naţionalităţi din Bucovina istorică datorează mult acestor societăţi.
Fiind organizate pc principii naţionale, societăţile studenţeşti stabileau
relaţii între ele pe baza acestui criteriu. Trebuie spus - problema merită un examen aprofundat - că, în întreaga perioadă' 1875-1938, societăţile româneşti nu
aveau legături cu cele ucrainene şi cele evreieşti. Explicaţia trebuie căutată în
întreaga istorie a Bucovinei, în situaţia politică a acestei provincii.
Cu privire la societăţile studenţeşti române se cuvine precizat faptul că
între ele relaţiile erau de prietenie şi că existau declaraţii de recunoaştere reciproce, cu unele excepţii efemere, cum a fost cazul Societăţii Academice ,,Dacia"
- la înfiinţarea acesteia - şi al Cercului Studenţesc ,,Arboroasa'', diferende
curând aplanate. Un principiu important era acela că politica era interzisă în
interiorul societăţilor.
Ne vom referi la relaţiile dintre Întrunirile Academice Române „Bucovina" şi „Moldova" cu cele germane ,,Alemannia", ,,Arminia", „Teutonia", şi
,,Franconia". Primele trei erau „conservative'', purtau 'însemnele specifice, practicau mensura, dădeau satisfacţie necondiţionată, ritualul studenţesc se desfăşura
după Comersbuch - culegere de cântece studenţeşti -, ierarhia comporta un
„senior'', „consenior" (un maestru de scrimă) şi de un „Fuchsmajor" care se
ocupa de educaţia studenţilor din anul întâi. Primul grad era de Fuchs („vulpoi"), după baterea mensurii regulamentare, un Fuchs devenea Bursche, („făr
tate"); după terminarea studiilor, după trecerea unui număr de ani, în cadrul unei
solemnităţi, erai proclamat alter Herr („domn bătrân"). Ce mai, o organizare
foarte riguroasă care ar aminti de celebrele societăţi secrete! Dar nu francmasonice. Fiecare student avea un Leibbursche, expresie devenită în româneşte ,,făr
tate de suflet", un fel de naş pe to~tă viaţa. Să mai adăugăm că fiecare societate
studenţească avea sediul său, numit „cabinet" (în limba germană Bude), unde se
desfăşurau cele mai multe activităţi.
Cu aceste trei societăţi germane - prima era ,,K.orps", celelalte două erau
,.Burschenschaft"-uri - ,,Bucovina" şi ,,Moldova", aveau cele mai strânse legăhttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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turi. Dintre celelalte societăţi singura cu care existau asemenea relaţii era
,,Lechia" (polonezl). ,,Franconia", fiind o societate confesională (catolicl), relaţiile erau doar prieteneşti: aceasta nu practica mansura. Membrilor săi li se
spunea ironic Milchtrinker; la celelalte societlţi blutura oficială era berea, al
clrei consum la ocaziile oficiale era prevlzut în ,,regulamentul" de bere.
ln ce constau deci relaţiile dintre ,.Bucovina" şi „Moldova" şi cele germane ,,Alemannia", ,,Arminia", „Teutonia"? Mai întâi ele s-au recunoscut reciproc, în care scop au fost bătute ,,mensurile de recunoaştere". în cazuri speciale,
se băteau „mensurile pro Patria suite". Apoi, membrii acestor societlţi puteau.
bate între ei mensuri ,,regulamentare", mensuri „contrahate" - un fel de dueluri
pe chestii de onoare - şi temutele „mensuri de pedeapsă". Un Fuchs de la
„Bucovina", de exemplu, slvârşind o abatere de la regulamentele Întrwlirii, trebuia pedepsit. ln acest scop, conseniorul ,.Bucovinei" se adresa conseniorului de
la Alemannia, Arminia sau Teutonia ca să desemneze pe unul din cei mai buni
mânuitori de rapir sl-1 pedepsească pe Fuchs-ul vinovat. De obicei, mensura se
încheie înainte de termen, prin plrisirea terenului de cltre fuchsul pedepsit, la
avizul medicului, când rana era periculoasă (,,Abfuhr'). Alt tip de mensuri erau
cele „contrahate". Cu membrii altor societăţi, neconservative, chestiunile de
onoare se rezolvau pe calea duelului cu sabia. Aceeaşi soluţie se aplica şi în
cazul ofiţerilor.
Cel mai important eveniment studenţesc era comers-ul, o întrunire organizatl de fiecare societate la deschiderea anului universitar („comersul de iarnă").
Iatl cum s-a desfăşurat comersul organizat de Întrunirile Academice Române
„Bucovina" şi ,,Moldova" la deschiderea anului academic 1935-1936. Acesta a
avut loc la restaurantul ,,Astoria'', cel mai elegant restaurant. Din timp~ erau
lansate invitaţii rectorului universitlţii, profesorilor, unor personalitlţi politice
şi, bineînţeles, societăţilor studenţeşti prietene: „Junimea", „Dacia", ,,Arboroasa", ,,Academia ortodoxă" (româneşti); ,,Alemannia'', ,,Arminia", „Teutonia", ,,Franconia" (germane) şi ,,Lechia" (poloneză). Ţinuta era de mare protocol: cei de la societlţile conservative erau în costume specifice, cu rapire (in
vollem Wicks, de unde românescul „a te îmbrăca la marele fix'); ceilelţi, în frac
sau smoking, haine negre. Costumul naţional românesc era şi el considerat de
„gală". Masa banchetului era împărţitl în două: ,,masa de sus" şi ,,masa de jos"
(aici eraufuqif). „Prezidiul" era deţinut de „senior", „contrariul" era de obicei
„wlpanul". Ritualul cuprindea: discursuri omagiale la adresa rectorului şi altele,
saluturile celorlalte societăţi studenţeşti (cele străine erau rostite în limbile
respective). Cântecele studenţeşti erau executate de cei prezenţi, după cartea
cântecelor studenţeşti, întocmitl de Filimon Taniac, multe preluate din culegerea
întocmită de Ciprian Porumbescu, destinatl studenţilor de la ,,România Jună".
Printre acestea: „Tricolorul", „Pe-al nostru steag e scris unire", „Cântecul gintei
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latine" şi bineînţeles „Gaudeamus igitur" şi „O, trai ferice de student", preluat
de la societăţile germane. Atmosfera devenea tot mai prietenoasă: profesori şi
studenţi, români, germani şi polonezi fraternizau în această atmosferă tinereascl. La aceasta contibuia şi ... berea! După partea oficiall, când profesorii şi
reprezentanţii autorităţilor se retrăgeau, urma dansul, care ţinea până în zori.
Asemenea „Comers"-uri se organizau şi de către celelalte societăţi: cele
germane la „Deutsches Haus", cele poloneze, la „Dom Polski".
Alte prilejuri erau marile baluri şi seratele dansante, uneori şezătorile culturale. Fiind vorba de relaţii interetnice, trebuie amintit că studenţii cemăuţeni
proveneau, în cea mai mare parte, de la liceele din Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi,
Storojineţ, Câmpulung-Moldovenesc unde elevii erau români, germani, polonezi, deci prieteniile de pe băncile liceelor se continuau la universitate şi deci şi
în cadrul societăţilor studenţeşti.
Fiind vorba de baluri şi de serate, în 'cultivarea relaţiilor interetnice un rol
important l-au avut ... studentele. Multe idile de pe vremea studenţiei s-au transformat în căsătorii mixte, despre care s-ar putea scrie un studiu special. Aş putea
cita din memorie mai multe cazuri, inclusiv din propria familie. în 1938, prin
decret-regal, au fost desfiinţate toate societăţile studenţeşti. S-a dus frumoasa
viaţă de student! în 1940, germanii din Bucovina au fost repatriaţi în Germania.
S-a vorbit - se va vorbi şi în viitor - despre Bucovina, ca model de convieţuire interetnică şi interconfesională. Societăţile studenţeşti, amintite în
această evocare, pot fi citate ca exemple în acest sens, drept precursoare ale
Europei de mâine. Fiind prin excelenţă naţionale, ele împmtăşeau totodată valorile europene .
. . .Astăzi, în 1996, foştii studenţi de pe vremuri de la Universitatea din
Cernăuţi, membri ai ,,Arminiei", „Teutonia", ,,Alemanniei" şi ,,Bucovinei", trăi
tori în Germania, se întâlnesc în fiecare an la Prien an der See, săvârşind acelaşi
ritual studenţesc. Întâlnirea este organizată de ,,Asociaţia Domnilor Bătrâni"
cuprinzând foştii studenţi cemăuţeni. Aceleaşi „Salamandre", aceleaşi ,,Kneipe",
acelaşi ritual din care nu lipsesc „Gaudeamus igitur" şi, bineînţeles, nostalgicul
„O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du verschwunden!" („O trai ferice de
student, din timpuri depărtate/ Te-ai dus şi'n veci n-ai să revii cu scumpa-ţi
libertate!")
Dar mai ales, aceeaşi prietenie şi colegialitate. Preşedinte~e are ... 93 ani,
iar cel mai „tânăr", cu care sunt în corespondenţă, a împlinit şi el 85 ani...
Printre ei, cunoscutul istoric al Bucovinei, dr. Rudolf Wagner.
O, tempora, o, mores!
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Summary
This paper evokes the activity ofthe students' societies ofthe University in Cernii.Iţi between
the two world wars. Their collaboration is an example of interethnic understanding.
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GEORGE BARON L0VENDAL
LA UN SECOL DE LA NAŞTERE
D. VATAMANIUC

George baron Levcndal este pictorul reprezentativ al Bucovinei şi o personalitate complcxl a vieţii culturale din ţara noastră Coboară dintr-o veche
familie regală danezo-norvegiană, înrudită cu multe casc domnitoare din
Europa. Tatăl slu, Laurenţiu (18 iulie 1873-16 iulie 1918), ofiţer superior în
armata imperială rusă, se căsătoreşte în 27 aprilie 1896 cu Aimee Liubov
Gavrişova ( 15 aprilie 1877-16 martie 1957), dintr-o familie de greci care joacă
un rol important în istoria ţării sale. Au patru copii, George, pictorul, Lcv (22
decembrie 1898-15 aprilie 1937), _Nicolae (9 mai 1900-după 22 decembrie
1925) şi Boris (26 iunie 1902-? 1948). O fotografie îl înfăţişează pe Laurenţiu
în ţinută din armata imperială rusă, pe Aimee în costumaţie bogată de epocă, pe
Alexandra baroană Levendal, mama lui Laurenţiu, în costumaţie, tară podoabe,
de călugăriţă şi pc cei patru copii, în mijlocul clrora se remarcă viitorul pictor,
toţi în costume de marinari. De altfel cariera militară este ocupaţia preferată în
acestă ~ilic cu multe generaţii în urml.
George baron Levcndal se naşte la Petersburg în 27 aprilie/IO mai 1897,
îşi face aici pregătirea intelectuală şi manifestă înclinaţii pentru desen şi arta
teatrală. Se remarcă pc scena Teatrului Imperial din Petersburg la 18 an~ ca actor,
balerin şi scenograf. Nu-l atrage cariera armelor, căreia i se consacri Nicolae şi
Boris, doi dintre fraţii sli. Ofiţeri în armata impcriall rusă, ajung cu garnizoana
şi în Basarabia şi îl vedem pc unul dintre ci prefect de poliţie la Chişinău şi la
Hotin. Izbucnirea revoluţiei din 1917 găseşte familia în Basarabia. George îşi
continuă prcgltirca artistică la Soroca sub îndrumarea pictorului P. Alcxandrov,
de unde vine la Chişinău în 1921. A fost un noroc pentru destinul acestei familii,
deoarece, fiind în România, se salvează printr-un membru, în linie blrbăteascl,
de la un sfărşit tragic. Laurenţiu, tatăl slu, este masacrat de bolşevici în timpul
revoluţie~ iar Lev, Nicolae şi Boris î.şi sfârşesc viaţa în condiţii dramatice sub
puterea sovietică Aimee, mama sa, este deportată în Uzbekistan şi izbuteşte sl
vină în România în 1952, dupl 34 de ani de deportare. Se stinge din viaţă în
Bucureşti în 16 martie 1957.
•
George se clsltorcştc la Chişinml în 1921 cu Ariadna AmbroZieva Zolotoriova
(28 noiembrie 1900-11 noiembrie 1954), personalitate distinsă, care se afmnl
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 289-291, Bucureşti, 1997
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ca poetă şi cântăreaţă concertistă. Poemele sale rlmase în manuscrise încep să
se publice în presă.
George şi Ariadna au două fiice, Lydia (28 noiembrie 1923), profesoara şi
pianistă, clsătorită în 18 iulie 1947 cu Radu-Mihai Papae (6 aprilie 1923), profesor-arhitect şi Irina (13 iunie 1925-26 august 1995), d.sătorită, succesiv, cu
Dan Deşliu, Dan Constantin şi Dan Slrlţeanu. Se continul prin Ariadna Ruxandra Sărăţeanu. Familia Levendal, straveche în Europa, se salveaz.ă de la dispariţie în România, însă, tot aici, se stinge în linie bărbltească în secolul nostru.
George baron Levendal se impune ca pictor şi scenograf la Chişinău şi
vine la Bucureşti în 1921. Desflşoara o activitate remarcabilă la Teatrul Lucia
Sturdza Bulandra, Teatrul Constantin Tănase şi la alte t~tre şi cinematografe.
Trăieşte cu familia în Bucureşti între 1921 şi 1926, apoi la Cernăuţi între 1926 şi
1937 şi din nou la Bucureşti până la sfărşitul vieţii. Deşi traieşte cu familia aici,
se deplasează în fiecare an în Bucovina.
George baron Levendal îndeplineşte mai multe funcţii: director tehnic la
Teatrul Naţional din Cernăuţi (1926-1935) şi la Teatrul Naţional din Craiova
(1942-1943), consilier artistic la Institutul de Proiectări Metalurgice (1949-1950),
profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" (1950--1957). Este
iniţiator la înfiinţarea unor organizaţii profesionale: Societatea Artiştilor Plastici
din Bucovina devenită Uniunea Prietenilor Artei (1931 ), fiind şi secretarul ei
general, Academia Liberă de Arte Plastice (1938) şi membru fondator al Uniunii
Artiştilor Plastici din România (1945) şi al Fondului Artiştilor Plastici din
România (1945). întemeiază, la Cernăuţi, teatrul de marionete (1927) şi are o
contribuţie importantă în înfiinţarea Muzeului Satului din Bucureşti (1928).
Participă, în 1921, la Concursul Naţional pentru Arhitectura Primăriei din Bucureşti, cu rezultate stralucite care nu sunt însă validate, pe motiv că era pictor şi
nu arhitect. Manifestă înclinaţii pentru invenţii tehnice, fiind promotor în introducerea lor în arta teatrală modernă din ţara noastra.
Epoca cea mai importantă din activitatea sa prin diversitatea preocupărilor
şi reali.zările artistice o reprezintă cea bucovineană (1926-1937). Teatrul Naţio
nal din Cernăuţi pune în scenă, în stagiunea 1929/1930, nu mai puţin de 39 de
piese, situaţie neîntâlnită pe scenele teatrelor din ţara noastră şi din străinătate.
Pentru aceste reprezentaţii face, flră nici un ajutor, decorurile, montajul şi tot ce
ţine de reprezentarea specatcolelor pe scenă. Vasile Gherasim insistă asupra
modului de realizare a decorurilor şi asupra faptului că pictorul nu se repetă în
suita reprezentaţiilor. Revista „Spectatorul", care apare la Cernăuţi între 1927 şi
1930, publică numlr de număr programul spectacolelor şi portretul artistului,
alături de ceilalţi reprezentanţi ai scenei teatrului cernăuţean. Contemporanii
care au frecventat acest teatru îşi amintesc de cortina pictată de el, unică în
teatrele din ţara noastră, dispărută la ocuparea Bucovinei de către armata sovietică, în 1940.
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George baron Levendal organizează o expoziţie cu tablourile sale reprezentând monumentele religioase din Bucovina la Palatul Mitropolitan din Cernăuţi în 1933. Este vizitată de regele Carol al Ii-lea, care reţine două tablouri,
Mănăstirea Putna şi Turnul tezaur de aici, cu care pleacă în străinătate după
detronarea sa. Expoziţiile se succed an de an în diferite localităţi din Bucovina şi
din Bucureşti. Stârneşte un ecou aparte cu expoziţia din sala Universul, în iulie
1943. Expune 82 de tablouri care se vân,d toate, situaţie namaiîntâlnită. Explicaţia stă în faptul că pictorul prezenta în expoziţia sa Bucovina, victimă a agresiunii sovietice.
Profesor, îndrumător şi artist de mare talent, Levendal are numeroşi prieteni între scriitori, pictori şi regizori. Sunt nume ca Dragoş Protopopescu, Cezar
Petrescu, Camil Petrescu, Victor Ion Popa, George Mihail Zamfirescu, Soare Z.
Soare, Sică Alexandrescu, Grigore Vasiliu Birlic, Radu Beligan, Jules Cazaban,
Ion Iancovescu, Ionel Jiano, Nicolae Brancomir, fraţii Bulandra, fraţii Sireteanu.
Levendal îşi cucereşte, după o activitate prodigioasă, recunoaşterea internaţională. Este invitat ca pictor scenograf şi consilier artistic la Metropolitan
Opera din New York şi la Teatrul din Ziirich. Refuză aceste invitaţii din considerente patriotice.
George baron Levendal se stinge din viaţă în Spitalul Elias din Bucureşti în
18 februarie 1964. Este înmormântat în cimitirul Sfânta Vineri, alături de soţia sa.
Moştenirea artistică lăsată de Levendal în cele 470 de tablouri îl recomandă ca pictorul Bucovinei, provincia de care s-a simţit legat toată viaţa. Este
o Bucovină reprezentată în portretele sale de ţărani şi ţărănci, oameni mai adesea în vârstă, cu o psihologie aparte, surprinsă de pictor cu o mare artă. Portretele de tinere se remarcă prin frumuseţea fizică şi o anume tristeţe în privire.
Unii comentatori nu ezită să le compare cu Madona lui Rafael.
Levendal este şi pictorul Bucovinei istorice cu monumentele sale, biserici
şi mănbtiri, unice în lume. Unele dintre ele au căzut victime, asemeni oamenilor, vitregiei vremurilor. Mai pot fi admirate în tablourile pictorului.
Centrul de studii „Bucovina" consideră ca o datorie de conştiinţă faţă de
pictor şi arta sa să-i consacre aceste pagini şi să reproducă din galeria sa de portete.

Zusammenfassung
Georg Baron LBVendal (1897-1964) ist cier reprisentative MBler der Bukowina. Er stammt
von einer Blten dAnisch-noi'vegischen kliniglichen Familie Bb, die mit zahlreichen Herrscherhiusem Europas Verwandt ist. Er lieO sich vor 1917 in RlDDllDian Dieder und trBt an zahlreichen
BQlmen der Theater von Chişinau, Cemauţi und Bucureşti als MBler, Szenograph und Schauspieler hervor. Sein lcOnstlerische Erbe besteht BUS 470 Gemilden, die meistens Bukowiner Bauem
unei historische Baudenlaniler BUS dieser Provinz darstellen.
Umere Zeitschrift gedenkt des vergangenen Jahrhunderts, seit seiner Geburt durch die
Darstellung seines Lebensganges, seiner Alctivitit, durch die Bewertung seines kunstlerischen
Erbes, durch die Wiedergabe cier Meinungen seiner Zeitgenossen ilber seine KlDlSt, sowie d'iJrch
die Wiedergabe einiger Portrite und Gemilde BUS seiner Nachlapenschaft.
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UN MĂRTURISITOR PENTRU BUCOVINA: L0VENDAL
Acad. RĂZVAN TIIEODORESCU

Nu l-am întâlnit niciodată aievea pe George baron Levendal, dar exotica
sa personalitate despre care auzisem atâtea m-a atras stăruitor, din tinerefe încă.
Pictorul, scenograful, actorul, balerinul, cu numele slu cu tot, cu originile
sale hiperboreene atât de insolite în spaţiul de la Carpaţi şi Dunlre, cu aristocratica sa vână de mai multe ori seculara şi de o europeană, cosmopolită integralitate într-o lume aparent plebee şi ancestral democratică va fi fost, făd doar şi
poate, de-a lungul deceniilor vieţuirii sale la Cernăuţi sau la Bucureşti, o apariţie
excepţională Un fenomen, în felul slu, şi un unicat.
Va fi fost George baron Levendal, una dintre ultimele întruchiplri ale
acelei strlvechi nostalgii germanice a Nordului pentru ţinuturile de la miazăzi,
acea „Sehnsucht nach Suden" care a strlbătut secolele şi care începe cumva cu
drumurile vikingilor spre Bosforul bizantin, traversând cnezatele ruseşti (aproape că mă tenteazl nespus, în cazul particular al acestui danezo-norvego-român
nlscut acum un veac la Sankt Petersburg, sl fac o asemenea apropiere)? Sau va
fi aparţinut el acelei lumi interimpcriale, singulară în Europa, aici, în Răslritul
supus cândva ţarilor - în a căror capitală s-a născut Levendal -, dar supus şi
dublei monarhii chesaro-crăieşti în a chei fostă stăpânire care se numeşte
Bucovina, „gura de rai" a românilor, acelaşi Levendal a lăsat ce a awt mai bun
în fiinţa sa?
Nu ştiu. Ceea ce pot sl cred este că viaţa lui - „o viaţă de fulger continuu", cum nota inspirat o cunoscută scriitoare - s-a dedicat unei superbe risipiri,
unei duble, paradoxale, dar fericite atracţii a celui care putea sl apara multora
,,strlinul cel mai strlin" şi ,,nobilul cel mai nobil": atracţia către cele mai româneşti întocmiri din sfera vizualului - bisericile pictate !lle Bucovinei - şi aceea
către umilitatea cea mai deplină, pătrunsl însă de o neascunsl mândrie, din sfera
socialului - ţăranul Moldovei de Sus.
,,Adunarea ţlrănească" despre care scria Mihail Sadoveanu acum peste o
jumătate de veac, cu prilejul unei expoziţii a lui Lsvendal, este alcătuită pentru
posteritate - şi sper că, aşijderea, pentru un viitor muzeu aşezat, de drept, în
Bucovina - din sutele de portrete i:arc întruchipcazl cca mai deplină, uneori dramatică, alteori fascinantă frescă a psihologiei rurale din întreaga noastrl plastică
românească. O galerie ţărincască realizată în culorile pământii sau stinse ale
A.na/ele Bucovinei, IV, 2, p. 293-294, Bucureşti, 1997
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cromaticii populare din acelaşi spaţiu, dar cu linia tlioasl, exasperată uneori, a
expresionismului germano-rusesc pe care pictorul îl va fi adâncit prin cultura şi
temperament, foarte bine calchiat însl realitlţilor \Dlui univers pe cale de dispariţie pentru care Lsvendal este un mlrturisitor de preţ. Dupl cum un mărtwisitor
rimâne acest straniu şi superb baron de la Miazănoapte, mai român decât mulţi
dintre contemporanii sli întru artl şi spirit nllscuţi pe acest meridian, pentru
monumentele evului de mijloc din ţara Bucovinei. MonumeD;te al căror aplrător
a fost, ba chiar şi descoperitor daci stau sl ml gândesc la cutare sau cutare frescă
scoasl din uitare, cu mâinile sale, într-o ctitorie din timpul lui Rareş.
Lui Lsvendal, mmturisitorul pentru Bucovina şi bucovineni, înzestratul de
Dumnezeu şi risipitorul de spirit i se cuvine omagiul nostru, astăzi, la un veac de
la ivirea sa în lume.
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MOŞTENIREA ARTISTICĂ
LYDIA BARONESSE L0VENDAL-PAPAE

George baron Lsvendal nu s-a preocupat, asemeni altor mari artişti, să
constituie o colecţie din tablourile sale. Mare parte din ele s-au înstrăinat prin
vâmlrile la expoziţii, iar altele au intrat în diferite mâini prin donaţii flcute cu
generozitate de pictor lDlor prieteni şi prietene în cursul anilor. Dintre lucrurile
tatei nu ne-au rămas moştenire directă decât unul din şevaletele sale de câmp şi
o rochiţă a mamei, improvizată din doul baticuri în timpul celui de-al doilea
război mondial, când ne-am salvat de la bombardamente prin refugiul din
Bucureşti la Breaza (Prahova). Lucrurile părinţilor mei, câte s-au mai păstrat, au
rămas în apartamentul lor din str. Ion Ghica nr. 3, et 7, ap. 54, la sora mea Irina,
care a încetat din viaţă la Sovata în 1995. Astlzi sunt în posesia Ariadnei Ruxandra Sărăţeanu, fiica ei.
Soţul meu, profesor-arhitect Radu-Mihai Papae şi cu mine ne-am făcut un
ideal în viaţă din recuperarea moştenirii artistice a părinţilor noştri. Am adunat
în cursul anilor, cu mijloacele noastre modeste, o bună parte din tablourile
tatălui m·eu. Colecţia noastră cuprinde în prezent 470 de tablouri şi este în perspectivă să sporească prin noi achiziţii de la persoane din ţară şi străinătate.
Avem o evidenţă a persoanelor care deţin tablouri de tatăl meu şi purtăm discuţii
pentru răscumpărarea lor. Tablourile tatălui meu au intrat şi în patrimoniul unor
instituţii culturale şi este firesc să rămână în păstrarea lor. Demersurile noastre
se îndreaptă în direcţia punerii lor în valoare, cu scopul de a fi cunoscute de cât
mai mulţi iubitori ai artei.
.
Colecţia noastră se constituie din tablouri în ulei, tempera, acuarele, căr
bune, creioane colorate, tuş, sepia, sanguină. Sunt tablouri de diferite mărimi
reprezentând bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei, biserici şi mănăstiri. Unele din
monumentele din urmă nu mai există şi pot fi admirate numai în picturile tatălui
meu. Pentru fiecare tablou am întocmit istoricul său, cu precizarea când a fost
realizat, în ce tehnică şi dimensiuni şi ce reprezintă. Pentru persoane facem, pe
scurt, şi biografia lor.
Colecţia noastră s-a îmbogăţit cu o serie de casete, benzi de magnetofon,
videocasete, filmări de expoziţie, albume de fotografii.
Materialul documentar cuprinde iconografie, cu membrii familiei şi reproduceri după fotografiile înaintaşilor şi ale altor membri ai familiei, dosare cu
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 295-296, Bucureşti, 1997
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lucrarile simpozioanelor, o corespondenţl bogată Păstram în manuscris povestirile şi poeziile tatălui meu despre Bucovina şi poeziile mamei mele.
Biblioteca se constituie din lucrarile de specialitate ale soţului meu şi din
achiziţiile noastre de clrţi şi publicaţii periodice în care se prezintă sau se fac
referiri la pictor şi vremea sa. Ocupă un loc important cărţile cu dedicaţie primite de tatăl meu de la personalităţi din ţari şi din străinătate. Aici menţionăm şi
cele cinci volume, cu extrase din presa din ultimele şase decenii, în care se vorbeşte despre pictor şi arta sa.
Moştenirea artistică lăsată de tatăl meu şi achiziţiile noastre în cursul
anilor se impune să fie cunoscute de contemporani. Am înfiinţat, în acest scop,
Fundaţia Culturală „George baron Lsvendal" şi speram .sl primim sprijin să
deschidem în Bucureşti un muzeu, Muzeul „George baron Lsvendal". Nu ne
îndoim că în oraşele din Bucovina se vor organiza expoziţii permanente cu
tablourile tatălui meu in patrimoniul instituţiilor de acolo la care se vor adăuga
reproduceri după tablourile din colecţia· noastră.

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

ÎNTÂLNIRE CU ARTA
RADU-MIHAI PAPAE

Cu arta lui George baron Lsvenclal, o artă gravă, virilă, de inspiraţie şi factura româncascl şi de valoare neîndoielnic universală, m-am întâlnit acum mai
bine de SO de ani, la vârsta când clutam, şi trebuia, sl gucsc suportul de credinţă umană, naţionali şi artistici pe care pot sl-mi pot construi temeinic visurile împlinirilor ulterioare.
Acest suport am avut fericirea sl-1 glsesc în pânzele lui Lsvenclal pe care
nu numai el le-am îndrăgit de îndati, clar 'cred el le-am şi înţeles mesajul profund, larg uman, de dezbatere a problemelor sociale majore ale neamului nostru
mult încercat, vizând în pictorul cu· numele slu cu rezonanţă de blazon medieval scandinav pe reprezentantul cel mai autorizat al eposului nostru naţional.
De atunci, visam şi speram sl-1 pot cunoaşte într-o zi, cândva. Când acest
moment mult dorit a sosit, în fme, dupl ani, nu într-o expoziţie, ci chiar în casa
artistului, pc a clrui fiicl mai marc, nu mai puţin dlruită de Dumnezeu decât
pmntele slu, urma sl o acompaniez pentru totdeauna în mesianicul slu periplu
cosmic. A fost un moment crucial pentru întrcga mea viaţi pc care mi-a marcat-o
defmitiv.
În amintirea acelui eveniment am creionat câteva stihuri pe care le-am
intitulat Întâlnire cu arta pe care le calchiez aici:

îNTÂLNIRE CU ARTA
Te-am cunoscut cârni evul îl despicai în două,
trăgând adâncă brazdă cu laserul-penel;
filtrai pe pânză lacrimi de fiere şi de rouă,
şi înaÎţai cojocul pe cel mai-nalt crenel.
M-a curentat privirea de acvilă crăiască,
prezenţa ta de fa/ger ... noi. mobile bipede.
ne clătinăm sub socul artistic şi•.firească,
prindea geneza viaţă pe chipurile smede.
Analele B~ovinei. IV, 1, p. 297-298, Bucureşti, 1997
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N-a fost prea lungă lupta artist- creaţiune:
tu, duelând cu pânza, rănind-o policrom,
te dăruiai la cea mai înaltă tensiune
spre-a făuri din humă, ca Dumnezeu, un om!
Miracolul atârnă acum la mine-n cadră...
deci n-am visat: aevea neantul s-antntpat,
lnnobilând cemqa din strămoşească vatră,
să poarte-n vremi solia Maestrului uitat ...
Arta sa este pusă exclusiv în serviciul oamenilor trăitori pe aceste meleaguri, pânzele sale fiind, aşa cum spunea un cunoscut scriitor şi critic de artă
„pietre de hotar la graniţele ţlrii şi dovezi de străvechime ale poporului nostru"
sau, cum afinnl lDl alt critic de artă: „opera lui George baron Lsvendal reprezintă
pentru poporul nostru ceea ce piramidele reprezintă pentru poporul de pe valea
Nilului, adică permanenţa şi indestructibilitatea sa".
Prietena vieţii mele, fiica artistului, spunea odată justiţiar: -,,Dacă vreţi să
ştiţi cine simte omeneşte şi cine nu, arătaţi-i tablourile tatălui meu! Este cel mai
bun test de umanism şi de simţire românească de a vedea dacă vibrează sau nu
pentru suferinţele şi nădejdile acestui popor".
în ce ne priveşte, noi doi am flcut, facem şi vom face tot ce putem cu
modestele noastre resurse pentru ca, adunând atât cât putem imensa moştenire
artistică lăsată generaţiilor ce vor veni de marele şi multilateralul artist român,
să o facem să ajungă la „destinatar" întreagă, nedezmembrată şi pusă în adevă
rata ei lumină şi valoare. Şi sperăm ca artistului să i se dea, cel puţin postmortem, recunoaşterea deplinl pe care o merita de la neamul nostru pe care l-a
iubit şi 1-a slujit, ca puţini alţii, cu arta sa, din prima zi. Dedicându-ne toată viaţa
şi energia realizlrii acestui mare ţel, consideram că ne facem, la rându-ne, datoria
faţl de contemporani şi urmaşi.
Expoziţiile, simpozioanele, filmele, multipla evidenţl audio-vizuală a
operei sale, fundaţia ce-i poartă numele, pe care am creat-o, muzeul ce-i este
dedicat în exclusivitate, a cărui perspectivă de materializare este din ce în ce mai
apropiată, o mare monografie în curs de alcătuire, pregătirea pentru publicare a
operei sale literare (proză şi poezie) împreunl cu cea a Ariadnei, soţia sa, sunt în
atenţia şi preocuplrile noastre permanente.
Pe lângl acestea, reconsiderarea rolului său în modernizarea artei scenice
româneşti, ca şi alte iniţiative de aceeaşi factura, ce vor putea fi realizate doar cu
sprijinul nemijlocit al unor sponsori conştienţi atât de marele lor rol patriotic,
cât şi preocupaţi de conservarea amintirii trecătoarei lor fiinţe pământene prin
legarea numelui propriu de cel al unui mare artist, sunt menite să ducă mai
departe amintirea neuitatului maestru român, de structura renascentistă, nu flră
temei calificat de mulţi drept un Leonardo da Vinci al artei româneşti.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Până acum

nu avem un dicţionar sau o evocare istorică sistematică a pictorilor, sculptorilor, graficienilor şi caricaturiştilor originari sau care şi-au făcut
studiile şi au lucrat în ţinuturile Bucovinei. O asemenea scriere ar fi bine venită
şi relevantă sub raport artistic, pentru că din Bucovina au descins artişti plastici
de diferite etnii - români, ucraineni, german~ evrei, pol<'ni etc. - unii dintre ei
reprezentativi în istoria artelor europene. Caracteristica artelor bucovinene constă în relevarea tradiţiilor populare, ale grupurilor etnice de aici, şi formarea academicl, cu precumpmtire, în centrele culturale austro-germane. Există şi excepţii, unele de valoare universall, cum este, de pildl, destinul marelui pictor şi
grafician român - Eugen Drăguţescu, originar din comuna Vicovul de Jos Suceava, dar care a continuat studiile !;i Roma şi a devenit cetăţean italian.
George baron Levendal reprezintă artele plastice autohtone, deivoltate sub
mirifica influenţă a tezaurului plastic popular bucovinean. S-a remarcat ca un
excelent· desenator, mare portretist, neîntrecut grafician, dar a izbândit şi în
unele compoziţii picturale, de autenticl tensiune emoţională.
Slujbele deţinute în domeniile cultural-artistice mi-au oferit prilejul de a-l
cunoaşte şi, în anumite împrejurări, am contribuit în.afirmarea lui Lsvendal ca
artist, dar şi ca om de cultură preocupat de chestiuni de interes public. Iată câteva episoade atestate şi de scrisori primite de la maestru. în ianuarie 1953 s-a
desprins din secţia de propagandl a C.C. al P.M.R. o secţie noul - de literatură
şi artă, având şef pe profesoara de limba şi literatura germană Constanţa
Crlciun. Subsemnatul, am fost ,,adjunct de şef de secţie". Secţia aceasta a fost
mutată din sediul Comitetului Central, într-un local improvizat în „Piaţa
Washington", din spatele „Palatului Victoria". De prin martie 1953 au început
lucrlrile pregătitoare pentru desfăşurare, în Bucureşti, a „Festivalului Mondial
al Tineretului şi Studenţilor" - Ediţia a IV-a.
La sfărşitul lunii iunie, s-a prezentat la secţia de literatură şi artă un grup
de artişti din conducerea Uniunii.Artiştilor Plastici din R.P.R.: maestrul Boris
Caragea, pictorii şi graficienii: Ligia Macovei, Vasile Kazar şi. Gh. Labin precum şi caricaturistul Cik Damadian. Ei ne-au prezentat lista artiştilor plastici
care doresc să capete „o legitimaţie specială", ca să poată asista, nestingheriţi, la
Analele B111:oviMi, IV, 2, p. 299-303, Bucure,ti, 1997
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manifestlrile programate, în cadrul Festivalului. Subliniez el „legitimaţiile"
respective puteau fi date numai de „comitetul" de organizare, de la sine înţeles,
format din delegaţii tuturor ţlrilor participante. Ca atare~ noi trebuia sl „intervenim" la reprezentanţii români, ca ei sl obţinl aprobarea „Comitetului de organizare". Noi ne-am angajat sl facem demersurile cuvenite, încât membrii conducerii U.A.P. au plecat Peste vreo doul zile a sosit la secţie pictorul Gh. Labin.
Era însoţit de un domn bine legat,. cu o figura expresivl, riduri pronunţate şi
pielea feţei „bronzatl". Avea plrul bogat, ondulat şi puternic gazonat, zestre ce-i
conferea bustului o alura romanticl, într-un Bucureşti modernizat... Gh. Labin ,
mi l-a recomandat: pictorul bucovinean George Lsvendal „care, uneori, îşi zice
şi baron ... ". Dupl prezentlrile obişnuite ... , amintiri din şi despre Cemluţi.
(Lsvendal ii cunoscuse pe Leon Hruşcl, profesorul de desen de la şcoala normall de blieţi din Cemluţi), voios şi surprinzltor de degajat a spus el el nu este
trecut pe lista artiştilor plastici care urmeazl sl primeasel legitimaţii şi ... mi-a
cerut sl-1 înregistrez ,,neaplrat". M-a surprins el_ se aşeza pe scaun, apoi se ridica şi vorbea puţin agitat, baritonal şi cu accente ale vorbirii de pe plaiurile
bucovinene, totul firesc de parcl ne cunoşteam de când lumea, într-o pozl
teatrall elegantl, străinl de gesturile cabotine. Ne-am desplrţit cu promisiunea
sl ne mai întâlnim, adlugând „dacl obţineţi legitimaţia ce v-am cerut-o ... "
Intre timp am reuşit sl îndeplinesc obligaţiile asumate faţl de artiştii de la
Uniunea Artiştilor Plastici, iar la mijlocul lunii iulie primeam câteva scrisori,
intre care şi una de la maestrul G. Lsvendal:
,,Domnule Ţugui,
Dupi întâlnirea de la secţie, am mers, aşa cmn ne-aţi recomandat la comisia tineretului ce
se ocupi de manifestlrile din cadrul Festivalului Am fost primiţi bine şi ni s-a fixat ziua în care si
ridicim legitim8'iile.
Acum am şi eu legitimaţia cu care voi putea intra la toate manifestlrile artistice, sportive,
consBtuiri, întilniri cu presa şi, imponant, chiar la clminele delegaţilor. Doresc sl vid şi sl întâlnesc cAt mai multi delegaţi, mai ales din alte continente decAt Europa. Voi face 51=hiţe, portrete etc.
pe care mi-am propus s1 le prezint şi la Expoziţia Artelor Plastice din anul viitor.
Aş fi bucuros s1 vi pot intilni dupl terminarea Festivalului.
Bw:„ 14 iulie 1953

Cu stiml,
pictor G. Levendal"

Dupl închiderea festivalului m-am întâlnit inel o datl în localul

secţiei

la

5 septembrie 1953. Lsvendal mi-a istorisit .,aventurile" lui de grafician şi pictor
la zecile de manifestlri ale tineretului. A mlrturisit el l-au atras şi cucerit tinerii
din continentele african şi asiatic, manifestlrile artistice şi comportamentul lor
fiind extrem de „originale", -fascinante pentru noi românii..." Deoarece la 18
octombrie 1953 secţia de literatură şi artl s-a lDlit din nou cu cea de propagandl
şi, în acelaşi timp, s-a înfiinţat Ministerol Culturii, titularul fiind Constanţa
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Craciun, am fost numit „locţiitor al Ministrului Culturii'', şef al Departamentului
Teatrelor, Muzicii, Artelor Plastice, Muzeelor, Monumentelor şi fnvlţlmântului
Artistic.
fn prima parte a lunii martie 1954 am avut mandat oficial sl deschid, la
Muzeul de Artă, saloanele de la intrarea principall (aripa dinspre Athence
Palace fusese cllrâmată în august 1944 de hilerişti şi abia începusem lucrmile de
refacere!). Juriul Expoziţiei Anuale de Stat a Artelor Plastice (1954) a fost
prezidat de pictorul Camil Ressu - preşedinte de onoare al U.A.P., artist al
poporului. La secţia „Picturii'', Lsvendal expune lucrările: Nicolae Spiridon,
miner din Ghelar, ulei pe placaj 0,61 x 0,48 m şi portretul Participant la Festival, din Angola, ulei pe carton 0,45 x 0,32 m, iar la secţia „Graficl" - Barry
Lind, participant la Festival, pastel 0,44 x 0,38 m. Era o prezenţl marcantă,
dupl expoziţia personall ce o deschisese, în Bucureşti, în luna ianuarie, 1946.
Nu peste mult timp, primeam la minister (str. Locot Lemnea, colţ cu Bd.
Ana lpltescu, astăzi clldirea este hotel) o noul epistoll de la pictorul Lsvendal.
„Stimate domnule ministru,

Am fost bucuros el la vernisajul expoziţiei de la muzeu aţi binevoit sl opriţi pe conducltorii ţhii 1, sl mi recomandaţi şi sl apreciaţi lucrilrile mele. VA spun drept el nu m-am aşteptat la
aşa ceva şi vi mulţumesc pentru aceasta.
Li urma discuţiei de la minister, comisia de achiziţie2 mi-a reţinut lucrlrile şi voi incasa
banii respectivi. Acum membrii comisiei au fost politicoşi, nu m-au repezit ca în anii trecuţi. Ce-i
omul nostru?!
Doul lucruri vreau sl vi spun: mi-a vorbit foarte mult şi elogios despre dvs. dl Comarnescu, care a spus el l-aţi scos din carantinl şi acum va prezenta un raport la plenara noastri3•
Totodată, vi rog sl nu uitaţi propunerea mea de a vi îngriji de artiştii din Bucovina şi cei din laşi.
VA reamintesc numele tinerilor Paul Gherasim şi d-ra Elena Greculesei şi ale pictorilor Mihai
Cimilruţ şi CAlin Alupi din Iaşi".
Vi urez sinătate şi succes în treburile de la minister,
24 mart. 1954

Al d-voastră,

G. Levendal"

1 La vernisaj a asistat aşa-zisul „protocolul mare", adicl şefii partidului, guvernului, Marii
Adunlri Naţionale etc.
2 Ministerul Culturii avea în bugetul anual o suml destul de mare pentru „achiziţii de opere
de arte plastice", apoi pentru „achiziţii de lucrări muzicale", pentJU „piese de teatru" şi „obiecte
mw..eio;tice valoroase ... " Prin ordin ministerial s-au înfiinţat „comisii de specialişti", care decideau
care opere sl fie cumpărate. Plata se făcea de la caseria ministerului. Operele plastice erau preluate de Muzeul de Artă şi, apoi, cu avizul autorului, repartizate la diferite muzee din ţari.
l Despre l'etru Comamescu şi împ~jurlrile in care a revenit .în viaţa ·culturală a ţării la
începutul anului 1954, vezi, P. Ţugui, Petre Camarnescu. Prima expozifie a lui Brâncuşi în
România, „Manusaiptum", XXI, nr. 2 (79), 1990, p. 66--69.
4
Artiştii menţionaţi de Lsvendal au fost prezenţi în expoziţiile din anii 1954-1960 şi dupl
aceea. Ei sunt pictori consacraţi
în istoria /artelor
plastice româneşti.
http://cimec.ro
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Cum la începutul lui februarie 1955 am fost eliberat de la Ministerul
Culturii şi numit şeful noii secţii de ştiinţă şi culturi de la C.C. al P.M.R., relaţi
ile mele cu pictorul G. L~endal au căpătat, într-o anumită mbură, un alt conţinut faţă de situaţia de la minister unde aveam dreptul legal să iau hotărâri, să
administrez un buget mare, destinat artelor şi instituţiilor artistice din ţară. Ca
şef de secţie la partid aveam menirea de consilier principal al conducerii de partid şi stat în problemele cultural-artistice, de ştiinţă, învăţământ şi sănătate. între
numeroasele iniţiative a fost şi intensificarea relaţiilor cu intelectualitatea de
obârşie bucovineană, organizarea unor manifestări dedicate unor artişti şi scriitori
din Ţara de Sus, editarea de opere, promovarea tineretului artistic şi ştiinţific de
acolo, restaurarea monumentelor istorice şi religioase din ţinuturile sucevene.
Pictorul L~endal, întotdeauna entuziast şi autor al unor iniţiative valoroase, s-a alăturat intelectualilor bucovineni din regiunea Suceava, din Bucureşti
şi alte centre culturale din ţară, în realizarea unor fapte culturale evidente, de
valorificare a tradiţiilor artistice, literare şi ştiinţifice din Bucovina istorică.
Relavantă este scrisoarea pe care o reproduc:

„Stimate tovarişe Ţugui,
Si mi iertaţi ci vi aglomerez şi eu cu scrisori. dar observ multe lucruri nedrepte şi. poate,
nevoia de a le spune cuiva, persoanl care ascultă.
Când am fost la secţie, am discutat despre artiştii bucovineni şi mi-aţi spus ci se preglteşte
sirbltorirea centenarului lui Mandicevski. Mi-a venit în minte şi pictorul Epaminonda Bucevschi,
prieten al lui Eminescu. M-am dus la Muzeul de Arti şi am vizitat Galeria Naţională: nu există
nici un tablou de Bucevschi, fapt ce m-a mâhnit. M-am dus la tov. Maxy sl corecteze uitarea.
Dânsul a zis ci are nevoie de sprijinul secţiei dvs., deoarece trebuie sl consulte regiunile, unde
existl tablouri de Bucevschi. Şi eu i-am oferit ajutorul, dar vi rog si-1 înştiinţaţi ci este necesar si
puni în galerie şi tablouri ale bucovineanului Bucevschi.
veţi înţelege

12 Decemvrie 1957

Al dvs.,
G. Lsvendal"

Demersul lui L~endal a awt rezultate concrete. Cei de la Muzeul de Artă
- H. Maxy, Marius Bunescu şi Eugen Schileru - s-au străduit şi, cu sprijinul
autorităţilor de stat, au adus în Muzeul de Artl al ţării şi tablouri de Epaminonda
Bucevschi.
G. Lsvendal este prezent în expoziţiile de arte plastice din Bucureşti din
anii 1955 şi 1956, iar la „Expoziţia Interregională de Pictură, Sculptură şi
Grafică" din decembrie 1956- ianuarie 1957~ explDle portrete, el fiind unul dintre
marii portretişti din contemporaneitate: Dinu Iancu/eseu, cărbune, 0,60 x 0,45 m
şi Christopher Etterle, clrbune, 0,60 x 0,40 m, iar la „Interregionala" din
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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decembrie 1957 - iaJ_luarie 1958 este prezent cu portretele: N. Tomazoglu, căr
bune, 0,60 x 0,48 m şi Gala Galaction, cărbune, 0,60 x 0,48 m.
L-am revlzut deseori, preocuparea sa fiind să-şi adune lucrările risipite
prin ţară, ca să deschidă o expoziţie personală în Bucureşti, aspiraţie în.flptuită
însă, mai târziu, prin grija doamnei şi domnului Papae, fiica şi ginerele reputatului pictor care, cu devoţiune i-au păstrat opera şi cultivat amintirea de artist
La siarşitul anului 1960, când am fost scos din treburile publice şi supus
ostracizărilor de tot felul, prietenul G. Lovendal a fost între acei oameni care
m-au căutat şi m_-au îmbărbătat să înfrunt cu demnitate greutăţile. A rămas
aceeaşi personalitate entuziastă, generoasă şi înţelegătoare faţă de semenii săi.
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n

Vasile Gherasim

~ sîarşit

artistică

În
nu putem trece peste deosebit de marcanta personalitate
a dlui Baron G. de Lovendal, pictorul teatrului nostru. Trebuie să spunem că de
când dl L. pictează aici, începând cu foarte interesanta cortină pe care se sensibilizează concepţia că arta veche, arta rokoko nu mai poate să reziste în faţa
marelui izvor de lumină pe care o răspândeşte arta nouă. Umbrele artei dispar ca
nişte spectri în zorii dimineţii. Ideia nu a fost numai aşa prinsă pe pânza cortinei.
Într-adevăr, dl Lmrendal a reuşit să ne arate în cursul unei stagiuni că ştie să
lucreze în deplină cunoştinţă a menirii sale de pictor-artist al teatrului. Ne-a dat
pentru cele 27 de piese noui, decoruri, totdeauna noui, fără repeţiri de idei.
Desigur spiritul clocotitor al artistului a trebuit adesea s~ ne puie în faţă câte o
scăpărare originală şi chiar genială. Dlui Lovendal i se datoreşte în mare măsură
succesul teatrului nostru.
[„Poporo/", 24 aprilie 1927]

RAdrian Maniu
DÎmi este dat să pomenesc opera nouă a unui pictor statornicit pe meleagurile noastre - George Lovendal - fost decorator al Teatrului Naţional din CerAm simţământul că portretele uriaşe [ ... ] dovedesc un talent neobişnuit,
aspru şi puternic, drag nouă pentru că ne înfăţişează ţăranii adevăraţi, dârji, aspri
cu chipul sculptat adânc în cel mai puternic desen. Ai zice că sunt statui de
aramă din alt veac, înrudite în expresie cu personagiile lui Diirer [ ... ]. Se
deschid în aceste chipuri de ţărani, vedenii noi pentru portretul românesc, coborât din munţii Bucovinei şi din Carpaţi.
năuţi.

[„ Universu/", li iulie 1935]
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 305-31 O, Bucureşti. 1997
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Claudia Milian

Opera sa îl aşează, tm-ă nici o discuţiune, în rândul picturii româneşti care
nu-şi desminte nici o clipă inspiraţiunea şi dragostea, amândouă înclinate spre
peisagiul mistic al Bucovinei şi spre chipurile de ţărani români de o nemiloasă şi
periodică întruchipare. Avem de urmărit expresia şi conţinutul unei picturi pornită să creeze un gen autentic în ierarhia paletei originale la noi [ ... ). Pictura sa
e documentară. Ea pledează calităţile eugenice ale rasei noastre, respirând un
puternic parfum de moştenire dacă.
[„Cuvântul/iber", 20 iulie 1935]

Paul B. Marian

I

Pânzele lui cu ţărani - adevărate piese de muzeu - sunt studiate, disecate
chiar, înainte de-a fi ·executate, căci urmând lecţiile marilor pictori din trecut,
pictorul e îndemnat să ducă detaliul cât mai departe, ca să-şi permită o realizare
largl şi sinceră. Galeria lui de ţărani nu poate fi nici frumoasă, nici urâtă - termeni de cari de altfel cred că pictorul nici nu-l admite -, ci e adevărată, ţăranii
lui Levendal fiind aureolaţi de un gând interior, inteligent uneori, expresiv întotdeauna, degajând astfel o atmosferă incontestabilă de sinceritate, prin adevărul
lor brutal.
[„Rampa", 3aprilie1937]

N. Crevedia

I

Arta lui Levendal este plastică, frustă, realistă. Penelul său pare înmuiat în
otrăvuri şi oamenii săi sunt scăpaţi ca dintr-un codru de mărlcini. Ţăranii săi
sunt nişte fiare, în sensul că sunt dârji, cuinpliţi, cu voinţa de putere. Asta nu
înseamnă însă că Levendal nu ştie să redea şi lumina din oamenii aceştia [ ... ].
Zilele acestea, pictorul a mai adus printre ţăranii săi o nouă cap d-opera. Ea
reprezintă, în mărime naturală, figura unei copile de 16 ani, din Bucovina, o
copilă fragedă, care contrastează atât de mult cu lupii aceia în cojoace şi pălării
de plăieşi [ ... ]. Levendal este mai ales un desenator genial. Ţăranii săi, ca vizihttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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une, sunt tocmai opusul concepţiei grigoresciene şi credem el nu ne înşellm
afirmând despre această fiică de plstori bucovineni el se va vorbi în viitor despre
dânsa, aşa ca despre Madonele lui Rafael.
[„Porunca vremii", 4 aprilie 1937]

Sandu

I

Tziga·ra-Samurcaş

Plus grandes que nature, sculptees dans de larges masses interpretees avec
la ferveur et la fidelite d'un moine du Moyen Age ornant d'enluminures Ies
textes sacres, monumentales par leur allure et approfondies dans Ies details,
puissantes et ridees comme des troncs seculaires, nourries de la meme seve authentique qu'eux, Ies tetes des paysans et des paysannes du baron Lsvendal se
dressent devant nous avec des regards replies en eux-memes, qui sembleraient
perdus dans la nuit des temps et dans l'infini si la melopee de la «doina» ne
chantait en sourdine dans leur reverie figee.
[«Je sais tout de Bucaresi» iulie 1939]

I G. Lungulescu
~ Toată atmosfera e a vieţii şi a omului din regiune. Tonalitatea picturii,
sobrl, ca şi a scoarţelor, caracterizată prin adâncimi şi volumuri sufleteşti. Dar
pretutindeni numai vibraţie ce poartă - la ţărani - în biserici - şi la mmlstiri pecetea acestei dominante spirituale. Cromatica rafmată pânl la extrem, ca a
vechilor pictori bizantini, cari, prin cupolele bazilicelor pictate întrevedeau
sfmţii şi dumnezeirea. Privind capetele de bltrâni, de-o impresionantă frumuseţe
şi expresivitate sufleteascl, atât de aîanate de intensa lor viaţă sufleteascl, înţe
legem pentru ce marele etnograf german Hoffman în monumentala-i operl
,,Descrierea plmântului" (Beschreibung der Erde), referindu-se la ţăranii bucovineni, afirml el au capete de-o n~bleţe atât de deslvârşită şi de-o spiritualitate
atât de profundl, încât, dacl ar fi unit şi cultivat, poporul român l:lf putea sta prin
însuşîrile lui în fruntea culturii umane.
(.,Universul", 4 iunie 1943}
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I

Lucia Demetrius

Lsvendal a depăşit problemele de tehnică pictural~ stăpânindu-le. Pictura
lui e realistă ca mijloace: desenul de o perfecţiune care ii apropie de vechii
maeştri germani şi culoarea pusă totdeauna nu pentru ea însăş~ nu pentru frumuseţea şi valoarea ei în sine, ci pentru ceea ce are de luminat şi precizat în
tablou [ ... ]. Oamenii lui Lsvendal îşi au sufletul pe chip, nu melodramatic, ci
resemnaţi, fără demoralizare, demni fără îngâmfare [ ... ]. Este Bucovina, care nu
putea să zămislească decât pe ţăranii lui sau o Bucovină trăită de ei, ca şi cum
cerul şi vegetaţia a luat culoarea omului care o stăpâneşte de secole. Este întreg
peisagiul şi portretul lui un acord tăcut, de tristeţe, de poezie şi de cuvioasă pe
care istoria îl poate lămuri bine în cuvinte, pentru că îl cunoaşte aşa ·cum l-a
simţit Lsvendal, de când a îmbrăţişat această patrie.
[„Evenimentul zilei", 8 iunie 1943]

Petru Comarnescu

I

Baronul George von Lsvendal [este] un pictor cu serioasă formaţie academică şi cu un neastârnpm- de adevărat artist [ ... ]. Ceea ce ne impune, în primul
rând, la D-sa este puterea de a reda psihologia personajelor, sufletul sau caracterul lor. D-sa merge către un realism psihologic de mare portretist, redând nu
numai aspectul fizic, şi acesta dificil de construit, dar simbolizând sufletul şi
personalitatea modelului. E ceea ce se numeşte portretul semnificativ, atât de
deosebit de simpla aparenţă fotografică a aşa numiţilor portretişti mediocri. Nu
avem decât să contemplăm lucrările sale cu ţărani mai ales din Bucovina, pentru
a vedea cum fiecare chip simbolizează ceva esenţial şi tipic [ ... ]. Există în
portretele acestea demnitatea şi drama omenească văzută din plin, precum şi
diferenţierile mari ale psihologiei omeneşti.
[„ Viaţa", 13 iunie 1943]

M. Paciurea

I

· Ceea ce uimeşte, în~tă şi obsedează la acest artist este interpretarea
coloritul simplu, de o sobrietate nordică, în care se simt reflexele
pământului de care e atât de legat subiectul lui preferat: ţăranul român [ ... ].
masivă,
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Toate realizMile acestui mare talent, portrete, peisaje, desene colorate, dovedesc
spirit larg, o tehnică din cele mai serioase, originale şi o mare diversitate în

UJl

interpretări.

[„Evenimentu/", 17 iulie 1943)

Dragoş

I

Protopopescu

Baronul George Levendal, nobil de origine daneză, legat de mari familii
nordice, izgonit de revoluţii, legat de noi prin mizerie şi ortodoxismul lui nestropit de nici o aghiazmă (dar recunoscut în tot ce face şi de Octavian Goga), după
rătăciri pe străzile Bucureştiului, vine la Cernăuţi, la al clrui Teatru Naţional
lasă câteva capodopere de scenografie şi o memorabilă cortină, ca la scurtă
vreme să cadă îndrăgostit de inegalabilele mănăstiri ale Bucovinei. Pictura
românească le ignora până la dânsul( ... ]. Azi le avem pe toate în pânzele lui.
[.,Dumineca", 20iunie 1943]

wEmanoil

Bucuţa

m

străluceşte

toată :frumuseţea

Pe pânzele lui Levendal
Bucovina în
ei. Poate
pictorul însuşi este atât de zbuciumat de ani de zile, pentru că această ţară
mănăstirească şi singuratică se răzbună de-o asemenea dare în vileag unei lumi
întregi. Lumea nu se mai gândeşte la jertfa artistului, ci se bucură de tainele pe
care jertfa lui le-a flcut astăzi un bun al tuturor. Se uită la lucrul mâinilor lui şi
nu-l mai vede, pentru că vede prin el numai ţara de departe, de mhhtiri şi de
că

singurătăţi.

[„ Vremea", 17iunie1943)

Mihail Sadoveanu

I

Aceşti răzeşi coborâtori de la Bogdan Descălecltorul şi de la Ştefan

Voievod Bătrânul au fizionomii de o nobilă simplicitate, care m-au mişcat nespus. Am stat şi i-am privit; am fost ca într-un sfat al umbrelor trecutului. M-au
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

6

Levendal vlzut de contemporani

310

privit şi ei atât de expresiv din noaptea veşnicl în care au intrat ... Nu m-am
putut opri de a nu mulţlmi, strângându-i mâna pictorului care a fixat pentru un
veac viitor aceste imagini ascunse ale trecutului.
{„Jurnalul de dimineaţa", 15iulie1954}

Ernest Verzea

I

D. Lsvendal ne cinsteşte ţara împlinind, aici la noi, cincizeci de. ani (pe
care nimeni nu i-ar putea ghici, ori cu câtl atenţie şi-ar aşterne privirile deasupra
omului) ani de muncl folositoare artei noastre, atât în mod direct cât şi prin
influenţa rasfrântl asupra procesului de închegare a ei. Forţa d-sale plastică - pe
drept cuvânt inegalabili - a fost conccntratl printr-o înaltl sensibilizare, pentru
zugrlvirea ţlranului nostru, ţlran vlzut în adâncime pânl dincolo de ultimile
cute ale sufletului slu [ ... ]. Talentul personal admirabil diriguit în cadrul viziunii
artistice a dlui Lsvendal reprezintl desigur - mlreţul soclu invizibil pc care pictorul şi-a aşezat - ca nimeni altul - opera sa e în egall mlsura înaltl şi populara.
{„Poponil", 10 mai 1947]
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VIAŢA POLirld. CULTURALĂ, UTERARĂ ŞI ARTISTICĂ

INTELECTUALII BUCOVINENI, EMINESCU

ŞI BIBLIOTECA GIMNAZIŞTILOR ROMÂNI
DIN CERNĂUŢI
D.VATAMANIUC

Biblioteca elevilor români de la liceul german din Cernăuţi (Ober Gymnazium) este înfiinţată la iniţiativa lui I. G. Sbiera şi Alexandru Hunnuzachi în
1857 1 şi este susţinută de intelectualii români pe tot parcursul activităţii sale.
Eminescu frecventm biblioteca în anii şcolarităţii la Cernluţi, face donaţii de
clrţi şi se ocupă, în anumite perioade, de btlna ei funcţionare.
Documentul fundamental, pe baza căruia reconstituim activitatea ei, este
catalogul bibiliotecii, Cunsemnăciunariul venitului, cheltuielilor şi al a\lutului
Bibliotecii învăţăceilor români gitnnasiali cernăuţeni, un registru în care se fac
înregistrări pentru anii 1858-18802. De aici aflăm că biblioteca era găzduită în
casa lui Aron Pumnul care răspunde de ea până în noiembrie 1863, când preia
conducerea ei I. G. Sbiera, viitorul profesor al lui Eminescu la liceul german din
Cernăuţi.

Pregătirile

bibliotecii încep înainte de 1858. Cunsemnă
ciunariul ... înregistrează sumele de bani. adunate până în 18573• Figurează 18
elevi din clasa a DI-a până în clasa a VII-a, Leo Nichitovici „asistinte" fără alte
precizări, care donează 1 florin şi Vasilovici, paroh,. fărl nume de botez, care
donează de asemenea 1 florin. Lista donaţiilor este deschisă de Ioane Sbiera,
învăţăcel din clasa a VII-a gimnazială, care donează 4 florini şi 30 cruceri. Este
înregistrat cu o sumă mai mare numai Toader Pltraşiu, din clasa a N-a, care
donează 5 florini şi 24 cruceri. Elevii poartă numele de Ţurcanu, Popescu, Coca,
Nichitovici, frecvente în Bucovina. Ioan Sbiera este Ion G. Sbiera (183<r1916),
viitorul profesor la Universitatea din Cernăuţi. Un alt elev din acestă listă care
1

pentru

înfiinţarea

O. Sbiera, Familia Sbiera după tradiţiune şi istorie şi Amintiri din viata autorului,

Cemiuţi, Tipografia Universitari, 1899, p. 107.
2 D. Vatamaniuc, Aron Pumnul şi biblioteca gimnaziştilor

din Cernăuţi în „Analele
Bucovinei", IV, 1 [ianuarie-iunie 1997), p. 17-25.
Biblioteca elevilor cernluţeni ocupi un loc important şi în studiul lui Aurel Vasiliu,
Bucovina în viata şi opera lui Mihai Eminescu, Cemiuţi, Editura „Mitropolitul Silvestru".
Proprietatea Societltii pentru Culturi, 1943, p. 20~81. Şi extras.
3 Cunsemnădunariul... , p. 41.
.
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 327-344, Bucureşti, 1997
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se va afirma în cultura noastră este Vasile Burli (1840-1905), atunci în clasa a
V-a cunoscut mai târziu ca filolog şi membru al Societăţii „Junimea". Leon
Popescu din clasa a VI-a este, probabil, printre fondatorii Reuniunii de Leptură
din Cernăuţi (1862-1864), alături de I. G. Sbiera, Orest Renei, Nicolae Vasilico
şi Leon Ciupercovici. Mai reţinem numele lui Victor Miculi, elev în clasa a IV-a,
fiu sau rudl cu Carol Miculi (1821-1897), profesor de pian la Cernăuţi între
1849 şi 1857. Aceşti elevi, Leo Nichitovici şi parohul Vasiloyici adună suma de
31 de florini şi 19 cruceri şi sunt, în realitate, fondatorii bibliotecii elevilor
români de la liceul german din Cernăuţi.
Contribuţiile băneşti se înregistrează, în continuare, între 1858 şi 1868, cu
numele donatorului, sumele de bani şi cheltuielile diverse intre care şi legarea
unor publicaţii4 • După pagina 50 urmează un gol până la pagina 116 inclusiv. Se
continuau, probabil, înregistrările pe anii 1869 până în 1880. Sumele cele mai
mari se adună în 1858 şi 1859 când totalizează aproape 200 de florini, iar cea
mai mică în 1865, de numai 3 florini şi 7 cruceri. În 1861 se face o singură
înregistrare, când Alexandru Boţian, elev la un liceu din Viena donează 1 galben. între cei care donează sume de bani îl întâlnim pe Ioan Drogli, viitorul
cumnat al lui Eminescu, Gavril Buliga, Vasile Burlă, Emanoil Logotheti,
Epaminonda Bucevschi, Ştefan Ştefureac, Ilie Luţia, Visarion Gribovschi,
Samson Bodnărescu, Alexandru Chibici, mai târziu Alexandru Chibici
Revneanu, Toader Ştefaniuc, cunoscutul memorialist Teodor V. Ştefanelli. Sunt
colegi ai lui Eminescu la Cernăuţi şi la Viena şi câţiva dintre ei ocupă un loc
important în biografia poetului. Între donatori figurează şi Daniile Werenca,
autor, mai târziu, al monografiei Topographie der Bukowina, tipărită la Cernăuţi
în 1895, lucrare de referinţă în istoriografia germană bucovineană.
Activitatea bibliotecii este inaugurată de Alexandru Hurmuzachi (18231871) în 1858, care donează 59 de cărţi, un dulap pentru păstrarea lor, un sigiliu
şi doi „bureţi" pentru folosirea sigiliului. Donaţia este înregistrată la acest an la
poziţiile 1-63, în 78 de „tomuri"5• înregistrarea se face în rubrici, cu o frumoasă
liniatură pentru numh curent, lomuri, exemplare, dăruit[or], cu specificarea profesiei, preţul în florini şi cruceri. fn rubrica destinată dhuitorului (donatorului)
se precizează provenienţa donaţiei: „cărţile însemnate de la nr. 4-63 sunt aduse
de D. Alexandru de Hurmuzachi, parte cumphate cu suma de 31 florini dată de
învăţăcei, parte dlruită de Domnia Sa'lfi. Suma de 31 de florini este cea din lista
fondatorilor bibliotecii.
Lista donaţiei lui Alexandru Hurmuzachi se deschide cu lucrările lui
August Treboniu Laurian „inspector general al şcoalelor", Elemente de istorie şi
geografie, Manual de geografie, Istoria românilor, tipărite !a Iaşi între 1853 şi
p. 42-50; Aurel Vasiliu, op. cit„ p. 241-248. Şi extras p. 41.
s Ibidem, p. 117-121.
6 Ibidem, p. 117.
4 Jbidem,
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18577 • Tratatul lui Gheorghe Şincai Hronica românilor şi a mai multor neamuri
figurează în ediţia îngrijită de August Treboniu Laurian, A. Panu şi M. Kogălni
ceanu şi tipărită la Iaşi la Tipografia Româno-franceză în 1853. Dintre lucrările
istorice reţinem Temişana sau scurtă istorie a Banatului Temişan, tipărită la
Bucureşti în 1848. Între lucrările de filosofie figurează tratatul lui Wilhelm
Traugott Krug, Manual de filosofie şi literatură filosofică în traducerea lui
August Traboniu Laurian, tipărit la Bucureşti în 1847. Nu lipsesc lucrările din
ştiinţele exacte. Reţinem o carte a lui I. A. Burlan Studentul sau felurimi de
cunoştinţe cu douăzeci-şi-nouă figuri în patru tabele, scoasă la Tipografia Colegiului Sf. Sava în 1850 şi alta a lui Dimitrie Dragoş, elev al cursului de telegrafie din Paris, Telegrafia electrică, tipărită la Iaşi în 1885.
Literatura este reprezentată de Vasile Alecsandri cu Poezii poporale (Iaşi,
1853), Doine şi lăcrămioare (Iaşi, 1852), Creditorii (Iaşi, 1845), Iorgu de la
Sadagura (Iaşi, 1847), Iancu Văclrescu cu Colecţie din poeziile lui (Bucureşti,
1848), Anton Pann cu O şezătoare la ţarii (Bucureşti, 1851, 1852), D. Bolintineanu cu Poezii vechi şi noue (Bucureşti, 1855). Donaţia lui Alexandru Hurmuzachi este ilustrativă pentru producţia literară a vremii. Întâlnim aici numele
lui Alexandru Lăzărescu (Laertiu), cu Ore de repaus (Bucureşti, 1852 şi 1853),
Dimitrie Dăscălescu cu Zorile (Iaşi, 1854), Alecu Vasiliu cu Ceasuri de odihnă
(Iaşi, 1852), Grigore Ilaru (Gr. V. Bossueceanu) cu Ore de dezgust (Bucureşti,
1854), Nicolai Istrati cu drama Mihul (Iaşi, 1854), I. N. Şoimescu cu drama
Moartea lui Radu VII de la Afamaţi (Bucureşti, 1854). Donaţia cuprinde şi câteva lucrări cu caracter religios şi administrativ din Moldova.
Literatura universală este reprezentată prin traduceri din Homer, Iliada
(Bucureşti, 1853), Telesforo de Trucbia, Jurământul ţinut(Bucureşti, 1854), S.
Salvadore Camrnarano, Dominul roşu (Bucureşti, 1853), Rudolf Erich Raspe,
Istoria şi întâmplările Baronului de Miinhausen (Bucureşti, 1855), Oliver
Goldsmith, Vicarul de Wakefield (Bucureşti, 1853), Johann Wolfgang Goethe,
Suferinţele tânărului Werther (Bucureşti, 1841) Voltaire, Zaira (laşi, 1854),
Moliere, Zgârcitul [Avarul] (Bucureşti, 1836), Mizantropul (Iaşi, 1854), Florian,
Trei nuvele (Bucureşti, 1853) , F. R. Chateaubriand, Geniul creştinismului
(Bucureşti, 1850-1851), Eugene Sue, Ghernoc Corsarul (Bucureşti, 1852),
Alexandre Dumas-Pere, Suvenire de ca'1ătorie în Italia (Bucureşti, 1853), Tereza
(Iaşi, 1853). Literatura germană este slab reprezentată. Explicaţia stă în faptul că
traducerile sunt făcute în Moldova şi Muntenia cu legături strânse cu cultura
franceză.

Alexandru Hurmuzachi angajează în susţinerea bibliotecii şi familia sa.
de donaţia din 1858 mai figurează cu o carte a lui. A. Sever, în germană,

Alături

Toate lucrările inregistrate în Cunsemnăciunariu ... , la care racem trimiteri, le-em con·
fruDlat cu Bibliografia rom~asc4 modernă 1831-1918, voi. I (A-C):aBucureşti, 1984, voi. II
(D-K) Bucureşti, 1986, voi. m (L-Q), Bucureşti, l 989, voi. IV (R-Z), Bucureşti, l 996.
7
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în care se discuta şi despre „Pesti Naplo", ziarul maghiar (1860177)8• Constantin
Hurmuzachi donează lucrarea lui Teodor Stamati, Manual de istorie naturală,
tipărită la Iaşi în 1848 (1860/55). Eudoxiu Hurmuzachi donează almanahul
Versuriţii români, scos de elevii şcolilor din Oradea Mare, tipirit aici în 1854
(1860/67), patru cărţi în germană (1860178, 1861/10, li, 14), iar ca elev în clasa
a VII-a o antologie din scriitorii latini (1862/121). Ion G. Sbiera, succesorul lui
Aron Pumnul la catedra de limba şi literatura română la Liceul german din
Cernăuţi, conducătorul bibliotecii cu începere din noiembrie 1863, donează o
Adresă către Eugen Hacman, episcopul Bucovinei, în privinţa înfiinţirii de şcoli
româneşti din fondurile bisericii în Cernăuţi (1862/116) şi o lnştiinţare despre
deschiderea Reuniunii Române de Leptură, care se va transforma în Societatea
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina în 1865 (1862/117r Ion G.
Sbiera redactează „Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în
Bucovina" şi donează bibliotecii colecţia pe 1869 (1870/72). Leon Goian, ,,Boier
din Bucovina", contribuie cu două numere din „Dacia literară" pe martie şi
aprilie 1840 (1859/28). Nico, cavaler de Buchental, donează lucrarea lui Nicolae
Istrati, Babilonia românească, farsă filologică (1840/42). Familia era din
Mihalcea şi D. Petrino se înrudea cu ea prin soţia sa. Ion G. Sbiera face ultima
donaţie în 1872, când figurează cu volumul lui Dimitrie Petrino, Flori de mormânt, tipărit la Cernăuţi în 1867 (1872/16). Se arată că era „custode la Biblioteca ţirii".
Biblioteca era sprijinită şi de familiile istorice bucovinene. Figurează
printre donatorii de cărţi fraţii George şi Nicolae Flondor cu Dicţfonar germanoromân, întocmit de G. Bariţiu şi Gavril Munteanu şi tipărit la Braşov în 1853
(1859/22) Giorgie cavaler de Flondor cu Epitoma întocmită de Atanasie.de la
Paros (1859/33), George baron de Vasilco cu nouă volume din clasicii latini
(1860/8-10, 24-27, 36, 49).
Contribuţii importante aduc în susţinerea bibliotecii, alături de Aron
Pumnul şi I. G. Sbiera, alţi doi profesori de română. Mihai (Miron) Călinescu
(1837-1912), suplinitorul lui Aron Pumnul în timpul bolii acestuia, profesor al
lui Eminescu, donea7.ă bibliotecii 11cărţi,3 publicaţii în germană (1863/100-- 103),
două calendare ,,Amicul poporului" pe 1862 şi 1863, scoase de Visarion Roman
la Sibiu (1863/99, 105) şi ,,Almanahul Milcowlui'', tipărit la Focşani în 1861
(1863/104). Sunt în donaţia sa lucriri de mare interes documentar. Una dintre
acestea este cea a lui Andrei Şaguna, Anthorismos sau Desluşire Comparativă
asupra broşurei „Dorinţele drept-credinciosului cler din Bucovina în privinţa
organizării canonice a diecezei", tipărită la Sibiu, în 1861 (1863/109) şi tradusă
şi în germană în 1864. Alte trei lucrări cuprind informaţii importante privind
1
lnregistririle din Cunsemnăciunariu ... le marcăm, cum procedam şi în studiul anterior, cu
anul în care se face înregistrare.a şi poziţia sub care figw-eaz.l înregistrarea. Simplificim astfel
aparatul critic.
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Reuniune Română de Leptura, Cuvânt de deschidere, ţinut la inaugurarea sociede Alexandru Hunnuzachi în 19 aprilie/4 mai 1863, Dare de seamă pe
primul an de activitate a societlţii cemluţene şi Protocolul adunării generale a
II-a a Reuniunii Române de Leptură din mai 1863 (1863/106, 107, 108).
Reuniunea Românl de Leptură pregăteşte, cum am arătat, întemeierea Societlţii
pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina în 1865. Simion Deşchievici,
profesor de românl, donează bibliotecii 34 de cărţi în 1873, 1875, şi 1876
(1873/9-25, 27-30, 1875/2-6, 31, 35, 40, 41, 44, 46, 1876/6). în 1874 nu se
face nici o înregistrare. Cărţile sunt, cu câteva excepţii, în germană şi franceză şi
acoperă mai multe domenii: gramatică, literatură, matematică, geografie,
ştiinţele naturii, fizică, chimie. În donaţia sa sunt înregistrate lucrări de
Cervantes, Balzac, Sue, Chamisso cu Peter Schlemihl. Figurează şi Aron
Pumnul cu Lepturariul său. Profesorul său de română răspundea de bibliotecă şi
în 23 ianuarie 1876 semnează pentru situaţia donaţiilor pe 1875, iar în 18 iulie
1876, pentru situaţia donaţiilor pe 18769 . ·
Intelectualii bucovineni susţin biblioteca încredinţaţi că puteau contribui la
pregătirea tinerilor studioşi. Samuil Morariu, paroh la Ceahor, mai târziu
Silvestru Andrievici-Morariu, mitropol'.t al Bucovinei, donează Cuvântări bisericeşti şi Liturgica, tipărite la Cernăuţi în 1860 (1860/69, 70). Constantin
Morariu, membru în societatea ,.Arboroasa'', prieten cu Ciprian Porumbescu şi
„profesor de teologie" donează Elemente de istoria univc::rsală de Ioan Mândinescu, tipăritl la Iaşi în 1870 (1872/6) şi Jliaţa, operele şi ideile lui Gheorghe
Şincai de August Treboniu Laurian, tipăritl la Bucureşti în 1869 (1873/8).
Eusebie Popovici, „auditoriu de universitate", donează poeziile lui Grigore
Serrurie, Colecţiune de poezii scrise în exil, tipăritl la Bucureşti în 1858
(1862/10) şî ale lui C. D. Aricescu, Lira, tipăritl la Bucureşti în 1858 (1862/11).
Vasile Gr. Pop, autor al cunoscub.llui Conspect asupra literaturii române şi scriitorilor de la început şi până astăzi, în ordine cronologică, donează nuvela sa,
Eufrosina sau virtutea unei femei, tipăritl la Bucureşti în 1870 (1870173). Pavel
Paicu, profesor, membru al Junimii ieşene, donează lucrarea sa, Prospect de
toate schimbările aşa numite flecţionarie ale cuvintelor române, tipăritl la
Bucureşti în 1860 (187117). Simeon Cobilanschi, editor al primei gazete din
Bucovina pentru săteni, Steluţa, donează una din lucrările lui Ioan Barac,
Tragedia lui Samson~ piesa „în cinci perdele", tipărită la Sibiu în 1816
(1860/58). lzidor Vorobchievici, profesor de muzică la Facultatea de Teologie
din Cernăuţi donează lucrarea sa, Colecţiune de cântece, destinatl învăţământu
lui din Bucovina, tipăritl la Cernăuţi în 1870 (1870/69). între donatori îl vedem
şi pe Gheorghe Popp, „locotenent în regimentul de pedestrime" din Cernăuţi,
care donează Poemation de secunda legione ·valachica, tipărit în 1830
tlţii

9

Curuemn4dunariu ... , p. 202, 203.
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(1859/29). Am reţinut câteva nume de intelectuali din diferite domenii de activitate care sprijină biblioteca gimnaziştilor cemăuţeni.
Biblioteca îşi formează în cei 18 ani de activitate un fond important de
publicaţii. Intrările în fondurile bibliotecii sunt inegale:
1858 .................. 119 publicaţii
1859 .................... 45
1860 .................... 78
1861 .................... 21
1862 .................. 144
1863 ·················· 118
1864 .................... 60
1865-1867 .......... 91

1870 .................... 13
1871 ···············.····· 12
1872 .................... 26
1873 .................... 30
1874 .................... 48
1876 .................... 11
1878 .......... :......... 15
1880
lcartelO

Din cele 872 de cărţi şi reviste, cea mai mare parte sunt donate de elevii de
la Liceul Ober Gymnasium şi câteva de elevii de la liceul real Griechieschorientaliscbe-Ober-Realschule tot din Cernăuţi. Este greu de stabilit o cifră
exactă a elevilor care fac donaţii, întrucât în Cunsemnăciunariu ... nu se specifică întotdeauna statutul donatorilor. Donaţii de publicaţii fac, în. primul rând
elevii care se ocupă de bibliotecă sub îndrumarea profesorilor: Aron Pumnul
1858-1863, Ion Sbiera 1863-1871 şi Mihai (Miron) Călinescu 1871-1880.
Gavril Buliga, care semnează, cum am văzut, Prochiamaţiune către studinţii
gimnasiaşti în 1 ianuarie 1863 cu care se deschide Cunsemnăciunariul ... li,
donează şa.se publicaţii în 1862 (5, 6, 9, 15, 46, 47), şapte în 1863/6, 13, 75-77,
80, două în 1864 (55, 56). Din ceie 15 publicaţii donate de Gavril Buliga sunt de
reţinut Statutele Reuniunei Române de Leptură, Dare de seamă pe 1862 şi
Protocolul adunării generale din 1863, revistele ,,Amicul şcoalei" pe anul 1860
şi ,.Amicul poporului" pe 1862, precum şi „Versuinţii români'', almanahul tipărit
la Oradea în 1854. Gavril Buliga donează şi alte publicaţii, între care şi
Memoriul ... , în germană, al deputaţilor bucovineni din 1861 şi mai multe publicaţii cu caracter religios.
Ion Botezat, succesorul lui Gavril Buliga la.gestionarea bibliotecii, donează
cartea lui At. M. Marinescu, Istoria română naţională ( 1863/1 ), o ediţie a
Ili.adei (1864/4) şi Elemente de aritmetică(l861188).
Eugen Daşchievici care semnează, ca bibliotecar, până în 18 iulie 1876,
donează 13 publicaţii în 1875 (1-7, 9, 31, 35, 40, 41, 44, 46) şi două în 1876
(1, 6). Se orientează spre literatura universală şi în donaţia sa figurează lucrări
de Chamisso, Cervantes, Balzac, Sue. Daschievici donează bibliotecii şi Lepturariul lui Aron Pumnul şi se situează, ca număr de publicaţii, alături de Gavril
Buliga, predecesorul său.
1o A. Vasiliu, op. cit., p. 256. Şi extras, p. 56.
11
Cunsemnăciunariu ... , p. 3, 4.
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Ultimii doi bibliotecari, Metodiu Luţia în 1876 şi George Popovici în
1880 12 donează câte o carte. Cel dintâi donează cartea Doliul ţării la moartea
lui Alexandru Ioan Cuza, scoasi de Asociaţiunea lucrătorilor tipografi români
din laşi în 1870 (1878/15). Metodiu Luţia semnează, în calitatea sa de „bibliotecariu" (1878/15). George Popovici donează cartea lui Grigore Muscelianu,
Monumentele straounilor din România, tipirită la Bucureşti, în 1873 (1880/1).
Sunt texte descifrate de pe pietrele monumentale însoţite de un tablou cronologic pe anii 1215-1866. Este singura înregistrare din 1880 şi ultima a donatorilor
din: anii 1858-1880 13•
Donaţia lui Alexandru Hurmuzachi din 1858 este urmată de cea a elevilor
cu un numir foarte variat de publicaţii. Mai numeroşi sunt donatorii care nu s-au
impus mai târziu în cultura româneasci. Porfirie Popescu, elev în el. a VI-a,
donează 19 publicaţii în 1858 (68-87). Sunt calendare, almanahuri, gramatici,
dicţionare, piese de teatru: Tereza de Al. Dumas-Pere, Venţiana de A. AmicetBourgeois, Ştefan Seleschi, elev în clasa a :VII-a, apoi teolog, donează 3 cărţi în
1862 (102-104) şi alte 10 în 1863 (2-3, 7-11, 117-119). Figurează între ele
Hronicul românilor de Gh. Şincai, Scurta deducere a istorii vest şi est a românilor de Dimitrie Oraviţianu Constantini, Cele şapte virtuţi de Nicolae TincuVelea, Dorinţele drept-credinciosului cler din Bucovina din 1861 şi ,,Almanahul
Milcovului'', tipirit la Focşani în 1861, una din rarităţile bibliografice. Atanasie
Pridie, elev în clasa a VIII-a donează 13 cirţi în 1870 (1-10, 15, 26, 43) şi 13 în
1871 (3, 4, 9-17, 22). Donează o carte şi în 1867 (91). Donaţia sa cuprinde, în
mare parte, cirţi în germană şi latini. Dintre cirţile în români menţionăm
George Radu Melidon cu Regule scurte de versificaţie română, Costachi Gane
cu Pashalion sau aflare modernă... , lsidor Vorobchievici, Manual de Annonie
muzicală, Aug. Treb. Laurian cu tratatul lui Wilhelm Traugott Krug, Manual de
filosofie şi literatură filosofi că. Dintre elevi, cel care face cea mai mare donaţie
de publicaţii este Ioan Cemeavschi (Ion Cemescu-Negrescu) din Negostina.
Doneazi 43 de publicaţii, 35 în 1864 (7-9, 17-47) şi 8 în 1865 (57-64).
Lucrările de la poziţiile 1865/60-64 sunt înregistrate cu numele Iancu Negrescu.
Donaţia sa se deschide cu lucrarea lui Iraclie Porumbescu (Golembiovschi),
Poem solenel, închinat împlllatului Ferdinand I în 1848, cireia îi urmează Biblioteca română din Paris, fondată în 1846. Se insereazi în prezentarea bibliografici o zicere ,Jnvăţătura este podoaba bogatului şi averea siracului". în donaţia sa figurează Floarea darurilor „foarte folositoarea fieştecăruia de cetire
atât sufleteşte cât şi trupeşte" şi mai multe lucrări de istorie, lntâmplările din
Moldova în luna lui martie 1848, Regulamentul organic al Principatului Moldovei, Despre puterea legislativă şî privilegiile Principatelor Moldo-Române,
Actele oficiale atingătoare de organizarea definitivă a Prineipatelor Unite
12 Ibidem,
13 Ibidem,

p. 205, 206.
p. 117-121.
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Moldova şi Valachia, Scurta descriere a drepturilor moldovenilor şi a muntenilor de Felice Colson în traducerea lui D. A. Sturdza, Unirea ş{ neunirea
Principatelor Române de arhimandritul Neofit Scriban, Istoria imperii rosiene
de Ioan Kaidanov în traducerea lui Gheorghe Asachi. Elevul lui I. G. Sbiera
manifesta mult interes pentru teatru. Donează bibliotecii mai multe lucran de V.
Alecsandri, Rusaliile în satul lui Cremene, Iorgu de la Sadagura, Clevetici ultrademocratul şi 1imofte Napoilă ultraretrogradul, cântecele c~mice cântate de V.
Lucian, tipmite la laşi în 1861 (1865/63) şi cunoscute cu titlul Clevetici ultrademagogul şi Sandu Napoilă ultraretrogradul, Viaţa lui Ţepeş-Vodă şi MirceaVodă cel Bătrân de D. Bolintineanu, Carantina comedia vodevil prelucrată de
C. Negruzzi. Unifonna mareşalului, comedie de August de Kotzebue şi Amestecatoriul în toate, comedie de J. F. Junger, amândouă în traducerea lui Sarnuil
Botezat, Părăsitul sau meşteşugul de a-şi face norocul, comedie de Fr. Schiller
în traducerea lui Erich Winterhalder, Macbeth de Shakespeare în traducerea
lui P. P. Carp. Mai reţinem şi o ediţie din operele lui Klopstock, în germană,
din 1785.
întâlnim şi o situaţie aparte când un elev îşi începe studiile la Ober Gymnasium şi se transferă la Griechisch-Orientalische-Ober Real Schule, după înfiinţarea acesteia „şcoli reale" în septembrie 1863 14 • George Nosievici, elev în
clasa I în 1862, în clasa a II-a în 1863, figurează în 1864 ,,realist" şi „studinte"
în clasa a V-a la şcoala reală română (1864111, SO). El donează bibliotecii gimnaziştilor 13 publicaţii. ·Donaţia sa începe să fie înregistrată cu Geografia sau
scrierea pământului, care cuprinde prezentarea Europei, Asiei, Africii şi Americii, întocmită de „un iubitoriu de neamul românesc" şi tipărită la Buda în 1815
(1862/83). Tot în 1862 donează a doua carte, Cronica lui Şincai [Hronica
românilor şi a mai multor neamuri], tipărită la Buda în 1844 ( 1862/1 OS).
Donează apoi cinci publicaţii în 1863 (14-17, 79) şi alte şase în 1864 (10, 11,
50-53). Din acestă donaţie reţinem două lucrări importante pentru cunoaşterea
trecutului Bucovinei şi Transilvaniei. Adresa către Eugenio Hacman în sprijinul
înfiinţmii şcolii reale, tipărită la Cernăuţi în 1862 (1863115), şi Statut/ele] pentru Reuniunea femeilor române, în sprijinul fetelor orfane şi a celor ai căror
părinţi „au căzut în revoluţiunea maghiaro-transilvană din 1848 şi 1849"
(1863/16). întâlnim în această donaţie o piesă de A. de Lamartine, Moartea lui
Socrate, a cărui operă cunoaşte o circulaţie mai restrânsă în Bucovina (1863179)
şi o lucrare Logica adecă: partea cea cuvântătoare a filosofiei, imprimată la
Pesta în 1799 (1864/50). Este o traducere de S~uil Clain după Friedrich Christian Baumeister în 1s711s.
14

D. Vatamaniuc, Eminescu şi Transilvania, Cluj-Napoca, Editura „Dacia", 1995,

p. 38-39.
15

Bianu, Ioan şi Nerva Hodoş, Bibliografia româneascd veche, 1508-1830, tomul I,
Atelierele Socec & C.O Anonimă, 191 O, p. 116.
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Biblioteca gimnaziştilor cemăuţeni îşi îmbogăţeşte fondurile cu un număr
de publicaţii donate de elevi care se impun, mai târziu ca personalităţi în cultura
românl. Euxodiu Hurmuzachi, elev în clasa a V-a, în 1860 şi în clasa a VII-a în
1862 viitorul istoric, donează bibliotecii, cum am vlzut, mai multe publicaţii în
1860 (67, 78), 1861 (10, 11, 14), 1862 (121). Vasile Burlă, viitorul lingvist,
membru al Societăţii ,)unimea" din Iaşi donează o carte în 1859 (24), patru în
1860 (19, 21, 66, 75) şi una în 1862 (6). Figurează la trei poziţii cu ,,Amicul
şcolii", revista lui Visarion Roman, scoasl la Sibiu între 1860 şi 1865. Ediţiile în
latină pe care le doneazl indică înclinaţiile pentru filologie. Vasile Bumbac, participant, ca elev, la Cemluţi, la unele acţiuni politice, cunoscut mai târziu ca
poet şi profesor la liceul din Suceava, donează revista ,,Iris sau Natura", scoasl
de Iuliu Barasch (1860/11, 12) şi impreunl cu Nicolai Coca „Foaie pentru
minte, inimă şi literatură" pe 1857 şi „Gazeta Transilvaniei" pe 1857 (1860/13,
14), precum şi o lucrare personală, Mulţumită din partea românilor bucovineni
închinată domnului Euxotiiu Hurmuzachi, tipărită la Cernăuţi în 1861 (16).
Epaminonda Bucevschi, elev în calasa a V-a, viitorul pictor, donează vodevilul
lui Cernăuţi Negruzii, Doi ţărani şi cinci cârlani, reprezentat la Teatrul Naţional
din laşi, în ,Jolosul emigranţilor din Transilvania la 1849" (1860/35). Dionisie
Olinschi, din Tereblecea, mai târziu Olinescu, corespondent al „Familiei" şi
întemeietor al Societăţii arheologice din Bucovina donează 6 cărţi (1870/55,
58-62). Reţinem două lucrări, Actele adunărilor pastorale în sinodulprotopresbiterial al Cernăuţi/or, tiphită la Cernăuţi în 1863 şi Cuvânt de deschidere, rostit de Alexandru Hunnuzachi în 19 aprilie (1 mai 1862) la prima adunare generală a Reuniunii Române din Cernăuţi. Dionisie Olinschi donează şi un manuscris, Geografie pe limba moldovenească din 1795 (1870/63). Se precizează că
era „scoasă de pe geografia lui Bufier". Pere Claude Buffier tipăreşte Geografia
universală esposta in differenti metode la Viena în i 737 şi retipărit! în 1775.
Este tradusă în franceză în 1770, iar în româneşte, din italiană, de Amfifohie
Hotiniul în 1795. Manuscrisul este, probabil, o copie după această traducere.
Eminescu, avea în biblioteca sa un exemplar din ea pe care i-l dă lui Ion
Creangă, prietenul său. ,,Dăruită mie de dl Mihai Eminescu - notează povestitorul - eminentul scriitor şi cel mai mare poet al românilor, 1875" 16• Eminescu
se afla, în adevăr la Iaşi, în 1875 şi era revizor şcolar peste judeţele laşi şi Vaslui·
şi recomanda Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice manualele povestitorului 17.
Mai figurează în Cunsemnăciunariu ... cu acest nume încă doi elevi flră să
avem cunoştinţl că s-ar fi remarcat în viaţa politică sau culturală. Iulian Olinschi donează mai multe cărţi (1870/45, 1875110--13, 36, 43) şi Ţeofil Olinschi,
N. Timiraş, Ioan Crang4, Bucureşti, ,,Bucovina" (1933), p. 224-225.
M. Eminescu. Opere XVI. Corespondenţă. Documentar, Bucureşti, Editura Academiei
Rouiâne, 1989,p. 175-176.
16

17
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la fel (1870/25, 33, 34, 39, 66-68; 1871/6). în donaţia celui dintâi figurează
Paul şi Jlirginia de Bernardin de Saint-Pierre, Zestrea Suzetei de Joseph Flevee,
Cântarea clopotului de Fr. Schiller, toate în traducerea lui Alexandru Pelimon şi
Mireasa din Orleans în germană de Fr. Schiller. O altă lucrare din donaţia sa,
Robinson Crusoe, este retrasă, cu menţiunea, „fiind deja cu totul ruptă"
(1875/43). Din donaţia lui Teofil Olanschi reţinem lucrarea lui Edgar Quinet,
Românii Principatelor Dunărene, în traducerea lui Nicolae Istrati, tipmtă în Iaşi
în 1856 (1871/6).
Mai mulţi elevi care se fac: cunoscuţi mai târziu în viaţa politică şi culturală figureazl c:u luc:rm puţine. Emanuil Logotheti, elev în clasa a III-a în 1862,
participant, ca student, la Viena la organizarea serblrii de la Putna din 1871,
doneazl două cărţi, Jacomo sau banditul în Calabria~ „istorie dra·matic:ă"
tradusă de Eugen Filipescu-Dubău, „elev în clasa a IV[a] gimnazială a Academiei", tiphită la laşi în 1858 (1862/112) şi Datorinţele pnmcilor în 80 deistorioare scurte şi plăcute, „lucrată de Nicolae Andreevici, preot şi directorul
şc:oalelor române poporale din confliniile] mil[itare] banatice", tipărită la Sibiu
(1862/113). Logotheti înceteazl din viaţă la Viena în noiembrie 1871, îndată după
serbarea de la Putna 18• Ion Calinciuc:, elev în clasa a IV-a în 1871, medic: mai târziu
la Marienbad în Austria, autor al volumului de versuri Die Glocken von Borouţi
(Viena, 1908), doneazl Millo, director sau Mania posturilor de Vasile Alecsandri într-o ediţie tipmtă la Cernăuţi în 1867 (1871/8) şi o lucrare de Sigmund
Wallace, Licht und Schattenbilder aus Asien, Afrika und Europ, tipărită la
Leipzig în 1857 (1871/18). Nu cunoaştem această lucrare a lui Wallace, însă el este şi
autorul unei descrieri de călătorie, Au/ der Donau von Wien nach Constantinopel
und nach den Dardanellen, tipărită la Viena în 1864 şi tradusă în franc:ezl în.1864.
Toader Ştefaniuc, elev în clasa a II-a în 1863, coleg cu Eminescu la Cernăuţi şi Viena, istoric: şi memorialist, cunoscut cu numele Teodor V. Ştafanelli,
donează lucrarea lui Teofil Bendela, Die Bucovina im Kănigreichen Galizien,
tipărită la Viena în 1845 (1863/5). Ioan Ieremievic:iu, elev în clasa a IV-a, în
1865, donează două cărţi, Dicţionar latin-român de Ioan Micu Moldovanu,
tipmt la Sibiu în 1864 (1865/50) şi Istoria românilor din Dacia superioară de
A. Papiu Ilarian, tipărită la Viena în 1851 (1867/85). Ioan Ieremevic:iu este, ală
turi de Eminescu, între gimnaziştii care îi închină ode lui Aron Pumnul la încetarea sa din viaţă în ianuarie 1866. Şi: pentru el, ca şi pentru Eminescu, cu
moartea lui Aron Pumnul se stinse o lumină din Bucovina:
Dulce Bucovină! Plângi de-acum, suspină
Căci se stinse astăzi blânda ta lumina 19•
D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu 1870-1877, Iaşi, Junime.a., 1985, p. 61.
Lăcrămioarele învăţăceilor gimnasiaşti din Cernăuţi la monnânlul prea iubitului lor profesoriu Arone Pumnul, răposaJ într-a 12124 ianuariu 1866, Cernăuţi, cu tiparul lui Rudolf Eckhardt,
1866, p. 8.
11
19
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Ioan Ieremeviciu pornea la drum împreună cu Eminescu, însă nu avem şi
alte informaţii despre preocupările sale literare.
Bibliotecarii înregistreaz.l donaţiile în 1865 şi 1866 la o singură partitură
de la poziţia 1 până la poziţia 81. Aici se încadrează şi donaţia lui Eminescu
pentru care se cer explicaţii suplimentare. Primele 47 de poziţii sunt ocupate de
donaţia lui Aron Pumnul pe care am prezentat-o în studiul anterior2°, iar ultima
poziţie de o carte a lui Toectist Blajevici, Istoria biblică a aşezământului celui
vechiu, tipărită la Viena în 1865. Se desprinde de aici că Eminescu face donaţia
în 1865. Stă mărturie faptul că după trei cărţi din donaţia sa este înregistrată
Geografia BanatUlui cu specificarea că era primită de la „domn[ ul] A. Pumnul,
profesor". Este ultima lucrare cu care figurează în catalogul bibliotecii. Aron
Pumnul încetează din viaţă, cum am arătat, în ianuarie 1866 şi Eminescu îl
numeşte în oda sa „geniul mare al deşteptării" Bucovinei.
Donaţia lui Eminescu este precedată de cele ale fraţilor săi. Nicolae
Eminovici, elev în clasa a VII-a donează două publicaţii în 1860 (33, 34).
Calendariu pentru 1858, prima dintre ele, se tipăreşte în Tipografia „Buciumul
român" din laşi şi cuprinde, alături de partea calendaristică şi un Almanah pentru români, cu lucrări din diferite domenii. T. Codrescu se ocupă de Adunarea
Ad-hoc şi dă liste participanţilor, G. Melidon adresează în proză Scrisori de
lună, Dimitrie Gusti, în versuri, o Salutare lui Napoleon III „de scăparea atentatului din 2/14 ianuarie 1858". Poezii publică acelaşi D. Gusti la care se alătură
G. Tăutu şi N. Voinov, menţionat în istoriile literare pentru o traducere, Familia
africană sau Scalva întoarsă la credinţă, tipărită la Iaşi în 1853. Calendar pentru bunul gospodar, a doua publicaţie, donată de Nicolae Eminovici, este
întocmit de Ion Ionescu de la Brad şi se tipăreşte la Iaşi în Tipografia Cantora
,,Foaiei săteşti" în 1845. Cuprinde lucrări pentru muncile agricole şi este cel mai
bun calendar pentru săteni din secolul trecut. Calendarele făceau parte, ca şi alte
publicaţii, din biblioteca lui Gheorghe Eminovici, căminarul de la Ipoteşti.
Ilie Eminovici, fratele mai mic al poetului, donează, în 1862, un manuscris, Regule generale pentru purtare ale lui Ilie Eminovici, 1857. în Cunsemnă
ciunariu ... este înregistrat Regule generale pentru purtare, 1857, iar la numele
donatorului se specifică: fără alte indicaţii (1862/32). Manuscrisul se pistra în
Biblioteca Societăţii pentru Cultura şi Literatura Poporului Român în Bucovina
şi cuprindea 66 de pagini. A fost studiat de Leca Morariu sub aspect filologic,
care apreciaz.l că se înBţişa ca «mic cod al manierelor elegante», dar raţionale,
în sens modern, în sensul Hristoiţiilor lui Naum Râmniceanu şi Anton Pann''2 1•
Nu .se pot face şi alte aprecieri în absenţa manuscrisului.
20

,,Analele Bucovinei", m. l, [ianuarie-iunie] 1997, p. 21-24. ·
Leca Morariu, C4rturăria lui Ilie Eminovici în „Mihai Eminescu", IX, nr. 16, 1938,
p. 17-28. Citatul reprodus de noi la p. 28. Se publică o pagini din manuscris; D. Vatamaniuc, //ie
Eminovid în „Caietele Mihai Eminescu", II, Bucure~i, 1974, p. 179-183.
21
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Donaţia lui Eminescu este înregistrată la poziţiile 65-67, 69-72, 74-76
din 1865-1866. La poziţia 68 figureazl cartea donată de Aron Pumnul, Geografia Banatului, iar la poziţia 73, revista ,,Aurora română'•, cu menţiunea: „cumpărată şi legată pe banii bibliotecii". Transcriem donaţia poetului în succesiunea
înregistrării din Cunsemnăciunariu ... , cu ortografia de acolo:
65. Taschenwărterbuch der deutschen und Walachischen Sprache mit
einer Anleitung der Aussprache der Walachischen Buchstabeţi. Nach den besten
HUlfsmittcln bearbcitet von Joseph Stahl, Magistrats Translator. Eingcnthum des
Vcrfassers, Bukurcst, Buchdruckcrci, F. Ohm, 1855.
66. Cânturi.intime. Poesii de R. Ionescu, Bucureşti, Librăria lui A. Daniilopolu, strada Colţci, 1854.
·67 Istoria naturală a împărăţiei plântelor pentru gimnasiele şi Şcoalele
reale de jos c[ezaro] r[egesc] austriace de Aloisiu Poconi, învăţătoriu al istoriei
naturale la c(czaro] r[cgcsc] gimnasiu academic dc'n Vianna cdiciunc de cărţi
scolustice 1863.
69. Prinţipii filosofice, politice şi morale de Colonelul de Wciss, vechiul
Balif de Mudon şi mădulariu mai multor Academii, tradusă din limba francească
de comisul Kostaki Gane. Iassi, tipografia: institutul Abbinci, 1846. ·
70. Aug. Fricd. Langbeins auserlesne Gedichte Berlin 1807.
71. Teodor Korners vermischte und Erzăhlungen (poctischcr Nachlass)
nebst des Dichtcrs Characteristik von C. A. Tiedge, und biographiden Notizen
von dem Vatcr des Verewigten, Wicn, 1815. /n der Haas'scnen, Buchhandlung.
72. Mytologie for Nichtstudierende von G. Rcibicck, Profcssor von der
deutscben Hauptschule zu St. Petersburg Mit 16 Abbildungen, Wien, im Verlag
bei R. Sammcr.
74. Istoria noeturaloe a impoeroetiei animalelor pentru c[ezaro] r[egesc]
gimnasiu de gios austriace lucratoe de A.loinsiu Pocorni, Vianna 1861.
75. Petru Raresiu, principele Moldaviei; noveloe istorica originala de
Dr. At. M. Marinescul, Sibiu 1862.
76. Lecţiunariu latinu pentru a doua clasa gimnasiala, după M. Schinnagl
de Ioane M. Moldovanu, Blasiu 1864.
Donaţia lui Eminescu acoperă mai multe domenii: filologic, poezie, proză,
filozofie, ştiinţe naturale. Publicaţiile sunt înregistrate cu respectarea datelor
bibliografice, cu puţine aplicări a ortografici pumnuliste. Numele donatorului
este înregistrat în rubrica respectivă: „Mihail Eminescu, st(udcnt] d(e] cl[asa] V
gim[nasiala]". Această specificare se face şi la poziţiile 67, 69-72, cu deosebirea ci numele de botez este înregistrat Mihaiu. înregistrările de la poziţiile
74-76 sunt făcute, probabil, de Eminescu, iar în rubrica donatorului se trece:
M. Eminoviciu, făra altă precizare. În Cunsemnăciunariu ... se înregistrează de
6 ori că Eminescu era elev în clasa a V-a, informaţie pentru care nu avem documente.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Judecate dupl conţinut, 4 lucrări din donaţia lui Eminescu sunt instrumente de lucru pentru înviţlmântul liceal. Fac parte din accastl categorie dicţio
narul german-român, dicţionarul latin şi cele două manuale de ştiinţe naturale.
Taschen wărterbuch der deutschen und Walachischen este un dicţionar de
format mijlociu, cu cuvintele româneşti în ortografia chirilică de tranziţie. Joseph
Stahl, care figurează pe coperta ca ,,Magistrats Translator" este şi autorul unei
lucrări. Romănische Sprachlehre fiir Deutsche mit latinischen Buchstaben und
genauer Beobachtung der Orthographie, tiplritl la Bucureşti în 1860. Se face
cunoscut ca ,,metodist" în înviţarea limbilor străine. Tipireşte în colaborare cu
H. C. Warta, Noua metoda pracncă spre a învăţa cu înlesnire limba gennană,
iar în colaborare cu F. Ahn Metoda practică penhU învăţarea limbei franceze,
manuale care cunosc numeroase ediţii. Dicţionarul donat de Eminescu tăcea
parte, probabil, din biblioteca tatllui slu şi este utilizat de fiii căminarului la
învăţarea limbii germane.
P. Maurus (Josef) Schinnagl (1800--1871), fiul unui „Scbreiber", face
studii de filologie clasici la Universitatea din Viena şi este profesor de latină şi
iniţiator al unor metode noi în studi~rea acestei limbi. Tipăreşte mai multe gramatici şi dicţionare pentru învăţimântul gimnazial. Lannische Schulgrammank,
una din lucrările sale, tiplrită în 1853, cunoaşte mai multe ediţii. Este tradusl de
Timotei Cipariu şi tipăritl Ia Blaj cu începere din 1857. Laânische Lesbuchfiir
die 2. Gymnasium Klasse se tipăreşte în 1851 şi se retipireşte, de asemenea, în
mai multe ediţii. Ioan Micu Moldovanu (1833-1915) ia ca text de bază pentru
Lecâunariu laân una din aceste ediţii. Tipireşte şi un Dicţionar latin-român
pentru începători Ia Blaj în 1864. Sunt de amintit şi manualele sale de geografie
şi istoria Transilvaniei, interzise de autoritlţile maghiare. Apăritor energic al
drepturilor românilor din Imperiul austro-ungar, este şi unul din autorii
Pronuciamentului de la Blaj din 1868, care stl şi în atenţia lui Eminescu în
Geniu pusnu, romanul revoluţiei transilvlnene. Este şi iniţiatorul unei importante culegeri de folclor, realizatl de elevii sli, între care figurează şi un Eminescu din comuna Lupu, de lângl Blaj23.
Alois Pokorny (182~1886) studiazl ştiinţele naturale la Universitatea din
Viena. Este profesor la "gimnasiile r~Ie" din Austria şi tipireşte mai multe
lucrlri. Se cuvin reţinute Physiotypia plantarum Austriacarum (185~1873),
precum şi o altl lucrare, Die Erde als Wohnplatz der Pflanzen. Thiere und
Menschen (1886). Manualul pentru gimnasiile de jos, Naturgeschichte der drei
Reiche, tiplrit în 1853-1854, cunoaşte 32 de ediţii până în 1921. Cele doul
ediţii româneşti donate de Eminescu bibliotecii gimnaziştilor cemluţeni nu
menţioneazl numele traducătorului. I. G. Sbiera ne informeazl el ele sunt
tăcute de Aron Pumnul şi Gustav Bozdeck, inspector şc9lar24 • Sunt şi lucrările
D. Vatamaniuc, Eminescu. Contribu/ii documentare, Galaţi, Editura Porto-Franco,
Muzeul Literaturii Romine, 1993, p. 37-38.
24 L G. Sbiera, Mi1c4ri literare la Românii din Bucovina, Omdea Mare, 1980, p. 16.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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din donaţia lui Eminescu înregistrate cu ortografJa pumnulistă. Alte doul lucrari
ale lui Alois Pokomy sunt traduse de Constantin Procopovic~ Mineralogia ilustrată în 1887 şi Botanica ilustrată în 1897.
Biografii lui Eminescu insistl, dupl mmturiile lui T. V. Ştefanelli, asupra
interesului poetului pentru istoria anticl şi arată el se informa din cartea lui
Welter, Weltgeschichte, pe care o aveau şi alţi colegi ai săi25 . Th. B. Welter tiplreşte cartea sa, Lehrbuch der Weltgeschichte fiir Gymn(lsium und hohere
Biirgenschulen în trei volume la Miinster între 1856-1858. Este o carte care
descrie pe larg miturile şi legendele popoarelor cu o veche cultură, îndeosebi
orientale. Cartea lui G. Reinbeck, Mytologie for Nichtstudierende, din donaţia
lui Eminescu, prezintă războiul troian şi mitologia greacă Este împrumutată de
T. V. Ştefaneţli care dl şi o reproducere cu autograful lui ·Eminescu de donaţie.
,,Mulţi ani în urml - scrie T. V. Ştcfanelli -, dupl ce s-a desfăcut biblioteca,
mitologia aceasta a devenit proprietaţea mea şi o plstrez şi astăzi intru amintirea
lui Eminescu''26 • în realitate, T.V. Ştefanelli împrumută cartea, cum se arată în
Cunsemnăciunan"u.„ şi nu o mai restituie (1865 şi 1866/137/72).
Literatura este reprezentată prin cele doul lucrlri în românl şi doul în germanl. Radu Ionescu ( 1834-1872) ocupl prin Cânturi intime un loc distinct între
poeţii minori prin tematicl, atmosfera romanticl şi indianism. Poezia este dominată de sentimentul micimii fiinţei umane şi se pot face trimiteri la lirica eminescianl. în criticl aplicl principiile esteticii hegeliene fiind, la noi, printre cei
dintâi care se orienteazl în această direcţie.
Proza lui Atanasie Marian Marienescu (1830-1915), Petru Rareşiu, principele Moldaviei, este o ,,novell istoricl originall" a clrei acţiune se petrece la
Suceava şi are ca eroi pe Petru Rareş, hatmanul Barbovschi, domniţa Ruxandra,
un Grozea, vomic. Deşi este propusă ca „istoricl", nuvela nu are nimic din arta
evoclrii trecutului.
Literatura germanl este mai bine reprezentată decât cea români. August
Friedrich Ernst Langbein (1757-1835) este înregistrat cu volumul Gedichte,
tiplrit la Berlin în 1807. Cunoaştem şi altă ediţie din scrierile sale, Erzăhlungen,
care cuprinde cinci povestiri şi se tiplreşte la Berlin în 1804. O poezie din volumul donat de Eminescu, Amores Kriegsweisen îl evocl pe Cupidon, cum face şi
poetul român în Pajul Cupidon.
Karl Theodor Komer (1791-1813) reţine atenţia prin viaţa sa. Fin al unui
amic al lui Schiller ~in Dresda, studiam la Lipsea şi este poet al Curţii din
Viena. Scrie poezii, comedii şi drame, în care îl unneazl pe Schiller, patronul
slu spiritual. Se înroleazl în armata de voluntari a lui Lutzow în campania
25
.
T. V. Ştefanelli. Amintiri despre Eminescu, Bucure,ti, Institutul de Arte Grafice
„C. Sfetea", 1914, p. 16-17. Ediţia·[a Il-a) îngrijit!, prefaţat!, bibliografie~ indice de Constantin
Mohan1L ~i, Editura Junimea, 1983, p. 64.
26 Ibidem, p. 39, ed. a II-a 74.
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împotriva lui Napoleon. Moare în lupta de la Rosemberg din august 1813. În
ajun compune poezia Schwertlied (Cântecul sabiei), care devine imn naţional al
germanilor. Biografii săi, A. Zipper, Dichtar-Boigraphischen Theodor Korner şi
Hans Zlliuner, Teodor Korners Leben und Werke, remarcă francheţea juvenilă,
cultivarea formelor poetice şi inspitaţia folclorică. Volumul său de versuri, Leyer
und Schweret, este tipărit postum de către tatăl său în 1814. Ediţia Gedichte und
Erzăhlungen, donată de Eminescu Bibliotecii Gimnaziştilor Cemăuţeni cuprinde
două proze Wo/.demar şi Die Haife, poezii, Geistliche Sonette pe teme religioase
şi o descriere de călătorie Erinnerungen an Karlsbad din 1811. O ediţie a scrierilor sale întocmeşte Karl Streckfuss, Theodor Korner's sămmtliche Werke,
Berlin, 1834. Cuprinde poezii, scrieri dramatice, povestir~ corespondenţă. Alte
ediţii, de acelaşi editor, în trei volume, se tipăresc în 1853 şi 1855. O ediţie din
scrierile lui Kămer întocmeşte în traducere românească, Ricard D. Ioan, Nuvele
şi povestiri duioase, tipărită la Bucureşti, în 1910. Sunt incluse Călătoria lui
Schandau, Haifa, Stâncile lui Heiling, Woldemar, precum şi poezii ostăşeşti.
Sebastian Stanca întocmeşte Sergentul, dramă într-un act, în care înfăţişează
luptele din pasul Surduc de lângă Târgul Jiu din 1916. Este o prelucrare şi o
localizare după lucrarea lui T. Kămer, Joseph Heyderich.
Ediţia donată de Eminescu Bibliotecii Gimnaziştilor Cemăuţeni se păs
trează în fondurile Academiei Române cu autograful poetului „dăruită bibliotecei gimnasiaştilor Români de'n Cernăuţi de M. G. Eminoviciu". Se face menţiu
nea l 865n 1, care ne trimite la Cunsemnăciunariu ... unde este înregistrată. Studiul
comparativ al operei lui Kămer şi Eminescu ar putea să ofere unele surprize.
Biografii lui Eminescu notează greşit numele autorului Principiilor filozofice, politice şi morale sub forma Colonelul de Bais. Se face confuzie între B.
şi W. Costache Gane foloseşte pentru traducerea sa la ediţia franceză Principes
philosophiques politiques et moraux par Le Colonel de Weiss Ancien Bailli
de Moudon et membre de diverses Academies (Bruxelles, Meline, Cans et
Compagnie, 1838). Moralistul francez tratează despre virtute, adevăr, prejudecată, opinie, merit, sănătate. Un capitol se ocupă de conversaţie. Leca Morariu
reproduce o pagină din manuscrisul lui Ilie Eminovici donat Bibliotecii gimnaziştilor în care se prezintă Modul de conversaţie. Această pagină nu este suficientă pentru a întreprinde o cercetare comparativă cu lucrarea moralistului
francez. Nu ar fi exclus totuşi ca Ilie Eminovici să facă extrase din Principii ... ,
poate la cererea lui Aron Pumnul, profesorul său. Un răspuns nu se poate da în
absenţa manuscrisului fratelui poetului.
Aron Pumnul îşi pune elevii "să copieze ,,Foaie pentru minte, iniriiă şi literatură", revista lui G. Bariţiu care apare la Braşov intre 1838-1865. în Cunsemnă
ciunariu ... se înregistrează în 1862 la poziţiile 72-81 şi 84 copiile făcute de elevi
şi donate bibliotecii. Se specifică, la prima înregistrare: ,,Foaie pentru minte, inimă
şi literatură" pe anul 1839, întocmită de Georgiu Bariţiu, anul II. Braşov, tipăhttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ritl de Ioan Gott, pr11cri1l de pe ori1inal do junimea studioul romtnl do'n
Cemluţi ln anul 1860. Cu civirni1iala domnului profeaor Arune Pumnul"
(1862172). Se modiflcl la celelalte poziţii anul de apariţie al reviatei Inii rlmtne
neschimbat anul copierii •i precizarea ci aceutl munci 11 face ln 1860 cu
„civimiliala" lui Aron Pumnul Din cei 17 ani de apariţie a reviatei, ,colarii o
copiai pentru zece (1838-1848). Aron Pumnul doneazl reviata tiplritl pe anii
1851-1856, 1858, 1860 (1862182, 85, 91, 93, 114). A. Vuillu lntocme•to o liatl
a elevilor care fao aceutl munci, nu tocmai pllcutl37• lntre copiftl ftpareazl •i
Nicolae Bminovici, elev ln clua a VD-a, fratele mal mare al poetului. BI copi·
azi nr. 38 din 22 11ptombrie 1841, nr. 39 din 29 septembrie 1841 •i nr. 40 din
5 octombrie 1841 21• Ultima paainl, la primele doul numere, eate completatl de
Aron Pumnul, care face precizarea ci 1unt copiate de el ,,prof11oriu de limba
romi.ni".
Biblioteca aimnaziftilor cernluţeni 11 face cunoacutl ,1 ln afara puiţelor
provinciei •i eate privitl ca o instituţie de Interes naţional. Nimic nu iluatreazl
mai bine aceutl situaţie decAt faptul ci eate 1prijinitl •i de intelectualii din cele·
lalte provincii romAn„d. Din Muntenia vin donaţiile lui Constantin D. Ariceacu
care trimite romanul Mut.rwl. c4sltorl1I, Trdmblţa Unirii ,t S4rb4toarwa naţio
na14, Mona.rtlrll• din Romdnla, monoarafla lui Cezar Bolliao ,1 volume ale unor
poeţi ca I. I. Sacbelarie, Ehoul lnlm1I ti I. D. Petreacu, Mardrll c"4cll din am·
h•I• Dacii (1862/ 137-143). Din Transilvania trimit lucrlri O. Bariţiu, Proto·
colul 1•dln„lor corrfarln„I naţional• romdn„d, ţinuti la Sibiu fn 1861 (186119),
Viaarion Roman, ,,Amicul poporului", calendar pe 1860 (1860173), Ioan cavaler
de Puacariu, ,,concepiat aulic ti vice-olpitan al Flalntului", Formularl1 d1, tJocu.
m.ni. fn „cauze politice, judiciare, comunale" tfplritl la Viena ln 1862 (186211232).
Din Moldova vin donaţiile cele mai numeroue, fapt explicabil pentru concepţia
intearatoare a Bucovinei la RomlniL Ohtorshe Asachi trimite P1a/tlrwa pro·
rocului li lmplratulul David ,,aciuai ln venuri romtne,ti" de DQ1oftei, „Mitro·
politul Sucevei ,1 a toatl Ţara Moldovei", tiplritl la I8'i ln 1673 (1862/19).
Vasile Alecsandri tipareazl cu Doini 1114cr4mloan ln edi~a tiplritl la Paria în
1853 (18-58/119). Constantin Negruzzi cu Baladi de Victor Hu10 ln traducerea
aa (1863/95), iar Iacob Nesruzzi cu „Convorbiri literare" rn coleoţii complete pe
1868, 1869 •i 1870 (1870/ 24). V. A. Alexandreacu doneazl ,,Ateneul romAn",
,,reviata literad, •tiinţificl ,1 lita.rl" pe 1861(18621131,1863/113) ti lmpreunl
cu Dimitrie Ouatl 10 publicaţii (18621125-130, 133-136, 1863118-20) din care
reţinem „Calendariu pentru romtni" pe 1857 •i 1858, .,Foiletonul Zimbrului" pe
1855, httJrla romdnllor pentru. ,colile primare din 1860 ,1 1862, R1pll 1curt•
d• ·v1niftcaţlun1 romdnl de. Oeorae Radu Melidon din 1858. Mai import.anti
:n Aurel Vulllu, op. cit., p. 225-239; extru p. 25-39.
21 lbldtm,

p. 232, extru, p. 32.
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este lucrarea lui Alexandru Beldiman, Eterie sau jalnicele scene prilejuite în
Mo/Javia din răzvrătirile grecilor; prin şeful lor Alexandru /psilanti venit din
Rusia la anul 1821, tipărită de Alecu Balica la Iaşi în 1861.
Doi:iaţia cea mai mare vine din partea lui Theodor Codrescu, cunoscut ca
editor al Uricariului, publicaţie de documente care nu poate fi ocolită de cercetltorii istoriei naţionale. Trimite de la Iaşi, în 1862, trei publicaţii (1862/110,
111, 144), în 1863, 12 publicaţii (1863/21, 25-29, 32, 38, 51), iar împreună cu
Dimitrie Gusti, alte 32 de publicaţii (1863/18-20, 22, 23, 36, 44, 45, 4 7, SO,
52-62, 64-74). în donaţie figurează, cum era de aşteptat, Uricariul, „cuprinzltoriu de hrisoave, tratate şi acte atingătoare de Moldo-Valachia" (1862/110,
111), precum şi cartea lui Harriet Beecher-Stowe, Coliba lui Moş Toma sau
Jliaţa negrilor în sudul Statelor Unite din America, în traducerea sa, cea dintâi
versiune românească pe care o tipăreşte la ,,Buciumul român" în 1853 (1863/
26). Lucrarea lui Nicolae Şuţu, Notions statistiques sur la Moldavie, tipărită la
Iaşi, în 1849 (1863/45), figurează şi în traducerea donatorului, tipărită la
,,Buciumul român" în 1852 (1863/32). Ocupă primul loc în această donaţie
lucrările cu caracter administrativ şi politic. Reţinem câteva titluri: Presa
franceză şi Principatele Române culegere de ~icole din ziarul ,,Zimbrul"
întocmită de donator (1863/38), Dorinţele ţării din 1865 şi Despre elementul
monarhic în sistemul reprezentativ din 1860, amândouă de Constantin Eraclide
(1863/58, 55), Unirea şi Neunirea Principatelor Române din 1856 şi Unirea
Principatelor Române din 1858, amândouă de Neofit Scriban (1863/60, 59),
Glasul poporului, glasul lui Dumnezeu, din 1858 de I. A. Vaillant (1863/61),
Principatele Unite Moldova şi Valachia din 1859 (1863/67). Se publică Regulamentul adunării elective a Moldovei. Biblioteca gimnaziştilor din Cernăuţi
cuprindea cea mai mare parte a literaturii şi publicisticii în sprijinul Unirii Principatelor Române din 1859. Lucrările sunt tipărită, cu puţine excepţii, de Theodor
Codrescu în editura sa din Iaşi.
Biblioteca Gimnaziştilor Români din Cernăuţi îşi inaugurează activitatea
în 1858 şi o încheie în 1880. Este transferată de I. G. Sbiera Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina tn 1871 însă funcţionează cu o conducere independentă până în 1880. Deţinea la sfârşitul activităţii sale un fond
bogat de publicaţii din cele mai variate domenii, în română, germană, franceză,
latină, greacă. Este susţinută de elevi însă şi de intelectualii din Bucovina şi din
celelalte provincii româneşti. Înfiinţată într-o provincie românească sub stăpâ
nire străină, biblioteca gimnaziştilor îndeplineşte, la acest nivel, rolul de instituţie naţională fără să aibă şi oficial un asemenea statut. Patrimoniul ei nu mai
poate fi refăcut, ca urmare a divizării provinciei după cel de-al doilea razboi
mondial. Activitatea ei o cunoaştem din Cunsemnăciunariu ... , document fundamental, salvat de la o pierdere ireparabilă. De aici aflăm numele elevilor şi intelectualilor care o susţin şi luăm cunoştinţă de lecturile lui Eminescu în anii
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şcolarităţii sale cemăuţene. Publicaţiile înregistrate în Cunsemnăciunariu ... , care
nu figurează în Bibliografia românească modernă, completează informaţia
asupra vieţii culturale din ţara noastră la jumătatea secolului trecut

Summary
Tbe autor presents the Library of the Romanian students of the Gymnasium in Cemluţi
and its activity from 1858 to 1880. The catalogue of the library constitues a fundamental document, that provides information about its supporters, about the fund of books and Eminescu's
readings during this period.
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MIHAI BODNAR-BODNĂRESCU
(1816-1867)
MillAI IACOBESCU

Nlscut la 8 octombrie 1816 în satul Gălineşti, comuna Voitinel, districtul
Mihai Bodnar era fiul lui Nicolae Bodnar şi al Irinei Burciu, din Vicovu!
de Jos.
Studiile şi le începe la vârsta de 9 ani la şcoala triviall germanl, din Rldluţi,
unde îl aflăm între anii 1827-1830 şi unde învăţătorul îi schimbă numele,
adăugându-i la Bodnar şi pe acela de Bodnlrescu - aşa cum va aplrea în toate
actele oficiale de dupl această datl. în anul şcolar urntltor, 1831-1832, continuă
şi absolvă casa a IV-a la gimnaziul de stat din Cemluţi. Dorind să devină cântlreţ bisericesc urmeul la Mlnbtirea Suceviţa „şcoala de dăscălie", la care
învaţă psaltichia şi tipiconul, ajungând astfel dascăl la parohia din comună.
Pe lângă „profesia" aceasta, leje~ care îl solicitl câteva ce~uri bune la
biserici, duminicile, în zilele de slrbătoare, la botezuri, nunţi şi înmormântlri,
Mihai Bodnar-Bodnlrescu nu stl locului o clipă; energic, întreprinzltor, mereu
în căutare de lucru şi de câştig, cumplrl vite, arendeazl păşuni şi fânoţe, se
angreneazl într-un prosper comerţ cu vite. Împreună cu tatll său cumplrl 24 de
fălci, adică peste 34 ha de pământ agricol, devenind astfel un gospodar de
frunte. în 1842 se clsătoreşte cu Ana, fiica dascllu_lui Gheorghe Popescu din
Horodnic.
în calitate de cântlreţ al bisericii din comunl, dar mai ales ca negustor de
vite, el vine în contact cu multl lume, fie din districtul lUdăuţi, fie din alte districte şi din capitala Bucovinei şi chiar alte centre mai îndepărtate. E un om
umblat, cunoscut, căutat şi discutat Se înţelege, are legături de afaceri, atât cu
negustorii autohtoni, cât şi cu cei străini, fiindcă în afara de limba maternă românl, ştie şi limba germanl, care se vorbeşte în întregul imperiu austriac; .astfel
se poate înţelege cu austriecii, cehii, slovacii, polonezii, rutenii, ungurii, croaţii,
slovenii, evreii, care mişună la iarmaroacele din Bucovina. Aceasta este şi explicaţia el, la 1848 când au loc alegeri parlamentare, între cei 8 deputaţi, pe care
Bucovina îi trimite în forul legislativ al imperiului se află şi numele lui Mihai
Bodnar-Bodnlrescu, ales în circumscripţia electorală lUdăuţi. Succesul este cu
atât mai semnificativ, cu cât contracandidatul său este propdetarul polonez
Johann Miskolczy, iar din cei 82 de electori prezenţi la votare, 47, deci mai bine
lUdăuţi,

Analele Bucovinei, IV, 2, p. 345-351, Bucureşti. 1997
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de jumătate, îl votează pe Mihai Bodnar-Bodnărescu, fapt ce-i asigură calitatea
de deputat.
De la această dată viaţa şi activitatea lui se axează pe rezolvarea unor probleme ~toare ale ţlranimii bucovinene în general şi, totodată, ale consltenilor
sli în special Numele slu se înscrie astfel la loc de frunte în cadrul elitei românilor bucovineni, care, la 1848 şi în deceniile care urmează, militează şi se angajează efectiv la progresul populaţiei din Bucovina.
Moare la 15 octombrie 1867 -când abia împlinise vârsta de 51 de ani- şi
este înhumat în curtea bisericii din Gălheşti.
ln deceniile de dinaintea revoluţiei de la 1848, deşi Bucovina se remarca
printre zonele prospere ale imperiului, la producţia de cereale şi efectivele de
animale, regimul absolutist condus de Mettemich promova o politică severă, ce
nemulţumea îndeosebi ţărănimea, care în Bucovina reprezenta aproape 80 la
sută din întreaga populaţie. Menţinerea şi înăsprirea boierescului şi a servituţi
ilor feudale, sporirea numărului zilelor de clacă de la 12, cât fusese la data
anexării Bucovinei, la 145-150 de zile pe an în ajunul revoluţiei de la 1848,
creşterea impozitelor - generate şi de cheltuielile exorbitante cerute de participarea imperiului la coaliţiile antinapoleone!=ne, înmulţirea obligaţiilor şi prestaţiilor reprezentau cauzele principale ale nemulţumirilor.
De aceea, după ce la 13 martie 1848 s-a declanşat insurecţia populară la
Viena, în a doua jumătate a aceleaşi luni, s-au semnalat şi în Bucovina unele
răzmeriţe, frământări ţărăneşti: sătenii din mai multe localităţi s-au ridicat şi au
atacat conacele boiereşti şi primăriile; la Voloca, Mămăeşti, Cuciurul Mare,
Ciudei, Corceşti, Huta Veche şi alte sate, ţăranii s-au adunat şi au cerut desfiinţarea boierescului, înlăturarea dăjdiilor şi prestaţiilor; în unele localităţi, ţăranii
i-au alungat pe arendaşi şi pe funcţionari; în zona muntoasl s-au rlsculat huţulii,
sub conducerea lui Lukian Kobiliţă, care s-a autointitulat „crai". Un martor ocular, Stauffe-Simiginowicz relatează: ,,Nu trecea nici o slptlmână ca lunea sau
vinerea, zile de târg, pentru ca în capitala Bucovinei să nu circule printre târgoveţi, neliniştitoarele zvonuri, cum că, ţăranii din satele înconjurătoare au de gând
să se năpustească, cu furci, topoare, îmblkie Şi sl incendieze oraşul Cernăuţi".
ln acest climat, la 22 martie, are loc la Cernluţi o adunare populară; se
formează un comitet condus de Doxachi Hurmuzachi şi se constituie şase companii de gărzi naţionale; la 25 aprilie împăratul Ferdinand I publică proiectul
unei noi Constituţii, care promite unele revendiclri; dar guvernul Metternich
este înlăturat; se anunţă noi alegeri democratice; Bucovinei i se repartizează
8 locuri pentru parlamentul central.
Alegerile parlamentare din Bucovina au loc între 13 iunie şi 26 iulie 1848.
Rezultatele lor sunt dintre cele mai radicale din întreg imperiul: din cei 8 deputaţi aleşi, 7 sunt ţărani şi doar unul singur este intelectual, profesorul Anton
Kral, directorul gimnaziului de stat din Cernăuţi. Nici un boier, nici un ierarh al
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clerului, negustor sau patron nu au putut pătrunde în parlament. în vreme ce, în
tQt imperiu~ din cei 384 deputaţi, 94 erau ţhani, adid 38,8 la sută, în Bucovina,
procentul ţm'anilor era de 87 la sută.
Intre cei 7 deputaţi, Mihai Bodnar-Bodnărescu, omul ales de electori în
circumscripţia Rldluţi, se va dovedi printre cei mai activi. !n raportul înaintat la
Viena despre rezultatele alegerilor, ~pitanul cercului administrativ al Bucovinei, Gheorghe Islcescu relata ~. dintre cei 8 deputaţi, numai trei erau cunosdtori ai limbii germane, Anton Kral, Mihai Bodnar-Bodnărcscu şi Miron Ciupercă (Ciupercovici).
Prieten buii cu Miron Ciupercl, deputatul câm.pulungenilor, cunoscut şi
apreciat şi de Anton KralJ dar şi de fruntaşii intelectualilor români, Eudoxiu,
Gheorghe şi Alecu Hunnuzachi, deputatul Mihai Bodnar-Bodnărescu primeşte
scrisori, memorii şi petiţii de la alegători. Trimite el însuşi proclamaţii şi informaţii la sate despre dezbaterile din parlament, întreţine legături cu deputaţii din
Transilvania şi Banat, se impwie prin opiniile şi iniţiativele sale între elementele
progresiste ale parlamenului.
Astfel, el se pronunţl din capul locului, ferm şi consecvent, pentru despăr
ţirea Bucovinei de Galiţia şi acordarea statutului de autonomie, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. Argumentcazl acestă cerinţl esenţială în c;uvinte
simple, de o logid şi forţă de convingere, dar şi de o frumuseţe tulbwătoare:
,judecaţi, fraţilor, voi, singuri: nu-i mai bine da~ îşi face cineva mlmlliga singur, cum vrea el, decât să i-o fa~ altul~ cum vrea acela"?
La· 18 august 1848 prezintă în parlament un apel prin care relevă el, în
Bucovina, numhul zilelor de clacă au sporit de la 12 la 150 de zile pe an. Ca
urmare el cere: „desfiinţarea flră despăgubire a clăcii" situându-se astfel pe cea
mai avansată dintre poziţiile afirmate în forul legii;lativ. Pentru a-şi impune
opiniile în rezolvarea problemelor agrare, ~itală pentru ţhănime, la 13 septembrie 1848, Mihai Bodnar-Bodnărescu cere să fie inclus în comisia parlamentară
care analiza problema ţhănimii.
!n cazul controversei iscate în dezbaterile parlamentare pe tema delimitării
terenurilor ţmlneşti, de cele domeniale, boiereşti, propune să se ia în calcul situaţia existentă în 1786, fiindcl, după aceea, multe locuri „supuseşti", ale ţlranilor,
ale clăcaşilor au fost micşorate mereu sau chiar acaparate abuziv de dtre marii
proprietari. De aceea, declară el, ,,să se constituie o comisie nepărtinitoare, care
să restabilească tot adevărul", criticând aspru abuzurile făcute de arendaşi şi
proprietari cu prilejul măsurătorilor cadastrale.
Mihai Bodnar-Bodnărescu se opune continuării şi extinderii coloni.zărilor
şi imigrărilor, arătând el, în Bucovina au fost utilizate şi distribuite toate pământurile virane.
·
Pentru ca dezbaterile care au loc şi deciziile adoptate în parlament să
antreneze un număr sporit de deputaţi, Mihai Bodnar-Bodnărescu propune ca,
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Când unii deputaţi din satele dominate de zilieri ruteni - lăsându-se
de elementele ostile românilor, aşa cum relata ulterior într-o declaraţie publică Anton Kral - l-au acuzat că vrea s3 alipească Bucovina la Moldova
şi u-i predea pe ţărani „preoţilor şi boierilor români", Mihai Bodnar-Bodnă
rescu cere, la 22 octombrie ,1848, un concediu până la 17 noiembrie, acelaşi an,
motivând în faţa biroului parlamentului că o face „pentru a calma spiritele agitate" de către unii deputaţi potrivnici, ca Lukian Kobiliţă, Ion Dolenciuc.
Reîntors acas3, Mihai Bodnar-Bodnărescu redactează şi difuzează, la 17
noiembrie 1848, un manifest intitulat Fraţilor ţărani din Bucovina. Tipărit cu
litere chirilice şi latine, într-o limbă românească limpede, frumoasă, pe înţelesul
tuturor, documentul conţine 26 de articole, fiind o dezvoltare a revendicărilor
cuprinse în Petiţia Ţării. Scopul acestei proclamaţii este acela de a explica alegătorilor fiecare propunere şi revendicare susţinută de el şi de către alţi reprezentanţi ai Bucovinei. În partea introductivă, respinge acuzaţia aduu de către
unii naţionalişti ruteni, declarând: ,,Eu binele vostru şi al patriei mele, Bucovina,
mai mult îl preţuiesc decât sângele meu" şi ,,nu pot să dau, înaintea patriei mele
şi înaintea alegătorilor mei, despre dreptatea gândului meu şi a faptelor mele, ca
deputat al vostru, altă dovadă decât el vi aduc aicea, pe scurt, toate punctele
petiţiei noastre, care, eu, Miron Ciupercovici, George Timiş, Ilie Niculiţă, Anton
Kral o am iscălit-o şi [pe] care noi adunării obşteşti din Viena o am dat-o". între
revendicările susţinute la loc de frunte era - aşa cum o concepea acest ţăran
luminat - „păstrarea naţionalităţii noastre, adică: a limbii şi a obiceiurilor noastre, care, noi din moşi, din strămoşi le avem, prin întemeierea de şcoli naţionale
în toate satele, la care şcoli limba maicii să se înveţe, prin introducerea limbii
ţării la toate dregătoriile şi prin aşezarea în slujbe diregătoreşti mai ales a
pământenilor noştri". Recunoaşterea şi garantarea individualităţii naţionale era
însă condiţionată de separarea administrativă a Bucovinei de Galiţia şi acordarea
statutului de ducat autonom acestei zone „ca d fie Bucovina o ţară pentru sine
stătătoare şi osebită de Galiţia"; această cerere mai fusese constant formulată şi
înaintată de românii bucovineni la Viena, de aceea, preciza Mihai Bodnar-Bodnărescu, ,,aceasta nu numai împăratul Leopold al Il-lea, printr-un patent din anul
1790 şi ceilalţi împăraţi mai de pe urmă, de trebuinţă, ba de nevoie au cunoscut
şi aşa au hotărât", fiindcă ,,noi, bucovinenii, de altă lege, de altă limbă, cu alte
obiceiuri, cu alte împregiurări şi cu alte trebuinţe suntem de cum sunt galiţienii,
pentru aceea şi osăbiţi de Galiţia s3 fim".
Apreciind autonomia Bucovinei esenţială şi vitală pentru viitorul Bucovinei, Mihai Bodnar-Bodnăres~u se întreba retoric în manifestul s3u, în cuvinte
simple, de o forţă de argumentare şi frumuseţe antologice: „Ce gândiţi, fraţilor,
în care feliu îi mai bine? Nu-i mai bine s3 fie cineva singur gospodariu în casa
manevraţi
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lui şi pe plmântul lui decât să fie slugi la altul?". Despmţirea de Galiţia nu contravenea nici trebuinţel9r economice, ba, dimpotrivli: „Oare, de ne trebuie într-o
nevoie, un coreţ de plipuşoi, la Galiţia ne ducem? Sau, dacii ne trebuie o vită,
din Galiţia o cumplirăm? Sau dacli ne trebuie o huscă de sare, din Galiţia o
aducem?". Ţliranii din Bucovina ştiau lesne răspunsul la aceste întrebliri esenţiale şi arhicunoscute: păpuşoiul, vitele, sarea se cumpărau din Moldova.
ln continuare - explica deputatul ţliranilor - ceruse în parlament: înfiinţarea unei diete provinciale, formatli din reprezentanţi aleşi „din toate clasele
de oameni din Bucovina". Fondul bisericesc trebuia, în viitor, ceruse Mihai
Bodnar-Bodnlirescu, „să se administreze de blirbaţi aleşi, de legea noastră" şi nu
în mod arbitrar, de către străini. ln domeniul îmvăţlmântului, el considera el
existenţa gimnaziului de stat din Cernăuţi nu satisface trebuinţele populaţiei din
Bucovina, de aceea propusese în parlament ca „şcoala latinească din Cernăuţi să
se ridice în şcoală înaltli", universitate, „ca să putem şi noi, ţliranii, pe copiii
noştri la învăţlturi mari a-i trimite, şi aceasta aici, la noi, nu tocmai la Liov sau
la Viena".
Pentru ca egalitatea religiilor şi slujitorilor acestora să fie un fapt real, el
mai ceruse ca: să se desfiinţeze „toate taxele eclesiastice" şi „să se deie preoţilor
leafl pentru slujba lor" din veniturile Fondului Bisericesc, construit în urma seculari7.lirii averilor mănlistireşti.
Pe tlirâm economic, Mihai Bodnar-Bodnărescu aprecia necesar - şi în
acest sens se pronunţase în parlamentul central - ,,si!l se uşureze legăturile vamale cu Moldova"; „să se mai coboare preţul sării"; să se uşureze „pedepsele
pentru clilcarea cordonului'', evitându-se pur şi simplu împuşcarea ţlranilor care
treceau frontiera după sare sau dupli propriile lor vite.
ln vederea înlăturlirii abuzurilor în privinţa strângerii impozitelor sau a
diferitelor obligaţii de la populaţie, el propunea ca „în toate satele să se întroducli imediat clirţi de dajdie".
ln privinţa obligaţiunilor militare, ţinând sema de numărul locuitorilor
Bucovinei la acea dată şi în raport cu obligaţiile impuse altor provincii, Bodnă
rescu cerea ca ,,Bucovina să dea recruţi nu pentru douli regimente, ci numai pentru
unul" şi ,,numai la vreme de răz!x>i".
Faţli de stringenta problemă agrară, el explică în manifest el a cerut în parlament ,,să se desfiinţeze pentru totdeauna robota, dijma şi toate beilicurile, fie
ele sub orice nume".
Alte revendicliri susţinute de Mihai Bodnar-Bodnărescu erau: încetarea
propagandei prozelitiste, adică „al\llgirile de la legea noastră" în cazul în care o
familie are un singur fecior, acea familie să fie scutită de a trimite om la clitănie;
să se revină la unele drepturi tradiţionak ale populaţiei, ca, de pildă: dreptul de-a
vâna şi pescui sau de:.a lua slatina de pe proprietăţile proprii; morile făcute pe
proprietliţile Fondului Bisericesc „să rămâie ale acelora care le-au făcut şi fără
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dăjdii"; coloniştii care au primit diverse privilegii de la stat. ca, de pildă lipovenii, să deie şi ei recruţi, iar pe viitor să se interzică vinderea de către săteni a
loturilor la străini; infracţiunile ,,mici şi până la suma de ·100 miei proşti, în fiecare sat români aleşi ca giuraţi să Ic judece"; „imaşul şi lemnul pentru trebuinţele
gospodăriei slobode să fie"; „slobozenia tiparului".
fn concluzia manifestului său, Mihai Bodnar-Bodnărescu releva că toate
aceste revendicări „spre binele întregii noastre patrii şi a noastră, a tuturor, erau".
Cererile astfel susţinute în parlament s-au îmbinat şi cu uncie acţiuni practice. Astfel, după ce, în vara şi toamna anului 1848, prin decrete imperiale se
anunţl desfiinţarea boierescului - zile de clacă, dijmă, ,,adăuşaguri", taxe, prestaţii şi dlri urbariale - constatând că proprietarii din zona Rldăuţi refuză să
aplice prevederile acestor acte imperiale, el nu se sfieşte sl-i îndemne public pc
foştii ţărani clăcaşi să refuze orice lucru gratuit. afară de cazul în care ,,sunt plă
tiţi"; ca urmare, autorităţile locale, la îndemnul marilor proprietari, îi intentează
un proces; dar, Mihai Bodnar-Bodnărescu se apără cu îndârjire, având ca bază
prevederile legii; la procesul care are loc el este susţinut de peste 300 de ţlrani,
din zonă, care vin să depună mărturie, iar ca avocat vine chiar prietenul său din
Cernăuţi, Anton Kral.
fn vederea acordării autonomiei Bucovinei, la 20 ianuarie 1849, împreună
cu istoricul Eudoxiu Hurmuzachi şi deputatul de Cernăuţi, Mihai BodnarBodnărescu redactează, tipăreşte şi înaintează împăratului la Olmiitz, precum şi
parlamentului, care îşi desfăşoară lucrările la Kremsier, un memoriu ce conţinea
dorinţa expresă a locuitorilor Bucovinei pentru dcsplrţirea de Galiţia şi acordarea statutului de autonomie. Documentul, intitulat Prememoriu la Petiţia Ţării
Bucovina conţinea 9 articole şi era semnat de ierarhi ai clerului, mari proprietari,
intelectuali, negustori, patroni şi funcţionari, români şi minoritari, germani,
evrei, polonezi, armeni, ruteni. El a fost publicat în mai multe limbi apoi, în luna
ianuarie 1849, o delegaţie a Bucovinei, din care Bcea parte şi Mihai BodnarBodnărcscu, l-a susţinut în faţa împăratului; principalul rezultat al acestei acţiu
ni a fost acela - relatat ulterior în coloanele gazetei „Bucovina" de către Anton
K.ral - ,,recunoaşterea autonomiei Bucovm"ei", prin Constituţia din 4 martie
1849. De asemenea, la 25 ianuarie/13 februarie 1849 el a semnat şi Memoriul
naţiunii române. din marele Principat al Ardealului, Banat, păriţle vecine ale
Ungariei şi Bucovina pentru „unirea tuturor românilor din imperiu într-o singură
naţiune de sine stătătoare, ,,sub sceptrul Austriei", Beând parte din cei 12 reprezentanţi ai românilor din imperiu, care, în frunte cu Andrei Şaguna şi Eudoxiu
Hurmuzachi au susţinut acest memoriu în faţa împăratului Franz Joseph.
Chiar dacă nu toate revendicările cerute s-au realizat în practică - lucru
care nici nu era posibil - Mihai Bodnar-Bodnărescu a awt satisfacţia să trăiască
în zilele în care, în deceniile de după 1848, s-au produs numeroase schimbări în
direcţia în care acţionase şi el în parlamentul central din timpul revoluţiei.
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Desfiinţarea boierescului şi a servituţiilor feudale, acordarea statutului de autonomie, înfiinţarea catedrei de limba şi literatura română din Cernăuţi, a Bibliotecii ţării, a şcolii normale şi a liceului din Suceava (1860) şi a celui din capitala
Bucovinei ( 1862), pltrunderea primilor trei ţlrani români în Dieta Bucovinei în
1861 au fost doar câteva din înfăptuirile la care şi el şi-a adus contribuţia.
Ultimele acţiuni intreprinse de Mihai Bodnar-Bodnlfescu au fost: intentarea unui proces organelor fiscale din zona IUdluţi, pentru a scoate ffintâna de
slatinl de pe pârâul Remezlu şi a o reda locuitorilor din satele Găllneşti, Voitinel
şi Vicovul de Jos - făntânl pe care administraţia locală o acaparase în mod
abuziv şi o arenda unor speculanţi străini, cu precădere evrei. Procesul a durat
18 ani şi a reprezentat o izbândi pentru sătenii din zonă. în acelaşi sens el a
întreprins numeroase demersuri, nefmalizate până la sfârşitul vieţii, în scopul de
a despărţi satele Gălăneşti şi Voitinel, pentru ca fiecare să aibă primărie şi biserică proprie.
în istoria românilor din Bucovina personalitatea lui Mihai Bodnar-Bodnlrescu rămâne înscrisă la loc de frunte în cadrul eforturilor întreprinse de elita
populaţiei din zona Rădluţi, în deceniile din preajma, din timpul şi de după
1848-1849 pentru emanciparea ei generală, social-politică, economică şi spirituală.
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Resume
L'auteur evoque la vie et l'activite politique de Mihai Bodnar-Bodnirescu, depute roumain
dans le parlement autrichien pendant lt.s annees 184S:-1849.
Mihai Bodnar-Bodnărescu appartient ă )'elite politique roumaine de la Bucovine de XIX•
siecle.
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MIRCEA STREINUL
(Schiţă monografică)

MIRCEA A. DIACONU

Biografia lui Mircea Streinul, departe de a fi lineară şi strict cumulativă,
continuitate şi sens printr-o irepresivă nevoie de autodefmire conjugată
cu obsesiile naţionaliste ale unui anume moment istoric. Are dreptate Mihai
Cazacu să spună: „Mircea Streinul n-a fost doar exponent prin excelenţă al
mişcării literare din zonă, ci şi întruchiparea acelui moment de mare importanţă
(unic, aş spune) din viaţa societăţii noastre, El trăia pe viu drama tineretului din
acel moment. Era într-o permanentă ardere, iar scrisul său era fumul, cenuşa
combustiei sale inteme" 1• Cu un temperament romantic, furtunos, cu gesturi
largi şi exclusiviste, scriitorul bucovinean face din opera literară mijlocul de a-şi
constru~ narcisiac, o biografie imaginară, visată, dorită, în care efuziunile. sentimentale coexistă dostoevskian cu verbul violent Un sentiment de insecuritate şi
de fragilitate a eului său hipersensibil - generat de condiţia de provincie marginală a Bucovinei şi de moartea prematură a tatălui - s-a transformat repede în
opusul său, propulsând dorinţa de restaurare violentă a sinelui printr-o radicalizare a individualismului. Aşa se explică multe dintre faptele contradictorii ale
lui Mircea Streinul, ca şi multe din tainele vieţii sale. Oricum, mai mult decât
alţi scriitori români, opera lui Mircea Streinul este, într-un fel de existenţialism
f'Mă artă, răsfrângerea puţin transfigurată a eului său cel mai profund, inaccesibil
chiar lui însuşi, revărsându-se gâlgâitor peste orice intenţie artistică. Nu întâmplător toate acestea şi-au găsit expresia într-un neoromânism regenerator, normativ şi exclusivist, care să substituie o anume, ~emulţumitoare, stare de fapt.
Născut la 2 ianuarie 191 O în Cuciurul Mare, una din cele mai mari comune
din România, Mircea Streinul aparţine, oarecum, ,,aristocraţiei" locului. Tatăl,
Gavril Streinul, fusese o ,,figură de elită a clerului bucovinean"2, preşedinte în
timpul studenţiei, în perioada 1906-1907, al ,,Academiei Ortodoxe" din Cernăuţi. Indignat de anumite afirmaţii pe care N. Iorga le flcuse, prin 1936, despre
capătă

1 Mircea Streinul şi contemporanii săi, ancbetl realizat! de Mircea A. Diaconu, ,.Jumalul
literar", serie nouă, nr.13-16, 1995, p. 4. •
2
Vianor Bendescu, Mircea Streinul, 1910-194J. Poet şi romancier, ;,Drum", XI, nr. 4,
1975, p. 3-9.

Analele Bucovinei, IV, 2, p. 353-368, Bucureşti, 1997
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scriitor, Mircea Streinul îi trimite istoricului o scrisoare în care figura lui Gavril
Streinul e prezentată astfel: „Tatăl meu e mort de mult şi a fost român, poate
chiar mai bun ca d-voastrl, căci a fost în repetate rânduri cu moartea ( ... )"3 .
Poate că în acei ani Mircea Streinul considera că trăirea în proximitatea morţii,
provocarea ei, cu gândul la o jertfă absurdă ori la o epuizare rapidă şi plenară a
sensurilor existenţei, putea fi o particularitate - cea mai importantă - a ,,noului"
românism. Viziunea aceasta, eroică, o cultiva în epocă vitalismul de factură
nietzscheană ori legionarismul. Cât o priveşte pe mama scriitorului, ştim azi că
flcea parte din celebra şi numeroasa familie a pictorului Epaminonda Bucevschi4. Bunicul ei, Vichentie Bucevschi, era văr drept cu acesta şi, dintre fiicele
lui, cea de-a treia, Veronica, s-a căsltorit cu Ioan Şandru, Olimpia, mama scriitorulu~ fiind primul dintre cei trei copii ai familiei. Dacă .tatăl moare, cum s-ar
putea crede dintr-o notă din romanul Viaţa în pădure (care conţine elemente
autobiografice), în 1922, mama îi va supravieţui scriitorului, decedând în a doua
jumătate a deceniului şase. Amintindu-şi de ea, Vlaicu Bârna, care o cunoscuse
în anii interbelici, când aceasta îşi însoţea fiul la Bucureşti şi la Câmpulung
Muscel, o vedea ca pe o „ţărancă bucovineană., îmbrăcată în negru, cu un cap
expresiv, luată parcă din pânzele lui Lsvendal"S.
Primii ani de învăţătură - asupra cărora scrisul lui Mircea Streinul nu se
opreşte - scriitorul îi face la şcoala din Cuciurul Mare, imediat după sfârşitul
rlzboiului, el aparţinând primei generaţii de elevi români care studiau româneşte, în condiţii, fireşte, improprii şi improvizate. După 1922 a urmat cursurile
celebrului liceu din Cernăuţi „Aron Pumnul'', locuind ca fiu de preot, la
Internatul Eparhial ,,Mitropolitul Nectarie". Acum apar şi primele manifestări
literare ale lui Mircea Streinul care a activat în cadrul Societăţii culturale „Steluţa" (înfiinţată de profesorul Arcadie Dugan) unde ar fi redactat, după spusele
lui Octav Rusu, revista ,,Ecoul Tinerimif'6. Descoperit ca prozator de profesorul
de istorie Isidor Pochmarski, a fost îndrumat la început de Nicolae TcaciucAlbu. Este aceasta vremea în care, orbiţi de lumina literelor româneşti, însufleţiţi de dorinţa de a fi în frunte, tinerii - inocenţi şi războinici - vor să umple
vidul cultural uşor de constatat în Bucovina de după unirea din 1918. Aşa se
face că, în 1928, împreună cu Neculai Roşca~ Nicolae Pavlovici şi cu basarabeanul Teodor Plop (Tudor Ulmeanu), fimdeaz.l o ,,revistă", „Caietul celor 4".
După absolvirea liceului, Mircea Streinul studiază, între 1928 şi 1932, la
Universitatea din Cernăuţi, teologia, urmând simultan şi literele, filosofia, dreptul. Unii bănuiesc că bucovineanul nici nu şi-ar fi încheiat studiile teologale, şi
3 Cronica,

„Cuget clar (Noul simlnltor)", Il, nr. 28, 1937, p. 446.
Vezi arborele genealogic publicat de Ilie Luceac în „Glasul Bucovinei'', Il, nr. 3, 1995,
p. 24-25.
5 Un „iconar" nordant şi ironic, ,Jurnalul Literar", serie noul, IV, nr. 13-16, 1996,
aprilie-mai, p. 2-5.
6
Apud Octav Rusu, Mircea Streinul. Omul şi opera, „Orizont", I, nr. l, 1939, p. 3-5.
4
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nici nu poate fi discutată ipoteza - susţinută de alţii - cl şi-ar fi obţinut doctoratul în teologie.
Oricum, în aceşti ani - mai exact în 1929 - Mircea Streinul debutează,
împreună cu întreaga-i generaţie, sub îngăduinţa ocrotitoare a lui Ion I. Nistor.
La ,)unimea literara" - unde e o vreme redactor - şi la „Glasul Bucovinei" aici e chiar prim-redactor - mai ales sub impulsul lui Mircea Streinul, tânlra
generaţie intrl în arenă, publicând cu asiduitate, formulându-şi convingerile,
similare celor ale tinerilor de la „Criterion" sau ale celor de la „Gândirea". în
1931, împreună cu Ion Roşca, pune bazele gruplrii „Iconar" la care vor adera în
scurt timp toţi cei care vor cocheta cu scrisul. Ceva mai devreme, şi faptul c
simptomatic pentru ideologia în slujba clrcia se pun tinerii, Mircea Streinul
publicase în „Tribuna cemăuţeanl" un articol intitulat Spre o educare naţională
a tineretului. Elevii, spune el, „trebuie sl fie educaţi în cel mai perfect spirit de
naţionalism, care să fie un zid împotriva dezbinlrilor !luntrice şi a tendinţelor
de ponegrire dinafară( ... ). Căci mai presus de toate, nouă ne trebuie o linie de
conduită precis trasată şi o cât se poate de sănătoasă direcţie suflctească" 7 •
,,Iconarul" chiar dacl nu-şi propunea iniţial decât „să afume în literatura bucovineană - cum mărturiseşte Mircea Streinul - noi forme de artă'', are evidente
consonanţe cu aceste cuvinte şi cu acest program regenator. Trebuie spus, însă
cl, deocamdată, Mircea Streinul nu colaborează la „Garda Bucovinei" (19321933) unde scriu prietenii săi de mai târziu, un Vasile Posteucă ori ·UD George
Macrin. Efervescenţa creatoare a lui Mircea Streinul, aflat încl în grupul liberalului Ion.I. Nistor, se manifestă prin colaborarea la tot felul de publicaţii din ţară
prin animarea grupului de tineri scriitori şi prin încercarea disperată de impunere a lui în personajul literar românesc. Aşa se face cl o revistă ,,Iconar" e
anunţată încă din 1932 în „Răboj" 8 , apariţia ei fiind, se parc, determinată de
dorita întoarcere a lui Traian Chelariu de la Paris. Cum ştim9 , întoarcerea lui
Traian Chelariu, tocmai în 1934, va însemna destrămarea grupului, dispariţia
paginilor literare din cotidianul „Glasul Bucovinei" şi, poate, trecerea lui Mircea
Streinul în tablra lui Traian Brăileanu, gruparea devenind, în jurul noului „Iconar" o mişcare cu inconfundabile aspiraţii de extremă dreaptă.
În acest timp, Mircea Strcinul colabora la tot felul de reviste din ţară,
inclusiv la „Gândirea". La 12 august 1933, sub conducerea lui şi a lui Iulian
Vesper, ia naştere colecţia ,,Iconar" devenită ulterior editură. Sub semnul unui
,,românism", care sl însemne valoare şi nu întoarcere la slmănătorismul antebelic, publicl într-o mulţime de plachete poezia tinerilor. La începutul lui 1934,
cei doi întemeietori ai editurii tritpit multor reviste din ţară un program, încer7

„Tribuna", (Cemiuti), 18 februarie, 1930, p. 1.
,,Răboj'', I, m. 7, 1932, p. 2.
9
Vezi Mircea A. Diaconu, Revista „Iconar" şi mişcarea literară bucovineanăinterbeRcă,
,,Analele Bucovinei", II, m. 2, 1995, p. 311-322.
1
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când să impună gruparea printr-o insolenţă juvenilă, aproape iconoclastă, ale
clrei atacuri vizau ignoranta şi vinovata Capitală. Programul nu s-a pierdut10 iar
o listă aproape completă a c!rţilor publicate aici a oferit la un moment dat Iulian
Vasper11 • Dar editura intră destul de repede în declin, Iulian Vesper pleacă în
Bucureşti, Traian Chelaru este şi el în graţiile lui Ion I. Nistor, iar Mircea StreinuI.
director o vreme al Librariei „Glasul Bucovinei", focar de cultura în momentul
respectiv, se simte poate lezat şi întemeiază, sub girul lui. Traian Brăileanu,
revista „Iconar". ln tot acest timp, Mircea Streinul era exploziv, agitat, căuta de
fapt, un echilibru şi o confirmare a valorii sale, iar intuiţia artistică sau neastâmpărul demonic ii purtau peste tot Cutreiera oraşul - sau ţara - cu celebra-i servietă plinl de manuscrise, frecventa cinematograful, teatrul. concertele oferite
de filarmonica şi de conservatorul din localitate, ii citea în franceză şi germană
pe marii scriitori de la Gide la Malreaux ori Papini, de la Rilke la Dostoievski şi
Trald. Eseistic, ca într-un jurnal. prozatorul notează în romanul Prăva'1ia diavolului: „Credeam cândva el sunt un umanist şi n-am ajuns decât un diletant în tot
ce gândesc şi fac. Sunt diletant, clei ml entuziasmez de aproape orice carte pe
care o citesc. Am jurat succesiv pe Giovanni Papini, pe Emil Cioran, pe toţi
sumbrii disperaţi ai Nordului, pe Mircea Vulclnescu, pe Max Stimer, pe Mircea
Eliade„. Când am desc oprit scriitorii bisericeşti, m-am repezit lacom asupra lor.
Fericitul Augustin, Ioan Damaschinul şi formidabilul Origen m-au pasionat timp
de un an, ca, apoi, sl cad în cealaltă extremă: Engels, Marx şi Lassale. ln cele
din urmă, i-am aruncat şi pe aceştia" 12 • Mărturisire cât nu se poate de exactă, ca
şi diagnosticul oferit sieşi într-un moment de exasperare.
Din exasperare, „sufletul mişcării" - cum ii spune la un moment dat Aurel
Putneanu - ,,mai activ decât toţi ceilalţi", „scrie, umblă, strigă, bate în porţi şi
strânge la un loc toate condeiele scriitoriceşti" 13 • Cât timp apare revista ,,Iconar"
- congenerl cu „Ţara Şipeniţului" şi cu „Însemnări sociologice" - Mircea
Streinul, împreună cu Liviu Rusu, directorul ei, îşi manifestă necenzurat temperamentul slu vulcanic, atavismul aproape structural. Articolele de directivl,
însoţite sugestiv şi de grafica lui Rudolf Rybiczka, se numesc Poezia legionară,
Numele de peste tăria săbiilor, lnsemnări, Un an de apariţie, La o răscruce a
literaturii româneşti.
-:
în 1937, Mircea Streinul părăseşte atmosfera, numită la un moment dat,
sufocantă a Bucovinei, îndreptându-se spre capitala atât de blamată. De fapt, era
chemat aici, ca redactor la ,,Buna-Vestire'', mai târziu va fi redactor şi la „Universul literar". Tot acum devine un colaborator :frec\rent al „Vremii", revistă la
10

Vezi "Glasul Bucovinei", 11 ianuarie, 1934, p. 3.
Vezi Scrisori căJre Camil Petrescu, ediţie îngrijit!, prefaţl, note şi indici de Florica
Ichim. Documente literare, voi. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 269-273.
12 Mircea Streinul, Prăvălia· diavolului, voi. 2, Bucureşt~ Cultura româneasci, f.a. (1942),
p.476.
13
Simple prezumţii, „Glasul Bucovinei", 25-26 aprilie, 1932, p. 2-3.
11
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care ii găsim pc Mircea Eliade, Emil Cioran, Octav Şuluţiu, Arşavir Acterian,
Vasile Lovinescu ori Constantin Noica. Peste tot unde se află, Mircea Streinul îi
atrage pe ceilalţi bucovineni, publicându-le textele ori scriind despre ei.
Evident, prestigiul slu era în creştere. Publicase aproape toate volumele
sale de versuri şi îşi începe o asidul activitate de prozator. Volumele i se succed,
unul după altul, într-o goană nefirească. Dar la Bucureşti, însingurat, departe de
boema bucureşteană, scriitorul suferă - cum zice Arşavir Acterian - de priză la
public şi la editori şi de drama Bucovinei. De aceea, poate, revine cu speranţe la
Cernăuţi în a doua jumătate a anului 1938. Pune pe picioare o Societate a
Scriitorilor Bucovineni, al cărui vicepreşedinte este, şi devine redactor al paginii
literare a noului cotidian „Suceava". Împreună cu Liviu Rusu, Leon Ţopa şi
Mihai Cazacu încearcă formarea unei noi grupări litarare. Din noiembrie 1939
este însă referent de presă pe lângă Comandamenul străjeresc al ţinutului
Suceava şi, de aceea, când se refugiază - din faţa cotropitorilor sovietici - la
Bucureşti, are un post de cenzor la Ministerul Propagandei. Departe de oraşul pe
care-l ştia îmbolnăvit, Mircea Streinul se simte înstrăinat - probabil acum
începe declinul existenţial sau acum culminează sarabanda viciilor care-l copleşesc - şi nu peste mult timp sfârşeşte în moarte. Cu frenezie, cum scrisese, îşi
trăise viaţa. Oricum, ca cenzor, girează revista ,,Albatros" şi cărţi ale prietenilor
ori foştilor prieteni aşa cum reiese din mlrturiile contemporanilor 14• Tot ca cenzor se găseşte după aprilie 1944 evacuat la Câmpulung Muscel unde publică,
poate pentru ultima dată într-o pagină de revistă, în pasagera şi conjuncturala
„1944". Când se întoarse, pe 12 septembrie 1944, la Bucureşti, strâmta locuinţă
de pe Bulevardul Filantropiei fusese bombardată şi distrusă.
După o lungă suferinţă, epuizat, obosit, dezabuzat, - după ce s-a consumat
cu exasperare într-o ardere nietzscheană -, Mircea Stt:einul s-a stins la 17 aprilie
1945, la orele 16, în aceeaşi zi cu Ion Pillat. Cuvintele lui Camil Petrescu din
,,Revista Fundaţiilor Regale" trebuie citate: ,,Dacă autorul Bisericii de altădată a
căzut fulgerat din senin, parcă, în aceleaşi zile, s-a stins, fopit şi ars într-o lungă
agonie care-l desfigurase aproape, „scriitorul bucovinean'', cum se anunţa ostentativ Mircea Streinul. A fost acum vreo zece ani o apariţie de un dinamism literar aproape inel neîntâlnit până atunci. înainte încă de a publica cea dintâi
broşură, era un şef de şcoală căci a împins atenţiei tuturor o pleiadl de poeţi
bucovineni ( ... ) De câte ori îl întâlneam era sfăşiat de regretul că se stinge pe
picioare cel care ar fi putut să fie pentru o sută de ani cel mai de seaml romancier
al rusticului românesc"lS.
Ideologia literară, a iconarismului şi a fenomenului literar bucovinean
interbelic, - atâta câtă există - este în cea mai mare parte ideologia lui Mircea
Streinul, una congeneră cu cea a lui Iulian Vesper, cu totul diferită însă de a lui
14
15

Vezi, mai ales, Ştefan Baciu, Praful de tobă., Bucureşti, F.ditura Eminescu, 1996.
,,Revista Fundaţiilor Regale", XIl, nr. 5, 1945, p. 478-479.

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

358

Mircea A. Diaconu

6

Traian Chelariu, pe care şi-o vor asuma ca modă poetică, printr-un simplu proces imitativ şi "exemplificator", ceilalţi scriitori tineri. Nlscută dintr-un excesiv
orgoliu individualizat, ea, chiar dacl nu impune o literatura de prim nivel, îşi
propune să afirme câteva particularităţi care s3 regenereze însăşi literatura
români.
Trei teme fundamentale strabat clutirile estetice ale lui Mircea Streinul.
Una unnireşte definirea literaturii bucovinene a momentului, prin situarea faţi
de ceea ce se scrisese în Bucovina în perioadele anterioare, alta vizeazi valenţele estetice ale provinciei şi posibilităţile ei de a defini chiar literatura români,
cea mai importantă urmirind să defineascl o particulari ontologie poeică 16 •
Chiar dacă iniţial - prin 1933 - Mircea Streinul are cuvinte acide la adresa
luptelor între generaţii 17 , chiar dacă pregătea, în acelaşi timp, un pamflet „de o
rara cruzime, de o atitudine pur negativă" 18 prin care să sancţioneze ceea ce alţii
numeau ,,masa amorfă a tineretului" (Traian Chelariu şi Barbu Sluşanshi) şi „inflaţie lirică" (E. AI. Zaharia}, se contureazl, prin ideologia prin care el însuşi o
formuleazi, o veritabilă „generaţie de creaţie" care porneşte de la o premisă,
totuş~ extraestetică împotriva ei se ridicl, cu o anume temperanţi însi, chiar
Ion I. Nistor. „Suntem hotar etnic" - citează Mircea Streinul probabil dintr-o
scrisoare primită de la Traian Chelariu - şi ,,numai o viaţi culturali superioară
ne va putea justifica definitiv" 19• „Neoromânismul" preconizat de Mircea
Streinul - favorizat şi de condiţiile istorice ale provinciei aflate mereu în pericol
- este identificat de el prin „disciplina culturală" şi prin „sinteza de românism''20. Convingerea lui Mircea Streinul era că ,,Bucovina n-a dat până la miş
carea „Iconar"-ului contribuţii prea importante literaturii române" şi el „o dată
cu formarea acestui cerc de artă, se poate vorbi de o literatură bucovineanl
capabilă să influenţeze literatura în general românească''2 1 • Iar particulantăţile
unei astfel de literaturi ar fi fost barocul şi goticul moldovenesc.
Pentru Mircea Streinul însăşi condiţia poeziei este pusă în discuţie prin
corelaţie necesara cu tumultul tinerei generaţii şi cu vigoarea expresivă a provinciei. Şi, cu toate că gândirismul, chiar ideologic, al mişcării iconariste, este
16
Prezenlate pe larg în studiul Mircea Streinul şi literatura bucovineană, publicat de noi în
„Glasul Bucovinei", I, m. 2, 1994, ele au constituit - ca şi serialul intitulat Biografia mi1cării
Iconar din ,Jurnalul literar'', serie noul, VI, m. 13-16, 17-20, 21-24, 1995 - sursa fundamentali
pentru referirile flcute de Adrian Dinu Rachieru, în volumul Poeţi tn Bucovina (Timişoara,
Editura Helicon, 1996), la problema în discuţie şi la fenomenul iconarist în general. Prea puţinele
ghilimele folosite şi dezviluirea parţiali a surselor, ca şi deformarea cu uşurinţi a unora dintre
demonstraţiile ficute de noi fac necesari acestl precimre.
17
Vezi Mircea Streinul, Calendar literar, „Glasul Bucovinei", 27 ianuarie, 1933, p. 2-3.
11
(F. Ozar), Jlitrina literară, .,Pana literari", I, m. 1,.1993, p. 4.
19
M. Streinul, op.dl.
20
Idem, Despre bazaconia genera/iei de ultimă oră, ,,Pana literari", I, m. l, 1933, p. 1.
21
Idem, Contribuţia Bucovinei tinere tn poezia românească, „lnsemniri sociologice",
m. 11, 1938,p.25-26.
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incontestabil, ca, de altfel şi trăirismul ei, ruptura de poezie de la „Gândirea"
este violentă: ,,Diferenţa între poezelele cu trecere la „Gândirea" lui O. PapadiJna ( ... ) şi ale noastre: exerciţiu, snobism, plictiseală, credinţă, moarte, universalism''22. Iar poeziei moderniste, considerate „exhibiţioniste" i se opune una
„pornită din specificul nostru de ciobani, mlnăstiri şi oşteni''23. Vitalismul de
acum ajunge la concluzia că „poezia îi acordl omului o faţă de sfinţenie"24 şi că
în „cântecul cel mare" se va cuprinde „tiparul feţei lui Dumnezeu"25 • Mircea
Streinul, pe urmele „eroismului" cultivat şi de „Gândirea" într-o vreme, refuză
intimismul, estetica afectivă, tot ceea ce aparţine eului individual - toate acestea
definind ceea ce Ia un moment dat Barbu Sluşanschi numeşte „diversiune''26. Nu
altfel gândeşte Mircea Streinul când vede că treisprezece poeţi tineri publică o
culegere de poezii de dragoste. Reacţia lui este aproape violentă. ,,Faţă de ceea
ce trebuie să însemne generaţia sacrificiului, asemenea gesturi sunt mai mult
decât puerile: ele degradează tinereţea''27. „Scălămbăielilor de alcov" şi „inculturii mascate ieftin sub acel Eu, eu, eu! ·al poetului cu vagi intenţii de hermetism'928 Mircea Streinul le opune poezia ca „înaltă experienţă divinatorie''29•
Pentru mentorul iconariştilor poezia este altceva decât literatura care se
defmeşte prin artificialitate şi estetism. Mai mult decât atât, ea este un mod de
existenţă („Sunt ţăran şi meşteşugar de visuri. Dispreţuiesc literatura " 30 - spune
el, şi afirmaţia e reluată de câteva ori în romane) şi înseamnă asumare de sacrificiu, traire la limita posibilului şi a absurdului, exuberanţă până la trecerea de
sine în substanţa divini. „Trăirea în absurd e participare la viaţa obiectului.
Renunţarea la modul propriu, organizat de logică, oferă voluptatea amară a
morţii ca simplă etapă"31 • Poate de aceea, precum poeţii moderni, dar, oarecum,
din alte motive, Mircea Streinul nu crede în inspiraţie, dar nici în cerebralitate.
,,Nu cred în inspiraţie - spune el în Prefaţă sau câteva 'însemnări dintr-un adhoc jurnal de poet. Cred, însă, în necesitatea unei sensibilizări lirice în timp''3 2
care se identifică, în fapt, cu trllirea în absurd, în vis, în proximitatea morţii.
„Cine din noi nu şi-a dorit, înverşunat, torturat, o viaţă în pădure? O eliberare în
22

Idem, Cronici literare, ,,Iconar", I, m. 5, 1935, p. 6-7.
Idem, Reînnoirea poeziei, ,,Buna vestire", I, nr. 44, 1937, p. 2.
24 Ibidem.
15 Ibidem.
26 Idem, Litera/ura şi societalea românească, „lnsemnări sociologice", I, nr. 1, 1935,
p. 16-22.
27 Idem, Cronici literare, ,,Iconar", IIl, m. 3, 1937, p. 8.
21 Idem, .Altfel de art4, ,,Buna -Vestire", I, nr. 3 7, 193 7, p. 2
29 Mircea Streinul, Cronici literare, „Iconar", I, nr. 5, 1935, p. 6-7.
30 Octav Rusu, Scriitorii ţinutului Suceava ne vorbesc ... (interviu c~ Mircea Streinul),
„Orizom", I, nr. 4, 1939, p. 3-4.
31
Mircea Streinul, Jurnal de poet, ,,Plai", I, 1martie,1934, p. 1-3.
32 Idem, Opera uric4 /929-/939, Cerniuti, 1939, p. IX-XI.
23
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vis? O trăire din moarte pentru a deplşi cotidianul?''ll - se întreabă poetul în
Cuvintele la carte publicate ca postfaţă la volumul Drama casei 1imoteu. Multe
din articolele lui Mircea Streinul - amintim o Scrisoare către tineret34, nemaivorbind de eseurile Altfel de artă sau Jurnal de poet - cultivă ideea unei participări a omului, prin creaţie, la marele mister universal. Cele trei atribute ale
vieţii, arta, iubirea, moartea, „delta creaţiei" ar fi însă inaccesibile omului,
,,numai Dumnezeu din imensităţile Sale, Se copleşeşte deplşindu-Se în trei prin
unul"35 • Altădată, arta este „sintezl între eros, logos şi ethnos''l6, sau „act de
iubire, confesiune şi ritual''l 7•
fn concluzie, poezia nu este pentru Mircea Streinul artl a cuvântului, ci act
participant la marele mister al existenţei, implicând o „disciplină" a creaţiei şi
un „exerciţiu liric" în sensul accesului la o cunoaştere prin, cum a spus Paul
Claudel, co-naştere. Aşa se face că poezia pe care o propune Mircea Streinul,
situată dincolo de bine şi rău, de frumos şi urât, este ,,sângerare a sufletului",
subordonându-se unei etici a participării la cosmos, fiind doar în acest sens angajată. E o angajare în reinstituirea dimensiunii esenţiale a neamului românesc, chiar dacă se foloseşte cuvântul gratuitate. Căci e vorba despre gratuitatea
creaţiei originare, iar poetule angajat în redescoprirea sensurilor ci. În fapt, aşa
cum demonstram altădată38 , sensul întregii ideologii a scriitorilor de la ,,Iconar"
depăşeşte poeticul, chiar dacă depăşeşte şi tezismul propriu-zis. Estetica devine
o etică iar opera de artă, înflptuire, încercându-se astfel impunerea unei
,,renaşteri" şi a unui ,,nou destin'', care nu are nimic bucovinean. Suportul fundamental al „esteticii este dual şi eximonomic: metoda de viaţă nu exclude, ci
implică o cale de mântuire, creştinismul cere soluţii panteiste, etnicul se relevă
în fonduri mitice şi în arhetipal, iar specificul naţional, cu izvoarele în „regiona·
lism", se conturează în goticul expresionist.
Poezia lui Mircea Streinul a atras atenţia criticii literare încă din perioada
interbelică, cuvinte comprehensive scriind despre ea Perpessicius ori Ovidiu
Papadima, Pompiliu Constantinescu sau G. Călinescu. Şi nu greşeşte criticul din
urmă - chiar dacă a fost acreditată această idee - atunci când, într-o cronică,
afirmă: „Nota esenţială a dlui Streinul este starea delirantă, cam maladivă, care
totuşi îi provoacl adesea lirisme suave de adevmat poet''l9, aşa cum nu greşeşte
când crede că poetul bucovinean ,,nu ştie sl strângl din versurile sale numai
Idem, Drama casei nmoteu, Bucureşti, Cultura romineasci, 1944, p. 339-355.
I, nr. 1, 1933, p. 1.
35
Mircea Streinul, op. dt„ p. 339-355.
36 Idem, lneercare despre poezia legionar4„Jjuna-Vestize", I, nr. 4, 1937, p. 2.
37
Idem, Opera liric4 /929-/939, p. IX-XI.
31 Mircea A. Diaconu, Poezia iconaristt!I. Câteva disocieri, „Glasul Bucovinei", I, nr. 3,
1994, p. 78-86.
J5' George Călinescu, Mircea Streinul, „Itinerar cu anexe în vis", ,,Adevlrul literar şi artistic", XIV, seria Il, 27 martie, nr. 745, 1935, p. 9.
33

34 ,,Pana literari",
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esenţele, publicând prea multe, excesiv de multe pagini de poezie"40 • Nu greşea

Cllinescu nici atunci când, „sub regimul ironiei", îi numea pe bucovineni, în
Istoria sa, ,,suprarealişti".
Volumul de debut al lui Mircea Streinul, mai exact o plachetă intitulată
Carte de iconar. Itinerar liric (1933), ar putea fi considerat izvorul unei obsesii
cultivate cu nesaţ de o mare parte a iconarilor. Nu există poezie în acest volum
care să nu contureze, în imagini diafane, stilizate ori groteşti şi macabre, în scenarii lirice ori în fragmente de baladă romantică, imaginea morţii. Ritmurile de
doinl şi notaţiile simbolistice alterneazl cu tablourile baudelariene ori cu simple
,,fapte diverse", poetul scriind, de fapt, variaţiuni pe o singură temă, exersându-şi temperatura fiorului, dar rlmânând deseori în umbra - neascunsl - a modelelor.
în Itinerar cu anexe în vis (Cartea pământului) (1934) doar doul cicluri
au o anume unitate tematicl - Şi eu am trecut prin Galileea şi Fapte diverse,
volumul plrâ.nd însă cam dezlânat. Dar aici este evidentă nota ortodoxistă a versului lui Mircea Streinul, localizările lui Iisus în cartierul industrial ori Iisus
binecuvântând stelele convingând, ~ şi Cu moartea la un pahar cu vin, asupra
capacităţii lui de a-şi asuma o stare liricl printr-un limbaj original. Citadinismul
agresiv, oraşul demonizat, imaginile terifiante îl situeazl pe poet în linia expresionismului german. Inexplicabil, în tot volumul alternează poemele damnlrii,
ale „cetăţii de fier", cu cele jubilative care glorificl nu doar beţia senzoriall a
naturii - un fel de renaştere a ei prin moarte -, ci şi o transă a nefiinţei, o narcozl a morţii. Este vorba de ritualul contopirii cu marele suflet, pe care chiar
poezia l-ar împiedica şi, de aceea, finalul volumului e cunoscutul îndemn,
venind dinspre filosofia trlirii: ,,Iconari, de ce nu luaţi cerul în suflet?"
Poemul Tarat sau Caîătoria omului (1935)' se vrea o replicl dată acestei
nedumeriri, un fel de experienţă a deplşirii. Poetul aştepta, probabil, foarte mult
de la acest poem, dar critica literară a fost surprinsă, cu siguranţă de ciudata
îmbinare între o arhitecturl deliberată a poemului („construit în forml ternara"
etc. - spune poetul la un moment dat) şi senzaţia de delir verbal, de dicteu
automaJt de reversare necontrolabill a imaginilor şi interogaţiilor. Acestei poezii
putem să-i apliclm cuvântul imagism, cu un sens aproape peiorativ, cuvânt pe
care l-am folosit cu prea mare seriozitate altă dată41 şi care a făcut, se pare prea
uşor, carierl. Perpessicius a observat aceste „caractere contradictorii" ale poeziei iconarilor atunci când spune el ,,senzitivi şi realişti, ei (iconarii - n.n.) sunt
în aceeaşi mlsură cerebrali şi mistici. Neliniştile lor - continul criticul - şi
prezenţa aşa de obsedantă a morţit ( ... ) se rezolvl fie în construcţii epice, fie în
40

Idem, Mircea Streinul, „ Tarat"; ,,Adevlrul literar şi artistic~·. XV, seria II, 19 ianuarie,

m. 789, 1936, p. 10.
41

Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul. Reperele unei poetid moderne, ,,România literari",

m. S, 1994, p. 11.
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soboliene, ale

raţiunii,

pentru a numi astfel acea poezie

10
hermetică,

subiectivă până la paroxism, al cărei ezoterism cere negreşit o iniţiere ( ... )" 42 .

Dincolo de sensurile generale ale poemului, de întregul care pare abscons, poate
confuz, scoase din context, câteva secvenţe sunt creaţii de autentică vibraţie
lirică, precum aceastl litanie, poem de dragoste: „Din şold îţi cade mătăsos
piciorul -/şi crinul nu mai e melodios; /ca linia ce-ntruchipa ulciorul/ Samaritencii, slugă lui Hristos, -/stl coapsa curgeri line de colinl/şi pânza te primeşte-n
mângâieri/de mână-nvăluratl sub lumină-/visând amiaza marilor tlceri. //Doar
cerbul are glema mai subţire, /când ia luceafăru-n copitl, dintr-un singur salt;
/genunchiu-i mlr-şi-atâta liniştire/insinueazl mersul tlu înalt". Dincolo de astfel
de secvenţe, nu prea multe, poemul are o construcţie a cărei intenţie se pierde
sub abundenţa de imagini, sub beţia de cuvinte. Poetul însuşi îşi plaseazl acest
poem - să nu se uite - în categoria barocului.
Cu Divertisment. Câteva poezii pentru prieteni (1936), Mircea Streinul
experimenteazl unele din temele Tarot-ului, într-un registru cu totul diferit. în
locul exuberanţei nestlpânite, a jubilaţiei directe şi a chiotului care ascunde, ca
într-un orgasm al morţi~ experienţa trupului şi a sufletului, suferinţa şi voluptatea, poetul instituie acum pe o substanţă romanticl, rigorile unei poetici de tip
clasic. Alcătuite din câteva catrene respectând exigenţele prozodiei tradiţionale,
poeziile au ca fundament obiectivarea propriilor trăiri, transferarea exuberanţei
eului asupra unui ochi neutru care inregistreazl portrete, frânte secvenţe narative, tablouri tulburale de un duh al naturii. Inevitabilă este asemlnarea cu parnasianismul cultivat de Ion Barbu în ciclul de poeme publicate la „Sburătorul".
Şi expresia rigidl - la Mircea Streinul uneori contorsionatl -, şi formula poetică sunt barbiene. Pe de altl parte, tematica se mai păstreazl în făgaşele de
altldatl - tbanatice şi ortodoxiste-, localizărilor luându-le locul vibraţiile mistice paniste. De altfel, Pan şi Iisus sunt identici în raporatea lor la calma, senina
lumină a morţii: „Când Pan alege-n naiu-i murmur lin/de-albine-n joc cu cimbruri şi sulcină, /e cântecul o ploaie de luminl/cu strop de-azur şi sunetul e
plin/de flori - cu o mirifică gradină" (Moartea Şarpelui). S-ar putea afuma neuitând că Thanatos este la Mircea Streinul un geniu al luminii, oscilând aici
între un imaginar creştin şi o viziune păgână - că, pe cât de incandescent se voia
tumultul interior în Tarot, pe atât de supus rigorilor, obiectivat cu voluptate, este
el în Divertisment.
Oarecum de aceeaşi factură sunt cele Zece cuvinte ale fericitului Francisc
din Assisi (1936), dionisianismul fiind unul de concepţie şi de cugetare, livresc.
Un senzualism dirijat dl contur şi sens imaginilor uneori grigoresciene, cam
bucolice, percepute printr-o doritl şi căutatl contopire cu elemntele. Dar tensiunea lirică pare uneori mimatl şi forţată, deşi alteori versuri memorabile alternează cu altele obositoare şi fade.
' 2 Perpessicius,

Opere, vot. 8, Bucureşti, F.ditma Minerva, 1978, p. 77.
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Volumul din 1937, Comentarii lirice la poeme, într-un vers de Ion Pillat,
este relevant pentru aproape întreaga poetică a lui Mircea Streinul. Adaugând
poemului scris de Pillat alte trei versuri, el realizea.U „variaţiuni pe un model" şi
dacă valabilitatea lirică a experimentului pillatian fusese pusă la îndoiall, ce să
mai spunem de acela al lui Mircea Streinul. Dar vizualul poet bucovinean
îmbini aici acurateţea desenului cu contururile vagi, obsesia chtonismului cu
lumina mediteraneanl, spaţiul antichităţii pure cu imaginea mării autohtone sau
cu spaţiul boreal, pătrunse toate de misterul timpului care trece ori de cel al trecutului inefabil. Este, la urma urmelor, o încercare de a uni neoC:lasicismul lui
Pillat şi al formelor lui.poetice cu viziunile întunericului. Paradoxalul ,,neoclasicism" al lui Mircea Streinul înseamnă acum o asumare a modelului pillatian.
Trecutul, timpul, amintirea, copilăria devin prilejuri pentru o contemplaţie senină
având ca temei nostalgia unui mister neînţeles.
Tot de preluarea unui motiv şi a unei formule lirice este vorba în poemul
Corbul de aur, publicat într-o plachetă în 1.938. Leitmotive din E. A. Poe, refrenuri abia sugerate, obsesia morţii nu fac din acest text un mare poem, poate şi
pentru că ideologia ii copleşeşte lui_ Streinul emoţia. Căci „corbul de aur" face
din intrarea în neant o intrare în ordine şi o reintegrare în cosmos.
Ultimul volum de poezii al lui Mircea Streinul e o antologie, un altul, tot
antologic, anunţat prin 1945, nemaivăzând lumina tiparului. În Opera lirică.
1929-1939 (1939) sunt incluse, pe lângă poeziile volumelor anterioare (cu
excepţia primelor două), câteva cicluri noi, publicate anterior în presa vremii,
singurul.care reţine atenţia fiind cel intitulat Bucolice. Ceva din atmosfera
poemelor în proză ale lui Georg Trakl, din care Streinul a şi tradus, apare în cele
şase poeme care, renunţând la orice reguli prozodice, dezvoltl, ca nişte litanii,
un suflu liric pătruns de misticism. Iisus şi Dumnezeu au devenit la Mircea
Streinul elemente ale unei mitologii personale care are în centru ideea morţii:
,,Focul soarelui se pierde-n frunzişuri de ploaie bogată/ şi-n asfmţituri curge de
tot mai sus sângele ranilor/ din palma lui Iisus". Dumnezeu, adormit peste mijlocul pldurilor ori trecând ca o boare şi învăţând ce este moartea, se constituie în
tablouri maiestuoase, desftşurate cu răbdare. în fapt, „bucolicele" lui Streinul
sunt imnuri închinate Cemăuţilor, fantasmelor din noapte, sângerii, şi blândei,
obositoarei lunecări în materie. Explicit, poezia este înţeleasă acum de Mircea
Streinul drept „cunoaştere lirică", mai exact, ,,să te joci cu jivinele pădurii/ prin
zorii apoşi ai unei zile de toamnă(. „)/ să te joci cu lupii şi urşii în calde amiezi, I
când soarele curge-n fluvii enorme peste ţarini, I să legi frăţie cu iarba pământu
lui" etc.
În fine, antologia - o sumă ~ scrierilor poetice de până ac:um - n-a reuşit
să-l impună pe Mircea Streinul sau să-l dezvăluie .altfel de cum se arătase până
atunci, adică plin de contraste - uneori lilial, alteori macabru, uneori în delir,
alteori construind cu migală -, dar şi lipsit de o conştiinţă critică ceva mai
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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severă.

Heteroclit, confuz, livresc, Mircea Streinul îşi propune să scrie marea
poezie, lipsită de artificii, „unanimistă", cum spune la un moment dat Iulian
Vesper, dar distanţa dintre ce vrea să se scrie şi ce scrie este, s-o recunoaştem,
destul de mare. Poate că tot Călinescu are dreptate atunci când crede, referindu-se
tot la Mircea Streinul, că „voinţa de poezie înaltă, pură, este ea însăşi un semn
că acea poezie este pe cale de a se naşte"43 •
După 1938, prim-planul creaţiei lui Mircea Streinul îl oc:upă proza, el publicând, până în 1944, mai multe nuvele sau romane - cu o singură excepţie toate la edituri bucureştene. Motivată de o vocaţie a tumultului interior care se
concretizeazl în conflicte insolubile, în puternice nelinişti ce stârnesc viziuni
halucinante, alternând cu decupaje veriste dintr-o realitate concret istoricl, epica
lui Mircea Streinul, deşi se revendică de la statutul ficţilltl.ii, are multiple corelaţii cu ceea ce s-ar putea numi confesiune eseist-autobiografică sau cu reportajul. În proza sa, cu toate consecinţele nefaste care decurg de aici, Mircea
Streinul experimentează nişte formule narative care se răzvrătesc împotriva
oriclrei supuneri la norme, iar dorinţa de a scrie în felul acesta nu poate să aibă
decât un rezultat pe măsură. Pe de altă parte, refuzul literaturii şi al estetismului
nu înseamnă - datorită poate chiar „diletantismului" de care vorbeşte cu dezamăgire el însuşi la un moment dat - şi refuz al livrescului. Urme din Dostoievski, din Papini, din A. Gide, dar şi din Sadoveanu ori Rebreanu sunt uşor de
găsit în lumea epicii lui Mircea Streinul.
în 1938, când publică nuvela Aventura domnişoarei Zenobia Magheru,
prozatorul se afla sub semnul lui Mircea Eliade şi al autorilor de proză fantastică. Tema incestului, motivul dublului, al strigoiului, satanismul situează nuvela
în descendenţa romanticilor germani, dar fără prea multă abisalitate. Căci preocupări de natură psihologică şi anumite inadvertenţe fac ca semnificaţiile. să fie
confuze. Ca să nu mai spunem că descrierile bucolice, antitezele facile şi teoretizante între satul paradisiac şi oraşul ucigător, secvenţele cu poveşti haiduceşti în care apar Teofil Lianu, Neculai Pavel, Mircea Streinul însuşi par nişte
paranteze cam didactice şi lipsite de fimcţionalitate.
·
Tot în 1938 apare romanul cel mai închegat al prozatorului bucovinean,
Ion Aluion, roman premiat, de altfel, în epocă. Nici aici nu ştim exact unde
sfărşeşte semnificaţia concret-istorică a evenimentelor şi unde începe cea sÎJDbolicl, până unde trebuie să urmărim evenimentele prin prisma verosimilităţii şi
de unde trebuie să acceptăm încălcarea acestui criteriu în favoarea altuia, parabolic. Mai exact, poate, până unde este romanul o frescă socială, istorică, chiar
psihologicl, şi de unde începe să fie o metaforă a condiţiei umane. Romanul,
inspirat din fapte reale, are în centru figura unui copil care - bănuit că ar fi spion
al ruşilor - va fi spânzurat de un dement ofiţer austriac. Ca o acţiune concentrată, cu reguli care se revendică de la teatrul clasic (Mircea Streinul pare pre43
' George

Cllinescu, Poeţii tineri bucoviruml, "Viaţa romAneascl", XXX, nr. S, 1938, p. 69.
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ocupat chiar de ideea vinei tragice), romanul pune faţă în faţă puritatea ingenuă
şi bestialitatea. Peste toate apasă însă o căldură terifiantă, generatoare parcă
înslşi a evenimentelor, şi o tensiune absurdă. Un univers halucinant, dens,
răscolitor, se construieşte gradat, culminând poate cu spânzurarea copilului după
ce, favorizându-i-se fuga, el o refu7.ă. Z. Omea, în cronica sa la reeditarea romanului, considera că eroul n-a fugit „probabil pentru a împlini un destin cu valoare de simbol"44 • Credem mai degrabă că e vorba de o ciudată atracţie a
morţi~ de care vor suferi eroii romanelor lui Streinul, care ştiu şi simt că moartea
e suprema împlinire. Un destin christic se profilea7.ă şi în Ion Aluion. Dincolo de
anumite schematizări, replici neindividualizate, chiar livreşti, romanul poate fi
citit ca o pagină din istoria tragică a Bucovinei, ca o tragedie prin care pulsează,
cum zice Perpessicius, „suflul de predestinare care l-a orbit pe Oedip sau a jertfit-o pe Iphigenia"45 (titlul celei de-a doua ediţi~ Semn Negru, dezvăluie intenţionalitatea autorului în acest sens), dar şi, cum sugerează Ion Simuţ46 , ca o
parabolă a puterii. La toate acestea se adaugă motivaţii de factură existenţială ori
sugestii în linia Lebensphilosophi-ei.
Din proiectatul „poem epic" al Bucovinei face parte şi Viaţa în pădure
(1939), roman numit simplificator de G. Călinescu o ,,robinsonadă infantilă".
De fapt el aparţine unei trilogii - cu elemente până la un punct autobiografice din care n-a fost scrisă partea mediană, cuprinzând experienţa devastafoare a
eroului, care ar fi trebuit să se numească Era luminii lunii. A scris .însă prima
parte, romanul copilăriei tulburate de credinţe mitice şi de mirajul tutelar al
lunii, în _1-'iaţa în pădure, şi ultima, romanul morţi~ în Soarele răsare noaptea.
Trebuie precizat însă că Mircea Streinul nu este un romancier al ţărănimii, căci
viziunea tragică se construieşte pe conflicte de altă factură decât cele specific
ţărăneşti. Printre intelectualii satului, printre argaţii vreunui ţăran înstărit, printre
copiii tulburaţi de misterele lumii şi, rar de tot, printre ţărani, se situea7.ă centrul
de interes al naraţiunii lui Mircea Streinul. Şi dacă se profilea7.ă o monografie a
spaţiului rural bucovinean, el culminea7.ă nu cu prezentarea datelor de „etnografie ", ci a „duhului" inconfundabil care motivea7.ă o atmosferă halucinantă a
locului. fn conturarea acestei demonii (caracteristice ... Bucovinei?!) se găseşte
dimensiunea esenţială a discutatei ,,monografii" a satului bucovinean.
fn Viaţa în pădure viziunea e poematică, regresiunea în primordialitate sugerată de titlu - stând alături de tema universului mitic al copilăriei şi de
motivul sacrificiului christic. Totul are în centru, drept pivot ideatic, bănuita de
către cei doi copii, Luca Urâtu şi Stan Nimeni, consubstanţialitate a fiinţei cu
cosmosul. Nu alta e problemati~a în Soarele răsare noaptea ( 1943 ), unde

ea

44

Zigu Omea, Mircea Streinu/, romancier, ,,RomiDia Literari''., nr. 28, 1995.
Vezi ,,Acţiunea", 30 iulie 1941'i8 august 1941.
46 Ion Simuţ, Un scriitor din fondul secret al literaJurii române: Mircea Streinu/, în Mircea
Streinul, Ion Aluion, Buc~ Editura Cogito, 1995, p. 17.
45
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întoarcerea eroului în Cuciurul Mare şi moartea lui seamănli cu etapele unei
mântuiri. Experienţa razboiului, a oraşului şi a scrisului sunt considerate implicit
eşecuri ale fiinţei în tendinţa de împlinire. ,,Jur, în noaptea asta - spune Stan
Nimeni -, că dacă mă voi reîntoarce de pe front, întreaga mea viaţli va fi închinată satului meu. Nu voi mai scrie nimic. Voi trai. Orice brazdă trasl cu plugul
în ogorul meu va însemna mai mult decât o mie de poeme". Dar experienţa
voluptăţii trăirii sfârşeşte ca un eşec şi, însplimântat de singurătate, bolnav de
alcool şi de droguri, aproape nebun, eroul sfârşeşte într-un fel de ritual al morţii
fertile. Doar spre fmal această semnificaţie pare să fie înlocuită de alta, asupra
eroului planând vina unui strămoş care nu şi-a respectat un jurământ.
Alte câteva texte, de mai mici dimensiuni, Guzii sau Tsu-Tsui (1940), Era
şi primăvara de vină ( 1940), Lupul din ţara huţulilor ( 1941 ), indiferent dacă se
inspiră din mediul citadin ori din cel rural, dezvăluie propersiunea lui Mircea
Streinul către reportajul hrănit de senzaţional, dar mai ales către moartea care
împlineşte tocmai atunci când pare absurdl, către femei pline de vitalitate şi băr
baţi efeminaţi, gingaşi, fragili, către refugiul în primordialitatea fiinţei care, în
plan erotic, viseazl starea de androginitate. De aici anticitadismul, antifeminismul şi antisemitismul lui Mircea Streinul, vizibile toate şi dovezi,· în fond, ale
unui sine ultragiat
Romanul care concureazl cu Jon Aluion pentru poziţia de capodopera a lui
Mircea Streinul este Drama casei 1imoteu ( 1941), construcţie de mari dimensiuni apreciată de Miron Radu Paraschivescu, Virgil Carianopol, I. Negoiţescu,
Pompiliu Constantinescu sau Perpessicius.
O saga fiind, romanul urmăreşte destinul a trei generaţii care stau sub
semnul eredităţii blestemate al unui patricid şi, de fapt, al unui incest. Inochenţie
Timoteiu îşi ucide tatăl şi este condamnat la moarte cu puţin timp înainte ca vara
sa să-l nască pe Maftei, cel care va fi personajul principal al romanului. Deşi
începe ca argat, el ajunge uşor, prin adulter şi criml, stăpânul unei mari averi,
iar nepotul lui, Filip, una din personalităţile intelectuale ale oraşului. întâlnirea
acestuia cu erosul îl duce la sinucidere şi, orb fiind, într-un fel de vindecare de
umanitate, Maftei, pe ogoarele pe care se întoarce sl le simtă sub tălpi, îşi recaplită vederea.
Şi aici, femei flimânde de dragoste, prostituându-se cu voluptate, vulgare,
inaccesibile, puse alături de bărbaţi cu suflet blajin, care se prostemeazl, se
umilesc, cad în genunchi şi plâng, atunci când nu-şi sfăşie sufletul şi nu se sinucid. Obsedat de neîmplinire, Mircea Streinul nu urmăreşte în romanul slu regulile verosimilităţii, ci lipsa de vigoare a unor metafore ample, lipsa de exactitate a unui suflet plitruns de deşertăciunea realului. Aşa se şi descifrează - cum
ne•o spune şi sugestia inocenţei din numele eroului prim - şi ceva din păcatul
lui Inochenţie. De o blândeţe efeminată, devitalizat, el îşi ucide tatăl, chiar dacă
prin vene par sl-i curgă lacrimi, nu sânge. Nu cumva paricidul este gestul de
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autonegare prin care eroul îşi pedepseşte incestul provocat de aspiraţia spre sine
însuşi, sau armonia androgină? Oricum, bărbaţii sunt fiinţe emasculate, care îşi
contempll cu voluptate suferinţa. De aceea, credem că interpretarea adecvată a
acestui roman nu trebuie sl fie flcută în cheie estetică, nici metafizică, ci psihanalitică

Celllalt roman de mari dimensiuni, Prăvaiia diavolului (1942), apreciat
exagerat de Virgil Ierunca, este cu totul heteroclit şi nu rezistl, literar vorbind,
decât, poate, prin paginile care surprind, reportericeşte, teroarea ocupaţiei sovietice din septembrie 1940 pânl în iunie 1941. Cu mai multe începuturi (povestiri
de sine stătătoare care au în centru figura morţii), Prăvălia diavolului este
romanul unor „trăirişti" care se întorc faustian la matca rusticului, dedicându-se
vieţii primordiale. Încercarea, cu reverberaţii iluministe, e împiedicată de
venirea ruşilor şi astfel începe un ... alt roman, al istoriei violente. Nu ştii exact
dacă autorul face o cronică a intrării ruşilor în Cernluţi şi a stăpânirii lor destră
bălate, clacă urmăreşte ideea predestinării - „semnul negru" care uneşte experimente diferite necontrolate de un unic fir epic), clacă e preocupat de motivele
dezabuzării şi scepticismului care fac din eroi personaje „dostoevskiene" ori
dacă e interesat de criza provocată de istorie care alterează până şi reit~rarea
miturilor. La fel de bine, romanul vorbeşte despre modernismul atât de bl~at cu tot ceea ce implică el - şi de posibilităţile de a i te sustrage. Este aceasta
obsesia tuturor romanelor lui Mircea Streinul.
în 1944 lui Mircea Streinul îi apărea ultimul roman, Băieţi. de fată, fragment dintr-un nou ciclu numit Don Juan de Hutten, îri care urma să se evoce
viaţa lui Don Juan de Hutten, descendent al unui patriot român din Bucovina,
luptător pentru drepturile naţionale în parlamentul vienez. îndepărtarea de un
prezent care îi dădea lui Mircea Streinul posibilitatea realizării unor reuşite
pagini de reportaj şi de o experienţă personall care-i cultiva puterea fabulatorie
sfârşeşte cu un eşec. Acţiunea romanului începe la 1775, odată cu răpirea
Bucovinei, prezentând drama croitorului Iancu Şarpe, ale cărui fete sunt seduse
de doi aventurieri. în acest cadru neconvenţional şi schematizat, din nou crime,
sinucideri, laşităţi, un inexplicabil blestem, dar şi Maria Tereza, bătrânul Hurmuzachi.
Aşadar, inexplicabile carenţe de compoziţie şi de stil coexistă cu o tumultoasă nevoie de expresie şi cu o autentică linişte. Peste toate, problematica
prozelor lui Mircea Streinul, amestec ciudat de confesiune, reportaj şi ficţiune,
pare să fie dominată de o criză a masculinităţii, criză tipic modernă, care are
drept consecinţă o mizantropie structurală.
Prin opera şi biografia sa, Mircea Streinul reprezintă cel mai bine drama
unei provincii cosmopolite trăită mai ales de generaţi~ iconarilor în care se
cumulează toate crizele anilor '30 manifestate în România în tot felul de extremisme. Scriitorul cemăuţean - şi, cu el, întreaga generaţie - trăieşte o criză de
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identitate în care complexele de inferioritate şi de superi_oritate se succed cu
repeziciune şi în care o sfâşietoare iubire narcisiac! e substituită de ur3 de sine
devoratoare. Cazul nu este unic şi, în plan românesc, ar trebui amintit poate
Emil Cioran cu prima lui carte, Schimbarea la faţă a României. ln plan european lucrurile se petreceau la fel în Viena sfărşitului de secol. Aşa cum demonstreaz.ă Jacques Le Rider în Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, sfârşitul
de secol a însemnat pentru scriitorii Vienei o dramatică autonegare, ilustrată de
nume celebre precum A. Schnitzlcr, R. Beer-Hofmann ori Musil. Şi nu sunt
acestea singurele nume. Swprinzltor c3 multe dintre ele au rămas obscure sau
au displrut prematur şi c3 s-au exprimat într-o literaturl aflată la graniţa dintre
ficţiune şi jurnal, daci nu aparţineau în totalitate confesiunii autoflagellrii. Nu-l
recunoaştem aici pe Mircea Streinul însuşi? Cemluţiul părea probabil din acest
punct de vedere, o mic3 Vienl, cum Bucureştiul era, în perioada interbelicl, un
mic Paris. Aşa se face el antimodcrnismul, antifeminismul, antisemitismul particularităţi şi ale scriitorilor vienezi - constituie argumentele excursului ,,monografic" - mai puţin obişnuit - al lui Mircea Strcinul, el substituind - într-o
încercare disperată şi exasperată - datele locului cu cele ale fiinţei.

Resume
Le professeur Mircea ADiaconu presente dans son etude Mircea Streinul (esquisse monographique) la vie et l'activite d'un ecrivein representatif pour la Bukovine de l'entre-dewt-guerres. En partant de la biographie, de l'ideologie limraire, de la poesie et de la prose de Mircea
Streinul, l'auteur met en lumiere Ies coordonnees du developpement de la limrature en Bukovine
·
et aussi Ies coordonnees du mouvement limraire connu sous le nom de «Iconar>>.
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"REVISTA DE PEDAGOGIE":

ŞTIINŢA EDUCAŢIEI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
PETRU BEJENARU

Domeniu de maximă însemnătate în actul social al devenirii umane, ştiinţa
a cunoscut în Bucovina istorică o dezvoltare remarcabilă. La începutul
celui de-al doilea deceniu interbelic gândirea pedagogică se concentrează în
jurul ,,Revistei de pedagogie", una dintre cele mai importante publicaţii ale Universităţii din Cernăuţi.
Apare în anul 1931, anual, în patru. „caiete'', ca organ al Institutului şi
Seminarului Pedagogic din Cernăuţi, iar din 1939 ca organ al Institutului şi
Seminarului de Pedagogie al Universităţii din Cernăuţi şi al Serviciului Social Regionala Suceava 1•
·
Evenimentele pentru Europa, deci şi pentru România, devin în 1939 dramatice. În anul 1940 capitala Cernăuţi, împreună cu nordul Bucovinei, sunt victima unui ultimatum sovietic.
Urmărind soarta „Revistei de pedagogie", vom constata că nr. 3-4/1939 şi
numerele. din anul 1940 apar la Bucureşti, ca organ al Seminarului de Pedagogie
de la Facultatea de Litere şi Filosofie. Apariţia revistei va dura doar până în anul
1943. Revista a văzut lumina tiparului timp de 13 ani fără întrerupere, având un
rol deosebit pentru şcoala românească.
Director al revistei a fost distinsul om de ştiiriţă şi pedagog Constantin
Narly, profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cernăuţi (din 1927) şi
apoi la Bucureşti (din 1940). Lucrarea sa fundamentală rămâne Pedagogia generală, tipărită la Bucureşti în 1938, printre cele mai importante în acest domeniu2. Constantin Narly a prezentat probleme fundamentale ale pedagogiei între
care menţionăm: cerinţa şi posibilitatea educaţiei, idealul pedagogic şi modelul
de personalitate, mijloacele de bază ale educaţiei, comunitatea pedagogică.
Cele mai importante studii publicate de Constantin Narly în „Revista de
pedagogie" privind problemele educaţiei sunt: Reflexii cu privire la raportul
dintre numărul universităţilor, populaţia şi cultura unei ţări (1940); Misiunea
educaţiei

Mircea Grigoroviţă, Revista de pedagogie 1931-1943, „Glasul Bucovinei", II, nr. 1,
1995, p. 86-92.
2
Constantin Narly, Pedagogia generală, Bucureşti, Cultura Naţională, 1938; ediţia a Il-a,
revizuită şi adAugită de Viorel Nicolaescu, Bucureşt~ Editura Didactici şi Pedagogici. 1996.
1

Analele Bucovinei, IV, 2, p. 369-373, Bucureşti, 1997
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educaţiei româneşti (1941); Contribuţii la problema pregătirii profesorilor
secundari (1941); Metodele de educaţie individuală, socială şi personalitară
(1941); Generaţiile şi educaţia tineretului (1942); Educaţia tineretului (1943);
Misiunea educatorului (1943).
Ne oprim, în primul rând, la structura tematică a ,,Revistei de pedagogie".
Ea cuprinde secţiunile: Studii, Politica şcolară şi culturală, Şcoala primară,
Revista documentară (Experienţe şi sugestii, Şcoala primară, Actualităţi, Marginalia) şi Recenzii. Din anul 1941 structura tematică a căpătat o nouă formă,
cuprinzând secţiunile: Studii, Revista documentară, Actualitatea, Oameni şi
probleme, Note şi discuţii, Experienţe şi sugestii, Cărţi.
De mare interes este aria tematică a publicaţiei pedagogice de la Cernăuţi
şi apoi de la Bucureşti, ideile promovate pentru susţinerea şi dezvoltarea valorilor morale şi naţionale, îndemnurile, soluţiile şi optimismul pedagogic transmise activităţii practice din şcoli.
Din această varietate tematică ne-a atras atenţia concepţia promovată de
„Revista de pedagogie" privind misiunea educaţiei şi a educatorului, ca o problemă fundamentală a pedagogiei teoretice şi aplicate.
Educaţia este un proces social şi în acelaşi timp unul individual.
Cum se ştie, fiecare acţiune, gândire ori sentiment al individului influenţează fiinţa semenilor, dar şi pe cea proprie.
Viaţa oamenilor nu stă niciodată în loc şi de aceea ei nu sunt egali cu ei
înşişi de la o etapă la alta. Oamenii se influenţează între ei, natura şi lucrurile îi
influenţeaU, evenimentele muncii şi vieţii lor deasemeni.
,,Educaţia ne vine - spunea Rousseau - de la natură, de la oameni şi de la
lucruri". Aşadar, la formarea omului participă întregul mediu ambiant, social şi
natural. Dar în concepţia lui C. Narly educaţia este o activitate intenţionată şi
orientată spre o finalitate. Când îşi cresc copiii, părinţii fac educaţie, când
învăţătorii instruiesc copiii în şcoală le fac educaţie, când patronii formează
ucenicii de asemeni fac educaţie. La toate aceste lucrări asupra copiilor se
adaugă şi actul conştient al autoeducaţiei.
Dacă posibilitatea educaţiei există, atunci s-a născut şi instituţia socială şi
de stat care împlineşte idealul educativ.
De bază rămân gradul de educabilitate, mijloacele şi tehnicile necesare şi
mai cu seamă misiunea educatorului în acest proces social şi individual de căpe
tenie pentru societatea omenească.
De aici s-a format credinţa în puterea educaţiei şi, deci, optimismul pedagogic, promovat cu atâta dăruire de către Constantin Narly.
Spre a conferi procesului de instrucţie şi educaţie, continuitate, fluenţă
pedagogică şi specific naţional, „Revista de pedagogie" s-a ocupat de evocarea
şi valorificarea trecutului şcolii româneşti. Au fost publicate studii privind şco
lile mănăstireşti şi metodele pedagogice aplicate în „tinda mănăstirii", unde a
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început cea mai temeinicl instrucţie şcolara, activitatea şcolilor din teritoriile de
sub ocupaţie străină (înaintea primului război mondial), cerinţa creşterii caracterului practic al instrucţiei şcolare, pregătirea învăţătorilor la Şcoala Normală
,,Andrei Şaguna" din Sibiu şi a profesorilor secundari, şcoala activă şi diverse
instrumente de interes didactic - fişele psihopedagogice, metoda testelor, planurile de lecţii, evoluţia mişcării pedagogice de la noi din perioada 1920-1940.
Prin aceste studii revista a valorificat trecutul şcolii, succesele şi dificuţtăţile de luat în seamă în activitatea învăţământului şi a determinat continuitatea gândirii pedagogice - o gândire şi o experienţă în istoria viitoare a societăţii. Colaboratorii ,,Revistei de pedagogie" au perceput corect acest adevăr pedagogic şi au militat pentru promovarea lui în paginile ei.
Didactica a fost mereu prezentă în paginile revistei, oferind modele, sugestii, soluţii şi recomandări pentru actul instructiv-educativ din şcoli.
Pentru învăţământul ştiinţelor naturale revista a publicat multe articole şi
studii în care intuiţia, experienţele, excursia în natură, utilizarea materialului
biologic conservat sau proaspăt, caracterul sistematic şi desenul la botanicl sau
zoologie au fost prezentate drept metode şi mijloace de mare valoare în procesul
învăţării.

în învăţarea limbilor, străine se evidenţiază rolul permanentei asocieri cu
echivalentul românesc, al traducerii şi compunerilor, elaborarea de analize în
limba străină pentru opere literare studiate deja la literatura română, folosirea
conversaţiei în mod sistematic.
S-au scris multe articole privind rolul şi locul istoriei în pregătirea elevilor
ca şi modalităţi de predare la această disciplină de învăţământ: intuiţia în lecţiile
de istorie, însemnătatea lecturii istorice, convorbirea şi expunerea unitară a
temelor de istorie, cultivarea interesului elevilor faţă de istoria patriej,
Desenul, lucrul manual, lectura au fost abordate în multe articole, în
fiecare an de apariţie al revistei.
Se acordă o mare însemnătate educaţiei morale - personalitatea - ca om
dezvoltat armonios şi integral. Preocuparea pentru educarea voinţei şi a sentimentelor, dobândirea de virtuţi şi promovarea respectului în relaţiile umane prin
cultura morală şi estetică, cultul eroilor şi sociologia şcolaiă, s-au exprimat în multe
studii şi articole de mare interes, inclusiv pentru discursul moral actµal. Ca ideal
al educaţiei, personalitatea era înţeleasă de Constantin Narly ca fiind „maximum
de desăvârşire într-o fiinţă umană a originalităţii sale specifice, în cadrul principiului social, principiu prin care înţelegem armonia productivă cu mediul"3 •
Principiul armoniei productive cu mediul, concretizat în profesie, reprezintă o cerinţă socială - armonizarea individului cu societatea.
Personalitatea este un maximum de socializare a elementelor individualităţii. Dacl Pinclar spunea „fii ceea ce eşti", Narly va completa cu un element
de natura etică şi socială, adicl ,,fii ceea ce eşti pentru tine şi societate".
3

C. Narly, Pedagogie generaliI, Bucureşti, Cultura Romin~ 1938, p. 232.
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Revista a consemnat cu mare grijă apariţii editoriale - clrţi şi reviste, a
publicat numeroase recenzii asupra unor lucrări de pedagogie, dar mai cu seamă
recenziile despre publicaţia Biroului Internaţional de Educaţie de la Geneva
„Bulletin de Bureau international d'education".
Au fost consemnate congresele învăţătorilor de la Cernăuţi, congresele
internaţionale de pedagogie şi învăţământ, seminarul umanist de la Breaza, activitatea la grădina botanică a Seminarului Pedagogic din Cernăuţi, diverse întruniri cu caracter pedagogic şi cultural. Un loc aparte ocupă' între aceste manifestlri ,,săptămâna pedagogică" organizată la Cernăuţi, începând din anul 1936,
în vacanţa de primlvară. „„ .am organizat din anul 1936, pe lângă Universitatea
din Cernăuţi o săptămână pedagogică, unde învăţătorii şi profesorii care doreau
sl participe primeau tot ce noi, cei de la acea Universitate şi de la Seminarul
Pedagogic al Universităţii, le puteam da mai bun în privinţa literaturii naţionale,
istoriei şi, desigur, pedagogiei. ... Ei luau parte în număr atât de mare ( 400-500)
din cauza trebuinţei spirituale, pe care o simţeau pentru a-şi întări cultura, a
căpăta stimulente noi, a vedea perspective pentru munca lor viitoare, pe care
avea s-o depuie apoi fiecare în colţul slu de ţară"4 •
,,Revista de pedagogie" a înfăţişat, număr de număr şi personalităţi ale
culturii româneşti intre care: Ion Creangă, Nicolae Iorga, Gheorghe Lazăr, Titu
Maiorescu, Constantin Rădulescu-Motru, Gheorghe Asachi, Vasile Conta, Dimitrie Gusti. Au fost prezente şi personalităţi din Bucovina: Vasile Gherasim,
Claudiu Isopescu, Mitropolitul Silvestru Morariu, Isidor Onciul, cărturarii din
familia Hurmuzachi, soţia marelui patriot Doxachi Hunnuzacbi.
Casa de la Cemauca a acestei mari familii de cărturari a devenit „un adevărat loc sacru pentru mulţimea de patrioţi eminenţi aruncaţi în valurile şi catastrofele anilor 1848-1849"5. Se acordă mare atenţie personalităţilor străine:
Antonio Banti, Jobann Bemhard, Basedow, Erasmus, Sigmund Freud, Immanuel
Kant, John Looke, Maria Montessori, Jean Paul, Peter Paterson, Clement Alexandrinul, Augusto Guzzo.
Aceste studii au făcut ca „Revista de pedagogie" sl fie o publicaţie de cultura, iar educaţia să se integreze în procesul mai amplu al civilizaţiei româneşti.
Revista a awt o perspectivă extrem de largă şi interesantă, abordând teme
filosofice, istorice, de psihologie şi sociologie. Prin această tematică care depă
şeşte sfera pedagogicului şi didacticii, revista a promovat una din cerinţele dintotdeauna valabile ale învăţământului românesc - formarea şi dezvoltarea culturii generale armonioase în şcoală. Nu şcolii îi aparţine specializarea. După ce
copiii şi tinerii dobân~esc cunoştinţe de cultura generală, îşi dezvoltă intelectul
şi afectul şi-şi formeazl capacităţile de muncă intelectuală sau aplicativă, putem
trece la specializare. Cu siguranţă că mobilitatea intelectuală şi capacitatea de a

„

C. Narly, Reflecţii cu privire la Universitale fi legătura ei cu alte şcoli, ,,Revista de pedagogie", nr. 1-2, 1942, p. 133-134. ·
5 Amelia Simion, O doamnd în Bucovina, „Revista de pedagogie", nr. 3-4, 1942,
p. 118-122.
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lucra metodic sunt premizele specializării, iar astăzi ale recalificării în funcţie de
de muncă.
Constantin Narly a susţinut şi promovat una din direcţiile de bază ale dezvoltării învăţământului cu implicaţii mereu benefice pentru buna integrare a
tineretului în viaţa economică şi socială.
într-o scrisoare adresată lui C. Narly în 1937, Onisifor Ghibu nota: ,,Profit
de această ocazie pentru a vă exprima sincera mea apreciere pentru admirabila
«Revistă de pedagogie» pe care o redactaţi şi pe care am urmărit-o cu toată atenţiunea de la începuturile ei. Prin această revistă aţi creat la Cernăuţi un centru
remarcabil, căruia eu îi aduc din toată inima omagiile mele"6 . V. Uglea, redactor
al revistei „Vremea şcolii" din Iaşi, constata cu admiraţie că în jurul acestei
reviste s-a format „cea mai frumoasă grupare intelectuală cu caracter pedagogic
din România" 7 •
O elogioasă apreciere o face Izabela Sadoveanu: „Ea reprezintă un efort
susţinut de muncă ştiinţifică şi serioa~. făcând astfel din Institutul şi Seminarul
Pedagogic din Cernăuţi un centru animator şi un îndrumător de cultură dăscă
lească de c~a mai mare valoare"8• Urmărind temele abordate, autorii acestor
studii şi articole apărute în ,,Revista de pedagogie", putem susţine că revista „a
reuşit să atragă cele mai autorizate condeie din ţară''9. Colaboratorii revistei erau
oameni implicaţi nemijlocit în procesul de învăţknânt, dar şi cărturari cu profesiuni foarte diferite - medici, preoţi, ingineri, compozitori, sociologi,' psihologi.
Studiile, recenziile, reportajele şi articolele abordau probleme de mare actualitate pentru vremea interbelică, multe cu valabilitate şi în zilele noastre. Majoritatea colaboratorilor revistei au rămas în istoria culturii naţionale.
Actualmente se impune nevoia întoarcerii la trecutul nostru pedagogic, inclusiv la atât de prestigioasa revistă interbelică ,,Revista de pedagogie". Studiile şi
articolele publicate aici oferă idei şi sugestii pentru încrederea în puterea educaţiei.

piaţa forţei

Resume
La revue de pedagogie («Revista de pedagogie») apparait â Cernăuţi en 1931, ayant pour
directelD' l 'homme de science et le pedagogue Constantin Narly.
Pendant 13 annees cette revue a public des etudes et articles traitant Ies aspects Ies plus
importants de l'ecole roumaine.
6 Constantin Narly, Texte pedagogice (Antologie), studiu introductiv, note şi comentarii,
bibliografie critici de Viorel Nicolescu, Bucureşti, EditlD'a Didactici şi Pedagogici, 1980, p. 13.
7
lbidem.
.
1 Izabela Sadoveanu, Reviste româneşti în Bucovina, ,,Adevirul literar şi artistic" XV,
19 ianuarie 1936, p. 9.
·
11 Vezi Ermona Zaharian, Pedagogia românească interbelică, Bucureşti, Editura Didactici
şi Pedagogici, 1971, p. 40.
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BISERICA EPISCOPALĂ SF. NICOLAE (BOGDANA)
. DIN RĂDĂUŢI, SECOLELE XIV-XIX (II)
MIRCEA PAHOMI

F. MANUSCRISE

ŞI

CARTE VECHE

Episcopia de Rădăuţi a fost un centru cultural şi spiritual, cu importanţă
mai mare sau mai mică în diferite epoci ale existenţei sale seculare, depinzând şi
de preocupările de care dădeau dovadă vlădicii care au păstorit în acest scaun
eparhial. După cunoştinţele actuale, prezenţăm în continuare o serie de dovezi în
domeniul cultural-religios de la Episcopia din Rădăuţi care, deşi este foarte
veche, prin vitregia timpurilor de nelinişte, războaie, jafuri, ş.a., mărturiile trecutului ajunse până la noi sunt totuşi sărace.
în domeniul manuscriselor româno-slave sau româneşti, cunoaştem încă
foarte puţin din preocupările vlădicilor de Rădăuţi de a înzestra episcopia cu astfel de cărţi, activitatea fiind mai bogată în prima jumătate a sec. XVII, când unii
episcopi comandă cărţi pentru mănăstirile lor de baştină.
1. La mănăstirea Dragomirna se păstrează 5 manuscrise româno-slave, în
redacţie medio-bulgară, provenite de la Episcopia din Rădăuţi:
-Minei pe iunie, scris în 1481 la Episcopia din Rădăuţi, inv. 1778/689.
-Mineie pe aprilie şi iunie, sec. XV, inv. 17921703 şi 1782/693.
-Penticostar, sec. XV-XVI, inv. 18251736.
·
- Ceaslov, scris în 1673, provine de la biserica Sf. Nicolae a Episcopiei de
la Rădăuţi, inv. 1819173063.
2. Minei pe noiembrie, scris de popa lgnatie din satul Coţmani pe Ceremuş, la hotarul cu Polonia, care aparţinea Episcopiei de Rădăuţi. Manuscrisul
conţine slujbele zilnice pe noiembrie şi vieţile sfinţilor din Sinaxar, în slavonă
medio-bulgară, hârtie cu filigran cap de bour cu o săgeată între coame, legat în
scoarţe de lemn şi piele maron cu gravuri pe ea. Este păstrat la Putna, cota
577/4, cu însemnări slavone şi parţial române. F. 255: „Mărire săvârşitorului
Dumnezeu în veci, amin. S-a început şi s-a sfârşit această carte în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului. domnului nostru Io Ştefan voievod, domn al
Zlatca Iufu, Manuscrise slave de la Dragomirna, ,,Românoslavica", XIII, Bucureşti,
1966, p. 191-195.
63

Analele B11&ovinei, IV, 2, p. 375-397, Bucureşti, 1997
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Moldovei, prin stăruinţa şi binecuvântarea şi dania arhiepiscopului de
chir Ioanichie, cu mâna multpăcătosului popa Ignat, în slăvitul sat Coţ
mani, în anul 7012 ( 1504) luna iunie l ".
F. 253. însemnare în slavonă şi apoi în român~: ,,lată eu robul lui Dumnezeu ... Danii! de la Episcopia de Rădăuţi". Pe coperta din spate: ,,A scris robul
lui Dumnezeu Daniil, diaconul Episcopiei de Rădăuţi"64 •
3. Triod înflorit, manuscris slavon, aflat în Muzeul Istoric de Stat din
Moldova, colecţia Uvarov, cu însemnarea publicată la Moscova, într-o ediţie
selectivă cuprinzând studiile slavistului M. N. Tihonov, în anul 1969: „Cu
bunăvoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sîantului Duh. Iată eu,
Teodosie, episcop de Rădăuţi, dorind din suflet şi arzând din inimă, am înduplecat pe chezaşul nostru faţă de domnul, pe Crăciun, să scrie această carte, Penticostar, de folos tuturor cântărilor, podoabă a bisericilor, prin care uşor se capătă
mântuirea, ca să stea cu adevmat înaintea celor ce vor căuta în ea. În zilele
binecinstitorului domn, Ioan Petru-Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al
ţării Moldovei, în anul 705 l (1543) luna martie 11. Calea înşelăciunii este
oamenilor golire şi stricăciune, îndoit de cincizeci de ori cincizeci şi cinci de
prisos. Primeşte, sfinte Nicolae, aici în hramul tău, cu Episcopia Rădăuţilor''6S.
4. Liturghier, manuscris slavon, aflat de către Nicolae Iorga în biserica din
comuna Paţa - Cluj, însemnarea fiind publicată în „Răvaşul" - Cluj, în anul
1907: ,,în anul 7066 (1558). în zilele drept-credinciosului şi de Hristos iubitorului domnului nostru, Io Alexandru-Voievod (Lăpuşneanu) din mila lui Dumnezeu domnul ţării Moldovei. Şi în acea vreme au răposat în ţara noastră a Moldovei doi episcopi: episcopul Gheorghe, din Dumnezeu aşezatul scaun al Rădău
ţului şi al doilea episcop, Macarie din părţile de jos, din târgul Roman. Şi atunci,
drept-credinciosul şi de Dumnezeu aşezatul şi de fapte bune înfrumuseţatul, Io
Alexandru-Voievod, a făcut cu a lui înţelepciune, sobor. A ales patru episcopi
(candidaţi) şi din ei au aşezat doi episcopi. Unul chir Anastasie al Romanului şi
al doilea la mitropolia Rădăuţului, chir Eftimie. Şi atunci s-a început şi sfârşit
această cărticică, Liturghia, cu mâna mult păcătosului şi smeritului preot, a
rugătoriului popa Mihail"66•
Eftimie era egumenul mănăstirii Humor, iar în timpul păstoririi sale,
Alexandru Lăpuşneanu a ridicat în 1559 extinderea Bisericii Sf. Nicolae din
Rădăuţi. Episcopul Eftimie a redactat Cronica Moldovei, continuînd-o pe cea
scrisă de către decedatul episcop Macarie de la Roman. Liturghierul a fost copiat
Rădăuţi,

64

Marcu Beza, coord., Repertoriul monumentelor fi obiectelor de artiI din timpul lui
cel Mare, Bucureşt~ Editura Academiei, 19S8, p. 424; D. Dan. Cronica Episcopiei de
Rtidiiu/i, p. 210-211; Victor Britulescu, Miniaturi şi manuscrise din mănăstirea Putna,
„Mitropolia Moldovei şi Sucevei" (în continuare ,,M. M. S."), m. 7--8, 1966, p. 476--477.
65 L. Demeny, &cenzii şi prezentări, „Studii şi materiale de Istorie Medie", voi. VI, 1973,
p. 441.
66
Nicolae Iorga, O alegere de episcopi moldoveni în ISJ?-1 S58, Cluj, 1907 (broşuri).
Ştefan
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în Moldova, probabil, la Suceava, fără a se cunoaşte data şi modul în care manuscrisul a ajuns în Transilvania. începând din jurul anului 1540, la Suceava se
afla diaconul Mihail Rusaxi, care a copiat multe manuscrise slavone pentru
mănăstiri şi mitropolie. Posibil ca acest diacon Mihail, hirotonisit între timp ca
popă, a copiat în 1558 şi Liturghierul respectiv.
5. Panaghiarul episcopului de Rădăuţi, Isaia, manuscris slavon, copiat la
7 iulie 1581, dăruit mănăstirii Agapia, semnalat de către episcopul Melchisedec
Ştefănescu în Cronica Episcopiei de Roman, voi. I, p. 21267 •
6. Triod de post, manuscris slavon din a doua parte a sec. XVI, cu însemnări de la Rădăuţi, păstrat în Arhiva Academiei Jugoslaviei, ms. IV, d. 10868.
7. Minei pe luna mai, manuscris slavon, înnoit şi legat de către episcopul
Teodosie Barbovschi, după însemnarea din 30 mai 1605 (7113)69 •
Efrem, episcop de Rădăuţi, a pus de s-au copiat mai multe manuscrise
pentru mănăstirea Moldoviţa de unde era cu metania şi unde a fost şi înmonnântat
8. Tetraevanghel, manuscris slavon, hârtie, provenit de la mănăstirea
Moldoviţa şi păstrat la mănăstirea Suceviţa, inv. 45/423/l-57b, cu însemnare
slavonă pe foaia 289: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea
Sfântului Duh, a făcut acest Tetraevanghel Efrem, episcop de Rădăuţi, pentru
sufletul său şi pentru părinţii săi, şi l-a dat sfintei mănăstiri Moldoviţa, unde este
hramul Buna-Vestire a Preacuratei, Născătoare de Dumnezeu. Iar dacă cineva,
din uneltire diavolească, se va atinge să-l ia şi să-l mute de la mănăstire în alt
loc, unul ca acela să fie blestemat de domnul Dumnezeu, făcătorul cerului şi al
pământului şi de preacurata lui maică, şi de cei 318 părinţi de la Niceea şi de toţi
sfinţii şi să aibă parte de luda. În anul 7121 (1613). Efrem, episcopul".
Un alt manuscris slavon, provenit de asemeni de la Moldoviţa şi păstrat la
Suceviţa, inv. 442/l-76a, Evanghelie, manuscris slavon, pe hârtie în folio mic, cu
iniţialele în roşu şi textul în negru, scris în anul 71.26 (1618) din porunca lui
Efrem, episcop de Rădăuţi, şi dăruită Moldoviţei70 •
9. Psaltire, manuscris slavon pbtrat la Moldoviţa, cu însemnare în
slavonă şi monogramă cu semnătura lui Efrem, episcop de Rădăuţi.
F. 7v: „Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh; în
zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domnului nostru Io Ştefan
Voievod (Tomşa), din mila lui Dumnezeu, domn al ţării Moldovei, a făcut această
carte de suflet folositoare, Psaltire, Efrem, episcopul Rădăuţilor, pentru sufletul
său şi al părinţilor săi şi a dat-o sfintei mănăstiri Moldoviţa, unde este hramul
Bunei-Vestiri a Preacuratei, Născătoare de Dumnezeu. Şi cel care din îndemn
67

D. Dan, op. cit., p. 134.
Radu Constantinescu, Manuscrise de origine româneasc4 în colecţii .stri6ne. Reperloriu,
Bucureşti, Arhivele Statului, 1986, p. 63.
.
·
69
V. Brltulescu, Porlretul lui Ion Movil4 tfn tabloul votiv Sucevi/a, ,,M.M.S.", m. 1-2,
1966,p.44.
70
D. Dan, M4n4stirea Suceviţa, p. 62, 64.
61
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diavolesc s-ar ispiti a o lua şi a o da de la ~ăstire în alt loc, acela sl fie blestemat de domnul Dumnezeu care a flcut cerul şi pământul şi preacurata lui
maică şi de cei 318 plrinţi de la Niceea şi de toţi sfmţii şi să aibă parte de Iuda.
Anul 7122 (1614). Efrem, episcop".
F. 56-63. însemnare în limba română: ,,Această sfântă carte, Psaltire, a
fost la mine, ieromonahul Silion Gramatovici, care au fost luat-o de la sfânta
biserică a mănăstirii Moldoviţa, prin ştirea preotului de loc, până la o vreme, şi
acum o primeşte înapoi. Şi nime să nu o depărteze de la 10cul acela, căci nu va fi
norocit nici pe pământ, nici în cer, cki ca să ramâie pomenire aceluia care a dat~
la locul acela în veci(ii) vecilor, amin' 971 •
10. Manuscrise româno-slave provenite de la episcopul Efrem de Rădăuţi
şi păstrate în colecţii străine, publicare de Radu Constantinescu.
a. Psaltire, manuscris slavon de redacţie moldovenească, scrisă după colofon, în anul 1618, la mănăstirea Suceviţa, pentru Efrem, episcop de Rădăuţi.
Colofoniul este la foaia 95v, conţinând însemnări pc foile 96-99 despre Gheorghe,
episcop de Huşi, şi alta din 1745 despre Anastasie, episcop de Rădăuţi. Manuscrisul se află la Muzeul Istoric din Moscova, fond Cetkov, nr. 162 (1/3/9).
b. Evangheliar - fragment - manuscris slavon, redacţie galiţiană, scris în
1615 pentru Efrem, episcop de Rădăuţi. Păstrat la Muzeul Istoric din Moscova,
fond Cetkov, cotă neidentificată72 .
11. Octoih, manuscris slav din care se păstrează doar o singură foaie la
B.A.R., cota 43, cu însemnare în slavonă: „Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi
cu săvârşirea Sfântului Duh. Iată eu, robul domnului Dumnezeului meu, Efrem,
episcop de Rădăuţi, am binevoit şi cu dor am dorit din toată inima şi am dat din
dreapta mea agoniseală să se scrie acest Octoih, care stă de faţă celor ce-l privesc. Spre ruga mea şi a părinţilor mei; l-am dat sfintei mănăstiri Moldoviţa,
unde este hramul Buna-Vestire a Preacuratei, Stăpânei noastre Născătoare de
Dumnezeu, făcătorul cerului şi al pământului şi de preacurata sa Maica Domnului şi de cei 318 părinţi şi de toţi sfinţii şi de mine smeritul, să fie neiertat şi să
aibă parte de Iuda Iscariotul în veacurile cele flră sfărşit, amin. În zilele binecinstitorului şi de Hristos Mântuitorului nos~ Io Radu-Voievod, din mila lui
Dumnezeu, domnul Moldovei. în anul 7133 (1624) luna septembrie 22 zile"73 •
12. Liturghier, manuscris slavon păstrat la Dragomirna, inv. 838, provenit
de la Moldoviţa, cu însemnări slavone: F. 84. ,,Acest Liturghier l-a scris mult
păcătosul Ivanco la Episcopia Rădăuţilor".
"Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh. Pentru
acest Liturghier s-a ostenit şi l-a Bcut smeritul Anastasie, episcopul Rădăuţilor,
Idem, Cronica, p. 216-217.
P. P. Panaitescu, Manuscrise slave la Biblioteca Academiei Române, voi. I, Bucureşti,
Editura Academiei, 1959, p. 62, 63; Z. Iufu, M4n4stirea Moldovi/a-centru cultural impor1tD1t în
perioada culturii române în limba slavon4, sec XJ'-XYIH, „M.M.S.", m. 7-8, 1963, p. 442-443.
73
Z. lufu, op. dt„ p. 441-443; Radu Constantinescu, op. cit„ p. 123, 124.
71
72
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pe el sîanta şi dumnezeiasca liturghie în timpul vieţii sale, iar
după moartea sa să fie al sfmtei mmiăstiri Moldoviţa, unde este hramul BunaVestire a Preacuratei, Născătoare de Dumnezeu, întru pomenirea sa şi a phinţi
lor sli. Cel c::e din uneltire diavolească se va atinge să-l ia şi să-l mute din locul
acela în altul, unul ca acela să fie blestemat de domnul Dumnezeu şi de preacurata lui maică, şi să-i fie pârâş arhanghelul Gavril la înfricoşata judecată a lui
Hristos, amin.
în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domnului nostru Io
Vasile-Voievod (Lupu), Domnul Ţirii Moldovei, în anul 7149, luna mai 8, iar de
la naşterea lui Hristos 1641 " 74•
13. Liturghier, manuscris slavon, 169 foi, textul în cerneală neagră, iar
titlurile şi iniţialele în aur. Conţine 5 frontispicii, iniţiale cu motive florale şi animaliere şi miniaturile lui Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi Grigore Dialogul.
Legltura veche în scoarţe de lemn şi catifea vişinie, plstrat la B.A.R„ ms. slav,
nr. 170. însemnare la finele textului: „S-a scris această Liturghie cu mâna păcă
tosului, robul lui Dumezeu, lvanco în Episcopia Rădluţilor, sub episcopul Anastasie de la Moldviţa".
F. 127v.: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sîantului
Duh. S-a scris această sfântă şi dumnezeiască Liturghie din porunca şi stradania
şi darea panului Theodor Ianovici, mare logoat, şi a dăruit-o preasfmţitului său
pirinte duhovnic, părintelui chir Varlaam, arhiepiscop şi mitropolit de Suceava
şi a toată ţara Moldovei, în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domnul nostril, Io Vasile-Voievod Lupu, în anul 7151 (1643) mai 25".
F. 14v-15: ,,Această sfântă Liturghie este a sfmtei mlnlstiri Secului". însemnarea este de la fmele sec:. XVIII 75 •
14. Cazania lui Varlaam, tipirită la laşi în 1643, exemplar care la începutul sec:. al XX-iea se afla în biserica Naşterea Domnului din Vatra Dornei, cu
însemnare în limba română, iar ultima frază în slavonă: ,,Această sîantă carte ce
se cheamă Evanghelie de invăţltură duminicile de peste an alese şi împărateşti
şi sfinţii mari, o am cumplrat eu, smeritul şi multpăcătosul Anastasie, episcopul
de Rldluţi, şi am cheltuit de am înfrumuseţat pre den afară cu ce-au trebuit, şi o
am dat la sîanta minăstire Moldoviţa, unde iaste chramul sfentelor blagoviştenii
şi unde-mi iaste postrigul, pentru sufletul micu şi a părinţilor miei, ca să fie
pomană în viaci. Iar cine îl va indemna diavolul de să va ispiti a o lua prinsă (!)
şi a o muta di la acest loc într-altul, sau o va vende cuiva, acela să fie blăstămat
de domnul Dumnezeu şi de preacurata lui maică şi să-i fie părăş archanghelul
Gavriil la înfricoşatul judeţul lui Cfuistos şi de nişte păcătoşi ca n~i să fie neiertat
în veci.
ca sl

slujească

379

74
Z. lufu, op. dt., p. 441-442; P. P. Pll!lll.itescu, op. dt., p. 254-256.
"P. P. Panaitescu, op. cit„ p. 254-256.
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În zilele drept-măritorului şi de Christos iubitorului nostru domn, Io
Vasilie-Voevod, domnul ţării Moldovei. în anul 7152 (1644) luna martie în a
20-a zi" 76•
15. La Biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi se păstrează un Evangheliar în
limba latină, foarte rar, tipărit la Vilna în anul 164477•
16. Tetraevangheliar, manuscris slavon, hârtie, 302 foi, ferecat în argint
aurit, coperta din faţă cuprinde scena Coborârii în iad, iar c~ din spate, pe Iisus
purtat de îngeri. Manuscrisul are 4 :frontispicii precum şi miniaturile evanghe1iştilor pe câte o pagină întreagă. Exemplarul este păstrat la Muzeul de Artă al
României din Bucureşti, ms. slav, nr. 2, având însemnările în limba slavonă:·
,.Această sfăntă Buna-Vestire s-a scris cu mâna mult păcătosului Ivanco în Episcopia de Rădăuţi, sub episcopul Teofan, care a ieşit din sfânta mănăstire Putna".
„Cu bunavoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sîantului Duh, a
tot văzătorului şi preabunului Dumnezeu, care dă început şi sfârşit la tot lucrul
bun, care începe cu dânsul, mărire şi preamărire, putere şi stăpânire. S-a început
şi s-a sfărşit această sfântă Buna-Vestire, cu darea şi osârdia şi bunăvoinţa domnului Gavriil hatmanul şi doamnei lui Liliana, care au şi ferecat-o împrejur şi
înlăuntru cu aur, cât le-a dat lor Dumnezeu, ca să le fie lor spre rugă şi copiilor
:or, iară după moarte spre veşnica lor amintire, Şi au dat-o în nou-zidita lor
mănăstire Agapia, unde este hramul soborului sfântului arhanghel Mihail şi a
celor fără trup. Dacă însă cineva din îndemn diavolesc ar îndrăzni să (o)
smintească din sus scrisa biserică, acela să-şi dea sama înaintea înfricoşatului şi
nefăţarnicului judecător, şi sîantul arhanghel Mihail să-l supere la înfricoşatul
judeţ al lui Hristos, amin.
în zilele drept-măritorului şi de Dumnezeu iubitorului domnului nostru
Ioan Vasile-Voievod, domnul ţării Moldovei, în anul 7154 (1646) luna iuli~ 8"78 .
Hatmanul Gavril era fratele domnitorului Vasile Lupu.
17. Psaltire cu tâlc, manuscris slavon, redacţie medio-bulgară şi mediorusă, datat la începutul sec. XVII, cu însemnarea că a fost copiat pentru Sava din
Rădăuţi în 1658. Păstrat la Biblioteca Universităţii din Lwow, ms. I, D.9 79•
18. Ceaslov mare, manuscris slavon, cu însemnarea: „Cu porunca şi darea
şi osârdia şi bunăvoinţa preasfinţitului chir Serafim episcopul Rădăuţului, cu
metania de la scutită de Dumnezeu a arhanghelului Mihail şi Gavril, mănăstire
76
Simeon Florea Marian, Inscripţiuni de pe manuscripte şi cărţi vechi, I, Cernăuţi,
Tipografia Suceava, 1900, p. 86-87.
n Ion I. Nistor, Cărţile liturgice din BucovinJJ şi introducerea limbii slavone în biserica
româneasc4, ,,Analele Academiei Romane" Memoriile Secţiei Istorice, seria III, tom XXV,
Bucureşti, 1942-1943,p. 7.
71
D. Dan, op. dt. p. 219-220; Episcop Melchisedec, Cronica Romanului şi a Episcopiei
de Roman, II, Bucureşti, 1875, p. ·232; G. Popescu-Vâlcea, MiniaJura Rt>mâneasctI. Bucureşti,
Editura Meridiane, 1981, 101.
79
Radu C.Onstantinescu, op. dt., p. 162.
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împărăteascl,

s-a făcut acest Ceaslov, ca să-i fie veşnică amintire şi părinţilor lui
în sfănta biserică, neclintită niciodată în veci, amin. în zilele lui Io DucaVoievod, domnul ţării Moldovei. La anul 7177 (1669) luna iunie 28". lnsemnarea a fostpublicată de cltre Melchisedec Ştefănescu„episcop de Roman 80•
19. Molitvenic, scris pe hârtie cu litere de tipar, cerneală roşie şi neagră. A
fost scris de către călugărul sincel Daniil, la 8 mai 1668, pentru episcopul Serafim de Rldăuţi 81 •
20. Antologhion, tipărit la Bucureşti în 1736, cu 358 foi, păstrat la mănă
stirea Dragomirna, inv. 1677/IV-13, cu însemnarea: „ ... dat la sf(ân)ta băsărecă
unde se ... hramul sîantului Nicolae din satul noastru Rădăuţi, ci eşti la băsărecă
în veci; iar cini s-ar ispiti să o ie, sau din preoţi, sau dintr-alţii, să fie neiertat de
domnul Dumnăzău şi de Maica Preacurata Fecioara Maria şi di tăţi sfinţii în
"
veci.....
21. Psaltire, tipărită la laşi în 1743, cu 183 foi, legată în scoarţe de lemn şi
piele, exemplar păstrat la Biblioteca Muzeului Tehnicii Populare Bucovinene
din Rldăuţi, inv. 1045, cu însemnarea pe foile 2-6: ,,A preutului Ion ... care este
dat la părintele mitropolit Nechifor din zilili luminatului domn Io NeculaiVoevod Mavrocordat, de la velet 7255 (1746) sept(embrie) 23"82•
22. Vechi tipărituri româneşti şi străine, semnalate în anul 1890 de către
prof.Nicolae Beldiceanu din Iaşi, care vizitase şi biserica Sf.Nicolae din
Rădăuţi. Cărţi româneşti: Octoih - Râmnic, 1750; Penticostar - Râmnic, 1767.
Tipărituri din Kiev: Ceaslov - 1729, Slujebnic - 174683 •
23. Fenelon, fragment fără de început, din lntâmplările lui Telemac, manuscris românesc, B.A.R., nr. 743, fost 6510 şi 2551, legătură originală din piele,
păstrată sub cea modernă. Însemnarea F.105: „Sfârşit întâmplărilor lui Telemach, fiul lui Odisefsu, care s-au scris în sf(â)nta Episcopie a Rădăuţiului, la
anul 1780, mart(ie)23 d(ni). Isaie diacon ot Rădăuţi''B4.
24. Octoich, manuscris românesc, nr. 5554 din B.A.R., scriere cursivă, cu
unele titluri, iniţiale şi indicaţii tipiconale scrise cu roşu, foile 9v şi 32v au frontispicii lucrate în peniţl, cu însemnare pe ultima filă: F.55v.: „ ... (Am scris)„.
eu mul(t)păcătosul Simion„.(s)fintei Episcopiei Rădăuţi.„ ~i mă rog dumnea(voastră), care veţ(i)ceti sau veţ(i)„. acest Osmoglasnic, de veţ(i) găsi
80

D. Dan, op. cit., p. 220.
Ibidem, p. 134.
12 Olimpia Mitric, Cartea românească veche în judeţul Suceava, „Suceava - Anuarul
Muzeului judeţean", X, 1983, p. 677.
13 Nicolae Beldiceanu, Inscripţii "şi note adunale din mănăstirile Moldavii şi Bucovinii
(1890), Biblioteca Academiei Române, fond Manuscrise româneşti, nr. 4181, p. 11-12.
84 Gabriel Strempel, Copişti de manuscrise româneşti până I~ J800, I, Bucureşti, Editura
Academiei, 1959, p. 136; Idem, Calalogul manuscriselor româneşti B.A.R., voi. I, Bucureşti,
Editura Ştiinţifici şi Enciclopedici, 1978, p. 170.
11
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greşală îndrept(a)ţ(i) cu d(u)hul blân(deţelor) ... fraţilor, eu am scris co ... şi pre
mine păcătosul... să mă (er)taţ(i) ... Anul de la H(risto)s 1782, fevruar(ie) 3•>ss.
25. Paraclisul Precestii, manuscris românesc, scriS în anul 1785 în Episcopia de Rădăuţi, de către Procopie Uricariul, sen (fiul) Grigore. Manuscrisul a
fost legat împreună cu manuscrisul arhimandritului Vartolomei Mlzereanu de la
Putna, Cuvânt de ziua Anului Nou, tradus din Cazania tipărită moscăcească şi
scris pe moldovenie la Putna în 1768 martie 15. în 1911 manuscrisele respective se aflau în posesia urmaşilor fostului protopop de Rădăuţi, Constantin
Tarangul, nobil de Valea Uţei, stabiliţi la Suceava86•
26. Pravilă, ms. rom. 61 (dublet) B.A.R cu însemnarea: „O Pravilă mică a
Putnii, ci-au fost la mine, datu-o-am la Câmpulung pre mâna lui Mândril(ă),
fiind protopop Gbirghi Triamnscbi. Să să ştie. Leat 7200. (1691) decb(emvrie)
16. Nicolai episcop Radovscbi" 87 •
27. Tâlcuirea Evangheliei lui Teo.fi/act, manuscris slavon plstrat la Putna,
cota 600/1880, cu însemnare în limba română, intercalatl cu slavona: ,,Această
sfântl carte ce să chiaml Tâlcuirea Sfmţii Evanghelii, mi-au dlruit dumnealui
Dumitru cu soţul dumisali Marie şi copiii lor ot Strij, ca să le fie pomană în veci
de veci, neclintit din sfănta Episcopie de Rădăuţi; în zilele noastre smerenii
Nicolai Vasilievici, episcop Rodovschi. ln anul de la zidirea lumii 7202, iara de
la naştere 1694, miţia mai, 8. Această sfântă Cazanie din Striji mi-au dlruit în
zilele prealuminatului şi cinstitului crai Ioan treti Sobiescki, iar îri Moldova au
fost domn Ioan Constantin (Duca)-Voevod. Eu singur cu mâna mia cea păcă
toasă, smerenii Nicolai Vasilievici episcop Radovschi am scris"88•
În anul 1686, la retragerea oştilor polone din Moldova cu regele Sobieski,
Dosoftei mitropolitul Moldovei şi Sucevei a plecat în Polonia împreună cu tezaurul artistic bisericesc al mitropoliei, precum şi sicriul cu moaştele mucenicului
Ioan cel Nou de la Suceava. în ţinuturile Cernluţi, Suceava, Ocolul Câmpulung
Moldovenesc au rămas în continuare oşti polone de ocupaţie, iar cu asentimentul
regelui Ioan Sobieski, mitropolitul Dosoftei a hirotonisit ca episcop de Rldăuţi,
pe arhimandritul Nicolae Vasilievici din Su~eava, dar care trăia în mănăstirea
Molniţa - Strij din Polonia Despre această hirotonosire, mitropolitul Dosoftei a
scris şi patriarhului Dosoftei al Ierusalimului.
28. Profesorul Ion Zugrav de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, publică, în 1924, în revista „Candela", cărţi vechi bisericeşti aflate la biserica episcopală Sf. Nicolae din Rădăuţi şi anume:
-Apostol în limba română, tipărit în Muntenia în anul 1704.
15 Idem, Copişti, p. 170.
16 Dimitrie Dan. Arhimandritul

Vartolomei Măzereanu, Bucureşti, Editura Academiei.
Romane, 1911, p. 30-31, nota 2. ·
17
Ilie Corfus. /nsemn4ri tk demult, Iaşi, Editura JUllÎDlea, 1975, p. 165.
u D. Dan, Cronica, p. 221.
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- Trebnic slavon tipmt la Moscova în 1743, cu însemnare românească:
,,Acest Trebnic l-am dăruit mmi!stirii din Caracal ce iaste în Svietagora (muntele
Athos), unde iaste hramul sfmţilor apostoli Petru şi Pavel, ca să fie întru pomenirea noastra, 1745 anul, iulie 10. Antonii Mitropolit". Antonie a fost ieromonah
şi egumen la Putna, episcop de Rldluţi între 1728-1729, mitropolit al Moldovei
1729-1739, an în care pleacă cu trupele ruseşti, fiind mitropolit de Belograd,
mort în 1748. A plstrat o legătura permanentă cu mănlstirea Putna, căreia i-a
flcut mai multe danii.
-Apostol românesc tipmt la Buzău în 1743.
- Evanghelie tipărită la episcopia Râmnicului în 1746, cu însemnarea
românească: ,,Această Evanghelie s-au llsat la anul 1826 mai în 5 zile, de ierodiaconul Gberman Sacovici, legltor de cărţi. Dumnezeu să-l ierte".
- Antologhion, tipărit la Iaşi de mitropolitul Iacov Putneanu în 1755, cu
însemnarea: ,,Această carte Meneiu iaste a sfmtei Episcopii Rădluţului, Dositei
episcop. Sl să ştie el acest sfănt şi de Dumnezeu gditor Menei (este) al Sfmtei
Episcopii Rădluţului şi cine l-a fura, să fie blestemat, anaftema - maranata".
Acest blestem nu poate fi ridicat de nimeni pânl la judecata de apoi.
- Liturghie, tipărită la Iaşi în 1759 (7267), de cltre mitropolitul Iacov
Putneanu.
- Tipicon slavon tipmt la Moscova în 1763 (7271), cu însemnarea româneascl a egumenului Venedict Teodorovici de la Solca, la data de 1762 decembrie 20.
- Psaltire slavoni, lipsl primele foi, tipmtă cu litere foarte mari şi cu
însemnarea româneascl: „S-au legat cu cheltuiala llcuitorului din Rldluţi,
Dumitru Iosef, pentru biserica sfântului ierarh Nicolai din Rădluţi, în anul 1854,
pentru veşnici pomenire".
-Octoihos, adică osmoglasnic, tipmt la Cemluţi în 1804, care a fost legat
de zugravul Vasile Şindilar din Rădăuţi în anul 185389•
Cărţi tipărite la Mănlstirea Neamţului: Ciaslov - 1833; Octoih - 1836;
Psaltire-1843; Triodicon -1847; Mineie -1847.
G. TIPOGRAFIA DE LA EPISCOPIA DE RĂDĂUŢI

fn secolul al XVIII-iea, unii dintre prelaţii Episcopiei de Rădluţi s-au preocupat de sprijinirea şi biruinţa limbii române în cultul religios ortodox al bisericii din Moldova, înfiinţând la Rădluţi o tipografie, o şcoală pentru pregltirea
clerului bisericesc, precum şi diecii care redactau actele şi scrisorile necesare.
19

Ion Zugrav, Cărţi vechi la biserica episcopală Rădăuţi, „Candela" (Cerniuţi), iulie-

eugust, 1924, p. 341-343.
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Iniţiatorul înfiinţării

tipografiei şi cei care s-au pus în slujba ei, au fost
episcopul Varlaam (1734-1745), opera continuatl de către Iacov Putneanu, egumen la Putna (1744-1745), episcop de IUdăuţi (1745-1750) şi mitropolit al
Moldovei (1750-1760), care a mutat la Iaşi şi tipograf'ia, unde a continuat tiplrirea de cărţi româneşti. Referindu-se la aceastl epocl, .profesorul Alexandru Piru
scrie: „Prin traducerea unor cărţi de literatura religioasl, deplşind sfera serviciului divin, ca şi prin transpunerea în româneşte a unor scrieri laice de mare circulaţie, clericii au contribuit la satisfacerea necesitlţilor spirituale minime ale cititorilor, cât şi la perfecţionarea mijloacelor de exprimare a gândului în limba
naţionall, cutezând drumul creatorilor de mai târziu''90.
Episcopul clrturar Varlaam înfiinţeazl tipograÎJa de ~a Rldăuţi, aducând şi
meşteri tipografi, unii dintre ei fiind cunoscuţi din prefeţele cărţilor pe care le-au
editat. Un Minei slavon, tipărit la Lwow în 1642 şi plstrat la mănlstirea Moisei
din Maramureş, conţine o însemnare de donaţie din partea acestui episcop de
Rădăuţi: „1737 aprilie 7. Primit de (la) părintele vl(ă)d(i)că chiriu chir Varlaam
ot Rldăuţi"91 •
La tipografia din Rădăuţi au fost editate următoarele titluri de cărţi, din
care se redau fragmente din prefeţele unora dintre ele.
1. Anul 1744. „Catavasariu tălmăcit pre limba rumânească, cu multe cântlri trebuincioase, acum tipărit în tipografia cea noao a sfmtei Episcopii IUdău
ţului. La anul dintâi al înălţatului de Dumnezeu domn a toată ţara Moldovii, Io
Ioan Nicolae-Voevod, cu blagoslovenia preaosfinţitului mitropolit al Moldovlahiei chirio chir Nichifor, cara cu toată cheltuiala a iubitorului de Dumnezeu
Episcopii Rădăuţului chir Varlaam. La anul de la zidirea lumii 7252 (1744)". Pe
ultima filă: „Ostenitoriu fiind la tot lucrul tipografiei Barbul, tipograful Bucureşti". Un exemplar din acest Catavasariu a fost semnalat de I. Bârlea în anul
1908 la Biserica Albă din Maramureş.
2. Anul 1745. Ceaslov: ,,Intru slava sfintei de o fiinţă făcătoarei şi nedespărţitei troiţe: Tatllui şi Fiului şi Sîantului Duh. Tipăritu acest Ceaslov după
rânduiala celui grecesc, acmu întâiu în zilele preluminatului şi preaînălţatului
domn Ioanăa Nicolaev-Voevoda Mavrocordatu, cu blagoslovenia preaosfinţitu
lui mitropolit a toatl ţara Moldovii. Cu osârdia răposatului chir Varlaam, episcop Rădăuţului, întru a sa din nou făcută tipografie din Rădăuţi, în anul de la
zidirea lumii 7254, iar de la Hristos 1745 septembrie 21". „ ... Fiind meşter mare
şi făcător a tot lucrul tipografiei din nou: Grigore Stan Braşoveanu. Iară aşezato
riu şi îndreptatoriu tiparelor: ierodiacan Iosif din Mănlstirea Niamţului şi Sandul
sin (fiul) lrimia tipograful ot laş~ şi cu cei dimpreună ostenitoriu cu no~ Necula
90
52~521.
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Zltariu şi Ion Buliandra şi iarăş(i) Ion Drugarii şi Lupu Marăş şi Simion Pâlcari~
i Ştefan posluşnic".
Din acest Ceaslov, D. Dan semnala în 1911 existenţa a 2 exemplare la
Putna şi câte unul la bisericile din Horodnicul de Sus, Volovăţ, precum şi la
Muzeul Mitropoliei din Cernăuţi. IQn Bârlea semnala câte un exemplar la bisericile din Maramureş: leud, cumpărat în 1749 cu 6 florini; Biserica de Jos Borşa, cumphat la 8 august 1749 şi altul la Biserica de Sus - Borşa, cumphat
în 1759 cu 16,5 florini; Biserica Sf. Nicolae - Budeşti din Suseni, cumphat în
1745 cu 1O florini şi 1O mări.şei. ln anul 1943, la Muzeul Mitropoliei Bucovinei
din Cernăuţi se aflau 3 exemplare din acest Ceaslov, toate fiind aduse de la
Putna92•
Observăm preţul foarte diferit plătit pentru un exemplar din Ceaslov, diferenţe ce pot fi puse pe seama faptului dacă foile erau legate sau prezentate cu ele
volante. Meşterul tipograf vindea în general cărţile nelegate, iar fascicolele erau
legate de către alte persoane care se ocupau cu acest meşteşug. În dese cazuri,
aceşti legători de cărţi se ocupau şi cu difuzarea lor în diferite localităţi locuite
de români, fără a se ţine seama de graniţele ce-i despărţeau. Uneori aceştia
scoteau şi copii de mână după cărţi tipărite. Amintim cazul suceveanului Ioniţă
Voiţa, care între 1763-1778 a strabătut cu această îndeletnicire, Maramureşul şi
Valea Someşului din nordul Transilvaniei.
3. Antologhion, tipărit la Rădluţi în timpul vladiciei lui Varlaam:
4. Liturghierul SJ Ioan Zlataust, cunoscut şi sub numele de Sf. Ioan Gura
de Aur, tipărit mai mult în slavonă decât în română, fiind prima Liturghie care a
vhut lumina tiparului în Moldova. Din prefaţa cărţii: „Cu mila lui Dumnezeu,
acum întâi tipărită în tipografia a sfmtei Episcopii Rădăuţului. în zilele prealuminatului domn Io Ioan Nicolae-Voevod Mavrocordat, cu blagoslovenia preasfinţitului Nechifor mitropolitu a toatl Moldova. Cu osteneala şi toatl cheltuiala
iubitorului de Dumnezeu chir Iacov (Putneanu) episcopul Rădăuţulu~ fiind cursul
anilor de la zidirea lumii 7254, iară de la întruparea lui Hristos 1745. Şi s-a
tipărit de Sandu! sîn Irimii tipografului". Dedicaţia de la sfârşit: „Sfmtei dumnă
zliaştii mitropolii din laşi".
în Muzeul Mitropoliei Bucovinei din Cernăuţi se afla, în 1943, un exemplar provenit de la Putna care se deosebeşte parţial de cel descris de către Ion
Bianu. Textul respectiv este de fapt un Arhieraticon, după cum afirmă prof. Ion
Zugrav, având în plus cele câteva rugăciuni tipărite în slavonă şi română, care
privesc „orânduiale ce se fac la hirotonia preoţilor", la cea a diaconilor. ,,Doamne
miluieşte" este tipărit în greceşte"„Kirie eleison". Se află şi o foaie scrisă de
mână ce conţine „orânduialele la hirotonia ceteţelor şi ipodiaconilor", precum şi
„blagoslovenia antimiselor". Liturghierul respectiv se termină cu următoarea
92
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dedicaţie: ,,Această sfăntă liturghie am dlruit-o sfintei şi dumnlzăiaştii mănb
tiri Putna''93.
Mitropolitul Iacov Putneanu mută tipografia de la Rădăuţi la laşi, unde
activitatea culturală pe acest tărâm a fost foarte bogată în perioada 1750-1760,
timp în care a păstorit ca mitropolit al Moldovei. A existat o influenţă directă în
mărimea numărului de cărţi tipărite în toate provinciile locuite de români şi intre
dezvoltarea învăţământului în limba română, având loc o participare tot mai
largă a unor cercuri instruite, la creşterea procesului cultural, la înfăptuirea
inoirilor luministe ale naţiunii române.
Alături de mitropolitul Iacov Putneanu care după 1760 se stabilise la Putna
care era metania sa, unde se deschisese Academia Duhovnicească, a activat
intens şi arhimandritul Vartolomei Mizăreanu. După ce acesta fusese. până în
1773 egumen la mănbtirea Solca, întors la Putna, îi scrie la 15 ianuarie 1774 lui
Teodosie Scânteie, călugăr de la Solca, „... ne ostenim cu lucrul nostru ştiutu,
care este cetania svintelor cărţi, punerea lor· de pe limba moschicească pre
românie, acmu dentâia oară, apoi grija de tipămicitu, pe lângă care s-au mai
adaos grijă noaă". Din pasajul respectiv ar rezulta intenţia de a se relua cu probabilitate reînfiinţarea tipografiei de la Episcopia de Rădăuţi, sau chiar la Putna,
care însă nu s-a mai putut materializa datorită războiului ruso-turco-austriac,
(1768-1774), prezenţei oştilor străine în Moldova, precum şi ocupării Bucovinei
de către Austria în 1775. Scrisoarea respectivă, publicată în 1945 de către profesorul Petru Rezuş, a fost contestată ca autenticitate, dar pe monahul Teodosie îl
gbim ca martor hotarnic din partea mlnăstirii Solca, în 1768 iulie 8 şi iulie 20,
pentru satele Caşvana şi Badeuţi. La data de 2 iulie 1771, „monah Teodosie ot
Solca", a fost hirotonisit ca diacon de către episcopul Dositei Herescu, fiind
înscris în Catastivul de hirotonii al Episcopiei de Rădăuţi. Altă menţiune despre
el se află în Condica Mănbtirii Solca, unde arhimandritul Vartolomei Măză
reanu notează intre stiharele existente la 10 noiembrie 1775 în cadrul mănbtirii
şi „unul din pândză dăruit de duchovnicul Theodosii' 094 • Rezultă că autenticitatea acestei scrisori trebuie reanalizată, existând argumente contemporane în
favoarea existenţei ei.
Arhimandritul Vartolomei Măzăreanu de la Putna, un colaborator foarte
apropiat al episcopului Dositei Herescu şi al lui Iacov Putneanu proin mitropolit,
toţi trei ucenici ai mitropolitului Antonie, a fost un monah foarte înzestrat şi
instruit, care a făcut multe traduceri din slavonă sau rusă, „pre moldovenie" sau
„pre românie", majoritatea lucrărilor fiind cu caracter religios, dar şi compilaţii
513
D. Dan, op. cit., 223-224; Ion Zugrav, Muzeul bisericesc al Mitropoliei Bucovinei,
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istorice, sau de documente istorice ale unor mmăstiri, contribuind la desvoltarea
culturii şi spiritualităţii româneşti. El a fost şi dascălul care s-a ocupat direct de
Academia Duhovnicească de la PutIÎa.
H. ŞCOALA DUHOVNICEASCĂ DE LA EPISCOPIA DE RĂDĂUŢI
Renaşterea naţională

la români impunea şi asigurarea deschiderii de şcoli,
pentru a lărgi numărul ştiutorilor de carte, trecându-se de la ucenicii instruiţi de
către monahi în cadrul mmăstirilor sau dascăli ambulanţi, la un număr mult mai
mare de tineri. Pe la mijlocul sec. al XVIII-iea aflăm preocupări din partea domniei Moldovei, în legătură cu organizarea şcolilor mănăstireşti şi episcopale,
despre care cronicarul Ion Neculce scrie că, în a doua sa domnie, Constantin
Mavrocordat (sept. 1743-iulie 1745), „au întărit şcolile cele elineşti şi slavoneşti. Aşijdere au mai Bcut şcoli de învă~tură şi latineşti şi arăpeşti, şi-au dat
ştire tuturor mazililor în toată ţara, ca să-şi aducă copiii la învăţătură la şcoală,
ca să înveţe orice limbă le-ar fi voia, pentru ca să se afle oameni învăţaţi şi în
pământul nostru al Moldovii, precum sunt şi printr-alte ţări şi părţi. Iar dascăli
lor le să dă plată din visteria domnească"95.
La 25 decembrie 1747, Grigore Ghica II Voievod emite poruncă pentru
înfiinţarea şcolilor din Moldova, care „sunt o îantână din care se adapă obştes
cul norod cu îndestularea învăţăturii şi inţelepciunii". înainte vreme, „din nepurtarea de grije a domnilor", nu se obişnuia a se ţine „şcoale de învăţătură, era
multă prostie", cei puternici ţineau dascăli pentru copiii lor, dar „cu învăţătura
cea desăvârşită nu să procopsea". Hotărăşte ca la cele „trei episcopii, la Roman,
la Rădăuţi şi Huşi'', să aşeze trei şcoli de slovenie, episcopii să găsească dascăli
de slovenie şi românie, rânduind leafa lor la 80 lei pe an, care să fie plătită
jumătate la Sf. Dumitru şi jumătate la Sf. Gheorghe. Fondurile pentru plata
dascălilor se strâng din darea preoţilor (1 galben pe an), episcopii având în grije
slujba dascălilor şi să facă cercetarea şcolilor şi modul în care „copiii se procopsesc cu învăţătura lor'"96.
Prin documentul lui Ioan Teodor Callimachi din 25 iunie 1759, se înfiinţează şi şcoala de la mmăstirea Putna, unde se află „un dascăl care de câţiva ani
învăţa cu mare folos ucenicii ei", fiind vorba despre arhimandritul Vartolomei
Măzăreanu 97 •
Şcoala de la Episcopia de Rădăuţi ajunsese la mare înflorire în perioada
1747-1760, timp în care Iacov Putneanu s-a aflat ca episcop, trecând apoi ca
95
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mitropolit al Moldovei. La această şcoal~ pe lângă scris, citit, se făcea geografie, istorie, socotit, cântare, cronologie pascal~ precum şi limbile român~ slavona şi greacă. Grigore III Ghica-Voievod in'troduce la l 5 noiembrie 1775, obligaţia ca înainte de a fi hirotonisiţi ca diaconi sau preoţi, candidaţii trebuiau să
prezinte „clrţile dascălilor celor preoţeşti, cari clrţi să arate toată procopseala la
toată bisericeasca învăţătură"98 • Tot el hotărâse în 1766 înfiinţarea unei epitropii
a şcolilor, condusă de către mitropolit şi boieri, document în care sunt menţio
nate 6 şcoli ţinutale existente la Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc,
Putna, Cernăuţi şi Câmpulung pe Ccremuş99•
La aceste şcoli se foloseau ca manuale cărţi de uz bisericesc, singurele de
altfel accesibile, în special Ceaslovul şi Psaltirea, care erau învăţate din scoarţă
în scoarţă, după care se trecea la altă materie. în multe· cazuri, dascălii erau
cadre clericale-monahale, unii utilizau şi alte cărţi, care prin conţinutul lor depă
şeau pe cele bisericeşti, făcând astfel tranziţia înspre învăţământul laic. Din
banii strânşi de către episcopul Dositei Herescu pentru plata şcolilor, la 22 iunie
şi 26 octombrie 1766, precum şi 8 iunie 1767, dascălul şcolii de la Rădăuţi era
retribuit cu câte 40 lei la Sf. Gheorghe şi alţi 40 lei la Sf. Dumitru 100•
Un exemplar din Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu Lumea, tipărit de
către Dimitrie Cantemir la Iaşi în 1698, aflat la mănăstirea Sf. Ioan din Suceava,
cu text paralel român şi grecesc, o adnotare menţionează că aparţine mănăstirii
Sf. Ilie - Suceava, şi însemnarea: „Şi am luat-o eu, Ioan Cogălniceanu, fiul lui
Constantin Cagăl(niceanu) când am fost la Rădăuţi de învăţam carte; şi atunci
era egumen Sava Scorţăscul. Şi am ţinut-o eu păn-amu, tot la mine este. Ioan
Cogăl(niceanul)". Anul a putut fi citit numai parţial 17.. Denotă că această carte
a fost utilizată ca manual pentru limbile română şi greacă 101 •
Şcoala Episcopală de la Rădăuţi precum şi Academia Duhovnicească de la
Putna, au avut un rol deosebit în ridicarea culturală a ţinuturilor din Nordul Moldovei, ocupate apoi de către austrieci, pe care le va numi Bucovina. Nu se cunosc
câţi ucenici-elevi au învăţat la cele două şcoli, dar cu totul informativ, putem face
o comparaţie cu hirotoniile făeute de Episcopia de R~dăuţi. În toamna anului
1941, în vechea arhivă a Mitropoliei Bucovinei din Cernăuţi, care era complet
răvăşită de sovietici în timpul primei ocupaţii a Nordului Bucovinei, a fost găsit
Catastivul de Hirotonii al Episcopiei de Rădăuţi, pentru perioada 1757-1782,
care este sub·forma unui registru (35 x 18 cm.), cuprinde 80 de pagini, ce sunt
împărţite pe ţinuturi, precum şi pe alte capitole, fiind trecute 696 de hirotonisiri,
10 persoane care au rămas ca dieci. Împărţirea registrului: Ţinuturile din eparhia
Episcopiei de Rădăuţi: Cernăuţi, Dorohoi, Suceava şi Hotin (numai pentru
Dumitru Furtună, Preofimea românească în sec. al XVIII-iea. Starea ei culturală şi
material4, Bucureşti, 1915, p. 157.
519 Teodor Codrescu, op. dt., voi. XIV, Bucureşti. 1889, p. 186-192.
100
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perioada 1770-1775); Călugări de pe la mănlstiri şi din alte eparhii (6 hiritonisiri între 1781-1783); Călugări de pe la mănăstiri şi dieci din alte eparhii; Dieci
care nu sunt hirotonosiţi ca diaconi ( l O persoane); Preoţi şi diaconi ce li s-au dat
de la noi blagoslovenie sl slujească în eparhia Răclăuţului, fiind ei hirotonisiţi de
alţi arhierei (5 persoane în 1772). Pentru perioada 1757-1771, catastiful este
completat de aceeaşi mână, apoi de alte mâini. Sunt menţionate numai numele
de botez, tara cele de familie, cu satul din care erau de baştină, iar călugării cu
mmtăstirile din care erau cu metania, calitatea pentru care au fost hirotonisiţi,
diacon, popll sau „diaconi popă". Apar cazuri când o persoană a fost hirotonisită
ca diacon, iar după un timp şi ca popă. Completarea catastivului a încetat în anul
1783, în urma mutării Episcopiei de la Rădăuţi la Cemlluţi.
Exemplificări de hirotonisiri de persoane din Ţara Ungurească, denotând
legăturile culturale şi spirituale dintre provinciile româneşti:
- 1758; mai 28 - ,,Diacon Neculai din Ţara Ungurească s-au hirotonisit
diaconi popă";
- 1758, august 22 - „Teodor ot tam "(tot de acolo - n.n.), s-au hirotonisit
diaconi popă";
- 1759, noiembrie 5 - ,,Doi dieci ungureni s-au hirotonisit diacon i popă";
Exemplificări de persoane hirotonisite din ţinuturile eparhiei:
Ţinutul Cemlluţi

- 1763, martie 23 - Simion ot Băceşti - „diacon i popă"
Ţinutul Dorohoi
- 1777, aprilie 25 - Ioan ot Arbore - diacon
Ţinutul Suceava
- 1762, iunie 29 - Mihai ot Arbore - diacon
-1767, dechemvrie 21 - Gavril ot Arbore -diaconi popă
- 1770, iulie 6 - Vasile ot Arbore - diacon
- 1770, august 12- Diaconul Vasile ot Arbore....: popă
- 1771, iulie 2- Vasile diacon ot Arbore -popă
- 1774, martie 9 - Teodor ot Arbore - diacon
- 1775, iunie 2 -Teodor ot Arbore -popă
De la mănăstirea Solca apar hirotonisiţi 4 monahi în diaconi, între care se
află şi monahul „Teodosie ot Solca" la data de 2 iunie 1771. Este diaconul
Teodosie Scânteie, căruia i s-a adresat arhimandritul Vartolomei Mă7.ăreanu în
1774, ca să treacă la Putna. Din satele stăpânite de mănăstirea Solca, sunt 19
hirotonisiri: Solca 4, Arbore 7 (5 persoane), Botoşana 3, Bădeuţi l şi Grămeşti 4.
De la mănăstirea Putna, sunt hirotonisiţi 9 monahi ca diaconi, unul ca preot, iar
monahul „Teoctist ot Sihastrie Putni'', ca diacon şi popă. La data de l aprilie
1778, arhimandritul Vartolomei Măzăreanu şi ieromonahul Ilarion de la mănăs
tirea Putna, ii eliberează tânărului Isaia Baloşescu cartea .de studii la terminarea
Academiei Duhovniceşti de la Putna. La 14 aprilie· 1778, acesta a fost hirotonisit
,,monah Isaia ot Putna", ca diacon. Este viitorul arhimandrit şi episcop al Bucovinei. Din partea satelor stăpânite de către mănăstirea Putna, sunt 57 de hirotohttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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nisiri, din care desigur că proveneau persoanele ce urmaseră şcoala de la Putna.
Din partea altor mănăstiri, nu apare decât un singur caz, monahul ,,loanichi ot
Moldoviţa", hirotonisit ca diacon şi popă. Menţionăm că mănăstirile erau subordonate direct mitropoliei şi nu unei episcopii. De la Episcopia de Rădăuţi, apar
următoarele persoane:
- 1777, ghenarie 4
monah Teodosie - diacon i popă
- 1777, aprilie 13
monah Isai
- diacon
- 1778, aprilie 12
monah Misail
- diacon
- 1779, martie 28
monah Gherasim - diacon
- 1782, dechemvrie 6 monah Venedict - diacon
- 1783, ghenarie 6
ierodiacon Misail - popă
Grupate pe ţinuturi şi alte categorii, hirotonisirile anuale însumează:
Ţinutul

Anul

1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
Total

Cernăuţi

Dorohoi

Suceava

8

7
3
6
4
10
6
4
4
4
4
3

Hotin

Ciluglri de la alte mănăstiri
şi dieci din alte eparhii

9

9

8
7
3
3

7
23
9

7
5

8
1
l

9
18
10
14
13

25

24
17
8

7
19
6
4
268

Total

9

7
1
6
5
1
5
5
5
3
9
4
4
6
3
5
3
5
5
5
2
1

9
11

6
8
7
8
3
12
7
10

1
3

11

5

7
2

4
1
5

10
24
23
17
14
1

3
6
8
5
2
7
1
3
5
1
10
3
2
1

107
140
92
89
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14
4
40
63
51
50
39
46
31
25
30
20
41
11
9

1
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Eparhia ţinutului Hotin a aparţinut de episcopia de Rădăuţi numai în anumite perioade, ea fiind constituitl ca şi episcopie separatl 102•
·
Preoţii erau dintre principalii beneficiari ai şcolilor, ei trebuind să-şi dobândească pi::cgătirea corespunzătoare într-o şcoall de slavonie şi românie. în anul
1733, Grigore Ghica II, domnul Moldovei, introducea darea de un galben pe
an, care trebuia plltită de către fiecare diacon sau preot, constituindu-se astfel
fondul de întreţinere al şcolilor din Moldova, care va fi menţinut şi pe timpul
ocupaţiei austriece.
Sunt cunoscute câteva documente din timpul episcopului Dositei Herescu,
privind strângerea din eparhia episcopiei a banilor pentru dajdea preoţilor pentru
fondul şcolilor, din care majoritatea erau trimişi la Mitropolia Moldovei din laşi:
- 1766, iunie 22: situaţia banilor încasaţi de la 283 preoţi şi diaconi, câte
2 lei noi de nume, care au fost distribuiţi: 450 lei la mitropolie, câte 40 lei la
şcolile din Botoşani şi de la Episcopia de Rădăuţi, 30 lei la şcoala de la Putna.
- 1766, (octombrie 26); încasaţi de la eparhiile Cemluţi, Dorohoi şi Suceava,
câte 2 lei de nume de la 282 preoţi şi diaconi,respectiv 564 lei. S-au predat 494
lei la mitropolie, 30 Ici şcolii de la Putna şi 40 lei celei de la Episcopia din
Rădăuţi. Au fost scutiţi 16 preoţi şi diaconi din Cernăuţi.
Au mai fost trimise la mitropolie următoarele sume rezultate din documentele cunoscute până in prezent: 1771 = 1100 lei; 1773 = 500 lei; 1774. = 500
lei; 1775 = 500 lei 103.
Şcoala Episcopală de la Rldăuţi avea şi treapta a II-a, cu o secţie teologică
şi alta laică, cc pregătea dieci, pisari şi logofeţi necesari în administraţie. Un
raport din 1777 menţionează că la Rădăuţi învăţau câte 50 elevi. Autorităţile
austriece au interzis trimiterea de către episcopie a banilor pentru şcoli la Iaşi,
wmând ca din sumele strânse să se formeze ,.Fondul scolastic al Ţării", respectiv al Bucovinei. Şcoala de pe lângă Episcopia de Rădăuţi a fost desfiinţată în
1781, când şi sediul episcopiei a fost mutat la Cernăuţi (ianuarie 1782). ln 1786
a fost elaborat regulamentul bisericesc (şcolar), care stabilea că preoţimea nu
trebuia să aibă nici o înrâurire asupra învăţământului, iar toate problemele legate
de şcoală revin autorităţilor laice. ln 1786 se înfiinţează la Suceava un seminar
teologic, condus de către sârbul Daniil Vlahovici, care în 1790 a fost mutat la
Cernăuţi, iar dascălul acestuia a devenit episcop al Bucovinei.
I. DOMENIUL EPISCOPIEI DE RĂDĂUŢI

Din documentele menţionate anterior, rezultă moşiile numite cpiscopeşti
care au aparţinut Episcopiei de Rădăuţi. După ocuparea Bucovinei de către
Austria, a fost înfiinţată comisia· de delimitare a proprietăţilo~, în faţa căreia
102 Tit Simedrea, Mitropolitul Bucovinei, Calaslivu/ tk hirotonii al Episcopiei Răd4uţului
pe anii 17J7-1782, Cemluţi, lipograf°Ja Mitropolitului Silvestru, 1943, p. 1-28.
103
Vasile Oh. Miron,, ..., op. dt., p. 368, 371, 37~377, 406, 413, 421, 423.
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fiecare proprietar a fost obligat să-şi prezinte moşiile şi documentele în baza
cărora le stăpâneau. Neputându-se prezenta personal în. faţa comisiei, Dositei
Herescu scrie din Rădăuţi ]a 25 februarie 1782, o ,,înştiinţare" prin care-l deleagă
pe ieromonahul Inochenţie din mănăstirea Rădăuţilor, să prezinte ,,scrisorile de
stăpânire, veniturile, izvoadele pentru dobitoace", şi fiindcă „după înalte porunci
se face jurământ la cinstita comisie din partea acelora care merg să de(a) sama,
aceasta nu iaste de trebuinţă să jure, căci veniturile şi toate celelalte cât să arată
în izvoade sunt supt iscălitura me(a) trimisă".
Prima înfăţişare a fost la 9 martie 1782, dar ieromonahul Inochentie, necunoscând conţinutul scrisorilor pe care le avea asupra sa, a fost caracterizat de
către comisie ,,foarte ignorant" şi trimis să revinl pe 12 martie, după ce va citi
documentele respective. Din răspunsurile date la a doua înfăţişare, ·reţinem
următoarele proprietăţi, fără a mai menţiona şi donatorii moşiilor respective.
Ieromonahul Inochentie nu ştie să raspundă la întrebarea cine a fundat
Episcopia de Rădăuţi. Se trece la moşiile episcopiei, care sunt:
I. În Cordon, satele: Rădăuţi, Coţmani, Lastiuca (care mai înainte şi în
scrisori se numeşte Sadova), Suhoverca, Clivodin, Davideşti, Chliveşti, Havrileşti, o pivniţă risipită în Suceava (cumpmată cu 110 florini de către episcopul
Dositei de la Ion Solomon starostele evreilor din Suceava, la 1 fevruarie 1761,
situată în piaţa vitelor), un loc de casă în Cernăuţi, cumpărat cu 200 lei de la
Simion, preot din Beceşti.
II. Peste Cordon, în Moldova, satele: Havarna, Suliţa Nouă, ţinutul Herţa
Dorohoi şi jumătate din Bălileşti (Bănileşti, fost al marelui logofăt Ion Tautu,
mort în 1511), ţinutul Suceava.
După tradiţie, toate satele numite episcopeşti, au fost dăruite episcopiei de
către Alexandru-Voievod (cel Bun), dar nu există nici un document doveditor
pentru că „scrisorile s-au pierdut". Au însă cărţi de confirmare de la domnul
Ştefan cel Mare din anul 1503 (7015), aflate în stare foarte proastă, fiind reţinută
cartea de la Ştefan cel Tânăr din 1520 (7028), prin care se întăres~ Episcopiei de
Rădăuţi aceleaşi moşii. Pentru Rădăuţi, episcopia poseda o hotarnică din 1768,
făcută în urma certurilor avute cu mănăstirea Suceviţa, privind hotarul dintre
Volovăţ şi Rădăuţi. Vreme de 300 ani episcopia a posedat aceste sate în linişte
din toate părţile. Inochentie menţionează că în confirmările domneşti sunt
cuprinse şi satele Ciaplinţa, Plutna şi Rohozna, ţinutul Cernăuţi, dar pe care nu
le mai posedă În prezent. Inochentie semnează procesul verbal ca „vechil episcopesc"104.
în satul Coţmani, ţinutul Cernăuţi, exista o căpitănie a călăraşilor domneşti, cu panţiri, purtători ai poruncilor domneşti, din partea cărora Episcopia de
Rădăuţi a înregistrat multe împotriviri şi nesupuneri la darea boierescului.
Aceasta a fost mutată apoi 1a Vijniţa, iar în 1792 la Rădăuţi (herghelia şi remonta),
104

Ibidem, p. 452, 454; D. 01111, op. dl., p. 23~232.
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când au fost arendate pământurile din domeniul Rădăuţilor, ocupând şi toate
construcţiile ce aparţineau episcopiei.
- 1749, iulie, 5 şi 1750, mai, 29; Domnitorii Constantin Mavrocordat şi
Constantin Racoviţă, la cererea episcopului Iacov (Putneanu), scriu starostelui şi
marelui căpitan de Cemăuţ~ ca să-i oblige pc călăraşi să lucreze 12 (24) zile pe
an la treburile coiscopici şi să dea dijma după obicei.
- 1751, septembrie, 5; Constantin Racoviţă trimite un aprod ca să stea
zapciu pc călăraşi şi alţi oameni din Coţmani, obligându-i să lucreze boierescul
sau să dea 2 lei de casă. La 15 februarie 1754, Matei Ghica-Voievod, porunceşte
starostelui de Cernăuţi şi marelui căpitan de Coţmani, să le vină „de hac"
călăraşilor din Coţmani şi Hlivişte.
-1756, mai 4; Constantin Racoviţă dă hrisov domnesc ca să mute călăraşii
din Coţmani, care se va numi Căpitănia de Cernăuţi, iar după strângerea
recoltei, în luna august, aceştia se vor muta pe moşia Hlivişte şi vor da 2 lei de
fiecare gospodar şi celelalte după hotărârea testamentului. Restul locuitorilor ce
nu sunt călăraşi vor fi înscrişi la birul visteriei.
- 1757, mai 29; Scarlat Ghica-Voievod dă carte de volnicie episcopului de
Rădăuţi de apărare a moşiilor din ţinutul Cernăuţi, de cirezi de boi, vaci, herghelii
boiereşti, turceşti, călugăreşti şi apărarea pădurilor sale de oamenii din Ţara
Leşească. Este vorba de marile iarmaroace de animale ce se ţineau în apropierea
hotarelor cu Polonia, când erau adunate mii de animale în vederea vânzării lor.
- 1758, iunie, 9; Scarlat Ghica-Voievod aprobă ca 16 călăraşi de pe moşia
Coţmani să se mute pentru „paza marginei" (hotarul Moldovei), care vor locui
în satele Hliviştea şi Havrileşti. La 1 august 1761, birnicii din satul Havrileşti al
episcopiei, se plâng contra călăraşilor din Hlivişte, că le iau locul de hrană şi-l
lucrcază 10 s.

Mutarea hergheliei cu cai de prăsilă pur sânge la Rădăuţi, cu data de 1. mai
1792, a condus la arendarea a 17264 iugăre de pământ fost episcopesc sau
mănăstiresc, cu o arendă de numai 50000 şi apoi 60000 florini, sumă foarte mică
pentru acest domeniu cc se întindea spre Frătăuţi, valea Sucevei spre Putna,
păscătoarea de la Lucina şi spre Volovăţ, Burla şi Arbore 106• în construcţiile
existente din preajma bisericii Episcopiei de Rădăuţi, au fost amenajate locuinţele administraţiei, depozitele şi grajdurile, un manej şi două silozuri. Birourile
şi locuinţele funcţionarilor au fost rânduite în clădirile episcopale care rămă
seseră goale. Vechea clisiamiţă a devenit sediul administraţiei hergheliei, fostele
chilii au fost transformate şi amenajate ca boxe pentru cai, clădindu-se şi un
mare manej, care a dăinuit până la construcţia noilor blocuri pe str. Bogdan-Vodă 107•
Vasile Gb. Miron ş.a, op. cit., p. 277, 279, 285, 295, 311, 319, 323, 342.
P. Rezuş, op. dt., p. 74-76; Isidor Onciul, Fondul Religioruu al Bucovinei, Cernăuţi,
1890, p. 278, 284.
107
Petre Rezuş, op. dt., p. 74-75.
li>$
106
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Biserica Ortodoxă avea o organizare straveche, încă din timpul lui Alexandru cel Bun (1400-1432), era puternic!, bogată prin salba de ctitorii domneşti şi
boiereşti, fiind legată de construirea, consolidarea şi înflorirea statului feudal
Moldova. Unele mănăstiri au devenit necropole, centre de cultură şi artă, măr
turii ale cugetului şi spiritualităţii româneşti. Domnitorii şi boierii le înzestraseră
cu generozitate, veac după veac, cu sate, moşii, branişti, păşuni, fâneţe, poieni,
vii, prisăci, heleşteie, scutiri de vămi etc., ce constituiau domeniile mănăstireşti,
ca reazăm material pentru a putea fi centre de cultură pentru poporul român din
acest colţ de ţară.
Mănăstirile şi schiturile din Bucovina posedau 267 de proprietăţi, adică
peste jumătate din suprafaţa acestei provincii, şi peste un sfert din restul moşiilor
Moldovei. Toate aceste bogăţii au fost secularizate de statul austriac, constituind
Fondul Religionar (Bisericesc) al Bisericii ortodoxe, pe care însă l-a subordonat
economic şi financiar administraţiei catolice de stat din Lwow - Galiţia 108•

J. REFORMA ORGANIZĂRII BISERICII ORTODOXE DIN BUCOVINA

La data ocupării de către Austria a acestui colţ de ţară româneasc3, se aflau
17 mănăstiri, 15 schituri, 4 sihăstrii, 247 biserici cu peste 90 călugări şi preoţi,
ce exercitau o puternică înrâurire asupra celor 26. 731 familii de credincioşi
ortodocşi.

Autorităţile

austriece au adoptat şi pus în aplicare un vast program de
reforme, dintre care unele speciale în domeniul bisericesc, cultural şi
şcolar. Le amintim pe cele mai importante, ce-au avut consecinţe negative
asupra schimbării caracterului românesc al Bucovinei.
- Secularizarea proprietăţilor mlnăstireşti, desfiinţarea mănăstirilor, schiturilor şi sihăstriilor, lăsând doar Putna, Suceviţa şi Dragomirna, dar Bră domeniile lor mănăstireşti. Crearea prin hotărârea imperială din 19 iunie, 1763, a
Fondului Religionar, prin preluarea tuturor proprietăţilor mănăstireşti şi ale
Episcopiei de Rădluţi, cu scopul declarat ca veniturile acestuia să fie utilizate
trebuinţelor spirituale ale credincioşilor, pentru biserici şi şcoli, dar a cărui visterie a fost supusă administrării, controlului şi utilizării în folosul statului.
- Ruperea tuturor legăturilor cu Mitropolia Moldovei din laşi şi subordonarea bisericii din Bucovina, Mitropoliei sârbeşti din Karlowitz.
- Subordonarea şi transformarea, în parte, a clerului ortodox bucovinean,
într-un aparat funcţionăresc, apărător şi executor al politicii imperiale.
măsuri şi

°'

Mihai Iacobescu. Din istoria Bucovinei./. (1774-1862), Bucureşti, F.ditura Academiei
Române, 1993, p. 288- 304.
1
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- înllturarea treptată a primatului exclusiv al religiei ortodoxe în Bucovina, sprijinirea pătrunderii şi răspândirea, în special, a catolicismului, dar şi a
altor confesiuni.
- închiderea şcolilor de la Episcopia de Rădăuţi şi Putna, renunţarea la
obligativitatea învăţământului şi deschiderea treptată de şcoli cu limba de
predare germană.
- Episcopul Bucovinei rămânea numai cu problemele dogmatice şi spirituale, el fiind numit de către împăratul Austriei; parohii, protopopii şi vicarii erau
recomandaţi formal de către episcop, dar erau numiţi de către guvernatorul din
Lemberg (Lwow).
în fiuntea eparhiei Bucovinei se afla Consistoriul, format din episcop şi
4 consilieri sau asesori, dintre care 2 erau clerici cu titlul de vicari sau arhimandriţi, şi 2 funcţionari de stat civili, care adeseori erau de altă confesiune decât
cea ortodoxă.
La 29 aprilie 1786, se adopta şi aplica Regulamentul Administraţiei Bisericeşti (Regulamentul Duhovnicesc), care împărţea eparhia Bucovinei în
6 decanate: Cemăuţ~ Ceremuş, Nistru, Berbomeţ, Vicov şi Suceava, conduse de
către protopopi sau protopresviteri, precum şi vicariatele Câmpulung pe Cennuş
şi Câmpulung Moldovenesc. Numărul parohiilor a fost redus de la 239; în. 1784,
la 186, în anul 1786; ele au fost supuse dogmatic şi spiritual episcopului Bucovinei 109.
Se redau mai jos numărul protopopiatelor, vicariatelor, parohiilor, familiilor, bisericilor şi preoţilor de rând, propuse în 1784 de către episcopul Dositei
Herescu.
Nr.
parohilor

Protopopiatul
sau vicariatul
Cemluţilor

34
42
29
36
47

Ceremuşului

Nistrului
Berbometului
Sucevei fi vicariatul
CAmpuhmgului Moldovei
Vicovului şi vicariatul
CAmpulungului pe Ceremuş

Sl

239

Total

numind
Familiilor

Bisericilor

Preoţilor

5.427
4.597
3.345
3.109

39
46
29
36

61
51
34
38

4.787

50

54

S.466

47

58

26.731

247

296

ln lista protopopiatelor şi bisericilor subordonate, numărul familiilor cuprinde numai locuitorii de religie ortodoxă, fără cel al altor confesiuni, care, în
sec. XIX, şi-au construit propriile lăcaşuri de cult. ·

°' Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina ••. , Bucmeşti, 1916, p. 203-210.

1
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în 1860, Nicolae Petrino, deputatul Bucovinei în parlamentul imperial din
Viena, relatează că, în vreme ce în toate localităţile bucovinene au fost construite biserici catolice din piatră, din banii Fondului Bisericesc abia s-au ridicat
6 bisericuţe modeste din piatră, restul fiind din lemn. Această proliferare a bisericilor catolice, a dus la aplicarea măsurii antinaţionale, în sensul el îndrumarea
şi supravegherea învlţărnântului în Bucovina, a fost scoasă din drepturile episcopului ortodox, fiind pusă sub oblăduirea Consistoriului catolic din Lemberg.
La Gura Humorului. pentru militarii şi funcţionarii legaţi de paza graniţei
cu Moldova, s-a construit, între 1809-1811, o bisericl romano-catolică din zidă
rie, alta în 1814, la Cemluţi, astfel el, în 1820, existau 15 parohii, de care aparţineau 239 sate, în care se aflau credincioşi catolici, la .o populaţie totală de
250000 locuitori. Între 1820-1821, s-a ridicşt la Cemluţi prima biserică grecocatolicl (unită) din piatrl, creându-se noi parohii pentru acest cult, la Hliboca
(Adâncata), Pohorlluţi, Siret, Storojineţ, Broscluţi, cu biserici proprii, iar la
Suceava au preluat biserica învierea, ctitorită în 1551 de cltre Elena doamna,
soţia domnitorului Petru Rareş. în Cemluţi, protestanţii şi-au construit biserică
în 1847, iar între 1820-1845, evreii şi-au ridicat o sinagogl.
Transformarea Bucovinei într-un mozaic de confesiuni religioase, s-a făcut
treptat, astfel că în 191 O, populaţia ortodoxl reprezenta numai 68,59% din
totalul locuitorilor.
Fondul Bisericesc (Religionar) constituit prin secularizarea proprietăţilor
funciare, silvice ş.a. ale mlnlstirilor, înzestrate de cltre domnitorii şi boierii
Moldovei, cuprindea 105 mile pltrate, iar pânl în 1900, autorităţile austriece au
înstrăinat 72 mile pltrate, plstrând doar 33 mile pltrate. în 1865, Aron Pumnul
constata printr-un studiu, el din cele 267 proprietăţi, nu se mai aflau în stăpâ
nirea Fondului Bisericesc decât 178 moşii 110•
Episcopul Dositei Herescu a plstorit trei decenii Episcopia de Rădluţi şi
inel aproape un deceniu Episcopia Bucovinei din Cernăuţi, timp în care amilitat şi acţionat ca ocrotitor al continuităţii româneşti în Bucovina înstrlinată. în
timpul apostolatului său, biserica ortodoxă a fost singura aplrltoare a drepturilor poporului român băştinaş şi singura ocrotitoate a fiinţei naţionale, a tradiţi
ilor seculare de neam şi confesiune în faţa numeroaselor tentative de desnaţiona
lizare şi convertire religioasl. Împovărat de ani, episcopul Dositei s-a stins din
viaţă la 2 februarie 1789, iar rlmăşiţele sale plmânteţti au awt şi ele o soartă
zbuciumatl, fiind purtate în timp, de la biserica Sf. Treime, la biserica Sf. Paraschiva, cimitirul Horecea, ca apoi să fie depuse în capela episcopall din acelaşi
cimitir, care şi ea a fost devastată în epoca comunistl ruseasd 111 •
11o Mihai

111

lacobescu, op. cit.: p. 288-314.

Mircea Lutic, Episcopu/ Dositei Herescu - un ocrotitor al

continuităţii româneşti în

Bucovina înstrt!inală, „Glasul Bucovinei", Cemluţi -Bucureşti, I, m. 4, 1994, p. 32-43.
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La 27-28 august 1871 (stil nou), din iniţiativa Societăţii studenţeşti ,,Junidin Viena, au avut loc serbările comemorative a 400 ani de la
sfinţirea mănăstirii Putna, la desflşurarea wora rolurile principale le-au avut
studenţii români bucovineni, în fruntea cărora s-au aflat moldoveanul Mihai
Eminescu şi ardeleanul Ion Slavici. ln· trecerea lor prin Rădăuţi, au poposit şi la
Biserica Sf. Nicolae. fntr-un manuscris intitulat Catastivul celor de trebuinţă
traiului zilnic, publicat în extras de către Petru Rezuş, sunt consemnate cuvintele măreţe şi profetice rostite de către marele nostru poet Mihai Eminescu, după
cc vizitase gropniţa domnească din Rădăuţi: ,,Românii n-or sta cât lumea împărţiţi, nice clicaţi de ciubotele cătanelor împărăteşti, şi-a veni şi ziua cea marc
pentru Rădăuţi, când se vor trezi voievozii din morminte: Ştefan cel Marc ne
cheamă la Putna" 112 •
Simbolul acestei chemări patriotice îşi păstrează actualitatea şi în vremurile noastre, când fraţii despărţiţi de sârma ghimpată îşi aşteaptă întâlnirea de la
Putna.
mea

Română"

Resume
Dans la deuxi~me partie de l 'etude L 'egUse episcopale St. Nicolas (Bogdana) de Rt'Idăuţi.
Les XIJl"-XJX• siecles, sont presentes des manuscrits et des livrea anciens, l'activite de l'imprimerie de Rldiuţi, le domaine episcopal et la nouvelle forme d'organisation de l'eglise ortodoxe
de Bukovine.

112

PebU Rezuş, op. cit., p. 150.
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ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE ÎN BUCOVINA
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA (I)
MARIAN Ol.ARU

Intrată

sub stăpânire austriacă, din anul 1774, partea Moldovei de Sus,
de austrieci Bucovina, a cunoscut profunde transformări demografice
rezultate din politica susţinută de colonizare şi din dorinţa austriecilor de a crea,
din teritoriul ocupat, o provincie de tip austriac. Dacă la începutul ocupaţiei austriece în Bucovina era o densitate a populaţiei de 7 locuitori pe km2, în 1910,
densitatea populaţiei era de 76 de locuitori pe km 2• ln cifre absolute 1 aceasta a
crescut de la 75000 locuitori, în 1774, la 794924 locuitori, în 1910. De remarcat
că, în perioada 1786-1846, populaţia Bucovinei a crescut cu 197%, „ceea ce
este foarte mult faţă de o creştere «normală>> care ar fi trebuit să fie cu 77%2 • în
perioada 1786-191 O, populaţia Bucovinei a crescut de 5,7 ori, numărul românilor de 3 ori, al rutenilor de 9,6 ori şi celelalte naţionalităţi au crescut de 18 ori.
Ceea ce înseamnă că ponderea românilor a scăzut continuu3 de la 68%, în 1786,
la 34,4%, în 1910. în acelaşi timp este spectaculoasă creşterea evreilor în ansamblul populaţiei Bucovinei, de la 2425 -în 1774, la 102919- în 1910".
în afara politicii oficiale de susţinere a colonizării Bucovinei cu alte numeroase elemente etnice alogene (prin scutirea de a presta serviciul militar pe
30 de ani, extinsă apoi la 50 de ani, reducerea robotei şi o serie de alte facilităţi),
cauzele migraţiilor în această provincie mai erau determinate şi de condiţiile
naturale prielnice activităţilor agrare şi practicării diverselor meserii, de dorinţa
unora de îmbogăţire etc. Oricum, una dintre constantele politicii austriece în
Bucovina a fost aceea „de a se alia cu cei mai slabi din afara şi dinlăuntrul ei, şi
nicidecum cu cei mai tari"(românii - n.n.)4.
Racordarea Bucovinei, prin incorporarea în Austria, la o economie modernă, impactul produs prin introducerea „ordinii imperiale" austriece - a determinat schimbarea structurală a numărului şi importanţei diferitelor profesii,
numită

1

Vladimir Trebici, Demografie - ucerpta el selecta. Academicianul la vârsta tle 80 tle

ani, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, p. 117.
2 Jbitlem, p. 118.
3 lbitlem, p. 119.
4
Radu Grigorovici, Poutica austriac4 şi rezultatele ei adeseori nea.şteptaJe, „Septentrion Foaia Societăţii pen11U Cultura şi Literatura Romini în Bucovina", III, nr. 1O, 1995, p. 2.

Analele Bucovinei, IV, 2, p. 399--409, Bucureşti, 1997
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introducerea treptată a unora noi, necunoscute până atunci în această zonă. Cu
toate acestea, societatea din Bucovina istorică a rămas, pe parcursul stăpânirii
austriece, una agrară şi a/fabetizata--s. Valorile fundamentale ale acestei societăţi
sunt ierarhizarea sau plasarea cât mai favorabilă pe scara ierarhică şi aristocratismul. Totodată, accesul la cultura germană, a devenit o modalitate de diferenţiere socială. Rangul social putea fi îmbunătăţit prin cultura germană.
Menţinerea ordinii austriece în Bucovina, ca şi-n restul imperiului, s-a realizat prin constrângere şi consens. în funcţie de etapele stăpânirii austriece constatăm preponderenţa uneia sau a alteia. Constrângerea a predominat până în
deceniul al şaptelea al secolului trecut şi .consensul după aceea - în condiţiile
amplificării mişcărilor naţionale, până la înflptuirea celeb~lui ausgleich ( 1909).
Având în vedere principiile care stau la baza teoriei elitelor şi plecând de
la criteriile lui Weber (de autoritate, prestigiu şi cunoaştere), considerăm că,
pentru a defmi elitele din Bucovina sfârşitului de secol al XIX-iea, reprezentative sunt proprietatea şi modul în care indivizii respectivi se raportează la
putere6 şi participă la viaţa politică a ducatului. Considerând că intelectualitatea,
al cărei număr creşte simţitor după 1875, este în cea mai mare parte constituenta
elitelor bucovinene, apreciem că numărul celor implicaţi în mod direct, sau preocupaţi de politică (în sensul practicării, urmăririi unor obiective politice, sociale
ori naţionale, sau a susţinerii acţiunilor politice) era în jur de 1000. Susţinem
această afirmaţie pe baza datelor statistice publicate de I. E. Torouţiu, în 1911 7, şi
pe numărul de ziare şi tirajul acestora8, din 1897. Astfel, „Czemowitzer Zeitung"
avea un tiraj de 800 de exemplare, ,,Bukowinaer Nachrichten" - 1000 de exemplare, ,,Bukowinaer Rundschau" - 800 de exemplare, „Bukowinaer Post" - 1100
de exemplare, „Czemowitzer Presse" - 200 de exemplare, ,,Blatter" - 650 de
exemplare, „Genosseschafts und Vereinzeitung" - 350 de exemplare, ,,Bukowyna" - 1OOO de exemplare, ,,Bukovânski Vidomosty" - 850 de exemplare,
„Pravoslavnaya Bukovâna" - 850 de exemplare, „Selianyn" - 500 de exemplare, „Gazeta Bucovinei" - 700 de exemplare şi „Deşteptarea" - 1250 de
exemplare.
ln perioada 1875-1914, numărul publicaţiilor româneşti din Bucovina,
care susţineau cultural sau politic înflptuirea idealului naţional, era de 62, acestea
remarcându-se prin diversitatea şi amploarea informaţiilor, menţinerea mereu
trează a conştiinţei integralităţii românimii şi aducerea în prim-plan a faptului
cultural sau naţional românesc. Rezultă că presa a fost şi-n Bucovina istorică
5

Ernest Gellner, NaJions and nadonalism, Oxford, Basil Blackwell Publisher Limited,
1984, p. 8-18.
6 Dragoş Aligica, Observaţii privind teoria elitelor, ,.Polis", nr. 4, 1995, p. 7-9.
7 I. E. Torouţiu, Românii şi. clasa intelectuală din Bucovina. Notiţe statistice, Cernluţi,
1911.
1 Arhiva de Stat a Regiunii Cemiuţi (de aici înainte ASRC), fond 3, inv. nr. 1, dosar
nr. 7197, f. 2.
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unul dintre vectorii importanţi de penetrare naţional-culturală, de înfăptuire a
unei vieţi politice în sensul modem al cuvântului. Prin presă s-au realizat cele
mai ample dispute politice şi-n plan naţional, mai ales între români şi ucraineni,
dar şi între aceştia şi celelalte etnii aşezate în Bucovina, devenită multietnică.
Susţinerea culturii şi a accesului la informaţie a etniilor Bucovinei a însemnat,
totodată, o politică deliberată de susţinere a elitelor acestora şi de afirmare a
identităţii lor naţionale. De aceea guvernul român a susţinut fmanciar presa
română din Bucovina şi Transilvania, iar organizaţiile panslaviste sau ale ,,rusinilor"
susţinuţi de Viena au sprijinit financiar presa rusă sau ucraineană din Bucovina.
Prima societate politică a românilor a fost înfiinţată, în 1872, sub numele de
Societatea Autonomiştilor Naţionali, şi care avea ca organ de presă publicaţia
,,Der Patriot'19, iar primul partid politic în sensul curent al cuvârJtului a fost înfiinţat la 7 martie 1892 de Societatea „Concordia", sub numele de Partidul Naţional
Român - Concordia.
Deşi, din 1902/I 903, pe teritoriul Bucovinei, la Cernăuţi, apăreau publicaţiile Partidului Revoluţionar Ucrainean - „Haslo" şi „Selianyn", - istoriografia ucraineană consideră că primul partid politic al rutenilor din Bucovina a fost
constituit de către „poporanişti", în anul 1905, sub numele de Consiliul Naţional
al Rutenilor din Bucovina sau Partidul Popular Democrat 10•
Chiar dacă germanii, evrei~ armenii şi polonii sunt deseori invoeaţi în literatura istorică sau presa vremii drept forţe politice importante în Dieta Bucovinei, constatăm că aceştia nu au dezvoltat partide politice proprii. Pe marii proprietari armeno-poloni îi întâlnim până în ultimul deceniu al secolului trecut
asociaţi cu marii proprietari români sau, în primul deceniu al secolului nostru,
asociaţi cu ucrainenii, germanii şi evreii împotriva românilor. Cât îi priveşte pe
germani şi pe unii evrei implicaţi în viaţa politică a ducatului, trebuie să constatăm că ei erau membrii ai partidelor germane din capitala imperiului (Partidul
Catolic, Partidul Naţionalist German, Partidul Creştin-Social). Deci ei duceau în
această provincie politica partidelor de la centru. fn ceea ce priveşte comunităţile germane locale aşezate pe teritoriul Bucovinei - opţiunea lor politică era
uneori exprimată fie de sprijinirea punctelor de vedere ale românilor, fie pe cele
ale ucrainenilor. Dovadă este faptul că presa de limbă germană din Bucovina, în
I. V. Cocuz, Viaţa politictI româneasctI în Bucovina (190~1914), ,,Suceava -Anuarul
X, 1983, p. 627-628.
10
O. Dobrjansld, Do pâlannia pro ideinu spriamovannosti ukrainskoho naţionalinoho ruhu
na Bukovâni pocialku XX st., în Maleriali ID Mijnarodnoy istoriko-kraeznavdoy naukovoy conferenţiy prisvicennoy 120-riciu zasnuvannia Cernive/koho Universitetu, 29 veresnia - 1 jovtna
1995 r. Cernivţi (de aici înainte Malerialî III), Cemivţi, Ruta, 1995, p. 31; A. Jukovski în Istoria
Bukovânf. Oastâna druhapislea 1774 r., Cemivţi, Vâdavnâcia Spila „Ceas", 1993, p. 48, arată
ci în anul 1907 a fost ales Consiliul Naţional „care avea misiunea de a întemeia Wl partid al
poporului".
11

Muz.euluijudeţean",
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unele momente de dispută politică dintre români şi ucrainen~ a fost împărţită: o parte
susţinând forţele politice româneşti, altă parte susţinând forţele politice ucrainene.
Având în vedere particularităţile Bucovinei ca provincie a Imperiului AustroUngar şi faptul că aici chestiunea dominantă era cea naţională, la partidele
politice bucovinene nu putem opera o clasare a acestora pe criterii ideologice
stricte, în liberale şi conservatoare. Partidele politice româneşti cât şi cele
ucrainene din Bucovina cuprind în programele lor revendicări cu caracter economic, social, cultural, politic şi naţional - care erau văzute a fi împlinite imediat
sau prin metoda paşilor mărunţi. în acest sens, distincţiile cu care operăm în
rândul claselor politice româneşti şi ucrainene sunt: „conservatorii" ( «tradiţio
naliştii» sau «marii proprietari») şi „democraţii" (adepţii unor transformări mai
rapide şi care sunt recrutaţi din tinerii intelectuali, formaţi după 1875). Aceştia
din urmă mai sunt numiţi ,,noul val" burghez, al Bucovinei. Se cuvine să menţionăm, în acest context, că prin „conservatorii" români se înţelegea, în epocă,
boierii 11 , care dominaseră scena politică din Bucovina până către anii 1880.
După această dată, structura marii proprietăţi agrare se schimbă radical, urmare
a politicii economice şi a proceselor demografice în perioada stăpânirii austriece. în consecinţ.l, către sfârşitul secolului, marii proprietari nu mai sunt preponderent români, dar rămân, în bună parte, alături de marii proprietari români.
Cele câteva familii boiereşti care dominau viaţa politică a Bucovinei desfăşoară
o activitate politică după model austriac, observa C. Loghin 12•
Dacă luăm în consideraţie transformările economice, sociale şi culturale,
de la sîarşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea trebuie să-i
dăm dreptate lui Fran~ois Furet, care aîuma că intre burghezie şi aristocraţie s-a
produs o apropiere şi, în final, o asimilare a statusului şi rolului lor social. Deşi
„masele nu joacă decât un rol minor, limitat, la replicile scrise de elite" 13 ,
„boierii" români erau convinşi că democratizarea societăţii afecta şi statusul lor
politic, social şi juridic, dar ei nu s-au opus reformelor, ba mai mult - le-au preconizat şi susţinut prin activitatea lor politică, chiar dacă le vedeau înfăptuite
într-o manieră moderată.
în presa ucraineană a vremii, prin „conservatori" erau desemnaţi acei lideri politici care unnlreau o orientare moscofilă sau îi susţineau în demersurile
lor politice pe marii proprietari români din Dietă, ori ierarhia românească a bisericii ortodoxe din Bucovina•4.
11 T. l.arionescu în Familii vechi bucovinene, ,,Arhiva Genealogici Români", (I), 1944,
ianuarie, p. lS-29, noteazi ci la primul recensământ austriac au fost înscrişi în Bucovina
18 familii de boieri mari. 119 familii de boieri mici şi IS4 familii de mazili.
12 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918, Cemiuţi,
Editura ,,Alexandru cel Bun", 1996, p. 196-197.
13 Fran~is Furet, Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistă în secolul al XX-iea,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 2 7.
14 A. Jukovski, op. dt., p. 46-47.
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în urma hotărârii din 1897, a Partidului Social-Democrat din Austria 15, de
a funcţiona pe baza pnncipiului naţional, în Bucovina au funcţionat astfel de
secţii - nµmite de unii „partide" - precum cea român3, ucrainean3, evreiască şi
poloneză.

Pentru a înţelege cadrul general al vieţii politice şi a afirmării identităţilor
naţionale din Bucovina austriacl, se cuvine să supunem analizei activitatea desfăşurată de societăţile politice sau asociaţiile culturale cele mai diverse care, la
sfârşitul secolului a! XIX-iea, cunosc o dezvoltare explozivă. Explicaţia acestei
nemaipomenite diversităţi consta în mişcarea generală de rezonanţă pe care o
realizau grupurile etnice din Bucovina cu identităţile naţionale ale căror părţi
sunt român3, ucraineană, evreiască, poloneză. Acest lucru se petrece în condiţiile
în care imperiul multinaţional austro-ungar (ca şi alte imperii) este cuprins de
criza speci.ficl, determinată de afirmarea naţiunilor aflate sub dominaţia sa, de la
sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea. ln acelaşi timp,
asistăm la trecerea spre cea de-a treia etapă a manifestării mişcării naţionale
europene, anume de la faza acţiunilor micilor grupuri agitatoare, animate de
patriotism, care-şi revendică identitatea ca o recunoaştere a capacităţii de a-şi
forma un stat, la faza afirmării maselor în spaţiul public şi politic pentru
susţinerea ideii dreptului de a-şi crea un stat naţional 16 • Toate aceste desfăşurări
au ca suport cultura şi limba naţională şi se desfăşoară, în parte, în şi prin societăţile cultural-naţionale sau politice. Obiectivul fiind ca prin unitatea culturală să
se asigure trecerea la unitatea naţională în cadrul unui singur stat. De altfel
pentru serviciile de urmărire ale Ministerului de Interne din Austro-Ungaria,
unitatea de obiective mai sus explicată este dată şi de situaţia asociaţiilor, uniunilor sau societăţilor culturale pe acelaşi tabel cu cele politice cu denumirea de
„Vereine" şi „politicben Vereine"l 7•
Din punct de vedere formal şi legal activitatea oricărei societăţi culturale
sau politice era reglementată de legea întrunirilor, din 15 noiembrie 1867, care,
prin paragraful 15, ii obliga pe organizatorii unor astfel de manifestări să solicite
în scris aprobarea autorităţilor competente (pentru Bucovina formula era ,Jnalte
Guvern c.r. al Ţării"). În cererea respectivă erau menţionate cu exactitate scopul
şi programul întâlnirii respective, locul şi data ţinerii acesteia. Organizatorii trebuiau să susţinl întrunirea respectivă în limita prevederilor statutare ale socieI. V. Cocuz, op. dl., p. 629; .~eneari", I, 8 mai. 1909, p. 6.
Fran\:ois Bedarida, Nicolas Roussellier, Temes majeurs,· Nations, peuples el Elals
(Elhnnies el peuples indigenes, Elals - nations el Etals multicullurels; anciens et nouveauz
nationalismes, dans XYII/" Congres /nlernalional de Sciences Hislorique. Actes), Montreal,
15

16

1995,p.11.
17

ASRC, fond 3, inv. m. 1, d 6055, f. 40 şi 40a.
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tăţii respective 18• Conform legii invocate mai sus organizatorii îşi asumau şi răs

punderea că întrunirea respectivă nu urma să aibă un caracter antistatal. Trebuie
să remarcăm, în acest context, că etniile din Cisleitania puteau aborda în întruniri, manifestări politice etc. chestiunile privitoare la existenţa lor naţională dar
fără a pune în discuţie legitimitatea stăpânirii austriece în acele teritorii sau graniţele imperiului, la acel moment. Din documentele de arhivă studiate până acum
reiese că la fiecare întrunire a acestor societăţi, în mod oficiat, erau prezenţi
reprezentanţi ai autorităţii de stat. Aceştia întocmeau în mod obligatoriu un
raport detaliat asupra desfăşmării întrunirii sau acţiunii respective 19 • fn funcţie
de gravitatea chestiunilor abordate în astfel de întruniri, erau trimise rapoarte şi
la Ministerul de Interne al Austriei. în cazul unor modificări ale statului, în componenţa conducerilor societăţilor sau asociaţiilor culturale ori politice, acestea
erau aduse imediat la cunoştinţa autorităţilor2°.
Corespondenţa pe care o desflşurau aceste societăţi cu autorităţile din
Bucovina se flcea în limba etniei căreia îi aparţinea societatea culturală sau
politică respectivă. Registrele de casă şi procesele verbale, de asemenea. Atunci
când, în Dieta Bucovinei, erau ridicate chestiuni privitoare la aceste societăţi,
deputaţii români sau ucraineni aveau dreptul să o facă în limba lor. Folosirea
limbilor naţionale de către etnicii din Bucovina în astfel de împrejurări rezida
din statutul de autonomie al provinciei21 • fn dezbaterile curente şi de interes general s-a folosit numai limba germană, deoarece se invoca faptul că unii deputaţi
nu ar fi înţeles limbile română sau ucraineană, deşi acestea
recunoscute ca
limbi ale ţării. S-a acceptat folosirea acestor limbi doar în cazul unor interpelări
în Dietă sau memorii, cereri şi diferite adrese ale societăţilor culturale sau politice din Bucovina istorică, adresate autorităţilor ducatului. Trebuie să arătăm că
au existat şi încercări ale ucrainenilor de a introduce limba lor ca limbă de dez-

erau

ASRC, fond 3, inv. m. l, d. 5920, f. 1: „Comitetul Societiţii subsemnate are onoarea
a aduce la cunoştinţă înaltului Guvern c.r. al Ţlrii, conform paragr. 15 al legii intrunirei din
15 noiembrie 1867, cum ci în 13/25 decembrie 1892, la trei oare dupi-amiadzi se va ţine, in
Cernăuţi, in localitiţile Societiţii (Strada Transilvaniei, nr.7) Adunarea general! ordinară publici
a Societiţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Programul adunirii va fi:
1) Raportul Comitetului despre lucririle sale pe timpul de la 1 decembrie 1891 până la fmea lui
noiembrie 1892; 2) Raportul revisorilor despre cercetarea socotelilor pe anul 1893; 3) lncuviinţarea bugetului societiţii pe anul 1893" etc.
111 ASRC, fond 3, inv. m. 1, d 7109, f. 6. Raportul din 11septembrie1897 ii informeazi pe
·
preşedintele tirii despre „conJlictul" din cadrul adu.nirii Societăţii „Concordia" in care lideri
politici români ca Popovici şi de Pruncul au criticat politica guvernatorului Pace.
20 Ibidem, d. 7414, f. 3: Societatea de meseriaşi ,,Frlţia" anunţa că, în adunarea generali
din 28 decembrie 1897/9 ianuarie 1898, alesese UD nou organ „dirigent şi administrativ" in frunte
cu dr. Ion G. Sbiera - ca preşedinte. Reuniunea Pedagogici Români din Bucovina anunţa (d. 741 O,
f. 3) ci.; la S martie 1898, alesese UD D9U comitet, care era prez.entat nominal. şi care-l avea ca
preşedime pe Dimitrie Socolean, etc.
21 Mihai Jacobescu, Din istoria Buccwinei, vol I (1774-1862), De la administraţia militară
la autonomia provindal4, Bucureşti. Editura Academiei Rom.Inc, 1993, p. 441-442.
11
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batere în Dietă. Este vorba de propunerea profesorului Isidor Martânovici, care
a fost respinsă de Dietă, la 13 decembrie 1869, argumentându-se, conform celor
spuse de Silvestru Morariu-Andrievici, că limba ucraineană trebuie să se dezvolte mai întâi în Galiţia ca apoi să fie folosită în Dieta Bucovinei22• Argumentele lui Silvestru Morariu-Andrievici se susţineau la acea dată, având în vedere
că principiile ortografiei fonetice pentru limba ucraineană au fost introduse abia
în anul 1893 23 • Desigur, au fost numeroase şi încercările românilor de folosire
a limbii lor în Dieta Bucovinei. Deputatul român Grigore Iliuţ a susţinut, la
12 martie 1864, o interpelare în chestiunea limbii de dezbatere în Dietă şi în serviciile publice. Aceasta a fost susţinută de alţi 22 deputaţi dietali. Răspunsul
guvernatorului Bucovinei, Rudolf Amadei (1862-1865), a fost că guvernul imperial se preocupă de mult timp ca slujbaşii publici „şi, îndeosebi, aceia care vin în
nemijlocită atingere cu partidele, să cunoască limba ţării". Acelaşi rezultat l-a
avut intervenţia deputatului Costin în şedinţa Dietei, din S februarie 186624. Un
caz asemănător este arătat de ziarul „Patriâ", când, la 3/IS ianuarie 1899, deputaţii români au afirmat, „în mijlocul aplauzelor furtunoase ale unui numeros
public care asista la şedinţă, că se găsesc în ţara lor, acasă la ei, în Bucovina lor
( ... ). De multă vreme Dieta Bucovinei nu mai auzise discursuri rostite în limba
română. Ca o protestare vie în contra deznaţionalizării, unii deputaţi au vorbit în
româneşte, producând o mare senz.aţie în dietă şi un indescriptibil entuziasm în
numerosul public românesc din tribune"2S. Oratorii români invocaţi de autorul
articolului au fost: Popovici, Vasilco, Volcinschi, Flondor şi Lupul. Acesta din
urmă era mareşalul ţării.
în ceea ce priveşte tipologia societăţilor, asociaţiilor, uniunilor culturale,
ştiinţifice sau politîce existente în Bucovina, putem afirma că acestea se deosebeau prin obiective, număr de membri, bază materiaiă şi modalităţi de desfăşu
rare a activităţii proprii sau în colaborare cu alte formaţiuni similare, aparţină
toare aceleiaşi etnii ori ale altora din Bucovina sau din· afara ei. în acest din
urmă caz sunt des invocate colaborarile realiz.ate de societăţile culturale ucrainene din Bucovina cu cele ale conaţionalilor lor din Galiţia sau Ucraina nipreană.
Acest fenomen a contribuit la aşa-zisa formare a „conştiinţei ucrainene a bucovinenilor"26.
Dacă unele s-au dovedit a fi efemere, alte societăţi au continuat să existe
pe lungi perioade se timp, unele până în preajma celui de-al doilea razboi mondial.
22

A. Jukovski, op.cit., p. 44.
•
V. M. Botuşanski, Utverjdennia nafionalinoy samosvidomosti bukovânskih ukrainfev
(II i)ot. XIX -podat. XX st.), în Malerialî HI. p. 13.
.
2A Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Hwilanitas, 1991, p. 113-114.
25 ,.Patria", IIl, 3115 imuarie, 1899, p. 2; &'18 ianuarie, p. 1.
211 V. M. Botuşanski, op. dt„ p. 12.
23
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Societăţile studenţeşti sunt cele care, prin ritmicitatea manifestărilor, durata
de existenţă şi tradiţia culturală pe care au format-o şi impus-o în conştiinţa contemporanilor, sunt cele mai reprezentative din Bucovina istorică. Administraţia
austriacă interzicea studenţilor să participe la activitatea organizaţiilor cu. caracter politic. Permisul pentru înfiinţarea unei societăţi studenţeşti era acordat numai în cazul în care statutele acesteia menţionau, în mod expres, caracterul ei
apolitic. în acest context trebuie să remarcăm faptul el, după procesul ,,Arboroasei"27, încheiat în februarie 1878, autorităţile austriece devin mai circumspecte în chestiunea societăţilor culturale româneşt~ fapt concretizat şi printr-o
mai atentă supraveghere a acestora. Supravegherea se contura ca o preocupare
mai insistentă în condiţiile când România îşi cucerise independenţa şi se afirmase în relaţiile internaţionale în mod suveran.
Cele mai cunoscute societăţi studenţeşti din Ducatul Bucovinei, pentru austrieci, au fost: ,,Austria"(1875-1918), ,,Lesalle" (1875-1918), „Gothia" (1876-1930),
„Allemania" (1877-1938). Pentru studenţii germani: ,,Arminia" (1877-1938),
„Theutonia"(1903-1938) şi ,,Franconia" (1903-1938). Societatea catolică „Unitas"
( 1891-1906) nu avea un caracter naţional. Societăţile studenţeşti româneşti, de
la Cernăuţi, au fost cele mai bine apreciate în epocl şi se remarcau prin impactul
deosebit asupra celorlalţi studenţi şi asupra românilor din diferite straturi sociale.
Acestea au fost: ,,Arboroasa" (1875-1878), ,)unimea" (1878-::-1938), „Bucovina"
(1880-1938), ,,Academia Ortodoxă" (1884-1938), „Dacia" (1905-1938), „Moldova" ( 1910-1938). Societăţile studenţeşti organizate de ucraineni au fost: „Sojuz"
(1875-1921), ,,zaporoje"(1909-1938), „Cernomore" (1913-1938), „Sicz" (1902),
„Moloda Ukraina", Academia Obştească din Cernăuţi „Carpatî" a moscofililor28.
Societăţi studenţeşti poloneze erau: „Ognisko" (1875-1940) şi „Lehia" (19101938). Societăţile studenţilor evrei au fost: „Hasmoneea" (1891-1938), ,,Zephirah"
(1897-1938), ,,Hebronia" (1899-1938), „Humanitas" (1900-1918), „Emunag"
( 1903-1938), ,,Hetid" (1918-1938)29• Societăţile studenţeşti se deosebeau între
ele şi prin ţinută deosebită, portul emblematic al culorilor naţionale, faptul că
fiecare avea un imn al său şi respectau, în mod deosebit, codul onoarei. Societăţile studenţeşti aveau ca scop şi sprijinul material al membrilor lor, împlinirea
unor obiective cultural-naţionale30 sau de „iluminare culturală'', precum şi aprofundarea cunoştinţelor şti~ţific:e dintr-un domeniu sau altul al cunoaşterii umane.

C. Loghin, op. cit., p. 203-204.
ASRC, fond 3, inv. 1, d. 7417, f. 3, se menţionează că această societate studenţească era
condusă de Vladimir Pavliuk, Leon Semaka ~i Leon Tobylevici, în enul 1898.
29
Cerniveţ/di Universitet, 1875-1995. Storân/d istoriy, Cernivţi, Ruta, 1995, p. 31-32
(capitol semnat de V. M. Botuşenski).
30
Dovadă că obiectivele societăţilor studenţe~ti erau cele ale întregului neam, căruia le
aparţineau tinerii respectivi, ne--0 fumiz.eaz.ă Ilie Dugan care afuma că intrega populaţie simpatiza
cu tinerii „arboroseni" judecaţi de autorităţile austriece, iar boierul Dimitrie Neculiţl-Popovici,
din Stupea, „oferise întreaga sa avere ca garanţie pentru eliberarea din prevenţie pâni la judecarea
27
28
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Societăţile cultural-naţionale

sporesc continuu, ca număr şi importanţl, pc
cc ne apropiem de sfărşitul secolului al XIX-iea şi de începutul secolului
al XX-iea. Activitatea acestora este diversă, de la opera de luminare culturală a
membrilor lor şi până la organiz.area unor acţiuni cu caracter cultural-naţional,
în chestiuni de importanţă majoră - cc priveau etnia respectivă. Ca de exemplu:
chestiunea Fondului Religionar Ortodox din Bucovina, convocarea congresului
bisericesc, înfiinţarea unei episcopii ortodoxe la Cozmeni, politica şcolară a
autorităţilor din Ducat, portul culorilor naţionale de către români.
Dacă uncie societăţi au avut o cxistcnţl efemeră, şi aceasta legată de vreun
moment cultural sau politic mai mult sau mai puţin trecător, trebuie să remarcăm că au fost unele societăţi cu existenţă durabilă, care au determinat un adevărat fenomen cultural-naţional în jurul lor. Este vorba de Societatea pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina - operă culturală şi naţională a boierilor Hurmuzăcheşti şi a intelectualilor români din Bucovina influenţaţi de Aron
Pumnul31 • Activitatea acestei societăţi se· identifică cu însăşi lupta de supravieţuire a românismului în spaţiul fostei Bucovinc. Remarcabil este faptul că,
prin mijloacele materiale pc care le poseda, această societate culturală a susţinut
35 de fundaţii culturale şi naţionale diverse, a susţinut efortul românilor de dezvoltare a învăţământului românesc din Bucovina şi a intensificat legăturile culturale şi naţionale cu românii din celelalte teritorii înstrăinate sau .din Regat.
Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii ei au fost unele dintre cele mai cunoscute
personalităţi ale Bucovinei istorice: Gheorghe Hurmuzachi, Alexandru Hurmuzachi, Mitropolitul Silvestru Morariu, Miron Călinescu, Dionisie Bejan, Mitropolitul Vladimir de Rcpta, Iancu Flondor, Scxtil Puşcariu, Constantin Loghin,
Grigore Nandriş.
Pentru că Bucovina prezenta caracteristicile unei societăţi în care existau
„trei lumi paralele''32, „bătllia" societlţilor cultural-naţionale s-a dat mai ales la
măswă

celor S arestati". Vezi Ilie Dugan, Istoricul Societ4ţii Academice Române „Junimea"tlin Cern4uţi.
Partea tntâia: Arboroasa (1875-1877), Bucureşti, Editura Socec, 1930, p. 27. ,.Arboroasa",
,,Junimea", ,,Bucovina", ,.Academia Ortodox!", ,,Dacia" şi „Cercul Arboroasa" - iatl şcoli ÎD care
se dezvolta sentimentul naţional, dragostea pentru patrie şi popor, sentimentul unitiţij întregii
sufllri rom.Aneşti, ideea de a munci pentru binele poponilui - virtuţi firi de care istoria nu ar scrie
pagini glorioase lllit pentru trecutul cât şi pentru viitorul nostru", scrie Orest Tofan în Sodet4ţile
academice din Bucovina (1875-1938). Scurt4 privire istorică, „Suceava - Anuarul Muzeului
Bucovinei", XVD-XVIII-XIX, 1990-1991-1992, p. 327.
31 I. Neguri, Sodetatea pentru Cultur4 1i literatura Român4 tn Bucovina, în „Suceava Anuarul Muzeului Judeţean", N, 1977; Grigore Nandriş, Din istoria Sodet4ţil pentlV Culturd.
Centenarul. Cern4uţi-1862-1962, New-York, Basarabia,; Bucovina, Londra, Edinua Societlţii
pentru Cultura şi Literahua Rominilor din Strlinitate, 1962; Vladimii Trebici, Societatea pentru
Cultura li literatura RomântI în Bucovina (125 tle ani de la infiinfarea ei), „Suceava - Anuarul
Mm.eului Judeţean", XIII-XIV, 19~1987.
32
Radu Origorovici, Trei lumi paralek, ,,Analele Bucovinei", III, m. l, 1996, p. 83-109.
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caracteristicile de bază, dar trebuia adus la o
sau recuperat din starea de deznaţionalizare care
se petrecuse, mai ales, în partea dintre Prut şi Nistru. Societăţi care şi-au îndreptat cu prioritate activitatea spre lumea satelor au fost: Societatea pentru Cultur3,
Societatea Doamnelor Române, Academia Ortodoxă, Dacia, Asociaţia Corpului
Didactic, Şcoala Română, Junimea, Societatea Mazililor şi Răzeşilor din Bucovina.
Ucrainenii sau rutenii din Bucovina, din ce în ce rriai numeroşi către
sfărşitul secolului al XIX-iea, ca urmare a politicii imperiale austri~ce de srrijinire a acestui element etnic, s-au manifestat, în calitatea lor de „subiect care
participa la soluţionarea destinului acestui pământ" 3 4, după anii 1880. Dar
curentele moscofil şi poporanist (naţionalist) se resimţeau ~i-n Bucovina de prin
anii 1860-1870. Reprezentanţii de marcă ai „moscofiliei" fiind până în anii
1880: fraţii Gherovski, E. Kozak, Gr. Kupceanko şi K. Bohatâreţ. Intensificarea
vieţii naţional-culturale a ucrainenilor din Bucovina35 a fost determinată şi de
venirea la Cernăuţi a galiţienilor Ştefan Smal-Stocki, Osip Macovei, Miron
Corduba, Vasâli Sâmovici şi Zenon Kuzelea. Aceştia din urmă s-au remarcat
prin susţinerea curentului naţionalist. Istoriografia ucraineană contemporană
considera că naţionalismul ucrainean a fost fundamentat prin „scrierile" lui
B.Grincenko, intitulate Scrisori din Ucraina nipreană. Acestea au fost publicate
în anii 1892/1893 şi formulau ideea reuniunii tuturor pământurilor ucrainene
într-un singur stat. Societăţile politice ,,Ruska Besida" şi „Ruska Rada" au fost
înfiinţate la sfărşitul deceniului al şaptelea, fiind dominate de ,,moscofili".
Anii 1883-1884 sunt consideraţi ca determinanţi pentru începutul mişcării
de ,,.renaştere" naţionali a ucrainenilor din Bucovina. Poporaniştii Maxim Mihalek, Irotei şi Justin Pituleak, Ivan Tâminski, Omelian Popovici. au reuşit să preia
conducerea societăţilor „Ruska Rada" şi „Ruska Besida". Efectele acestei
schimbări au fost resimţite prin preocuparea pentru dezvoltarea învăţământului
în limba ucraineană, a presei rutene din Bucovina (1885 - bilunarul „Bukovâna", devenit din 1892 slptlmânal, şi, între 1895-1910, cotidian), ridicarea
nivelului general de cunoaştere al populaţiei. rutene de la sate (,,societăţi de lecturi"), dezvoltarea legăturilor culturale cu ceilalţi slavi din Galiţia şi din Rusia.
Pe linia aceloraşi preocupări s-au situat şi societăţile ucrainene din Bucovina ca
sate33 , unde etnicul

îşi păstrase

conştiinţă naţională superioară

F.milian Dan-Petrovici, Aspecte ale activittlţii sociel4filor cultural-na/ionale româneşti
din Bucovina U. lumea satelor, "Suceava - Anuarul Muzeului Bucovinei", XVII-XVID-XIX,
1990-1991-1992, p. 328-340; idem, Repertoriul. societ4filor cultural-naţionale româneşti din
Bucovina (1848-1918), „Suceava-Anuarul Muzeului Bucovinei", XX, 1993, p. 219-238.
,.. A. Jukovski, op. dL, p. 21.
35 ln rapoartele autoritlţilor austriece data inf"dnţirii societlţii ,,Ruska Rada" este 31 august
1870, cf. ASRC, fond 3, inv. 1, d. 60SS, f. 40L ,,Ruska Beisida" a fost inf"linţatl în 1869 fi era subvenţionat! de stat, scria „Oal.eta Bucovinei", V, m. 10, 2114 februarie 1895, p. 1. Aceeaşi publicaţie scria ci în anul inf"iinţirii Societlţii ,,Ruska Besida", Irotei Pibuleac eia elev la Şcoala Reali
din Cozmeni. Acesta a studiat la Viena pe spesele acestei societlţi.
33
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Ruska Şcola, Ulcrainska Şcola, Sojus şi Sicz36• Daci adăuglim la societăţile culturale şi politice însoţirile economice („Ruska Kasa") şi agricole („Selianka
Kasa") - avem în mare o imagine a politicii de afirmare a identităţii ucrainenilor
din Bucoyina, care, prin eforturile lor culturale, economice şi naţionale, se contrapuneau eforturilor românilor bucovineni. De aici şi o anume politică de
alianţe a rutenilor cu germanii, evreii şi polonezii, în primul deceniu al secolului
al XX-iea („Uniunea liber cugetătoare" - 1904), pentru edificarea întâietăţii lor
politice în Dieta Bucovinei, în Consiliul Şcolar al Ţării şi pentru ruperea
Fondului Religionar Ortodox al Bucovinei în douli şi crearea episcopiei ortodoxe de Cozmeni, pentru credincioşii ruteni.
În timp ce naţionaliştii ucraineni precum Iurii Fedkovici, vorbeau despre
„drepturile lor istorice" asupra Bucovinei, „moscofilii", grupaţi în societatea
„Carpaţi", solicitau înfiinţarea unei universităţi - în imperiul austriac - cu limba
rusă de predare, iar până atunci solicitau catedre de istorie,drept, limba şi literatura rusă - la Universitatea din Cernăuţi. Ei considerau că viitorul Bucovinei
trebuia să se regăsească într-o „Mare Rusie" de la Carpaţi la Kamciatka.
Alături de societăţile cultural-naţionale româneşti şi ucrainene au funcţionat în Bucovina istorică şi societăţi, asociaţii sau uniuni ale germanilor~ polonezilor („Dom Polski"), evreilor şi armenilor. Numlirul acestora a fost însă
redus, ca şi al comunităţilor pe care le reprezentau. Acestea au contribuit la
îmbogiţirea peisajului cultural-etnic al fostei Bucovine, care, cu toate acestea,
continua să rămâni „ţara clasică a trecutului românesc".

Resume
L'auteur analyse des questions concemant l'affinnation de l'identite oationale et l'organisation politique et culturelle des natioDBlites dans le cadre instinitionnel de la Bucovine autrichienne dans la deuxime moitie du XIX• siecle.

36 A.

Jukovski, op. dt., p. 1~1S.
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ASPECTE ALE PROBLEMEI MINORITĂŢILOR
NAŢIONALE ÎN BUCOVINA ISTORICĂ
ÎNTRE ANI~ 1918 ŞI 1940 (II)
ŞTEFAN

PURICI

La mijlocul anilor '20 ai secolului al XX-iea, pe arena politică românească
apare un puternic partid de opoziţie - Partidul Naţional Ţlllănesc - care a încercat să profite de toate neajunsurile şi greşelile comise de guvernarea liberală
pentru a acumula un puternic capital politic în vederea preluării conducerii statului. Faţă de Partidul Naţional Liberal, ţărărti.ştii preconiz.au o structură mai democratică a regimului politic existent în România şi o respectare mai mare a regimului parlamentar şi constituţional. Pentru a ajunge la putere, ei au folosit din plin
şi nemulţumirile, mai mult sau mai puţin întemeiate, ale minorităţilor naţionale
faţă de guvernarea liberală. Pierderea sprijinului popular de către liberali în
Bucovina era recunoscută chiar de ziarul „Glasul Bucovinei", care promova idealurile Partidului Naţional Liberal. Astfel, într-un editorial se afirma: „Nu ne
iubesc ucrainenii, care prin reprezentanţii lor «independenţi>> în parlament ne
înfăţişea2ă ca pe cei ce le-am făcut cel mai mult rău"~ nu ne iubesc gemianii,
,,ne acuză în presă şi în parlament că am fi lovit în interesele lor culturale" 1•
La începutul lui 1928, partidele minorităţilor naţionale din Bucovina au
fost puse în faţa dilemei referitoare la o iminentă colaborare electorală c;u
ţărăniştii. Trebuie subliniat faptul că în Bucovina practic fiecare etnie era reprezentată în mai multe partide, care se deosebeau prin opţiunile lor politice. în
acelaşi timp, Partidul Social-Democrat din Bucovina era un partid multinaţional
şi era compus din secţiile (fracţiunile) românl, germană, evreiască (Bund), ucraineană şi poloneză. în baza documentelor de arhivă se poate urmări evoluţia poziţiei fracţiunilor faţă de alianţa cu ţărlniştii.
La S februarie 1928, în Casa Muncitorilor din Cemluţi, a avut loc o întrunire a secţiei ucrainene a Partidului Social-Democrat. Şefii partidului, Teodor
Roznovanu şi Iacob Pistiner, au criticat vehement Partidul Naţional Liberal şi au
anunţat asistenţa că P.S.D. a decis sl se alieze cu P.N.Ţ. în apropiatele alegeri.
Liderii fracţiunii, Rusnak, Haliţkii şi Stasiuk, au ţinut discursuri în limba lor
mateml, concluzionând că ,,guvernul liberal are intenţia.sl românizeze poporul
1 „Glasul Bucovinei",

16 ianuarie, 1929, p. 1.

Analele Bucovinei, IV, 2, p. 411-423, Bucure,ti, 1997
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ucrainean" şi au Bcut apel la cei prezenţi „sl lupte pentru dreptate şi pentru a
înlitura guvernul prezent''2.
O noul adunare a fracţiunii social-democrate ucrainene, dar de această
dat! cu un caracter de masl (peste 3000 de slteni, tineri şi câţiva muncitori din
Cemluţi}, a avut loc la 17 aprilie 1928. Acum oratorii au supus criticii şi Partidul Ţăranesc care „de asemenea este un fel de partid burghez şi capitalist''l, dar
linia de susţinere a P.N.Ţ. împotriva P.N.L. n-a fost abandonată4 • Agitatorii
social-democraţi, împreunl cu cei ţlr!nişti, au colindat, în vara şi toamna lui
1928, comunele Bucovinei bântuite de criza porumbului, promiţând el, în cazul
dac! vor învinge în alegeri, „vor acorda ajutoare blneşti şi alimente (porumb)"5.
La 9 noiembrie 1928 a avut loc o şedinţl intim! a liderilor P.S.D. în cadrul
c!reia s-a dezbltut poziţia partidului în apropiatele alegeri. Potrivit relatărilor,
unii „au strigat: «Sl ne unim cu naţional-ţăraniştii»", alţii - adepţii lui Stasiuk şi
Haliţkii - ,,au strigat: «nu vrem naţional-ţăraniştii, sunt burjui ca şi liberalii»'',
ceilalţi - partizanii liderilor Bund-dlui, M. Stroch şi I. Rei;h - „au strigat:
«vrem sl ne unim cu Unitarii!»"6 •
La 29 noiembrie 1928, o parte însemnată a membrilor P.S.D. a phlsit partidul din ca\17.8 alierii acestuia cu naţional-ţăraniştii. Conducerea social-democraţilor avea sl constate, la 2 decembrie 1928, el 1O16 socialişti numai din
Cernluţi, suburbii, Sadagura şi Rohoma „au plrăsit partidul şi au trecut parte la
sindicatele unitare şi parte la Blocul Muncitoresc-Ţlrlnesc". Aproape întreaga
fracţiune ucrainean!, în frunte cu conduc!torii ei, a trecut la Bloc, Iar o mare
parte a secţiei germano-austriece, în frunte cu R. Gaidosch, a trecut la Unitari7 .
Peste puţin timp, dupl preluarea guvemhii şi victoria în alegerile parlamentare a P.N.Ţ., unul din liderii P.S.D., T. Roznovanu, avea sl constate la
S ianuarie 1930 ol naţional-ţlr!niştii nu s-au ţinut de promisiunile făcute şi, din
această cauzl, social-democraţii bucovineni nu-i vor susţine în alegerile comunale şi judeţene8 •
P.N.Ţ. a încercat, totuşi, sl modifice atitudinea guvernului faţă de situaţia
şi doleanţele minoritlţilor naţionale. La 29 decembrie 1929 a fost aprobat! o
ordonanţă ministeriall care prevedea ca, în ·şcolile în care majoritatea elevilor
era de origine ucraineanl, sl fie introduse, în clasele inferioare, câte 8 ore de
ucraineanl (şase ore de limb! şi doul de religie ortodoxă) şi, în clasele superioare, câte 6 ore (patru de limbi şi doul de religie)9.
de Stat a Regiunii Cemiuţi (ASRC), fond 38, inv. 2, d. 1248, f. 22-22v.
f. 65-65 v.
4
Ibidem, f. 98.
5 Ibidem, f. 138v, 139-139 v.
6 Ibidem, f. 169.
1
Ibidem, f.177, 18~186v.
1 Ibidem, f. 302.
'A. Iukovskii, Istoria Bul:miîni. Oa.stâna druha pislia I 774 r., Cemiuti, Ceas, 1994, p. 151.
2 Arhiva

3 Ibidem,
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Potrivit relatărilor Ecaterinei Bobiak-Hruşkovska, din satul Banila pe
Ceremuş, raionul Vijniţa, regiunea Cernăuţi, tatăl ei - ucrainean -, în perioada
interbelică, a fost membru al P.N.Ţ. Odată cu venirea partidului la putere, tatăl
ei a fost ales în postul de primar al comunei. El a dobândit permisiunea de a săr
bători aniversările poetului naţional ucrainean Taras Şevcenko, a înfiinţat în
comună o sală de lectură, 'a invitat de multe ori în sat corul ucrainean din
Cemăuţi 10 •

Guvernul P.N.Ţ. a primit din partea minorităţilor etnice un şir de petiţii cu
lor naţional-culturale. Astfel, Consiliul Naţional German din Cernăuţi
a înaintat, la 3 ianuarie 1929, un ultimatum alcătuit din 13 revendicări, cerând
de la autorităţi „împlinirea lor fără întârziere încă înainte de a se regula pe cale de
lege problema minoritară în România" 11 • Doleanţele germanilor din Bucovina se
refereau la ,,imediata restabilire a şcoalelor şi a claselor gennane din şcolile primare
desfiinţate de guvernul liberal în 1927/1928; revocarea tuturor puterilor didactice
care nu cunosc limba germană şi înlocuirea lor prin învăţători de naţionalitate
germană; abrogarea art. 132 din l~gea învăţământului secundar din 15 mai 1928
(examenul profesorilor neromâni); acordarea imediată a dreptului de publicitate
pentru cele două licee germane particulare din Cernăuţi şi Rădăuţi; subvenţionarea
şcoalelor particulare confesionale în anul şcolar 1928/1929 (şcoli primare şi
secundare); ocuparea de către un german a catedrei de limba şi literatura germană
de la Universitatea din Cernăuţi; abrogarea dispoziţiei din lege cu privire la oprirea spectacolelor la Teatrul Naţional din Cernăuţi în altă limbă decât cea a statului; desfiinţarea taxelor mărite pe spectacolele la teatrele minorităţilor ( ... )" 12.
Politica de românizare a Bucovinei, în special excesele acesteia, a provocat proteste din partea etniilor minoritare. Astfel, la I ianuarie 1922, la Cernăuţi,
a avut loc o demonstraţie a studenţilor evrei. La 16 iulie 1922, în Casa Populară
Ucraineană, la iniţiativa fracţiunii ucrainene a P.S.D. din Bucovina, a avut loc o
adunare a reprezentanţilor satelor ucrainene din ţinut 13 • Participanţii au adoptat
o rezoluţie prin care protestau împotriva procesului de românizare a Bucovinei14.
Multe dintre protestele înaintate erau insuficient întemeiate şi nu ţineau
conţ de faptul că autorii lor au devenit cetăţeni ai României şi era firesc ca, în
locul _limbilor germană, maghiară, rusă etc., în viaţa publică să fie introdusă
limba română. În ceea ce priveşte menţinerea stării de asediu în zona dintre Prut
şi Nistru, acest fapt a fost condiţionat de nenumăratele incursiuni ale bolşevici
lor de peste Nistru - mai ales în anii '20 ai secolului al XX-iea -, de intensa prodoleanţele

10

„Ceas Vecirnii" (Cernăuţi), I O cervnia, 1993, p. 3.
„Glasul Bucovinei", 1O ianuarie 1929, p. 2.
12 Jhidem.
13 „VorwArts" (Cernăuţi), 23 lui. 1922.
14
,,Bukovânske Vice"
(Cernăuţi), 25
bereznia, 1995, p. 3.
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro
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deseori, de cea iredentistă, de necesitatea menţinerii
ordinii şi liniştii publice şi n-a împiedicat, în pofida unor restricţii suplimentare,
desfăşurarea firească a activităţilor culturale şi spirituale ale minorităţilor etnice.
Un document de la mijlocul anilor '30, elaborat în sprijinul organelor de
poliţie şi siguranţă, specifica „curente care pun în pericol siguranţa şi liniştea
statului:
- de stânga: socialismul;
- de extremă stângă: comunismul;
- de extreml dreaptă: Legiunea Arllanghelul Mihai~ Liga Apărării Naţionale
Creştine şi hitlerismul;
- de tendinţe diferite: iredentismul, sectele religioasc" 15 •
în partea de nord a ţării, în perioada interbelică, au fost prezente, într-o
măsură mai mare sau mai mică, toate aceste curente. Dacă unii români bucovineni au fost atraşi într-o oarecare măsură de socialism (social-democraţie), mai
puţin de comunism, au sprijinit Legiunea Arhanghelul Mihai~ L.A.N.C. sau, o
parte infimă, au fost atraşi de unele secte religioase, atunci minoritarii au fost
simpatizanţi ai socialismului şi comunismului (persoane din rândul evreilor, germanilor, ucrainenilor, polonezilor ş.a.), ai hitlerismului (o parte a etniei germane)
şi iredentismului (naţionaliştii şi o parte din comuniştii ucraineni, unele persoane
din sânul etniei poloneze etc.). Deoarece aceste curente reprezentau un potenţial
pericol pentru siguranţa statului, ele s-au aflat sub o supraveghere vigilentă a
.autorităţilor române.
La începutul anilor '20, organele Serviciului de Siguranţă apreciau că,
„dintre toate curentele minoritare, cel mai important din punct de vedere politic
din regiunea noastră este cel ucrainean sau rutean( ... ). De la venirea românilor
[la] 11 noiembrie 1918, elementul rutean a început a se grupa în diferite fracţi
uni ca petliurişti, petruşevişt~ social-moderaţi, comunişti etc. Toţi însă au la bază
formarea unui Stat Ucrainean cu alipirea părţii de nord a Bucovinei, începând de
la malul stâng al Siretului, şi dacă intelectualii lor sunt divizaţi, aceasta e
numai asupra modului cum cred ei că vor putea îndeplini mai bine şi mai repede
acest ideal" 16•
.
în pofida faptului că aceste curente au organizat diverse manifestări antiromâneşti, constituind o anumită ameninţare la adresa regimului constituţional
din România - din care cauză s-au şi aflat sub o supraveghere atentă a organelor
de poliţie, siguranţă şi jandarmerie - instituţiile statului au acţionat în cadrul
legislaţiei în vigoare, iar pedepsele, la care erau condamnaţi cei implicaţi în activităţi subversive, erau relativ nesemnificative. Demonstraţiile, mitingurile, adunările se desfăşurau sub paza organelor de poliţie, care nu permiteau să fie încăl
cate prevederile legii. Ziarul „Voiwărts" - de orientare comunistă - menţiona că,
15 ASRC,
16

fond 38, inv. 2, d 600, f. 4-4v.

Ibidem, d. 62S, r. 2, 4-4v.
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subversive - cele de extremă stângă sau extremă dreaptă - au
fost, în mare parte, sprijinite material şi ideologic sau dirijate din afara ţlrii. În
acest sens, s-au evidenţiat Comintemul, Comitetul Ajutorului Roşu Internaţional
cu sediul la Viena 18, diverse organizaţii comuniste, revizioniste, sioniste, naziste
etc. Astfel, la începutul lui septembrie 1928, la Cernăuţi, a sosit un oarecare
prof. B. Kohn din Viena, care a criticat aspru conducerea P.S.D. din Bucovina,
subliniind că „Viena cheltuieşte pentru Cernăuţi mari sume de bani şi nu se face
nimic, se lucrează moale şi dezinteresat pentru cauza comună şi pentru revo!uţic"19. Numai în perioada ianuarie-august 1928, P.S.D. a primit sprijin fmanciar extern în valoare de S.000 $ „de la prietenul ocazional Schor din Cernăuţi";
8.000 $ „de la vienezul Lchrer"; 10.000 $de la ,,Fondul anonim B.H.V. (Berliner
Hilfs Vercin)"; S.300$ s-au primit din Odesa „prin banca Joint" din Cernăuţi;
,,pc adresa Chilişinschi, cec Odcsa I.OOO$"; 3.89() $ „prin Sconto Banlc BerJin"20.
în acelaşi timp, minorităţile etnice au beneficiat de dreptul de a apela la
opinia publică internaţională, iar autorităţile române nu le-au poş piedici în acest
plan. Astfel, I. Pistincr, L. Kohut, V. Zalozcţkii, K. Krakalia ş.a. au participat la
diverse congrese şi întruniri intcmaţionalc, expunându-şi propriile opinii privind
situaţia minorităţilor din România. Reprezentanţii etniilor din Bucovina, ca· şi
cei din întrcga ţară, au înaintat numeroase petiţii şi memorii pc adresa diverselor
foruri intemaţionale21.
Anii '20 şi '30 ai secolului al XX-iea au rămas în istoria României drept o
perioadl de înflorire şi progres a poporului român pe plan cultural şi spiritual.
Paralel, cu multiple interferenţe cu cultura românească, s-a dezvoltat şi viaţa
culturală a minoritlţilor naţionale. în capitala Bucovinei istorice, de pildă, şi în
anii '30, pe lângă o multitudine de publicaţii în limba română, apăreau gazete şi
reviste în limbile minorităţilor, funcţionau teatrele evreiesc, german, ucrainean,
polonez; scriau şi erau publicaţi scriitori, poeţi, oameni de ştiinţl de origine
neromânească.

La Cernăuţi, spre exemplu, funcţionau, la începutul lui 1934, două teatre
ucrainene care au efectuat turnee prin întreaga Bucovină şi Basarabic. Piesele
puse în scenă purtau un caracter istorico-naţional, propagându-se tradiţiile populare, portul naţional ucrainean, eroismul cazacilor zaporojeni în luptele lor pentru Ucraina, purtate cu turcii, tătarii, polonezii, erau condamnaţi tradltorii nea-

„ Vorwlrts", 10 ianuarie 1930; ASRC, fond 38, inv. 2, d. 56, f. llv.
ASRC, loc dl., d. 424, f. 12, d. 550, f. 24.
IP Ibidem, d 1248, f. 143.
•
20 Ibidem, f. 143-143v.
21 C/. Minoril4file na/ionale din România 1918-1925. Docianenle. Coordonat! de L Scurtu
p L Boar, Bucureşti, Arhivele Statului din Rominia, 1995, p. 451-453, 698-702; A. Jukavskii.
op. dl., p. 113-114.
17

11
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mului etc.22• ln plus, în comunele bucovinene activau şi coruri şi trupe teatrale
ale diverselor societlţi naţional-culturale23. Serblrile polonezilor, de pil~ care
se desflşurau în Casa Polonl, erau inaugurate cu intonarea imnului regal românesc şi a imnului naţional polonez24•
Sunt simple speculaţii afirmaţiile care circulă în presa ucraineană contemporană din regiunea Cernăuţi, de tipul: în perioada interbelicl „ocupanţii români
au nimicit toate realiz.ările în domeniul culturii cu care se niândreau ucrainenii
bucovineni''25; învăţătorii ucraineni erau indeplrtaţi din funcţii în cazul în care
nu se declarau de origine etnică română; dacă cineva încerca să vorbească în·
ucraineană într-un magazin sau în alt local public, acesta, în cazul când nu era
bătut, era, cel puţin, întrebat: „Ce vorbeşti porceşte?". Se mai susţine~ în sate
se aflau în permanenţă jandarmi care în cazul când întâlneau pe cineva noaptea,
îl b~eau bine. Putea oare, în acele condiţii, ucraineanul din Bucovina - sunt
interogaţi cititorii - să viseze la o societate ucraineană cu numele lui Taras
Şevcenko? 26 •

Potrivit dosarului referitor la activitatea desfăşurată în anii '20 ai secolului
nostru de către societatea culturală Bukovânskii Kobzar*, întemeiat! în anul
1920, aceasta a organizat festivităţi de comemorare a lui Taras Şevcenko ( 19211929), lu. Fedkovici (1923, 1928), în cinstea scriitoarei O. Kobâleanskaya (1922,
1927), precum şi numeroase serate muzicale, piese de teatru etc27 •
în general, în Cernăuţi, în prima jumătate a anilor '30, activau 57 de societăţi naţional-culturale, religioase, ştiinţifice şi sportive evreieşti, 16 societăţi germane, 12 ucrainene, 8 poloneze, cărora li se adăugau trei societăţi academice
studenţeşti ale etniei evreieşt~ trei germane, doul poloneze şi una ucraineanl28•
Anii '30 ai secolului al XX-iea au reprezentat, pentru Europa, perioada de
avânt a mişcărilor de extremă dreaptă sub impactul direct şi indirect al fascismului şi nazismului. în România, odată cu eşecul alternativei democrat-ţărlniste, la
începutul deceniului al patrulea începusem sl prolifereze diverse grupări extremiste şi profasciste.
Minoritatea germană din România, destul de numeroasă, se transforma
într-un amenin~or cap de pod al influenţe) naziste. Uniunea Germanilor din
Bucovina a ţinut, la 11 iunie 1932, în Casa Germană din Cernăuţi, o adunare
generală care a pus în discuţie poziţia organizaţiei faţă de nazism. Prof. Lebuton
a prezentat referatul M~carea naţional-socialistă şi m~carea germană din afara
22 ASRC, loc dl., d. 62S, f. tSv, t 7-t 7v.
n "Cemivţi", 3 IAstopada, 199S, p. 4.
2A ASRC, loc dl., d. SS4, f. 38.
25 ,.Bukovlnske Vice", 2S bere:mia, t99S,p. 3.
26 „Ceas", 2S grudnia. 1992, p. 4.
• Kotur este chim numele dat de ucnlÎDeni poetului tor naţional Taras Şevcenko.
27 ASRC, loc dl„ d. 3S9, f. 1-116.
21 Ibidem, d. 44 lb, f. 7-12~.
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hotarelor Gennaniei. Generalizând opiniile exprimate, adunarea a constatat că
„mişcarea germană internă (din România - n.n.) urmăreşte aceeaşi ţintă ca şi
programul naţional-socialist şi nu poate fi vorba de o nouă mişcare, aşa că
Uniunea Germanilor se declară solidară cu mişcarea naţional-socialistă, afară de
problema evreilor, care, din punct de vedere a politicii practice a germanilor,
[din] afara de hotarele Germaniei, şi din cau7.a solidarităţii minorităţilor, trebuie
eliminată din programul Uniunii Germanilor' 929 •
Din ianuarie 1933, defilările, presa şi jargonul nazist păreau să facă furori
în această comunitate cu un înalt nivel de organizare. O parte din germanii din
Bucovina a privit cu simpatie alegerea lui A. Hitler în funcţia de cancelar al
Reich-ului, sperând în refacerea economică rapidă a Germaniei şi în distrugerea
,,microbului comunist, care era să nimicească poporul german"30• Organizaţia
hitleristă, sub conducerea lui E. Landwehr de Pragenau din Cernăuţi, înfiinţată
în mai 1932, a demarat, odată cu venirea la putere a lui Hitler, o puternică campanie de propagandă. Sub impactul evenimentelor din Germania, fracţiunea germană a P.S.D. din Bucovina a trecut în organizaţia hitleristă. Organul de presă a
acesteia din urmi a fost ,,Der Scharfschiitze", care apărea sub conducerea redactorului O. Beck. Germanii bucovineni au căutat să stabilească o colaborare
strânsă în acţiuni şi idei cu membrii organizaţiilor Ligii Apărării Naţionale Creş
tine, simpatizând cu această mişcare31 •
Infiltrarea ideologiei de extremă dreaptă în mentalul şi structura de valori
a unei părţi a societăţii româneşti interbelice - români şi minoritari - era explicată şi de torentul politico-ideologic general care a acoperit, practic, întreaga
Europă. Naţionalismul intolerant faţă de diversitatea etnică şi religioasă, adesea
virulent, devine comportament standart pentru formaţiunile politice care urmă
reau obţinerea sprijinului maselor. În plus, în România, ascensiunea sentimentului şi limbajului ultranaţionalist era stimulată de amplificarea, la începutul anilor
'30, a tendinţelor revizioniste, promovate cu insistenţă de statele care au fost
înfrânte în primul război mondial. Cercetătorul Fr. Veiga observa că „euforia
reuşitei (reîntregirea neamului românesc - n.n. ), alături de teama de a pierde
totul, a dat treptat naştere unui naţionalism persistent, în stare să se hrănească
din el însuşi până la nesîarşit. România trăia situaţia unui om îmboglţit peste
noapte, cu aceeaşi ameninţare de nebunie pe care o implică sărăcirea bruscă''l 2•
Ultranaţionalismul românesc urmărea înlăturarea, prin vorbă şi faptă, din viaţa
politică şi economie a naţionalismelor minoritare - evreiesc, unguresc, rusesc,
ucrainean, german etc. - care erau apreciate drept principalii vinovaţi ai defi29

Ibidem, d.S51, f. 1.
Ibidem, d. 591, f. 6.
31 Ibidem, d. 45la, f. 2v.
32
Fr. Veiga, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica u/tranafionalismului. Traducere de
M. Ştefănescu. Ediţia a 2·a. Bucure~i, Editura Humanitas, 1995, p. 36.
30
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sistemului social-economic din România. Totodată, naţionalismul manifestat de una dintre părţi provoca în mod inevitabil naţionalismul opus. Ambele
erau caracterizate prin operarea cu o logică dubi~ incriminând la „alţii" ceea ce
se aplra şi se cultiva la ,,noi". Astfel, naţionalismele adverse se potenţau reciproc.
La începutul anilor '30 în România, inclusiv în nordul ţării, ia amploare
antisemitismul care, în acea perioadă, era un fenomen obişnuit în ţările europene. Unul dintre principalii factori explicativi ai tensiunii dintre români şi evrei
a fost dezechilibrul economic şi social. în România, în general, şi în Bucovina
austriacă şi cea româneas~ în special, evreii s-au impus în economie şi în profesiunile modeme, producând în rândurile românilor atitudini de repudiere şi
repulsie. Evenimentele din ţ!rile vecine - Ungaria, Rusia Sovietică -, implicarea destul de activă a unui însemnat număr de evrei în mişcarea comunistă şi
socialistă prosovietic~ particularităţile societăţii româneşti interbelice, au alimentat încordarea interetnică.
Situaţia interetnică tensionată a fost accentuată, într-o anumită măsur~ şi
de legea asanării datoriilor agricole, din 19 aprilie 1932, care declara asanabile
datoriile agricultorilor către orice creditor particular, bănci şi instituţii de credit.
Cele mai multe datorii ale agricultorilor, pâni în anii crizei economice inclusiv,
au fost contractate la particulari, în condiţii oneroase, adeseori cu scopul de a fi
lichidate prin ele alte datorii sau pentru a procura bunuri necesare traiului familiei de ţă.rani33 • La 18 iunie 1932, în Sadagura, a avut loc o adunare a unitarilor
evrei care au protestat împotriva legii conversiunii agricole, fiindcă aceasta
se află „în detrimentul evreilor, întrucât ei fonneazl în majoritate grupul creditorilor''l4.
Aceste nemulţumiri au încercat si le fructifice naţional-liberalii bucovineni care, în timpul pregitirii pentru alegerile parlamentare din iulie 1932, au
organizat câteva adunări electorale cu evreii în Casa Naţională Evreiască din
Cerniuţi, Ion Nistor arit.ându-le celor prezenţi că partidul său a lucrat întotdeauna în interesul minorităţilor etnice ,,şi le-a .fllcut destule privilegii pe terenul
naţional' 135 •

Trebuie si menţionlm faptul că legea asanării datoriilor agricole a fost în
detrimentul nu numai a creditorilor particulari - evrei şi ne-evrei -, ci şi a instituţiilor de credit româneşti, a întreprinzltorilor prosperi, care îşi plasaseră economiile la blnci, şi chiar a ţ!ranilor, care nu au mai putut împrumuta bani nici
chiar pentru nevoi presante36•
33

M. Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, p. I, 1918-1933, Bucureşti,

Editura Ştiinţifici şi Enciclopedici, 1986, p. 372.
34

ASRC, loc cit., d. SS9, f. 3.
f. 9-12.
36
Cf. M. Muşat, I. Ardeleanu, op. dt., p. 372-373.

35 Ibidem,
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Raporturile dintre evrei şi ne-evrei deveneau tot mai tensionate, încordarea
manifestându-se, întâi de toate, în rândurile studenţimii de la Universitatea din
Cernăuţi. La începutul anului 1933, poliţia cemăuţeană raporta că „în ziua de
21 ianuarie, orele 13, un grup de studenţi români, trecând prin Piaţa Unirii, a
fost atacat de un grup de studenţi evrei. Intervenind poliţia, ambele grupuri au
fost împrăştiate, restabilindu-se ordinea. Seara, pe la orele 23, un grup de evrei
lucrători au atacat în Piaţa Ghica-Vodă, flră nici un motiv, un grup de funcţionari
creştini de la Banca Naţională, maltratându-i. Intervenind poliţia, ordinea a fost
restabilită. Cu această ocazie a fost arestat măcelarul evreu Schmeterling, asupra
clruia s-a găsit un topor''3 7 •
După instaurarea regimului nazist în Germania şi transformarea antisemitismului într-o politică de stat, evreii din vechea Bucovină au iniţiat o amplă
campanie antifascistă în presa evreiască locală şi o acţiune de boicotare a mărfu
rilor de origine germană38 • Adunarea partidului evreiesc din Bucovina, care a
avut loc la S aprilie 1933, a decis ca, pe lârigă boicotarea mărfurilor germane, să
fie suprimate relaţiile de orice natură cu prăvăliile creştine care „vor subvenţiona
materialiceşte sau moraliceşte acţiunea hitleristă şi cuzistă din Cemăuţi''39 •
Încă la 29 ianuarie 1933, studenţimea română din Cernăuţi a ţinut o
adunare de protest împotriva mişcărilor semite din localitate, oficiind şi un serviciu divin40•
Liderii politici evrei, dr. M. Ebner, dr. M. Griinberg, dr. M. Reifer ş.a. la
începutul lui aprilie 1933, „au hotărât strângerea de fonduri de la industriaşi şi
evrei bogaţi în scop de a organiza o gardă de autoapărare în contra atacurilor
cuziştilor şi hitleriştilor", care urma să fie constituită din „tineretul macabist,
birjari, măcelari, cizmari etc."41 •
Un nou incident a avut loc la 13 mai 1933, când şapte studenţi evrei au
atacat câţiva studenţi români. Studenţii creştini au hotărât să nu se prezinte la
examene şi să-i împiedice şi pe studenţii evrei. La 7 iunie, studenţimea creştină
de la Universitate a intrat în grevă, retrăgându-şi cererile de susţinere a examenelor înaintate anterior. ln pofida presiunilor exercitate de către conducerea
instituţiei superioare de învăţământ, la 9 iunie, s-au înscris pentru susţinerea
examenelor: la Facultatea de Dfept 44 de studenţi (39 evrei şi S creştini) şi s-au
retras 61; la Facultatea de Litere 35 de studenţi (20 evrei şi 15 creştini) şi s-au
retras 29; iar la Facultatea de Ştiinţe s-au înscris SO de studenţi (33 evrei şi 17
creştini) fiindcă nu s-au acceptat retragerile42.
37

ASRC, /oc. cit., d. 597, f. 12
fbidem, d. 45 la, f. 2v.
39 Ibidem, d. 597, f. 21.
40 Ibidem, d. 601, f. 5.
41
Ibidem, d. 597, f. 22; d. 554, f. 33-33v.
42 Ibidem, d. 554, f. 37-37v, 41-42.
31
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Tensiunea socială, combinată cu uzura guvernării naţional-ţMlniste şi cu
climatului de convieţuire interetnică, a adus la putere Partidul
Naţional Liberal. Guvernul lui I. G. Duca a impus ţării, din decembrie 1933,
cenzura şi starea de asediu, „îndreptate în special împotriva Glrzii de Fier, dar şi
împotriva celorlalte partide sociale, democratice sau nu, care îl puteau stânjcni"43 •
în toată perioada de la 1 decembrie 1918 şi până la mijlocul anilor '30,
societăţile naţional-culturale au folosit fărl îngrădire în activităţile desflşurate
limbile lor materne. Abia în anul 193644 se observă iniţierea unei politici de
impunere minoritarilor a limbii române45 • Dar această tentativă a fost parţial
tradusl în viaţă abia după instaurarea regimului autoritar al lui Carol al II-iea,
când a avut loc o restrângere a libertăţilor democratice.
în pofida faptului el au fost interzise toate partidele ·politice, au fost limitate drepturile şi libertăţile omului, minorităţile naţionale au continuat să-şi
desflşoare activităţile în cadrele societăţilor lor culturale, religioase, sportive, au
tipărit în continuare publicaţii în limbile materne, au organizat diverse manifestări etc. Astfel. la 27 martie 1938, societatea Bukovânskii Kobzar a organizat
o reprezentare teatrală, la orele 16 şi 21; în aceeaşi zi, societatea poloneză
Gviazda şi-a ţinut adunarea generală46 ; la I O aprilie, societatea ucraineană Miş
cianskii Hor a prezentat spectatorilor piesa istoricl „Stimata doamnă Kociubei"
(dar în haine obişnuite orăşeneşti)47; comitetul central al Organizaţiei Sioniste a
desflşurat, la 20 mai 1939, conferinţa „situaţia în Sionism şi în Palestina" 48;
comunitatea germană din Bucovina a ţinut, la 27 august 1939, o şedinţă cu cântece naţionale49 etc. Revista „Voinţa Şcoalei" din 20 noiembrie 1939, nr. 23-24,
a publicat o informaţie în legătură cu predarea limbii ucrainene în şcoli. în localităţile cu populaţie ucraineană numeroasă era prevăzută predarea, în şcoala primară, a câte patru ore pe săptămână de limbă ucraineană şi două ore de religie în
aceeaşi limbă, iar în şcolile cu cel puţin 20% elevi ucraineni se prevedea predarea a două ore pe slptămână de limbă ucraineană şi două ore de religie în limba
maternă a acestei categorii de elevi. Ca facultativă, limba ucraineană a fost
introdusă la Şcoala normală de băieţi din Cernăuţi, iar la Catedra de Slavisticl
înrăutăţirea
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Fr. Veiga, op. cit., p. 196.
ln 1935, Rominia, urmAnd exemplul Poloniei, împreuni cu alte ţiri membre ale Micii
lnţelegeri, a refuzat si se supuni controlului Societiţii Naţiunilor în materie de ocrotirea
minoritiţilor, ,,mai ales datoriti amestecului arbitrar şi insistent al statelor revizioniste în aceasti
problemi" (M. Iacobescu, Activitatea României la Societatea Naţiunilor în problema ocrotirii
minoritil/ilor nQ/ionale (1919-1935), în Bulednul 1tiin/iftc al Institutului de înv4ft1mânt superior
Suceava. Lucrilrile Laboratorvlui de cercetifri istorice, Suceava, 1983, p. 172).
45
ASRC, Joc cit., d. 699, f. 3; M. Grigoroviţl, Din istoria colonizilrii Bucovinei, Bucureşti,
Editura Didactici şi Padagogici, 1996, p. 130.
46 ASRC, loc cit., d. 769, f. lSv.
41 Ibidem, f. 19.
·
41 Ibidem, d. 819b, f. 2.
49 Ibidem, d. 822, f. 6.
44

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

11

Aspecte ale problemei minorităţilor în Bucovina

421

de la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cernăuţi urma să se ţină cursuri şi
lucrări practice de limba şi literatura ucraineană50 •
La 1 decembrie 1938, a fost dată publicităţii ordonanţa Rezidentului Regal
în Ţinutul Suceava, Gh. Alexianu, prin care, motivându-se că „în ultimul timp,
în unele ·regiuni ale Ţinutului Suceava, unde populaţia evreiască este mai
numeroasă, au fost semnalate numeroase incendieri ale uzinelor şi clădirilor
evreieşti, în scopul prevenirii lor, protejării avutului obştesc, asigurării liniştii şi
ordinii publice", se dispunea ca, „începând cu 1 decembrie 1938, populaţiei
evreieşti din Ţinutul Suceava se interzice să vorbească în magazine, ateliere,
fabrici, bănci, birouri profesionale, întreprinderi industriale şi comerciale, în
sălile Palatului de Justiţie, în Camerele de Comerţ, Muncă şi Industrie şi în general în toate birourile, altă limbă decât cea română Proprietarii tuturor acestor
întreprinderi şi instituţii sunt obligaţi să afişeze la un loc vizibil Vorbiţi numai
româneşte" 51 •

Dintr-o notă informativă a Siguranţei aflăm cum se executa ordonanţa la
Universitatea din Cernăuţi. Potrivit acesteia, strudenţii români au organizat nişte
consfătuiri la care au alcătuit memorii ce urmau a fi înaintate rectoratului şi în
care erau enumeraţi toţi studenţii ucraineni care efectuau propagandă comunistă
şi iredentistă în cămin şi printre studenţi. „întrucât sunt câţiva ruteni care continuă
a vorbi roteşte în cantină, luând în râs afişele rectoratului ca să se vorbească
numai româneşte, se menţiona în continuare, studenţii români au hotărât ca, la
o nouă încercare, să"".i dea cu forţa afară din cantină Nu e exclus un scandal
cu bătăi"52 •
Prin ordinul Rezidentului Regal în Ţinutul Suceava, din 9 septembrie
1933, evreilor li s-a permis ca, în zilele de sărbători de toamnă evreieşti,
localurile lor să rămână închise la libera apreciere a proprietarilor53 • în general,
potrivit tabelului Situaţia juridică a evreilor în perioada 1 ianuarie 1938-15
octombrie 1940, în România, drepturile evreilor, în comparaţie cu perioada anterioară, n-au fost restrânse deloc în domeniile învăţământului, religiei, artelor,
agriculturii, comerţului şi industriei, justiţiei, apărării naţionale, lucrărilor publice şi comunicaţiilor. Unele restrângeri au avut loc în domeniile sănătăţii (au
fost înlocuiţi circa o sută de medici de la Asigurările Sociale), muncii (li s-a
interzis să angajeze personal ca..nic feminin sub vârsta de 40 de ani) şi fmanţelor
(li s-a retras dreptul de a vinde băuturi spirtoase) 54 • Totuşi, Guvernul Goga50 Cf. M. Grigoroviţa, lm•ăţământu/ în nordul Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, Editura
Didactici şi Pedagogici, 1993, p. 51.
51 ASRC, loc cit., d. 355, f. 53-53v (actul reprezint! o variantl in copie în limba rusi a
ordonanţei date).
52 lbitlem, d. 439 b, f. 18.
53 fbitlem, d. 818, f. 23.
54 Marti11'1 evreilor din RomâNa 1940-1944. Documente 1i mtlrturii, Bucureşti, :Editura
Hasefer, 1991, p. 3-13.
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CU7.3 a elaborat legea privind revizuirea cetăţeniei române, sancţionată de Carol
al Ii-lea la 21 ianuarie 1938, în urma căreia aproximativ o treime din populaţia
evreiască (225.222 persoane) şi-a pierdut cetăţenia, devenind apatridă în propria ţarăSS.
Declanşarea celui de-al doilea rlzboi mondial şi desfăşurarea operaţiunilor
militare în imediata apropiere a graniţelor au făcut să crească în ţară sentimentele
revizioniste şi iredentiste. O agitare deosebită s-a manifestat în sânul minorită
ţilor germană, evreiască şi ucraineană din Bucovina istorică. Astfel, Organizaţia
Naţionaliştilor Ucraineni a iniţiat o propagandă în rândul tineretului ucrainean
ca „în cazul când ar fi chemaţi de Statul Român la o mobilizare, să lupte contra
Germaniei, atunci să nu se supună, fiindcă poporul german este acela care
urmlreşte înfiinţarea statului ucrainean şi că, chiar în războiul mondial (precedent - n.n.)", germanii au făcut dovadă de milă şi părtinire pentru ucraineni".
Concomitent, naţionaliştii agitau „populaţia ucraineană de prin sate pentru a
lupta încontra populaţiei de origine polonă, ca drept răzbunare că sunt numai
din cauza lor (statul polon) concentraţi şi familiile lor suferă". Ucrainenii din
România, „încurajaţi probabil de succesele armatei germane în. Polonia, au
început să folosească cuvinte de ameninţare încontra populaţiei polone şi încontra evreilor, arătând că vor veni timpuri când se vor socoti, [fiindcă] germanii nu
sunt departe; s-au dus timpurile ce au fost pentru voi, poporul ucrainean şi-a
ispăşit păcatele şi acuma vine rândul vostru"56•
Pe de altă parte, în satele bucovinene a fost efectuată o puternică propagandă de către agitatorii comunişti din Cernăuţi, Zastavna, Coţmani şi Sadagura.
Comuniştii, de asemenea, le cereau sătenilor „de a nu răspunde la incorporări, la
concentrări şi la diferitele operaţiuni eventuale de mobilizare". Dar comllniştii
se orientau spre U.R.S.S., nu spre Germania, şi urmăreau „provocări de treceri
în Rusia, cum şi instigarea ca, în cazul unui război cu Rusia, sl nu se lupte contra
armatei sovietice. Instigatorii sprijină.propaganda, arătând că Rusia va recompensa pe toţi aceştia, împroprietărindu-i în apropierea graniţei române, pe teritoriul fostei Polonii, cu circa 5,40 hectare pământ, în raport cu influenţa asupra
populaţiei ce a avut-o la noi (în România - n.n.), iar în cazul când Bucovina ar fi
ocupată de ruşi, se va încredinţa acestor ucraineni funcţiuni de conducere"57•
Deja la începutul lunii octombrie 1939, în cercurile ucrainene din Cernăuţi
persista zvonul că U.R.S.S. va trimite în ţară agenţi ucraineni care sl constituie
nuclee de propagandă în vederea efectuării agitaţiilor în sânul populaţiei pentru
ca bolşevicii să găsească pretext pentru a se amesteca58• Iar din noiembrie, în
55

Evreii din România intre anii 1940-1944. Voi. I. Legislaţia antievreiasc4, Bucmeşti,

Editura Hasefer, 1993, doc. nr. 1 fi 2, p. 25-36.
56

ASRC, loc cit., d. 818, f. 26.
Ibidem, f. 38.
51 Ibidem, f. 35.
57
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nordul Bucovinei circulau zvonuri referitoare la superioritatea forţelor sovietice
şi la apropiata ocupare a Bucovinei de către Uniunea Sovietică 59 • Nu este de
mirare faptul că, la jumătatea lui noiembrie 1939, Regele Carol al Ii-lea credea
că Hitler are intenţia de a repeta „expediţia de ocupare a minorităţilor, pentru a
forma un stat independent în Ucraina"60, mit susţinut de către propaganda
nazistă până la declanşarea războiului germano-sovietic.
Iunie 1940 a pus sfârşit pluralismului cultural din Bucovina istorică. Teritoriul ei a fost divizat, partea de nord a provinciei fiind anexată de către
U.R.S.S. Bucovina istorică a fost părăsită de majoritatea copleşitoare a germanilor, ungurilor, de intelectualii de frunte ai etniilor ucraineană, poloneză,
evreiască, iar cei care au jucat un anumit rol în viaţa politică, economică, culturală în perioada interbelică şi au rămas în partea de nord a ţinutului au fost lichidaţi ori deportaţi de stăpânirea sovietică.
Din cele prezentate mai sus putem trage unele concluzii. Teritoriul
Bucovinei istorice ca regiune de margine ~ Ţării Moldovei, a Imperiului Habsburgic, a României Mari, a constituit un teren de întâlnire, iniţial, a lumii româneşti cu cea slavă, apoi, a lumii româneşti cu cea germană. Bucovina istorică,
prin poziţia sa geografică, tradiţiile şi nivelul de civilizaţie, graţie sistemului
democratic - cu toate carenţele sale - care a funcţionat în România până la
f"mele anilor '30 ai secolului al XX-iea, n-a îngrădit dezvoltarea culturală ·şi spirituală a minorităţilor naţionale, a înlesnit circulaţia ideilor, valorilor, produselor
culturale şi de civilizaţie ale românilor, germanilor, evreilor, ucrainenilor, polonezilor, armenilor, ungurilor etc. Bineînţeles, a fost un proces complex, o evoluţie sinuoasă, care n-a fost lipsită de momente tensionate. Dar, în comparaţie cu
ţările vecine, în special la sfârşitul anilor '20 şi în anii '30 ai secolului nostru, în
România minorităţile naţionale n-au fost supuse unei politici care să fi avut în
vedere opresiunea acestora. Convieţuirea multietnică; în pofida unor distorsiuni
politice şi spirituale, realizările culturilor şi civilizaţiilor românească şi ne-românească din Bucovina istorică au devenit un patrimoniu al locuitorilor acestui
teritoriu şi ai acestui spaţiu central-est-european, fenomen multidimensional
·
care necesită investigaţii aprofundate.

Resume
La deuximie partie de l'etude Aspecte ale problemei minorit4ţilor naţionale în Bucovina
istoricii intre anii 1918-1940 met en lumiere des aspects de la situation des mi.norites nationales
de la Bukovine historique pendant la periode 1928-1940.

59 Ibidem,

f. 41.
L. C. Gardner, Sfere de injluenftI. lmpărţirea Europei între marile puleri, de la Mi1nchen
la /alta. Versiunea româneasci: A. Angelescu-Boldor, Bucurefti, Editura Elit, 1995, p. 65.
60
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NUME DE SATE: MĂRĂŢĂI
ION POPF.SCU-SIRETEANU

Până

la începutul secolului al XVII-iea, două sate purtau numele
M ă r ă ţ ă i IM ă r ă ţ e i . Unul era pe valea Bistriţei, în· ţinutul Neamţ, înglobat
cu timpul în oraşul Piatra Neamţ, satul unde au fost vătămani Tăvuciu, Penea şi
Anania (DIR. A, Mold., sec. XN-XV, voi. I, p. 320, 341, 355), iar al doilea pe
Vastu~ numit înainte Pinos, ulterior înglobat probabil în oraşul Vaslui. Aceasta a
fost menţionat în DIR. A, secolului XV, voi. li, p. 165-167, amintit şi în sec. al
XVII-iea (Gonţa, Locuri, 157). Satul din Neamţ este înregistrat acum în Tezaurul
toponomic, 702, llllde se precizează că astlii este cartier al oraşului Piatra Neamţ;
a fost numit şi Mărăţeni, Mărăţăii, Mărăţeiul, Măriţăii, etc. Al doilea sat a dispărut, probabil, numele purtându-i-1 o moşie la 1827, 1852 (ibidem, 703).
Mult mai târziu, la 1634, este pomenit satul Mărăţei de pe apa Suceavei,
din care episcopul Evloghie dă jumătate surorii sale Ana. Din document (Balan,
Doc. Bucov., I, 209) reiese că, la anul menţionării, era sat de răzeşi de la care a
fost cumpărat de către episcop. Era, prin urmare, un sat vechi românesc, pentru
că străinii, colonizaţi, nu puteau fi numiţi r ă z e ş i . Numele este atestat şi în
forma Măr ă ţ ăi, apoi (la 1774) Mărăţăii, ca după raptul austriac să apară formele
grafice Maraczeu (= Mărăţău) (1775), Maratzey (= Mărăţăi, Mărăţei) (1775),
Maratzeu (= Mărăţău) (1776), Marazei (= Mărăţăi, Mărăţei) (1777), Marazeni
(= Mărăţeni) (1780), Măriţeii (1785), Mariza (= Mariţa) (1786), Maretzey
(Marăţăi, Măreţei) (1843), Mareţeii (1924), Mariţeii (1899) (Tezaurul toponimic, 703). În Tezaurul doc. Sv., doc. nr. 343, p. 138, este amintit satul după
1633, când Evloghie îl cumpără; în doc. 466, p. 168, anul 1659, când sunt
menţionaţi mai mulţi martori din satul Măreţei. În doc. 1470 şi 1471, p. 485,
anul 1785, este amintit satul Măreţei. Documentul 1553, p. 507, anul 1796, îl
menţionează pe Gheorghe Capr1 din satul Măriţei (proprietar armean). în acelaşi
an, doc. I 555, p. 508, este numit acelaşi Gheorghe Capri, baron din Mărăţei.
În secolul al XIX-iea se înfiinţează satul Mărăţeii Mici sau Mărăţeica,
numit şi Măriţeia Mică (Tezaurul toponimic, 702).
Numele vechi al satelor este Mărăţăi, cu varianta Mărăţei, fără să ştim
locul accentului.
Noi credem că era accentuată silaba a doua, adică Mărlţăi, Măritei
(Mărlţâi), la baza numelui de sat stând apelativul mărcÎţ, adică amărâţi, numele
topic însemnând ,,amlrâţii".
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 425-427, Bucureşti, 1997

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

426

Ion Popescu-Sireteanu

2

256) SC gloscazl cuvântul m ă r at , adj. „(învechit şi
substantiviz.at)", cu sensul „(om) sărman, nenorocit", în doull exemple ilustrative: Fiile Vavilonului vai de iale măratele (Psaltirea Scheiană) şi Fiele
Vavilonului măratele (Coresi, Psaltirea a doua). Deoarece autorii DLR consideri el mărat ar veni probabil din lat. malehabitus, trebuie sl precizăm că acest
adjectiv reprezintă forma cu afcrezi de la amărât, relaţie pc care o stabileşte
foarte bine DA când, pentru amărai „amlrât", trimite per:itru comparaţie la
mărat. Tot în DA, pentru amarnic, se prezintă, din Moxa, varianta marnic: O,
marnică neascultare! 8. P. Hasdeu, în Etymologicum, I, 713, înregistrcazl varianta amăratul (sec. al XVII-iea).
Se pare el în limba veche a existat UD infinitiv a amăra. ln scrierea citată,
I, 71 O, Hasdeu prezintă UD text mai amplu din Coresi, din care noi reţinem doar
cuvintele: îndulcqte şi amâraşte, iar la p. 709, prezintă un citat din Biblia de la
1688: amăraşte plângerea şi înfierbântă tânguiala.
Precizlm aici el varianta cu afcrezl mărat, cu sinonimul mărăcui, circulă
la aromâni (ODA, 780), iar la meglenoromâni este cunoscut cuvântul mar cu
sensul ,,amar" (Capidan, m, 182). ln DOR, 319, este glosat numele de persoană
Mărat (după Antonovici, Doc. bârl., I).
Pluralul lui mărar este mâraţ sau mărc'iţ, forma articulată fiind m ă r J ţ ăi ,
deci amărăţăi, amărâţâi.
Prin schimbarea accentului de pc silaba a doua pc a treia, s-a ajuns la o
îndeplrtarc scvcrl de etimon, de la Mărc'iţăi, Mătdţei la Mărăţtli, Mărăţei. Este o
schimbare atât gramaticală, cât şi lcxicall, pentru el MărJţăi pluralul apelativului literar amărîţii, având acum accentul pc ultima silabl (Mărăţtli, Mărăţei),
pare a fi un derivat cu sufixul diminutival -ei, cum consideri N. A. Constantinescu, în DOR, 319, când cxplicl numele satului din Bucovina prin diminutivul
mărăţel. Această schimbare de accent, care a antrenat şi alte schimbări, a avut
drept caur.l folosirea tot mai ~ pânl la dis,P8fiţic, a formei cu aferezl m ă r ti ţ
şi a formelor articulate m ă r ă ţ ăi, m ă r ă ţ e i . După secolul al XVII-iea sau
chiar în timpul acestui secol, vorbitorii nu au mai înţeles cuvântul m ă r ci ţ
(literar mărăţi), care stă la baza numelui topic Măr ă ţ ăi, din care cauzl se
ajunge la formele de singular Mărăţeiul, Mărăţău. Dispariţia din vorbire a lui
mărăţ a determinat căutarea unui suport semantic pentru numele topic, fapt care
se vede din variantele acestuia Este, de fapt, o etimologie populară, fiind făcută
acum o apropiere a numelui de cuvântul măreţ (în Măreţei) sau de numele feminin Mariţa (în Măriţei}, ajungându-se chiar la un derivat ucrainizat Măreţeica.
Forma actuală populară Mlreţeia este contradictorie, pentru că la masculin,
aparent derivat cu suf. -ei (Măreţei), se foloseşte articolul hotărât feminin a.
Satele cu acest nume vor fi fost întemeiate sau numai întărite de bejenari
ardeleni aşezaţi pc moşii boiereşti sau domneşti, veniţi în Moldova din cauza
persecuţiilor sociale şi religioase (vezi Meteş, Emigrări, 71 şi unn.). Cu vremea,
aceşti ungureni au devenit rlzeşi, cum se vede din documentul de la 1634.

în DLR. (litera M,
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Ca şi pluralul MăriÎţăi, avem pluralul Botoştinţ.ăi (= Botoşinţii) (DRH. A, III,
anull492,221,222)etc.
Precizăm aici că Victor Nicolae Cossaris (Cozariuc), în monografia Dăr
măneşti, preia de la E. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, informaţii foarte importante, dar pierde din vedere să o preia şi pc aceea că locuitorii
ucraineni ai satelor din comuna Dărmlneşti, jud. Suceava, sunt colonişti din
Tarnopol (Galiţia), cu precizarea noastră că au fost aşezaţi de către autorităţile
austriece în locul românilor care au fugit în Moldova după răpirea nordului
acestei ţări româneşti.
În fmalul acestui capitol, arătăm că varianta Mărăţeni reprezintă un
derivat de la Mărăţ cu sufixul -eni, însemnând „oameni din Mărăţ". Acest plural
stă la bau unui singular mărăţan/mărăţean, de la care derivă numele de persoană Mărăţeanul (Gonşa, Persoane, 361, 435). Numele feminin Salomia Mără
ţăeniasa (id., ibidem, 589) se explică prin Mărăţăeni cu sufixul -easa, sau mai
sigur prin numele Mărăţăeanul cu acelaşi s.ufix.
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Gonţa, Locuri= Alexandru I. Gonta, Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile
XIV-XVII(/ 384-1625). Indicele numelor de locuri, Bucureşti, 1990.
Gonta, Persoane Alexandru I. Gonţa, .. Jndicele numelor de persoane, Bucureşti, 1995.
Haşdeu, Etymologicum, I = B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, I, Bucureşti, 1972.
Meteş, Emigrări = Ştefan Maleş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX,
Bucureşti, 1977.
Tezaurul doc. Sv. = Din tezaunJI documentar sucevean J393-1849, Bucureşti, 1983.
Tezaurul toponimic = Tezauru/ toponimic al României. Moldova, voi. I. Repertoriul istoric al
unităţilor administrativ-teritoriale, 1772-1988, partea 1, Bucureşti, 1991.

=

· Summary
Tbis study provides bistorical and pbilological explanalions for tbe same of a village in
Bukowina, as well as for tbe nam.es oftbe persons relaled to tbis place.
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CERAMICA DE KUTY

Pe lângă ceramica smălţuită şi colorată de Rădăuţi, au circulat şi s-au
raspândit în toată Bucovina, până la mijlocul secolului nostru, străchini şi farfurii, oale şi ulcioare, plăci pentru sobe, toate făcând parte din valoroasa ceramică smălţuită în unele centre galiţiene, producţia lor fiind cunoscută sub denumirea de ceramica „de Kuty".
·
.
Aşezarea de la Kuty a fost înfiinţată în anul 1715, de armeni, avându-l ca
prim ctitor pe negustorul armean Şiadbei, venit din Moldova şi aşezat pe aceste
locuri împădurite, la invitaţia regelui Poloniei August II, în baza unui privilegiu
·
din 18 iulie 1715 1•
Centrele de olărie din Galiţia preiau producţia de ceramica smălţuită, în
locul Suceavei, unde această activitate stagneazl, după mutarea capitalei Moldovei la laşi. Ceramica „de Kuty" era apropiată fondului cultural autohton românesc, de fapt, o continuare a ceramicii smălţuite de la Suceava, căreia îi preluase
trăsăturile esenţiale, îmbogăţind-o cu noi elemente.
Despre această ceramică „de Kuty", considerată când huţulă, când ucraineană, când galiţiană, s-a scris foarte mult. Cert este că ea apare după înfiinţarea
de către armeni a centrului de la Kuty, fiind produsă concomitent şi în alte centre galiţiene, cele mai cunoscute fiind Coţmani, Kosovo, Soleai ş.a., unde s-a
produs ceramică de acest gen la sîarşitul secolului al XVill-lea şi în secolul al
XIX-lea2• De aici olarii sau negustorii veneau şi vindeau ceramică în toate satele
din Bucovina. Aşa a ajuns ea să fie bine c\Uloscută şi mai raspândită la noi.
Cel mai renumit reprezentant al acestui stil ceramic a fost Alexandru
Bahminski (1820-1882), care a lucrat la Kosovo şi care a învăţat meseria de la
tatăl său, Petru. În afară de el mai sunt cunoscuţi ca olari reputaţi în centrele
menţionate şi Iosif şi Mihai Bamovski, Piotr Koszak, Petru Braniuc, Voloşciuc,
Bileţchi şi mulţi alţii3.

Tancred Binăţeanu, Arta populară bucovineană; Bucureşti, Artis, 1975, p. 175.
Barbu Slitineanu, Stumi de art4 populară, Bucure'1i, Editura Minerva, 1972, p. 163;
Vezi şi T. Biniiţeanu, op. cit., p. 176.
J T. Blniţeanu, op. cit., p. 180.
1

2

Analele Bucovinei. IV, 2. p. 42M37, Bucureşti, 1997
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Tehnica de prelucrare a ceramicii „de Kuty" este cea cunoscută pentru
toată ceramica smălţuită şi colorată, cu unele particularităţi specifice producţiei
de ceramică sgrafitată. După ce vasul modelat la roată este uscat, acesta se angobează. Peste angoba albă se conturează desenul cu un vârf metalic, în tehnica
sgrafitării, care dl liniile de culoare brun-cărămizie lutului ars, scoasă la iveală
prin incizarea angobei. După sgrafitare, vasul se arde prima dată, apoi se colorează, se amălţuieşte şi se arde a doua oară.
Compoziţia cromatică se caracterizează prin tricomia galben, verde, brun,
la care se adaugă uneori şi albastrul-violet Gama ornamentală variază de la elemente geometrice, la fitomorfe, zoo- şi antropormorfe şi compoziţii epice, narative, reflectând aspecte de viaţă. În privinţa elementelor ornamentale se evidenţiază câteva categorii, care cuprind o gamă diversificată de reprezentări: elemente geometrice de tot felul, elemente astrale, flori, plante, peşti, raci, cai, cornute, animale mitico-fantastice, elemente heraldice, unelte, case, oameni, biserici etc. Interesantă este palmeta şi semipal.meta, care apar pe ceramica galiţiană
ca o sterilizare a celei molodoveneşti. Un alt element este acela al reprezentării
păsărilor, prin simularea penajului, cu ajutorul unor alternanţe de dungi întunecate cu altele albe. Personajele umane reprezintă ţărani, ostaşi, ofiţeri, turci,
femei în diferite ipostaze, persoane în costume de epocă specifice secolelor
XVIII şi XIX, ceea ce localizează în timp perioada producţiei. Sunt scene întregi
de vânătoare, de chef, de instrucţie etc., pline de umor şi savoare4 •
Tancred Bbăţeanu distinge trei categorii de ornamente în compoziţii diferite, care sunt dictate de forma vasului respectiv: ulcior, strachină, cahlă. Ulcioarele au, cel mai adesea, forma alungită a oalelor de lapte din ceramica neagră.
Compoziţia lor ornamentală este simpll dar plină de armonie, având tendinţa de
raportare simbolică a ornamentului la forma vasului. Acesta este împărţit în
două registre orizontale prin care corpul este despărţit de partea superioarl. în
aceste două registre sunt grupate ornamente geometrice: semicercuri, triunghiuri
isoscele de aceeaşi culoare, de obicei verde, uneori unele în registrul de sus şi
celelalte în registrul de jos sau alteori invers. întotdeauna sus, la buză, există un
şir de mici ornamente semiovoidale, care, prin alternanţă cromatică, dau un joc
ritmic, vioi, gurii vasului, proprie acestei forme uşor evazate.
Compoziţia ornamentală a blidelor este meşteşugită. în centru, pe fundul
străchinii, există o floare, o pasăre, un animal, o biserică sau o scenă cu un personaj uman în diferite ipostaze. Pe buza străchinii se desfăşoară un şir de ornamente unghiulare sau semicercuri, cu diametrul spre centru sau alternări ale
acestor două elemente, având întotdeauna între ele grupuri de liniuţe pentru
susţinerea ritmului. Acest sistem ornamental asigura dinamică întregii compoziţii, ritmicitate care rupe monotonia liniei rotunde, se scoate şi mai bine în evidenţă centrul compoziţiei, având aceleaşi principii cu cele ale ceramicii de
4

Tancred Binlţeau, op. dt., p. 161-162.
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Vama, din Oaş. Unele ornamente centrale sunt ascmlnltoare sau chiar identice
cu acestea (ex. ,,cucoane", floarea soarelui etc). Ornamentele de bordură sunt uneori
asemlnătoare la cele două categorii de ceramică (Vama şi Kuty) 5•
Plăcile de sobă, „cahlele", cu suprafaţa lor continuă, plană, pennit dcsflşurarea narativă, epică, compoziţională a decorului. Din această cauză pe cahle
apar cel mai adesea câte un animal (peşte, rac, comută, pasăre) sau scene, în
special cu elemente umane.
în luna august 1938, gospodarul Vasile Fundu din Marginea, colaborator
mai vechi al Muzeului Etnografic din Rădăuţi, a adus la acest muzeu, un ,,horn
[sobă, n.n.] din ceramică, din anul 1855, găsit în comuna Tereblecea la gospodarul Vasile a lui Toader Rusu, care a donat acest horn Muzeului Judeţului
Rădăuţi - 1938, 20 VIII". Redăm descrierea sumară a unora din ornamentele
plăcilor care compuneau această sobă din ceramică „de Kuty", aşa cum au fost
înscrise ele de către directorul Samuil Ioneţ în registrul de iventar al muzeului:
pajura austriacă, două cărămizi cu câte patru soldaţ~ călăreţ trâmbiţând; călăreţ,
într-o mână sabia şi în altă mână pistol, şi, un câine după el (galben), cărămidă
cu un cocoş, cărămidă mărginară cu un soldat cu mâna tăiată, altă cărămidă cu
călătreţ şi câine după el (verde), una caleaşcă cu boierul fumând şi cu doi cai
(unul galben şi unul verde), una cărămidă care reprezintă doi boi moldoveneşti,
un vânător împuşcând o pasăre, călăreţ care vesteşte începutul vânătorii sunând
din trâmbiţă cu un câine galben, un domn fumând din pipă, clopotar trăgând
clopotele, una biserică cu cinci cruci, Maica Domnului, Sf. Nicolae, cruce cu
două păsări, diavolul cu cumpăna dreptăţii, un muzicant cu pipă în gură, un cimpoier şi un muzicant cu scripcă, ursul şi ursarul jucând etc6 . Rezultă de aici o
gamă diversificată de ornamente şi fantezia artistică a realizatorilor acestor plăci.
Din păcate soba respectivă nu se mai află astăzi la. Rădăuţi, ea fiind luată de
armata sovietică în toamna anului 1944, împreună cu întregul inventar al muzeului din Rădăuţi7 •
ln ansamblu, această categoric de ceramică, o continuare a ceramicii sucevene dintre secolele XIV şi XVI, cu aporturi creatoare proprii şi specifice în
fiecare din etapele sale de dezvoltare, poate fi considerată proprie şi artei populare bucovinene, prin larga sa adopţie şi integrare în patrimoniul nostru cultural.
O dovadă a acestei integrări o constituie şi faptul că ceramica „de Kuty" a fost
preluată şi continuată la mijlocul secolului nostru şi la Rădăuţi de către specialistul meşter Constantin Cilibaba. Nepoţii şi urmaşii acestuia, Florin şi Marcel
Tancred Binlţeanu, op. dl., p. J62-163; idem, Ceramica populară din Ţara 0Q.f!Jlui,
Editura de Stat pentru Literaturi şi Arti, 1958, p. 25, 39 şi reproducerile de vase din
·
lucrare.
6 Arhiva Muzeului Ridiuţi, Registru inventar general; 1938, p. 22-23.
7 Dragoş Cusiac, Din istoria muzeografiei etnografice în Bucovina, ,,Analele Bucovinei",
an. I, 211994, p. 464-470.
5

Bucweşti,
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Colibaba, care lucrează în prezent olărie la Rădăuţi, produc atât ceramică
de Rădăuţi, împodobită cu cornul, cât şi ceramică sgrafitată, după
modelul celei de la Kuty. Această categorie de ceramică se mai lucreaz.ă în prezent şi de către olari din Botoşani. ln Ucraina, la Kosovo din regiunea Ivanofrank.ovsk, de care aparţine şi localitatea Kuty, se produce şi în zilele noastre
ceramică de acest fel, meşterii olari fiind grupaţi în cadrul u:nui combinat cu profil de artă populară.

tradiţională

ALTE CENTRE DE OLĂRIE

Gura Humorului. În prima jumătate a secolului nostru a existat aici un atelier de olărie care a aparţinut evreului Saul Schiber. El nu lucra, având meşteri
angajaţi din alte localităţi, mai ales de la Rădăuţi, de la Marginea sau de la
Mihăileni. De aceea ceramica lucrată acolo este asemănătoare cu cea din centrele de provenienţă a olarilor şi nu prezintă deosebiri de fond.
De la Rădăuţi au lucrat, la Gura Humorului, Ion Colibaba, tatăl lui Constantin, apoi, prin anii 1920-1926, Constantin Colibaba şi sora lui, Ana Cmeci.
De aici, Constantin şi Ana au plecat la Cernăuţi, unde au lucrat olărie între anii
1926-1927. De la Ion Colibaba, care era maistru, au învăţat meseria de olar
localnicii Samuil Beleca, Traian Andronic, Mihai Hacman şi Rudolf Cleci, dar
nici ei nu au lucrat prea mult aici. Prin anii 1927-1928 Traian Andronic a plecat
în Germania, iar Samuil Beleca şi Rudolf Cleci au plecat la Cernăuţi, împreună
cu patronul lor, Saul Schiber. La Gura Humorului a rămas să lucreze în continuare Mihai Hacman, care şi-a construit un atelier propriu. Lui i s-a alăturat
Mihai Ungureanu, venit de la Mihăileni şi căsătorit cu o humoreancă. Atelierul,
situat în zona numită Cărămidărie, s-a transformat în cooperativă după război,
avându-l ca şef pe Mihai Ungureanu. A funcţionat până prin anii· 1952-1953,
când şi-a încetat activitatea8• Se poate conchide că ceramica lucrată în prima
jumătate a secolului nostru la Gura Humorului nu are trăsături distincte, ea
purtând amprenta centrelor de la Rădăuţi şi Mihăileni din acea perioadă.
Pa'1tinoasa. Şi aici, în apropiere de Gura Humorului, a funcţionat un atelier de olărie din prima jumătate a secolului nostru până în deceniul al nouălea.
Olarul Gheorghe Bodale (1906-1984) a venit din Marginea şi s-a căsătorit la
Păltinoasa, unde a înfiinţat un atelier de ceramică. Lui i s-a alăturat un timp şi
Ambrozie Halus, venit de la Rădăuţi. Aici s-a lucrat şi ceramică neagra şi ceramică roşie, smălţuită şi colorată, asemănătoare cu cea de acest gen de la Marginea. Vasele, toate de uz gospodăresc, sunt împodobite cu cornul sau prin stropire, cu verde, alb, maro, pe fondul roşcat al vasului neangobat. Ornamentele
sunt simple: linii circulare drepte sau vălurite, grupuri de linii drepte dispuse
1

Inf. Ana Cmeci şi Petru Scântei, foşti olari din Rldăuţi.
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perpendicular pc pereţii vasului sau grupate cu altele vlUuritc, pc fundul străchi
nilor. Oalele sunt numai smllţuitc. Vasele negre sunt împodobite cu piatra, ca
cele de la Marginea. După moartea lui Gheorghe Bodalc centrul a displrul
ln apropiere de Păltinoasa, la Stirigoaia (Vârfu Dealului) comuna Pârteşti
de Jos, a existat la mijlocul secolului nostru un atelier de olărie, înfiinţat de
Arcadic Halus, venit de la Rădăuţi, care a lucrat un timp la Gura Humorului,
apoi s-a căsătorit aici. El a avut un băiat, care a învăţat olăria şi a lucrat un timp
la Stirigoaia, apoi la Humor. Centrul a funcţionat între anii 1926-1953, producând ceramică roşie, smălţuită şi colorată, ascmmiătoarc cu cca de la Rădăuţi.
Aici a mai lucrat Un. olar cu numele de Nicanor Nicuţari9•
Broşteni. în anul 1916, profesorul Vasile Ciurea, întemeietorul Muzeului
din Fllticeni, umblând să colecţioneze obiecte pentru muzeu în localităţi de pc
Valea Bistriţei, a ajuns în cătunul Hărlroaia, situat în prelungirea comunei
Broşteni. Aici, un frate al folcloristului G. T. Kirilcanu, „tânlrul Grigore, avea o
fabrică de oale aşa cum se fac şi cum se caută pc Valea Bistriţei. Pentru frumuseţea formelor şi coloritul lor, dintr-o întreagă colecţie cc avusese, îi mai rămăsese
numai două bucăţi, care uşor mi le-a dăriut pentru muzeu" 10• La un conc\irs de
ollrie, organizat la Bucureşti în anul 1910, acest olar din Broşteni a obţinut premiul I, în valoare de 75 lci 11 •
Văşcăuţi pe Ceremuş. Barbu Slătincanu menţionează centrul de la
Văşcăuţi, judeţul Storojineţ, unde, în anul 1938, SC producea ceramică românească şi unde existau atunci 8 olari români şi 5 ruteni 12· Acolo a lucrat şi olarul
Hcronim· Melnicovschi, născut în Văşcăuţi pc Cercmuş. A învăţat meseria de la
părinţi şi bunici şi a lucrat acolo până în anul 1940, când nordul Bucovinei a fost
ocupat de către URSS şi el s-a refugiat. în 1945, a venit la Rădăuţi, unde a lucrat
ollric cu Petru Scântei până în anul 1947, când s-a căsătorit la Vicşani şi s-a stabilit acolo, unde şi-a înfiinţat un atelier de ollric. A lucrat în el doar 2-3 luni,
deoarece oamenii din sat nu l-au llsat să continuie, zicând că „dacă arde oale
din lut, se face secetă şi nu plouă câţiva kilometri în jurul cuptorului" 13•
La Văşcăuţi pc Ccrcmuş se producea şi ceramică neagră şi roşie smălţuită
de toate categoriile. Vasele smălţuite aveau fundul roşu, alb sau verde şi erau
împodobite cu cornul sau cu pensula, ornamentele constând din linii circulare
drepte sau zig-zaguri, puncte, flori, asemănătoare cu cele de pc ceramica de
!> Jnf. Ana Cmeci şi Petru Scintei; Victoria Semendeaev, Viorica Maria Puşcaşu, Cmtre
produc4Joare de ol4rie din Moldova (secolele XVIII-XX}, Iaşi, 1996, p. 28.
10
V. Ciurea, Muzeul Făldcemlor, I:llticeni, Tipografia şi Libriria ,,J. Bendit", 1934, p. 43.
11
Silvia z.derciuc, Mircea Dumitrescu, Concursul de olărie mn 1908, ,Jtevista muzeelor",
11 1970, p. 68.
12
Barbu Slilineanu, Ceramica românească, Bucureşti, Fundaţia pentru Literaturi şi Arii
,,Regele Carolll", 1938, p. 196 şi harta nr. 1, p. 93.
13
Jnf. Hemnim Melnicovschi, fost olar din Vlşcluţi pe Ceremuş.
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Rădăuţi.

Se făcea şi ceramică sgrafitată, după modelul celei de la Kuty sau
centrele fiind apropiate. Dintre familiile de olari cunoscute la Văşcăuţi
au fost trei fraţi cu numele Melnicovschi (Anton, Iosif şi Dominic), care făceau
ceramică sgrafitată, doi fraţi Rudniţchi, care făceau vase împodobite cu cornul şi
doi fraţi Burcovschi, care făceau ceramică neagră.
Vânz.arca se făcea la Seletin, Răstoace şi în alte localităţi apropiate, iar în
zilele de joi, se vindeau în piaţă, la Văşcăuţi. Cea mai mare vânzare se făcea
direct de la ateliere, unde veneau negustori evrei şi cumpărau cantităţi mai mari,
mai ales iama, când se transportau cu sania. Nu transportau cu căruţ.a, existârid
pericolul ca vasele să se spargă. Până la război se mai făcea şi la Storojineţ şi la
Panca ceramică smălţuită şi colorată, împodobită cu comul_ şi cu pensula~
Alte centre menţionate în Bucovina. Pe lângă cele descrise, au mai fost
semnalate centre de olărie la Cacica, Fălticeni, Stupea, Suceava ş.a. 14 • I. E.
Torouţiu consemna existenţa următoarelor centre de olărie în Bucovina în primul sfert al secolului nostru: Cernăuţi 5 olari, Câmpulung 3, Coţomani 3, Siret I,
Storojineţ 4, Rădăuţi 8. în total, la acea vreme, existau în Bucovina 64 de meseriaşi olari 15 •
Cercetătoarele ieşene Victoria Semendeaev şi Viorica Maria Puşcaşu au
semnalat existenţa următoarelor centre producătoare de olărie în secolele
XVIII-XX în actualul judeţ Suceava, în afara celor descrise anterior:
- Bălineşti, comuna Grămeşti, semnalat intre anii 1940-1944;
- Bogata, comuna Baia, semnalat în secolul XX;
- Bogdăneşti, semnalat ca participant la un concurs de olărie organizat la
Bucureşti în anul 1908 16 •
-Boroaia, semnalat la 1898 şi participant la concursul din 1908;
- Botoşana, semnalat la 1778;
-Boura, Comuna Foră.şti, dispărut;
- Budeni, comuna Dolhasca, activ în 1979, unde se producea ceramică
Coţmani,

roşie şi neagră;

- Burdujeni, (înglobat în municipiul Suceava), semnalat în prima jumătate
a secolului XX, unde au lucrat olari din Marginea, Rădăuţi şi Mihăileni, la o
cooperativă, până în anii 1950-1951, apoi dispărut;
- Bur/a, comuna Volovăţ, semnalat în secolul XX;
- Corlata, comuna Drăgoieşti, semnalat la 1778;
Tancred Binăţeanu, op. cit., p. l lS-119; Corneliu Bucur, Meşteşugul olăritului ilustrai
În Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, „Cibinium", 1967-1968, harta de la p. 111.
15
L E. Torouţiu, Poporafia .şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, 1916, tabelele cu
meseriaşi de la p. 22S-299.
14

16

Silvia Zderciuc, M. Dumitrescu, op. dt„ p. 6S.
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- Câmpulung Moldovenesc, semnalat la 1738 şi menţionat de I. E. Torouţiu
cu 3 olari. Muzeul din Rădăuţi are în colecţie câteva ulcele găsite la Câmpulung
pe malul râului Moldova în urma surpmii unui teren, prin anul 1976, când a
aplrut un· cuptor de ars vase. Ulcelele sunt smălţuite cu verde şi maro.
-Dolhasca, semnalat la 1820, participant la concursul de la Bucureşti din
anul 1908;
- Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, semnalat la 1893, participant la concursul din 1908. Se producea ceramică neagră şi roşie smălţuită şi nesmălţuită,
de uz gospodăresc. Muzeul din Rădăuţi are în colecţie câteva vase lucrate la
Dolheştii Mari înainte de anul 1940: oale de lapte, castroane, vase borcan, ulcioare pentru apă, căni, oale de sarmale ş.a. Vasele negre sunt împodobite cu
piatra, ca la Marginea, iar din cele roşii unele sunt smălţuite, altele nu. Vasele
smălţuite sunt lipsite de ornamente, iar cele nesmălţuite au, pe mijloc sau pe
partea superioară, câte o linie circulara mai lată, dreaptă sau ondulată, de culoare
albă, trasată cu pensula şi având suprapu.să altă linie ondulată, realizată prin
impresiune cu un vârf solid.
- Drăgiqeni şi Dumbrăveni, semnalate la 1820;
- Oraşul Faîticeni, semnalat la 1820, 1831, participant la concursul din
1908, a funcţionat în jurul anului 1940.
- Giurgeşti, comuna Vultureşti, semnalat la 1900;
- Hârtop, comuna Preuteşti, Horodniceni, Liteni, Maîini (comuna Vadu
Moldove.i), Oniceni (comuna Forăşti), Pleşeşti (comuna Vultureşti), Rotopăneşti
(comuna Horodniceni), Zvoriştea, semnalate la 1820.
- Grigoreşti, comuna Siminicea, Muncel, comuna Poiana Stampei şi Poiana
Stampei, semnalate la 1772-1774;
- Probota, comuna Dolhasca, semnalat în anii 1948-1949;
- Rudeşti, comuna Grămeşti, semnalat la 1910. Se producea ceramică
neagră şi roşie.

- Sasca, comuna Cornu Luncii, semnalat în prima jumătate în prima jumă
tate a secolului XX;
- Solca, semnalat în prima jumltate a secolului al XX-iea, se producea
ceramică roşie;

semnalat în aceeaşi perioadă. Se producea
ceramică neagră şi roşie de către olari din Zamostea şi Mihăileni.
- Municipiul Suceava, vechi centru de ollrie, activ şi în secolul al XVID-lea
până în prima jumătate a secolului.al XIX-iea;
- Suceviţa, semnalat în primul sfert al secolului a_I XX-iea. Se producea

- Stânca, comuna

Zvoriştea,

ceramică roşie.

- Şoldăneşti, municipiul Fălticeni, semnalat în perioada 1928-1935, unde
a lucrat olarul Manole Butnaru, originar din Lespezi;
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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- Valea Bourei, comuna Dolheşti, activ în prima jumătate a secolului al
XX-iea Se producea ceramică neagr3 şi roşie.
- Jlalea Glodului, comuna Vultureşti, semnalat la 1820, participant la expoziţia din 1908;
- Oraşul Vatra Dornei, semnalat pe harta centrelor de ceramică la 1916;
- Voivodeasa, comuna Suceviţa, activ 2-3 ani dup3 194417 •
Meşteşugul olM-itului a fost practicat mai intens în treeutul nu prea îndepărtat, vasele fiind folosite în toate gospodlriile pentru calităţile lor utilitare.
Începând cu mijlocul secolului al XX-iea producţia de ceramică populară se
restrânge, vasele din lut ars fiind înlocuite cu cele produse pe cale industrială,
din alte materiale: porţelan, metal, mase plastice. Ceramica tradiţională care se
mai realizează în prezent şi-a schimbat destinaţia iniţială, căpătând un rol predominant decorativ, fapt pentru care vasele actuale sunt mai bogat ornamentate
şi lucrate mai îngrijit Unele vase îşi păstrează inel utilitatea practică în gospodăriile locuitorilor: oalele pentru fiert sarmale, vazele şi ghivecele pentru flori,
cănile ş.a.

Din toate centrele de olM-ie care au existat în Bucovina, multe şi-au încetat
activitatea, rămânând în prezent doar cele dela Rădăuţi şi Marginea. La Rădăuţi
se face, de către Florin şi Marcel Colibaba o ceramică ce are un rol preponderent decorativ, iar la Marginea ceramica neagră este şi decorativă şi utilitată în
acelaşi timp, pe când ceramica roşie smălţuită de acolo este dutată pentru utilitatea ei practică în gospodărie.
începând cu anul 1983, la Rădăuţi, a fost reluată o veche tradiţie a organizării târgului anual al olarilor, sub genericul, nou de data aceasta, „Ochiul de
păun". Târgul se desfăşoară de atunci în fiecare an în prima decadă a lunii
august, pe durata a trei zile. La aceste târguri participi olari din cele mai cunoscute centre actuale din ţară: Horezu - judeţul Vâlcea, Oboga şi Româna judeţul Olt, Corund şi Miercurea Ciuc - judeţul Harghita, Coşeşti - judeţul
Argeş, Pisc Sectorul Agricol Ilfov, Hllmăgel - judeţul Arad, Baia mare, Botoşani, Dorohoi şi Mihăileni din judeţul Botoşani, Dumeşti - judeţul Vaslui, satul
Ireşti comuna Vidra - judeţul Vrancea. Mânzăleşti - judeţul Buzău, precum şi
cei din Marginea şi Rădăuţi. La unele ediţii au fost prezenţi şi meşteri olari din
Republica Moldova şi Ucraina. La ediţia din. anul 1992, Zaharia Triboi din
Ciorăneşti - Nistreni Republica Moldova a prezentat ceramică neagră, a fost
distins cu premiul III. La ediţia din anul 1994, Irina şi Ivan Serioghin din Kosovo,
regiunea Ivano - Frankovsk, Ucraina. au prezentat ceramică actuală „de Kuty"
lucrată de ei la combinatul d~ acolo şi au fost distinşi cu premiul II.
Victoria Semendeaev, Victoria Maria Puşca~u, Centre producă/oare de olărie din
Moldova (secolele XVIlI-XX), Iaşi, 1996, p. 27-29 fi harta anexat!.
17
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Târgurile au menirea de a face cunoscut acest meşteşug străvechi practicat
de milenii pe întreg teritoriul României. Cumpărătorii îşi îmbogăţesc interioarele caselor cu vase pe care le apreciază la valoarea lor, iar Muzeul Etnografic
din Rădăuţi, iniţiatorul şi organizatorul acestor târguri, şi-a constituit o interesantă colecţie de ceramicl româneascl contemporană donată de olarii participanţi la toate ediţiile de până acum.

Resume
Dans l'6tude, OD presente l'historique et l'importance de quelques ateliers de cmumque
pour le developpement de la poterie en Bukovine pendant Ies :xvm•-xx• si~les.
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ln articolul .de faţă prezentlm câteva specii de plante noi sau rare pentru
flora Bucovinei, identificate în ultimii ani în bazinul Răclluţi.
Âethusa cynapium L. A fost identificată pentru prima dată în anul 1989 pe
raza comunei Bldeuţi, pe albia unui pârâu secat, în vecinltatea unor sllcii şi a
culturilor agricole. Exemplare foarte rare din această specie au mai fost identificate în anul 1990 în comuna Suceviţa, pe valea pârâului Voivodeasa, în vecinltate cu partea din amonte a unui arboret de amestec compus din brad, molid, fag
şi exemplare mai rare de carpen, iar în aval cu un grup de anin negru. Un grup
compus din câteva exemplare a fost glsit şi în partea de nord a oraşului Rlclluţi.
Specia are radkinl pivotantă, cu tulpina erectă, foarte ramificată, la bazl
cilindricl, fin striată, fistuloasl, cu înllţime maximl pânl la 2,30 m. Frunze
alungit triunghiulare pânl la ovat triunghiulare, 3-4 penat sectate,· cele de la
bazl peţiolate, restul aproape sesile. Segmentele de ultimul ordin foarte înguste.
Umbele mari, de cele mai multe ori, inegal radiate.
Angelica silvestris L. var. vulgaris Fisch. f. stipularis (Schur) Thel. Câteva
exemplare din această specie au fost identificate în comuna Suceviţa, pe porţiuni
înmllştinate de pe malul pârâului Dragoşin, la altiţudinea de cca. 700 m, în
vecinltatea unui arboret de amestec compus din brad, molid şi fag. Alte exemplare au mai fost identificate pe raza comunei Marginea, la cca. 1 km în aval de
confluenţa pâraielor Şoarec cu Suceviţa.
Ca varietate (vulgaris), se deosebeşte de specia comunl prin foliolele de
ultimul ordin ovate sau alungit ovate, nedecurente sau foarte scurt decurente, iar
ca forml (stipularis), are pe rahisul principal la baza segmentelor de or:dinul I,
în unele cazuri şi la cele de ordinul II, foliole perechi, mici, sesile.
Arabis hirsuta L. Scop. ssp. euhirsuta Hay. Prod. f. etrusca Tuzs. S-au
identificat pânl în prezent mai multe exemplare pe raza comunei Marginea în
poiana cea mai mare de pe malul stâng al pirâului Şoarec, ce se învecineazl la
nord-vest cu un arboret compus din fag în amestec cu puţine exemplare de brad
• Vezi şi articolul nostru în ,,Natura", m. 4, 1990, unde au fost pruentate ahe specii de
plante din aceastl 7.0Dl.
·
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 43~2, Bucureşti, 1997
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şi molid. în această zonă s-au identificat numai exemplare solitare, cu înălţimea

de până la 0,50 m, cu siligve erecte, alipite de axe.
Ca subspecie (euhirsuta), se deosebeşte de specia comună prin frunze
tulpinale cordate, slab sagitate, auriculate, nu se lipesc de tulpină. Nervură mediană evident vizibilă, iar ca formă (etntsca), are tulpina abundent păroasă, cu
peri simpli şi ramificaţi.
Adoxa moschatellina L. După Flora României, în Bucovina se găseşte
numai la Câmpulung. Noi am mai identificat exemplare foarte rare pe raza
comunei Marginea la altitudinea de cca. 700 m, la distanţe mici de pârâul Scurt
ce se varsă în pârâul Şoarec.
Campanula patu/a L., f. calycina (Grec). S-au identificat câteva exemplare în Poiana Ovăzului, de pe raza comunei Vatra Molcioviţe~ în vecinătatea
pădurii de brad şi molid a comunei Suceviţa. Planta este lipsită de lăstari sterili,
cu tulpină gracilă, flori panicul lax, lung pedicilate, de lungime până la 0,25 m.
Ca formă (calycina) se deosebeşte de specia comună prin laciniile caliciului liniar lanciolate, dendiculate la bază şi foarte lungi, aproape de lungimea
corolei.
Campanula patu/a L.,var peteifii Soo. Se găsesc exemplare foarte rare în
pădurile de pe raza comunelor Horodnic, Marginea şi Suceviţa, la altitudinea de
400-800 m.
Ca varietate (peterfii), se deosebeşte de specia comună prin frunzele late
până la 25 mm şi laciniile caliciului rigide, unele mai lungi decât corola. Tot în
zona acestei specii se mai găsesc exemplare foarte rare de Campanula patula L.,
f. jlaccida (Wallr). Este o plantă flaccidă, flexuoasă, cu ramuri şi pedunculi
foarte lungi şi subţiri.
Cerastium arvense L. în zona noastră s-au identificat în grupuri mici pe
porţiuni de teren nelucrate din zona agricolă, de pe raza comunelor Bădeuţi şi
Horodnic. Are tulpini erecte, până la 0,30 m înălţime. Frunzele liniar lanceolate,
scurt păroase, lungi până la 25 mm, late de 1-5 mm, acute sau obtuze. Inflorescenţă cu 5-15 flo~ bractei păroase, ovat lanceolate, cu margini membranoase,
pedunculi cu peri glanduloşi, sepale ovate, cu margini membranoase, pe parte
dorsală glanduloasă

Colchicum automnale L., var pannonicum (Gris. et. Sch.). Identificat numai
în comunele Marginea, pe valea Şoarecului, şi Suceviţa, pe valea pârâului Poiana
Mărului. Plantă mai robustă. Foliolele perigonale externe, ovat eliptice sau ovat
lanciolate, la vârf obtuze. Flori adesea cu desen în formă de şah.
Dianthus deltoides L. între pâraiele Dragoşin şi Poiana Mărului s-au găsit
câteva porţiuni ocupate cu această specie. Are tulpini sterile, dens foliate, cu
frunze eliptic lanciolate, obtuze. Tulpinile florifere lung ramificate, cu frunze
lineare sau liniar lanceolate, trinervate, pe margini fm scabre. Vagine foarte
scurte. Flori numeroase, solitare, pe pedunculi lungi. Scvamele involucrale ale
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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caliciului 2, eliptice aristate, de obicei mai scurte decât jumătatea caliciului, mai
rar de lungimea acestuia
Echnops commutatus Jur. Identificată până în prezent numai în comuna
Horodnie, Codrul Voivodesei, în apropierea podului Petrişor. Are tulpina înaltă
până la 2 m, muchiat cilindrică, glabrescentă, pe ramuri suriu lanuginoasă, de
cele mai multe ori ramificată. Frunze ovat lanciolate, sesile, cele inferioare atenuate, cele mijlocii şi superioare cu baza lată, semiamplexicaule, toate adânc
penat sectate. Foliolele involucrale albe, vârfurile curbate. Papusul concrescut
până la 1/2.
Hieracium bauhini Bess ssp. bauhini Z. 1• Specia a fost identificată în anul
1988, în comuna Marginea, pe Valea Şoarecului, la altirudinea de cca. 650 m, şi
în comuna Horodnic, locul Teicioara, la altitudinea de cca. 480 m.
Plantele din aceste zone au înălţimi de 0,30 până la O,70 m. Rozeta multifoliată şi stoloni lungi şi zvelţi, cu frunze mici descrescente spre capăt, glabre
sau setiforme păroase. Tulpină erectă, cilindrică, glabră sau moderat setiform
păroasă, în partea superioară glanuloasă, umbelat sau paniculat ramificată. Frunzele bazale externe spatulat obovate, cele interne lanciolate sau liniar lanciolate,
acute lent atenuate, cele tulpinale brusc descrescente. Toate frunzele netede,
numai pe nervura mediană de pe dos setiform ciliată. Antela formată din numeroase antodii. Involucru cilindric cu foliole liniar lanceolate, negricioase, palid
marginate.
·
Hieracium bucuranum Nyar. = transilvanicum = tubulare-atratifonne 2•
Planta a fost identificată pe raza comunei Marginea, pe Valea Şoarecului, cantonul silvic Şoarec, într-un arboret rărit compus din brad, fag, molid, paltin de
munte, ulm de munte şi carpen, la altitudinea de cca 800 m. ln această zonă specia
are o densitate mare.
Tulpina plantei este solitară sau cu 1-2 tulpini secundare, subţire, rărit
păroasă, în partea de sus scurt păroasă. Frunzele bazale 2-6, scurt sau lung peţio
late, cele externe 1-3 mici obovate, atenuate. Frunzele tulpinale 1-3 întregi sau
spre bază 2-3 dinţate. Antelă laxă, furcat ramificată. Pedunculi lungi, stelat
păroşi, negru glanduloşi. Antodiu mare cu involucru negru-verzui. Flori galbene
cu stigmat închis.
ln zonă s-au mai identificat următoarele specii din genul Hieracium: în
localităţile Solca, Marginea şi Suceviţa - Hieracium transilvanicum Heuff.; în
comuna Marginea - H. phaedrocheilon Z., H. umbellatum L., H. aurantiacum şi
H. Cymosum L.; în cantonul silvic Topliţa, comuna Gălăneşti - H. levicaule
ford., H. murorum L.; pe raza comunei Suceviţa - H. atratifonne Simk., var.
bazipelitum Nyar. et Z. şi H. pilosella L.
·
fost determinati de către Ion Sârbu de la Gridina Botanică din Iaşi.
Specia a fost detenninall de noi fi verificat! de cltle Ion Sârbu.

1 Specia a
2
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/nula conyza D.C. Specia nu a fost citată în partea de nord a Moldovei şi
Bucovinei. în zona noastră s-au identificat câteva exemplare pe raza comunei
Marginea, Valea Şoarecului, pe versantul din faţa sediului de canton Pietrele
Muierilor, într-un arboret rărit, compus în majoritate din brad şi fag. Exemplarele identificate au tulpină înaltă de 0,35--0,70 m, cilindrică, aspru păroasă.
Frunzele haz.ale uscate în timpul înfloririi. Frunzele rulpinale inferioare oblonciolate sau eliptice, lent atenuate în peţiol, cele superioare lungi ovate, scurt atenuate, pe dos păroase, pe faţă verzi, cu peri aspri rari. Frunzele de la vârf acute,
mucronate. Antodii foarte numeroase, paniculate, în formă de racem. Foliolele
involucrale imbricate. Flori galbene.
Polygonum lapathifolium L. Planta a fost identifi~ată pe raza comunei
Bădeuţi, în aval de Podul Vlădichi, pe terenurile agricole ce se învecinează cu
imaşul. Axe tulpini până la 0,80 m înălţime, erectă, tomentoasă, adeseori roşie
sau pigmentat roşu. Inemodii lungi de 1-15 cm. Ochreea glabră sau tomentoasă.
BIBLIOGRAFIE
A. BELDIE, Flora României. Determinator ilustrat, voi. 1-11,
1977-1979.
Flora R.S.R., vol.1-Ill, VI, VID-XI, Bucureşti, 1952-1976.

Bucureşti,

Editura Academiei,

Resume
L 'article presente quelques especes de plantes rares ou nouvelles pour Ia flore de Ia
Bukovine que l'auteur a localisees dans le basin de Rădăuţi.

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

OP/NU

ISTORIA BUCOVINEI: IMPERATIVUL DEMITIZĂRII
ŞTEFAN

PURICI

Este puternic înrădăcinată opinia - nu numai la noi, ci şi la vecinii noştri,
şi în unele medii intelectuale, - că istoria care se scrie la noi trebuie
neapărat să preamărească şi să poetizeze fiinţa şi panteonul nostru naţional, să
muşamalizeze tot ce ar putea să „atenteze" şi să pună într-o lumină „dezagreabilă" propriul trecut. Ideea că istoria este serva politicii şi, în această calitate,
.----li: o calU.<I
··-li: - ,,romaneas
„
că'", „ucramean
.
ă", „germană", ,,ruscască"
. să s1UJ~
trcbu1e
etc. -, un partid, o moralitate, pare de nezdruncinat.
Aceste considerente au condus şi perpetuează fenomenul fabricării şi conservării în istoriografia Bucovinei a unei scrieri de mitur~ exagerări, omisiuni,
denaturări, care prezintă într-o lumină nefirească trecutul acestei provincii istorice. Este evident că poate exista şi există o multitudine de puncte. de vedere
asupra unui eveniment sau proces, dar de aici nu rezultă că istoricii au dreptul să
deformeze sau să ajusteze faptele pentru ca acestea să concorde cu teoriile lor
preconcepute, ori să treacă cu vederea datele care nu se încadrează sau pun sub
semnul îndoielii tezele lor, aşa cum s-a întâmplat deseori.
în opinia lui Emile Brehier, mitul ,,reprezintă o concepţie istorică despre
lucruri, [ ... ] o concepţie ce consideră momentul prezent în legătura sa cu o scrie
de evenimente trecute pc care el Ic imaginează: mitul creează prin imaginaţie
curba pe care momentul prezent reprezintă doar un punct". Fenomenul acesta a
fost şi rămâne, într-o mare măsură, firesc: „Ceea cc face o naţiune este trecutul,
trecutul justifică o naţiune în comparaţie cu altele, iar istoricii s\int oameni care
produc trecutul" (Eric J. Hobsbawn). Această mentalitate. etno-sociall se transformă într-un fel de şantaj tacit, uneori tumultos, asupra istoricului, care îl
„opreşte" să spună unele lucruri, să Ic înfrumuseţeze pc altele, fiindcă adevărurile istorice sunt de multe ori „înspăimântătoare şi chiar dacă s-ar fi întâmplat cu adevărat, ar trebui să spunem mai mult ca niciodată, - aprecia filosoful
Jules Lachelier încă la 1876 -, că nu s-au întâmplat, cli istoria este o iluzie şi
trecutul o proiecţie, şi că nu există nimic altceva care să fie adevărat în afară de
ideal şi de absolut; aceasta este poate rezolvarea problemei miracolului". Pentru
chiar

Analele BucoviMi, lV, 2, p. 443-446, Bucureşti. 1997
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cei mai

mulţi; afirmă

el în continuare,

„adevărată

2

este legenda, iar istoria este

falsă".

Istoria Bucovinei, în interpretarea celor trei istoriografii - românească,
germană, ucraineană - îşi are propria dimensiune mitologică care urmăreşte, în
linii generale, a „da ripostă duşmanilor noştri de dicolo de hotare". Gradul de
„patriotism" al cercetătorului este pus în legătură directă cu discursul lui istoric,
abordare ,,nenaţionalistă" servind, chipurile, interese „străine'\ Dar această ,,frică
faţă de străini este semnul unui studiu primitiv al sentimentului istoriei". Aşa
cum aprecia şi Georges Gusdorf, „aşteptăm din partea istoriei ca ea să răspundl.
anumitor arhetipuri pe care le purtăm în noi şi în lipsa drora ea ar fi falsă din
punct de vedere istoric". Pentru această mentalitate, accentuată şi stimulată puternic în anii războiului rece, trecerea la un discurs pluralist este traumatizantă.
Nivelul atins în evoluţia civilizaţiei reclamă cu acuitate de la istoriografia
Bucovinei cercetări şi studii hermeneutice demitologizante.
S-a relevat deja -dar este cazul să insistăm - că despre o Istorie a Bucovinei se poate discuta şi dezbate numai în anumite limite cronologice şi geografice, de care nu se prea ţine cont Ca entitate geografico-administrativă, Bucovina a fost organizată şi a existat între anii 177 5-1918, cu o anumită prelungire
tranzitorie până la 1925, când a awt loc integrarea politico-administrativă definitivă a provinciei în cadrul statului român unitar. În afara perioadei 1775-1918
nu este cazul să fie vehiculate variate „istorii" ale provinciei, începând cu
epocile străvechi şi terminând cu zilele noastre, „istorii" ce reprezintă mitul
capital în istoriografia Bucovinei.
.
Miturile istoriei Bucovinei se adâncesc în trecutul provinciei şi variază, pe
probleme şi interese, de la o istoriografie la alta. în rândul lor, pentru „epoca
preaustriacă", pot fi enumerate: mitul Bucovinei drept un teritoriu care reprezintă
„leagănul" slavilor de răsărit, cel privitor la ucrainenii autohtoni şi românii
venetici, ca şi teoria referitoare la înglobarea teritorială a ceea ce urma să fie
Bucovina istorică în cadrul cnezatelor ruseşti/ucrainene vechi. De asemenea,
este încetăţenită teza privind o luptă diplom·atică şi militară pentru ,,Bucovina"
între Polonia şi Moldova, în secolele XIV-XVI, ca şi teoria despre „puritatea"
etnică românească a Ţării de Sus în epoca medievală.
Pentru perioada austriacă (1775-1918), mitologia bucovineană este îmbogăţită prin aportul istoricilor austro-germani. Punctele de vedere ale cercetăto
rilor din Austria, România, Ucraina, Canada, Israel sunt, uneori diametral opuse
şi, în multe cazuri şi probleme, divergente. în această ordine de idei am putea
menţiona miturile privind exclusivismul etnic românesc/ucrainean în teritoriul
anexat la 1775, „barbarismul oriental" al autohtonilor şi „misiunea civilizatoare"austriacă. Legate într-o anumită măsură de realităţile istorice, dar întemeiate
doar parţial, sunt şi teoriile privitoare la naţionalismul politic (iredentismul) de
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la 1848 ori la o „pax" interetnică bucovineană model sub administraţia habsburMitul creării unui ,,homo bucovinensis", ca şi cel referitor la atitudinea
exclusiv binevoitoare a· guvernanţilor faţă de una din principalele etnii - română
sau ucraineană - revendică, la rândul lor, rC'Considerare ştiinţifică.
~ ~rdine cronologică, „perioada românească" (1918-1940 şi 1941-1944)
în istoria Bucovinei a devenit un teren fertil pentru apariţia unor tratări unilaterale. Printre acestea, putem numi mitul privind caracterul plebiscitar al vecei
(adunării) ucrainene din 3 noiembrie 1918 şi al Congresului General al Bucovinei, din 28 noiembrie 1918. Tot în epoca interbelică, planează teza „provincializării" acestui spaţiu cultural, în paralel cu teoriile privitoare la o „largă democraţie" ori la crunta „opresiune naţională", combinatl cu lupta „tuturor ucrainenilor" din Bucovina pentru unirea cu „patria-mamă". Accesul liber la arhivele
europene permite o reevaluare a impactului pe care l-au avut relaţiile sovietogermane asupra destinului României în prima perioadă a celui de-al doilea
război mondial, în general, şi asupra Bucov:inei istorice, în particular.
Epoca de după 1940 şi-a creat propriile ei mituri ca, de pildă, cel al
„purificării etnice'', între 1941-1944, sau cel al „deznaţionalizării totale", între
1945-1990.
Nu ne creăm iluzii în legltură cu posibilitlţile şi limitele demitizării istoriei, fiindcă omul, în esenţl, nu poate trai făd mituri: ,,Noi nu justificăm.mitul,
mai degrabă el ne justifică pe noi" (Georges Gusdorf). Istoria este o oglindă în
care ne privim trecutul de la înălţimea prezentului. Imaginea care se cristalizeazl în faţa noastrl pare, deseori, incomodă, neconvenţională, frustantl pentru
public. Ea vine, uneori, în contradicţie flagrantl cu dimensiunea mitologicl perceputl de publicul cititor, obişnuit cu discursul istoric eroico-naţional sau factologic-obiectivist, şi creează acea „frică de istorie" pe care a semnalat-o Şerban
Papacostea. Gravitatea şi implicaţiile acestei stlri de lucruri sunt relevate de
Alexandru Zub care remarca faptul că, actualmente, situaţia discursului istoric
depinde nu numai de cei care îl emit, ci şi de „orizontul aşteptării", de receptivitatea publicului, fie el românesc, ucrainean, german etc. Or, un discurs pluralist
deruteazl nu numai în viaţa social-politici ci şi în istoriografie.
Istoriografia occidentală de la fmele secolului al XX-iea - care nu este
nicidecum omogeni în interpretări -, în linii mari, a llsat de mult în urml
perioada ,,adevărurilor interzise" şi a tratlrilor unidimensionale. Recurgerea şi
cerbicia de a confecţiona în continuare o istorie-pledoarie, bazati pe considerente politice imediate şi pe o autoadmiraţie naţionall - care nu totdeauna este
în contradicţie cu realităţile istorice, de altfe~ - risc!, totuşi, sl conducl la neîncrederea colegiior de breaslă în ceea ce scriu cercetătorii români. în acest sens
are perfectl dreptate Andrei Pippidi când afirmi el ,,alegerea unei memorii este
şi alegerea unui viitor". Istoricul are posibilitatea, dreptul şi obligaţia de a adopta
gică.
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un anumit punct de vedere şi a-l susţine în mod deschis, dar trebuie să fie conştient în permanenţă de faptul că acesta este doar unul dintre multe altele.
Numai cunoscându-ne trecutul, prezentându-l cu toate luminile şi umbrele sale,
umplând golwile istoriei naţionale şi asumându-ne întregul nostru trecut, vom fi
în stare să pregătim şi viitorul nostru.

Resume
L 'auteur etude la presence et la persistance des mythes dans I 'historiographie de la
Bukovine et releve la necessite de renoncer ă traiter Ies problemes d'histoire de la province d'une
maniere unidimensionnelle.

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

DOCUMENTE

„DESCRIEREA DISTRICTULUI BUCOVINEAN (1775)"
de
GENERALUL GABRIEL SPLtNY VON MIHALDY
Text bilingv (german - român)

Partea I
Acad. RADU GRIGOROVICI

NOTĂ EDITORIALĂ

Descrierea districtului bucovinean a comandantului trupelor de c:>cupaţie austriece şi, apoi, administrator militar al Bucovinei, general-maior
Gabriel baron Spleny de Mihaldy, a fost redactată între 14 august şi 15 septembrie 1775, adică după o şedere de cel mult un an la Cernăuţi.
Meritul publicării acestui memoriu, adresat celor doi coregenţi ai
imperiului austriac, împărăteasa Maria Theresia şi împăratul Iosif al doilea,
îi revine custodelui Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi, Dr. Josef Polek. El
a fost tipărit la Cernăuţi în 1893 după manuscrisul aflat în Arhiva de Război
de Ia Viena, fiind prevăzut cu o scurtă prefaţă, o introducere mai amplă, o
postfaţă şi cu numeroase note de subsol ale editorului, precum şi o adnotaţie
la lucrare, găsită pe o copie a manuscrisului original din altă arhivă vieneză.
Putem fi de acord cu istoricul austriac Ferdinand v. Zieglauer care afirmă în
scrierea sa din 1888 Der Zustand der Bukowina zur Zeit der osterreichischen
Occupation (Starea Bucovinei pe vremea ocupării austriece) că acest memoriu al generalului Spleny „se aşază, pe drept, la începutul istoriei ţării, de
când aceasta se găseşte, ca membră a unei structuri statale mari şi formidabile,
sub sceptrul dinastiei habsburgice". El va fi urmat la numai 5 ani de memoriul stărilor reunite ale Bucovin~i, redactat şi înaintat Curţii de la Viena de
„delegatul Bucovinei", tânărul boier Vasile Balş, pe care }„am publicat în
ediţie bilingvă în ,,Analele Bucovinei'', III, 1, 1996, p ..215- 235.
Analele Bucovinei, IV, 1, p. 447-512, Bucureşti, 1997
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Citate din Memoriu - cum îi vom spune acestei scrieri de aici încolo pe
scurt - vor abunda în publicaţiile privitoare la istoria Bucovinei redactate
până în prezent în limba germană şi în spaţiul austro-german.
Cu atât mai dificilă este abordarea Memoriului însuşi pentru contemporanii necunoscători ai limbii germane oficiale austriece de la sfârşitul sec. 18,
mai ales fiiudcă autorul Memoriului, în ciuda rangului s~u înalt în ierarhia
militară este departe de a stăpâni bine limba germană. În consecinţă, nu
creează numai cuvinte inexistente în vocabularul german oricum învechit
pentru lectorul modem, dar recurge şi la folosirea frecventă a unor termeni
latini şi francezi din bagajul său cultural - prima ca limbă principală învăţată
în liceu, a doua ca limbă folosită de înalta societate şi chiar la curtea imperială.
Altă dificultate o constituie raritatea ediţiei îngrijite de J. Polek. După
câte ştim, pe teritoriul României nu există decât un singur exemplar, donat
de prof. Gh. Bogdan-Duică Bibliotecii Institutului „Nicolae Iorga" al Academiei Române. Nici caracterele gotice folosite la tipar nu uşurează consultarea
Memoriului pentru cititorul modem.
Nevoia traducerii Memoriului în limbile română şi ucraineană ale celor
două comunităţi etnice, ce populează astăZi aproape singure fostul teritoriu
moldovenesc denumit Bucovina după ocuparea sa de către armata austriacă
şi înglobat abia în 1862 efectiv, ca land (ţară) cu rang de ducat, în partea austriacă a imperiului habsburgic, a fost resimţită puternic de intelectualii
interesaţi de trecutul şi viitorul Bucovinei aflători de amândouă părţile
graniţei ce o taie acum în două fragmente incluse în state învecinate diferite.
Începutul l-a făcut Centrul de Cercetare Ştiinţifică de pe lângă Universitatea din Cernăuţi, care a publicat în i 995 o ediţie bilingvă, incompletă,
ucraineană-germană a Memoriului editat de J. Polek în 1893. Este regretabil
că ea nu reproduce decât prima din cele 3 părţi ale Memoriului şi aceasta
numai în limba germană. Din traducerea ucraineană mai sunt eliminate: prefaţa şi introducerea lui Polek, notele sale de subsol şi raportul preliminar al
lui Spleny, în care el dezvăluie planul întregii lucrări. Textul original al lui
Spleny (vezi al. 4) arată clar că Partea I-a se ocupă de forma de guvernare
precedentă a districtului, deci ca parte integrantă a Moldovei, în timp ce abia
părţile a II-a şi a III-a dezvăluie schimbările P.e care el crede că trebuie aplicate imediat respectiv cu timpul, ceea ce mi se pare a fi mult mai interesant
din punct de vedere istoric, decât descrierea structurii Moldovei sub regimul
fanariot. Dispunând. şi de părţile II şi III, atât cititorul german cât şi cel
ucrainean ar fi aflat intenţiile de viitor ale Aus1!iei însăşi, chiar dacă lucrurile
n-au evoluat exact aşa cum le-a propus Spl6ny, dar -·cum spune v. Zieglauer
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în lucrarea sus citată - „Spleny a aprins flacăra în lumina căreia s-au conturat
drumurile pe care au păşit urmaşii". Amuzant este faptul că editorii elimină
şi fraza finală a capitolului al patrulea, care sună astfel: ,,De altfel identitatea
religiei face ca (naţiunea) să-i simpatizeze mai mult pe ruşi, în ciuda celor
suferite din partea lor în ultimul război."
Mai surprinde că cele două prefeţe ale editorilor, cea ucraineană şi cea
germană, diferă atât de mult în conţinut şi în volum (8 faţă de 2 pagini).
Numeroasele şi valoroasele note de subsol ale lui Polek apar numai sub textul german, în timp ce notele numeroase, foarte amănunţite şi informative ale
editorilor Ogui şi Saiko însoţesc textul ucrainean. Aceste observaţii cu caracter editorial se leagă însă şi de o serie de aspecte de fond asupra cărora vom
reveni într-un studiu final.
Planul nostru editorial al Descrierii Bucovinei a lui Spleny este
următorul:

Lucrarea va apărea tradusă integral în limba română în paralel cu textul lui Spleny, aşa cum a fost editat, prefaţat, adnotat şi modernizat în mică
parte de către J. Polek în 1893. Ea va fi completată cu observaţiile- lui
v. Jenisch, înscrise pe o copie a manuscrisului original şi de lista localităţilor
şi mănăstirilor Bucovinei în 1775. Se elimină din traducere foarte puţine
note ale lui Polek care privesc folosirea unor termeni germani dialectali,
incorecţi sau cu mici diferenţe nerelevante între cele două manuscrise
existente.
În numărul de faţă al ,,Analelor Bucovinei", tipărim faza preliminară a
acestei lucrări, constând din prefaţa şi introducerea lui Polek, urmată de
partea I-a a Memoriului lui Spleny, toate în limba germană şi română. întreaga
lucrare va apărea în curând în volumul Bucovina, în primele descrieri
geografice, istorice şi demografice, editat de Academia Română.
Traducerea propriu-zisă a textului original şi editarea sa în paralel cu
cel românesc, pentru a putea fi confruntate, a creat o serie de probleme.
În primul rând limba germană a lui Spleny era departe de a fi corectă.
El era de origine maghiară, din mica merito-nobilime militar-rurală şi, cum
trecuse prin liceul iezuit din Kaschau - pe atunci în regatul ungar - învăţase
mai degrabă limbile latină şi franceză, ultima fiind pe atunci la Viena limbă
de curte. Germana o învăţase maj mult ':lupă ureche; dar avea un talent natural de a crea în spiritul acestei limbi cuvinte compuse posibile, fără a putea fi
totuşi sigur că acest cuvânt există şi are înţelesul dorit. ·
Voi da un exemplu frumos. Vrând să spună că, după ce-şi seamănă
cucuruzul, ţăranul moldovean îl lasă să crească în seama providenţei, cum nu
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termenul german, el şi-l cietuă etimologic corect din „Vor"
(înainte) şi „Sicht" (vedere, de la ,,sehen" =a vedea) şi obţine cuvântul german existent „Vorsicht'', dar care înseamnă „precauţie, atenţie", în timp ce
de fapt providenţa se cheamă în germană „Vorsehung", cuvânt care are
aceeaşi etimologie. Astfel iau naştere în textul său ambiguităţi, înţelesuri
greşite şi obscurităţi, care pot fi rezolvate de traducător n~ai ţinând seama
atât de etimologie, cât şi de context. Totuşi, în comparaţie cu problemele
similare întâmpinate la traducerea Memoriului lui Vasile Balş din 1780 (vezi
„Analele Bucovinei" III, 1996, p. 215-235) incertitudinile au fost mult
atenuate.
Stranie, şi adeseori amuzantă, este ortografia folosită de Spleny mai
ales la cuvinte de uz mai puţin curent. În lipsa unei ortografii oficiale, fiecare
scria cum îi venea, cu multe th-uri, consoane duble, y-uri, dar altfel mai
degrabă fonetic, chiar dialectal, decât etimologic, iar Spleny ne oferă din
acest punct de vedere exemple dintre cele mai extreme. Astfel scrie
„Kăntnii.B" în loc de „Kenntnis" (cunoştinţă; de la ,,kennen" = a cunoaşte şi
„-nis" = -inţă) şi nicidecum de la ,,Kante" (muchie) şi de la „Nu.13" (nucă). În
astfel de cazuri traducătorul trebuie să rezolve incertitudinile pe bază de
fonetică şi de context.
În sfărşit, contrastul dintre sintaxa germană şi cea română a impus traducătorului o reorganizare, adeseori radicală, a frazelor de obicei foarte lungi
din stilul baroc al birocraţiei austriece în fraza cursivă şi structurată logic a
limbii noastre, asociată cu o schimbare adecvată a interpuncţiei. S-au respectat totuşi aproape integral abaterile autorului de la corelarea timpurilor.
Mai trebuie remarcat că Spleny numeşte fără deosebire ,,Land" (ţară)
Austria, Galiţia, Moldova, Bucovina şi regiunile rurale şi procedează la fel
de inexact cu termenul de „district'', nedenninări pe care le-am păstrat şi în
traducere.
În general, în versiunea românească, numele localităţilor din afara
Bucovinei au fost lăsate neschimbate, celor din Bucovina li s-a dat numele
românesc corect (de exemplu „Vatra Domei" şi nu Domawatra). Cuvintele
latine, româneşti şi slavone tipărite în textul. german cu litere romane au fost
puse în amândouă versiunile între ghilimele. Cuvintele latine nu au fost
traduse. Pentru a păstra paralelismul textului românesc cu cel german, alineatele corespunzătoare au fost numerotate identic. Puţinele note ale traducă
torului şi cuvinte inserate în textul românesc pentru precizarea sensului
frazei apar în text între paranteze, uneori cu sigla n.n.
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GENERAL SPLENY'S
„BESCHREIBUNG DER
.BUKOWINA"

„DESCRIEREA
BUCOVINEI"
A GENERALULUI SPLENY

Heramgegeben von

editată de

Dr. JOHANN POLEK

Dr. JOHANN POLEK

Custos der k. k. Universitils-Bibliothek
in Czernowitz

Custode al bibliotecii Universităţii

Czemowitz, 1893
H. Pardini, k. k. Universităts-Bucbhii.ndler
R. Eckbardt'sche Buchdruckerei

Cemluţi, 1893
H. Pardini, librar î.r.•• al Universităţii
Tipografia R. Eckhardt

VORWORT

PREFAŢĂ

Ab. 1. • In der Kartenabtheilung des k.
und k. Kriegsarchivs in Wien werden drei
Denkschriften aufbewahrt, die filr die Kenntnis der Bukowi.na zur Zeit der Osterreichischen
Occupation von unschltzbarem Werte sind.
Ihre Uebenchriften lauten:
1. Beschreibung des Bukoviner Districts
nach der vorherigen und jetzo noc:h bestehenden
Beschaffenheit dejJelben nebst ohnmafJgebigsten Vorschlag, wie dessen bisherige LandesVerfassung sowohl „in Politids" a/s „ Oeconomicis" in dar kilnftige verbejJert wertkn kOnnte.
2. Topographlst:he Best:hmbung ll1ld Militarist:he Anmerhmgen iiber tkn Buccoviner District
3. Beschreibung des But:t:oviner Distrit:ls,
in welt:her derselben Geographische, Physische, Oeconomist:lie, Juridist:he, Comerdal-,
Militaire- und Geistlit:he Beschaffenheit nebst
einigen Anmerl:ungen, wie in der Zukun.ft gewisse GegenstanJe zu verbessem wăren, angezeigel wird.
Ab. 2. Die erstgenannte Denkschrift hat
Prof. H. I. Bidennann in seiner Broschilre Die
Bukowina unter ăsterreichischer Verwaltung.
1775-1875 (2. Aun Lemberg 1875) vielfach
benutzt, und auch ich babe in meinen Arbeiten
darauf oftmals hingewiesen; die zweite und
drine aber sind meines Wissens bisher von
niemand erwlhnt, noch verwertet worden.

Al. 1. • ln secţi1.m.ea Hirţi a Arhivei militare
i.r.•• din Viena se pistreazl trei memorii de
valoare nepreţuit! pentru cunoaşterea Bucovinei pe timpul ocupaţiei austriece. Titlurile
suni astfel:

• Ab. = Abk:Orzung fiir Abschnin

dinCemluţi

1. Descrierea Districtului Bucovina după
structura sa trecută şi încă existentă tmpreună
cu o propunere nederminantă cum să se poată
îmbunăJăţi pe viitor constituţia de până acum
a f4rii atâJ „inpolitids" cât şi „in oeconomids".
2. Descrierea topografic4 şi note militare
despre districtul bucovinean.
3. Descrierea districtului bucovinean, tn
care se expun strudurile sale geografice, fizice, economice,juritfce, comerdale, militare şi
spirituale tmpreun4 cu note cum s-ar putea
îmbunălăţi tn viitor anumite stări.

Al. 2. Primul memoriu a fost folosit în
repetate ocazii de prof. H. I. Bidermann în
broşura sa: Bucovina sub administra/ie austriacă (1775-1875) (ed. a 2-a, Lemberg, 1876)
fi eu m-am referit la ea adeseori în lucririle
mele; al doilea fi al treilea i.nsi n-au fost amintite sau ut~lizate pini acum de nimeni dupl
ftiinţa mea.
• Al. =alineat
•• i.r. = implriteşti-regefti
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Ab. 3. lch gedenke alle drei Denkschriften
im Laufe dieses Iahres herauszu~ben.
Ab. 4. Hiemit lege ich die unter Nr. 1
angeffihrte Beschreibung vor. In dieser Denkschrift nennt sich der Verfasser nicht; allein
sowohl ihr Inhalt als auch die darauf Bezug
nehmenden Acten des k und k. Kriegsarchivs
lassen keinen Zweifel, daB sie von dem ersten
Administrator der Bukowina, dem General
Gabriel Freiherrn Spleny von Mihâldy
stammt.
Ab. 5. Das Original, eine Papierhandschrift von 4 wipaginierten und 250 paginirten
Folioseiten mit einer 7 Seiten umfassenden
Tabelle, befmden sich, wie gesagt, in dem k.
und k. Kriegsarchiv. AuBer dem ist noch eine
Abschrift bekannt, die das k. k. geheime Haus-,
Hof- und Staatsan:hiv bewahrt. Die Abschrift
zăhlt gleichfalls 254 Folioseiten. Davon sind
die 7 letzten mit einem von unbekannter Hand
stammenden Anhang ausgefiillt, der den Titel
f'Uhrt: Anmerkungen uber die Beschreibung
des Buccoviner Districts, welche von Herrn
Generale, Baron von Spleni ist verfasset worden. Diese Anmerkungen beziehen sich auf
Th. 1, Cap. l, 3, 4, u.5.
Ab. 6. Der Wiedergabe liegt das Original
zu grunde, die erheblicheren Abweichungen
der Abschrift sind in den Fu.Bnoten angezeigt.
Ab. 7. Da es hauptsichlich auf die sachliche Richtigkeit des Textes ankommt, wurde
nicht nur die Interpunction, sondem auch die
Trennung und Verbindung der W orte und
W orttheile den modemen Grundsătzen angepaOt, demnach B auart, m itt e lmăO i g,
z u e r st etc. statt B au - Art, mi tt e 1 miOig, zuerst etc. gesetzt. Femer wurde
die Verdoppelung, beziehungsweise Verstirkung der Buchstaben f und k in den mit
zwei oder mehr Consonanten auslautenden
Worten und Silben (z. B. Ankunfft, Klaffter,
Marckt etc.) weggelassen und bezilglich der
groOen und kleinen Anfangsbuchstaben eine
consequente Regel durchgefiihrt. Im Uebrigen
wurde die der Handschrift eigene Schreibweise beibehalten; insbesondere blieben die
Eigennamen von Personen, Orten, Lindem
und. Volkem unverindert.
Ab. 8. Was endlich die sa.chliche
Behand.lung des Textes anbelangt, lieO ich es
mir angelegen sein, die einzelnen Angaben auf

6

Al. 3. Am de gând si editez în decursul
acestui an toate trei memoriile.
Al. 4. Aici prezint primul dintre memoriile
amintite. tn acest memoriu numele autorului
nu este menţionat; dar ca urmare a conţinutului
siu, cât şi a actelor referitoare la el, existente
în Arhiva de rizboi î.r., nu existl nici o îndoielii ci la originea sa este primul administrator
al Bucovinei, generalul "Gabriel baron S p Ie n y
von Mihâldy.
Al. 5. Originalul, un manuscris pe hârtie
compus din 4 feţe în folio nepaginate şi 250
paginate şi un tabel cuprinzând 7 pagini, se
găseşte în arhiva de rizboi î.r. precum s-a
spus. Afari de acestea se mai cunoaşte o copie
piistratii în Arhiva secreti de casi curte şi stal.
Copia cuprinde şi ea 254 de pagini in folio.
Ultimele 7 pagini sunt umplute de o anexă
scrisă de o mânii necunoscutii, care poartă
titlul: „Note privitoare la Descrierea districtului Bucovinei, redactati de generalul baron von
Spleny". Aceste note se referii la Partea I, cap.

2, 3, 4 şi 5."

Al. 6. La baza copiei este originalul; devierile semnificative sunt indicate în note de
subsol.
Al. 7. Fiind vorba de corectitudinea factică a textului, nu numai interpuncţia, ci şi separarea şi legarea cuvintelor şi a părţilor de
cuvânt sunt adaptate principiilor modeme, deci
s-a ortografiat Bauart, mittelmăOig,
zuerst, etc. în loc de Bau-Art, mittelmiOig, zuerst. S-a eliminat de asemenea
dedublarea, respectiv întărirea literelor f şi k în
cuvintele şi silabele terminate în două sau mai
multe consoane (de ex. Ankunfft, Klaffter,
Marckt, etc.) şi s-a respectat o reguli consecventi cu privire la iniţialele mari şi mici. tn
alte privinţe, s-a păstrat modul particular de
scriere a manuscrisului, îndeosebi numele proprii ale persoanelor, localităţilor, ţărilor şi
popoarelor au rămas neschimbate.

Al. 8. în sfârşit, în ceea ce priveşte tratarea
factuali a textului, mi-am dat silinţa să examinez justeţea indicaţiilor individuale. Rezultatul
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îhre Richtigkeit zu priifen. Das Resultal dieser
Untersuchung wird der Leser in den FuBnoten
finden. Ausgenommen sind Erlăuterungen, die
einen gr6Beren Raum einnehmen. Diese sind
in die Einleitung verlegt.
Ab. 9. lch babe nun noch die angenehme
Pflicht, dem Direktor des k. k. geheimen Haus-,
Hof- und Staatsarchivs, sowie dem Direktor
des k. und k. Kriegsarchivs, nimlich Sr. Excellenz Herm Alfred Ritter v. Arneth und
dem Herrn Generalmajor Leander Ritter v.
wetzer' ror die Bereitwilligkeit, mit der sie
mir die Handschriften zugesendet haben, den
innigsten Dank auszusprechen.

acestor cercetări cititorul il va gilsi în notele de
subsol. Excepţie fac explicaţiile cere ocupi un
spaţiu mai însemnat. Acestea sunt plBSBte în

Introducere.
Al. 9. Mai am plicuta îndatorire sl exprim
cele mai profunde mulţumiri directorului Arhivei î. r. de casi, curte şi stat, precum şi directorului Arhivei î.r. de război, anume excelenţei
sale domnului Alfred cav. De Arneth şi generalului-maior Leander cav. de W e t zer, pentru bunăvoinţa de a-mi fi trimis manuscrisele.

Dr.J.Polek
Czemowitz, im Jinner 1893

Dr. J. Polek
Cernăuţi,

ianuarie 1893

EINLEITUNG

INTRODUCERE

Ab. l O. Den 6steneichisch-ungarischen
Adelsgeschlechtern, die ausge:zeichnete Sprossen im Dienste des Staates und des Heeres
aufzuweisen haben, ist auch die freiherrliche
Familie S p leny von Mihâldy beizuzăhlen.
Ab. 11: Die Spleny sind eine ursprOnglich
deutsche protestantische Familie Namens
Ne u Be I. Als der erste dieses Namens erscheint Jakob NeuBel von Spleny, um die
Mitte des 17. Jahrhunderts zuerst Rector zu
Szent lvăn, dann Prediger zu Rosenberg. Von
seinen drei S6hnen ist der dritte, J a k o b,
Stammvater der heutigen Freihenen von
Spleny, die mitJalcob's Sohne Stephan oder
(wie ihn andere nennen) La dis la u s
J a k o b, der in Wilrdigung seiner im TOrkenkrieg geleisteten Dienste von Kaiser Karl IV.
im Jahre 1722 in den Freihermstand erhoben
wurde, den Namen Spleny von Mihaldy
annahmen. Von Stephan stammte der k. k.
General der Cavallerie Gabriel Anton,
von diesem wieder G a brie 1, cier Verfasser
der vorliegenden Denkschrift, abl.
Ab. 12. Gabriel FreiherrSpleny wurde
am 2. October 1734 in Oberungarn geboren.
Von seinem Vater filr den Justizdienst bestimmt, wurde er nach Absolvierung des
Kaschauer Jesuiten-Gymnasiums nach Wien
geschickt, um in der Theresianischen

Al. 1O. Printre familiile nobile austro-ungare, din care fac parte descendenţii remarcabili prin serviciile aduse statului şi armatei, se
numiri şi familia s p leny von Mihâldy.
Al. 11. La originea neamului Spleny este o
familie germani protestantă pe n\DDe Ne u Be 1.
Ca cea dintâi cu acest nume apare J a k o b
NeuBel von Spleny pe la mijlocul sec. 17, mai
întâi rector la· Szent lv6n, apoi predicator la
Rosenberg. Dintre cei trei fii ai sii, al treilea,
J a k o b este strămoşul baronilor Spleriy de
astăzi, cere au fost ridicaţi de împăratul Carol
al VI-lea în anul 1722 la rangul de baroni
odati cu fiul lui Jalcob, Stephen (sau cum ii
spun alţii) Ladislaus Jakob, cere, în virtutea serviciilor aduse în războiul cu turcii, a
luat numele de Spleny von Mihaldy. Dia
Stephan se trage generalul î.r. de cavalerie
Gabriel Anton, iar din acesta, la rândul
siu, G a b r ie l, autorul memoriului de faţi 1•

Al. 12. Gabriel baron Spleny von Mihaldy s-a niscut la 2 octombrie 1734 la Temye
în Ungaria superioară. Destinat de tatil s!u
carierei juridice, a fost trimis dupi absolvirea
gimnaziului iezuit din Kaschau la Viena, ca sl
se dedice în Academia nobiliari Theresiani
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Ritterakademie elen Recbtsstudien obzuliegen.
Im entscbeidenden Momente jedoch setzte er
es dmch, daB er dem Beispiele seines Vaters
und GroBvaters folgen durfte. Er wurde der
Kaiserin Maria Theresia vorgestellt, die ihn
sofort zum Flihmich ernannte.
Ab. 13. So betrat Spleny im Jahre 1752, 18
Jahre alt, die militiriscbe Laufbahn und fand
bald darauf im siebenjăbrigen Kriege Gelegenbeit, durcb bervorragende Leistungen seinen
Namen zu Ehren und Glanz zu bringen. Er
focht bei Lobositz, Liegnitz, Breslau und Leutben mit und wobnte den Belagerungen von
Olmiitz, Nei.Be, Glatz und Scbweidnitz bei.
Ueberall zeicbnete er sich derart aus, daB er
nacb kaum sieben Dienstjahren, im Jabre
1759, zmn Major befărdert wurde. Nacb neun
Jahren, 1768, stieg er zum Obersten und filnf
Jahre darauf, 1773, zum Generalmajor empor.
Ab. 14. In dem letztgenannten Jahre begleitete Spleny einige Zeit den Kaiser auf
dessen Reise durcb Galizien2 • Dem groBen
Menscbenkenner, Josef II., entgiDg des Generals vielseitiges, tiefes und griindlicbes
Wissen nicbt. Beweis hiefiir, daB er ihm im
Jahre 1774 eine bedeutsame Sendung, die
Occupation des nărdlicben Theils der Moldau,
der beutigen Bukowina, und die Organisierung
dieses Landes iibertrug. Und Spleny tăuscbte
das in ihn gesetzte Vertrauen nichl Er erwarb
sich nicht nur die Zufriedenheit des Kaisers
und der Kaiserin, sondem hinterlieB aucb in
der Bukowina eine dankbare Erinnerung
an seine daselbst entwickelte segemeicbe
Titigkeit.
Ab. 15. Der baierische Erbfolgestreit batte
bereits im Mărz I 778 die Gegensitze zwischen Oesterreich und PreuBen so verscbirft,
da8 der Krieg unvermeidlicb schien. Scbon
wurden beiderseits die Truppen an die Grenze
vorgescboben. Obne Zweifel wilnscbte Spleny
an dem Kriege tbeilzunebmen. Er gieng, als er
am 6. April 1778 aus der Bukowina scbied,
direct nacb Mihren ab und zeichnete sicb
wibrend des Winterfeldzuges 1778179 in den
Klmpfen bei Troppau, Jaktar, Mosnig und
Jigerndorf dmch Tapferkeit und Umsicbt aus.
Ab. 16. Weit glănzendere Gele.genheit zur
Betbitigung seines Kriegergeistes fand Spleny
als Feldmarscball-Lieutenant - diese Wiirde

8

studiilor de drept. ln momentul decisiv Spleny
a reuşit si impună si i se permită si urmeze
exemplul talllui ş~ bunicului siu. A fost prezentat împiritesei Maria Theresia, care l-a
numit imediat stegar.
Al. 13. Astfel Spleny şi-a început, în anul
1752, la virsta de 18 ani, cariera militară şi
găsi curând ocazia si aduci numelui siu onoare
şi strilucire prin fapte deosebite în rlzboiul de
7 ani. A luptat la Lobositz, Liegnitz, Breslau şi
Leutben şi a participat la asediile de la 01.miitz,
NeiBe, Glatz şi Scbweidnitz. Peste tot s-a remarcat într-o astfel de măsuri, încât, dupi numai
7 ani de serviciu, a fost avansat, în anul 1759,
la gradul de maior. Dupi 9 ani, la 1768, a fost
ridicat la rangul de colonel şi, cinci ani mai
târziu, la 1773, la cel de general-maior.
Al. 14. ln anul din urmi, amintit mai sus,
Spleny 1-a însoţit câtva timp pe împărat în
cilătoria sa prin Galiţia 2 • Marelui cunoscător
de oameni, Iosif al II-iea, nu i-au scăpat cunoştinţele multilaterale, profunde şi temeinice
ale generalului. Ca dovadă, i-a încredinţat în
anul 1774 o misiune importantă, ocuparea
părţii de nord a Moldovei, a Bucovinei de
astăzi şi organizarea acestei ţări. Şi Spleny nu
a înşelat încrederea ce i s-a acordat. El nu şi-a
dobândit numai mulţumirea împăratului şi a
împiritesei, ci a lisat şi în Bucovina 6 amintire de recunoştinţă pentru activitatea binefică
toare desfăşurată aici.

Al. 15. Conflictul legat de moştenirea
ba\'.arezi ascuţise încă din martie 1778 atât de
puternic contradicţiile dintre Austria şi Prusia,
încât rlzboiul părea inevitabil. De amândouă
părţile trupe fuseserl deplasate înspre graniţe.
Firi îndoială Spleny voia sl participe la riz.
boi. La 6 aprilie 1778, când părisi Bucovina,
se deplasi direct în Moravia, unde se remarcă
în timpul campaniei de iami din 1778/79 în
luptele de la Troppau, Jaktar, M6snig şi Jigemdorf prin curaj şi prevedere.
Al. 16. Ocazii mult mai stălucite pentru
afirmarea spiritului siu războinic găsi Spleny
ca Feldmarepl-locotenent - un rang pe care-l
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halte er im Jahre 1785 erlangt - im dem
Tllrkenkriege VOD 1788 bis 1790.
Ab. 17. Prinz Josias zu Sacbsen-CoburgSaalfeld, der mit seinem Armeecorps von Galizien und der Bukowina aus gegen die TOrken
operierte, bane im Juli 1788 C hot i n eingescblossen. Um den Entsatz dieser Festung zu
verhindem, erhielt Spleny den Befehl, mit seiner kleinen Truppenabtheilung gegen J as s y ,
wo gegen 20.000 Tataren standen, vorzurQcken.
Auf dem Marscbe angegriffen, dlingte er den
weit Qberlegenen Feind zurilck und erstlllmte
Jassy (3. September 1788). Kurz darauf zum
Schutz der siebenbOrgiscben Grenze nach dem
oberen Sereththal berufen, erfocht er (am 14.
October) bei Adschud einen gllnzenden
Sieg, infolge dessen ein Theil der siebenbQrgischen Armee vor den feindlichen Angriffen
sicher blieb. FQr diese That wurde Spleny zum
Inhaber des 51. lnfanterieregiments ernannt ..
Ab. 18. Nach der Schlacht bei Adschud
filhrte Spleny zufolge eines kaiserlichen Handschreibens seine Truppen. die nunmehr an der
siebenbQrgiscben Grenze entbehrlich wurden,
zur bukowinisch-galizischen Armee zurilck
Uild begab sich zum Prinzen Cobmg ins Winterquartier nach Roman.
Ab. 19. Im folgenden Jahre, 1789, zogen die
TOrken immer mehr und mehr Streitlaifte bei
F ok s c han zusammen. Dahin rilckte daher
aucb Coburg vor. Am 31. Juli stauden die beiden Heere einander gegenilber. Tags darauf
kam es zur Schlacht. Spleny filhrte die dritte,
den luBersten rechten Flilgel bildende Colonne. Noch im Aufmarscb begritTen, wurde
sie von den tOrkischen Reitem angefallen.
Aber Spleny warf den Feind zmilck und schlug
den ganzen linken FUlgel der TQrken in die
Flucht. Dann stellte er sich and die Spitze des
Regiments Karl Schr&ier und erstOrmte einen
Theil der feindlichen Verschanzungen vor
Fokschan und das Kloster Sarnal. Bald war die
Flucht der TOrken allgemein. So war, wie der
Commandirende in seinem Berichte sagi, das
Glilck dieses Tages dem Feldmarschall-Lieutenant Spleny zu verdanken. Dafilr wurde er
im Jahre 1790 mit dem Commandeurkreuz des
Maria Theresien Ordens - das Ritterkreuz

obţinuse în

anul 1785 - în rlzboiul cu turcii

dintre 1788 şi 1790.
Al. 17. Prinţul Josias zu Sachsen-CoburgSaalfeld, care opera cu corpul siu de armată
din Galiţia şi Bucovina împotriva turcilor, asediase în iulie 1788 Hot inul . Pentru a împiedica despresurarea cetiţii, Spleny primise ordinul si înainteze cu mica sa unitate de trupe
citre Iaşi, unde staţionau 20.000 de tăt&fi.
Atacat în timpul marşului, el respinse inamicul
mult superior şi cuceri I a şi i (3 septembrie
1788). Chemat imediat dupi aceea în valea
superioari a Siretului pentru apirarea graniţei
cu Transilvania, dobândi (la 14 octombrie) o
victorie strilucitl la AC:jud, ca urmare a
cireia o parte a armatei din Transilvania ră
mase la adipost de atacurile duşmanului. Ca
rlsplati pentru aceasti faptă, Spleny a fost
numit proprietar al regimentului 51 de infanterie.
Al. 18. După lupta de la Adjud, în urma
unei scrisori olografe a împăratului, Spleny îşi
însoţi trupele, devenite inutile la graniţa Transilvaniei, înapoi la armata bucovineano-galiţianl şi se duse la cartierul de ianil al prinţului
Coburg la Roman.
Al. 19. tn anul următor 1789, turcii concentrarl tot mai multe forţe militare lingi
Foc ş ani. De aceea şi Co burg înaintl
într-acolo. La 31 iulie cele două armate stlteau
faţă în faţă. A doua zi începu bitllia. Spleny
conducea coloana a treia, care forma aripa extremi dreaptl. Ea fu atacatl de cavaleria turci
inel la intrarea în dispozitiv. Dar Sp!Cny respinse inamicul şi puse pe fugi toatl aripa
stingi turci. Apoi se puse în fruntea regimentului Karl ScluOder şi cuceri o parte diJi întări
turile inamice de la Focşani şi mlnistirea
Sarnal. tn curând fuga turcilor se generalizl.
Astfel, cum spunea în raportul său comandantul, norocul zilei se datora feldmareşalului
locotenent Spleny. Pentru aceasta fu decorat în
anul 1790 cu cnicea de comandor a ordinului
Maria Theresia - crucea de cavaler o primise
în decembrie 1789 pentru realizările sale de la
Adjud.
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hatte er im Dezember 1789 filr seine Leistungen bei Adschud erhalten - ausgezeichnet.
Ab. 20. Im Iahre 1790 wurde Spleny zu
mehreren wichtigen militirisch-diplomatischen Sendungen mit Erfolg verwendet und im
Iahre 1791 mit der Obergespanswilrde des
Szabolcser Comitats betraut. Beim Ausbruch
des franzosiscben Krieges finden wir ihn
jedoch wieder unter den Fahnen. Er commandierte in Wurmser's Abwesenheit die Annee
am Unterrbein.
Ab. 21. Im Iahre 1795 emannte ihn Kaiser
Franz zum wirklichen geheimen Rathe und
verlieh ihm dano das Commando llber die
Festung Olmiitz. Mit diesem Posten schloB er
die Bahn seines wirkenden Soldatenlebens. Er
starb am 1. April 1818 im 84. Lebensjahre zu
Szilvas Ujfalu unweit Kaschau, betrauert von
8 Tllchtem und 2 Sohnen, die ihm. von seinen
17 Kindem noch geblieben waren.
Ab. 22. „Tiefi:eligioser Sinn war die Grundlage seines Charakters, der eine unerschiitterliche Treue und Anhinglichkeit an Monarchen
und Vaterland und eine seltene, sich durch
wirksame Woblthitigkeit schOn iuBemde, mit
Heiterkeit des Geistes und Festigkeit des Gemilthes gepaarte Heaensgilte entkeimte. Rechtlich und offen in Wort und That, aufrichtig
und bestindig als Freund, unverfilhrt durch
Gliick, ungebeugt durch Unglllck, wmde von
Allen, die ihn kannten, seinen Tugenden und
hohen Eigenschaften als Mensch und Mann, der
Zoll ungeheuchelter Verehrung und Liebe"3.
Ab. 23. In der Bukowina war General
Spleny vom 1. September 1774 bis zum 6.
September 1778 thătig.
Ab. 24. Zunichst lag ihm die Occupation
des Landes ob.
Ab. 25. Um eine directere und bequemere
Verbindung zwischen Siebenbilrgen und dem
bei der ersten Theilung Polens im Iahre 1772
gewonnenen Galizien herzustellen, hatte 1o se ph Il. im Juni 1773 die &werbung der nărd
lichen Moldau angeregt4. Die nichste Folge
war, da8 an der galizisch-moldauischen Orenze vorliufig die Aussteckung der Adler unterblieb. Dano wurde im Frilhjahre 1774 das anstoBende moldauische Gebiet von dazu eigends
ausgeschickten Officieren unter der Leitung

10

Al. 20. ln anul 1790, Spleny a fost folosit
cu succes în mai multe misiuni importante
militaro-diplomatice, iar în anul 1791 i s-a
acordat titlul onorific de comite el comitatului
Szabolcs. La izbucnirea războiului cu Franţa
îl giisim din nou sub arme. ln absenta lui
Wormser comandă armata de pe Rinul
inferior.
Al. 21. ln anul 1795 împăratul Franz ii
numi consilier secret adevărat şi-i încredinţă
apoi comanda cetiţii Olmiitz. ln acest post îşi
încheie cariera sa militară activă. Muri la 1
aprilie 1818, la vârsta de 84 de ani, la Szilvas
Ujfalu aproape de Kaschau, regretat de cele 8
fiice şi cei 2 fii, câţi mai rămăseseri din cei 17
copii ei sii.
Al. 22. „Un sentiment religios adânc forma
temelia caracterului siu, din care izvora o credinţă şi o afecţiune de nezdruncinat pentru
monarh şi patrie şi o bunitate rară a inimii,
care se manifesta frumos printr-o caritate
activi şi se imperechia cu o seninătate a spiritului şi o fermitate a caracterului. Drept şi
deschis în vorbi şi faptă, sincer şi constant ca
prieten, nesedus de noroc, necopleşit de nenoroc, el deveni pentru toţi cei care i-au cunoscut
virtuţile şi înaltele sale însuşiri ca om şi băr
bat, obiect de adoraţie şi dragoste nepreflcuti''3.
Al. 23. ln Bucovina generalul Spleny
a fost activ de la l septembrie 1774 până la 6
aprilie 1778.
.Al. 24. lntâi i-a revenit ocuparea ţării.
Al. 25. Pentru a realiza o legături mai
mai comodă între Transilvania şi
Galiţia câşigetă la prima împărţire a Poloniei,
I os i f al Ii-lea a propus în iunie 1773 achiziţionarea Moldovei de nord4 • Urmarea imediată
a fost că marcarea prin pajure a graniţei dintre
Galiţia şi Moldova s-a suspendat deocamdată.
Apoi, în primăvara 1774, s-a întocmit harta
regiunii moldoveneşti învecinate de către ofiţeri anume trimişi în acest scop sub conducerea maiorului von M ie g . Însă ocuparea ţării
directă şi
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des Majors von M ie g mappiert. Die Besetzmg des Landes sollte aber erst nach dem Ausmarsch der Russen, die seit 1769 ,jure belli"
Herren der Donaufilrstenth\imer waren, vollzogen werdeti mit der Begrilndung, daB es eine
von den TOrken usurpierte ZugeMr Pokutiens
sei. Als daher die Moldau durch den FriedensschluB von Kutschuk Kainardsche (16.
Juli 1774) an die Tilrkei zurQckgefallen war,
wuBte der Wiener Hof sofort die Einwilligung
des russischen Feldmarschalls Romanzow
zur Vorschiebung einiger Truppenk6rper zu
erlangen.
Ab. 26. Die Occupationstruppen, 4 Bataillone Infanterie (von den Regimentern Brinlcen,
Nugent, Stain und Siskowitsch) und ein Husarenregiment (Barco), die im November 1774
noch um eine Bataillon Infanterie (vom Regimente ThCirheim) und ein Husarenregiment
(Hadik) verstărkt worden sind. wurden dem
Generalmajor S plen y unterstellt, der sein
Quartier in Czernowitz nelL.TDen sollte.
Ab. 27. Am 31. August 1774 rilckten die
Garnisons-Bataillone Nugent und Siskowitsch
nebst einer Division Barco-Husaren, vom dem
schon genannten Major Mieg geftlhrt, in die
Bukowina ein. Ungefihr 6 Wochen spiter folgte der Commandierende mit den iibrigen
Truppen nach. Seit dieser Zeit finden wir in
Czemowitz eine wohlorganisierte Regierung
eingefilhn5 • Doch datiert Spleny „seine Thă
tigkeit als Administrationsdirector ilber die
Bukowina mit dem Amtssitze in Czemowitz
schon seit dem 1. September 1774"6 •
Ab. 28. Am 25. October ist auch schon der
Cordon von Preworodek am Dniester Ober
Werboutz, Czemawka, Czemowitz, Ostrica,
Molodia, Berlince, Sereth, Kalafinde~tie, Suczawa, Kapukodrului, Wama, Kimpolung 1Dld
Doma bis an die siebenbilrgische Grenze
vollendet.
Ab. 29. Die Aussteckung der Grenzadler
wurde mit der Bewilligung des Grafen Romanzow am 16. November 1774 vorgenommeJl.
Ab. 30. Was Spleny bei seiner Anlcunft in
Czemowitz und bei der darauf vorgenommenen „Visitirung" besonder in die Augen fiel.
war die h6chst unvortheilhaft gezogene Grenze. Sie entsprach nach seiner Ansicht weder

urma sl aibă loc abia după plecarea trupelor
ruseşti, care erau „iure belii" din 1769 stăpânii
Principatelor Dunărene, sub motiv ci ar fi vorba de o anexi a Pocuţiei uzurpati de turci. De
aceea, atunci când prin pacea de \a Kuciuk
Kainargi (16 iulie 1774) Moldova revine
Turciei, Curtea de la Viena a ştiut să obţinl învoirea feldmareşalului rus, contele
Rom an ţ o v, de a avansa câteva corpuri de
trupe. (ln alte surse numele comandantului rus
este Rumianţev. n.n.)

Al. 26. Trupele de ocupaţie, 4 batalioane
de infanterie (din regimentele Brinken, Nugent, Stain şi Siskowitsch) şi un regiment de
husari (Barco), întirite în noiembrie cu un batalion suplimentar de infanterie (din regimentul
ThOrheim) şi un regiment de husari (Hadik),
au fost puse sub comanda generalului-maior
S p) Cn y, care urma să-şi Stabilească cartieru)
la Cemluţi.
Al. 27. La 31 august 1774 batalioanele de
garnizoană Nugent şi Siskowitsch au pătruns,
împreuni cu 1Dl divizion al husarilor lui Barco,
în Bucovina, conduse de mai sus numitul maior M ie g. Aproximativ 6 săptămâni mai târziu a urmai comandantul cu restul trupelor. Din
acest moment a fost introdusl la Cemluţi o
guvernare bine organizati5• Totuşi Spleny dateazl ,,activita,tea sa de director al administraţiei Bucovinei cu sediul la Cemăuţi inel de la
l septembrie 1774'"'·
Al. 28. La 25 octombrie s-a şi încheiat
instalarea Cordonului de la Prevorodek pe
Nistru peste Verbluţi, Cemauca, Cemiuţi,
Ostrita, Molodia, Berlince, Siret, Calafindeşti,
Suceava, Capu Codrului, Vama, Câmpulung şi
Doma pini la graniţa cu Transilvania.
Al. 29. Marcarea cu stâlpi de graniţă cu
pajure s-a intreprins cu învoirea contelui
Romanţov la 16 noiembrie 1774.
Al. 30. Ceea ce 1-a f~apat îndeosebi pe
Spleny la sosirea sa la Cernăuţi şi la „vizitarea" care â urmat, a fost trasarea deosebit de
defavorabili a graniţei. Ea nu corespundea dupi
părerea sa nici intenţiilor militare, nici celor
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den militirischen noch politischen Absicbten
des Kaiserbauses, da sie sich den Hauptorten
Sadagura, Czemowitz, Sereth und Suczewa,
sowie der zur Verbindung der Linder SiebenbOrgen und Galizien projectierten StraBe
bis euf eine kleine Entfemung niherte und
gegen feindliche Ueberfille keinen Schutz
gewihrte. Er suchte deher bei dem galizischen
Generelcommendo um die Erleubnis zur
Vorrilckung der Truppen an. Auf diese Weise
wurde euf Spleny's Antreg im Jinner und
Februar 1775 die Occupetion bis an den Rokitne-, Lukewitza- und Molnitzebech eusgedehnt und der Sereth als Grenze gegen das
moldeuische Gebiet gewonnen. Bine neue
Vorriickung fand im Mirz desselben Jehres
auf Anregung des Feldmarschall-Lieutenants
Baron Barco 7 stett. Die Truppen rilckten
damals ilber den Lukewitzebech hineus bis
zum Hertzebecbe vor.
Ab. 31. Inzwischen bene der Wiener Hof
durch den Intemuntius Baron Thugut die Verhandlungen wegen Abtretung der Bukowina
mit der Pforte engeknilpft. Sie fii.hrten zur
Convention vom 7. Mai 1775, durch welche
„die Lindereien zwischen dem Dniester, Pokutien, Ungarn und Siebenbilrgen" fiir immer
an Oesterreich ebgetreten wurden.
Ab. 32. Als Grenze wurde eine Linie besti.mmt, durch die Dorne-Kandreni, Stulpikani,
Kepukodrului, Suczewa, Sereth und Czernowitz ,,kaiserlich", die zur Festung Chotin
geh&igen Grundflăcben Oes terrains affectes a
le Forteresse de Chotzim) aber tOrkisch blieben. Die geneue Abgrenzung soli durch eine
gemischte Commision vollzogen werden.
Diese begann ihre Verhandlung am 14. September 1775.
Ab. 33. Anfengs November 1775 wer die
Grenze von SiebenbOrgen bis Czernewka eusgeglichen. Jetzt aber stellten sich Meinungsverschiedenheiten ein. Wihrend der osterreichiscbe Commissăr, Baron von Berco, seiner
Instruction gemăB dareuf bestand, daB eine
von Czernewka necb Rohatin am Dniester gezogene Linie die Grenze bilde, weigerte sicb
der TOrke Tehir Aga, auch nur eine· Handbreit
von dem Chotiner Territorium abzutreten, und
reclamirte sogar die zwiscben dem Sereth und

12

politice ale Casei imperiale, c&:i ea se apropie
la o distanţă mică de localităţile principele
Sadagura, Cemluţ~ Siret şi Suceava, precum
şi de şoseaua proiectată pentru a realiza legă
tura dintre ţările Transilvania şi Galiţia, neacordAnd o acoperire împotriva unor atacuri
inamice. El ceru de aceea Comandamentului
general al Galiţiei permisiunea de a-şi avansa
trupele. tn acest fel s-a extins la propunerea lui
Spleny în ianuarie şi februarie 1775 ocupatia
pină la păraiele Răchitne, Lucaviţa şi Molniţa
şi s-a obţinut râul Siret drept graniţă cu regiunea moldoveneasci. Un alt avans a avut loc în
martie al aceluiaşi an la iniţiativa feldmareşa
lului-locotenent baron Barco7• Cu această ocazie trupele au trecut pârâul Lucaviţe, ajungând
pini la pârâul Herţe.

Al. 31. Intre timp Curtea ~ienezl a contactat prin intermediul intemunţiului baron
Thugut Poarta în vederea tratativelor pentru
cedarea Bucovinei. Acestea au dus la Convenţie din 7 mai 1775, prin care „teritoriile dintre
Nistru, Pocuţia, Ungaria şi Transilvania" vor fi
cedate pentru totdeauna Austriei.
Al. 32. Drept graniţă s-a stabilit o linie
prin care Dorne Cindrenilor, Stulpicani, Suceava, Siretul şi Cemăuţii rimâneau „imperiale", în timp ce teritoriile ce ţineau de fortă
reaţa Hotin Oes terrains affectes a la Forteresse
de Cbotzim) rimâneau turceşti. Delimitarea
exactă urma să fie efectuat! de către o comisie
mix_tl. Aceasta şi-a început tratativele la 14
septembrie 1775.
Al. 33. La începutul lui noiembrie 1775 se
de acord asupra graniţei de la Transilvania până la Cemauca. Acum însă apărurl
divergenţe de păreri. fn timp ce comisarul austriac, baron von Barco, insista, conform instrucţiunilor sale, ca o linie trasată de la Cerneuca la Robatin pe Nistru sl formeze graniţa,
turcul Tehir Aga refuze sl cedeze chiar şi un
lat de pal.mi din teritoriul Hotinului şi reclame
chiar pentru Poartl pânl şi enclava situatl
între râurile Siret şi Suceava, care fusese deja
căzuse
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der Suc:zawa gelegene, schon abgetretene Enklave filr die Pforte. SchieBJich stand Oesterreich von seinem Begehren ab. Als Ersatz
dafilr wurde ihm in der „Convention explicatoire" vom .12. Mai 1776 das Gebiet zwischen
dem Rokitnabache und dem Hukograben, den
man im October 1775 als Grenze angenommen hatte, zugesprochen. Im Stidosten blieb
die Grenze noch unentschieden. Sie wurde am
2. Juli 1776 durch die Convention von Palamutka, dem Verlangen der Pforte gemiB,
festgestellt.
Ab. 34. Die zweite, nicht minder wichtige
Aufgabe, die Spleny in der Bukowina zu 16sen
bane, war: „das Land aus seiner Verwahrlosung zu befreien, der westlăndischen Cultur zu
erschlieBen. eine neue Ordnung der Dinge zu
begriinden und mit schonender Hand den
neuen Theil dem. alten Reiche anzugliedem'".
Mit welchem Eifer und Geschick er diese Aufgabe erfaBte, beweist schon sein „OhnmaBgeblicher Entwurf zu einer Militirischen Einrichtung des k. k. Enklavirten Moldauischen
Antheils" vom l O. Dezember 1774 9 • Noch
deutlicher leuchtet seine organisatorische
Thlitigkeit aus der vorliegenden „Beschreibung des Bukoviner Districts" heraus.
Ab. 35. Diese letztere Denkschrift ist undatiert, doch lliBt sich aus ihrem Inhalte, wie
Spleny's Autorschaft, so auch der Zeitpunkt
ihrer Abfassung erweisen.
Ab. 36. Auf Seite 10 schlieBt Spleny die
iiber die Grenzen der Bukowina angestellte
Betrachtung mit den W orten: es werde noch
darauf ankommen. „wie sich in der Bestimmung derenselben die beyde respective AllerhOchsten HOfe bei der zu veranlas senden
Demarcatioos~einversteben werden";

vermuthlich werde weder die von ihm projectierte noch die zu allererst gezogene Linie
beibehalten werden. Und tatsichlich entsprechen die von Spleny angegebenen Grenzen
den Vertrigen vom 12. Mai und 2. Iuli 1776
nicht; sie stimmen aber auch nicht mit den
Abmachungen vom 14. September bis Ende
October 1775 ilberein. Sollte etwa die Grenzausgleichung ohne Wissen des Landeschefs
stattgefunden haben? Diesem Gedanken wird
wohl Niemaod eine Berechtigung zuerkennen.

cedati. 1n stărşit, Austria a renunţat la pretenţia sa. 1n schimb i s-a atribuit printr-o „Convention explicatoire" din 12 mai 1776 regiunea dintre pârâul Rlchitna şi şanţul Hucu, care
fusese acceptat în octombrie 1775 drept graniţă. 1n sud-est graniţa rimlsese indecisi. Ea a
fost stabilit! la 2 iulie 1776 prin Convenţia de
la Balamutca conform cu cererile Porţii

Al. 34. A doua probleml, nu mai puţin
pe care Spleny trebuia s-o rezolve
în Bucovina era: ,,sl elibereze ţara din starea
ei de decidere, si-i deschidi accesul la cultura apusean!, si introduci o noul ordine a
lucrurilor şi si alipeasci cu o mAnl îngiduitoare aceastl parte noul vechiului imperiu"•.
Cu cât! rivni şi îndemânare şi-a asmnat
aceasti misiune o dovedeşte Nedeterniinantul
său Proiect al organizării militare t.r. a porţi
unii enclavate moldovene din decembrie 17749 •
Inei mai clar reiese activitatea sa organizatorici din prezenta Descriere a districtului
Bucovinei.
importantă,

Al. 35. Acest din urmi memoriu este nedatat, dar din conţinutul siu se poate deduce
atAt paternitatea lui Spleny, cit şi data
redactlrii lui.
Al. 36. La pagina 10 Spleny încheie consideraţiile ficute cu privire la graniţele Bucovinei cu cuvintele: lucrurile vor mai depinde
„de felul în care se vor înţelege la fixarea lor
respectivele lnalte Curţi în Comisia de demarcare care urme azi si se instituie"; probabil ci nici linia proiectati de el, nici aceea
trasat! iniţial nu va fi menţinut!. Şi într-adevir
graniţele indicate de Spleny nu corespund
tratatelor de la 12 mai şi 2 iulie 1775; dar ele
nici nu corespund înţelegerilor dintre 14 septembrie şi sfirşitul lui octombrie 1775. Oare si
se fi ajuns la un compromis asupra graniţei
fări înştiinţarea capului ţirii? Cred ci nimeni
n-ar acorda credit acestui gind. Rimâne deci
si presupunem ci Memoriul a fost redactat
înci înaintea compromisului cu privire la
greniţl, deci de 14 septembrie 1775.
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Es bleibt also wohl nur die Annahme iibrig,
daB die Denkschrift noch vor dem Beginn der
Grenzausgleichung, also vor dem 14. September 1775, geschrieben worden ist.
Ab. 37. Weiter spricht Spleny auf Seite 2
von seiner „einjlhrigen hiesigen Anstellung".
Nun ist aus dem Obigen bekannt, daB er seine
Thltigkeit als Administrator der Bukowina
vom 1. September 1774 ab datiert. Die Denkschrift kann also auch nicht frilher als im August des năchsten Jahres verfaOt worden sein.
Ihre Abfassung fillt demnach in die Zeit vom
15. August bis 15. September 1775 und ist auf
diesen z.eitpmikt das statistische Detail, wie Fllcheoinhalt, Familienanzahl etc. zu beziehen.
Ab. 38. Nicht alle Spleny'schen Reformvorschlige wurden ausgefilhrt; im GroBen und
Ganzen aber bildet sein Programm das Reformprogramm der Osterreichischen Herrschaft
in der Bukowina. Darum gilt, was Zieglauer so
schOn von Spleny's „OhnmaOgeblichen Entwur(' sagt, in noch Mherem MaOe von dessen ,,Beschreibung des Bukoviner Districts":
„Spleny hat die Fackel entz11ndet, in deren
Lichte die Wege gewiesen wurden, welche die
Spiteren betraten. Darum bleibt diese Denkschrift des Generals billig an den Anfang der
Geschichte des l.andes gestellt, seit dasselbe
als Glied eines groOen und gewaltigen Staatswesens unter dem Scepter des habsburgischen
Fllrstenhauses steht" 10•

AL 37. Mai departe Spteny vorbeşte la pag. 2
despre ,,instalareş sa de acum un an". Din cele
de mai sus se ştie însă că-şi daleazA activitatea
de administrator al Bucovinei ca incepAnd la
1 septembrie 1774. Deei Memoriul nu putea fi
redactat mai devreme decât în august al anului
următor. Redactarea lui cade deci intre 15 august şi 15 septembrie 1775 şi deci detaliile statistice ca arie, numărul familiilor etc. trebuie
raportate la acest interval de timp.
Al. 38. Nu toate propunerile de reformă
ale lui Spleny au fost aduse la îndeplinire; totuşi, în linii mari, programul lui se identifică
cu programul de reforme al dominaţiei austriece în Bucovina. De aceea ceea ce spune
atât de frumos Zieglauer despre Proiectul netleterminant al lui Spleny se referă în încă mai
mare măsură la Descrierea districtului Bucovina: „Spleny a aprins flacăra în lumina căreia
s-au conturat drumurile pe care au păşit urmaşii.
De aceea acest Memoriu al generalului se
aşeazA pe drept la începutul istoriei ţării, de
cAnd aceasta se găseşte, ca membră a unei
structuri statale mari şi formidabile, sub sceptrul dinastiei habsburgice" 10•

BESCHREIBUNG
DES BUKOWINER
DISTRICTS

DESCRIEREA
DISTRICTULUI
BUCOVINA

nach der vorherigen und jetzo noch bestehenden
Beschaffenheit deOelben nebst
ohnmaaBgebigsten Vorschlag, wie deBen
bisherige LBndesverfaOung sowohl
,,in Politici&" als „Oeconomicis"
in das kilnftige verbeOert werden JWnnte.

după precedenta şi încă existenta sa structuri
împreuni cu propunerea nedeterminantă, cum
s-ar putea îmbunătăţi pe viitor constituţia
de până acum a ţării atât „in politicis" cât şi
,,m oeconODUCIS"•

VORBERICHT

RAPORT PRELIMINAR

Ab. 1. Die schuldigste Pflicht eines getreuen Unterthans, den Dienst seines Souverains auf alte mOglichste Art zu beffirdem, hat

Al. 1. lndatorirea fundamentală a unui supus credincios, de a promova în orice fel posibil interesul Suveranului său, m-a determinat

.
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micb bewogen, gegenwirtige oeconomiscbe
und politiscbe Bescbreibung des Bukoviner
Districts zu verfaBen und derselben ei.ne Idee,
wie diese Province einstweilen eingericbtet
werden kODnte, beyzwucken.
Ab. 2. Zu ein so BDderen bltte icb mir zwar
alle MObe gegeben, wibrend mei.ner einjAhrigen biesigen Anstellung und dabey verwalteten Militair- sowobl als Civil gescblften die
erforderlicbe KinntniB zu erlangen; docb kOnnte es seyn, claB es mir an der genugsammen
Einsicbt und Beurtbeilung gefeblet, und daB
icb sofort ein meine Kriften ilbersteigendes
Werk untemommen bine.
Ab. 3. Auf diesen Fall nun solle mir meine
reine Absicbt, die AllerhOcbsten Gnaden meines Souverains verdienen zu wollen, zur Entscbuldigung dieoen und den W erth dieser Unternehmung bestimmen.
Ab. 4. Das game Werk ist in drey Theile
getbeilet. In dem ersten bescbreibe ich nebst
denen geograpbiscben und oeconomiscben
Gegenstinden die vorberige Gebrâucbe und
Regienmgsform dieses Districts; in dem zweyten kommet vor die meiner Meynung nacb
dieser Provinz angemeBenste LandesverfaBung
auf Absicht deren in Policey-, Justitial- und
Oeconomialwesen jetzo gleicb thunlicher Meliorationen; in dem dritten Theile endlicben
wird von Meliorationen, die zur Einfilbrung
mebrere z.eit beoothigen. gehandelt.

să redactez prezenta descriere economici şi
politici a districtului bucovinean şi de a-i adău
ga o „idee", cum s-ar putea întocmi deocamdată această provincie.

ERSTER THEIL

PARTEA ÎNTÂI

VON DEM EHEHINIGEN ZUSTAND
VERSCHIEDENER GEGENSTĂNDE
DIESES BUKOVINER DISTRICTS

DESPRE STAREA TRECUTĂ
A DIFERITELOR ELEMENTE
ALE DISTRICTULUI BUCOVINEAN

Entes Hauptstuck

Primul capitol

GEOGRAPlilSCHE BESCHREIBUNG
DES BUKOVINER DISTRICTS •

DESCRIEREA GEOGRAFICĂ
A DISTRICIULUI BUCOVINEI

Ab. 1. Au1 wa1 fllr Thellen dea Moldaulschen Fllntenthums dleser District formlret worden sey. Zuforderist werden jene
Theile des Filrstenthums Moldau angezeiget,

Al. 1. Din ure plrţl ale Principatului Moldovei 1-a format acest district. ln
primul Jind se arati acele plrti ale Principatului Moldova, care s-au înglobat în acest dis-

Al. 2. Mi-am dat toati silinţa si-mi însuîn una şi în cealalti privinţă, cunoştinţele
necesare în cursul slujbei mele de un an în
acest loc şi a administririi afacerilor militare
ca şi a celor civile; s-ar putea totuşi sl-mi fi
lipsit înţelegerea şi judecata îndestulătoare şi
să fi intreprins o lucrare care mi-a depăşit de la
început forţele.
şesc,

Al. 3. ln acest caz intenţia mea curati de a
merita bunivoinţa Suveranului meu să-mi servească drept scuzi şi si determine valoarea
aeestei intreprinderi.
Al. 4. Intre.aga lucrare este împir\iti în trei
plrţi. ln cea dintâi descriu, pe lângl realitiţile
geografice şi economice, obiceiurile şi forma
de guvernare precedentă a acestui district; în a
doua se întâlneşte constituţia acestei provincii,
care ar fi, după plrerea mea, cea mai potriviti
pentru a aduce acestei provincii de îndatl îmbunltătiri aplicabile în organizarea ei politici,
judiciari şi economici; în sfărşit, în partea a
treia se trateazl îmbunătiţirile a ciror introducere necesiti mai mult timp.
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trict al Bucovinei. Acestea sunt urmltoawelche zu diesem Bukoviner District gezogen
rele:
worden sind. Solche sind nun folgende:
1. O mici porţiune, compusi din 9 sate ale
1. Ein kleiner aus 9 DOrfem bestehende
districtului Hotin1 ;
Theil des Chotimer District&1;
2. Aproape întregul distJict Cernăuţi, din
2. fast der ganze Czernovitzer District, von
care numai 2 sate au rămas dincolo de Cordon;
welchem nur 2 DOrfer jenseits des Cordons
geblieben;
3. Aşa-numitul C.âmpulung Rusesc2, con3. der sogenannte Kumpilung RuBeste2,
stând din 3 sate mari, dar care trebuie privit de
aus 3 grossen rnirfem bestehend, welche aber
fapt ca o parte a distJictului Cernăuţi;
vielmehr als ein Theil des Czemovitzer DistJicts zu betrachten ist;
4. Aproape 3/4 din districtul Suceava, din
4. fast 3/4 von dem Szutzawer District,
care au rămas excluse doar S1 de sate;
von welcbem nur 57 DOrfer ausgeschloBen
geblieben;
S. Aşa-numitul Câmpulung Moldovenesc,
S. das sogenannte Kumpilung Moldavedin care însi 2 sate n-au cizut în interiorul
neste, aus welchem jedoch 2 DCirfer nicht in
Cordonului.
dieseitigen Cordon gefallen sind.
Al. 2. Lun1lmea şi llţlmea districtului
Ab. 2. Lăn1e und Brelte des Bukovlner
Bucovina. Acest distJict, compus din părţile
Dlstrlcts. Dieser aus obbemelten Theilen des
mai sus amintite ale Principatului Moldova şi
FOrstenthums Moldau bestebende und nunacum cunoscut sub numele Bucovina, misoari
mehr unter dem Nahmen Bukovina bekannte
dupi o linie mergând de la miazi-noapte la
District ist nacb der von Mittemacht gegen
miazi-zi, şi anume de la virsarea pârâului
Minag laufenden Linge, und zwar von dem
Podborje în Nistru pini la Baia, 18 mile şi de
EinfluB des Pothorzebacbes in den Dniester
aici pini la graniţa cu Transilvania (daci
bis nacb Baya 18 Meilen und von da bis an die
aceasti distanţi n-ar trebui socotit! ca ficând
SiebenbQrgische Grinze (wann man diese
parte din llţimea districtului) 13 mile, deci în
Strecke nicht etwann lieber zu der Breite des
District& rechnen soll) 13 Meilen Jang und ,,in
total 31 de mile şi, dupi linii „perpendiculare"
pe Pocuţia, pe Maramureş şi pe Transilvania,
perpendicular" Linien auf Pokutien, Marmaare lăţimile diferite de S, 1, 9 şi 12 mile.
rosch und Siebenbil.rgen verschiedentlich zu S,
7, 9 bis 12 Meilen breit.
Al. 3. Aria în mile pltrate şi raportul
Ab. 3. lnnbalt der Flăche an Quadratdintre aria de şes şi cea muntoasl a districmellen und Verhaltnls der Ebenen ICICD dle
tului. Aria totali a districtului se cifrează dupi
Geb~nd des Dlstrlcts. Die ganze Flicbe
evaluarea ofiţerilor de la statul major la 194 de
des DistJicts enthilt laut Ausrecbnung deren
mile pitrate ordinare3, dintre care aproape 2/S
Officiers vom Generalsstaab 194 ordinaire
3
sunt probabil munţi înalţi, 2/S teren parţial
Quadratmeilen , wovon beynabe 2/S bobes
întins, parţial deluros, potrivit pentru pajişti şi
GebQrg, 2/S theils flaches, tbeils gebilgeltes
zum WieswachB und Ackerbau gescbicktes
agriculturi, în sfârşit, ultima 1/S const! din
Land ausmachen dmften. Das letzte 1/S bestemunţi de inilţime mijlocie acoperiţi continuu
cu plduri. Munţii înalţi, ca şi câmpia, sunt prehet endlichen aus mittelmiBigem GebQrg,
vizute deci adeseori cu pMuri; numai regiunea
welches durcbgehends mit Waldungen bewachsen ist. Das bobe Gebilrg sowobl als auch
dintre Prut ~ Nistru trebuie exceptat!, unde pe
o arie de 16 mile pitrate nu exist! lemn aproadas flache Land sind foglich mit Wilder hlufig versehen; nur ist die Gegend zwischen dem
pe deloc, în afarl de şi mai sus-numitul Codru
al Bucovinei4 •
Pruth und Dniester hievon auszunehmen,
allwo in einer Flicbe von obngefehr 16 Quadratmeilen auBer dem auch
vorhin sogemmten
http://cimec.ro
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Bukoviner Wal~ fast gar kein Holz vorhanden.
Ab. 4. Localltlt. Der Lănge nach laufet
dieser District von Mittemecht gegen Mittag
zu, nach welcher VerhiltnuB derselbe, soviet
als es die militirische Absichten betreffen
dOrfte, wieder die Tiirkische sowohl als Ru8ische Macht die Flanquen von Pokutien und
Siebenbiirgen decken, folglich der Oestreichischen Macht sowohl in Offensiv- als auch in
Defensivkriegen zum grOBten Vortheil dienen
k6nnte, wenn anders Allerh6chsten Orten
entschloBen wiirde, denen Mingeln deren jetzigen unhaltbaren GrAnzen durch erbauende
Vestungen abzuhelfen und die erforderliche
Communicationen, besonders mit Siebenbilrgen zu errichten5•
Ab. 5. Mit wekhen Lindern 1okher anIJ'inzet. Dieser District grAnzet gegen Sonnenaufgang und gegen Mittag mit der Moldau,
gegen Sonnenuntergang mit Siebenbilrgen,
Marmarosch und Pokutien, gegen Mitternacht
endlich mit kaiserlich Podolien oder nunmehrigem KOnigreich Gallicien.
Ab. 6. Speclalbeschrelbun1 der Grinze.
Die einstweilen durch die Aussteckung der
GtiDZadlers bestimmte Grănzlinien dieses neu
occupirten Districts lingst dem T\lrkischen
Gebiet (dann jene gegen die kaiserliche Linder sind ohnehin bekannt) laufen folgender
gestalten:
1. Gegenilber des EinfluBes des Pothorzebachs in den Dniester făngt die neue Grinze
an und laufet daselbst ohne sonderliche nat\lrliche Marquen ilber kleine Hilgel und ThiIer bis an den kahlen Gipfel des Bergs ober
dem Dorf Rockschan, welcher Strich mit der
Zeit mit einem Graben und in Ansehung der
nahen Vestung Chotim mit mehrerer Fortification versichert werden muB.
2. Von dem Gipfel des Bergs ober dem
Dorf Rockschan laufet die Grinze nach MOglichkeit lingst denen Bergrilcken des sogenannten Bukoviner Waldes bis in die Gegend
des Dorfs Kolinkoucz und bis an den daselbstigen Ursprung des Rokitnabachs.
•
3. Von dem Ursprung des Rokitnabachs
cotoiret die Grinze eben diesen Bach bis an
deBen EinfluB in den Pruth. Der Bach Rokitna
ist meistens morastig und Sommerszeit, au8er
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Al. 4. Amplasarea. Districtul se întinde în
lungime de la miazi-noapte pini la miază-zi
în aşa fe~ încât ar putea proteja din punct de
vedere militar flancurile Pocuţiei şi ale Transilvaniei împotriva Puterii turce, cât şi a celei
ruse, încât ar putea servi foarte avantajos Puterii Austriei atât în rizboaie ofensive, cât şi
defensive, dacii s-ar hotărî în forurile supreme
sl se înlăture deficienţele graniţelor prezente,
intenabile, prin construirea de fortificaţii şi a
comunicaţiilor necesare îndeosebi cu Transilvania5.

Al. 5. Cu ce ţl.rl se înveclneazl. Acest
district se învecineazii elitre risiirit şi cltre
miază-zi cu Moldova, cltre apus cu Transilvania, Maramureşul şi Pocuţia şi, în sfirşit,
citre miază-noapte cu Podolia imperialii şi cu
prezentul regat Galiţia.
Al. 6. Descrierea speciali a P"anlţel.
Liniile de graniţi provizorii ale recent ocupatului district determinate prin marcarea cu pajure faţi de domeniul turcesc (ciici cele faţi de
ţii.rile imperiale sunt oricum clDloscute) au urmii.1orul parcurs:

1. Graniţa noul începe din faţa viirslrii
pârâului Podhorje în Nistru şi se îndreaptl de
aici firi marciiri naturale deosebite peste mici
dealuri şi vii pinii la vârful pleşuv al muntelui
de deasupra satului Rocşani, o porţilDle care va
trebui asiguratii cu timpul cu un şanţ şi, în vederea apropiatei fortlreţe Hotin, cu mai multe
fortificaţii.

2. De la vârful mlDltelui de deasupra satului Rocşani graniţa parcurge pe cât posibil
linia culmilor aşa-zisului Codru Bucovinean
pini în regiunea satului Colincluţi şi pini. la
izvorul de acolo al pâriului Richitna.
3. lncepind cu izvorul pAriului Rlchitna,
acest piriu pini la vl.rsarea
sa în Prut. Pârâul Richitna este de obicei innimolit şi, pe timp de vari, cu excepţia lDlei mari
graniţa urmează
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în gr6ster Dtlrre, ohne Brilcken nicht zu paOiren; er scheidete auch vor diesem den Czernovitzer von dem Chotimer District.
4. Von dem EinfluO des Rokitnabachs în
den PruthfluO macht der leztere cine halbe
Stunde, und zwar bis zu dem Ein.fluO des Herzabachs în ihn, die Grinze aus, mit der Anmerkung, daO der Pruth an 2 oder 3 Orten
durchgewadet werden kann.
S. Von dem EinfluO des Herzabachts wird
dieser bis zur Einmiindung des Tirnafkabachs
cotoiret. Der Herzabach ist morastig und ohne
Brilcken nicht zu paOiren.
6. Von dem EinfluO des Timafkabachs în
den Herza laufet die Grinze lingst dem Tirnafkabach bis zu deOen Ursprung, mit der Anmerkung, daO dieser Bach steilufericht sey.
7. Da ilbersattelt man einen Hugel în einer
Strecke von ohngefehr 300 Schrinen (welche
mit der Zeit durch einen Graben marquiret
werden mllOte) und kommt zum Urspnmg des
Thuriatlcabachs.
8. Diesem Thuriatkabach folget man so
fort bis zu deOen EinfluO în den Molnizabach.
Der Thuriatkabach bedeutet zwar nicht viei,
doch marquiret selbiger gut die Grinze.
9. Von dem EinfluO des Thuriatkabach în
den Molniza gehet die Grinze diesem Bach
nacb bis zu seinem EinfluO în den Szireth. Der
Molnizabacb ist steilufericht und ohne Brikken
scbwer zu paOiren.
10. Vom EinfluO des Molnizabachs în den
Szireth folgen die Grinzen dem Lauf dieses
FluOes, den în denselben einstilrzenden SzutzawafluO (lberspringend, bis zu dem EinfluO
des Samusel mare-Bacbs. Auch hier ergibt
sich der Umstand, daO der SzirethfluO an vielen Orten durcbzuwaden ist.
11. Von dem EinfluO des Samusel mareBachs în den SzirethfluO ziebet sich die Grinze lăngst diesem Bach bis zu dem EinfluO des
Lamoscbener Bachs, mit der Anmerkung, daO
der Samosel mare ein morastiger Bacb und
obne Brilcken fast nicht zu paOiren sey.
12. Von dem EinfluO des LamoscMner
Bac_hs în den Samusel mare gebet die Grinze
bis an den Ursprung des ersteren. Der Lamoscbener Bacb ist zwar ohne Bedeutung, doch
marquiret selbiger gut die Grinze.
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secete, nu poate fi trecut lări poduri; el separli
de asemenea districtul Cemliuţi de cel al
Hotinului.
4. De la vlirsarea pârâului Rlichitna in râul
Prut acesta formeazli timp de o jumătate de
orli, şi anume, pânli la vlirsarea într-insul a
pârâului Herţa, graniţa, cu observaţia că in 2
sau 3 locuri Prutul poa'7 fi trecut cu piciorul.

S. De la vlirsarea sa, graniţa urmează
pârâul Herţa pânli la gura pârâului Tâmauca.
Pârâul Herţa este Dlimolos şi nu poate fi trecut
firă poduri.
6. De la vlirsarea pârâului Tâmauca in
Herta, graniţa urmează pârâul Târnauca pânli
la izvoarele sale, cu observaţia că acest pârâu
are maluri abrupte.
7. Aici se trece şaua unui deal pe o porţi
une de vreo 30 de paşi (care trebuie marcati cu
timpul cu un şanţ) şi se ajunge la izvorul pârâului Tureatca.
8. Se urmează imediat cursul acestui pârâu
Tureatca pânli la vărsarea sa in pârâul Molniţa.
Pârâul Tureatca nu are mare importanţii, dar
marcheazl bine graniţa.
9. De la vlirsarea pârâului Tureatca în
Molniţa, graniţa urmează acest pârâu pânli la
vlirsarea sa in Siret. Molniţa are maluri abrupte
şi este greu de trecut flirli poduri.
1 O. De la vărsarea pârâului Molniţa în
Siret, graniţele urmeazli cursul acestui râu,
trecând peste râul Suceava, care cade in el,
până la vlirsarea pârâului Simuşelul Mare. Şi
aici se constată ci rAul Siret poate fi trecut in
muite locuri cu piciorul.
11. De la viirsarea pârâului Slimuşelul Mare
in Siret, graniţa urmeazli acest pârAu pânli la
vlirsarea pârâului Lamoşeni, cu observaţia că
Slimoşelul Mare este un pârâu mlliştinos care
aproape ci nu este de trecut firii de poduri.
12. De la vlirsaren pârâului Lamoşeni în
Mare graniţa merge până la izvorul
celui dintâi. Pârâul Lamoşeni este ce-i drept
neînsemnat, dar marchează bine graniţa.
Slimuşelul
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13. Von dem Urspnmg des Lamoscbener
Bachs ist man bemllsiget liber eine Strecke
von beynahe 800 Scluitten freyen Feldes oder
vielmebr iiber einen Hiigelriicken bis an den
Ursprung des Samusel mic-Bacbs oder Morastes und eine Weile lingst dieşem Morast bis
in die Gegend von Baya, wo sicb der Morast
Samusel die Baya mit ersterem vereiniget, die
Grlnze zu fllbren, wo man sodann wiederum
eine Strecke freyen Feldes von obngefebr
1500 Scbritten bis an den FluB Moldava zur
Grinze zu nehmen gezwungen war, welcben
sogestaltig liber freye Felder genomenen Grinzen seiner Z.Cit mit einem guten Graben abgebolfen werden mdOte.
14. Von dem Punct, wo der seiner Z.Cit zur
Grinze angetragene und dermalen nur mit
Grănzsiulen marquirte Graben an dem MoldavafluB appuyret ist, ziebet sicb die Grinze
aufwirts dieses MoldavafluBes bis gegedtlber
des Tbals Valle Sucba Stallinaska6 und den
gegenseitigen Einstun des Sucbabacbs, allwo
der MoldavafluO iibersprungen wird. Der
MoldavafluB ist rei.Bend und nur mancbmal an
etwelcben Orten durcbzuwaden.
15. Von dem Einsturz des Suchabachs in
den MoldavafluO gehet die Grinze lingst dem
gedacbten ·Suchabach aufwărts bis zu deBen
Urspnmg.
16. ;Bey dem Ursprung des Suchabachs
iibersattelt man den Monschelberg und conjungiret sicb mit dem Ursprung des NegriliaBabacbs.
17. Von dem Ursprung des NegriliaBabacbs gehet die Grlnze lingst diesem Bacb bis
zum Einstun des Slatiorabacbs in denselben,
und zwar in der Gegend des Dorfs Stulpikany.
18. Von dem Einstun dieses Slatforabacbs
in den NegriliaOa steiget die Grinze aufwlrts
lăngst dem Slatiorabacb bis zu deBen
Urspnmg.
19. Beym Urspnmg des Slatiorabachs wird
der Berg Raru7 iibersattelt und bis an den Ursprung des ABmabachs gegangen.
20. Vom Urspnmg des Anmabacbs gebet
die Grlnze diesem Bacb nacb bis zu deBen
Einsturz in die goldene Bistricza.
21. Von dem Einstwz des ABmabacbs in
die goldene Bistricz ziehet sich die Grinze
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13. De la izvorul pârâului Lamoşeni am
fost siliţi sil ducem graniţa pe un parcurs de
aproape 800 de paşi peste câmp deschis sau
mai degrabil peste coama unui deal pAnil la
izvorul pârâului sau mlaştinei Silmuşelul Mic
şi apoi pentru puţin timp în lungul acestei mlaş
tini pAnl în regiunea Baia, unde mlaştina Slmuşelului se uneşte cu Baia, dupil care am fost
obligaţi sil trasilm graniţa pe o porţiune de
cămp deschis de vreo 1500 de paşi până la râul
Moldova, graniţe, care fiind stabilite astfel
peste câmpuri deschise, vor trebui întlrite la
timpul lor cu un şanţ bun.

14. Din punctul unde graniţa propusil şi
deocamdatil marcat cu stâlpi de graniţil,
s~ sprijini pe râul Moldova, graniţa merge în
susul acestui râu Moldova pânil în faţa vilii
Valea Suba Slltineasca6 şi clderea din partea
opusil a pârâului Suba, unde sare peste râul
Moldova. Râul Moldova este iute şi poate fi
trecut cu piciorul numai uneori şi în unele locuri.
şanţul,

15. De la cilderea pârâului Suba în râul
Moldova, graniţa merge în susul pârâului
amintit, Suba, pânA la izvorul slu.
16. De la obârşia pârâului Suba graniţa
încaleci muntele Muncelul şi se conjugi cu
obârşia pârâulw Negrileasa.
17. De la izvorul pârâului Negrileasa gramerge de-alungul acestui pârâu pânil la
ciderea în el a pârâului Sliltioara, şi anume în
regiunea satului Stulpicani.
18. De la cilderea acestui pârâu, Slltioara,
în Negrileasa, graniţa urci în lungul pârâului
Slltioara pânA la obârşia sa.
niţa

19. La obârşia pârâului Slltioara se încaleci muntele Rariu7 şi se merge pinil la izvorul pârâului Asma.
20. De la izvorul pârâului Asma, graniţa
urmăreşte cursul acestui pârâu pânl la ciiderea
sa în Bistriţa aurie.
21. De la clderea pârâului Asma în Bistriţa
aurie, granila urci pe malul stâng al acestui
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Uingst dem linken Ufer dieses Flul3es aufwlrts
bis zu dem EinfluB des Niagradomybacbs.
22. Vom EinfluB des Niagradomybacbs in
die goldene Bistricz ziebet sich die Grlnze
aufwlrts lingst dem ersten Bacb bis an den
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rAu pAnl la virsarea Pârâului Neagra Dornei.
22. De la vilrsarea pârâului Neagra Domei
în Bistriţa aurie, gnm.iţa urci în lungul primului piirtu pAnl la muntele Piltinoasa.

Berg PalinaBa.
23. Endlicb wird der PalinaBaberg ilbenattelt und die Bukoviner Grinze mit der SiebenbOrgischen bey dem „triplo Confinio", und
zwar bey Niagra Sekujaska, allwo ein SiebenbOrgiscber Adler stebt, conjugiret.
Ab. 7. Betrachtun1 6ber dle Grinze.
Dieses sind die diermalige Grinzen lingst
dem tiirkiscben Gebieth, welcbe hingegen bey
der allerersten Occupirung in dem verschieden
waren,, daB sie von Numero 3 meiner Bescbreibung bis inclusive Nr. 17 zu 1, 2 und mebr
Meilen weiters zurllckgenommen worden
sind1•
Ab. 8. Bey meiner Ankunft in Czemovitz
und bey vorgenommener Visitirung deren
an.fănglicb (beriibrtermaBen) weiters zurllck
angetragenen Gtinzen fand icb selbige in deme
fehlerbaft, daB, auBer daB sie denen militairischen Absichten (soviet als die Haltbarkeit
derselben belanget) ebensowenig als die nur
beschriebene angeme6en gewesen sind, sie
sotbanen militairiscben Absichten in diesem zu
einem viei mehreren Nacbtheil hiitten gereichen konnen, da6 die in Sadagura, Czemovitz, Szyreth und Szutzawa ver legt werden
mQBenden Trouppen9 und Magaziner wegen
dem allzu naben Cordon gewi6erma6en dem
Ueberfall, besonders aber der Gefabr einer
desto leichteren Desertion stets ausgesetzt
gewesen wiren. Der in denen Wiildem zur
Abblllf dieser Scbwierigkeit angetragene Verhack10 ist bekanntermaBen von kleiner Dauer,
und da er sicb selbsten nicht defendiret, so liiBt
sicb leicbt erme6en, was er an Besammg, wenn
man auf solcbe Art den Cordon zu versichem
angetragen biitte, wllrde gekostet haben.
Ab. 9. Weilen nun der Hauptgegenstand
daren militairiscben Absichten, nehmlicb die
von der Natur des Temiins berriibrende Haltbarkeit der Grinzen, weder durch die erstere
nocb durcb die zweyte Grinzbestimmung vollstiindig erzielet werden konnte, so erachtete
ich, daB man durch eine weitere Vorruckung

23. Li sfârşit, se încaleci muntele Piltinoasa şi se conjugi graniţa Bucovinei cu cea a
Transilvaniei la „triplo· conftnio" şi anume la
Neagra Secuiasci, unde se giseşte o pajuri
transilviineani.
Al. 7. Comlderaţll cu privire la aceastl
1ranJţl. Acestea sunt graniţele prezente de-a
lungul teritoriului turcesc, care se deosebesc
totuşi de acelea de la prima ocupare prin aceea
ci de la numirul 3 al descrierii mele pâni
inclusiv la numirul 17 fusese retrasi cu l, 2 şi
mai multe mile1.
Al. 8. La sosirea mea la Cerniuţi şi la vizitarea graniţelor propuse iniţial (atinse) şi apoi
retrase, le-am considerat defectuoase, întrucât,
pe lingi ci nu corespundeau intenţiilor militare, (in privinţa de a le putea ţine), nici cele
descrise nu erau mai potrivite pentru aceste
intenţii, ci puteau fi inel mai dezavantajoase,
întrucât trupele care trebuiau cantonate la Sadagura, Cemiuţi, Siret şi Suceava9, precum şi
magaziile ar fi fost expuse, fiind apropiate de
Cordon, nu numai la atacuri prin surprindere,
ci mai ales pericolului unei dezertiri cu atât
mai uşoare. ln aceste piduri, imprejmuirea 1°
propusi pentru înlăturarea acestei dificultăţi nu
este, precum se ştie, de durată şi, deoarece ea
nu se apiri singuri, se poate aprecia uşor de
câtl trupi de ocupaţie ar fi fost nevoie pentru a
asigura în acest fel Cordonul.

Al. 9. Cum obiectivul principal al intenţi
ilor militare, anume menţinerea graniţelor în
funcţie de natura terenului, nu putea fi realizat
complet nici cu prima, nici cu a doua trasare a
graniţei, sunt de pirere ci s-ar putea câştiga şi
in privinţa intenţiilor militare un oarecare avantaj printr-o împingere înainte a ei, am putea
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auch auf militairische Abiicbten wenigstens
insoweit einen Vortbeil gewinnen hAtte kOnnen, daB man mittels deren von unseren
respective Sammelplltze mebr entfemten
Cordonsposten und Patrouillen, was da in
fremden Landen vorgebet, mebr beobacbten
zu laBen und von deoen etwann verdlchtigen
Bewegungen deren Nacbbaren bey Zeiten
benacbricbtiget zu werden, in den Stand gesetzt wordeii wlre.
Ab. I O. Es bat au8er diesem aucb die politiscbe Einsicht mit sicb gebracht, daB man einentheils die Grlnzeo von der I.andstrase und
vom dem nacb Siebeubllrgen angetrageueu
Communicationsweg zu entfemen11 , andemtbeils selbe so abzUIDe8en tracbten muBte, da8
sie kenntbar und VOD der Natur IO viei m6glich
marqWret, folglicben VOD gewObnlicben Gtinzdisputen und Cbicanen befreyet seyn solten.
Gleichwie aber die zuallererst angetragene
Grime an vielen Orten kaum eine halbe Stund
von der Landstrase entfemet und auBer deme
ilber Berge, Hilgel, Thller, Aecker, Wiesen,
FlilBe, Blche, Morlste etc. durchscbneideud,
und diesem nacb sowobl in Ansebung des
Oeconomici ala aucb in Ansebung der Contumace unvonheilbaft gezogen ware, so veranlaBeten micb alte diese Betrachtungen, die
diestlllige V ontelhmg an du bierllndige Generalcommando zu verscbiednemnalen zu
macben, von wannen endlicben die Vorruckung genehmiget UDd die Grlnze, so wie icb sie
hier beschrieben babe, formiret worden ist.
Ab. 11. Hievoli ist jedoch jene Strecke, die
zwiscben dem Lukawitzer und Herzabacb sicb
befindet, nicbt von mir, sondern von dem
Herm General Feldmarcballieutenant Baron
Barco projectiret UDd von dem bierllndigen
Generalcommando zu beziehen genehmiget
worden, maBen ich von dem anflnglicb zur
Grinze mebr ruckwlrts bestimm.ten Dreboluyba:b12 nur bis zu dem gedacbten Lukavitzer
Bacb die Grime varzustoBen angetmgen babe.
Ab. 12. Hier muB ich zugleich das Fehlerbafte der Grlnze unterthlnigst anzeigen,
welcbes von dem Punct anflngt, wo der Samusel DWC in den SzyretbOuB sicb ergieseL Es
weudet sicb nemlicb die GriDZ.e daselbst von
ibrem BODSt ziemlicb geniden Lauf dergestalten

pune li se observe, din posturi ale Cordonului
mai deplrtate de locurile noastre de concentrare de trupe 'i prin patrule, ce se petrece în
ţi.rile sttiinc p am fi ID stare li fim informaţi
din timp de eventualele mitclri suspecte ale
vecinilor.

Al. 1O. Şi considerente politice ne îndemnDi de a îndeplrta graniţele de fOSCle fi de diumul propus de comunicaţie cu Transilvania11 ,
iar pe de altl parte, a le proiecta astfel, încAt sl
fie uşor de recunoscut •i cit se poate de bine
marcate în mod natural, eb1>erlndu-le astfel de
obifnuiteJe dispute ,i fiCane de gJBDÎţl. Deoarece însl graniţa iniţial propus! se glsea adcsCori la o jumllale de ori distanţi de fOSC8 •i.
pe deasupra, trecea peste munţi, dealuri, vii,
ogoare, plşuni, riuri, pâraie, mlaştini; etc. 'i
era trasat! nefavorabil 'i din punct de vedere
economic fi al obiceiurilor, toate aceste consideraţii m-au îndemnat li adresez Ccimaudamentului general al acestei ţlri în repetate dnduri propuneri corespunzltoare, Pini ce mi s-a
permis în sflrtit IDaintarea •i gnniţa 1-a format 8f8 cum am descris-o aici.

Al 11. O porţiune afllloare între pAraiele
fi Herta li-a fost totuşi proiectati de
mine, ci de generalul feldmarepl-locotenent
baron Barco 'i a fost aprobat! de ComandaLucaviţa

mentul general al ţ1rii, mtimp ce eu propusesem tnaiutarea graniţei de la piriul Deretui•2,
destinat iniţial li fie graniţl, numai pini la
pArAul Lucaviţa, menit sl fie gnniţl mai tnaiutatl.
Al 12. Aici trebuie sl mit in acelaşi timp
prea supus defectuozitatea graniţei care incepe
din punctul unde Slmuşelul Mare se varsl ID
SbeL Cici de acofo graniţa se abate de la mersul ei destul de rectiliniu în ap fel spre dreapta
ci1Je munţii înalţi fÎ in continuare cilJe Transil-
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recbts gegen clas grose Gebikg \Dld so fort bis
an SiebeDbOrgen, daB andurcb die TOrldsche
Moldau einen stark eingehendeD Winkel zwiscben diesem Bukoviner District und SiebeDbOrgeD formiret. Dieser eiDgeheDde Winkel
inzwischen, weileD er meistens aus hOchstem
GebOrg bestehet, kann au! grose AbsichteD
nicht viei Bedenlclicblceit verursachen, maOeD
die daselbst befmdlicheD Playen 13 mit wenig
Millle und KOsteD impracticable gemacht werdeD kOnnen.
Ab. 13. ScbU18licheD babe ich in Betreff
dereD Grlnzen dieses Districts Qberhaupt
annocb anzumerkeD, daB es Doch darauf
ankommen wird, wie sich in der Bestimmung
dereDselbeD die beyde respective AllerhOchsteD HOfe bey der zu veranlaBenden DemarcationscommiBion einverstehen werden, und daB
vermuthlich weder die von mir projectirte
noch die zuallererst ge:r.ogene Linie beybehalten werden d0rfte1 4 •
Ab. 14. In dlesem District vorflndlce
FtnDe und Blche. Die in diesem District
befmdliche FIQJ3e und Blche haben auf Militarsowohl als Civilabsichten das Ueble, daB sie
meisteDs aus den SiebenbQrger und Marmorscber respective GrlnzgebOrgskette eDtspringen, auch gerade und sozusageD perpendiculair gegen fremde Staaten laufen, folgtich
statt dieses Land zu decken, vielmehr durch
gewOhDlich Oftere AusgQBe und Ueberschwemmungen sowohl die militairische als
auch die oeconomische Communicatiom
beschwerlich machen. Der einzige SzyrethfluD
scheinet eine Strecke VOD ohngefehr S Meilen
sicher zu stellen, weilen sich selbiger von dem
Stldtl Szyreth bis Qber die Embouchure des
SzutzawefluBes vOllig recht weDdet und, wie
schoD gesagt, die Grinze formiret; nachdeme
man aber solchen an vielen Orten durcbwaden
kann, so ist solcher auch zu keinem besonderen Vortbeil.
Ab. 15. FlilBe sind DUD folgeDde vorbandeD: Dniester, Pruth, Czeremusch, Szyreth,
Szutzawa, Moldawa, voD welchen dermalen
kei:iier navigable ist. VoD andem sich wieder
in diese ergiesende grOsere BlcheD verdienen
hauptsichlicb angemerket zu werden: Mihodra, Szutzawitza, Solka, Solonitza, Molda-

22

vania, incit Moldova turceascl formeazl un
intrând puternic bitre acest district al Bucovinei fÎ Transilvania. Acest intrAnd, fiind format mai ales din munţi foarte înalţi, DU poete
provoca deocemdetl în perspectivi mare îngrijorare, deoarece plaiurile 13 pot fi flcute impracticabile firi multi greutate fi cheltuiali.

Al. 13. ln sflqit, cu privire la graniţele
acestui district, mai -trebuie sl observ în general ci totul va mai depinde cum se vor înţelege
la vitoarea Comisie de demarcare respectivele
doul înalte Curţi fi ci, probabil DU se va
menţine nici graniţa proiectatl de mine, nici
linia trasatl la început 14 •

Al. 14. Rlurlle şi piratele aOltoare în
acest district. Riurile fi plraiele eflltoare în
acest district au din punct de vedere atlt militar, clt şi civil, defectul ci cele mai multe
izvorisc din lanţul muntos transilvlnean sau
maramureşan şi curg drept sau, ca sl zicem
aşa, perpendicular cltre statele strline şi, prin
urmare, în loc sl apere aceastl ţari. îngreuneazl prin frecvente revlrslri şi inundaţii atât
comunicaţiile militare, clt şi cele economice.
Singur Siretele pare sl asigure o porţiune de
circa S mile, clei, începlnd cu orişelul Siret
pini la vlrsarea riului Suceava, se îndreaptl
cu totul spre dreapta şi formeazl, cum s-a mai
spui, graniţa; însl, deoarece poate fi trecut în
multe locuri cu piciorul, nici el DU oferi un
avantaj deosebit.

Al. lS. RAurile existente sunt urmltoarele:
Nistrul, Prutul, Ceremuşul, Siretele, Suceava,
Moldova, din care nici unul DU este navigabil
în prezent. Dintre pâraiele mai mari care se ·
varsl în ele meritl amintite îndeosebi: Mihodra, Suceviţa, Solca, Soloniţa, Moldoviţa,
Putna, Bistriţa aurie, Doma, CoşDa, Teşna
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vitza, Putna, goldeoe Bistricza, Doma, KoOna,
Teschna impuzita, welche indie zu errichtende
Communication mit Siebenbilrgen meistens
einen EinfluO haben.
Ab. 16. Die unzihlige aus dem hohen
Gebilrg henmter &tilrzende kleine Biche werden hier nicht benennet, sondem nur bemerket,
daO sie zu allerhand Holzfabriquen und Schwemmungen benutzet werden kănnen.
Ab. 17. Da die obbemelte FliiOe und Biche in einem so nahe gelegenen hohen Gebilrg
ihren Ursprung nehmen, so sind sie wegen dieser Nihe unde gAhen Abfall allhier sehr rei.0end, schw611en plăzlich und stark an, indem
alle Augenblicke ihren l.auf und ffihren sehr
grose Steine und Biume mit sich, welch alles
die standhafte Erbauung deren ZlD' Herstellung
der Siebenbilrgischen Communication erforderlichen BrOcken sehr erschweren wird. Alle
diese FIQJ3e und Biche halten allerhand gute
Fische, besonders Forellen, Oberhaupt aber
sind sie damit nur mittelmil3ig versehen.
Ab. 18. Die vorfindige wenige Fischteiche
sind mit guten Fischen mehr als mittelmil3ig
versehen und werden alle 3 Jahre abgelaBen
und gefischet.
Ab. 19, Du CUma. Das Clima ist in diesem District verschieden. Im hohem Gebilrg
ist es so kalt und die Kilte so Jang anhaltend,
daO sich fast nichts anbauen liOt, indeme selbst
der Haber oft nicbt zur Zeitigung gelangen
kann; in der Ebene hingegen ist das Clima
temperirt, obschon die Kilte strenger und
anhaltender ist als in Hungarn und Oesterreicb.
Ab. 20. Ansonsten ist dieses ein gesundes
Land und hat eine reine Luft, welcbes sicb
auch mit dem beweisen W3t, daB man hierlandes mebnnalen 70, 80 bis 90,ja 100 jibrige Leute,
die nocb munter ausseben, antreffen kann15•

Zweltes Hauptstuck

469

împuţită, cele mai multe având o influenţi
asupra construirii unei comunicaţii cu Transilvania.

Al. 16. Nenumăratele pâraie mici ce se
din munţii înalţi nu vor fi numite
aici, dar se va aminti că pot fi folosite pentru
tot felul de fabrici de lemn şi pentru jgheaburi.
prăvălesc

Al. 17. Având izvoarele lor în munţi înalţi
atât de apropiaţi, râurile şi piraiele de mai sus
sunt, din cauza acestei apropieri şi a pantelor
bruşte, foarte repezi, se umflă deodată şi puternic, îşi schimbi mereu cursul şi duc cu sine
pietroaie şi copaci; toate acestea vor îngreuia
construcţia stabilă a podurilor necesare pentru
realizarea comunicaţiei cu Transilvania. Toate
aceste râW"i şi pâraie conţin tot felul de peşti de
buni calitate, îndeosebi plstrăvi, dar în general
în cantităţi mediocre.

Al. 18. Puţinele iazuri de peşte existente
sunt prevăzute cu peşti buni în cantitate mai
mult decât mediocri şi se golesc· şi se pescuiesc o dată la 3 ani.
Al. 19 Clima; ln. acest district clima diferi.
ln munţii înalţi este atât de rece şi frigul
durează atâta timp, încât nu se poate cultiva
aproape nimic, incit nici micar ovăzul adesea
nu poate ajunge la maturitate; la şes insi clima
este temperată, deşi frigul este. mai aspru şi
mai durabil decât în Ungaria şi în Austria.
Al. 20. Altfel este o ţari sinltoasi şi are
un aer curat, ceea ce se poate dovedi prin faptul ci aici poţi întâlni în mod repetat oameni
de 70, 80 pân! la 90, ba chiar 100 de ani, care
mai arată vioi 15 •

Capitolul al doUea

OECONOMISCHE BESCHREIBUNO

DFSCRIEREA ECONOMICĂ

DES BUKOVINER DISTRICTS

A DISTRI<.."TULUI ~UCOVINA

Ab. 1. Bescbaffenbelt des Terralm nacb
cler VerschJedenbelt der Gegenden. Der Boden
dieses Districts in dem flacben Land ist in

Al. 1. 'Natura terenului în funcţie de
dlvenltatea re&tunUor. I.a şes pământul acestui district, având în vedere diferitele culturi,
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Anbetracht a11erley Anbaues, des Wieswachses, der Glrtnerey, etc. unverbeBerlich; die
lbller in dem Vorgebfirg hingegen, so viet als
es den Ackerbau anbelangt, taugen nur zur
Aussaat der Sommerfrikhten, sie sind aber an
fetten Wiesen desto reicher. In dem hohen GebD.rg endlich, atlwo der Boden wegen der
Kllte die Frllchte zur Maturitit zu gelangen
verhindert, kann auch an Sommerfrucht nur
sehr wenig angebauet werden; was aber den
Wieswachs in dieser grosgebilrgichten Gegend
anbelanget, obschon daselbst die Beschaffenheit des Grases nicht darnach ist, daB man
aus selbigem in einer ergeblichen Quantitit
Heu machen konnte, so ist selber zur Viehweide vortreflich und in UebertluB, so daB
auch die kahle Gipfel der Berge, besonders filr
die Schaafe die beste Nahrung darreichen.
Ab. 2. Die GQte des hiesigen Terrains ist
zwischen andem auch daher ersichtlich, daB
bey einer so wenigen Cultivirung des Ackerbaues der Kukurucz, welcher, wie bekannt,
den besten Boden erfordert, sehr gut gerăth,
ohne daB auf den Acker eine Fuhr Dungi gebracht werde.
Ab. 3. Producta des Terralns nach MaaD
der Culdvlrun1, und zwar ln Specie an Getrelde. AuBer dem Kukurucz wird nichts als
etwas weniges Hanf, Lein und Hirsch2 angebaut; es sien zwar einige Particulairs zu Zeiten
auch etwas Waizen, Korn, Gersten und Haber,
welches aber kaum filr ihre Hausnothdurft
kleket3.
Ab. 4. Garten - und HOIDenfrilchte. An
Garten- und HtllDenfrik:hten ist ohneracht des
hierzu geschickten Bodens nicht viei vorhanden. AuBer etwas Kraut, Zwiefel, Knoblauch
und FiBolen ist selbst bey denen Bojaren
nichts zu sehen. Zucker- und Wassermelaunen,
besonders aber die letzteren, werden genug
eneiget.
Ab. S. Obst. Da die Obstbiume nicht cultiviret werden, so ist auch diese Gabe hierlmides gering und schlecht.
Ab. 6. Heu und Welde. So tlbel die Agricultur allhier bestellet ist, um so betrichtlicher
ist hingegen der Wieswachs. An· Heu wird
jihrlich sehr viei gemacht, so wie auch an
Weide sehr viet vorhanden ist. Von einem
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pişunile,

livezile, etc. nu poate fi îmbunitiţit;
dimpotrivl, vii.ile premontane pot fi folosite
numai pentru înslimânţarea bucatelor de vari,
dar ele sunt cu atât mai bogate în păşuni grase.
ln stărşit, în munţii înalţi, unde frigul impiedicii. pii.mAntul s! aduci roadele la maturitate,
numai puţine din roadele de vari pot fi plantate; în ceea ce priveşte pii.şunile din aceste
regiuni muntoase, deşi "calitatea ierbii nu permite sl se obţinii. mari cantitiţi de fân, ele sunt
excelente pentru plşunatul vitelor şi din
belŞug, incit pânii. şi vArfurile munţilor pleşuvi
dau hrana cea mai b~ îndeosebi oilor.

Al. 2. Bunitatea terenului de aici rezulti şi
din faptul cil., în ciuda unei cultivlri atât de
reduse a agriculturii, cucuruzu~ care, precum
se ştie, cere cel mai bun sol, se dezvolt! foarte
bine, firi sii. se fi adus pe ogor măcar o singuri
cii.ruţi de gunoi de grajd.
Al. 3. Produsele terenului pe mlsura
cultlvlrll şi, în particular, a 1rinelor. ln
afara cucuruzului nu se cultivi decAt puţini
cAnepl, in şi mei; unii particulari seaminl
uneori şi ceva griu, seceri, orz şi oviz, care
ins! abia ajunge pentru nevoile lor.

Al. 4. Fructe de erldlni şi Ie111mlnoase,
Nu existA multe fructe de grldinl şi leguminoase, indiferent dacii. solul este potrivit sau
nu. Cu excepţia verzei, a cepei, a usturoiului şi
a fasolei nu se prea vede nimic, nici mJcar la
boieri. Pepeni galbeni şi harbuzi, mai ales
aceştia din urmi, se cultivi în cantitiţi îndestulătoare.

Al. S. Poame. Cum pomii nu se cultivi,
acest produs este în cantitate mici şi de proasti
calitate.
Al. 6. Fin şi plşuol. Pe clt de proastl este
aici agricultura, cu atât mai remarcabile sunt
făneţele. Anual se produce foarte mult fin şi
exist! şi foarte multi plşune. Din amAndoul
exist! un astfel de surplus, faţi de vitele indi-
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sowohl als von dem anderen ist llber die
Nothdurft fiir das innlindische Vieh ein solcher- UeberfluB, daO hievon an die Armenier aus
Gallicien und Pohlen vieles theils verkauft,
theils verpacbtet wird.
Ab. 7. Die betrăcbtlichste Weide fiir die
Schaafe ist, wie scbon gesagt, in dem hohen
Gebllrg, allwo viele 1OOO Schaafe geweidet
werden konnen.
Ab. 8. Proc!ucta der Vlehzucht ln Specie.
Der nur berii.hrte UeberfluB an Wiesen und
Weiden verschaffet die Moglichkeit einer
betrăchtlichen Viehzucht an Homvieh, Scbaafen und Pferden.
Ab. 9. Kiihe. Die Art der Kii.he ist mittelmăBig, doch ziemlicb stark, dahero zu der
Viehzucht und Propagation4 geschickt. Sie
sind mit grosen Egtem versehen, so daB sie an
Butter und Kisen viei Nutzen versprechen;
weil man sie aber auJJer denen, so man ohnu.mginglich zur Hausnothdurft brauchet, gănzlich
dem Aussaugen der Kălber Qberl!Bet, so sind
die Producta an Kăsen und Butter nicht viei
bedeutend.
Ab. 1O. Ochsen. Die Ochsen sind zwar
nicht hoch und nur mit kleinen Homern verseben, sie sind aber stark und gewichtig.
Ab. 1 L Was das Hornvieh iiberhaupt anbehmgt, ist anzumerken, daO die Propagation
deBelben meistens nur einzelweis bey denen
Bauem und sehr selten in Heerden oder Mayerschaften5 und dieses aucb nur nach der wilden
Art befărdert werde, weswegen auch, weilen
die einheimische Erzeugung fil.r die gemist
werden konnende Heerden nicht erklecket 6,
dieser Mangel durch den Mittelhandel aus der
Tfirkischen Moldau ersetzet werden muB.
Ab. 12. Schaafe, Ein gleicher Anstand
ergiebt sich auch in Ansehung deren Schaafen,
da nemlich die innlindiscbe Erzeugung derselben nicht hinlănglich ist, die aur viei mehrere
Tausend vorhandene beste Weiden vollkommen zu benutzen. Zum Beispiel konnte hier
der Kumpilunger District angezogen werden,
allwobin dieser Ursach wegen eine betrAchtliche Quantitaet von fremden Schaafen aus der
Moldau und aucb SiebenbOrgen alljihrlicb aufgenommen und daselbst geweidet zu werden
pflegen.
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gene, încât se vinde, respectiv, se arendează
mult oamenilor din Galiţia fi Polonia.

Al. 7. Păşunile cele mai importante pentru
oi se găsesc în munţii înalţi, cum s-a mai spus,
unde pot păşuna multe mii de oi.

Al. 8. Produse ale creşterii vitelor in
specie. Surplusul abia exploatat de fâneţe şi
păşuni creează posibilitatea unei creşteri importante de vite comute, oi şi cai.
Al. 9. Vaci. Soiul vacilor este mediocru,
dar destul de puternic, de aceea potrivit pentru
creştere şi propagare 1 • Au ugere mari, astfel ci
promit mult folos în producerea untului şi a
brânzei; da!, deoarece, în afara celor numaidecât necesare în gospodărie, sunt lisate sl fie
supte întru totul de viţei, producţia de· brânzi
şi de unt nu este importantă.

Al. 1O. Boli. Boii nu sunt inaţţi
ne mici, dar sunt puternici şi grei.

şi

au coar-

Al. 11. Ceea ce priveşte cornutele în general trebuie totuşi remarcat că înmulţirea lor
se face de obicei individual la ţărani şi numai
arareori în cirezi sau ferme arendate şi chiar
atunci nu.mai dupi felul siilbiticiunilor; din
cauza aceasta, deoarece producţia intern! nu
este deloc îndestulătoare pentru turmele ce
urmeaz! să fie h::grăşate, lipsa se completeazi
pe cale comerciali prin intermediari din
Moldova turcească.
Al. 12. Olie. O situaţie aseminitoare
existi cu privire la oi, producţia lor internă
fiind neîndestulătoare pentru a exploata integral miile de pAşuni excelente existente. ln
aceasti direcţie ar putea fi atras districtul
Câmpulung, unde din aceste·motive o cantitate
apreciabili de oi străine din Moldova şi Transilvania sunt primite anual şi obişnuiesc să
pască acolo.
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Ab. 13. Die Espece der innlindischen
Scbaafen ist sehr sch6n, wonmter auch Llmmer von Tartariscber Art, welcbe durch breite
Schweife von anderen ordinirien sich unterscbeiden, zu fmden sind.
Ab. 14. Scbaatkise werden in einer zimmlichen Quantitaet gemacht, so daB hievon auch
ein betrlchtliches verhandelt wird; gleichwie
auch von der Wolle, obwohlen mit selbiger
wirtbscbaftlicher filrgegangen werden kOn.nte,
O.ber jenes, was der Bauer zur Verfertigung
seiner Kleidung brauchet, ein betrăchtliches
veriuBert zu werden pfleget.
Ab. lS. Pferde. Der Schlag der Pferde ist
klein, sie sind aber (besonders die Gebo.rgspferde) dauerhaft und gut gebauet. ID denen
wilden Gesttlttereyen deren Bojaren und Kaludiem7 findet man zwar hier und da grOsere
Pferde, aber nicht Ober den Housarenschlag,
und uberhaupt ist diese Landeserzeugung
unbetrichtlich. Die andere Gesrutte, die hier
zu sehen, geMren denen Armeniem und bestehen aus Pohlnischen, Moldauischen, Tartariscben und anderen Pferden, die sie meistens
nur zur FO.tterung anbero treiben, unter welchen man Pferde von grOserem Schlag und
beBerer Gattung doch Jeichter fmden kann.
Ab. 16. Die 3 erstere Rubriquen, von Ochsen, Ko.ben und Schaafen, bringen auBerdem
eine ziemliche Anzabl Hliute und Fellen zum
Handel herfilr.
Ab. 17. Borstvleh. An Borstvieh wird zwar
keine regulaire Zucht gehalten, inzwiscben tbut
die einzelne Erzieh\Dlg dOch so viei verschaffen, daB auch mit diesem betrlichtlich gehandelt werden kann.
Ab. 18. Blenen. FOr die Bienenzucht ist das
Land unvergleichlich, welches auch aus dem
ersicbtlich, weilen auch jetzo ohneracht der so
wenig angewendeten MUbe 1md Pflegung eine
betrlichtliche Quantitaet derselben vorbanden ist.
Ab. 19. Producta deren Wildern und
der hoch&eb6r&lchten Ge&end, und zwar
ln Specie an Holz. Io dem GebQrg wie auch in
der. Ebene zwischen dem Pruth und Szyretb
sind nur zu viei Wălder vorhanden,. gegen den
Dniester hingegen, und zwar an der Pok-utiscben Grinze ist ein Mangel deselben.
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Al. 13. Specia de oi indigene este foarte
printre ele glsindu-se şi miei de soi
tltar, care se deosebesc de cele ordinare prin
cozile lor late.
frumoasă,

Al. 14. Brânza de oi se face de o calitate
destul de buni, astfel el o parte important! din
ea se comercializeazl; la fel se întl.mpli cu
lina, deşi s-ar putea proceda mai economic cu
partea important! ce depqeşte ceea ce necesit! ţiranul pentru confecţionarea hainelor sale
şi se obişnuieşte si se comercializeze.
.
.
Al. lS. Call. Soiul de cai este mic, dar (îndeosebi cei de la munte) sunt rezistenţi şi bine
Bcuţi. tn hergheliile silbatice ale boierilor şi
cilugirilor2 se gisesc uneori cai mai mari, dar
nu peste mirimea celor ai husarilor, iar producţia ţir:ii în general este neînsemnat!. Alte
herghelii pe care le poţi întâlni aici aparţin
armenilor şi conţin cai polonezi, moldoveneşti,
titari şi alţii. pe care-i aduc aici numai pentru
hrinire: printre ei se gisesc totuşi mai uşor cai
mai mari şi de soi bun.

Al. 16. Primele 3 rubrici, boii, vacile şi
oile, mai produc pentru negoţ o cantitate apreciabilă de piei şi blănuri.
Al. 17. Porcinele. Nu exist! o creştere
reglementat! de porcine, totuşi creşterea individuali produce suficient pentru a se putea
întreprinde negoţ cu ele.
Al. 18. Albinele. Pentru albinlirit ţara este
ceea ce rezultl şi din faptul ci
ele sunt în cantitate apreciabilă în ciuda efortului redus pentru îngrijirea lor.
incomparabilă,

Al. 19. Produsele pldurUor şi ale re&funllor de munţi înalţi, şi anume tn specie
lemnul. La munte ca şi la şes există între Prut
şi Nistru prea multe piduri. în spre Nistru, şi
anume citre graniţa cu Pocuţia, ele lipsesc.

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

27

Beschreibung des Bukowiner Districts (IYDescrierea districtului Bucovina (I)

Ab. 20. Diese Wilder bestehen meistens
aus Eichen, Buchen imd im Gebilrg aus Tannenund Fichtenholz; ansonst giebt es ober
auch Erlen, Linden, Birken und etwas Aulen
oder sonst gemmntes Ti.Baholz1 etc.
Ab. 21. Es ist nun von sich selbsten ersichtlich, daB hierlandes an Bauholz von der allerbesten Qualitaet ein UeberfluB vorhanden
seyn mil.Be, von welchem inzwischen weder
zum Bauen noch zu einem anderen nlltzlichen
VerschleiBe der gehOrige Gebrauch gemacht
wird. Die starken WiÎlde machen in denenselben sehr grosen Scbaden, so daB man aller
Orten in denen Wildem ganze Stricbe von
betrlchtlichen Windbrilchen zu sehen hat,
welches meist scMnste Holz daselbst nur verfaulet.
Ab. 22. Glandlnatlon. In denen ebneren
Theilen des District giebt es manchmal an
Eicheln, besonders aber Bucbeln cine so ausgebige Quantitaet, daB auch aus Gallicien
einiges Borstvieb zur Mast in hiesige Wilder
getrieben wird
Ab. 23. Jaed. ln diesen Wildem giebt es
an Wild fast llberall Rehe, Haasen, WOlfe,
Filcbse und Marder genug; Hirsche aber,
Gemsen un~ ScbwaIZWild sind etwas seltsammer, Biren endlichen, Hermelin und wilde
Katzen werden nur hier und da ge funden.
Innzwischen wird der Jagd ilberbaupt von
hiesigem Landmann, die Hirten ausgenommen, sehr wenig nacbgegangen.
Ab. 24. Berperke. Das bobe Gebilrg
giebt alle Hoffnung zu Gold-, Silber- und
Bleybergwerken, und dieses zwar aus Ursa·
chen, weilen
1. die Gebilrgsbicbe, besonders die goldene Bistriz, Goldsand filbren;
2. weilen in der Gegend Baja11 nocb Merkmale vorbanden sind, daB daselbst Bergwerke
gewesen, und obscbon diese Gegend nicht mit
in den Cordon eingezogen worden ist, so ist
docb wegen der von da aus sicb herein erstreckenden Gebilrgskette ein gleicher V.Drtheil anzuhoffen.
3. Weilen wir verscbiedene Gold- und Silberbiltige Stuffen vorgewiBen worden, welcbe
icb zur niberen Untersuchung nacb Nagy
Banya to abgesendet und von da zur Antwort
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AL 20. Aceste piduri constau mai ales din
stejari. fagi şi, la munte, din brazi şi molizi; se
întâlnesc şi arini, tei, mesteceni şi ceva aşa
zjse tise.
Al. 21. Este evident ci aici ar trebui si se
glseascl din belşug lemn de construcţie de cea
mai buni calitate, de care insi pentru moment
nu se face uz nici pentru clidit, nici pentru alte
scopuri folositoare, aşa cum ar trebui. VAnturile puternice aduc cu sine pagube foarte
mari. incât întâlneşti în multe locuri în piduri
şiruri întregi de doborâturi întinse în care
putrezeşte adeseori lemnul cel mai frumos.

Al. 22. Glandlnaţle. ln pirţile mai de şes
ale districtului existi uneori cantititi atât de
importante de ghindi, dar mai ales de jir, încât
porcii sunt mâDaţi pini şi din Galiţia în pldurile de aici pentru ingrlşat.
Al. 23. Vlnltoarea. ln aceste piduri existl aproape peste tot, ca sălblticiuni, destule
clprioare, iepuri, lupi, vulpi şi jderi; cerbii,
caprCle negre şi mistreţii sunt ceva mai rari,
urşii, henninele şi pisicile silbarice se glsesc
numai ici-colea. ln prezent ţinmul, cu excepţia
ciobanilor, practici foarte puţin vânltoarea.

Al. 24. Mine. Munţii înalţi deschid· speunor mine de aur, de argint şi de plumb,
şi anume d~ motivele de mai jos:

ranţa

1. Pâraiele de munte, îndeosebi Bistriţa
aurie, duc cu sine nisip aurifer;
2. ln ţinutul Baia3 mai existl semne el
acolo se glseau mine, şi deşi aceastl regiune
nu a fost cuprinsl în interiorul Cordonului, te
poţi aştepta la avantaje aseminitoare din cauza
şirului de munţi, care se trage de acolo înspre
interiorul ţirii;
3. Fiindcl mi ·s-au prezentat probe de
minereuri auri- 'i argentifere, pe care le-am
trimis pentru cercetare mai amlnunţitl la Baia
Mare" şi am primit de acolo rlspunsul ci cele
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mai multe deschid speranţe destul de bune,
mai ales un soi dintre ele, care ar putea da
sigur 1 112 loţi de argint şi 30 de livre de plumb
per suta de livre. Dacă pâni la mml s-ar putea
deschide aici şi mine de fier nu ştiu pini în
prezent, dar cred ci în munţii înalţi şi mari trebuie sl existe aceasti posibilitate.

erbalten babe, daB c:tie mehrsten zimmlich gute
Hofli:iung gebeten, besondeni aber ein Gattung
hievon 1 112 Loth Silber und 30 Pfund Bley
per Centner ganz sicher· abwerfen wOrde. Ob
hier F.nden auch Eisenbergwerke anzubringen
wlren, ist mir bis dato nicht bekannt, doch
glaube ich, daO in dem grosen Gebilrg die
M6glichkeit deOen vorbanden sein milBe.
Ab. 25. Sallnen. Bey dem Stidtl Wischnitza sind 3 und in dem Solonitzer Thal 1,
dano ohnweit Monaster Putna 1 Salzbrunnen.
Diese Brunnen sind nach der von mir gemachten die Hofhung, daB sie so viei Salz abwerfen
d6rften, als man zum innllndischen Consummo etwan n6thjg haben wird. Sie waren
vor Zeiten benuzt, bis sie endlich durch Macbinationen der benachbarten Pohlen, welche
ohnweit von hiesigen Grlnzen ihre Cocturen
haben, v61lig abandoniret worden sind.
Ab. 26. An Holz ist in dieser Gegend so
ein UeberfluO, daB man den Mangel an selbem
nicht zu besorgen hat.
Ab. 27. Mlneralla. An Mineralien ist mir
:ZU dato auBer zwei Sauerbrunnen bey Doma
nichts bekannt.

Al. 25. Saline. Lingi orişelul Vijniţa
existi 3, în valea Soloniţa 1, apoi nu departe
de ml.nistirea Putna 1 fintâni sirati. Aceste
făntini sunt, dupl probele flcute de mine, puternic sirate şi dau ~ general speranţe ci vor
produce atâta sare cât va fi aproximativ nevoie
pentru consumul intem. Ele au fost folosite pe
vremuri, dar au fost pini la urmi complet
plrlsite datorită maşinaţiunilor polonezilor
învecinaţi, care au nu departe de graniţele de
aici cocturile lor.
Al. 26. ln aceasti regiune lemnul este din
belşug în cantitiţi atât de mari, încât nu trebuie
si fim îngrijoraţi de lipsa lui.
Al. 27. Mineralii. Pini acum nu ştiu nimic despre mineralii în afara a doul izvoare
acidulate lingi Doma.

Drltta Hauptltuck

Capitolul al treilea

BESCHREIBUNG D~ IN DEM BUKOVINER
DISlRICT VORFINDIGEN BEVOLKERUNG

DESCRIEREA POPULAŢ1E1 PREZENTE
tN ACEST DISTRICT

Al. 1. Oraşe existente. ln acest district
Ab. 1. Vorftndfae Stidte. In diesem Beexisti 4 orişele şi anume: Suceava, Cernăuţi,
zirk befmden sicb 4 Stidtlen, als: Suczava,
Siret şi Vijniţa.
Czemovitz, Szyreth, und Wischnitze.
·Al. 2. Suceava. Dintre acestea, orişelul
Ab. 2. Suczava. Aus diesen ist das Stidtl
Suczawa das vomehmste und bev6lkerste,
Suceava este cel mai distins şi mai populat,
woselbst vormals die Residenzstadt des Filrunde a fost pe vremuri reşedinţa Principatului
sten von cler Moldau gewesen ist, gleichwie
Moldovei, cum depun mirturie ruinele multor
auch die noch vorhandene Rudera1 vieler Kirbiserici, case, pivniţi şi diferite bolţi subterane
chen, Hăuser, Keller und verschiedene unterci fusese odinioari un oraş bine populat şi
irdische Gew6lber bezeugen, daO selbe vor
dedat negoţului. Printre bisericile dirâmate se
Zeiten eine wohl bev6lkerte und dem Handel
vid urme ale unor biserici catolice şi protesergebene Stadt gewesen sey. Unter denen vertante,
ceea ce justifici suplimentar presupufallenen Kirchen siehet man auch Merkmale
nerea
unei
foste populaţii numeroase a acestui
von catholischen und protestantischen Kiroraş.
Districtul
Sucevei şi-a luat numele de la
chen, welches eben auch die M utmaOung der
oraş.
Se
glseşte
aici o cetate veche care
acest
gewest-betrichtlichen Bev61.kerung dieser
Stadt mit mehrem berechtigeL
Der
Suczaver
domini întreg oraşul. La vizitarea acestei antihttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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District nam seinem Nahmen von dieser Stadt
Es fmdet sicb daselbsten .ein altes ScbloB,
welcbes die ganze Stadt dominiret. Bey Besicbtigung, dieser Antiquitaet fand icb ilber
einem Fenster die Hungariscben Wappen in
Stein ausgebauen.
Ab. 3. CzernovUz. Czemovitz ist ein zimmlicb bewobnter Ort. Die besten HluBer
daselbst geMren denen Juden. deren im ganzen District nirgends mehr als in diesem Stldtl
zu zihlen sind2•
Ab. 4. Der Czemowitzer District nam seinen Nahmen von diesem Stldtl, woselbst auch
der Districtsverwalter wobnte, welcber nach
der Poblniscben Art (um ibme nemlicb ein
mehreres Anseben bey denen benacbbarten
Pohlen zu geben) Starost genennet wurde.
Ab. 5. Szyreth. Szyretb ist nur ein von
etwelchen Juden und sonst nur von Bauem
bewohntes Stldtl, welcbes zwar durch vorfindige Rudera deBen vormalige mebrere Bev6Îkerung eben aucb vermutben llBt3, dermalen aber
Mchstens als ein Marktfleck betrachtet werden
kann.
Ab. 6. Wlschnltza. Wiscbnitza ist ein
nabe an Pokutien ohnlengst angelegtes Stldtl,
dermal nur aus einigen von Poblen berilber
gesiedelten Juden und Bauem bestebend4 •
Ab. 7. Diese 4 Stldtle wurden zwar als ein
ftlrstlicbes Eigenthum betracbtet, weilen sie
keinem Particulair eigen waren, sie schaften
aber dem Filrsten auBer dem gew6hnlichen
Tribut wenig Nutzen. Die sonst dem Filrsten
gebilhren sollende Zebend wurde theils an die
Klostergeistlicbe, tbeils an die Innwohners
selbst ,,per Donationes" cediret, und die verschiedenen Regalia, als: Scbank-, Fleiscb-,
Markt- und andere derley Taxen an verschiedene Landescbargen statt Besoldung angewiesen. Uebrigens waren diese Stldte weder
mit besondem Privilegiis nocb mit sonst gew6bnlicben Magistratualeinrichtungen verseben. Die daselbst wobnende Juden und etwelcbe Armenier treiben einen geringen Handel und die ilbrigen Christen sind vielmebr als
Glirtner und Taglobners zu betracbten.
Ab. 8. An Handwerkern ist in diesen Stidtln,
gleichwie im ganzen Lande, fast ein ginzlicher Mangel, so daB man aucb die Mchst

chitiţi am gisit deasupra unei ferestre,
în piatrl, stema ungari.

475
săpat!

Al. 3. Cemiuţl. Cernluţii sunt o localitate
destul de populatli. Cele mai bune case de
acolo aparţin evreilor; în întregul district nu
exist!i mai mulţi decât în acest orăşel 1 •
Al. 4. Districtul cemluţean şi-a luat numele de la acest orlşel, unde locuia şi administratorul districtual, denumit, dupli moda polonezii (pentru a-i da mai multli prestanţi în
ochii polonezilor învecinaţi) staroste.
Al. 5. Siret. Siretul este un orlşel locuit
doar de câţiva evrei şi altfel D\UDai de tirani.
ceea ce lasi sl se presupuni existenţa unei
populaţii trecute mai numeroase, în prezent
însi trebuie considerat cel mult drept un târg2•

un

Al. 6. Vljnlţa. Vijniţa este
orlşel înfinu demult în apropierea Pocuţiei, constAnd în prezent numai din câţiva evrei şi
ţlrani imigraţi din Polonia'.
Al. 7. Aceste 4 orlşele erau considerate
proprietatea Principelui, clei nu aparţineau
nici unui particular, dar în afara tributului
obişnuit erau de puţin folos Principelui„ Zeciuiala care i s-ar fi cuvenit altfel Principelui,
era cedatl clerului din minlstiri, în parte chiar
locuitorilor „per donationes", iar diferitele
regalii ca, de pildi, taxele pe biuturi, came şi
târguri precum şi alte taxe asem!inltoare erau
atrt"buite diferiţilor demnitari ai ţirii în loc de
salariu. De altfel oraşele acestea nu se bucurau
nici de privilegii speciale, nici de instituţii
magistrale altfel în uz. Evreii care locuiesc în
ele şi cei câţiva armeni practicii un negoţ
miirunt, iar ceilalţi creştini trebuie priviţi drept
grldinari şi zilieri.
inţat

Al. 8. Aceste orişele ca şi de altfel toati
duc o lipsi aproape totali de meseriaşi,
chiar şi cei mai necesari, ca cizmar~ croitori,

ţara
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D6tbi&eD. ala: Sch\llter, Schneider, Sc:hmied1e,
Waanen, etc. our 1elteD rtndeo kum1• Dai

Flei1cbbackeo uod dle Bekerey wlrd oacb
Bellebeo de1 lmlwobaen ptriebeD, am welcb
aliem erhellet, daD h!erlaDde1 voD elDer or·
deDtllcbn Zunft um 10 wODl.- erwu zu hOreo 1ewellC'D 1ey. Jede1 die• StldtelD pneaet
lbz9 Jahr· UDd Wocbeomlrkte zu baba, wel·
che jedocb (auDer Czemovitz UDd Sucuw, al1
wohlD doch elDlp Kauneute voo Jul)', Bo·
du1cb81l uod RomBll zu kommeo pne111i)
ICblecbt reualreD.
A'b. 9. Vorfllldl1• MarktOtcke, Wama,
KumpllUDI· Uoter dle Marlctnecte kODDeD ID
deD Kumpllqer Dlltrict die 2 Oerter Wama
uod Kumpiluo1 1erecboet werdeo, weileD
awter dem, daD ID 'beydeD dlelOD Oenem dle
Hl\IDer mehr 'bey1ammeo 1e'bauet 1iDd \IDd
1lelcbnm elDeo Platz formino, mm duel'blt
eiDe Art VOD MlrkleD emaemlnt hll.
A'b. 10. Auabl der1D DOrter. Dle Amlhl
dereo ID dle1em Dlatrlct 'beftodllcheD Ort·
acbafteo 'belltebet awter deoeo 4 StldtlelD UDd
2 Marktfleckeo, wle tol1et:
Aua dem Cbodmer Dllltrict „„„„„. 9 D6rf'er
„ „ Czemovltzer „ „.„„ 119 „
„ „ Kumpilq
Ru.Deatle„„.„„ .„„.„.„„„„.. „ 3 „
„ „ Suc:zaver Dlltrict „„„.„„.142 „
„ „ KumpUq
Moldaveae1te „„„.„„„„„ 11 „

30

flerul, rotari etc. fiind areu de &llit'. Mlcellrla fi 'brutlria •• practici dupl bunul plac al
locv.ltorllor, de unde rezulii clar ci ~ aceutl
ţari H aude cu atlt mai pu'in de1pre 'br11le
ordonate. Fiecare dhitre acHte orlfele
o'blfmdlf'9 d albi tlrpiri]• sale anuale tl llptlmimle,
Jm1 DU IU IUCCOI (lb atua celor
dlD Cerolu'l tl Suceava, Wlde o'bltDUiHc
totufl li vid ca,lva awpaatorl din 18ff, Boto-

care

flDi '' Romu).
Al. 9. Tlrprl Hllteate. Vama. Clmpu-IUDI• Li dlltric:tul Clmpulun1 cele 2 localltlţl
Vama fl Clmpuluq pot ft CODlldetate drept
tlrpi. ftlDdcl, 111 plm, cuele .ftiDd clldite de1
fi tormlDd oarecum o pla'l, •·•u fi iDtrodu1
tlraurl.
'Al. 10. Numlrul „telor. N\lmlnd locali·
ce 11 ....IC ID ace11 d.iatrlct lD afara
celor 4 orl••l• ,1 2 t&r1url 1u11t prec\lm

tlţllor

mmeazl:

dllltrict\11 HotlD „„„.„„.„„„. „„„.„„.„9 1ate
"
Cemluţl..„„.„.„„„„„.„„. 119 „
„ „ Clmpuhm1

~

"

„
„

,,
„

RUlllC •••••..••••••...•.•••..•••••••.• 3 ,,

Suoeava.• „„ •• „„„.„.„ ..u.„ 142 „

campwuna

Moldovemac.„„„„„.„„. „„11 „
Suma 284 ute 5•
Swnma „. liiDartet'
A'b. 11. ID dleHD Dort1ebaftezi 11Dd dle
Al. 11. Li acea •t• loc\llDţele IUDt cele
Ha'bltadODeD melllteDI zentreut, wMS die fflu.
mal ad11ea rlzle,lte, Iar ca11le IUDt atlt de
8er IO 1ehlec:bt \IDd klelD ae'baut, daD ID IOI·
pro1t clldlte fi de mici, tocit lntr-lll1ele nu
eben eiDem kleloeo Zimmer odor vlelmehr
1111,tl, ID afara \IDOi odll miel iau mai deRaucb1ru'beD nebit eloem klelDeD VorbauD
&ri'bl ael af\unltorl allrurate unui antreu,
declt mweorl o camerl ,1 toarte rar alt loc de
1elteo eiDe Kammer Wld viei weD11er
culcare. De oele mal multe ori acnte cocioabe
aodere OeleaODbelt zu &don l1t. 01011 Kal·
luppeo 11Dd melllteu ohDeiD&uaWlOt Ulld we·
1\lDt ne~lfldiie fi ou 1uot prevlzute nici cu
der mit Scbuppeo DOCb StallqeD odor IOD·
,opl'Ollle uu ~duri „\l alte clldiri 101po·
1tl1m Wlrtb1ehaftlae'bl\ldeo veneheo.
dlrefti.
A'b. 12. Uoter dleHD D&fem verdieoet du
At 12. Printre acellte ute, ....numita S a·
IOIODBDDte Sada1ura, daB VOD 1elbeD eiDe
da 1 ura merltl 11 ne mezi,loutl 1peci11.
'be10ndere Erwebouo1 1emacbt werde. Ea lat
Aceuta
localitatea unde, ~ decun\ll ultidie1e1 dor Ort, allwo wlhrnd letzte11 Krle1
mului rlZbol, Wl uumh baron Oane11'ber1 a
eiD 1lcherer Baron Oart111'ber1 die RuOl1ehe piuat mODetlria nul ti, odatl cu ea, o noul
MOnze \llld mit dle1er elDe oeue Colemie voo
coloDle de me1eri8fl protelltllll'i ti calfe ,i, ~
vencbiedeDen, mel1t prot11tati1eheD Handparte, '' de evrei'. Acolo au rima• din acea
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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werkem und Handlao.gem und zum Theil auch
von Juden angeleget hat7 • Daselbst sind von
eben diesem Milnzamt einige der obspecificirten Gattung Leute zurilckgeblieben, welche
sich D\Dl bey mir gemeldet haben, daB sie unter gewiOen BedingnUBen, worunter jedoch die
Freyheit der protestantischen Religion die vornehmste ist, standhafte HiuOer erbauen, Fabriquen anlegen und so succeBive eine kanigliche Frey- UDd Handelstadt errichten wollten.
Ab. 13. Weilen DUD die Lage dieses ao.getragenen Stidtels în Ansehung des anzuhoffenden Comercii dergestalten situiret ist, daB
die aus der Moldau, Wallachey, dano aus der
Brazlawischen1 Woywodschaft, pohlnisch
Podolien und aus dem Kiewischen Guvemement, nicht minder mit der Zeit die aus Siebenbtl.rgen nach Gallicien, Pohlen und auch
weiters handlen wollende Negotiao.ten daselbst,
als in einem Minelpunct, theils passiren
mOBten, theils ohne groser Detour passiren
k6nnen; so scheint mi.r, daB der Antrag, aus
benanntem Sadagura eine k6nigliche Freystadt
zu machen, nicht ellerdings zu verwerfen sey9 •
Ab. 14. Dle Nahmen aller Ortschaften,
dann dle Anzahl und Quallflcatlon der ·
vorhandenen Famlllen. Die Nahmen der
D6rfer, die Anzahl deren Familien, nebst der ·
Qualification einer jeden derselben sind in der
hier beygebogenen Tabella ersichtlich, welche
Tabella jedoch in Ermangelung einer Conscription fiir verliBig nicht kann angegeben
werden, m.aBen selbe D\U' auf die Fassion deren
Gemeinden verfaBet ist.
Ab. lS. Ich babe zwar alle MOhe angewendet, um durch dieses unverliBige Mittel so
nahe an die Wahrheit zu kommen, als es m6glich ist. Es wurden nemlich bey Gelegenheit
der Kundmachung der diesjihrigen Contribution die dieser wegen zu Czemovitz versammlete Dwomiks 10 uns sonstige Dorfsiltesten allen Emstes ermahnet, die eigentliche
Anzahl ihrer Innwohner getreulich anzugeben,
widrigenfalls sie den Schaden, den sie durch
die Verh6lung dem AllerhOchsten Aerario zufilgen wollten, doppelt zu ersetzen haben wOrden, \Dld auOer deme eine willkilhrliche Leibesstrafe zu gewi.rtigen hitten. Gleichwie nun
diese Bedrohung bey einem Richter, der 33

477

monetărie

unii dintre oamenii specificaţi mai
sus, care s-au anunţat acmn la mine ci, în anumite condiţii, dintre care cea mai însemnată
este libertatea exercitlrii religiei protestante, ar
vrea să ridice case solide, să înfiinţeze fabrici
şi sl creez.e treptat UD oraş liber regal şi
comercial.

Al. 13. Având în vedere ci poziţia acestui
propus este, în speranţa unei dezvoltiri
comerciale, astfel plasati, încât negustorii din
Moldova, Valahia, din voievodatul Braclav7,
din Podolia polonezi şi din guvemimintul
Kiev, şi nu mai puţin cu timpul, negustorii
care vor vrea si faci afaceri în Galiţia, în Polonia şi mai departe vor trebui si treacl pe
acolo ca printr-un punct central sau si-i traverseze tări prea mare înconjur; mi se pare ci
propunerea de a face din numita Sadagura un
oraş h"ber regal nu trebuie datl la o parte de la
bun început'.
orilşel

Al. 14. Numele tutu.ror localitlţllor, apoi
numirul fi calificarea famUlllor n:lstente.
Nmnele satelor, numirul familiilor, alături de
calificarea fieclruia dintre ele rezultl din tabela anexati, care nu poate fi considerată a fi
de încredere în absenta unui recenzimânt,
fiind întocmit! numai pe baza unei declaraţii a
comunelor.

Al. lS. Mi-am da!, ce-i drept, toatl silinţa
sl mi apropiu, pe baza acestui mijloc îndoielnic, pe cit era posibil de adevir. Anume, cu
ocazia aducerii la cUDoştinţi a contn"buţiei din
acest an vomicilor9 şi altori bătrini ai satului,
li s-a atras serios atenţia sl indice corect numirul real al locuitorilor lor; în caz contrar ei
vor trebui sl pliteascii îndoit paguba pe care
intenţionau s-o provoace prea înaltei Vistierii
şi sl se aştepte pe deasupra la o pedeapsl corporali arbitrari. A vând în vedere el aceastl
ameninţare s-a aplicat pe loc unui primar care
tigiduise existenţa a 33 de familii şi exemplul
a fost făcut cunoscut imediat în toată ţara,
aceasta a avut de asemenea urmiri bune, în-
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Familien verschwiegen hatte, alsogleich în Execution gestellet und dieses Exemple dem Obrigen Lande gleich kund gemacbt wurde, so zog
aucb solches die gute WOrkung nach sich, daB
fast jeder Richter aus Furcbt einer doppelten
Contn'bution seine erste Fassion abgelndert hat.
Ab. 16. Obschon dadurch der Wahrheit in
viciem năher gekommen ist, so ist doch die
GewiBbeit der Bev6tkerung nicht anderst als
weldurch cine Conscription zu eruiren;
chen Gegenstand aber, da mancbes dabey zu
betrachten ko~et, einen besonderen Abscbnitt wiedmen werde.
Ab. 17. Dle vorhandene Bev61kerun1 Ist
der vorflndlaen Grose des Terralns nlcbt
anaemeDen. Die Ortschaften sind in sich zwar
zimmlich bevotkert, das ganze Land aber,
nach der Proportion des vorbandenen Terrains,
ist es zu wenig11 • Vor deme ware solches etwas beBer bewohnet, wie es sicb aus denen
vorfmdigen vielen 6den Plltzen, wo vormals
D<>rfer gestanden sind. beurtheilen lăBt.
Ab. 18. Ueberbaupt, wenn man in Betrachtung ziehet
1. Die hierlands vorfmdige, bis jetzo fast
gănzlicbe ohne Nutzen stehende Menge an
WAldern, wovon der Grund zu Habilitationen
und Agricultur verwendet werden konnte;
2. daB der Landmann einen grosen Theil
seiner Wiesen unei Weide denen Fremden verpachtet;
3. daB dieses Votk hauptsichlich sicb von
der Viehzucht nlhret, und daB zum Unterhalt
eines sich von der blosen Viehzucht năhrenden
Menschen ein ungleich mehrerer Terrain erforderlich ist, als filr einen, der von dem Acker
lebet, wenn man sage icb, alic diese Umstllnde
genauer betrachtet: so kann man diesen District, als sebr gering bev6tkert sicher angeben,
dieweiten die nur erwehnte Umstlnde genugsamen Terrain, in welchem eine weit grosere Anzahl Hinde angewendet werden konnte,
vermuthen laBen.

mr

trucAt aproape
claraţia iniţia11

toţi

primarii şi-au modificat dede teama dublării contribuţiei.

Al. 16. Deşi în felul acesta ne-am apropiat
mult de adevlr, siguranţa cu privire la populaţie nu se poate obţine decât printr-un recenzimint. Acestei probleme, la care mai vin în
consideraţie şi altele, ii voi dedica alt paragraf.

Al. 17. Populaţia n:lstentl liu corespunde mlrlmU constatate a terenului. Localitiţile ca atare sunt, ce-i drept, destul de
populate, dar ţara întreagi, în proporţie cu
terenul existent, este prea puţin populatA 10• ln
trecut fusese mai bine populată, cum se poate
deduce din mulţimea locurilor pustii existente,
unde fuseserl înainte sate.
Al. 18. ln general, daci se ţine seama de
faptul că:
1. solul mulţimii de piduri existente, aproape nefolosite, ar putea fi folosit pentru abilitiri
şi agriculturi;

2. ţiranul îşi arendeazA o parte a
şi pişunilor

imaşurilor

stiiinilor;

3. poporul se

hrineşte

în principal din

creşterea vitelor şi ci pentru întreţinerea unui

om exclusiv din creşterea vitelor este nevoie
de incomparabil mai mult teren, decât pentru
cel ce triieşte de pe urma ogorului, daci, spun,
lulm toate acestea mai aminunţit în consideraţie, attmci putem conchide cu siguranţi ci
acest district este foarte slab populat, în timp
ce imprejuririle doar amintite mai sus ne 1asi
si presupunem ci existA teren de ajuns pentru
a folosi pe el mult mai multe braţe de munci.

Vlertes Hauptstuck

Capitolul al patrulea
J

BESCHREIBUNG DES GENIE
EIGENSCHAFfEN DER NATION

DESCRIEREA GENIULtn

uND

Ab. t. Talenten und GemQthsbesc:baffenheJt. Das Genic dieser Nation hat zum Grund

ŞI fNSUŞIRILOR NAŢRJNII

Al. 1. Talente şi caracter. Geniul acestei
are la bazA un umor natural, dar incli-

naţiuni

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

33

Beschreibung cte. Bukowiner Districts {l)/Descrierea districtului Bucovina (I)

einen D8dlrlicben, docb zur Arglistigkeit mehr
geneigten Witz. Dieser macbet sie in ibrem
Thun und LaBen verstellt und zweydeutig, so
da8 man weder denen Werken nocb WOrtern
eines Moldauen so leicbt glauben soll.
Ab. 2. Sie sind in Gefabren obnerscbroken
und in Beleidigungen fast unversebnlicb; sie
sind zugleicb leicbtsinnig und aus Liebe der
Freyheit zur AbwechBlung der Obrigkeit
geneigt. Der ihnen angebobrne Geiz ziebet
nacb sicb den Neid und dieser die Neigung,
sicb mit dem Scbaden des Nlcbsten zu bereicbern1.
Ab. 3. Educadon. Der Edelmann sowobl
als der geistlicbe Stand bat fast keine Studien
oder sonstige Education. und der Bauernstand
ist folglicben um so rober.
Ab. 4. Sltten. Der geistlicbe und Bauernstand sind insbesondere dem Trunk ergeben,
welcber sie zu muthwilligen Raufereyen und
Ungeborsam verleitet, so da8 der Moldauer; in
Wein oder Bnmdwein betnmken, sicb aucb dem
Militari zu widersetzen imstande ist. Der Diebstahl ist bey ihnen nichts ungemeines, Qberbaupt sind sie in allem ibren Thun und LaBen
ungescbliffen und mebr einem barbariscben
als einem sonstig nur mittelmlBig gesittetem
Europiiscben Volke zu vergleicben.
Ab. S. Da Wacbsthum. Das Wacbsthum
der Moldauer ist Qber das MittelmiBige. Sie
sind ,.nervos", ,.musculos" und des Reitens
VOD Kindheit auf gewobnet. Jbre Lebensart ist
sebr gering, weilen sie sicb mit Milcb, Kise
und Malley 2, das ist Kukuruzbrod, alleinig
erniluen.
Ab. 6. Nelpn1 zum Soldatenleben. Die
nur berQbrten Eigenscbaften macben selbe
zwar zu dem Soldalenstand geschickt, gleicbwie sie aucb im lezteren Krieg ibren Mutb
gezeiget baben, wo sie bey denen RuBen alsVolontairs nQtzlicb gebraucbet worden; indeBen scbeuen sie die Subotdination dergestalten, da8 sicb nicbt so leicbt einer unter regulirte Trouppen anwerben wird la8en.
Ab. 7. Arbeltaamkelt. Die Faulbeir wird
von dem PObel als der Grund der GIQckseligkeit betracbtet. lhre Arbeitsamkeit erstrecket
sicb nm auf das Notbwendigste deren alljlhrigen LebenBbedQrfniBen, dergestalten, daB,
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nat mai mult spre şiretenie. Aceasta îi face sl
fie. in ceea ce fac şi in ceea ce omit sl faci,
preflcuti fi ambigui, aşa incit nu te prea poţi
încrede nici în faptele, nici în vorbele unui
moldovean..
Al. 2. La primejdie sunt neînfricaţi fi
aproape neiertltori la jignire; în acelaşi timp
sunt uşurateci fi înclinaţi spre schimbarea autoritlţii din dragoste pentru libertate. ZgArcenia lor înnlscutl atrage dupi sine invidia, iar
aceasta tendinţa de a se imbogiţi spre paguba
celor dinjur 1•

Al. 3. Educaţia. Nobilul ca şi clericul nu
are aproape nici un fel de studii sau altl educaţie ,i, prin urmare, tiranul este inel mai
primitiv.
_ Al. 4. Obiceiuri. Ţiranii 'i clerill suni dedaţi îndeosebi beţiei, ceea ce-i incit! la bitli
spbntane şi la neascultare, 8'a incit moldoveanul, imbitat cu vin sau rachiu, este în stare
si se opun! chiar militarilor. Hopa nu este la
ei ceva neob~nuit în general, în toate acţiunile
şi neacţiunile lor sunt neşlefuiţi şi eoni.parabili
mai mult cu un popor barbar•. decit cu un
popor pe jmnitate civilizat.

Al. S. Statura. Statura moldovenilor depişe,te media. Sunt ,,nervo,i", „musculoşi" 'i
ob~uiţi

din copilirie cu ciliria. Modul lor de
este foarte modest, fiindci se brinesc
exclusiv cu lapte, bdnzi 'i milai, adici pline
de cucuruz2•
viaţi

Al. 6. lncllnaţla cltre viaţa de soldat.
lnsu,irile abia amintite îi fac îndem!nateci
pentru viaţa soldiţeasci, cum şi-au aritat curajul şi în ultimul rlzboi, cAnd au fost folosiţi de
ruşi
folos ca voluntari; dar ei detesti în aşa
misuri subordonarea, incit puţini vor putea ti
incorporaţi în trupele regulare.

cu

Al. 7. Hlrnkla. Lenevia este considerali
de norod ca baza fericirii: Himicia lor se întinde numai pAni la acoperirea necesitlţilor
anuale. aşa inclt, daci binecuvAntarea domnului este îndestulitoare într-un an pentru mai
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wenn der Segen Gones in einem Jahr auf
mehrere JabJe ldeken sollte, der Moldauer die
ilbrigen Jahre und so lang, als der Vorratb
dauert, nicbts arbeiten will3 •
Ab. 8. Kleldun1. Der Moldauer ist ganz
scblecbtbin, doch wider die Kllte gut gekleidet; die Spinnerey deren Weibern verscbaffet
ihnen die Wlsche und ihre sogenannte Sukman oder BauernrOcke, wozu sie das Tucb,
besonders im Gebilrg, selbsten wOrken.
Ab. 9. ReHaton. Ihre Religion belangend,
sind sie alle (sehr wenig Fremde und meistens
Siebenbilrgische Catoliquen ausgenommen)
der griechischen nicht-unirten Religion zugetban, und obschon auch die Popen von dem
Unterschied deren Relîgionen fast keinen Begriff haben, so sind sie doch in ihrer dergestalt
fanatisch, daB sie alle ilbrigen Christen, besonders aber die Catholiquen, kaum fiir etwas
be8eres als die Juden und Heiden gelten laBen.
Ab. 10. Nelpn11eeen dle kayserllcbe
konl1llcbe Reelerun1. Nach der obem Beschreibung des Genie der Nation k&mte die
Fmge gestellet werden, wie diese Nation gegen die kayserlicbe konigliche Regierung
geneigt sein ~rfte. Meiner Einsicht nacb bin
ich fast versicbert, daB, woferne man das Volk
von der ibn bis jetzo so schwer truckenden
biufigen Vorspann, welche nur zur Abhoblung
der Naturalien auf mehr als 100.000 Tige
anwachset, bemyen und sich in ihre Religion
und in ihre anscbeinende Freyheiten und Gewohneiten der Wirtbscbaft nicht mischen wird,
daB man sie nemlich um ihr Haab und Gut
nicht in Detaille wird bek:ilmmem wollen, sie
sich unter dieser Regierung glilcklich schitzen
und dabey zum Nutzen des Aerarii in VerbeBerung werden lenkeo laBen. Die Gleichheit
der Religion ilbrigens macht, daB sie denen
RuBen mehr zugethan sind, ohnerachtet sie
von selbigen im lezten Kriege sebr vieles erlitten haben.
·

mulţi ani, moldoveanul nu vrea sl mai lucreze
în anii care urmeazl atAta timp cât ajung
proviziile3•

Al. 8. Lnbrlclmlntea. Moldoveanul este
imbricat simplu, dar bine apirat de frig; ţesu
tul femeilor le pune la îndemânl rufiria şi aşa
numitele sumane sau paltoane ţlrlneşti, postavul fiind ţesut de ei înşişi, mai ales la munte.
Al. 9. Relllta. ln ceea ce priveşte religia,
ei aparţin cu toţii (cu excepţia câtorva străini şi
catolici ardeleni) religiei greceşti neunite, şi
deşi nici popii nu au aproape nici o cunoştinţi
despre deosebirile dintre religii, ei sunt atât de
fanatici în religia lor, incit abia dacl-i consideri pe ceilalţi creştini, mai ales însl pe calolici,
mai buni decât evreii şi păgânii.

Al. I O. Simpatia faţl de guvernul tmplrltesc-reeesc. După descrierea de mai sus a
geniului naţiunii, s-ar putea pune întrebarea,
daci această naţiune ar putea simpatiza cu
guvernul impiritesc-regesc. Dupl părerea mea
sunt sigur el, daci ar fi ebberat de aplsarea
frecventelor podvezi, care se ridici numai pentru transportul produselor naturale la peste
l 00.000 de zile şi daci nu ne-am ame~ca în
religia lor şi în evidentele lor libertlţi şi obiceiuri gospodireşti, adicl nu ne-am preocupa
de bunurile şi averea lor în amlnunţime, ei s-ar
simţi fericiţi sub aceastl guvernare şi se vor
lisa cllluziţi în imbunitiţirlle ficute în folosul
vistieriei. De altfel identitatea religiei face si-i
simpatizeze mai mult pe ruşi, în ciuda celor
suferite din partea lor în ultimul rlzboi.

Flinftes Hauptstuck

Capitolul al clncUea

BESCHREffiUNG DER INDUSlRIE
.
DER NATION

DESCRIEREA ACTNITĂŢll PRODUCTIVE
A NAŢIUNII

Ab. 1. DermaJtce Industrie ln der Apicultur. Dieses fitule und unwiBende Volk ver-

AL 1. Prezenta activitate productivi în
aşlculturl.

Acest popor leneş şi neştiutor nu
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wendet gar keine Industrie, den Erdboden zu
cultiviren. Ihre Bemiihung erstrecket sich, wie
schon gesagt, nicht weiter als auf die unentbehrliche Nothdurften des Lebens; alle ubrigen
Giltter der Natur werden gleichsam nur roher
und ohne sie zu verbeBem, zu vergrllsem oder
zu verschllnern. gemeBen. Diese lndolence
erstrecket sich auf alle Producta der Erde.
Ab. 2. Die zum Anbau des Kukuruz und
son.stige sehr wenige Frilchten bestimmte
Felder werden auBer dem unentbehrlichen
Beackem ger nicht cultiviret; alles wird ohne
Dung angebauet und das Wachsthum der
Vorsicht Qberla.Oen.
Ab. 3. An Waizen, Korn, Gersten und
Haaber wird so wenig ausgesAet, daB es sich
sicher behaupten llBt, daB im ganzen District
keine 2000 Metzen an Waizen und Kom, und
an Haaber und Gersten ebensowenig angebauet wird.
Ab. 4. Es ist zwar wahr, daB die Cultivirung des Waizem und des Korns alhier vorhin niemals eine grose Aufmerksamkeit verdiente, indeme der Landmann sich mit Kukuruz
emihret hat, und die neben angrănzenden
Linder mit Waizen und Kom genugsam versehen waren, foglich weder ein groses Consummo noeh ein nahmhafter VerschleiB existiren kllnnen. Da sie aber auch dasjenige, so
die Juden in einer doch zimmlich grosen
QuantitAt zu Brandweinbrennen benllthigten,
nicht selber erzeiget, sondem aus Podolien
bringen liesen und sonst auch auf ihre Kukuruzicker wenig Au1inerksamkeit verwendeten, man endlich auch nicht wohl begreifen
kann, wie dieses Vollt auf die VerbeBerung
ihrer LebenserfordniBe durch Anbauung auch
sonstigen HillBen- und Gartenfrilchte fast ger
keine Bedacht genommen babe, hiezu der
Anbau des Haabers und der Gersten zu einer
grllseren Befllrderung ihrer Gestilttereyen
bine dienen kllnnen und sollen: so kann ihnen
die Industrie in der Agricultur Qberhaupt mit
aliem Fug und Recht abgesprochen werden.
Ab. S. Dermallge Industrie ln der Vlehzucht. Die Hauptursache der auf obbernhrte
Art vernachlABigten Agricultur kllnnten wohl
die ohne Miihe und Arbeit aus der Viehzucht
von dem Landmann geniesende Vortheile an-
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exercită nici o activitale în cultivarea pmnântului. Munca lor nu se desfăşoari, cum am mai
spus, decât pâni la satisfacerea nevoilor de
nl!inliturat ale vieţii, toate celelalte daruri ale
naturii se apreciazi numai în stare brută şi fArA
a le imbunitiţi sau a le înfrumuseţa. Această
indolenţi se extinde asupra tuturor produselor
pimântului.
Al. 2. Ogoarele destinate însimânţirii cu
porumb sau cu puţinele alt fel de roade nu se
cultivi deloc în afari de aratul numaidecât
necesar, totul se planteazi firi îngrişiminte,
iar creşterea este lisati în seama providenţei.

Al. 3. GrAu., secari, orz şi oviz se seamlnl
atât de puţin, încât în întregul district se recolteazl mai puţin de 2000 de mierţe de grâu
şi de secari şi tot atât de puţin orz şi oviz.
(1 mierţi =circa SO kg, o.o.)
Al. 4. Este edevirat ci aici nu s-a acordat
mai înainte cultivirii grâului şi secarei nici o
atenţie, întrucât la ţari oamenii se brineau cu
cucuruz, iar ţirile învecinate dispuneau de
suficient grâu şi secari, deci nici nu putea
exista un consum mare, nici o vânzare importantă. Dar deşi evreii aveau nevoie de cantităţi
destul de mari pentru a fabrica rachiul,
(oamenii) nu le produceau ei inşiş~ ci lisau si
fie importat din Podolia şi nici nu acordau
decât puţini atenţie ogoarelor cu cucuruz, şi
nici nu se poate înţelege pâni la urmi de ce
poporul acesta n-a ţinut aproape deloc seama
de imbunitiţirea condiţiilor de viaţi prin
creşterea leguminoaselor şi a fructelor de gridini, iar inslmânţarea orzului şi a ovăzului ar
fi putut şi ar fi trebuit si serveasci la promovarea hergheliilor lor; de aceea li se poate
contesta cu tot dreptul orice activitate în agriculturi.

Al. S. Prezenta activitate în creşterea
vitelor. Drept cauzi prinCipali a neglijirii
agriculturii' de care ne-am ocupat mai sus pot
fi considerate avantajele obţinute firi chin şi
firi munci de citre tirani din creşterea vitelor.
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gegeben werden. Zu diesem Gegenstand ist
dieses Land das beste, so nur gefunden werden
kann. Allein ohneracbtet solcbes die Hauptbrancbe ihrer Nabrung und Commercii ausmacbet, so wird nicbtsdestoweniger auch in
diesem fast gar keine Industrie verwendet und
die Propagation sowobl als Conservation des
Viebes fast ginzlicb der lieben Natur ilber-
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tn acest scop aceasti ţară este cea mai bună
care s-ar putea gi!.si. Dar deşi aceasta este ramura cea mai însemnat! a hranei şi a comerţu
lui lor, în ea nu se desfăşoară aproape nici o
activitate, iar înmulţirea şi îngrijirea vitelor
este li!.sati aproape intru totul în seama bunei
naturi.

laBen.
Ab. 6. Die Propagation deselben kann
nicht recbt von statten geben, weilen man sicb
aufkei.ne Weise bemilhet, die Heerden mit guten Stieren, Hengsten und Widdem zu verseben, wodurch die Espece notbwendigerweise
ausarten muB.
Ab. 7. Die schlechte Conservation lâBet
sich aus dem abmeBen, daB bierlandes keine
Stallungen weder Scbuppen vorhanden, folglicb das Vieh, besonders Winterszeit, dem
groBten Elend und fast sicheren Verderben
ausgesezet sey. Man kann sich vorstellen, was
filr cine betrichtlicbe Menge tbeils aus Elend,
theils durch die Wolfe in jedem Winter zugrunde gehen mODe.
Ab. 8. Das zur Nabrung und Conservation
des Viebes so ohnentbebrlicbe Heu wird aucb
so schlecbt besorget, daB es im Winter undim
Sommer auf dem freyen Feld in Scbobem cler
NăBe und Flulung ausgesetzet ist, wovon demnach oft die Helfte zugrunde gebet, und die
Folge nach sich ziehet, daB gegen Ende des
Winters oft ein Mangel an Heu und manchmal
aucb Hungersnotb fllr das Vieb (wie auch das
vergangene Frubjabr gescheben ist) sich ergeben hat. Zu diesem Elend ist noch jenes zu
rechnen, daB das Vieb den Winter hindurch
fast lauter d1DDpfiges Heu freBen muB. AuBer
der obberilhrten Unwirtbschaft mit dem Heu
ist nocb anzumerken, daB allhier nur einmal
des Jabrs Heu gemacht werde, ja sogar daB
viele Wiesen unbehauen belaBen zu werden
pflegen. Aus welch allem sicb ganz klar
schlieBen lăBt, wie wenig man hierlandes auf
die Propagation sowohl als Conservation des
Viebes verlege.
Ab. 9. So wenig nun hierlandes auf die
Conservation und Vermehrung des Viehes
ilberhaupt gesehen wird, fast ebensowenig
wird filrgedacht, aus deren Productis dersel-

Al. 6. înmulţirea lor nu se poate face cum
ar trebui, căci nu-şi dau nici o silinţi!. să înzestreze turmele cu tauri, armii.sari şi berbeci
de bunii calitate, fapt din cauza ciiruia speciile
trebuie si!. degenereu în mod obligatoriu.
Al. 7. întreţinerea lor proastă rezulti!. din
faptul că aici nu existi grajduri sau şuri, aşa
încât vitele sunt expuse, mai ales iama, celei
mai mari mizerii şi pieirii aproape sigure. lţi
poţi închipui ce cantitiţi importante trebuie să
piari!. în fiecare iam! parte din cauza mizeriei,
parte din cauza lupilor.

Al. 8. Fânul indispensabil pentru hrana şi
vitelor este şi el pi!.strat atât de fără
grijă, încât este expus iama şi vara în câmp
deschis, în clăi, la umezeală şi putreziciune,
pierzându-se adesea jumătate din el şi având
drept urmare că adeseori către sfârşitul iernii
se naşte o lipsi de fin şi uneori chiar o foamete pentru vite (cum s-a întâmplat şi în primăvara trecuti). La aceasti mizerie se adaugi
aceea ci în tot cursul iernii vitele trebuie să
mănAnce aproape numai fin mucegăit. tn afara
aceştei proaste gospodăriri a finului descrise
mai sus, mai trebuie remarcat c! aici finul nu
se face decât odati pe an, ba multe fineţe se
obişnuieşte si. fie Iii.sate nefolosite. Din toate
acestea se poate conchide foarte clar cât de
puţini. griji. se acordă în aceasti ţari. înmulţirii
şi întreţinerii vitelor.
întreţinerea

Al. 9. Pe cât de puţin se poartă de griji.
aici înmulţirii şi întreţinerii vitelor în general,
pe atât de puţin se ţine seama de a obţine
un folos cât mai mare de pe urma produ-
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ben, als z. B. Butter, Kllse, Wolle etc. sich
einen groseren Nutzen zu verschatîen.
Ab. 1O. An Butter wird „a Proportione"
des vorhandenen Viehes wenig erzeiget, theils
weilen weD.ig Ko.he gemelket werden, theils
weilen die Milch meistens gleich nach dem
Melken verzebret wird; zum Tbeil aber wird
deBen mehrere Erzeigung auch durch die ilble
Gewohnheit gehemmet, daB sich die Ko.he
ohne Kilber nicht melken laBen.
Ab. 11. An Schaafkisen wird zwar, wie
schon weiters oben gesagt, in dem Kumpilunger District so viei erzeiget, daB ein Tbeil
hievon auch verkaufet werden kann; man
bemo.het sich aber nicht, die Qualităt deBelben
zu verbeBem, gleichwie auch die Vortheile der
Melkung, der VerbeBerung der Wolle und der
wirthschaftlichen Schărung der Schaafen dem
Landmann unbekannte Sechen sind.
Ab. 12. An Unschlitt kann nicht viei erzeuget werden, weilen der mehreste Tbeil des
Mastviehes auBer Land getrieben und wenig
derley im Land geschlachtet wird.
Ab. 13. DermaU&e Industrie ln Fabrlquen. Fabriquen sind hierorts selbst dem
Nahmen nach unbekannt. Die viele Wilder,
WaBer unei die rohen Landesproducta bleiben
im.mer in ihrer ersten Naturerschaffung. Etwelche elende Milhlen sind die einzige Maschinen, so im Lande zu fmden sind. Brettermilhle ist nicht eine einzige vorhanden, so daB
die Bretter mit groster Mo.he und Arbeit aus
clenen Biumem ausgehauen werden milBen.
Ah. 14. Saife, Leder, GlaB ocler sonst was,
wozu die rohen Producten die Moglichkeit an
Hand geben, werden hier nicht gemacht. Einiges Holzgeschier, als: Kannen unei Wannen,
grob ausgehauene Schindeln und Bretter, ausgehălte Bienenstoke und die in andem Lindem zum grosten Nachtheil der Wilder abgeschălte Baumrinden sind die einzigen Producta. welche ein oder anderer Bauer manchmal auch ins Pohlen und in das T\irkische
Gebiet zu veriuBem ptleget.
Ab. 15. Das grobe Bauerntuch, welches in
dem Geb\irg filr eigene Nothdurft eneiget, und
die grobe HauBleinwand, die daselbst ebenfalls verfertiget wird, verdienen kaum angefiihrt zu werden.
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selor lor, ca, de pildl, untul, brânza, lâna,
etc.
Al. 1O. Untul se produce puţin în proporţie
cu vitele existente, în parte fi.indd puţine vaci
sunt mulse, în parte fiindcl laptele se consumi
imediat dupl mulgere, în parte mlrirea producţiei este împiedicat! de prostul obicei el
vacile firi viţel nu se lasl mulse.

Al. 11. Brânza de oi se produce atât de
multi în districtul c.âmpulung, cum am spus
mai sus, încât o parte din ea poate fi vânduti;
dar nu-şi dau silinţa si-i îmbunltlţeascl calitatea şi nici avantajele mulgerii, nici ale îmbunltlţirii lânei şi ale tunderii economice a oilor
nu-i sunt cunoscute ţlranului.

Al. 12. Nu se poate produce mult seu, clei
majoritatea vitelor ingrlşate sunt mânate
în afara ţlrii şi numai puţine sunt tliate înlluntrul ei.
Al. 13. Prezenta acdvltate lndustrlall. ln
tari fabricile nu sunt cunoscute Iiici mllcar cu
numele. Numeroasele plduri, ape şi produse
prime ale ţlrii rlmân în starea lor iniţiali, naturali. Cele câteva mori mizerabile sunt singurele maşini care se glsesc în ţari. Nu exist!
nici o singuri moarl de produs scAnduri, aşa
încât scândurile trebuie tă.iate cu chin şi munci
multi din copaci.
Al. 14. Aici nu se face sApun, piele, sticli
sau altceva la care ar putea fi folosite produse
brute. Ceva vase de lemn, precum clni şi covlţi, şindrile grosolan fasonate şi scânduri,
stupi scobiţi şi coji de copac desprinse spre
marea pagubl a pidurilor sunt singurele produse pe care câte un ţlran obişnuieşte sl le
vândl din când în când în alte ţliri ca în
Polonia şi în regiunea turceascl.

Al. 15. Postavul grosoh!n ţlrlnesc, produs
în regiunea muntoasli pentru nevoile proprii, şi
pânza de cBsl grosolani, ţesut! tot acolo, abia
daci merit! să fie menţionate.
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Ab. 16. Dermallge Industrie ln ActlvCommerclo. Das Commerce, welcbes meistens nacb Scblesien, zmn Theil aber aucb nacb
Poblen und in die Tilrkey getrieben wird, stehet fast ginzlich in denen Hinden der Armeniern und Juden, welche nebst deme, daB sie
mit fremden Waaren bandlen, aucb die robe
Landesproducta von hiesigen Jnnwohners um
einen woblfeilen Preis zu erkauffen und in
einer verănderten Gestalt denen nemlicben
Innwohnern, meistens in einem Qbertriebenen
Preis, wider zu verkaufen wil3en.
Ab. 17. Die Hauptgegenstinde des diesseitigen Activ-Commercii sind nun das Homvieb, Pferde, Schaafe, Ziegen, Borstvieh, robe
Hiute, Felie, Wolle, Buner und Kis, Wacbs
und Honig, etc.
Ab. 18. Ocbsen und Kllbe. Ochsen werden nacb Breslau getrieben. Dieser ist \DlStreittig der allererste Gegenstand des Moldauischen
Activ-Com.m.ercii, welcber Vortheil jedoch
bey der dermaligen Unwirthscbaft mit dem
Heu und Weiden und bei der vernacblă.Bigten
Propagation und Conservation des Viebes
diesen District nur wenig betrim. Von Kllhen
werden viele nach SiebenbQrgen und zum
Theil aucb nacb Gallicien veriusert.
Ab. 19. Robe Hăuthe. Die Hiuthe von
dem hier theils gescblacbteten, theils umgefallenen Homvieh kommen meistens nacb Gallicien, allwo die schwacben zu Bauernstiefel
ausgearbeitet, die stirkeren bingegen nacb
Szigeth und in Oberbungam gefilhret werden.
Ab. 20. Butter. Die Buner ptlegten meistens die zu Chotim wohnende Tdrken zusammenzukaufen und damit bis nacb Constantinopel zu handlen.
Ab. 21. Unschlltt. Das wenige Unschlitt,
was bier erzeuget wird. wird meistens nach
Bistricz und etwas aucb nacb Breslau verfilhret
Ab. 22. Schaafe und Zlegen. Mit Scbaafen wird meistens bis nach Constantinopel
gebandelt, allwo bekanntermaBen an Schaaffleisch mehr als an Rindtleiscb verzehret wird.
Die Ziegen und B&:kle werden meistens von
Armeniem in jedem Dorf stuckweis gekaufet,
auf cier Stelle geschlachtet, das Fleisch hievon
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Al. 16. Prezenta activitate de comerţ exterior. Comerţul care se practici mai ales cu
Silezia, în parte şi cu Polonia şi cu Turcia, se
giseşte aproape total în mâinile armenilor şi
evreilor, care, pe lângl ci fac negoţ cu mirfuri
striine, ştiu si şi cumpere produsele brute ale
ţirii de la locuitorii ei pentru un preţ redus şi
si le revândă într-o fon;nl modificatl aceloraşi
locuitori la un preţ de cele mai multe ori
exagerat.

Al. 17. Obiecte~e principale ale. negoţului
de export activ din plrţile acestea sunt vitele
comute, caii, oile, caprele, porcii, pieile brute,
blinurile, lâna, untul şi brAnza, ceara şi mierea
etc.
Al. 18. Boli şi vacile. Boii se mini la
Breslau. Acesta este indiscutabil primul obiect
al negoţului activ moldovenesc, avantaj care
priveşte insl prea puţin acest district din cauza
proastei gospod!riri de atunci a îanului şi a
pişunilor şi a înmulţirii şi a îngrijirii neglijate
a vitelor. Dintre vaci multe se vând în Transilvania şi o parte şi în Galiţia.

Al. 19. Piei brute. Pieile provenite în parte
de la vitele comute tiiate, în parte de .la cele
cizute, merg mai ales în Galiţia, unde din cele
slabe se fee cizme pentru ţlrani, cele mai tari
sunt duse la Sighet şi în Ungaria de Sus.
Al. 20. Unt. Untul ii colecteazi mai ales
turcii care locuiesc la Hotin şi fac negoţ cu el
pini la Constantinopole.
Al. 21. Seu. Puţinul seu care se produce
aici se transportă mai ales la Bistriţa şi puţin la
Breslau.
Al. 22. Ol şi capre. CU oile se face negoţ
mai ales pAnli la Constantinopole, unde se consumi, precmn se ştie, mai multi came de oaie,
decât de vitl. Caprele şi ţapii se cumplrl mai
ales de ci1re armeni una câte una în fiecare sat,
se taie pe loc, li se vinde carnea şi se adună în
acest fel pieile bucati cu bucatl.
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verkauft UDd aur diese Art die Hluthe einz.elweis ZUPJVDmmgebracbl
Ab. 23. Wolle. Die Wolle wird von Juden
und Armeniem, die feine zwar nach Breslau
und nacb SiebenbOrgen, die grobe hingegen
nacb Poblen vedu8ert.
Ab. 24. Bkk- und Zle&enhlutbe. Bockund Ziegenblutbe werden zu Kutty, Tismenize, Zaleszilc, Potbajetz und Breschany1, mei11tens zum Safian ausgearbeitet und mit solcben
tbeils wieder anhero, tbeils nacb Scblesien
gehandeh.
·
Ab. 2S. Scbaafblutbe. Aus Schaafblutben werden in Gallicien Bauempelze verfertigt.
Ab. 26. Schaai.. und Zleeenkls. Mit Kls,
besonders aber mit jenem, welcher in dem
Kumpilunger District erzeuget wird, pflegten
stetts die TOrken, sowie mit Butter, bis nach
Constantinopel schon anderwArts gesagtermaBen zu handeln.
Ab. 27. Pierde. Die wenigen Pferde, die in
diesem District erzeuget werden, werden meistentheils von denen Amieniem abgekaufet,
welche damit ibren Handel nach Pohlen
treiben.
Ab. 28. Schwelne. Von Schweinen wird
zwar zum. Theil auch aus diesem District,
meistens aber aus der Moldau, eine betrichtliche Quantitit nach Breslau getrieben.
Ab. 29. Hiinl1 und WacbD. HOnig und
WachO werden von Griecbeo und Judeo tbeils
hier zusammeogekaufet, theils aus Pohleo
geholet und ersteres nacb Constantinopel zum
Scherbet, lezteres nacb Venedig gegeo allerhand TOrkischc Seyden- und Wollzeuge, dano
gegen Veoetianische, meistens kurze Waareo
verluOert.
Ab. 30. Diese siod nun die Gegeostiode
des Activ-Commercii, welche jedoch in alleo
StUckeo einer dem Laodemaoo mehr ersprieOlicbeo und dem Souverain vortbeilhaftereo VerbeBeruog beolitbigeo.
Ab. 31. DermaU1e Industrie des PasslvCommerce. Die Gegenstiode des PaisivCommercii hingegeo sind folgende:
Ab. 32. Pelzwerk. Ausgearbeitetes, feines
Pelzwerk kommet Ober Brody aus Moscau,
grobes hingegen aus Gallicien.
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Al. 23. Lini. Una se vinde de evrei şi
armeni, fi anume cea fml la Breslau şi în
Transilvania, cea grosolani dimpotrivl în
Polonia.
Al. 24. Piei de ţap fi de caprl. Pieile de
ţap şi de caprl se prelucreazl la Kuty, Tysmenica, Zaleszczyki, Podhajce şi Brzetany 1 cel
mai des în marocbin şi se vând în parte chiar
pe loc, in parte în Silezia.
Al. 2S. Piei de oale. Din piei de oaie se
lucreazl în Galiţia cojoace ţlrlneşti.
Al. 26. Brlnzl de oale fi de caprl. Cu
bn\nzl, mai ales cu cea produs! în districtul
CAmpulung, obişnuiau sl faci întotdeauna
negoţ turcii, ca şi cu untul, până la Constantioopole, cum s-a mai spus în altl parte.
Al. 27. Cal. Puţinii cai produşi în acest
district sunt cumplraţi mai ales de armeni, care
fac cu ei comerţ in Polonia.

Al. 28. Porci. Porcii sunt mânaţi in parte şi
din acest district, dar mai ales din Moldova in
cantitlti apreciabile la Breslau.
Al. 29. Miere ,1 cearl. Mierea şi ceara
sunt colectate in parte aici de cltre greci şi
evrei, în parte aduse din Polonia. Cea dintâi se
vinde la Constantinopole pentru şerbet, cea din
urmi se vinde la Veneţia în schimbul a diferite
ţeslturi de mJ1as! şi de lâni turceşti, precum şi
a unor mirfuri miirunte veneţiene.
Al. 30. Acestea sunt obiectele activitiţii
comerciale de expon, care necesit! insl din
toate punctele de vedere imbunitip.ri care s-o
faci mai rentabili pentru ţiran şi mai favorabili pentru Suveran.
Al. 31. Prezenta activitate comerciali de
Import. Obiectele negoţului de import sunt
dimpotrivl urmltoarele:
Al. 32; Bllnurl. Blă.ouri prelucrate, fme
vin peste Brody de la Moscova, cele grosolane
insl din Galiţia.
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Ab. 33. Weln. Der Wein wird aus der
Gegend Fokscban bergefilhret, weil in diesem
District gar kein Wein wachset, mit der Zeit
aber k6nnte solcher vielleicbt aus SiebenbOrgen geholet werden.
Ab. 34. Salz. Kochsalz kommet aus Gallicien, Steinsalz hingegen von Okna aus der
Moldau. Ersteres d&fte der District zum eigenen Consummo selbsten eaeigen k6nnen.
Ab. 35. Lederwerk. Ausgearbeitete Hiuthe und Felle kommen aus Gallicien von TiBmenice, Horodenka und Kuny etc., wozu die
rohen Hiuthe zum Theil dieser District
forniret.
Ab. 36. Elsenwerk. Eisen wird aus der
TOrkey, Moscau und Hungarn gebracht. Hievon macben die Sensen einen besonderen
Handel aus und werden alle aus Steyermark
geholet. Săgen, Scheeren, Me8er und allerley
kleines Eisenwerk wird aus Frankfurt und
Eperies, Sibeln, Dolche, groBe MeBer und
allerley Waffen meistentheils aus der TOrkey
geschaffet.
Ab. 37. Kupfereeschler. Bearbeitetes
Kupfer in gros- und kleinen KoBeln und anderen bauernmiiBigen Geschiere wird von
Delatin aus Gallicien gebracht, wozu das robe
Kupfer aus Hungarn geholet wird. Feineres,
aus- und innwendig verzinntes Kupfergeschier
hingegen als Coffe und Theekăndel, Waschbecken, ScbilBeln, Deller, Bicher, etc., deren
sich die Bojars und die Geistlichen statt
. Silber bedienen, wird aus der TOrkey hergeschaffet.
Ab. 38. GlaD. Das erforderliche GlaBwerk
kommet theils aus Gallicien von Zsuravna2,
theils aus Pohlen und Ukraina.
Ab. 39. Zum Luxu &ehlirl&e Klelder und
EDwaaren. Von denen zum Luxu geh6rigen
Waaren wird im Lande sehr wenig eingemhret, indeme selbst die Edelleute und ihre Gemahlinnen sich nur mittelmăBig zu kleiden
und ihre Tafel sehr schlecht zu halten pflege:ii..
Ein oder hOc:hstens 2 saubere Kleider werden
viele Jahre zu grosen Feuertigen aufbewahret.
.Ab. 40. Ueberhaupt herschet hier sowohl
im geistlich- als weltichen Stanele gar keine
Pracht; indeBen werden die zur Pracht sonsten
gehOrige Kleidungs- und Nahrungswaaren
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Al. 33. Vin. Vinul se aduce din regiunea
în timp ce în acest district vinul nu
creşte deloc, dar cu timpul s-ar putea aduce
poate din Transilvania.
Focşani,

Al. 34. Sare. Sarea de gitit vine din
sarea bulgiri insi de la Ocna din Moldova. Cea dintâi ar putea s-o produci districtul
însuşi pentru consumul propriu.
Al. 35. Piellrle. Piei şi blinuri prelucrate
vin din Galiţia de la Tysmenica, Horodenka şi
Kuty, pieile fiind furnizate în parte de acest
district.
Galiţia,

Al. 36. Flerlrle. Fierul se aduce din TW'cia, Moscova şi Ungaria. Dintre acestea coasele
formeazi o negustorie aparte, ele fiind aduse
toate din Stiria. Feristraie, foarfeci, cuţite şi
tot felul de mirunţişuri din fier sunt procurate
de la Frankfurt, iar florete, săbii, pumnale,
cuţite mari şi tot felul de arme din TW"cia.

Al. 37. Vase de araml. Arami prelucrată
în cazane mari şi mici şi alte vase ţărăneşti se
aduc din Delatin în Galiţia, arama bruti fiind
adusi în acest scop din Ungaria. Vase mai
fme, cositorite pe diniuntru şi pe dinafara însă,
precum ceşti de cafea şi de ceai, lighene de
spilat, străchini, farfurii, pahare, etc., de care
se servesc boierii şi clerul, se aduc din Turcia

Al. 38. Sticli. Sticlăria necesari vine în
parte din Galiţia de la Zuravno2, în parte din
Polonia şi Ucraina
Al. 39. lmbrlclmlnte şi alimente de lux.
Dintre mirfurile de lwt se importă foarte puţin
in ţari, întrucât chiar şi nobilii şi soţiile lor se
îmbraci modest şi mesele lor sunt foarte puţin
îngrijite. Un rând sau cel mult doul de haine
curate sunt păstrate mulţi ani de zile pentru
mari sărbători.
Al. 40. De altfel aici nici în starea cleri-

cali, nici în cea laică nu domneşte deloc luxul;
de aceea imbrilclmintea şi alimentele de lux se
aduc dupi misura consumului redus parte din
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oach Maas sothanen wenigen Consummo zum
Theil aus der TOrkey oder von Venedig, meistem aber von Frankfurth und Leipzig hergeschaffet. Dieselbe bestehen nun in feinen
TDchem, Seydemeuge, wollene Zeuge, Goldund SilberdreOen, Leibbinden seyden- und
wt>llene SchnupftQcher, Zitz 3 ; Gradel4 , feine
Leinwand, gefirbte Leinwand, Coffe, Zuker,
Limonien, Datteln, Feigen, RoOinnen, Joannisbiod, Oehl, gesalzene Fische, etc.
Ab. 41. So wenig als nun diese fremde
Waaren in diesem District debitiret' werden,
umsovielmehr gehet der Handel mit selben
oach JaOy und bis in die Tilrkey und respective
der EBwaaren ins Pohlen und Gallicien.
Ab. 42. Aus obberilhrten Detaille und aus
der Gegeneinanderhaltung deren Activ- und
Passiv-Handelsgegenstănden nebst der Betmchtung des sehr geringen Consummi deren
lezteren ist ersichtlich, daO in diesem District,
an und filr sich betrachtet, der Activ-Handel
den passiven allschon ilberwiege und noch bey
weiten tiberwiegen wilrde, wenn der Landmann seine selbst eigene Industrie verwenden
uod den aus dem Handel zuflieOenden Nutzen .
denen Juden und Armeniem und sonstigen
Fremden nicht ginzlich tiberlaOen wollte.
Ab. 43. Das jetzo schon existirende Uebergewicht des Activ-Commercii wird auch aus
diesem erwiesen, daO, ohngeachtet man „de
praeterito" in diesem Lande gar keine vom
Staat herflieOende Circulation des Geldes
angeben k6nnte, der Landmann dannoch imstande gewesen ist, das nicht geringe Tribut
ohne aller Hoffnung der Wiederkehr des
Geldes alljăhrlich zu entrichten. Ein Zeichen,
da8 ins Land ungleich mehr Geld hereinkommen muJ3te, als aus selbigem hinausgegangen
ist. Hiezu kann man noch beyfilgen, daO die
hier poOeOionirten Bojars meistens in JaBy
wohnen und ihre aus hiesigen Gtitem bezieheoden Revenuen nicht hier, sondem zu JaOy
verzehren, nicht minder, daB die Kl6ster, die
fast alle in diesem District wohlbegilttert sind,
schlecht leben und den Ueberrest der Einkiinften meistens nach JaBy, Constantinopel,
uod Petersbourg an ihre Patriarchen, Metropoliten und in die verschiedene Kl6ster der
Bmbarey verschicken. Alle diese Schwlichun-
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Turcia, parte de la Veneţia, cele mai multe
însă de la Frankfurt şi Leipzig. Acestea constau din stofe fme, mAtisuri, lânirie, trese de
aur şi argint, brâie, batiste de miltasă şi de
l4nl, stambii3, gradel4, pânză de in fini, pânză
de in colorată, cafea, zahăr, lămâi, curmale,
smochine, stafide, roşcove, ulei, peşte simt, etc.

Al. 41. Cu cât mai puţine mărfwi străine
de felul acesta se desfac' în acest district, cu
atât mai multe revin negoţului cu ele care
merge la laşi şi pini în Turcia, iar cel cu alimente în Polonia şi Galiţia.
Al. 42. Din amAnuntele expuse mai sus şi
din balanţa dintre obiectele de export şi cele de
import şi a consideraţiei consumului foarte
redus a celor din urmă rezultă că în acest district, luat pentru sine, comerţul activ Îl depilşeşte de pe acum pe cel pasiv şi l-ar depăşi cu
mult, dacă ţiranul şi-ar folosi propria ~ activitate şi n-ar da folosul rezultat din negoţ în întregime pe mâna evreilor, armenilor şi a altor
străini.

Al. 43. Surplusul de pe acum existent al
activ rezultă şi din faptul cil, deşi în
trecut nu se poate constata în această ţarA nici
o intrare de b&ni din partea statului, ţăranul a
fost totuşi în stare sii achite tribUtul deloc neglijabil an de an firii nici o speranţl de revenire a banilor. Aceasta înseamnă că în ţali trebuie sl fi intrat mult mai mulţi bani, decât au
ieşit din ea. Se mai poate adăuga că boierii
care au proprietăţi aici locuiesc de cele mai
multe ori la laşi şi consumă beneficiile, rezultate din proprietăţile lor de aici, nu aici, ci la
Iaşi, şi nu mai puţin ci mănăstirile, care dispun
aproape toate în acest district de multe bunuri,
triiesc prost şi trimit restul veniturilor lor mai
ales la laşi, Constantinopole şi Petersbourg
patriarhilor, mitropoliţilor şi diferitelor mănăs
tiri din ţlrile barblU'e. Toate aceste slibiri ale
circulaţiei banilor priveau şi mai înainte acest
district, aşa iDcAt ai putea crede ci locuitorii de
aici n-ar fi fost în stare sl-şi achite dările; dar
cum lucrul acesta nu s-a întâmplat, nu se poate
comerţului
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gen der Geldcirculation baben aucb vorhin
diesen District betroffen, so daO man glauben
sollte, die hiesigen Innwobner sollten nicht
imstande gewesen seyn, ihre Abgaaben abzufilhren; weilen aber dieses nicbt gescbeben,
was kann man wobl anderst scblieBen, als daO
dieser Tbeil der Moldau durcb das ActivCommerce einen betricbtlicben ZufluJ) an
Geld milBe gehabt baben, um all obiges bestreiten und zugleicb sicb selbsten emibren zu
k6nnenl

conchide altceva, decât ci aceastl parte a
Moldovei trebuie sl fi dispus de pe urma comerţului activ de un aflux important de bani,
pentru a achita toate acestea şi, în acelaşi timp,
sl se poatl hiinil

Secbstes Hauptstuck

Capitolul al 'aselea

BESCHREIBUNG DER VORIGEN REGIERUNG

DESCRIEREA GUVERNĂRII PRECEDENTE

Ab. 1. Admlnlstratlonspersonale. Die
bisberige Regierung bestund in dem, daO der
Moldauiscbe Filrst in jedem District, sogenannten Cinnut 1, einen obersten Vorsteber unter
dem Nabmen Starost, lspravnik, Dwornik oder
Porcolab2 angestellet bat. Ein solcber Beamter
batte den Tribut einzusammeln und die Pro. ceBe zu ricbten. Sie emprmgen ihre Befeble
von dem Divan 3 oder von der zu JaBy aufgestellten obersten Landesstelle und statteten
aucb dabin ihre Rapports ab. Jeder Cinnut war
wiederum in so viei kleinere Abtbeilungen, die
man Okols 4 nannte, abgetbeilet, in welcben
abermalen ein Vorsteber, unter dem Nabmen
Namesnik5, welcber jedocb unter dem Vorsteber des betreffenden Cinnuts stund und vom
ihm alle Befeble emprmg, angestellet ware.
Diese Namesniken batten kleine Zwischtigkeiten beyzulegen und uberhaupt dem Vorsteber beyzusteben. In jedem Oko) waren 2
Zlotascben6 oder Contributions-Einnehmer
angestellt. Endlich waren in jedem Dorf ein
Dwomik oder Ricbter und 1, 2 bis 3 Vatamanns7 oder Klein-Richter bermdig. Die lezteren batten die Repartition des Tributs, so
ihrem Dorf aufgeleget wurde, mit EinverstlndniB der Bauem auszumacben, das Geld eirizusammeln und solcbes dem Zlotascb einzubindigen. Die kleine Bauem-Zwiscbtigkeiten Wurden aucb von ihnen gescblicbtet.
Ab. 2. Jedem Starosten oder·Ispravni.k
waren 3 Logofets1 oder Schreibers zugegeben.
Einer bievon batte die Contributionsgelder von

Al. l. Personalul administrativ. Guvernarea
precedent! consta în aceea ci Principele Moldovei avea angajat în fiecare district, aşa
numitul ţinut 1 , un conducltor suprem sub
numele de staroste, ispravnic, vomic sau pârcllab2. Un astfel de funcţionar trebuia sl colecteze tributul şi sl judece procesele. Ei primeau ordinele de la Divan3 adică de la guvernul suprem instalat la Iaşi şi îşi prezenta de
asemenea acolo rapoartele. Fiecare ţinut era
implrţit în porţiuni mult mai mici, numite
Ocoale4 , în care era angajat iarişi un conducitor, sub numele de namesnic5 , care se situa sub
conducătorul respectivului ţinut şi primea toate
ordinele de la acesta. Namesnicii trebuiau să
aplaneze micile certuri şi si-i ajute în general
pe conducitor. ln fiecare ocol erau angajaţi 2
zlotaşi6 adică încasatori de contribuţii. ln sfirşit, în fiecare sat se găsea un· vomic adică jude
şi 1, 2 sau 3 vatamani7 adică juzi mici. Aceştia
din Urmi trebuiau sl botirascl cu acordul ţlra
nilor repartiţia trt"butului, sl strângă banii şi si-i
înmâneze zlotaşului. El aplana şi micile certuri
dintre ţărani.

Al. 2. Fiecărui staroste sau ispravnic ii
erau repartizaţi 3 logofeţi1 adică scribi. Unul
dintre ei trebuia sl preia de la zlotaşi banii de
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dem Zlotasch zu Qbemehmen und an den Starosten zu Qbergeben., die anderen zwei wurden
ZI.ir Correspondenz und zu ProceBsachen gebraucht.
Ab. 3. Dem Starosten waren nach cler GrOse des Districts aucb 30 Gerichtsdiener angewiesen. Z. E. in dem Czemowitzer Cinnut
waren 40 Barans9 oder Gerichtsdiener zu Fus
unter Anfiihrung eines Kapitans, 30 Umblators10, das ist berittene Gerichtsdiener unter
Anfilhrung eines Vataff11 oder Lieutenants
und 10 Arnauten12, eine Art von Landmiliz,
unter Anfllhrung eines Czaus oder sogenannten Corporalen angestellet. Diese leztere
waren auch beritten und wurden meistens in
auswărtigen Verrichtungen, als z.E. zur Abschickung der Berichte nach JaBy verwendet.
Ab. 4. Die Barans und Umblators hatten
keine andere Besoldung als Sportlen, die sie
von eingefilhrten Arrestanten oder von Invagiation erworben haben, etc., und daB sie an
Tnout ungleich weniger als der ilbrigen BauemStand, ohneracht selbige mit diesen gleiche
Wirthschaft hatten, zu bezahlen angehalten
wurden. Die Amauten empfmgen vom FGrsten
mooatlich 5 fl. und zahlten gar keinen Tribut.
Ab. 5 . .Zur Aufsicht der Grănze gegen
Pohlen ware in dem Czemovitzer District ein
Kapitan bestellet. Unter diesem stunden 4
Vice-Kapitans und 100, auch .mehr Kalaraschen 13 oder Grinzwichters, welche zugleich
die Mauth Ueberreitersdienste 14 verrichten.
Ihre sonstige Obliegenheit ware, die TerritorialIn.fractiones der Pohlen wie dann auch die dieseitige Emigration zu hintertreiben.
Ab. 6. Diese 100 Kalamschen waren beritten; sie hatten auBer einigen Sportlen, und daB
sie ungleich wenigeren Tribut zahleten, keinen
fixirten Lohn.
Ab. 7. Da nun dieses sămtliche Administrationspersooale, vom Starosten anfangend,
die einzige Amauten ausgenommen, von dem
Ffirsten gar keine Besoldung zu empfangen
hatten, so kann man sich leicht vorstellen,. wie
sie ihrem Amt vorgestanden, und wie sie das
Volk măgen gedrucket haben.
Ab. 8. Die vornehmen Aemter hievon wurden nicht „at dies vitae", sondem nur auf 2
oder 3 Jahre und meistentheils an den Meist-

contribuţie şi

doi erau
procese.
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si-i predea starostelui, ceilalţi
pentru corespondenţi şi în

folosiţi

Al. 3. Starostelui îi mai erau repartizaţi,
conform cu mărimea districtului, 80 de servitori judiciari. De exemplu în ţinutul Cernluţi
erau angajaţi 40 de barani 9 adici servitori judiciari pe jos, sub conducerea unui clpitan, 30 de
umblitori10 ad.ici servitori judiciari citare, sub
conducerea unui vltaf' 1 adicl locotenent şi l O
amluţi 12 , un soi de miliţie a ţAri.i, sub conducerea unui ceauş adicl a unui aşa-zis caporal.
Aceştia din urmi erau şi ei ciliri şi erau folosiţi cel mei des în misiuni eitteme, ca, de
exemplu, la expedierea de rapoarte la Iaşi.
· Al. 4. Baranii şi umblltorii n-aveau altl
salarizare în afara taxelor judiciare pe care le
obţineau de la înşişi arestaţii livrati adicl din
invagiaţie, etc. şi prin faptul el erau ţinuţi să
plătească incomparabil mai puţin tribut ca ceilalţi membri ai stlrii ţirlneşti, firi a ţine seama de faptul că aveau o gospodirie egali cu a
celorlalţi. Amluţii primeau de la Principe pe
luni 5 florini şi nu pllteau nici un fel de tribut.
Al. 5. Supravegherea graniţei cu Polonia
era datl de districtul Cernăuţi în seama unui
căpitan. Sub comanda sa se glseau 4 vicecăpitani şi 100 sau mai mulţi clllraşi 13 adicl
grlniceri, care. executau concomitent serviciul
de vameşi cAliri 14 . Altl obligaţie a lor era de a
împiedica încilcirile teritoriale ale polonezilor, precum şi emigraţia din aceastl parte.
Al. 6. Aceşti 100 de clllraşi erau citiri; pe
lingi câteva taxe, nu aveau nici o leafl ft.XI,
doar că pllteau incomparabil mai puţin tnout.
Al. 7. Cum întregul personal administrativ
începând cu starostele, cu singura
excepţie a arnluţilor, nu primea de la Principe
nici un fel de leafl, ne putem închipui uşor
cum îşi îndeplinea serviciul şi cum trebuie sl
fi asuprit poporul.
menţionat,

Al.8. Dintre aceste funcţii cele nobile nu
erau acordate ,,ad dies vitae", ci doar pe 2 sau
3 ani, de cele mai multe ori celui ce oferea mai
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bietenden verhandelt. Einen solchen Beamten
seine BemOhung ging also dahin, daB er das
filr seine Charge erlegte Geld ehebaldigst
zwiickzubekommen und sich in dieser kurzen
Zeit einen gerecht oder ungerechten Reichthum mit desto gr&erer Verwegenheit zu sammeln suchte, als er keine Strafe zu besorgen
hatte.
Ab. 9. PoUlceyweesen. Alles, was zu einer
guten Pollicey gehllret, ware vemachlABiget.
Die Gesundheit und die Conservation des
Menschen sowohl als des Viehes ware der
lezte Gegenstand, worauf der gehărige Bedacht genommen worden. AuBer in JaBy ist
von keinen Baader, Chirurgo oder Arzt, vielweniger von einer Apothequen etwas zu hOren.
Ab. 10. Die schwangeren Weiber wagen
bey ihrer Niederkunft jedesmal ihr Leben, da
anstatt Hiilfe wider die natil.rlichen Gefahren
der Aberglauben und die UnwiBenheit sie
noch groser machet und durch verkehrte Mittel
den Tod oft nur beschleuniget.
Ab. 11. Wider die Pest ware niemal die
geringste Veranstaltung gemacht.
Ab. 12. Die wegen der schlechten Wartung
oft einreiBende Viehseuche muBte nothwendigerweise weiter um sich greifen, weilen niemand darauf gesehen, daB sich das kranke
Vieh mit dem gesunden nicht vermengen solhe.
Ab. 13. Filr die Sicherheit der. Strasen ist
nie gewachet worden, so daB sie niemalen
sicher waren. Selbst anjezo, da doch so viei
Militair im Lande ist, hllret man alle Augenblick von Strasenraub und Morden.
Ab. 14. Die Landstrasen, bevor die RuBen
im lezten Krieg und zmn Theil unsere Trouppen hereinmarchirten, waren dergestalten vernachlăBiget, daB die Wanderer alle Augenblick
in Moristen, besonders in denen Waldungen
stecken blieben. Moriste, Băche, l..6cher waren selten mit Brucken versehen, und wo doch
eine Brucke gewesen und durch langen Gebrauch zugnmd gegangen ist, da ware niemand,
der sie herstellen wollte. AuBer Ober den Pruth
bey Czernovitz ware keine Ueberfuhr tiber die
FIUBe, derohalben der Wanderer bey nur etwas
anschwollenden WiBem; bis selbe gefallen
sind, warten muBte.
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mult. Eforturile unui astfel de funcţionar se
îndreptau deci către recuperarea cât mai grabnici a banilor cheltuiţi pentru obţinerea posrului şi citre acumularea cu atât mai indrizneaţ!,
în acest scurt rilstimp, a unei bogăţii dobândite
pe drept sau i>e nedrept, cu cât nu trebuia sil
ducă grija vreunei pedepse.
Al. 9. Serviciile obşteşti. Tot ce ţine de
servicii obşteşti era neglijat. Sănătatea şi grija
pentru conservarea omului şi a animalelor
domestice era ultima problemi de care să se fi
ţinut seama indeajlins. ln afara laşilor nu se
aude nimic despre existenţa vreunui felcer, a
unui chirurg sau a unui medic şi cu mult mai
puţin a unei farmacii.
Al. 1O. Femeile gravide îşi riscă de fiecare
datl la naştere viaţa, deoarece în locul unui
ajutor împotriva primejdiilor naturale, superstiţia
şi neştiinţa le mai amplifică şi, dimpotrivă,
mai accelereazi moartea prin măsuri greşite.
Al. 11. împotriva ciumei nu s-a luat niciodatA nici cea mai mică măsură.
Al. 12. Epizootiile izbucnite din cauza
proastei îngrijiri nu puteau să nu se extindă
mai departe, căci nimeni nu avea grijă ca animalele bolnave să nu se amestece cu cele sănă
toase.
Al. 13. Nimeni nu avea grijă de siguranţa
drumurilor, astfel că acestea nu erau niciodată
sigure. Chiar şi acum, când se găseşte atâta
armat! în ţari, se aude în orice clipă "e jaf şi
omor la drumul mare.
AL 14. lnainte ca ruşii şi. în parte, trupele
noastre să fi intrat în cursul ultimului război în
ţari, drumurile erau atât de pirliginite, încât
căllitorii se impotmolea,u în orice moment în
mlaştini. mai ales înlăuntrul pădurilor. Mlaşti
nile, pâraiele, gropile erau arareori prevăzute
cu podeţe şi, acolo unde totuşi fusese un pod
care se plibuşise de lungi folosire, nu exista
nimeni să-l refacă. Afari de bacul peste Prut la
Cerniuţi nu exist! nicăiri o posibilitate de traversare a râurilor, astfel ci un cilător surprins
de ape numai puţin umflate, trebuia sli aştepte
pâni acestea scădeau.
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Ab. 15. Die wenige StrasenwirthshiuBer
bestehen aus elenden Erdh(ltten, die meistens
nur Brandwein schenken.
Ab. 16. Gegen Ueberschwemmungen,
welche ganze Ortschaften bedrohen, geschah
ger keine Vorkehrung.
Ab. 17. In denen Stldteo, wo eine beBere
Pollicey zu vermuthen wire, ist die nemliche
FahrliBigkeit wie im gaozen Lande wahrzunebmen. Keine Vorsicht wegen Feuersbrilnste, keine Victualienta:u, kein ordentliches MaaJJ oder Gewicht, keine Sauberkeit,
keine in Ordnung verbundene Gemeinde oder
Zunft und tlberhaupt nichts, so einer Stadt zm
Zierde wire oder ihr Autkommen be(6rdem
~note, wurde in Stidten beobachtet.
Ab. 18. Die Edelleute wenden auf ihre
Wohnungen nicht das Geringste. Minen im
Walde habeo sie niedere, kleine und nach der
Ttlrkischen Art gebaute HiuBer. Diesemnach
ist es nicht zu verwundem, daB in der Verhăltnill des Edelstandes gegen den Bauem die
Bauart des lezteren, wie schon weiters
oben beschrieben worden, ohnertriglich
bestellet sey.
Ab. 19. Justlz..Admlnlstratlon. Die Justitz
wurde folgendermaBen administriret: Weno
die Bauem· unter einander Processe banen, so
ware ihre erste Instanz der Dwomik; von da
gingen sie zum Namesnik des Okols, von
diesem zum Starost oder Spravnik und endlicb
zum Ftlrsten selbsten, 'fJ'elcber die Sacbe durcb
deo zu Jassy aufgestellten Divan bat entscbeideo laBen. Der Adel bane bingegen seine erste
Instanz beym Starosten, sodano konote er zum
FOrsten appelliren.
Ab. 20. Das ,,Jus necis" hatten die Starostea oder die Ispravniks nicbt in Hin<:';en, dabero alle Criminalia nacb Jassy haben expediret werdeo mtlBen, mit der Anmerkung, daB
auch daselbst das Todesurtbeil wider einen
Edelmann ohne expreBen Firman oder Befebl
der Pforte nicbt vollzogen werden dmfte. Docb
waren die Criminalisten15 meistens so glncklich, daB sie theils von der Reise, tbeils au5 der
GefingniB sich mit Geld erl6Bet haben.
Ab. 21. Die Verkaufung der Gerecbtigkeit
ware \lberbaupt eine gemeine Sacbe, und da
(lber die Starosten niemand gesetzet ware, so
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Al. 15. Puţinele hanuri de pe marginea
drumurilor constau din colibe mizerabile de
lut, care oferi de obicei doar rachiu.
Al. 16. Im.potriva inundaţiilor, care ameninţi localitiţi întregi, nu s-a luat nici o mlsuri.
Al. 17. Io oraşe unde ne-am aştepta la servicii mai bune, se manifest! aceeaşi neglijenţi
ca în toati ţara. Nici o prevedere împotriva
incendiilor, nici o taxi pe victualii, nici o mlsuri sau greutate controlatl, nici o curiţenie,
nici o comunitate sau breasll legati prin organizare şi în general nimic ce ar înfrumuseţa
oraşul sau i-ar promova ridicarea nu se poate
constata în oraşe.
Al. 18. Nobilii nu pun nici cel mai mic
pe locuinţele lor. Au case joase, mici şi
clldite în felul turcesc în mijlocul pldurii. Nu
este deci de mirare că, având în vedere raportul dintre nobilime şi ţirinime, modul de construcţie a caselor acestora din urmi este, aşa
cum s-a descris mai sus, de-a dreptul inadmisibili.
preţ

Al. 19. Administrarea Justiţiei. Justiţia se
administra în modul urmltor: Când tiranii
aveau procese intre ei, prima lor instanţl era
vornicul; de aici mergeau la namesnicul ocolului, de la acesta la staroste sau la ispravnic şi,
în stirşit, la însuşi Principele, care lisa decizia
ÎD cauzl ÎD seama Divanului instalat la laşi.
Nobilimea insi îşi avea prima instanţi la staroste şi putea apela dupi aceea la Principe.

Al. 20. ,,Jus necis" nu era în mAoa starostilor sau a ispravnicilor, din care cauzl toate
cazurile de criinl trebuiau sl fie expediate la
laşi, cu observaţia ci nici acolo condamnarea
la moarte a unui nobil nu putea fi executat!
firi un firman sau un ordin expres al Porţii.
Dar totuşi criminalii 15 erau de obicei atât de
norocoşi, incit sclpau în parte inel în timpul
cilltoriei, în parte chiar din închisoare contra
bani.
Al. 2}; Vânzarea justiţiei era în general
fapt comun, şi deoarece nimeni nu era plasat
deasupra starostilor, aceştia şi făceau ceea ce
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thaten selbe aucb immer, was sie wollten, und
wenn sie aucb einer Ungerecbtigkeit Qberwiesen wurden, so waren die Strafen dem
I.aster nicbt angemeBen, weilen sie b&:bstens
auf die Indemnisation des Beleydigten sicb
erstrecketen.
Ab. 22. Kein ordentlicber „Codex legum"
ist bierlandes vorbanden; folglich batte bier
die Recbtsgelertbsamkeit keinen Platz. Die
Starosten oder Spravniks untersuchten die
obne allen Advocaten vorkommende Strittigkeiten nur nacb ihrer natOrlicben Einsicbt und
verfaBten ihre Sentenzien meistens nur „ex
consuetudine".
Ab. 23. In grosen und verwikelten Sacben
wurde der Metropolit von Jassy zu Ratb gezogen, welcber einzig und allein ein Gesitzbucb,
welches die Moldauer Pravilla nennen, beybanden bat. Dieses Bucb, dem Vemebmen
nacb, bandelt mebr von Kircbengebriucben
und dOrfte allenfalls meistens die „Casus conscientiae" betrefîen.
Ab. 24. Gelstllcber Stand und Jurlsdlctlon. Der biesige Clerus bestebet aus 1 Metropoliten, der zwar zu Jassy residiret, 1 Biscboff,
der zu Radaouz seinen Sitz bat, 1 Diken oder
Suffraganeo des JaBier Metropoliten, welcher
zu Suczava wohnt, 415 Popen, die die 241
Kircben als Pfarrer zu besorgen baben, 86
Diaconen, 466 Kaludier oder griecbiscbe
M6ncben, in 31 Kl6ster wohnhaft, 88 Kaludierinnen, welcbe tbeils in ihren vorbandenen
5 Kl6stern, tbeils bier und da bey denen
Kircben zum Gottesdienst angestellet steben16•
AuBer diesen ist in Monaster Putna ein jubilirter Metropolit, der alda obne allen geistlicb
oder weltlicben Gescbiften in der Rube lebet.
lmgleichen befindet sicb zu Borduschan
unweit Suczava ein Erzbiscboff der griechiscben nicbt unirten Nation, welcber keine Dioeces besitzet.
Ab. 25. Alle diese Clerisey ist obne aller
WiBenscbaft und die UnwiBenheit erstrecket
sicb bey denen mebresten aucb auf die Glaubenssacben. Ihr Privat-Lebenswandel will
eben aucb nicht allerdings belobet werden,
docb wiBen sie durcb die Hypokrisie des allzustrengen Fastens die Einfalt des Pobels in
engen FeBeln zu erbalten.
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voiau. şi chiar daci li se dovedise vinoviţia,
pedepsele nu erau pe misura vinei, ele limitându-se cel mult la despigubirea celui nedreptiţit.

Al. 22. tn această ţari nu există un „Codex
legum" cum se cade; prin urmare ştiinţa juridici nu-şi gisea locul. Starostii şi ispravnicii
cercetau certurile înfiţişate firi avocaţi, numai
dupi aprecierea lor naturali şi redactau sentinţele cel mai adesea numai „ex consuetudine".

Aţ. 23. tn cazuri mari şi încurcate se cerea
sfatul Mitropolitului din laşi, care era singurul
care dispunea de un codex judiciar, pe care
moldovenii ii numesc Pravila. Dupi câte am
auzit, aceasti carte se ocupi mai mult de obiceiurile bisericeşti şi se referi în orice caz
eventual la „Casus conscientiae".

Al. 24. Starea clericali şi jurisdicţia.
Clerul de aici consti din 1 mitropolit, care îşi
are ce-i drept reşedinţa la laşi, 1 episcop, care
îşi are reşedinţa la Ridiuţi, 1 vicar ad.ici sufraget al mitropolitului de la laşi, care locuieşte la Suceava, 415 popi, care au. ca preoţi,
grija celor 241 de biserici, 86 de diaconi, 466
de cilugmi ad.ici monahi greceşti, care locuiesc
în 31 de mlnistiri, 88 de cilugiriţe, angajate
în parte în cele 5 miDtitiri ale lor, în parte ici
şi colo în biserici pentru slujba divini16 • tn
afara acestora se giseşte în ministirea Putna
un mitropolit jubiliar, care triieşte aici liniştit,
firi nici un fel de afaceri duhovniceşti sau
lumeşti. De asemenea se giseşte la Burdujeni,
nu departe de Suceava, un arhiepiscop de confesiune greceasci neuniti, care nu posedl
diocezl.
Al. 25. Tot acest cler este lipsit de orice
lor se extinde adeseori şi
asupra problemelor de credinţ!. Nici modul lor
de viaţ! particulari nu poate fi chiar liudat,
dar prin ipocrizia unor posturi exagerat de
severe, ştiu sA ţini naivitatea norodului în cituşe strânse.
ştiinţi şi neştiinţa
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Ab. 26. Der Metropolit von JaBy hat die
Helfte des Suczaver Districts in diesem Cordon zu seiner Dioeces; des Bischoff von Radaouz seine hingegen erstrecket sich weit Qber
dieBeitigen Cordon, woraus sich die Vennischung der geistlichen Jurisdiction des diesund jenseithigen Cordons zum Nachtheil der
Regierung abnehmen llOt.
Ab. 27. Die Geistlichkeit stehet weder „in
Spirituah'bus" noch „in Temporalibus" in Passiv-Processen unter der weltlichen Jurisdiction. Sie mQBen in beiden Flllen bey dem
FGrsten angeklagt werden, welcher sodann die
Sache dem betreffenden Bischoff zur Untersuchung und Abthuung zuschicket, und erst
alsdann, wenn die Theile mit dem bischOfflichen Sentenz unzufrieden sind, k6nnen sie
zum FGrsten appelliren, der die Klage bey dem
Divan unter dem Praesidio des Metropoliten
untersuchen und finaliter entscheiden llBt.
Dieses alles verstehet sich, wenn der Actor
weltlich ist; sind sie aber beyde geistlich, so
wird der Handel bios unter ihnen ausgemacht;
dahingegen, wenn der Actor geistlich und der
Beklagte cin Laicus ist, so wurde die Klage
bey dem betreffenden StaJ'osten oder Spravnik
angebracht.
Ab. 28. Du Tribut. Der Gospodar oder
der unter diesem Nahmen in dem FGrstenthum
Moldau regierende FGrst ist bekanntermaBen
an die Pforte eine gewiBe Summa Geld unter
dem Nahmen Tribut alljlhrig abzufilhren
schuldig, noch mehr aber kosteten denselben
der Geiz des Veziers und die Intriquen, die der
FGrst zur Erhaltung seines Besitzes immer
spielen muBte 17 • Das hierzu in einer nicht
geringen Quantitit erforderliche Geld wurde
nun nebst deme, was der FQrst zu seinem
Uoterhalt und fl1r die Staatsausgaaben fl1r n6thig erachtet hat, unter verschiedenen, oft nur
erdichteten Tituln dem Land zur Abfilhrung
auferleget.
Ab. 29. Die Bojan, das ist der grose Adel,
samt ihrer Bedienung, die Kl6ster, die Kirchendieners, die gerichtsbarkeitlicbe Pers0nen
und Dieners, worunter auch die Dwomiks und
Vatamanns begriffen sind, waren von diesem
Tribut mit der schon oben bemerkten Restriction befreyet, wozu man nocb die sogenanote
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Al. 26. Mitropolitul de Iaşi are în dioceza
sa jumătate din districtul Suceava dinliuntrul
acestui Cordon; aceea a episcopului de Ri~uţi se întinde dimpotrivi mult dincolo de
Cordon, de unde rezulti un amestec al jurisdicţiei spirituale de o parte şi de alta a Cordonului, ceea ce este spre dezavantajul guver-

nirii.
Al. 27. Clerul nu se afli sub jurisdicţia
lumeasci nici „in spirituah'bus", nici „in temporalibus" în procese pasive. ln amindoui cazurile trebuie si-şi adreseze acuzaţiile Principelui, care trimite cauza respectivului episcop pentru cercetare şi încheiere, şi abia după
aceea, daci pirţile sunt nemulţumite cu sentinţa episcopali, pot apela la Principe, care
lasi ca cercetarea şi hotirirea finali asupra
plângerii să fie luati de Divan sub preşedinţia
mitropolitului. Toate acestea, se înţelege, dacă
acuzatorul este un laic; daci insi amindoi sunt
cleric~ atunci conflictul se rezolvă numai intre
dânşii; dimpotrivă, dacă acuzatorul este un
cleric şi acuzatul un laic, atunci plâng~ea este
adusi în faţa starostelui sau a ispravnicului.

Al. 28. Tributul. Gospodarul sau Principele, care domneşte sub acest nume în Principatul Moldovei, este, cum se cunoaşte, dator
si depună la Poartă anmnite sume de bani sub
numele de tribut, dar încă mai mult îl costă pe
acesta zgârcenia vizirului şi intrigile pe care
trebuie si le mAnuiasci mereu Principele pentru menţinerea stipAnirii sale 17• Banii, în cantitate deloc mici, necesari în aceste scopuri erau
puşi, împreună cu cei pe care Principele ii
socotea necesari pentru întreţinerea sa şi pentru cheltuielile statului, în sarcina ţirii sub titulaturi diverse, uneori numai inventate.

Al. 29. Boierii, adici înalta nobilime,
împreuni cu servitorimea lor, ministirile,
servitorii bisericii, persoanele şi servitorii justiţiei, din care ficeau parte· şi vornicii şi vatamanii erau eliberaţi de acest tribut, cirora trebuie să li se adauge aşa-numiţii scutelnici.
Aceşti scutelnici sunt ţirao.i 11 pe care Princi-
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SkutelDitzy reclmen lwm. Diese Skutehlitzy 11
1ind Bauem, welcbe der FOnt zur Belohnung
der Verdiemte eine1 oder anderen Bojan în
mebrerer oder wenlgerer Amabl von dem
Tn'but freyspricbt, demit sie în RGcblcbt die1es NacblaBes ibren Bojaren desto mehr roboten und gleicbum ihre Leibeigene &e)'D sollen,
wobey die Bojan die vermOgendeste zu
wlhlen nicbt vergeBen babeD.
Ab. 30. Die BllllOige Zigeuner, jene nemlicb, ft1r welcbe von der GrundobriaJceit, meiltena aber von denen Kaludier1 Hluser erbauet
worden sind, wwden ala bemcbaftlicbe Dleners betracbtet und trugen zum Tribut der
Familie nur 2 n. 30 la. bey 1'; gleicbwie auch
somten unter dem Nabmen Sluscb20 Bojare1t
oder Bojarendieners aebr viele Unterscbleife
gescbeben sind, da man unter dem Vorwand
der Fiscberey, Jlaerey, Binderey, ScbUrerey,
etc. viele vermOgende Bauern dem contribuirenden Stand entzogen hat.
Ab. 31. Der contribuirende Stand ware
also:
1. die kleinen Edelleute, Scblyacbt21 ae·
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pete li 1eutefte ID numlr mai mare •u mai mic
de tribut, ca rl1platl pentru serviciile unuia
iau ale altui boier; pentru ca, ţinlnd seama de
aceutl 1cutlre, acettia (adicl \iranii n.n.) li
roboteucl cu atat mal mult pentru boier, devenind oarecum Iobagii lor, boierii neuitand
11-i aleagl pe cei mai tnstlriţi.

Al. 30. Ţipn.il qeza\~ adicl cei clrora li
se conatruiserl cue de cltre autoritlţile funciare, dar cel mai adeseori de cltre ciluglri,
erau consideraţi aervitori ai domni.ei 'i contribuiau la tribut cu numai 2 fl. 30 kr. (2 Gulden= florini ti 30 Kreuzer = creiţari. n.n.) 1';
1-a procedat de asemenea la multe evaziuni 1Ub
numele de 1lu&{20 boierefti adicl 1ervitori ai
boierilor, clei 1ub pretextul de a fi pescari,
v&nltor~ leptor~ ciobani etc., mul\i ţlrani Jn.
atlri\I erau 1ustraşi Ilirii de contribuabili (birnici n..n.).
Al. 31. Starea birnicilor consta deci din:

t. Nobilii mlnmţ~ numiţi •liah\i\i21,

nannt,

2. die Popen,
3. Armenier und sonstiae Handellleute,
4. die Juden,
S. die Bauern.
Ab. 32. Alte în jede dieser ClaBen phOrlge Familien wurdeD insbelondere taxirt, aucb
ftlbrten ihreD Tn'but ,,in separato" ab.
Ab. 33. Die Art der Au11cbreibun1 des
Tribull, soviet al1 e1 den BauernÎtand betritft,
ware, daB man die zum Tn'but bellimmte poze Summa Oeld mit der Zahl deren im pnzen
Lande vorfindigeo Familien dividirte und du
Productum aur jede Familie, obne aur die
mebrere oder wenigere Hubscbaf'ten eine1
jedweden eine Rucksicbt zu baben, zur Scbuldigkeit angescbrieben bat. Man verraBte zu
diesem Ende zuent eine 1ummari1cbe VerzeichnuB aller Dorfichaften nebit Bemerkung
deren în jedem Dorr vorfindlgen Familien,
wel,cbe leztere aber immer 10 rat1cb angegeben wurden, daB man în jedem O'n aucb ein
3tel der Insa8en ver1chwiegen hat. Die1er
Betrug ilt wmo leicbter angepngen, ala aelber

2. Popi~
3. Armenii fi alţi nepitorl,
4. Evreii,
s. Tiranii.
Al. 32. Toate familiile aparţinlnd fieclrela
din ace1te claie au foit taute deosebit fi-•i
achill tributul „in 1epuato".
Al. 33. Cit priv„te atarea ţlrlneuci, modul de 1tabilire a tributului era urmltorul: 1e
lmplrţea toatl 1uma banilor la numlrul de
f'llniilii prezente tn toatl tar• fi rezultatul H
atn'buia drept datorie fleclrei f'amili~ firi a 1e
ţine 1eama de avutul mal mare sau mai mic al
neclruia. tn acest scop se întocmea o listl
sumari a tuturor satelor cu notarea (nwnlrului) r.millilor exi1tente iD fiecare 1at, care lnal
era Indicat întotdeauna greflt ln 8f& fel, ca în
fiecare localitate o treime din locuitori al fie
trecu\I 1ub tlcere. Aceutl lnfelltorie era acceptatl cu atlt mai UfOr, cu clt era protejat!
prin confirmarea 1taro1telui corupt· pentru
aceuta cu bani.
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Bestăttigung deren mit Geld hiezu bestochenen Starosten geschiitzet ware.
Ab. 34. Die Summa mm. die durch solche
Repartition nach der Proportion der falsch
angegebenen Familien auf jedes Dorf zugefallen ist, wurde von der Dorfsgemeinde selbst
unter die eigentliche Anzahl der Innwohner
nach MaaB des mehreren oder wenigeren
Verm.6gens eines jedwegen vertbeilet, und
hatte sich darein niemand mehr zu mischen.
Ab. 35. Die Art. welche die Gemeinden in
dieser Subrepartition beobachtet haben, bestunde in deme, da8 sie die ganze Summam in
-zwey Tbeile theileten und die eine Helfte auf
das vorhandene Vieh eines jedweden, die andere Helfte aber auf die Rubrique von Kopfgeld warfen, ohne da8 sie, soviel als lezteres
betrifft, auf den Reicheren oder Aermeren eine
Rucksicht getragen hitten. Oder sie theilten
diese zweite Helfte wiederwn in 6 gleiche
Theile; 3 Theile hievon wurden auf die Reiche, 2 auf die Mittlere und I Theil auf die
Armen als Kopfgeld angeschlagen. Die Reichen hiesen jene, die nebst HauBwirthschaft
Viehzucht oder sonstigen Handel hatten; die
Mittleren weiters hieBen, die bios mit HauBwirthschaft sich emihrten; unter die Armen
endlich wurden nebst Wittwen jene genommen, welche bios mit der Handarbeit ihre Nahrung suchten.
Ab. 36. Dieser das ganze Jahr bindurch
unter verschiedenen Nahmen von Winter- und
Sommer-Fomarit22, dann unter dem Nahmen
Stverten23 bald allmonatlich, bald 1/4 jihrlich
einzuziehende Tribut mag in lezteren Jahren
vor dem ruBischen Krieg samt der Ressura2~
oder sogenannten Sportlen des Starosten beynahe 1S O. per Familie betragen haben. mit der
Erinnerung jedoch, da8 dieser Betrag nicht
individualiter von jeder Familie, sondem „in
concreto", und zwar mit Beyziebung deren
verschwiegenen Familien und, wie scbon
oben gesagt, nach der Proportion des Vermogens eines jedweden abgefiihrt zu wecden
pflegte.
Ab. 37. Sothanen Tribut einzucaBiren hat
es MOhe und 6fters auch Schlige UDd GefingniB gekostet; inn-zwischen hat das einmal bestimmte Quantum. und wenn es auch eine Emi-
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durch

Al. 34. Suma care revenise prin aceastl
cu familiile greşit indicate pentru fiecare sat era distribuitl de însăşi
comunitatea slteascl asupra numlrului real de
locuitori pe mAsura awtului lor mai mare sau
mai mic şi nimeni nu mai avea voie si se
amestece în aceasti chestiune.
repartiţie proporţionali

Al. 35. Modul pe care-l respectau în aceastl sub-repartiţie comunele consta în împirţirea
sumei întregi în două pirţi, din care jumătate
era repartizat! dupii numărul de vite ale fiecăruia, iar cealaltl jumiitate conform rubricii
cap de om, firii ca, în aceastl din urmi privjnţl sii se ţină seama de cei mai bogaţi sau
mai săraci. Sau divizau această a doua jumiitate iariişi în 6 pirţi egale: dintre acestea, 3
pirţi reveneau ca impozit pe cap de bogat, 2
pirţi pe cap de mijlocaş şi 1 parte pe cap de
sărman. Bogaţi se numeau cei ce practicau. pe
lângă gospodiirirea casei. creşterea vitelor sau
vreun altfel de negoţ; mijlocaşi se numeau mai
departe cei ce se hriineau numai de pe urma
gospodiririi casei; ca tlcind parte din siricime se considerau. pe lângă viiduve, cei ce se
hriineau numai din munca mâinilor lor.

Al. 36. Acest tribut care se incasa când
lunar, când trimestrial în cursul întregului an
sub denumirile diferite de fumirit22 de iarnii şi
de varii, apoi sub cea de sferturi23 , se va fi ridicat în ultimii ani dinaintea războiului rusesc,
împreuni cu risura2~ sau aşa-zisul bir al starostelui. la aproape 15 n. per familie, dar reamintindu-ne cii aceastl sumii nu se obişnuia si
fie pliititl individual de fiecare familie, ci ,,in
concreto" cu contribuţia familiilor trecute sub
ticere şi. cum s-a spus mai sus, proporţional
cu avutul fieciiruia.

Al. 3 7. tncasarea acestui tribut era anevoioasii şi a trebuit sii se foloseascl adeseori bătaia şi închisoarea; până la urmi cvantumul, odatl fixat. trebuia si fie livrat
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gration verursacbet bine, im ganzen milBen
abget:ragen werden.
Ab. 38. Hier kann zugleicb angefilhret
werden, auf welche Art der Bauer das zu dem
ibn betreffendt:n Tribut erforderlicbe Geld
aufgetrieben babe. Er pflegte nemlicb meistens, wenn die Zeit des Tribu.ts berannahete,
ein oder anderes Stuck von seinem Vieb zu
verkaufen, oder er nabm von seinem Grundberm wie aucb von Fremden, besonders aber
von denen Armeniern, tur das Heumacben in
vomus Geld auf. Er bekam gemeiniglicb 1 fl
tur eine sogenannte Falscbe, welcbes einen aus
2880 Quadratklaftem bestebenden WiesenFleck ausmachet. Auf diesem Fleck mu.Bte der
Bauer filr den empfangenen einen Gulden das
Gras abmăhen und das daraus werdende Heu
daselbst in Schobem oder Trilsten suzammenricbten. Eine Falltscbe gibt im gemeinen Jabr 3
Wăgen oder ungefibr 100 Portionen Heu.
Ab. 39. AuOerdem bekamen die lingst
Galliciscben Grănzen wobnende Bauern nicbt
wenig Geld filr Brennbolz, welcbes sie in dieseitigen Wildem obnentgeldlicb gehauet und
nacb Gallicien zum Verkaufverfiibret baben.
Ab. 40. Das den Bauernstand betreffende
Tribut wurde in den Darfem durcb die Dworniks zusammengesammelet und den Zlotascben
und durch diese denen Starosten ubergeben.
Ab. 41. Die ilbrigen unter den Tributstand
nocb geh6rigen ClaBen, als:
Kleine Edelteute, Popen, Juden, Handwerksleute wurden zum Tribut, wie scbon
gesagt, besonders angescblagen, welches
obngefehr per jede Familie folgendes mag
betragen baben:
1 Scblyacht ..................................... 12 fl.
1 Pop ................................................. 3 „ 30 kr.
1 Armenier u. sonstiges
Handelsmann ································ 14 „

1 Jud ................................................ 10 „
welcbes aber um so weniger verliBlich angegeben werden kann, als die Partheyen, exclusive der Popen, welcbe nicbt mehr, nicht weniger als die 3 fl. 30 kr. zu zahlen hatten, alle
Jahre andere Repartitionen und andere „Titulos Tn"buti" bekommen baben.
Ab. 42. Den diesen ClaBen betreffenden
Betrag haben die Zlotascben von jeder Familie
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în întregime, chiar de ar fi provocat o emi-

grare.
Al. 38. Aici putem arita de asemenea cum
tlcea rost ţinmul de banii necesari achitării
tributului care-i revenea. Cind se apropia timpul tributului, obişnuia si-şi vândă o vită sau
alta sau lua de la moşierul său sau de la străini,
dar mai ales de la armeni un avans pentru
flcutul finului. El cipita în general 1 fl. pentru o 8'a-zisă falce, ceea ce ar corespunde unui
petec de fineaţi de 2880 de stinjeni pitraţi
(1 falce = 1,43 ha, n.n.). Pe acest petec ţăranul
trebuia si cosească pentru 1 florin iarba şi să
clădeasci finul reztiltat în clăi sau stoguri. O
falce dă într-un an obişnuit 3 care sau vreo 100
de porţiuni de făn.

îşi

Al. 39. Afară de aceasta ţăranii care locuiau în lungul graniţelor cu Galiţia obţineau
nu puţini bani pentru lemne de foc, pe care le
tăiasem fllrl plată în pădurile de dincoace şi le
transportaseră pentru vânzare în Galiţia.
Al. 40. Tributul care-i privea pe ţărani era
strins în sate de vornici şi de zlot8'i şi predat
de aceştia starostilor.
Al. 41. Celelalte clase care aparţineau
tributarilor ca: micii nobili, popii, evreii,
meseri8'ii erau obligaţi separat la tribut, fiecărei familii revenindu-i aproximativ urmă
toarele:
stării

1 şliabţiţ.......................................... 12 fl.

1 popă.··························· ....................3 „ 30 kr.
1 armean şi alţi
negustori....................................... 14 „
1 evreu............................................. 10 „
ceea ce se poate evalua cu atât mai puţini siguranţi, cu cAt pirţile, cu excepţia popilor,
care trebuiau si plătească nici mai mult, nici
mai puţin de 3 fl. 30 kr ., primeau în fiecare an
"Bită repartiţie şi alte „titulos tn"buti".
Al. 42. Suma corespunzătoare acestor
clase trebuia să fie cerută de zlotaşi fiecărei
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insbesondere abzufordem und denen Starosten
zu ilbergeben gehabl
Ab. 43. Verschledene Reealla und Cammeralla. AuBer dem Tnbut, den der F\lrst bey
der allgemeinen Ausschreibung theils filr die
Pforte, theils filr sicb ausschrieb, hatte er nocb
andere Einnabmen, die ihme alleinig zugeMrten und dieserwegen bier unter die Regalien abgebandelt werden.
Ab. 44. Guostlna oder Scbaafzehend.
Die sogenannte Guostina25 , welcbe auf alle
fremde und einheimiscbe Scbaafe das Stuck
auf S kr. angescblagen ware, wurde sowohl
von Bojaren als Geistlichen und Bauern, mit
einem Wort von allen Stinden bezablet.
Ab. 4S. Desetina oder Schwelne- und
Blenenzebend. Die Desetina war eine Abgabe
filr jedes Stuck Scbwein und filr jeden Bienenstock, und zwar dergestalt, dass die Edelleute und Klostergeistlicbkeit a 6 kr ., die
Bauem abera 12 kr. per Stuck taxiret wurden,
mit weiteren Verwirrung jedocb, daB die
Bojars und Monasters (wenn sie gleich 1OOO
und mehr Stuck gebabt hătten) niemal mehr
als 6 kr., die Schlyachts oder kleine Edelleute
UD<i Popen hingegen, auf den Fall, daB die Popen
ilber 30 und die Schlyachts ilber SO Stuck
gebabt baben, filr den UeberfluB, so wie die
Bauern, 12 kr. per Stuck entrichten muBten.
Ab. 46. Konltza oder Grundeeblihr filr
dle Welde des fremden Vlebes. Die Konitza26 wurde im Sommer undim Winter insbesondere abgenommen. Erstere bies Konitza
Divara27 und bestund in dem, daB von jedem
Stuck fremden Homvieh 20 kr. abgenommen
wurden; die 2. ware Konitza Diama genannt,
nacb welcher filr jedes Stuck Homvieh oder
Pferd, welcbes allhier ilberwintert wurde, 49
1/2 kr. bezablet werden muBte. Man kaun sicb
leicht vorstellen, was fllr Schwierigkeiten,
besonders aber in der Eruirung der eigentlicben l.ahl des vorhandenen Viehes sich ergeben milBen, und zu welch Betrilgereyen und zu
was fllr Unterdruckungen diese Arten von
Tribut mOgen den AnlaB gegeben habeir, dabero auch der Fiirst von der Moldau, um alte
Laufweitigkeiten zu vermeiden, alle derley
Geldgebilhrnillen "plus offerenti" zu verkaufen pflegte.
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familii separat şi să fie predată starostilor.
Al. 43. Diferite reeaUa şi cammeralla. în
afara tnbutului pe care Principele îl pretindea
prin prescripţie generali atât pentru Poartă, cit
şi pentru sine, el mai avea alte venituri, care-i
aparţineau exclusiv şi vor fi tratate de aceea
aici la capitolul regalia.
Al. 44.

Goştina

adlcil. zeciuiala oilor.

Aşa-numita goştină 25 , care era evaluată pe

fiecare oaie străină sau indigenă la S kr., era
atât de boieri cât şi de clerici şi de
tirani, cu un cuvânt de toate stările.
pliitită

Al. 4S. Desetina adlcil. zeciuiala porcilor
albinelor. Desetina era o dare pentru fiecare
P9rc şi fiecare stup de albine, şi anume în aşa
fel ca nobilimea şi clerul mănăstirilor sii fie
taxaţi cu câte 6 kr., ţăranii insii cu 12 kr. per
bucată, cu încurcătura suplimentarii că boierii
şi mlnistirile (chiar de ar fi avut 1000 sau mai
multe bucăţi) nu pliiteau nicicând mai mult de
6 kr. per bucată, dar, dimpotrivă, şliabţiţii,
ad.ici micii nobili, precum şi popii, în caz că
popii aveau ai mult de 30, şi şliabiiţii mai mult
de SO, trebuiau si plltească pentru surplus, ca
şi ţăranii, 12 kr. per bucalii.
şi

Al. 46. Coniţa adlcil. darea pe teren pentru pil.şunarea vitelor stril.lne. Coniţa26 era
impusii vara şi mai ales iarna. Cea dintâi se
numea de vară27 şi consta în aceea că pentru
fiecare bucată de vitl comută striiină se impuneau 20 kr.; a 2-a se numea de iarnă, conform căreia trebuiau să se pliteasci pentru
fiecare vitl comut! sau cal care ierna acolo 49
112 Ier. Este uşor de închipuit ce greutăţi trebuiau să rezulte în stabilirea numirului real al
animalelor existente şi la ce inşellciuni şi la ce
asupriri trebuie si fi dat naştere aceste feluri
de tribut; de aceea, pentru a evita toate complicaţiile, Principele Moldovei obişnuia sii vândi
aceste dări în bani „plus ofTerenti".
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Ab. 4 7. Kaldararlt oder BrandwelnK6uelpld. Unter dem Nahmen Kaldararit21
wurden von jedem Brandwein-KOssel S O. 30
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Al. 47. Clldlrlrlt adlcl taH pe cazane
de rachiu. Sub numele de cildlririt21 se prelevau de la fiecare cazan de rachiu 5 fl. lO kr.

kr. abgenommen.
Ab. 48. Kamlna oder Schlacht- und Zaplen1eld, 10 von Stidten eln1e1an1en. Die
vorhandene Stldte waren zwar filrstlich, trugen aber auBer dem gewOhnlichen Tribut dem
Fill'sten wenig ein. Die Zehend wurde zu Czernovitz denen Kaludiem211, in flbrigen Stldten
denen Innwohners geschinket. Die wenigen
Regalien der StAdte hei.Ben Kamina30, welche,
obschon dem Fflrsten zugehOrige Einnahmen,
der Kaminar oder der so genannte Landrichter
genoDen hat.
Ab. 49. Solche bestanden:
filr 1 Stuck geschlachtetes Vieh in... 15 kr.
„ 1 „ Schaaf .............................. 2 1/2 kr.
„ 1 Eimer Wein von 15 Halben ....... 1 kr.
„ 1 VaB Bier .................................... 6 „
„ 1 Brandwein-KOOel auJ3er
dem Kaldararit ......................... 3 fl. 40 kr.
„ 1 Waxs-Pre8 .............................. 3 „ 40 „
„ 1 Brandwein-Schank ................. 3 „ - „
welch alles, soviet als es den Bukoviner District betrifft. auf ohngefehr 600 fl. in aliem
mag ausgetragen haben.
Ab. SO. Mautb. Die Mauth war ebenfalls
ein dem Fflrsten gehOriges Regale, welches
aber eben auch flberhaupt „plus offerenti" verkaufet wurde, wofnr dem Fflrsten aus dem
gamen Fflrstenthum Moldau jihrlich beynahe
100.000 O. sollen eingegangen seyn.
Ab. S l. Zu Czemovitz, Szyreth und Suczava waren Mauthner mit hinlinglichem Personali angestellet, die ihre ordentlichen Tariffen hatten; innzwischen pflegten die Kalarascben oder Ueberreiters oft selbst den
Schleichhandel zu bemrdem.
Ab. 52. Wie viei nun dieser Bukoviner District an derley Mauthgefăllen nach der Proportion der flbrigen Moldau mag abgeworfen
baben, li8t sich nicht bestimmen, soviel aber
als sich aus dem Protocoll des in Czemovitz
angestellt gewesenen Dreysigers 31 abnehmen
lă8t. ist die dasige Mauth-Einnahme jihrlich in
1O bis 12.000 tl bestanden.
·
Ab. 53. Hier mu8 ich endlicb auch noch
andere Geld-Einnahmen beschreiben, welche

Al. 48. Camlna adlcl darea pe mlcelirlt
hluturl, care provenea din oraşe. Oraşele
existente erau, ce-i drept, domneşti, dar aduceau, în afara tributului obişnuit, puţine venituri Principelui. Zeciuiala din Cemiuţi era
diruiti cilugirilor2P, cea din alte oraşe locuitorilor lor. Puţinele regalii ale oraşelor se cheami camine 30 , de care se bucura ciminarul
adici aşa-numitul jude al ţirii.
şi

Al. 49. Acestea erau:
pentru 1 bucati vită tiiati ............... 15 kr.
„ 1
oaie „ ....................2 113 kr.
„ 1 gileati de vin de 15 jumătăţi 1 kr.
„ 1 butoi de bere ........................ 6 kr.
1 cazan de rachiu, în afara
cildiriritului ..................... 3 fl. 40 Ier.
1presi de ceari ...................... 3 fl. 40 Ier.
1tejghea de rachiu ........... .... .. 3 fl. - kr .,
toate acestea putându-se ridica cât priveşte districtul Bucovina la vreo 600 fl.
Al. SO. Vama. Vama era de asemenea o
regalie ce aparţinea Principelui, dar care era şi
ea în general vinduti „plus offerenti'', din care
si-i fi intrat anual Principelui din toati Moldova aproape 100.000 O.
Al. S l. La

Cerniuţi,

Siret

şi

Suceava erau

angajaţi vameşi cu personal îndestulător, care

aplicau tarifele corecte; între timp ciliraşii şi
vameşii cilili favorizau ei înşişi comerţul ilicit.

Al. 52. Nu se poate stabili cu ce venituri
vamale contribuia acest district al Bucovinei
faţl de restul Moldovei, dar pe cât se poate
deduce din protocolul vameşului31 , care fusese
angajat la Cemluţi, venitul vimii de acolo se
ridica la 10 pini la 12.000 n. anual.

Al. 53. to sîarşit, aici trebuie si mai descriu şi alte venituri, care nu-i reveneau, re-i

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

53

Beschreibung des Bukowiner Districts (l}'Descrie::ea districtului Bucovina (I)

zwar Dicbt dem FQrsten, sondem deBen verscbiedenen Beamten „Titulo Salarii" bezablet
worden, dennocb aber, weilen sie meistens das
Mautbwesen angeben, a1s cin Regale zu betracbten sind. Diese bei.Oen: Starostie oder Spravniczie, K.apitanie, Dikitzmann, Dwornilcsie
mare, Dwomiksie milca, Scbatrarie, Kotarit,
Solarit, Wenitul Metropolitui, Boeritul.
Ab. 54. Starostie oder Spravniksie
ist das was der Starost oder Spravnik von allem
dem beleam, so auBer Land gebracht wurde,
und bestunde in folgendem:
fllr jedes Stuck Homvieb ......................... 5 Ier.
„
„ Pferde ........................... 15 „
Stutten .......................... 10 „
" " " Scbwein .......................... 1 „
„ " "
Scbaaf ............................. 1 „
"„ einen Waagen Waaren ....................... 10 „
„ jeden eingefîlbrten Wagen Salz ........... 6 „
„ „
„
Wein ....... 15 „
Ressma oder vor jeden Gui-'~
des eincaBirten Tributs ....................... 2 112 kr.
Neues Jabr-Praesent unter dem Nabmen
Volpelcraczenului32 ••••••••••••••••••••••••••••• 50011.
Ab. 55. Kapitanie Dikitzmann 33 ist,
was der Grinzcapitan abgenommen bat, als:
fiir jeden Wagen Waaren .......................... 2 kr.
Heu, so von Fremden
"
binausgefîlbrt wird ........ 3 „
„ jedes Stuck Homvieb und Pferd ........ 2 „
„
„ Scbwein ....................... 1/2 „
Scbaaf .........................• 1/4 „
Ab. 56. Dworniczie mare wurde fllr
den grosen Dwornik oder Oberst-Hofmarscball
eincaBirt, und zwar:
fllr 1 Ocbsen, SO BUS dem
Lande getrieben wird ................... 7 112 Ier. „ I Pferd .......................................... 6
„
„ l Stutten ....................................... 4 112 „
" 1 Kub ············································ 4 112 "
Ab. 57. Dworniczie mika zog der
Dwomik von Boduscban34 und zwar filr 1 Jtdes
Stuck Vieb, so aus dem Lande paBirte ..... 1 kr.
Ab. 58. Scbatrarie 35, welcbes der Scbatrar
oder General-Quartirmeister bezog, bestund fiir
jedes Stuck Vieb, so binausgetrieben wurde...2 kr.
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drept, Principelui, ci diferiţilor sti ftmcţionari
„titulo salarii", dar care, privind în special sistemul vamal, trebuie privite drept regalii.
Acestea se cheamă starostie sau isprăvnicie,
căpitinie de Coţmani, vornicie mare, vornicie
mică, şătririe, cotirit, solărit, venitul mitropolitului, boieritul.
Al. 54. Starostie sau Sprăvnicie este
ceea ce starostele primeşte din tot ce se scotea
din ţaii şi consta din wmătoarele:
pentru fiecare bucati viti comut! ............ 5 kr.
„ cal ........................ 15 „
" iepl ...................... 10"

"
"„

porc··············-········ 1 „
oaie ........................ l„
o clruţi cu mirfi.ui ......................... 1o"
fiecare clruţl cu sare importat!····-·· 6 „
„ vin ........................ 15 „
rlsura sau din fiecare Gulden de tribut încasat .............................................. :........ 2-112 kr.
cadoul de anul nou sub numele de wlpea criciunului32 ....................... ..............:...... 500 fl.
Al. 55. Căpitinia de Coţmani3 3 este
ceea ce incasa căpitanul de griniceri, precum:
pentru fiecare ciruţi cu mirfuri .............. 2 kr.
„ fân scoasl
"
de străini ........... 3 kr.
„ bueati vită comut! sau cal ... 2 „
"
„
porc ................. 112 kr.
"
„
„
oaie ................. 114 „
" Al. 56. Vornicia mare era încasat! de
marele vornic adie! prim-mareşalul Curţii, şi
anume:

"„

pentru l bou mânat din ţaii ............... 7 112 Ier.
„
l cal ....................................... 6
"
liepi ..................................... 4112„
„ lvacl ..................................... 4112„
Al. 57. Vornicia mici revenea vornicului de Botoşani 34, şi anume pentru fiecare
bucali viti care i~ din ţali ................... l kr
Al. 58.-Şătrlria 35 pe care o primea şă
trarul adici generalul maistru de incartiruire pentru fiecare bucati viti mânat! în afară ......2 Ier.
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Ab. S9. Kotarit 36 ware eine Fundation
fi1r das JaDyer Monaster St. Spiridon genannt,
und zwar jedes groses Gewolb, worinnen mit
der Ehlon verlcauft wird.
zahhe jlhrlich ................................... 3 fl.
eia ldeines derley Gew6lb ................. 1 „ 30 kr.
jeder Armenier, so zu Pferde handelt
\Uld die Waare zu Pferde
herwnfilhret ...................................... I „ 30 „
A b. 60. S o 1ari t 37 ist ein Salz-Geschenk,
welches an den Grand-Logofet, das ist an den
Moldauiscben GroB-Kanzler, von dem Czernovitzer District bezahlt werden muBte, und
zwar ....................................................... sso n.
Ab. 61. Wenitul3 8 Metropolitui ware
die Juden-Toleranz in dem Stadtl Suczava, fi1r
welche die dasige Juden dem JaBier Metropoliten jăhrlich zahlten ····················· ......... 170 n.
Ab. 62. B oe ritu 1, dem GroB-Kredenzier
gehOrige Einkunft, und zwar fi1r jedes Schankund BrandweinhauB ......................... 22 112 kr.
Ab. 63. Alte diese Einkilnften konnen auf
dem Bukoviner District folgendennaBen beylăufig evaluiret werden:
Starostie von Czemovitz ..................... S62S fl.
„
„ Suczava ........................ 312S „
Kapitanie Dikitzmana .. .. ... .. . .. . .. ...... .. .. 800 „
Dwornitzie mare .. ... ........... ................. 2SO „
Dwornitzie mika .................................
SO „
Schatrarie .. ... .. . .. ... ... ..... ... .. .. .... ..... ..... .. 100 „
Kotarit .. ... ..... ... .. ... ... .. ..•... .. .. .... .. ... ... .. .. 200 „
Solarit .................................................. SSO „
Wenitul Metropolitului ....................... 170 „
Boeritul ............................................... 100 „
Summa .................. 10970 fl.
wovon jedoch einen verlăBigen Calculum zu
ziehen umsoweniger thunlich ist, als diese
Ei.nkilnften meistens nach dem bald steigenden, bald fallenden Commercio eben auch
mehr oder weniger eintriglich gewesen sind.
Ab. 64. Das blsl;ierlae Urbarlale. Der
ganze Grund eines Dorfes gehOret dem Grundherm und ist ohneingetheilt.
Ab. 6S. Der Bauer hat daher nichts eigenes,
sondern der Herr ist denen Bauern so viei
Grund zu geben schuldig, alB sie zur Unterhaltung ihres Viehes und etwann zum Ackerbau benothigen. Gemeiniglich schneidt der
Grundherr der ganzen Gemeinde ,,in concreto"
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Al. S9. Cotărit 36 se numea o fundaţie
pentru mănăstirea Sf. Spiridon din Iaşi, şi
anume fiecare privălie mare, în care se vinde
cu cotul.
plătea pe an ...........•..•...................... 3 n.
o astfel de prăvălie mică
plătea pe an ....•...........•............••.....• I fl. 30 kr.
fiecare armean care face negustorie
călare şi duce marfa pe cal ............. I fl. 30 kr.
Al. 60. So Uri t 37 este un dar constând
din sare ficut marelui logofăt, adică marelui
cancelar al Moldovei, care trebuie plătit de
districtul Cernăuţi ................................. 55Ofi.
Al. 61. Venitul Mitropolitului 38
era pentru tolerarea evreilor în oraşul Suceava,
evreii de acolo plătind pe an Mitropolitului
din Iaşi ................................................... 170 fl.
Al. 62. Boieri tu I, venit care se cuvine
marelui paharnic, şi anume pentru fiecare cârciumi ce serveşte vin sau rachiu ....... 22 112 kr.
Al. 63. Toate aceste venituri pot fi evaluate aproximativ pentru tot districtul Bucovina
precum urmează:
Starostia Cemăuţilor ..................... ,.. S625 fi.
„ Sucevei.............................. 3125 „
Căpitănia de Coţmani .. .... .. ... ... .. ... ...
800 „
Vornicia mare..................................
250 „
Vornicia mici..................................
SO „
Şitrăria .... ... .. ... ... .. ... .. . .. ... ... .. ... ... .. . .. .
100 „
Cotiri tul .......... ... ... ..... ..... .................
.200 „
Soliritul ................ „.......................... 550 „
Venitul Mitropolitului ......................
170 „
Boieritul.. .......................................... ___lQQ „
Suma..................... 10970 fi.
pe care se recomandă cu atât mai puţin să se
bazeze un calcul în care să te poţi încrede, cu
cât de obicei aceste venituri erau mai mult sau
mai puţin eficiente, după cum creştea sau scă
dea comerţul.
Al. 64. Urbarlalele de pânii. acum. întreg
teritoriul unui sat aparţine moşierului şi nu
este subimpirţit.
Al. 6S. Ţăranul nu posedă prin urmare
nimic, ci stăpânul este dator să le dea ţăranilor
atât pământ, de cât au nevoie aceştia pentru
întreţinerea vitelor şi eventual pentru agriculturii. ln general stăpânul pământului atribuie
întregii comune „in concreto" o porţiune de
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ein Stuck Feld aus, in welchem sie nach
Belieben schalten und walten. Dieses macht
nun, daO man allerorten Âcker und Wiesen
creutz und quer untereinander findet.
Ab. 66. Die freye Lignation 39 ist denen
Bauem so uneingeschrănket, daO er das Holz
auBer eigener Nothdurft auch zum Verkauf aus
denen Waldern ohnentgeldlich zu nehmen
berechtigt ware. Diese freye Lignation nun
und der obberiihrte genugsame GenuO an Wiesen und Ackerfelder war dasjenige, fur welches
der Bauer gehalten war, seinem Herm den
Zehend von allen seinen Producten und statt
der Bienenzehend per jeden Bienenstob 1 1/2 kr.
zu geben. Hiezu ware er verpflichtet, 12 Tăge
im Jahr zu roboten, welche Robotstăge aber in
eine Abfiihrung von jăhrlichen 2 fl. oder eines
Schober von ohngefehr 8 Wăgen Heu nach
Belieben des Grundherrn verwechl3elt werden
konnten.
Ab. 67. Diese verwirrte Urbarial-Einrichtung ist meistens nur auf eine lange Gewohnheit gegrlindet, die fast allerorten, besonders
auf denen Kaludiers-Giittem violiret wurde,
nachdem als denen Grundherrschaften keine
Mittel fehlen, unter verschiedenem Vorwand
ihre Unterthanen zu drucken und von ihnen oft
auch durch hirteres Verfahren mehrere Roboten und verschiedene Geldabgaaben zu
erpreOen.
Ab. 68. Landgebriuchllche Elnkunften
des gelstllchen und des Edelstandes. Die
Bischoffe und die Kloster besitzen so viele
Giitter, daJ3 sie hievon nicht nur reichlich zu
leben haben, sondem auch Erspahrungen zu
machen imstande sind. Erstere haben auBer
eigenen Eink'1lilften auch das Emolument, daB
ihnen jeder Pop jăhrlich „in fixo" 4 fi. zu geben scbuldig ist, wobey noch der MiBbrauch
obwaltet, daB von ihnen die BischOffe unter
verschiedenem Vorwand der allgemeineren
Nothdurft der Kirche auBer obigen 4 fi. manche Abgaben abzwicken, welches eigentlich
(weilen die Popen meistens von der blosen
Stola leben) nur dem annen Landmann zur
Last făllt. Es besteben iibrigens die Oeconomial-Einkiinften des geistlichen sowohl als des
Edelstandes vorziiglicb·aus der Viehzucht, von
Bienenstocken, aus denen Juden-Arrenden, an
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câmp, de care ei pot dispune după voie. De
aceea glseşti peste tot ogoare şi păşuni care se
încrucişează în chip şi fel.
Al. 66. Lignaţia39 libera este atât de neinpentru ţărani, încât ei erau îndreptăţiţi
să ia lemnul din pădure fără plată nu numai
pentru nevoile lor, ci şi pentru vânzare. Pentru
lignaţia libera şi pentru folosirea îndestulătoare
a păşunilor şi ogoarelor ţăranul era dator să
dea stăpânului său zeciuiala din toate produsele sale şi, în locul zeciuielii pentru albine să-i
dea 1 1/2 kr. pentru fiecare stup. ln plus era
dator să robotească 12 zile pe an, zile ce
puteau fi schimbate în plata anuală a 2 fl. sau
în livrarea unui stog de aproximativ 8 care, de
fân, după dorinţa stăpânului.
griidită

Al. 67. Această instituţie urbarială încurcaeste bazată mai ales pe o lungă obişnuinţă,
care a fost încălcată mai ales pe moşiile călu
găreşt~ stăpânii de moşii neducând lipsa unor
posibilităţi de a-i asupri sub diferite pretexte
pe supuşii lor, silindu-i prin procedee mai dure
să presteze mai multă robot! sau diferite dări
în bani.
tă

Al. 68. Venituri tradiţionale ale clerului
noblllmll. Episcopii şi mănlstirile posedă
atâtea bunuri, încât ar putea nu nmnai să traiască din ele în belşug, dar să facă şi economii.
Cei dintâi au, în afara veniturilor proprii, şi
privilegiul că fiecare popă este dator să le cka
anual „in fixo" 4 fi.; pe lângă acestea episcopii
mai practică abuzul de a ciupi de la ei, sub pretextul nevoii bisericii pe lângă cei 4 fl. o seamă de dări care, (având în vedere că popii tră
iesc de obicei doar din ,jura stolae") cad numai
în sarcina bietului ţăran. Veniturile economice
ale clerului şi nobilimii constau de altfel preponderent din creşterea vitelor, din stupii de
albine, din arendele evreilor, cărora se obiş
nuieşte si li se arendeze toate zeciuielile şi
cârciumile, morile, etc.
şi
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welche die ganze Zehend und die WirthshluBer, MOhlen, etc. verpachtet zu werden pflegen.
An ed

Anhan1
Betrat:htung iiber die Unbequemlichkeiten,
welchen das Militare gleich bey Ein"'ckung
wegen der Unvo/l/commenheit der LandesEinrichtung in diesem District ausgesetzet
ware

C<Jnsideraţii

asupra incomodităţi/or cărora
le-au fost exprqi în acest district chiar
la ocupaţie militarii din cauza imperfecţiunii
instituţiilor ţării

Al. 1. Proasta cantonare a militarilor.
Ab. l. Schlechtes Unterkommen des M&Construcţia rea şi mizeră a caselor de locuit
lltarls. Der schlechte und elende Bau der in
existente în acest district a fost descrisi mai
diesem District vorfindigen W ohnhăuBem ist
sus îndeajuns. Deoarece imprejurmle au făcut
weiter voran allschon genugsam angezeiget
ci a trebuit sl intrlm cu un numlr considerabil
worden. Da nun die Umstănde es mit sich gede trupe în acest district care, în afara rizboiubracht haben, daB man in diesem sonst vom
lui, nu a fost niciodată ocupat de militari şi ci,
Militari, auBer im Krieg, oiemals besezt geweîn absenţa mai multor oraşe, a trebuit sl cansenen District mit betrăchtlicber Anzabl Trouptonlm în numeroase sate mizerabile, se poate
pen einrucken und in Ermanglung mehrerer
imagina uşor ce cazare trebuie sl fi găsit acesStădte so viele elende Dorfer bezieben muBte,
te trupe.
so ist sich leicbt vorzustellen, was filr eine
Unterla.m.ft sothane Trouppen mogen gefunden
haben.
Al. 2. Atât ofiţerii de stat major, cât şi cei
Ab. 2. Sowohl Staabs- als Ober-Officiers
musten groBtentbeils sebr scblecbt und enge,
superiori au trebuit si fie găzduiţi în cea mai
ja in manchen Orten gemeinschaftlich mit
mare parte foarte prost şi strâmtorat, ba în unedem Wirth ins nemlicbe Zimmer verleget werle localităţi chiar într-o cameră comuni cu
gazda. Proporţional, situaţia trupei obligate era
den. Die obligate Mannschaft hatte es nacb
tot atât sau inel mai rea. Conform impredieser Proportion ebenso scblecbt und nocb
jurmlor, trupele au trebuit sl fie amplasate în
scblechter. Man muBte die Trouppen denen
Umstănden gemăB IAngst dem Cordon verlungul Cordonului, unde câte 2 sau mai mulţi
legen, wo sodann in eine nach hiesiger Art
soldaţi au trebuit sl fie caz.aţi într-o colibă afugebaute Rauchhune zu 2, aucb mebrere Mannmată construită dupi obiceiul de aici. Gosposchaft bequartiret werden muBte. Der HauBdarul, femeia şi copiii, împreună cu argaţii şi
wirth mit Weib und Kinder samt Gesind und
adeseori cu viţeii şi purceii se culcau în aceeaşi
oftmals aucb Kălber und S.v. Scbweine liegen
odaie cu trupa. De aici iţi pot da seama de
mit der Mannschaft in der nemlicben Stube. Es
nepllcerile indurate şi cât trebuie să sufere
lăBt sicb bieraus das Ungemacb beurtbeilen,
diferitele soiuri de echipamente şi de armaund wie sehr dabey auch die Montours- und
ment, clici soldatul este expus încontinuu
Armatours-Sorten leiden mflBen, da der Soldat
fumului şi altor murdiirii şi nu dispune de un
loc oricât de mic, în care să-şi păstreze aceste
dem Rauch und endem Unsaubrigkeiten ausgesetzet ist und oicht das geringste Ort hat, wo
obiecte.
er diese Sorten verwahren konnte.
Ab. 3. Die Hitze im Sommer und das bey
Al. 3. Fierbinţeala verii şi paraziţii care se
solcher sich vermebrende Ungezieffer machet
înmulţesc în aceste condiţii mai mirese nepllalle die obbemeldte Ungemicblicbkeiten noch
cerile descrise mai sus. Soldaţii (pentru a se
(um sicb der Hitze,
groser. Die Mannschaft
apăra de căldura mare, de mirosul urât şi de
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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dem Gestank und dem Ungezieffer zu entzieben) nimmt ihre Laagerstadt unter freyem
Himmel, indeme weder Stall nocb Scbeuer oder
Kammer vorbanden. Da aber bierlands aucb in
den beisesten Sommertigen die Nicbte dannocb kUhl zu seyn pflegen, so ist das Herausliegen der Gesundheit der Leute ebenso wie
die feucbte und erstickende Kaluppen schidlich, und die Knmkbeiten vennehren sicb in
dem einen sowie in dem anderen Fall.
Ab. 4. Aus diesem Mangel anderer
Nebengebauden gesehiebt es, daB die Compagnie- und Escadrons-Comandanten ihre
Magazinsvorrilthe nicbt unterbringen., sondem
selbe in denen Verscbligen eingepackter bios
unter dem vorspringenden Dacb stellen konnen.
Ab. 5. So ilbel das Unterkommen der
Mannscbaft bestellet ist, so ilbel besteben
aucb die Dienstpferde. Der gănzlicbe Mangel
am Stallungen bat die Noth nacb sicb gezogen.,
daO man solcbe ftlr die zu splt im Jabr efu.ruckende Cavallerie Winterszeit erbauen laBen
mu8te. Diese konnten demnach bey dem starken Frost und in einer solcben Eyle nicht so
fest und dauerbaft bergestellet werden., daO sie
der ungesti.mmen Witterung widersteben und
die Pferde von der bierlandes gew6bnlicben
grimmig tind anbaltenden Kllte genugsam
scbiltzen k6nnten. Endlicb ist das Streustroh
denen Pferden hierlandes ganz unbekannt, da
der Ackerbau nicht cultiviret wird, und der
Soldat selbsten mu8te sicb statt Strob mit
etwas scblecbtem Heu zur Liegerstadt bebelfen.
Ab. 6. Wenlae Nahrunpmlttel. So viele
Beschwerlichkeiten in der schlechten Unterkunft deren Ofl"lciers und der obligaten Mannschaft obwahen, so viele iuBem sich auch in
der Nabrungs-Subsistenz, maBen au8er Rind,
Schaaf und Schweinenfleisch keine andere
Lebensmittel vorhanden sind. Selbst das Rindfleiscb ist nicht ohne Schwierigkeit zu belcommen, und da in denen Stildten keine ordentliche Fleischhakers vorbanden. so sind in
denen Dărfem mnsoweniger cine zu findeii.
Ab. 7. Dieser Mangel der Fleischhaker
ziehet nach sich die dem I andmann so schldliche Schlacbtviehs-Lieferung, wobey demselben kaum der Werth, viei weniger das "pre-
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paraziţi) îşi fac culcilful sub cerul liber, clei
nu existi nici grajd, nici şuri, nici odaie. Dar
cum în aceastl tari chiar în zilele cele mai
fierbinţi nopţile obişnuiesc sl fie tolllfi ricoroase, somnul în aer liber este tot atât de diunitor pentru slnitatea oamenilor ca şi în cocioabele umede şi asfixiante, iar bolile se înmulţesc şi într-un caz ca şi în celilalt

Al. 4. Din cauza lipsei altor dependinţe se
întâmpli ca unii comandanţi de companie şi de
escadron sl nu-şi poatl păstra proviziile în magazii, neputând decât sl le aşeze împachetate
în boxele lor sub acoperişul proeminent.
Al. S. Pe cât de proastă este situaţia cu privire la cazarea soldaţilor, tot atât de proastă
este şi cu privire la caii de serviciu. Lipsa totală de grajduri ne-a obligat să le construim pentru cavaleria sosită prea târziu în an pe timp de
iarnă Ca urmare, din cauza gerului aspru şi a
grabei, acestea nu au putut fi construite atât de
solide şi durabile, incit să poa1i rezista intemperiilor şi să poati apira suficient caii de
frigul, care este aici cumplit şi îndelungat. tn
sfârşit paiele aştemute pe jos pentru cai sunt
cu totul necunoscute, deoarece agricultwa nu
se practică, şi înşişi soldaţii trebuiau sl se mulţumească drept culcUf cu ceva fin de proastă
calitate în loc de paie.

Al. 6. Puţine alimente. Tot atâtea dificâte există în proasta cazare a ofiţerilor
şi a trupei obligate, apar şi în subzistenţa cu
alimente, deoarece nici nu existl alte alimente
în afara cimii de vită, de oaie şi de porc. Chiar
şi carnea de viti nu se poate cipilB, fiindci în
oraşe nu existi micelirii cum se cade şi cu atât
mai puţin le giseşti în sate.

cultiţi

Al 7. Lipsa aceasta a nlicelariJDr aduce cu
sine livrarea de vite pentru tăiere atlt de piguboasl pentru ţlran, acestuia neplltindu~i-se
nici micar valoarea şi cu atât mai puţin „pre-
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tium affectioois" bezahlet wird, uoc1 wodun:h
die Viehzucht eÎDeD so merklicheo Stos erleidet, weileo die Bauem meisteos Kilhe oder
halbgewacbsene Kilber liefem.
Ab. 8. Vom Mangel des Zugemil.Bes, der
Garten- uod HilOeoftiichteo etc. ist schoo aoderorteo Erwlhoung gescheheo. Es ist zwar
voo Seiteo der Regim.enter lDld Batailloos die
Veranstaltuog oach MOglichkeit getroffeo
wordeo, da8 durch die Marqueteoters aus deoeo beoachbarten Ortschafteo iD Gallicieo verschiedene Victualieo hergeschaffet wiirdeo; da
aber in Gallicieo auch alles mit Militari besetzet ist, mithio aucb daselbst ao Victualieo keio
UeberfluB vorbandeo, so kOooeo solche hieher
weder zulloglicb oocb wegeo Tnmsportspeseo
iD woblfeilem Preis -geschaffet werdeo, daB
also der gemeine Maoo bierao immer eioeo
Maogel leideo muB.
Ab. 9. Kalbfleisch, Geflllgelwerk, Butter,
Eyer, Waizeomehl etc. gehoreo zwar nicbt
unter die dem gemeioeo Maoo oboeotbebrlicbe Victualien, jedoch sind selbige fUr das
Spital, filr die Officiers und ibre Familieo
ootbweodig. Diese siod aber auch selteo zu
babeo. Kălber verlcauft der Ioowoboer our
ungem, mithin tbeuer, sowobl weileo sie ibre
Kilhe oboe dem Kalb zu melkeo oicbt wiBeo,
als weileo sie eioeo grOsereo Nutzeo bey
ErwacbBung der Kilber aoboffeo. Wegeo
FUigelwerk und Eyer ist eioe Hoffoung der
VerbeBenmg, iodem es viei mebr scheioet, daB
der jetzig Abgaog dem fast giDzlicbeo Coosummo derselbeo zur bit des lezteo Kriegs
zuzuscbreibeo sey.
Ab. 10. BeschwerUchkelt der VerpReeuoi. Es laBet sich schwer ermeBeo, wie schwer
es mit der Verpfleguog der Trouppeo gleich
antlioglicb muB zugegangeo seyo, weoo man
erweget, class man mit 2 Cavallerie-Regimeoter und 5 Battailloos Infanterie Winterszeit in
eio durcb Kriegstroubleo fast zemichteteo
kleioen Strich Landes eingerucket sey, in welchem keioe Agricuîtur, keine Oeconomie,
keioe Polizey, keine Ordouog ware, in eioem
Lande, wo 11ocb RuBen zugegen waren, die
Geld und uber 2700 VorspBDDs-Wigen, um
bis oach Roman zu gehen, erpresteten; in
eioem Land. in welchem die RuBeo so viei
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tium affectioois", fapt de pe urma ciruia
crefterea vitelor suferi lovituri importante, ţi
nmii livrAod cel mai ades vaci sau viţei pe jumitate maturi.
Al. 8. Lipsa 7.arZ.BVaturilor, a fructelor de
grldioi şi a leguminoaselor etc. a fost amintită
anterior. Regimentele şi batalioaoele au luat pe
misura posibilităplor dispoziţii ca sl se adune
prin marchidani din localităţi iovecioate din
Galiţia diverse victualii; dar Galiţia fiind şi ea
ocupată de tot felul de militari, oeexistAod deci
nici acolo belşug de victualii, acestea ou pot fi
aduse nici iD cantitate iodestulitoare, nici la
preţ ~us din cauzâ cheltuielilor cte transport,
incit soldatul de rAod le duce mereu lipsa.

Al. 9. Carnea de viţe~ pisirile, untu~ ouă
le, fiioa de grâu nu fac parte din victualiile
numaidecit necesare pentru soldatul de rind,
dar slDlt necesare pentru spitale, pentru ofiţeri
şi familiile lor. Dar şi acestea stmt greu de procurat. Locuitorilor ou le place si vindi viţei,
deci ii vind scump, deoarece ou ştiu să-şi
mulgi vaca firi viţel, sperAod si realizeze un
folos mai mare crescind viţeii pini la maturitate. ln ceea ce priveşte plsirile şi ouăle există
speranţe de imbunităţire, clei se pare. că penuria prezenti se datoreazi consumului aproape total pe vremea ultimului rizboi.

Al. 1O. Dificultatea aprovlzloolrll. Se
poate aprecia uşor cât de grea trebuie si fi fost
chiar la ioceput aprovizionarea trupelor, dacă
se ia iD consideraţie că s-a ocupat cu 2 regimente de cavalerie şi 5 batalioane de infanterie
pe timp de iami o mică făşie de pimâot aproape distrus! prin tulburări rizboioice, iD care ou
există agriculturi, economie, nici lDl fel de servicii obşteşti, nici o ordine, o \8fl iD care ruşii
mai erau prezenţi şi cereau prin şantaj bani şi
2700 de care de podvadi pentru a se deplasa
pAol la Roman; o ţari în care ruşii cosiseră o
mulţime de tlio şi-l ciraserl în afari. Ca urmare ovizul şi flina trebuiau aduse din Galiţia pe
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Heu gemaht unei binausgeschleppet hatten. Die
Folge davon ware, daB aller Haaber und Mehl
alis Gallicien auf der Achse gefiihret werden,
UDd daB fDaD. mitten im Heulande einen Mangel an Heu erleiden muBte. So gut als man sich
nun bemilhete, das erforderliche Mehl und
Haaber durch Nachschub zu erlangen, so ist
eines und das andere dannocb oft in Stecken
geralhen, so da.O die Trouppen anfiinglich 2, 3
und mehr Tage obne Brod, und die Pferde
ohne Haaber geblieben.
Ab. J 1. Backofen und sonstige erforderlicbe Behiltnru3e waren nirgends zu finden,
derowegen solche in der Geschwindigkeit
erbauet werden muBten. Eine so eilfertige
Arbeit, besonders da sie im Winter vorgenommen wurde, konnte keinen Bestand haben,
weBentwegen aucb die Back5fen mebnnalen
zusammenfielen, d'lB also die Manipulation
auch dadurch unterbrocben wurde.
Ab. 12. In Ansehung des Heues ware
anfinglich der Antrag, selbes vom Landmann
durcb Contracte zu erkaufen; man stellte auch
diesfalls die Probe an, die aber ftuchtlos ablief,
indeme niemand gutwillig sein Heu verkaufen
wollte, welches mich endlich nothigte, auf den
dritten Theil des ganzen beym Landmann
vorhandenen Heues einen Verbotb dergestalten zu schlagen, da.O von diesem dritten Theile
der Landmann nicbt das mindeste weder verkaufen noch verzehlen laBen konnte, sondern
fi.\r die Dienstpferde aulbewahren muBte. Zu
dem Ende wurde das ganze Heu durcb eigens
hiezu ausgeschickte Officiers conscribiret, das
Drittel bestimmet und zur Cavallerie-Verpflegung aBigniret, wo sodann das Heu nach MaaB
der Ablieferung jedem Landmann gleich baar
bezahlet wmde.
Ab. 13. Uebrigens hat es auch zur Stunde
noch kein rechtes Anseben, daB denen oben
specificirten Mingeln an Haaber und Mehl
abgebolfen werden wolle, indeme beuer fast
ebensowenig als vorigen Jahres an Haaber \Dld
Kom im Lande angebauet worden, und in
Ansehung des Nachscbubs die nemlicbe
Schwierigkeiten, die das vergangene Jabr sich
gelusert haben, auch filr das kiinftige zu beffirchten sind.

sos

osie fi duceam lipsi de fin în ţara finului.
Oricitl silinţi ne-am dat sl obţinem Clina şi
ovizul necesar din spate, adeseori fie una, fie
celllalt se mai şi împotmolea, astfel ci la început trupele au mai şi rimas 2, 3 sau mai
multe zile tui pline şi caii firi oviz.

Al. 11. Cuptoare de copt şi alte instalaţii
necesare nu se giseau niciieri; de aceea au trebuit si fie construite la repezeală. Un lucru atât
de repezit, mai ales executat iarna, nu putea
avea durată, astfel încât folosirea lor a fost întrerupt! şi din acest motiv.

Al. 12. Cu privire la fân s-a flcut mai in.tâi
propunerea de a-1 cumpira de la ţirani prin
contract; s-a şi Bcut această încercare;· dar ea
nu a reuşit, clei nimeni nu a vrut sl vAndi
îanul de buni voie, ceea ce m-a obligat până la
urmi sl popresc o treime din tot fânul aflat la
ţ§ran, astfel ci din această treime ţiranul si nu
poată vinde sau consuma nimic, ci trebuia s-o
pbtreze pentru caii de serviciu. ln acest scop
tot îanul a fost înregistrat de citre ofiţeri trimişi anume pentru aceasta, s-a determinat treimea destinat! aprovizionlrii cavaleriei, astfel
ci mai t.Arziu, pe misura livrlrii fânului, acesta
sl fie plltit ţiranului pe loc, cu bani peşin.

Al. 13. De altfel nici în prezent nu pare sl
fie sigur ci lipsa de oviz şi făini va fi inJiturată, clei în anul acesta s-a însămânţat în ţari
aproape tot atât de puţin oviz şi griu ca şi anul
trecut, iar cu privire la aprovizionarea din
spale sunt de temut pentru anul viito,r aceleaşi
dificultiţi care se manifesta5eri anul trecut.
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Ab. 14. Ich verabslumte nicht, diesfalls
einen unmaasgebigsten Vorschlag an clas
hiesige Generalcomm.ando einzureichen,
womit dun:h Errichtung eines Interimal-Fuhrwesens die dun:h das hlufige Vorspannleisten
verursachende BedrOckung authoren, der
Landm.ann andurch zu Bearbeinmg der Felder
genugsame Zeit gewinnen, das Militare endlich die MOglichkeit erreichen moge, sich von
denen Districts-Produkten verpflegen zu kannen. Was hiebey das Heu anbelangt, da der
Landmann solches an das Magazin zu verkaufen sich gleichwie sonsten weigert, weilen
er theils nicht mehr Heu machet, als was er
eigentlich filr die Nothdurft seines Viehes
brauchet, oder aber, wenn er mehreres machet,
immer der Meynung ist, den UeberfluB mit
groseren Nutzen an die Armenier als an das
Aerarium verkaufen zu konnen, so babe mich
gezwungen gesehen, um den befiirchtenden
Mangel auch dieses Naturalis auszuweichen,
an verschiedenen Orten, wo nemlich ohne
Verkiln'ung der einheimischen Viehzucht es
sich thun lieBe, und wo auch die RuBen ihr
Heu zu machen pflegten, so viei Gras mehen
und Heu machen zu laBen, als denen hieher
zuerst angetragenen 2 Cavallerie-Regimenter
erforderlich gewesen wire. Den Terrain hiezu
gaben die Herrschaften, und zur Verfertigung
des Heu wwden die anrepartirte Kriften des
Bauern-standes angewendet, welche Art von
Heu-Contribution auch von dem Moldauer
FOrsten vorhin sowohl als jezo noch in seinem
Lande practiciret wird, folglich ein solches
dem Landmann gar nicht fremde gefallen ist.

AL 14. N-am pregetat sl înaintez de astl
da1l o propUDere nedeterminanti către Comandamentul general de aici, ca prin instituirea
unui sistem de t:nmsporturi interimar, si se termine cu asuprirea datorat! cererii frecvente de
podvezi, tiranul câştigând astfel destul timp
pentru lucrul pimintului, iar armata si obţini
în sfărşit posibilitatea de a se aproviziona din
produsele districtului. ln ceea ce priveşte finul, deoarece ţiranul refuzi si-1 vândi ca şi
altl dată magaziei, in parte frlndci nu face mai
mult 1ăn decât are nevoie pentru hrana vitelor
sale, sau, chiar daci face mai mult, este de
pirere el poate vinde cu mai mult folos surplusul său armenilor decât vistieriei, m-am
vizut silit, pentru a evita temuta lipsi şi a
acestui produs natural, si dispun ca în diferite
locuri, adică acolo unde lucrul se putea face
firi pigubirea creşterii indigene de vite şi
unde ruşii obişnuiau si-şi faci îanul, să se
coseasci iarbă şi să se faci atâta ian, cât ar fi
necesar celor două regimente de cavalerie
aduse aici. Terenul necesar ii dau stăpânii terenului, iar pentru facerea fânului se folosesc
forţele repartizate din starea ·ţirinească; acest
fel de contribuţie de fân s-a practicat de
Principele Moldovei odinioari şi acum, prin
urmare contn'buţia aceasta nu i se pare striină
liJ"anului.

FUONOTEN DES HERAUSGEBERS

NOTELE EDITORULUI

I. Zu seiner Einleitung: 1) C.v. Wurzbach,
Biograpliisches Lezikon des Kaiserthums
Oesterreich. 36. Th. (Wien 1878), S. 202 ff.2)
In seinen Biographien der ausgezeichnetsten
Feldherren der k.k.. osterreichischen Armee
aus der Epoche der Feldziige 1788-1821"
(Prag 1829) verlegt G. Ritter v. Rittersberg,
dem ich hier folge (S. 47), die Reise filschlich
in das Jahr 1775. 3) Ritter v. Rittersberg,
a.a.O., S.57 f. ") Ueber die Erwerbung der

I. La introducerea sa. 1) C.v. Wurzbach,
Lexicon biografic al tmpărăţiei Austriei, partea a 36-a (Viena 1878), p. 202 şi urm.2) ln ale
sale Biografii ale celor mai iluştri conducători
ai oştirii l.r. austriece de la sfârşitul epocii
campaniilor anilor 1788-1821 (Praga 1829),
G. Ritter v. Rittersberg de care mi ţin aici (p.
47), plaseazi cilitoria greşit în anul 1775.
3 ) Ritter v. Rittersberg, op. cit. p. 51 şi urm.
") Despre achiziţionarea Bucovinei, vezi Ameth,
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Bukowina siehe Ameth, Geschichte Maria
Theruia ·s, 8. Bd. (Wien 1877) S. 469-533.
dano Werenka, Bukowina•s Entstehen und
A.ujbliihen, I. Th„ Wien 1892, endlich meine
Schrift: Dle Erwerbung der Bukowina durch
Outerreich, Czemowitz 1889. ') Das Gestionsprotokoll aus dem Jahre 1774 fehlt in der
Registratur der Bukowiner Landesregienmg
schon seit undenldichen Zeiten. Nur der dazu
geb6rige Index ist noch vorhanden. Dieser
trigt die Aufschrift: Register vom 24. October
1774 angefangen bis 31. December 1774. 6)
Werenka, S. 25 (123). 7 ) FML Baron Barco
hatte sich seit 1772 als Volontir im russischen
Hauptquartier aufgehalten. Er war es gewesen,
der die Bewilligung zur Einruckung der 6sterreicbischen Truppen in die Moldau sowie zur
Aussteckung der Adler vom Grafen Romanzow erwirkte. Als sich die Russen zum Aufbruch aus der Moldau rQsteten, verlieO auch
Barco Jassy (10. December 1774). Er begab
sich nach Czernowitz, um die wii.hrend des
Marsches der russiscben Truppen etwa vorkommenden ,,Anst6ssigkeiten" sogleich schlichten zu konnen. Mitte Jinner 1775 besucbte er
Romanzow in Mohilew und nahm dano (am
25. Jănner) seinen Aufenthalt in Lemberg. 8) v.
Zieglauer, Der Zustand der Bukowina zur Zeit
der osterreichischen Occupation, Czemowitz
1888, S.3. 11) Dieser Entwurf liegt der eben
citierten Zieglauer'scben Schrift zugrunde l.Dld
soll in einem „Urkl.Dlden und Actenstilcke zur
Gescbicbte der Militirverwaltung in der Bukowina" betiteltem Werke, dessen Herausgahe
icb vorbereite, vollstindig zum Abdruck kommen10), a.a.O., S. 41.
II. Zum 1. Thei/, 1. Hauptstuck. 1) Dieser
Theil fiel bei der Grenzausgleicbung an die
Tiirkey ZUiilck. Siebe Einleitung, S. XIV. 2)
Russiscb Kimpolung, ebenso K. Moldaveneste
moldauiscb K. 3 ) Nacb der Grenzausgleicbung: 181,6 Qu.-M. = 10.456 Qu.Km. 4) Mit
dem Namen ,,,Bukowiner Wald" bezeicbnen
die polniscben Gescbichtsquellen bald die
gesammten mit Buchen bestandenen,-von
Siebenbiirgen bis an den Dniester streicbenden
HobenzQge der Ostkarpathen, bald nur die
zwischen dem Pruth und Dniester. Letzterer
Auffassung folgte offenbar aucb Spleny, vielleicbt deswegen, weil auf der von Major Mieg
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Istoria Mariei Theresla, voi. 8 (Viena 1877).
p. 469-533, apoi Weren.ka, Creerea ,;
înflorirea Bucovinei, partea I, Viena 1892, în
sflrşit lucrarea mea Achiziţionarea Bucovinei
de c41re Austria, Cerniuţi 1889. ') Protocolul
de instalare din anul 1774 lipseşte din registratura guvernului î.r. al ţlrii Bucovina din
timpuri imemoriabile. Existi nmnai indexul
respectiv. Acesta poartl titlul: Registru incepAnd cu 24 octombrie 1774 pâDi la 31 Jecembrie 1774. ~) Werenka, p. 25 (123). 7) FML
baron Barco se aflase ca voluntar din 1772 în
cartierul general rusesc. El era cel ce obţinuse
permisiunea pentru pltrunderea trupelor austriece în Moldova p marcarea cu pajure de la,
contele Romanţov. Când ruşii se preglteau sl
pJece din Moldova, Barco a piirisit p el laşii
(în 1O decembrie 1774 ). El se deplaseazi la
Cemiuţi pentru a putea aplana imediat ,,incidente le" care ar fi putut surveni în timpul
marşului trupelor ruseşti. La mijlocul lui ianuarie 1775 ii viziteazi pe Romanţov. la Mobilev şi se stabili apoi (la 25 ianuarie) la Lemberg. 8) v. Zieglauer, Starea Bucqvinei pe vremea ocupaţiei austriece, Cemluţi, 1888, p. 3.
9 ) Acest proiect sti la haz.a scrierii tocmai citate a lui Zieglauer şi urmează sl fie publicat
integral intr-0 lucrare intitulată Documente şi
acte privitoare la administraţia militară în Bucovina, a cirei editare o pregătesc. 1°} op.cit.,
p. 41.

II. La Partea 1, Cap.1. 1) Aceasti parte a
revenit din nou Turciei dupi delimitarea frontierei. 2) Cimpulungul rusesc, tot aşa Cimpulungul moldovenesc. 3) Dupi delimitarea
graniţei 181,6 mile pătrate= 10456 km pitraţi.
4 ) Izvoarele istorice poloneze numesc „Codrul
Bucovinei" cAnd întregul lanţ al inilţimilor
Carpaţilor Orientali acoperite cu piduri de fag
care se întind din Transilvania pini la Nistru,
când numai cele diptre Prut şi Nistru. Spl~ny a
urmat evident concepţia din urmi. poate şi
fiindcă pe harta întocmită de maiorul Mieg
numai lanţul de inilţimi dintre Prevorodec pe
Nistru şi Jucica pe Prut poarti aceasti denu-

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

sos

Polek - Sp16ny

entworfenen Karte nur cler H6henzug zwiscben Preworodek am Dniester und Suczka am
Pruth den Namen "Bukowina" fnhrt. Vergleicbe Obrigens meine Studie ilber elen Namen ,,Bukowina" in cler Schrift „Die Erwerbung der Bukowina durch Oesterreich ", S.
48-SS. 5) In Hinsicbt auf diesen Vorscblag
muB bemerlct werden, da8 sicb Oesterreich in
der Convention vom 7. Mai 177S verpflicbtete, auf den ihin abgetretenen Lindereien
keine Festung zu erbauen. 6 ) Soli beiBen:
Slatinasca. 7) Ricbtig: Rareu. 1) Vergleiche
Einleitung, s. xn f. In Czemowitz inclusive
Rosch lagen: Das Bataillon Nugent mit Stab
und eine Escadron Husaren (Barco); in Sadagura: Stab und eine Compagnie von Brinken, femer Stab und eine Division Husaren
(Hadik); in Seretb: ein Officier mit 30 Mann
von Siskowitscb unei eine Escadron von Barco; in Suczawa: 3 Compagnien von Siskowitscb und eine Division von Barco. (Dislocationstabelle vom 14. December 1774, abgedruckt von Werenka, S. 1S6). 1°} Zur Sicherstellung der Hauptposten des Cordons war die
Aufwerfung von Erdscbanzen angeordnet. Da
dieser Befebl im Winter (1774nS) nicht vollzogen werden konnte, suchte man den Schutz
der Posten vorliufig durcb „Verhacke" zu
erreicben. (Elrichshausen an Hadik, 14. Dezember 1774, Werenka, S. 1S9.) 11 ) Zur Zeit
cler Occupation filhrten nicht nur lings den
Flilssen Prutb, Seretb, Suczawa und Moldawa
(bier von Pozoritta an) fahrbare StraBen aus
der Bukowina nach Jassy, sondem es war auch
Czemowitz durch eine LandstraBe mit Chotin
und Suczawa verbunden. Zwischen der letztgenannten Stadt und Czemowitz fmden wir
auf cler Mieg'schen Karte die Stationen KuCZUl'IDllre, Styn:e (oder Berlince), Oranicestie
und Hatna verzeichnet. Als Stationen des
sogenannten Communicationsweges waren
zwischen Czemowitz und SiebenbOrgen bestimmt: Kuczmmare, Styrce, Granicestie, Parhoutz, Solonetz, Kloster Humora, Wama,
Pozoritta, Doma-Kandreny, die alte Schanze
am kleinen Domabacb und die ~rgoer Contumaz. 12) Dereblw"bach. 13) Ebenen auf dem
Hochgebirge. 14) Vgl. Einleitung, S. XV. IS)
Als Beleg hiefilr mag eine Stelle aus Hac-
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mire. Cf. de altfel studiul meu despre nmnele
,,Bucovina" în scrierea: Achiziţionarea Bucovinei de c41re Austria, p. 48-SS. 5) Cu privire
la această propunere trebuie observat ci, prin
Convenţia de la 7 mai 177S, Austria se obligase sinu ridice fort!reţe pe teritoriile ce-i fuseseri cedate. 6 )Vrea si zici Slitinasca. 7 )
Corect: Rareu. 1) Vezi. introducerea, p. XIl şi
urm. 9) La Cemiuţi inclusiv Roşa erau cantonate: batalionul Nugent cu statul major şi un
escadron de husari (Barco); la Sadagura: statul
major şi o companie von Brinken, precum şi
statul major şi un divizion de husari (Hadik);
la Siret: un ofiţer cu 30 trupi von Siskowitsch
şi un escadron von Barco; la Suceava: 3 companii von Siskowitsch şi un divizion von Barco.
(Tabel de dislociri din 14 decembrie 1774,
reprodus de Werenka, p. 1S6). 10) Pentru asigurarea posturilor principale ale Cordonului se
ordonase ridicarea de valuri de pimânt. Deoarece acest ordin n-a putut fi adus la îndeplinire
în iama l 774nS, s-a încercat si se realizeze
deocamdati protecţia posturilor prin împrejmuiri (Elrichsbausen citre Hadik, 14 decembrie 1774, Werenka, p. 159). 11 ) Pe timpul
ocupirii, drumuri practicabile duceau nu numai de-a lungul rAurilor Prut, Siret, Suceava şi
Moldova din Bucovina la laşi, dar Cemiuţii
erau legaţi printr-o şosea de Hotin şi de Suceava. Intre acest din urmi oraş şi Cemiuţi
glsim însemnate pe harta lui Mieg staţiile
Cuciurul Mare, Stârcea (sau Berlinee), Griniceşti şi Hatna. Drept staţii pe aşa-numitul drum
de comunicare cu Transilvania erau previzute:
Cuciurul Mare, Stârcea, Griniceşti, Pirhiuţi,
Soloneţ, Ministirea Humorului, Vama, PojorAta, Doma Cindrenilor, Valul vechi al Domişoarei şi bariera sanitari a Bârgiului. 12) Pârâul Derehlui. 13 ) Porţiune plani în munţii
înalţi. 14) Cf. Introducerea p. XV. 15) Drept dovadi pentru aceasta poate servi un citat din
lucrarea lui Hacquet: Căl4Jorie fizico-politică
prin Carpaţii Dacid şi Sarmatici (Nilmberg
1790). Renumitul naturalist scrie (Partea I, p.
12 şi urm.): ,,Jn aceşti munţi (ai Domelor) se
giseşte un valah, despre care se spune ci ar.
avea 1SO de ani, ceea ce trebuie sl fie o
exagerare, clei la acest popor socoteala timpului are il;i general o temelie slabi; totuşi pare sl
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quet•s Werke: „Physilullisch-politische Reisen
durch tlie Dacischer. unt! die Sarmatischen
Karpathen (NQmberg 1790 ft) dienen. Der
beriUunte Nanuforscher scbreibt (Th. I, S. 12
t): ,.In diesem (Domaer) Gebirge befindet sich
ein Wallach. der filr hundert und funâig Jahre
alt ausgegeben wird, welches aber wohl, wie
bey diesem Volk Qberhaupt die Zeitrechnung
schlechten Grund hat, Qbertrieben sein wird;
indessen soli docb gewi.B sein. daO fiber vierzig Familien von ihm gegenwirtig im Bezirke
von Doma Kandreni sicb herschreiben und
entweder seine S6hne, Enkel oder Urenkel
sind. Icb sahe zween S6hne von ihm in einem
Schenkhause, wo icb fibernacbtete, deren einer
ein und siebenzig, und der andere zwey und
acbtzig Jahre alt war. Diese beeden Leute
lie8en sichs seit drey Tagen so schmecken.
daO sie nie aus dem Rauscb kamen. Ich fand
sie vest an KOrper unei sie hatten nicbt den geringsten Fehler an einem der filnf Sinne. Man
versicberte micb, so ah ihr Vater sei, so mache
er es docb des Jahres selbst nocb ein
paarmal so."
ill. Zum 1. Theil, 2. Hau.ptstuck. 1) Dfinger. 2 ) Hirse. 3) zureichen. genQgen. 4 ) Fortpflanzung. 5) Mayerschaft (Stelhmg und A.mtsfil.hrung eines Meiers oder aucb GebOhren,
wodurcb der Stand eines Meiers erkauft wird)
hier wobl irrtbfimlich stan Mayerei = Meierei
(Meierbot): 6) = ldecken. ') Kaludier (richtig
Kaluger) = M6nch. 1) Taxus oder Eibenbamn.
') Baie, Markt in Ruminien (Moldau), ehemals Bergstadt. 10) Nagybanya, Stadt in
Ung.am. Comital Szatmar.
IV. Zum 1. Theil, 3. Hauptstuck. 1) Trllmmer, Ueberbleibsel. 2) Im Jahre 177S war
Czemowitz, ohne die Vorstidte Roscb und
Horecza, von circa 290, darunter 112 jQdiscben Familien bewohnt. (Meine Historische
Skizze von CzemOwitz, Sepantabdruck aus dem
2. Bande des Oesterreichischen Stădtebuches,
Wien 1880, S. 2). 3) Sereth war in der zweiten
Hilfte des 14. Jahrhunderts der Sitz e1nes
romisch-katholiscben Bischofs. 4) Die ganze
Einwobnerschaft von Wiznitz bestand im
Jahre 177S aus 3 Popen. 62 Bauem und 60
Iuden. also insgesammt aus 12S Familien. 5)
Noch 12 Jahre splter, 1787, gab es in Czemo-

S09

fie adevlrat el din el se trag în regiunea
Domei Clndrenilor peste 40 de familii, fiind
aceştia fiii, nepoţii sau strlnepoţii sli. Am
vlzut pe doi dintre fiii sli într-o cârciumi,
unde am înnoptat, unul dintre ei în vfirstl de
71, al doilea de 82 de ani. Aceşti doi oameni
se delectau de trei zile aşa incit nu se trezeau
deloc din beţie. I-am gisit solizi la trup şi cele
cinci simţuri lucrau firi cusur. Mi s-a dat asigurarea el. oricât de biitrân ar fi, tatăl lor o mai
face inel la fel de câteva ori pe an".

ill. La Partea /, Cap. 2. I) înmulţire. 2)
Kaludier (corect Kaluger) = clluglr. 3) Baie,
târg în România (Moldova), cândva oraş
minier. 4 ) Nagybanya, oraş în Ungaria. Comitatul Szatmar.

IV. La Partea/, Cap. 3. 1) Jn anul 177S
firi suburbiile Roşa şi Horecea,
erau locuiţi de circa 290 de familii, dintre care
112 evreieşti. (A mea Schif4 istoric4 a Cern4uţilor, extras din voi. 2 al Cărţii orQ.felor
austriece, Viena 1880, p. 2) 2) Siretul a fost în
a doua jumltate a sec.14 sediul unui episcop
romano-catolic. 3) Toatl populaţia Vijniţei
consta în anul 177S din 3 popi, 62 de ţlrani şi
60 de evrei, deci în. total 12S de familii. 4 ) Inei
cu 12 ani mai tlrziu. în 1787, nu exista la
Cemiuţi niciun geamgiu. Meseriile de 1lcltuş,
legitor, ceaprazar şi ahele aveau doar cite UD
singur reprezentant; era mare lipsi chiar 'i de
Cemluţii,
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witz keinen Glaser. Das Schlosser-, Binder-,
Posamentier- und andere Handwerke batten
daselbst nur je einen Vertreter; selbst an Schustem war groBer Mangel. (Meine Hi:stori:sche
Skizze von Czernowitz S.4) 6) Davon fielen 59
OOrfer, und zwar 9 im Chotiner, 12 im Czernowitzer und 38 im Suczawaer „District"
zufolge der VertrAge vom 12. Mai und 2. Iuli
1776 an die Tilrkei zurtlck. 7 ) Ueber die
Entstehung von Gartenberg oder Sadagura
siehe Wickenhauser, Die deuJ:schen Siedelungen in der Bukowina, I. Bindchen, S. 52 ff. 1)
Brazlaw = Braclaw, Kreisstadt in russ. Podolien. 9 Diesem Antrag lehnte der Hofkriegsrath am 15. Mai 1776 in demselben Schreiben,
worin er Spleny filr „die geschickt und mtlhsame Ausarbeitung" der Denkschrift „Ihrer
Majestăt allergnădigstes W oblgefallen" zur
Kenntnis bringt, mit dem Bemerken ab, „daB
Sadagura wegen seiner nahen Lage an denen
Grănzen niemals fiir eine Handelstadt ein gelegener und angemessener Ort" und die von
Baron Gartenberg dahin gebracbten Leute nur
solcbe Handwerker seien, die derselbe „zur
Vermtlnzung der durch die Russen eroberten
Canonen und GieBung einiger leichter Feldsttlcken babe gebraucben konnen, mithin in
dem Gesicbtspunkt auf eine Commercialgemeinde keine Rtlcksicht verdienen", zumal
da die Absicht bestehe, „in Snyatin eine nutzbare und filr die Comerce-Sachen aufgelegte
Armenische Gemeinde seBhaft zu macben."
(Kriegsarchiv, 53, 42) 10) Dwornik = Dorfricbter, Gemeindevorsteher. 11 ) Es kamen 88
Familien oder ungefăhr 440 Klipfe auf cine
Quadratmeile.
V. Zum 1. Thei/, 4. Haupt:stuck. 1) Es fillt
auf, daB Spleny nur von Moldauem spricht,
obwobl schon damals nicht nur im Russiscb
Kimpolunger Bezirk, sondem aucb in dem
Gebiete zwiscben dem Pruth und Dniester
viele Ruthenen wobnten. (V gl. meine Schrift:
Die Anfănge de:s Yolk:s:schu/we:sen:s in der
Bukowina. Czemowitz 1891, S. 41 ff.) Was
den damaligen Charakter der Moldauer anbelangt, gesteht aucb Kantemir ganz -offen, daB
er an den Sitten der Moldauer, ihre Recbtgliubigkeit und Gastfreiheit ausgenommen,
nicbt leicht etwas fmde, das er loben k6nnte.
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cizmari. (A mea Schiţt! i:storică a Cernt!uţilor,
p. 4). 5) Dintre acestea 59 de sate şi anmne 9
din districtul Hotin, 12 din districtul Cemiuţi
şi 38 din districtul Suceava au revenit din nou
Turciei prin tratatele de la 12 mai şi 2 iulie
1776. 6 ) Despre înfiinţarea Gartenberg-ului
adicl a Sadagurei vezi Wickenhauser, Coloniile germane din Bucovina, Volumaşul 1, p.
52 şi urm. ') Brazlaw = Braclaw, capital! de
circumscripţie în Polonia. 1 ) Aceasti propunere a fost respinsi de Consiliul de rizboi
aulic la l 5 mai 1776 în aceeaşi scrisoare, în
care-i mulţumea lui·Spleny pentru „elaborarea
îndemânateci şi dificili" a memoriului, aducându-i la cunoştinţi „plăcerea binevoitoare a
Majestăţii sale" cu observaţia ci „din cauza
aşel.ării Sadagurei în apropierea graniţelor ea
nu poate fi o localitate potrivit! şi bine plasată
ca oraş comercial" şi el oamenii aduşi acolo
de baronul Gartenberg erau meseriaşi „pe care-i
puteai folosi doar pentru baterea de monezi din
tunurile turceşti capturate de ruşi şi pentru
turnarea câtorva mici tunuri de câmp şi, prin
urmare, nu pot fi luaţi în considerare din punctul de vedere al unei comunităţi comerciale",
mai ales ci existi intenţia „de a aşeza la
Snyatin o comunitate armeneasci folositoare şi
dispusi pentru probleme comerciale".
(Kriegsarchiv, 53, 42). 9 ) Dwornik .= Iude
silesc, şeful unei comune. 1°) Reveneau 88 de
familii sau aproximativ 440 de capete pe mili
pitrată (57,6 km2, n.n.).

V. IA Partea I. Cap. 4. 1) Bate la ochi ci
Spleny vorbeşte numai de moldoveni, deşi
inel de atunci mulţi ruteni locuiau nu numai în
districtul Câmpulungul rusesc, dar şi în regiunea
dintre Prut şi Nistru (Cf. scrierea mea lnceputuri le şcolarizt!rii elementare în Bucovina,
Cemiuţi, 1891, p. 41 ş.u.). fn ceea ce privefte
caracterul de atunci al moldovenilor, şi Cantemir mărturiseşte deschis ci, cu excepţia
dreptei credinţe şi a ospitalitiţii, nu giseşte
uşor ceva de lludat la obiceiurile moldovenilor
(De:scrierea Moldovei, Frankfurt şi Leipzig,
1771, p. 282). 1n această privinţă insi poporul
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(Beschreibung der Moldau, Frankfurt und
Leipzig 1771, S. 282) Darob verdiente jedoch
das moldauische Volk mehr Mitleid als Tadel;
denn nur der schreckliche Druck, unter dem es
scbmachtete, bane es milltrauisch und arglistig
gemacht. 2) Noch gewohnlicher als der Melai
ist heute ein Brei aus Kukuruzmehl, die sogenannte Mamaliga. 3) Auch daran war ihre
tyrannische Regierung schuld. Sie flohen die
Arbeit, weil sie nur ein Minei war, „sich groBere Steuem auf den Hals zu laden". (Beschreibung der Moldau und Wallachey, Wien
1810, s. 117)
VI. Zum J. Theil, 5. Hauptstuck. 1) Die
Stidte Kuty, Tysmenica, Zalesczyki, Podhajce
und Brzezany liegen sămmtlich in Galizien. 2)
Zurawno. 3) Feiner bunter Kattun, 4) Mit 4
Schemeln gewobene Tiscbleinwand. 5) Debitiren hier = verschlei8en.
VIl. Zum J. Tlieil, 6. Hauptstr1ck. 1) Richtig Cinut, von dem rumAnischen „ţinut." 2)
Ricbtig Parcalab. 3 ) Wie in der Tilrkei, so
filhrte auch in der Moldau der Staatsrath den
Namen Divan. 4 ) Okol, slavisch, bedeutet
Kreis. 5 ) Namesnik oder, Namestnik, slavisch,
ein Vicar oder Stellvertreter. 6) Von ,,zolotoj"
(aonoToA); Gulden. ~) Wataman von (dem
tllrkiscben) „vataha" (Menge, Genossenscbaft), Vorgesetzter der Genossenschaft. ')
Von dem griecb. Logothetes, d.i. Schreiber,
Kanzler. 9 ) Von „barani" (auch „berani"),
rumin., heftig nach etwas streben, eifrig
suchend umbergehen. 10) Auch Amblators und
lmblators, von „amblare" (oder „îmblare");
rumin., herumgehen. 11 ) Vataf oder „vatav"
gleichfalls von „vatava", Anfiihrer. 12) Aus
Albanien stammender Diener. 13) Von dem
ruminiscben „cal", Pferd. 14 ) Ueberreiter = ein
berittener Aufseher. 15) d.h. die wegen eines
Verbrechens Verurteilten. 16) Durch die im
Jahre 1776 erfolgte R6ckgabe verschiedener
Gebietstheile verringerte sich, wie die Zahl der
Ortscbaften, so auch die der Popen und Diaconen, der Monche und Nonnen, der Kirchen
und Kloster. Die Zahl der letzten belief sich
nacb Vollendung der Demarcation auf 26. 17)
Der Tn'llut den der moldauiscbe Filrst jăbrlich
an die Pforte abzuliefern halte, war nicht
immer gleicb. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts
belief er sicb auf 65.000 LOwenthaler oder
Gulden rhn. Dazu kamen aber noch circa
100.000 lbaler filr Geschenke an den Sultan
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moldovenesc meriti mai degrabi mill, decAt
dojani; clei numai îngrozitoarea oprimare la
care a fost supus l-a tlcut blnuitor şi perfid. 2)
Mai rispândit decât milaiul este un cir din
fii.ni de cucuruz, aşa-zisa mimiligă. 3) Şi în
aceasti privinţl vina este a guvemirii lor tiranice. Ei fugeau de munci, clici aceasta nu era
decât \Dl mijloc „de a spori impozitele la care
erau supuşi". (Descrierea Moldovei şi a Valahiei,Viena 1810, p. 117).

VI. La Partea I. Cap. 5. 1) Aceste oraşe se
gisesc toate în Galiţia. 2) Vezi nota germani
corespunzitoare. 3) Vezi nota germani corespunzitoare. 4 ) Pânzi pentru fete de masi
t~suti în 4 iţe. 5) Aici debiteaz! = desfac.
VII. La Partea I. Cap. 6. 1) Corect Cinut,
de la românescul „ţinut". 2) Corect pârCilab. 3)
Ca şi în Turcia, Consiliul de Stat purta in Moldova numele de Divan. 4 ) tn slavoni Okol
înseamni cerc. 5) tn slavoni namesnik sau namestnic înseamni vicar, locţiitor. 6 ) De la
,,zolotoi" (3onoToA), galben, Gulden. 7) Vataman de la turcescul „vataba" (mulţime,
obşte), conducitorul unei comunităţi. 1 ) Din
grecescul logothetes, adici scrib, cancelar.
9 ) De la „barani" (şi „berani"), român; oameni
care urmiresc ceva cu tot dinadinsul, care se
mişei ciutând cu sârg. 10) Şi amblatori şi
îmblatori, de la ,,amblare" (sau „îmblare"),
român, a umbla de colo pâni colo. 11 ) Vitaf
sau "vatav", de asemenea de la „vatava", conducilor. 12) Servitori originari din Albania. 13)
De la românescul „cal". 14) Ueberreiter = supraveghetor cilare. 15) De fapt cei condamnaţi
pentru crimă. 16) Prin restituirea în anul 1776 a
diferitelor plrţi de teritoriu, s-a împuţinat, ca şi
numirul localitiţilor şi cel al popilor şi al diaconilor, al monahilor 'i al căluglriţelor, al bisericilor şi al mlnlstirilor. Numirul celor din
urmi se ridica dupi definitivarea liniei de
demmcaţie la 26. 17) Tn'llutul pe care Principele moldovean trebuia si-i predea anual la
Poarti n-a fost mereu acelaşi. La începutul
secolului al 18-lea se ridica la 65.000 de taleri
leonini sau florini (Gulden). La aceştia se mai
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unei dessen Mutter, dann an den GroBvezier
unei dessen Stanbalter, remer an den Terftedar
(Oberscbatzmeister) und Reis Erendi (GroB-

kanzler), endlich an den kaiserlicben Aufseher,
der diesen Tribut în der Moldau bebob, und
die Diener des Sultans und Veziers. (Sulzer,
Gescliichte des transalpinischen Daciens,
Theil III, Wien 1782, S. 171 r.) 11) Von „scutire", ruminisch, jemanden von etwas berreien. IP) Diese Angabe ist unrichtig; die
leibeigenen Zigeuner haben keine Contribution gezahlt. 2°} Von „sluga", polnisch und
rumlnisch, Diener. 21 ) Richtig Scblachtschitz,
polniscb „szlacbcic" von „szlacbta". In der
Moldau unterschied man einen Mberen und
einen niederen Adel. Zu ersterem geMrten die
Bojaren und Masilen, letzteren bildeten die
Ruptaschen. Die Schlacbtscbitzen treten erst
wibrend des russisch-tOrkischen Krieges
(1769-1774) aur. Es sind dies Einwanderer
aus Polen, die VOD den Russen mr geleistete
Dienste den polnischen Edelmannstitel erbalten haben. Dieser Adel wurde in der Moldau
nicbt anerkannt, dagegen în der Bukowina, wo
man sicb an den „Status quo" hielt, ,,aus Unwissenheit", wie Enzenberg în dem hieriiber
am 8. Juni 1782 an den Hofkriegsrath erstatteten Bericbt sagt, „beibehalten". 22) Von
„rumariu", ruminisch, Rauchrang. 23) Von
(dem slav.) „~", russ „czetwerty" ('leTBepThlR), der vierte (Theil), also (im Bezug aur
das moldauiscbe Contributionssystem) ein
Quartal. 24) ,,rlswă", ruminisch, das Abscberen,
Abschaben. ") Rumin. „goştini". 26) Vielleicbt
von rumin. „gonire", russ. roRHTH, treiben,
nacbjagen, nacbsetzen: davon rumln. „goniţi",
russ. roBHllR, Liufige Stute, Kub; în der
Bukowina aber auch der Trieb (aur die
Weide). 27 ) ,,Divara" statt „de vari", ebenso
das rolgende ,,Diama" stan „de eaml"; „vari",
rumin., Sommer, „eărnii", rumin., Winter.
21) Von „ciildare", rumin., Kessel. 211) Des Klosters GroB-Skit în Galizien. 3°} Von „camini",
rumin., Weintaxe. 31 ) So sind in Oesterreich
einst die ZOllner genannt worden. 32) Von
„vulpe", rumân., Fucbs, und „craciunu", altslav. ,,lcraciunu", Weihnacbten. 33) Kitzman =
Kotzman, Markt nordwestl. von Czemowitz.
34) ,,Botuşani", Stadt în Ruminien (Moldau),
nordostlicb von Suczawa. 35) Von „şatrii",
russ. waT!pi., Tp4, Zeit. 36) Von „cot", rumio., Elle; „cotirire", ausmessen. 3') Von dem
siv. ,,s61", russ. mm., Salz. 31) „venitul", rumAn.,
Einkommen, Einkilnfte. 3P) Holzberechtigung.
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adaugi vreo 100.000 de taleri pentru cadouri
destinate sultanului şi mamei sale, apoi marelui vizir şi locţiitor:ului siiu, apoi terfterdarului
(marelui vistiernic), şi lui Reis Erendi (marele
cancelar), în. s~it supraveghetorului imperial, care incasa acest tribut în Moldova, şi servitorilor sultariului şi ai vizirului. (Sulzer, Istoria Daciei transalpine, Panea III, Viena 1782,
p.171 şi urm.) 11) De la",,scutire", româneşte, a
elibera pe cineva de ceva. 1 ~ Această afirmaţie
este incorect.ii: ţiganii iobagi nu pllteau nici o
contribuţie. 2°) De la „sluga", în polonezii şi
rominii, servitor. 21 ) Corect Scblacbtscbitz,
polon. „szlachcic'', -de la „szlachta". ln Moldova se deosebeşte marea de mica nobilime.
De prima aparţineau boierii şi mazilii, de a
doua ruptaşii. Şliahţiţii apar abia in timpul
riizboiului ruso-turc (1769-1774). Ei sunt imigranţi din Polonia, care obţinuserii de la ruşi
pentru serviciile prestate titlul nobiliar polonez. Această nobilime nu era recunoscută in
Moldova; în Bucovina insii, unde se respecta
„status quo", a fost „menţinută", cum spune
Emenberg in raportul corespunziitor înaintat la
8 iunie 1782, „din neştiinţii". 22) De la „fumariu", româneşte, coş. 23) De la (slavonul) „~".
ruseşte „czetveriy" (11e1eepTblA), a patra (parte), deci (cu referire la sistemul de impozitare
moldovenesc) un cvartal. 24 ) „răsurii", româneşte, tunsoare, riizuire. 25 ) Român. „goştinii".
26) Poate din româneşte „gonire", rus. roHHTH,
a goni, a urmări; de aici român. „goniţă", rus.
roBHUJI, iapii sau vacii în călduri; în Bucovina
insii şi minatul (la păşune). 27 ) ,,Divara" in loc
de „de vari", ca şi ,,Diarna", care urmeazl, în
loc de „de earnă"; „varii" rom. varii, „eamii
rom. iamii". 21 ) De la „căldare", rom. cazan.
29) ai ministirii Schitul Mare din Galiţia.
3°} De la „camini", rom. taxă pe vin. 31 ) Aşa erau
numiţi odinioari vameşii în Austria. 32 ) De la
„vulpe", rom. vulpe şi „craciunu", vechi slavon ,,kraciunu", crăciun. 33 ) Kitzman = Kotzman, târg la nord-vest de Cernăuţi. 34) ,,Botuşani", oraş în România (Moldova), la nord-est
de Suceava. 35) De la „şatră", rus. wa1epi.,
Tp4, cort. 36) De la „cot", rom. cot; „cotirire",
a măsura. 3') Din slav. ,,s61", rus. eoni., sure.
31) „Venitul" român, venit, venituri. 3P) Dreptul
la tăiatul lemnului din pădure in mod gratuit.
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Vasile Ţiglnescu, Gaudeamus. Evocări, Rldăuţi, Editura „Septentrion" 1996,
3SOp.
Societatea pentru Cultma şi Literatma Rominl în Bucovina şi-a propus în planul ei de
activitate editarea ori reeditarea unor opere literare, ştiinţifice, istorice cu subiecte din viaţa aşa de
friiDAntată a ŢArii de Sus. Prima carte apirutl la finele anului 1996 este Gaudeamus a lui Vasile
Ţiginescu (1899-1971).
Autorul este originar din comuna Horodnicul de Jos şi a fost UD distins profesor de
geografie-istorie. ln anul 1941 V. Ţiglnescu a publicat volumul de nuvele Brifdetul. ln ,,sertar" au
rlmas nuvele de inel 1Dl volum, romanul Refagiaţii şi cartea de evociri Gaudeamus.
tn această carte, autorul povesteşte destinul unor elevi ai secţiei române de pe lângl liceul
german din Ridăuţi între 1910-1919. Naraţiunea începe prin relatarea întoarcerii acasl a câtorva
elevi, Toderiţl Baciu, Ilie Susai, Gavril Bis de la seibarea de fine de an şcolar. Sosiţi pe la casele
lor afli, cu îngrijorare, ci înviţitorul a convins pirinţii si-i dea la liceul din Rldluţi. Este prezentat! viaţa tinerilor de la concursul de admitere pini la banchetul de absolvire a liceului; fiecare
clasl devenind UD capitol. Personajele, copii de 10-11 ani, de origine sociali modestl, mai ales
din satele din jurul Ridluţiului, cresc sub ochii cititorului, îşi însuşesc materiile programului
şcolar al vremii, se confrunt! cu viaţa social-politici a epocii, îşi formează conştiinţa naţionali
paricipind la manifestiri organizate de oficialităţile ridiluţene şi triind tragedia primului rizboi
mondial. Profesorii români ori germani, oameni cu slibiciunile lor, nu trec dincolo de grila de
apreciere a_ elevilor, cultura sau rizboiul nu-i ridici în tagma eroilor.
Subiectul epic, foane bogat şi meşteşugit construit, caracterizeazi o lume bine structuratl
istoric, consolidatl de secole, dupl i.1area economică. etnie, origine sociali. Elevii - fii de tirani se numesc „izminari'', cei cu buni stare materială - din oraş - „grlsuni". Intre ei, relaţiile
şcolăreşti ori cele de prietenie colegială se pilstrează în limitele unei convenţii destul de reci, se
simt diferiţi. insil nu pe trepte existenţiale antagonice.
Personajele, extrem de numeroase, panicipi la primul rizboi mondial, potrivit fuii individuale, gradului de pregltire intelectuali, interesului naţional. Districtul Ridiluţiului suportă ocupaţiile succesive ale tIUpelor ruseşti şi austriece, la fel de nocive. Satele se deşartl de birbaţii tineri,
sărlcia devine apisitoare, veştile de pe front aduc necazuri, nesiguranţi, teamă Românii privesc
cu speranţl spre Regatul românesc. V. Ţiglnescu pistreazl cu griji judecata dreaptă asupra
aspectelor aşa de amestecate, nebuloase, dureroase ale vieţii din timpul rizboiului. Nu cade în
naţionalism deşănţat când zugriiveşte infiiptuirea României Mari. Câţiva „izmănari", trecuţi în
România, se întorc ofiţeri români cu decoraţii şi cu dorinţa de a termina liceul.
Considerim această carte ca o operi literari de certl valoare artistici şi, în acelaşi timp,
document istoric şi psihologic, care meritl sl ocupe un loc privilegiat între lucrlrile destinate
tineretului.

Vasile Precop
Analele Bau:ovinei, IV, 2, p. 513-520, Bw:ureşti, 1997
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William Keel and Kurt Rein, German Emigration from Bulrovina to the Americas.
Results oflnitial Investigations and Guide to Further Research, Augsburg,
Bukowina-Institut, Raimund-Friedrich-Kaindl-Gcsellschaft, Augsburg,
1996, 300 p.
William Keel şi Kurt Rein îşi asociazl în elaborarea acestei lucriri un mare numir de
cen:etitori din Germania şi din America. Studiile sunt semnate, alituri de cei doi autori şi editori,
de Otto Halabrin, Gren A. Windholtz, Irmgard Hein Ellingson, Mary Lee Rose, Paul Massier,
Richard Carruthers-Zurowski, Ayrton Gon~alves Celestino, James L. Forsythe, Helmuth J.
Scbmeller, Norman E. Saul.
Studiile prezint! numele emigranţilor germani din Bucovina care încep si piriseascl
provincia mei din secolul trecut, localitiţile din care pleaci şi-i urmiresc în itinerariile lor în
America pini ce se stabilesc in anume zone şi intemeiazi aşezlri, dteva din ele cu o dezvoltare
important! în cursul anilor. Studiile acordi mare atenţie rezistenţei la deznaţionalizare, operat!
prin sistemul economic, firi constrângeri politice, insi cu o mare capacitate de asimilare. Mulţi
emigranţi, atAt germani cit şi de alte naţionalitiţi, se consideri inel din generaţia a treia ,,americani" şi unii nu-şi mai cunosc limba de acasi..
Studii complexe de aceasti naturi nu se pot realiza firi o colaborare cu cercetitorii din
America.
Cartea are UD pronunţat caracter documentar, cum era de previzut. Studiile sunt însoţite de
note cu informaţii bogate, cu UD mare numir de reproduceri dupi documente şi o bibliografie
destul de cuprinzltoare.
Centrul de Studii ,,Bucovina" şi-a înscris în planul siu de activitate si realizeze o monografie privind emigranţii români din Bucovina în America şi Australia. Instituţia noastri nu a
izbutit sl stabileasci, pâni acum, legituri de colaborare cu cercetitori de pe cele doui continente.
D. Vatamaniuc

„Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cemăuţi-BucureŞti, III,
1996, nr. 3 (11), nr. 4 (12)
Revista cemluţeanl „Glasul Bucovinei", apiruti sub egida Fundaţiei Culturale Romine, a
ajuns în al treilea an de existenţi şi la numerele 11, 12. Profilul istorico<ulturalal publicaţiei este
redat prin studiile grupate în rubricile ,,Din istoria neamului", ,,Bucovina, procese istorice şi
sociale", ,,Personalitiţi bucovinene", „Teorie, istorie 'i critici literari", ,.Aniversiri cernluţene",
..Poezie", .,Arhiva Bucovinei", „Cirţi. Reviste".
Dintre studiile istorice, remarclm cel semnat de acad. Gh. Platon, Austria şi Prindpatele
Române tn primajvm41ate a secolului al XIX-iea. Politic4 de anexiune sau misiune dviuzoJoare?,
comunicare care a fost prezentati în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,Bucovina
1775-1862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice şi demografice". Autorul a urmirit, din
perspectiva raporturilor ruso-austriece, evoluţia Principatelor Romlne, supuse unei politici anexioniste, care uneori nu a fost lipsit! fi de consecinţe pozitive pentru romini. Continuând excursul
bibliografic asupra temei Mişcarea nafional4 a românilor din Bucovina la sraTJitul secolului al
XIX-iea şi tnceputul secolului al XX-iea, drd. Marian Olaru surprinde diverse aspecte ale istoriei
Bucovinei - denumirea ţinutului 'i folosirea termenului de "ţari" pentru teritoriul ocupat în
1774-1775, progresul economic al Bucovinei sub stipânirea austri.acl, mişcarea cultural-naţionali
a românilor - reflectate în istoriografiile romAni, ruso-ucraineani, austro-germani, concluzionind
ci acestea sunt uneori tratate parţial, în contradicţie şi firi o argumentaţie suficient!. Coordona-
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tele activitlţii celui care a devenit ,,Mitropolit al Kiewlui, Haliciului şi al întregii Rusii", S1Dlt surprinse succint de Dan Horia Mazilu, în articolul Petru Movil4 sau adevăraJa europenizare a
Estului, continuAnd seria studiilor care evoci personalitatea \muia dintre cele mai importante figuri
ale Evului Mediu romAnesc şi e1U0pean, în contextul unor necesare restituiri istoriografice impuse
de noi descoperiri asupra vieţii şi activităţii lui Petru Movili. Radu Economu semneazi articolul
Relaţiile politico.diplomalice dintre România şi Ucraina fn perioada 1918-1940.
La rubrica ,,Personalităţi bucovinene", Rodica Şcraba şi acad. Nicolae Corlăteanu evoci
câteva dintre personalităţile ce au activat la Societatea academici ,)unimea" din Cemluţi de la
înfiinţarea ei (1878) şi pâDA la jubileul semicentenar (1928) - Zaharia Voronca, Ioan Popovici,
Eusebie Stefanelli, Nicu cav. de Flondor, Claudiu Stefanelli, Grigori cav. de Pantazi etc. - şi doi
reprezentanţi importanţi ai filologiei române bucovinene, afumaţi în perioada interbelici - Alecu
Procopovici şi Christea Geagea. Cercetătorul Pavel Ţugui evoci activitatea ştiinţifici a cirturarului bucovinean I. G. Sbiera. Laudalio la 85 de ani ai academicianului Radu Grigorovici este
prezentată de acad. Vladimir Trebici, iar Vasile Leviţchi este aniversat, la 75 de ani, de Art:adie
Suceveanu (Cartea de vise, nidodat4 înlreagă). Este comemorat poetul Ilie Motrescu, mort în
1969 (Vasile Tirâ\eanu, Ca un mugur <k credinţă legată de catarg).
O introducere în arta cuvântului, abordată piin sublinierea câtorva noţiuni fundamentale
impuse de particularitiţile domeniului studiat o face Ştefan Munteanu în articolele Despre arta
cuvântului şi O form4 de hipercorectitudine: evitarea eliziunii. Neologisme şi/sau barbarisme?
Filosofie sau filozofie? Anatol Neamţu analizeazii paternitatea modelelor culturale în literatura
universali.
O retrospectivii tematicii a presei româneşti din partea de nord a Bucovinei, cu accent
asupra periodicului ,,Plai Românesc", o realizează Ştefan Hostiuc în articolul Jocul.de-a cultura
sau cultura ca dvilizaţie?
Prin publicarea şi a altor articole, prezentarea unor iosemniri despre satul Mahala din
Bucovina (dr. Ionicii Nandriş, Din arhiva familiei Nandriş: Satul nostru Mahala din Bucovina.
lnsemnări pentru mai târziu), semnalarea apariţiei unor lucriiri referitoBie la istoria Bucovinei
(Enciclopedia partidelor politice din România, 1862-1994, Bucureşti, 1995; Ioan Căpreanu,
Bucovina: Istorie şi cultură românească, 1775-1918, laş~ 1995; Jon Beldeanu, Bucovina care ne
doare, Iaşi, 1996; Mircea Grigoroviţii, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, 1996;
Alexandru Toma, Constantin Dimitrescu-Iaşi - un Democrit al românilor, Bucureşti, 1996),
recenzate de Ilie Luceac, Ştefan Purici, Vasile Tărâţeanu, Gh.Giurci, Jana-Constanţa Horga se
încheie numerele 3 şi 4 din 1996.
ln contextul pistmrii identităţii româneşt~ difuzarea şi receptarea cât mai largii a revistei
„Glasul Bucovinei" în regiunea Cernăuţi ar constitui un factor de redresare a culturii româneşti.

Rodica laţencu

,,Bukovânskâi jurnal", 1996, nr. 1-2 şi 3-4
,,Bukovânskâi juma!" (,,Revista bucovineană"), publicaţie social-politi.ci, de literaturii şi
apare la Cernăuţi din anul 1992 sub egida Universităţii de Stat „Jurii
Fedkovici", a organizaţiei regionale a Societăţii ,,Prosvita", a Secţiei regionale a Fondului
ucrainean pentru culturii şi a Comitetului pentru problemele presei şi informaţiei a Administraţiei
de Stat a Regiunii Cerniiuţi.
artă, ştiinţi şi învăţământ,
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Ca 'i DWDeJele anterioare (vezi „Glasul Bucovinei", II. 199S, m.7, p. 111-114), cele de
sunt axate pe istoria, tradiţiile, literatura şi viaţa economici din partea de nord a Bucovinei şi
spatiile limitrofe. Volumul 1-2/1996 este structurat în modul urmltor:· .~oa.ie", ,J>ra!A", „Timpul
'i noi", ,,Nume", „Istoria: cercetlri, investigaţii, ipoteze", ,,Memorial", „Comori", ,,Esewi",
,,Publicaţiile noastre", "Teoria literaturii", ,.Din torentul vieţii", „Oameni de afaceri din Bucovina", ,,Autorii noftri".
Compartimentul ,.Poezie" cuprinde cAleva versuri ale lui T111111 Melniciuk 'i analiza operei
sale poetice realizate de cltre Dmltro HrAnkiv.
Secţiunea ,.Prom" reune,ie nuvele 'i povestiri ale Olenei Obeenlfo, Mâhailo Andruseak,
VolodAmir Serdiuk 'i Oleksandr Dovb\lf.
Doctorul în pedagogie Gbeorghii Filipciuk (Şeful Administraţiei de Stat a Regiunii cernluţi), sub genericul „Timpul şi noi", traseazl în articolul Valori etno-naţionale şi general-umane
rn conţinutul tnv4ţt1mântului, direcţiile 'i obiectivele cristalizlrii şi arumirii unei instruiri cu
caracter naţional UCJ8inean aW în Ucraina c:At şi în regiunea Cemluţi. .
Capitolul ,,Nume" cuprinde articolul cercetltorului VolodAmir Vozniuk, „Floarea ferigii
din p4mânt". Legălurl social-literare fi personale între Olga Kobâleanska:ya 1i Lesia Ukrainka.
Bogat este compartimentul „Istoria: cercetiri, investigaţii, ipoteze" ce reuneşte studiile lui
Boris TAmoşciuc, Horodiştile păgâne - 14caşuri sfinte ale Rusiei Haliciene, Pavlo Maximov,
Bogdan Tomenciuk, Ihor Kocikin, Grafiti din secolul al XII-iea de la Catedrala halideană
(Krâlos) a Adormirii Maidi Domnului, Kazimierz Feleszko, Europa şi „Mica Europ4 " - deosebiri cantitative sau calitative?, Emanuel Turczynski, Semnificaţiile Cernăuţi/or pentru teologia
ortodox4 în Europa de Sud-Est (/), studiu care a fost publicat in anul 1967, in limba germană.
La rubrica ,,Memorial" sunt incluse articolele lui Andrii Duda, Represiunile împotriva intelectualitătii ucrainene din Bucovina (1944-1951) 'i Otmar Andre, Cimitirul evreiesc din
faţl

Cern4uţi.

Etnograful Mâhailo Ciuciko descrie Biserica /nvierii Maidi Domnului din Carpaţii bucovineni (satul Seliatin raionul Putila regiunea Cerniuţi). iar Valentina Stefanova, in acelaşi compartiment „Comori", in articolul Zei ai Olimpului în Cernăufi, prezint! sculpturile de pe clldirile acestui oraş.
Scriitorul Iurie Andrubovici vine cu eseul Carpatologia Cosmophilica. /ncercare de studiu
etnografic fictiv.
ln capitolul ,.Publicaţiile noastre" este retiplritl notiţa din anul 1934 a lui Vasili Simovici,
Jaroslav Veselovsl:ii în Bucovina (Mănunchi de amintiri de peste 30 de ani).
„Teoria literaturii" reuneşte articolele lui Petro Rablo, Dragostea p ura Galinei Tarasiuk,
şi Victor Kosiacenko, „Oi, umblat-a cărrIUfU/ ... "sau Nid umor nu este daeă nu-i adevăr.
Istoricul Oleundr Masan prezint! impresiile sale în urma /ntâlnirilor bucovinene în Sejny,
sub genericul ,,Din torentul vieţii"".
Jurnalistul V. Peleh publici, la rubrica „Oamerii de afaceri din Bucovina ", un interviu cu
pretcdintele Societlţii pe acţiuni „Trembita", doamna Stella Stankevici, cu titlul 1impul unor
dedzil şi acfiuni nestandarte.
Volumul ~/1996 are urmltoarea structuri: ,,Poezie", ,,Prozi", „Timpul şi noi", ,,Istorie",
,,Publicaţiile noastre", .~ersonalitlţi", ,,Raftul de cirţi", „Oameni de afaceri din Bucovina".
Revista este inaugurat! cu versurile lui Vasâli Herasâmiuk şi Miroslav Lazaruk, mmate, la
rubrica ,.Prizi", de prima parte a romanului lui Milcola Vingranovskii, Maniunea. Tot aici este
inserat! piesa Metalul de plastelină, avlndu-i ca autori pe Vasâli Kojoleanko şi Volodâmir
Serdiuk.
Capitolul "T1D1pul şi noi" cuprinde studiul lui Ihor Cebovskii, „Şifa "• înc4 îşi menţine
cursul, sau St:hife privitoare la fenomenul Bucovinei multiculturale.
• Din limba germani das Schiff - corabie. Este o amintire privind vestita crâşmă a oraşului
Zum Goldenen Schiff.
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Compartimentul „Istorie" conţine sfârşitul studiului lui Emanuel Turczynski din numărul
precedent, precum şi articolul istoricului Vasâli Botuşenskii, Banca rostică, în care autorul analizează activitatea Băncii ţărăneşti din Galiţia şi consecinţele nefaste pentru ţărănimea şi agricultura Bucovinei.
La rubrica ,,Publicaţiile noastre" este tipărită prima parte a lucrării inedite Cronica parohiei greco-caJolice din Cernăuţi, de la întemeierea ei până în prezent, 2612 1912, alcătuită de
decanul Bisericii greco-catolice din Bucovina, Celestin Kostecki. în ciuda limitei cronologice
indicate în titlul lucrării, descrierea evenimentelor este prelungită până la sfărşitul lui noiembrie
1918. Tot aici este inclus articolul lui Evhen Nahlik, lu. Fedkovid fi P.Kuliş în aprecieri reciproce.
Istoricul Olexandr Masan pune în lumină, sub genericul „Personalităţi", relaţiile dintre
Petru Movilă şi ţinutul nostru.
Compartimentul ,,Raftul de cărţi" reuneşte prezentări şi recenzii la următoarele monografii:
G. Knysh, Michael Slrerbinin la "Win11ipeg: A Preliminary Study (Mihail Şcerbinin la Winnipeg:
-studiu preliminar), Winnipeg, Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada,1994; B. A.
Timoşciuk, Vostocinâe slaviane: ot obşcinî k gorodam („Slavii de est: de la comună la oraşe"),
Moskva, Jzd-vo Moskovskogo universiteta, 1995; Anna Danilewicz, Ormianie z prawego brzegu
Czeremoszu. W okresie miedzywojennyn i nieco wczesniej (Armenii de pe malul drept al Ceremuşului. In perioada interbelică şi puţL; mai devreme), Krakow, Ormianskie Towarzystwo Kulturalne, 1994; Genni Zayachkowki, Mamornitz. A History of a Ukrainian Pioncr Community in
Saskatchewan, 1900-1995 (Mamorniţa.' Istoria comunităţii ucrainene de pionieri din Saskatchewan, 1900-1995), Ottawa, 1995; Rudolf Wagner, Von Halbmond zum Doppeladler, ausghewahlte Beitrage zur Geschichte der Bukowina und der Czemowitzer Universitiit „Francisco-Josephina" ( De la semilună la acvila bicefală, contribuţii alese la istoria Bucovinei şi a Universităţii
din Cernăuţi «Francisco-Josephina>> ), Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 1993.
Şi acest număr cuprinde un interviu al jurnalistului V. Peleh cu preşedintele colhozului
,,ZOrja" din raionul Coţmani, V.P.Skoreiko.
,,Bukovânskâi jurnal" se impune ca o publicaţie care se preocupi de trecutul şi prezentul
unei părţi a Bucovinei istorice, mai ales de cultura şi spiritualitatea ucraineană din acest spaţiu
geografic şi din Galiţia vecină, ignorând, în mare măsură, propria titulatură.
Ştefan

,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»'', tom XXXII,

Iaşi,

Purici

1995, 656 p.

Volumul de studii al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol" este structurat pe 14 capitole şi
4 subcapitole. Aria geografici a preocupărilor istorico-ştiintifice este destul de vastă, cuprinzând
întreg teritoriul etnic românesc şi spaţiile limitrofe - Ungaria, Polonia, Imperiul Otoman, Rusia,
Austria. Bulgaria etc. - precum şi regiuni mai îndepărtate. Reperul cronologic anterior este ancorat in vremurile Daciei romane, iar cel apropiat în anii '90 ai secolului al XX-iea. Reţinem structurarea volumului pe următoarele capitole: ,,A. D. Xenopol - 75 de ani de la moarte", „Oameni şi
cărţi de altădată"(II), ,,Documente", ,,Discuţii", „Studii documenta.re", ,,Dezbateri istoriografice",
„O istorie nescrisă: istoria femeii", „N. Iorga - 55 de ani de la moarte", „Note de lecturi",
„Cronica numismatici", ,,Recenzii", cu subcapitolele „Istoria românilor" şi „Istoria universali",
,,Note bibliografice" cu aceleaşi subcapitole (varianta românească a sumarului cuprinde „Istoria
românilor" în loc de „Istoria universală").
Anuarul este inaugurat de academicianul Alexandru Zub care meditează asupra raportului
dintre Istorie fi prospectivă în concepţia lui A. D. Xenopol.
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Originile şi evoluţia creştinismului daco-roman sunt investigate de cercetătorul Nelu
Zugravu în studiul Obiecte paleocreştine din Dobrogea, Dacia şi alte teritorii romane. Privire
comparativă. Autorul ajunge la concluzia cli „ţinuturile carpato-pontice s-au integrat destul de
bine în mişcarea generală a ideilor religioase din Imperiu".
Aspecte ale relaţiilor româno-polone în Evul-Mediu sunt reliefate în investigaţiile lui
Şt. Andreescu, Relaţiile lui Mi/rai Viteazul cu Polonia: misiunea spătarului Constantin Vorsi;
M. Diaconescu şi E. Kato, Incursiunea moldovenilor în Maramureş în 1395. Un aspect al relaţi
ilor moldo-polone.
Un şir de studii sunt axate pe probleme de relaţii internaţionale. Astfel, istoricul V. Ciobanu
se opreşte asupra raportului dintre conceptele de ,,Raţiune de stal' şi ,,rolidaritate creştină" în
secolul XVII în politica externă a unor state europene şi a ţărilor române. Medievistul V. M.
Butnariu încearcă să stabilească interdependenţa între Legitimitate şi inovaţie în statutul po/iticojuridic al regatului maghiar. Anii 1526-I 570. Cercetătorul Gh. I. Florescu analizează din perspectivă istoriografică Relaţii americano-române (I940-I990), iar R. Se. Greceanu vine în sprijinul cercetării istoriei relaţiilor internaţionale prin introducerea în circuitul ştiinţific a unor documente inedite păstrate la Muzeul de Istorie al României, publicând un studiu biografic şi inventarul actelor diplomatice: Din iston·a relaţiilor româno-elene (1898-I905). Fondul Dimitrie I.
Ghica (acte diplomatice).
Câteva articole sunt consacrate cercetării unor chestiuni concrete din istoria românilor:
A. Macovei, Din evoluţia urbanistică a laşilor (sjărşitul secolului XVIII - începutul secolului
XIX); D. Vitcu, Nicolae Bălcescu şi contemporanii săj din Moldova; B. B. Berceanu, Numele oficial al statului român; E. Negruţi, Tulburările antievreieşti din I859 în Moldova; D. Şandru,
Controverse pe tema problemei.agrare în România interbelică; L. Leuştean, Extrema dreaptă
românească interbelică. Consideraţii doctrinare; I. Ciupercă, Contribuţii la istoria marinei militare româneşti (19I9-I939) (IT); Gh. Onişoru, Preliminarii politice la 6 martie I945. Activitatea
guvernului Rădescu. Acestea, împreună cu documentele publicate de V. Stan, M Kogălniceanu antreprenor de poşte în Moldova (II), D. Şandru şi Gh. Onişoru, Un document privitor la manifestaţia din 8 noiembrie I945, pun într-o lumină nouă multe aspecte controversate sau insuficient
studiate în istoriografia românească.
Capitolul „Oameni şi cărţi de altădată" (II) reuneşte studiile lui M. Cazacu, Dimitrije
ljubavic (c. I5I9-I564) et /'imprimerie slave dans /'Europe du Sud-Est au XVI•. Nouvelles contributions; Z. Mihail, Exercices philologiques de Nicolae Mi/eseu (I669): Le codex de prieres
offert a Thomas Smith; Al. Ligor, Valoarea artistică a documentelor româneşti tipărite în
vechime; E. Mâna şi I. Mâna, „Bibliotheca Migazziana Vie1mensis" (Sugestii pentru o reconstituire); L. Stanciu, Nicolae Olahus în „Istoria pentru începutul românilor în Dacia" a lui Petru
Maior; N. A. Ursu, O cronică politică a Europei din anul I825, tradusă şi adnotată de comisul
Ionică Tăutu.

ln

capitolul dedicat memoriei lui Nicolae Iorga sunt incluse articolele lui Dan Prodan,
la laşi şi Bucureşti la moartea lui N. Iorga, şi M. M.Alexandrescu-Dersca Bulgaru,
Observafiile lui N. Iorga despre influenţa turcă în arta populară românească.
Un segment al istoriei neamului românesc care, spre deosebire de cercetări similare în istoriografia occidentală, s-a aflat mult timp în u.rilbră, este investigat de S. Gh. Iftimi, Curtea
Doamnei. I. Dregători şi slujitori ai Doamnelor Moldovei, şi M. M. Szekely, Femei-ctitor în Moldova meditvală.
De domeniul ştiinţelor auxiliare ale istoriei ţin articolele lui N. Ciudin, Cu privire la originea toponimului „ Ţufora ", Em. Petac, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române:
reluarea unei tradifii, R. Popovici, ŞantienJ arheologic Mănăstirea Barnovschi (laşi) - I99I:
descoperiri monetare, V.http://cimec.ro
M. Butnariu şi Gh.
Postică, Tezaurul de la Malinovka, V. M. Butnariu şi
/ http://institutulbucovina.ro
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L T. Sion, O veche descoperire din sudul Moldovei: tezaurul de la Umbrăreşli (secolul XVIH), V.
Paiul, V. M. Butnariu fÎ A. Bold1Ue8DU, Note numismatice (IY).
Discuţii istoriografice cu alţi istorici romini sunt purtate de cercetltorii A. Pippidi,
„Metoda nou4 "şi greşeli vechi, M. M. Szekely, Pe marginea unei ctirţi, Gb. I. Florescu, Aliafi
fi1rtl alianţă fi Un nou „Eminescu ". Spre regret, nu totdeauna - ca şi rubrica ,,Recenzii" - SlDlt
respectate limitele unui dialog ştiinţific.
Ţinind cont de aria de preocupare a „Analelor Bucovinei", un interes aparte prezintă
prospecţiunile legate de partea de nord a Moldovei. Cercetltorul Flavius Solomon publici anicolul Domnie fi biserică în Ţara Moldovei în a doua jumătate a secolului XIV. Implicafii luzlidene (pp. 25-35). Dupl ce pune în lumini impactul pe care 1-a avut prozelitismul catolic asupra
Ţlrii Moldovei, rolul comunitlţii armene în Moldova medievali, autorul cerceteazl implicatiile
rivalitlţii ungaro-polono-lituaniene în evoluţia politici a statului moldovenesc, precum şi eforturile acestuia din unDă de emancipare politico-religioasl şi de constituire a unei structuri bisericeşti autonome.
La rubrica ,,Discuţii" este inclus articolul lui Corneliu Cojocariu, „ Terra Sepenicensis" p
hotarul nordic al Moldovei (p. 339-349). Autorul îşi propune sl realizeze o investiţie care sl
prezinte „cât mai aproape de realitate" evenimentele, „având drept punct de plecare informaţia
oferitl de izvoare, flril a neglija însă efortul celor care s-au aplecat, cu stlruinţl şi migall, asupra
problemelor ce constituie şi subiectul nostru". lmplirtlşim aserţiunea cercetltorului ieşean conform clreia ,,istoria regiunii Şepeniţului a fost într-o continui dependenţi de evoluţia raporturilor
moldo-polone", dar ne exprimlhn serioase rezerve faţl de alte afirmaţii şi concluzii ale autorului.
Intâi de toate trebuie sl subliniem faptul ci noţiunea de „terra Sepenicensis" este utilizatl doar în
documentele externe - poloneze sau polono-moldoveneşti - şi, pânl in prezent, n-a fost semnalat
un act intem care sl specifice caracterul distinct al unei formaţiuni politico-administrative
şipeniţene în cadrele statului medieval moldovenesc.
La 1388, Vladislav, Regele Poloniei, a folosit drept gaj pentru împrumutul de 3.000 de
ruble de argint, primit de la Petru I Muşat, nu Pocuţia - care reprezenta doar panea sudici a
provinciei baliciene - ci întreg ţinutul Haliciului. Sigur, „izvoarele nu ne spun daci la 1391, când
s-au împlinit trei ani de la împrumutul acordat de Petru !, Pocuţia a trecut în stlpâni.rea
Moldovei". Dar se ştie ci Vladislav a rlimas dator doar 1.000 de ruble şi, verosimil - nu s-au păs
trat documente fiindcl polonezii au wmlrit continuu sl recupereze (!)de la moldoveni toate
actele legate de acest împrumut şi sl le distrugi - o parte a ţinutului Haliciului, inclusiv Pocutia, a
trecut sub autoritatea domnilor Moldovei. Acest fapt pare sl fie confirmat de Lista ora,elor
ruseşti, care include printre oraşele „volobe" şi Kolomeea. Este posibil ca - urmlrind logica
istorico-evenimenţiali - Polonia sl nu fi acceptat trecerea sub jurisdicţia Domnului Moldovei a
unei plrţi din teritoriul balician, reinstaurând propria autoritate şi anexând, în plus, o făşie în
extremitatea nordici moldoveneascl drept mlsurl de represalii im.potriva acţiunilor moldoveneşti.
Aceastl făşie - ţinutul Şipeniţului - a fost folositl în calitate de mijloc de şantaj pentru a-i impune
pe principii (aspiranţii la domnie) moldoveni sl renunţe la dreptul legitim de a intra in posesia unei
plrţi din teritoriul balician." Aceasti interpretare a faptelor şi evenimentelor legatl de datoria
polonezi ar explica într-un mod mai apropiat de realitlţile istorice litigiul teritorial moldo-polon.
Pot fi aduse numeroase argumente care nu pot fi încadrate in teoria privitoare la fiinţarea unei
unitlţi administrative şepeniţiene dupl constituirea Ţlrii Moldovei şi asupra clrora ne-am oprit cu
altl ocazie (Vezi ,,Analele Bucovinei", III, m. 2, iulie-decembrie 1996, p. 349-362).
Anuarul Institutului ,,A. D. Xenopol" se impune - prin studiile şi investigaţiile cuprinse în
volum - în procesul complex şi dificil de.recuperare, redefinire şi rescriere a trecutului tumuhuos
al neamului romAnesc în contextul istoriei europene şi universale, ca o publicaţie cu un larg orizont gnoseologic.
·
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,,Bucovina forestieră'', Revistă tehnico-ştiinţificl cu apariţie bianuall, editată de
forestierii din Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, V, 1996, nr. 1-2
Publicaţia ştiinţifici a Staţiunii Experimentale de Culturi a Molidului din Câmpulung
Moldovenesc a împlinit S ani de constant! apariţie consolidându.şi treptal poziţia între publicaţiile
dedicale pidurii. Din nefericire, la scurt timp dupi apariţia prezentului num!r, redactorul responsabil dr.ing.Radu Ichim, mentoNl multor generaţii de silvicultori, a trecut în nefiinţi. Comitetul
de redacţie este format din ing. Casian Balabasciuc, dr. ing. Ion Barbu, dr .. ing. Radu Cenuşi, ing.
Aurel Lenciuc, ing. Gheorghe Pâslaru, ing. Dumitru tnian, ing. Nicolai Olenici, având ca secretar
de redacţie pe ing. Radu Vlad.
Şi acest num!r din ,,Bucovina forestieri" se remarci printr-o mare varietate a temelor abordate, în buna tradiţie a revistei, la care se adaugi aerul proaspit adus de universitarii de la
Facultatea de Silviculturi Suceava, pe care ii binuim a fi foarte tineri. Marcheri genetici moleculari ai speciilor forestiere (Lucan Dinili, Ancuţa Mihaela) şi Strategii forestiere europene (Florin
Clinovschi, Laura Clinovschi) sunt doui dintre contribuţiile aduse de asistenţii şi preparatorii
tinerei facultăţi sucevene. Materialele sunt însoţite de o bogată bibliografie care, dupi plirerea
noastri, ar trebui plasată la subsolul paginii, culeasi cu caractere mici, pentru o mai judicioasl
economie a spaţiului.
Materialele care reflectă experienţa de zi cu zi a silvicultoNlui cercetător ştiinţific sunt:
Dinamica dezvoltării exemplare/or de anin alb în pădurile din U.P.l. Demacuşa (Lucian Chichifoi); Unele concluzii privind valorificarea masei lemnoase provenită din n1pturi/e şi doborâturi/e de vânt şi zăpadă la S.E.P.P.L. Vatra Dornei (Valentin Palamaru).
Criterii de diferenţiere a pre/ului lemnului pe picior (Ioan Mlidăraş, Letiţia Midăraş,
Grigore Tomoioagi) aduc la zi problema sincronizării legislaţiei actuale cu interesele manageriale
ale exploatării ecologice a pădurii. Experienţe interesante şi cu aplicaţii practice se găsesc în
Cercetări privind regimul de temperatură a aerului din solarii comparativ cu cel din câmp (Ioan
Siina); Aplicaţii ale dendrocronologiei în domeniul studiilor de impact (Marcel Florea) şi Aspecte
privind repetitivitatea şi repetabilitatea rezultatelor obţinute la analiza unor parametri ai apelor
de precipitaţii (Carmen Iacoban). Regretatul dr. ing.Radu Ichim - intrat de acum în istoria
chipurilor luminoase a silvicultorilor bucovineni - publici memorii despre Gheorghe Spătaru
„eminent cartograf al Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina".
lntr-o prezentare grafici de excepţie, cu un conţinut variat şi unitar în acelaşi timp,
,,Bucovina forestieri" riimâne în continuare o apariţie inM>lită ce face mereu legătura cu tradiţia
zonei, spre cinstea silvicultorilor bucovineni.

Sorin Trelea
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CENTENAR-GEORGEBARONL0VENDAL
(1897-1997)
Stimaţi

prieteni ai artei romAne~i!

Se împlinesc la 10 mai (27 aprilie, stil vechi) 1997 o sută de ani de la naşterea artistului
român polivalent (pictor, om de teatru etc.) de origine danezo-norvegiani George Baron
Levendal, cunoscut şi recunoscut ca o stea de primi mărime pe fu:mamentul artei româneşti şi
universale, cel care şi-a d.iruit întreaga viaţi şi putere de creaţie pentru a ne lisa o vastă galerie de
chipuri ale oamenilor pimântului strimoşesc, de o impresionant! expresivitate, coborâţi pan:i de
pe basorelieful spiralat al Columnei lui Traian.
Constituite într-un impunltor şi inconfundabil portret colectiv al poporului nostru, aceste
opere de art! sunt, aşa cum au afirmat unii comentatori, dovezi de strivechime ale poporului
român şi adevirate pietre de hotar ale meleagurilor române~i. Nu firi temei s-a spus ci George
Baron Levendal este „pictorul sufletului ţăranului român" şi ci aceşti rizeşi l.Bvendalieni, cu chici
grea atârnând pe umerii lor largi, niciodată încovoiaţi (azi dispăruţi în negura timpului), şi aceste „
matroane daco-romane" (cum le-a numit Octavian Goga), cu profile de medalie de aur şi. bronz,
întruchipează adevăratul areopag al aristrocraţiei neamului românesc, fiind reprezentaţi de pictor
cu nespusi dragoste şi la un înalt nivel artistic. Deşi era coborâtor direct, în linie bărbiteasci, din
dinastia regali daneză a Oldenburgilor şi din cea a Basarabilor, prin Nicolae Alexandru Basarab,
întemeietorµl de ţari, iar prin mama sa din cea a Muşatinilor, prin Petru Rareş, fiul lui Ştefan cel
Mare, artistul prefera aristrocraţia sufleteasci a oamenilor fări titluri.
Daci la inegalabila şi uriaşa operi portretistici a lui George Baron Levendal adlugim
nenumăratele reprezentări picturale ale monumentelor medievale din nordul ţării (celebrele mAnistiri pictate în întregime de pe vremea lui Ştefan cel Mare şi a lui Petru Rareş), pe care le-a apărat
cu riscul vieţii sale, ca şi vastele peisagii bucovinene, galeria de portrete de oameni de artă, precum şi excepţionala sa contribuţie la dezvoltarea artei teatrale şi scenice româneşti, neuitând si
pomenim şi de bogata sa operi poetici etc., etc., vom aprecia desigur că centenarul George Baron
Levendal este, şi trebuie să fie, un eveniment artistic de excepţie, de largă adeziune naţională. Nu
întâmplitor despre artistul George Baron Levendal şi opera sa s-au scris de peste şapte decenii
nenum!rate articole elogioase (în presa de toate culorile şi orientirile), s-au organizat expoziţii,
simpozioane, s-a făcut o serie de filme lV, s-au scris poezii etc.
tn prezent, în mai multe urbe din nordul ţării îşi revendici prioritatea de a organiza o serie
de manifestiri cultural-artistice şi un muzeu (sau ol casi memorială) George Baron Levendal, pe
baza colecţiei noastre de opere originale ale maestrului şi a întregului material documentar,
adunate de noi în decurs de o jumătate de secol. Fireşte, acest lucru va fi posibil numai în m!sura
în care vor putea fi obţinute importante oontribuţii financiare de la cei care înţeleg ci, în zilele
noastre, nivelul de civilizaţie al unui popor este apreciat de comunitatea inteniaţională nu numai
pe plan material ci şi, mai ales, pe cel cultural-artistic, singurul" care-i conferi preţuire şi eternitate.

Andele Bucovinei, IV, 2. p. 521-524, Bucureşti, 1997
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VI informlm. de asemenea, ci e pe cale de a lua fiinţl fundaţia purtând nlDDele artistului,
pentru care lista de membri şi sponsori rimAne deschisi.
lat! dar criteriile majore pentru care vi invitlm sl contribuiţi- la o largi mediatizare şi la
re~ita centenarului George Baron Lmvendal prin articole, filme, expoziţii, conferinţe, pliante, .
diapozitive, cărţi po'18le ilustrate, timbre etc., etc., ca şi prin atragerea unor importanţi şi generoşi
sponsori pentru care legarea numelui lor de înflptu.irea unui for de înalt! cultură şi art! dedicat
unui mare artist al neamului nu le este indiferent!, amintirea lor putând astfel să diinuiascl şi
după ştergerea umbrei lor de pe clririle vieţii.
Pentru obţinerea de material informativ scris şi vizual, ca şi pentru orice alte informaţii
legate de acest eveniment, Prof. Lydia Baronesse Lmvendal-Papae şi Prof. Arh. Radu-Mihai
Papae, fiica şi ginerele maestrului, vi stau oricând la dispoziţie şi vă mulţumesc pentru binevoitoarea colaborare.
Cu multi prietenie,
Prof. Lydia Bai'onesse Lovendal-Papae şi
Prof. Arh. Radu-Mihai Papae

SlRBĂTORIREA PICTORULUI GEORGE BARON L0VENDAL
DE CĂTRE FILIALA DIN BUCUREŞTI A SOCIETĂŢII
PENTRU CULTURĂ ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA
Lnplinirea a 100 de ani de la naşterea artistului polivalent român, care şi-a afumat talentul
cu deosebire pe meleaguri bucovinene, a constituit, pentru filiala Bucureşti a Societlţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina prilejul unei adunări generale destinate omagierii lui.
Manifestarea a avut loc la Muzeul de Istorie Naţionali, în prezenţa a numeroşi membri ai
Societlţii, a unor academicieni, oameni de ştiinţi şi culturi. Au fost de faţi frica pictorului, doamna
Lydia Baronesse lAJvendal-Papae, cunoscutl pentru preocuplrile ei din domeniul genealogiei şi
heraldicii, prelDD soţul ei, profesorul arhitect Radu-Mihai Papae.
ln deschiderea manifestării s-a dat citire unui scurt material trimis de istoricul şi criticul de
art! acad. Rizvan Teodorescu, care, neputând participa la aceastl adunare omagiali, a ţinut să
sublinieze personalitatea pictorului lAJvendal.
Apoi scriitorul Vasile Andru a evocat viaţa şi opera celui care nu fără temei a fost numit
„pictorul sufletului ţlranului român". Născut la 1O mai 1897 la Sankt-Petersburg, George LllYVendal
a început să-şi afirme talentul încă din copilărie. Stabilit la Bucovina, la Cernăuţi, tânlrul
Lmvendal s-a remarcat la Teatrul Naţional din capitala Bucovinei ca unul din pionierii artei
scenografice din România, creator al primei scene gli.s3.nte, de concepţie proprie, şi a primei scene
turnante.
Desigur, s-ar fi putut vorbi de o întreagă suită de reuşite şi chiar de recorduri la Teatrul
Naţional din Cernăuţi unde a fost director tehnic între anii 1926-1935. Cu precădere s-au reliefat
realizările deosebite ale lui George Baron LiNendal în domeniul 1111ei plastice. După socotelile
unor ziarişti, el pictase până în luna mai 1947 peste 100000 metri pătraţi. Din iniţiativa şi cu contribuţia sa directl s-a înfiinţat prima Societate a artiştilor palstici din Bucovina numitl „Uniunea
Prietenilor Artei" precum şi prima ,,Academie liberă de Arte Plastice din România". De asemenea,
a fost membru fondator al Uniunii Artiştilor Plastici din România (1945), profesor universitar la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" din Bucureşti între anii 195~1957.
Revelându-se faptul că George Levendal s-a impus cu deosebire ca un excepţional
portretist, s-a înfăţişat participanplor, cu ajutorul unui proiector, o suită de figuri de ţirani din mai
multe sate din Bucovina Pentru ci, trebuie menţionat, Lmvendal a pictat „pe viu" mulţi ţlrani, mai
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ales vArstnici, din diverse localităţi. (Costan Rotaru din satul Voitinel, Vasile Mustea din Doma
Arin. Constantin Vicşici din. comuna BoiBD, pilimarul Nicolae Sorodoc din Vicovu! de Jos etc.)
COmentariile 1a toate proiecţiile au fost- făcute de doamna Lydia B. L. Papae. Ele au fost susţinute
cu citate ale unor critici de artă, ca de ex. Paul Antim care, în unnă cu aproape 1O ani, scria:
,,Seria de portrete intitulate ccUltimii bătrâni din Europa>> vor reprezenta pentru totdeauna o remarcabilă pagini a picturii româneşti. .. realizând o incredibil de autentică imagine cromatici a unei
întregi istorii ... " precum şi a lui M. Paciurea care afuma că „Chipurile de ţărani (ai lui Levendal)
sunt icoane de piatri ale neamului nostru".
Nu a fost omisl nici puternica afumare a lui George l.Mvendal în zugrăvirea unor biserici
(ca de exemplu cele de la Horecea, Sadagura, Clocucica) precum şi a unor măn!stiri. Au fost
citate în acest sens spusele profesorului şi scriitorului Pan. M. Vizirescu, decanul de vârstă al
societăţii noastre,
în 1933 afirma: „ ... Baronul Lsvendal, stăpân pe un penel de autentici valoare şi dublat de elanul marilor inspiraţii şi-a dăruit puterea de creaţie mănlstirilor Bucovinei. în
meşteşugul siu, minlstirile au găsit înţelegere adâncă, faţă de care şi-au dezvăluit taina frumuseţii
lor... (1a el) culoarea s-a contopit cu gândul şi a devenit icoană."
în încheierea manifestirii a luat cuvântul academicianul Vladimir Trebici, preşedintele de
onoare al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, care a ţinut si aduci omagiul Academiei Române marelui pictor, manifestându-şi totodati satisfacţia pentru modul în care
s-a pregătit şi desfăşurat festivitatea omagiali.

care

George Galan

SIMPOZIONUL „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT"
540 DE ANI DE LA URCAREA PE TRONUL ŢĂRII MOLDOVEI,
12APRILIE1457-12APRILIE1997
Manifestarea ştiinţifici dedicată marelui domnitor al Ţării Moldovei a fost organizali la
12 aprilie 1997 de către Inspectoratul pentru Culturi, Muzeul Naţional al Bucovinei, Arhiepiscopia
Sucevei şi Rădăuţilor şi Arhivele Statului Filiala Suceava. Au participat cercetători din domeniul
studiului istorieî şi culturii medievale româneşti din Suceava, Iaşi. şi Bucureşti, care au pus în discuţie aspecte ale evoluţiei spirituale şi a stilului arhitectonic în timpul domniei lui Ştefan cel Mare
(1457-1504).
.
Profesorul universitar, dr. Mihai Iacobescu a dat citire Scrisorii de la Ştefan cel Mare şi
Sj'ant, aducând 1a cunoştiinţa participanţilor ideea întemeierii unei fundaţii culturale care si 11'8duci în viaţa iniţiativa restawiri.i cetiţii de scaun ştefaniene către anul 2004.
Cen:etitoarea dr. Tereza Sinigali, de la Institutul de Istoria Artelor din Bucureşti, a făcut
câteva Observafii asupra decoraţii/or arhitecturale ale bisericilor lui Ştefan cel Mare.
Dr. Nicolae N. Puşcaşu, cercetător la Muzeul de Istoria din Iaşi, a pus în discuţie problema
unor Realităfi arheolo!!Jce cu valoare de repere documentare în cunoaşterea evolufiei arhitecturii
eclesiastice din Moldova. Conferenţiarul a specificat că, în ciuda faptului ci nu au ajuns până la noi
proiecte ale mănlstirilor şi bisericilor care au fost ridicate în secolul al XV-iea, schiţele sumare
care au fost găsite pe unele cirimizi, complexitatea construcţiilor de acest gen permit si vorbim
despre existenţa unor planuri elaborate înainte de a se purcede 1a construirea propru-zisi.
Cercetătorii de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" din Iaşi, dr .. Maria Magdalena
Szekely şi dr. Ştefan S.Gorovei, au prezentat comunicarea ,,semne şi minuni" în domnia lui Ştefan
cel Mare, insistind asupra impactului unor „semne" asupra deciziilor adoptate de Domnul
Moldovei care a avut sentimentul predestinării divine şi pentIU care cifrele şi ,,minunile" au jucat
1Dl rol decisiv în elaborarea hotirfirilor.
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naţional de Istorie din Bucureşti, s-a axat pe
sinteze stilistice în arhitectura bisericeascd a Moldovei lui Ştefan cel Mare şi SjănJ,
vorbind despre o inovaţie exclusivii a acestui piimAnt în construcţia bisericilor româneşti-boltirea
moldoveneascii. Cu scopul înscrierii perfecte a bolţii şi a uşuririi ei, meşterii moldoveni au venit
cu trei soluţii originale, pe care autorul le-a descris pe baza unor construcţii bisericeşti concrete.
Medievistul Mircea D. Matei, cercetltor la Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga", a prezentat
comunicarea Of"a1ul în vremea domniei lui Ştefan cel Mare şi Sjlbrl, conturfi:nd rolul economic,
militar şi politic al capitalei şteflniene în aceastl zonă a Europei şi prQfil.ând problemele care
revendici o investigaţie aprofundat! ca, de pildl, viaţa cotidianl şi cea spirituali a sucevenilor în
epoca lui Ştefan.
Prof. Constantin Şerban de la Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava a adus la cunoştinţa
participanţilor informaţii privitoare la români şi la Domnul Moldovei, cuprinse într-o Cronica
silezianl a lui Ioachim Cureus.
Profesorul Pavel Blaj, cercetiitor la Muzeul ·Naţional el Bucovinei Suceava, a prezentat
comunicarea Consideraţii privind localizarea bătăliei de la Doljeşti (I 2 aprilie 1457), concluzionAnd ci, potrivit datelor de care dispunem astizi, bitllia numitii trebuie localizatl în regiunea
din jurul localitlţii Dolhasca din judeţul Suceava.
Cercetiitoarea suceveană Victoria Paraschiva Batariuc a adus în atenţia publicului Stema
Moldovei lui Ştefan cel Mare ilustratd pe cahle.
Muzeograful Nicolae Cârlan a vorbit despre Ştefan cel Mare în opera lui Mihai Eminescu.
Dimensiuni umane, eroice, sacre.
Lucrările simpozionului au fost însoţite şi încheiate cu discuţii pe marginea comunicărilor
prezentate.

Dr. Cristian Moisescu, cen:etitor la Muzeul

Influenţe şi

Ştefan
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RADU ECONOMU A ÎMPLINIT 80 DE ANI

Continuând frwnoasa tradiţie de a cinsti pe membrii săi de seamă cu prilejmi aniversare,
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Filiala Bucureşti (preşedinte colonel
(r) George Galan) a organizat, în ziua de 13 aprilie 1997, sărbătorirea a doi vrednici bucovineni:
Radu Economu şi Claudiu Dombrovschi.
Potrivit aceleaşi tradiţii laudalio a fost rostită de acad. Vladimir Trebici, preşedintele de
onoare al societăţii.
Radu Economu s-a născut la 14 aprilie 1917, în oraşul Dorohoi. Tatăl său, căpitan Atanasie
Economu, a căzut eroic în ziua de 11 iunie 1917, la Mărăşeşti. Mama, descendentă a unei vechi
familii bucovinene, s-a recăsătorit cu Raul Dobjanschi, ofiţer de cavalerie, ajuns mai târziu
colonel. Familia s-a stabilit la Cernăuţi, în 1919. Radu şi-a petrecut copilăria şi o parte din adolescenţă la Cernăuţi. Şcoala primară a urmat-o la Cernăuţi. Şcoala „George Tofan'', str. Ştefan cel
Mare, bine cunoscută celor mai vârstnici, se bucura de un meritat prestigiu. Din acea perioadă elevul Radu îşi aduce aminte de un eveniment istoric: ca cercetaş a luat parte la festivitatea de inaugurare a Monumentului Unirii, în noiembrie 1924, în prezenţa regelui Ferdinald I, lntregitorul de
Ţară.

Primele clase de liceu le-a urmat la Liceul Real Ortodox, avându-l ca director pe profesorul
Alexandru Vitencu. Mai târziu liceul şi-a schimbat numele: Liceul „Mitropolitul Silvestru".
Clasele superioare le-a făcut la Liceul „Gheorghe La7.ăr" din Sibiu, unde şi-a dat bacalaureatul în
1934. S-a înscris apoi la Universitatea din Bucureşti, la facultăţile de drept şi de filosofie, obţi
nând licenţa în drept, în 1938. ln acea perioadă Facultatea de Drept bucureşteană se bucura de un
corp profesoral de excepţie.
Cariera profesională de jurist şi-a început-o la Cernăuţi, în biroul de avocatură al cunoscutului jurist şi om politic, Gheorghe Vântu. După satisfacerea serviciului militar la Regimentul 11
Roşiori din Cernăuţi, urmell7.ă un drum, puternic marcat de istorie şi de eveniIÎlentele tragice din
acea perioadă. ln iunie 1940 familia părăseşte Cemăuţii; după 1941 Radu Economu revine la
Cemău\i, este pe rând judecător, mai târziu va deveni procuror. Ia parte, cu Regimentul 11
Roşiori, Divizia a 7-a Cavalerie, la războiul din Est, la Cotul Donului şi la alte acţiuni. Demobilizat îşi continuă cariera de magistrat. Dupii 1945 este şi el, ca atâţia intelectuali din România, victima „teroarei istoriei". Buna sa pregătire juridică, capacitatea sa de muncă şi seriozitatea profesională l-au impus în epocă ajungând jurisconsult la Ministerul Transportului, urcând în ierarhie pîlnă
la gradul de şef al Oficiului Juridic. Se pensionell7.ă în 1977. Pasionat de problemele dreptului,
Radu Economu a dat dovadă de mult interes ştiinţific. Din motive bine cunoscute, nu a putut să
Analele Bucovinei, IV, 2, p. 525-528, Bucureşti, 1997
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obţinl doctoratul. Dupi 1990 a fost consultant la Parlamentul Rom.Aniei; în ultimul timp lucrează
în calitate de consilier la Consiliul Legislativ al Rom.Aniei. A publicat numeroase studii de specialitate dintre care menţionim Dreptul valutar, în doui volume, 1947,. Legislatea de privatizare în
trei volume, 1993-1995 Eminescu în con.fruntare eu justiţia, 1994, Manual.de drept cambial,
1996.
O dată cu reactivarea Societlţii pentru Cultura şi Literatura Români în Bucovina (1990),
Radu Economu şi-a pus întreaga sa capacitate şi pasiune pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia.
Neobosit participant la toate activitlţile societăţii - la centru şi la filiali - Radu Economu s-a
impus nu numai prin marea sa dragoste pentru Bucovina şi problemele ei, ci şi prin calităţile
excepţionale de jurist, de sfetnic. Fie ci este vorba de statut sau alte acte cu caracter normativ
privind societatea, rolul lui Radu Economu este botlrâtor. Principiul siu, pe care îl promoveazi cu
fermitate, este respectarea statutului societăţii, a hotlrârilor adunirii generale, combaterea oriciror
tendinţe de aventurism şi superficialitate. F.ste explicabil faptul ci Radu Economu este consultat şi
de citre autorităţile statului în privinţa problemelor Bucovinei. Studiile publicate în presa noastrl,
cartea sa „Unirea Bucovinei în 1918'', comunicirile ştiinţifice, toate sunt de referinţă. Sunt aşteptate
cu cel mai mare interes şi alte lucrlri ale neobositului octogenar.
. . .L-am cunoscut pe Radu, la Regimentul 11 Roşiori, în zilele tragicelor evenimente din
iunie 1940, la Siret. Ne-am reîntAlnit la Cotul Donului, 1942. La Bucureşti, de-a lungul anilor, ne
reîntâlneam la ceremoniile legate de Bucovina care aveau loc la Biserica „Sf. Nicolae" - Precupeţii-Noi, cu binecuvântarea mult-regretatului pirinte Nicolae Cosma. Din 1990 colaborarea
noastri este neîntreruptă. ?mi exprim, cu toati sinceritatea, bucuria de a-i fi contemporan şi mai
ales prieten.
Pentru pilda pe care ne-o oferi, pentru dragostea aritati mereu Bucovinei, pentru
desivârşita-i urbanitate în relaţiile cu prietenii, binevoiasci Radu Economu si primeasci, în acest
ceas aniversar, omagiul de recunoştinţi şi de preţuire al nostru, al tuturora, dar mai ales al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Români în Bucovina.

Acad. Vladimir Trehici
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CLAUDIU DOMBROVSCHI LA 89 DE ANI

Claudiu Dombrovscbi, Nestorul bucovinenilor, a împlinit viirsta de 89 de ani. Viaţa sa este
un capitol din istoria contemporană a Bucovinei şi a României, la care a participat ca martor, ca
spectator şi ca actor, dar şi ca victimă a teroarei istoriei. Bucovinean de veche obârşie prin pirinţi,
bunicii şi strămoşii sii, Claudiu Dombrovschi întruchipează cu strilucire însuşirile adevirate ale
modelului bucovinean de care suntem - în special, biUrânii - atât de mândri. A fost mai întâi
cetăţean austriac, Marea Unire l-a găsit elev, mai bine de doui decenii a triiit în România Mare,
la a cărei consolidare şi propăşire şi-a dat contribuţia, a cunoscut tragicele evenimente din vara
anului 1940 care au dus la o nouA „detrunchiere" a Bucovinei, a participat le cel de-al doilea
război mondial - este veteran de război -, a trăit, ca întreg poporul român. tragedia totalitarismului comunist, după Revoluţia din Decembrie 1989, se bucuri, cu entuziasm şi speranţă, la noua eră
a democraţiei. 1n toată această perioadă zbuciumată, Claudiu a rămas acelaşi, credincios nobilelor
idealmi şi valori în care a fost crescut în anii copilăriei şi tinereţii sale din Bucovina.
Mă apropii cu emoţie şi sfială de acest adevărat model paideic şi de viaţă şi încerc, cu stângăcie, să rostesc binemeritata laudatio. Îl cunosc de peste şapte decenii - de altfel suntem consăteni, din frumoasa localitate românească, Horecea-Mănăstirii - inuite secvenţe ne-au fost
comune şi sunt mândru că îi sunt contemporan şi prieten.
Iată şi câteva repere ale vieţii şi activităţii sărbătoritului de astăzi.
S-a născut la 14 aprilie 1908, în oraşul Cernăuţi. Tatăl său, Emil, originar din Ciudei, a fost
funcţionar la ,,K..U.K. Finanz-Wache", instituţie cu atrbuţie de gardă financiară şi de grăniceri, iar
mama, Eugenia, casnică, era născută în frumoasa localitate românească, Caliceanca, submbie a
oraşului Cernăuţi. Copil fiind, Claudiu a cunoscut evenimentele primului război mondial, cu cele
trei ocupaţii ruseşti ale Bucovinei - tatăl său a fost câţiva ani prizonier în Rusia ţaristl -, dar a
avut marea bucurie de a fi martor la actul măreţ al Unirii Bucovinei, din 28 noiembrie 1918, ca şi
la intrarea Armatei Române, comandată de generalul Iacob Zadilc.
Şcoala p~ari (Şcoala de aplicaţie a Şcolii Normale de învăţători din Cernăuţi) i-a dat
primele noţiuni cu vrednicii învăţători din acea vreme. Iată-l elev în prima clasă a Liceului ,,Aron
Pmnnul", în anul 1919, pe care avea să-l absolve în 1927, obţinând totodată bacalaureatul. Slăvitul
liceu ,,Aron Pumnul", înfiinţat în 1808 ca liceu german, având, din 1906, secţii paralele în limba
română (Liceul nr. 3) a avut chiar de la început profesori vrednici; printre aceştia pe Leca Morariu
- viitor profesor universitar -, pe Arcadie Dugan, Teodor Balan, pe blândul catehet de religie,
preotul Petre Popescul, pe Emanoil Iliuţ, Gheorghe Palamarescu. Majoritatea acestora mi-au fost
şi mie profesori (1926--1933), ca şi viitorului academician Radu Grigorovici (1921-1928), pe care
i-am evocat cu veneraţie şi recunoştinţă în mai multe prilejuri.
După bacalaureat (1927), Claudiu Dombrovschi se înscrie la Facultatea de Drept a Universităţii din Cernăuţi. Rectorul universităţii era preotul profesor Valerian Şesan, învăţatul canonist
al bisericii ortodoxe, iar decan prof. A. Ştefănescu-Galaţi. A avut câţiva profesori de certă valoare,
după cum îşi aminteşte Claudiu Dombrovshi: Max Hacman, D.Gălăescu-Pyk, George Alexianu.
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