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



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



ANALELE BUCOVINEI 
TOMV, 1 

1998 

SUMAR 

EDITORIAL 

D. V ATAMANIUC, Eminescu şi federalizarea Europei ................................................ 5 

EVOCĂRI 

Acad. VLADIMIR TREBI CI, Traian Brăileanu, omul şi opera .................................... 13 
ION ZADIK, Generalul Iacob Zadik şi revenirea Bucovinei la România .................... 21 

VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

MIRCEA A. DIACONU, Bucovina şi complexul provinciei ......................................... 31 
PAVEL ŢUGUI, Eusebie Mandicevschi-receptarea şi aprecierea operei sale.......... 43 
D. V ATAMANIUC, Vianor Bendescu, mesager al spiritualităţii româneşti În 

Germania .................................................................................................................... 61 
VASILE PRECOP, Bucovina În „Amintiri din închisoare" de Valeriu Branişte ........ 67 
D. V AT AMANIUC, Societatea „Junimea" din Cernăuţi, În lumina documentelor.... 81 
PETRU BEJENARU, Revista „Şcoala" - tribună de luptă pentru drepturile româ-

nilor bucovineni.......................................................................................................... 95 

ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

CONSTANTIN UNGUREANU, Procese etnodemografice În Bucovina, În timpul 
administraţiei militare (1775) .................................................................................... 101 

MARIAN OLARU, Aspecte ale vieţii politice În Bucovina la sfârşitul secolului al 
XIX-iea (II) ................................................................................................................. 123 

RODICA IAŢENCU, Consideraţii asupra evoluţiei Universităţii din Cernăuţi În 
perioada interbelică (I) .............................................................................................. 135 

FOLCLOR. ETNOGRAFIE 

MAGDALENA VASILESCU, Revista „Făt-Frumos" şi orientarea spre folclor şi 
etnografie .................................................................................................................... 153 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 1 -232, Bucureşti, 1998 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



2 

ŞTIINŢELE NATURII 

TITUS LUCESCU, Zone cu floră necercetată În Bucovina .. „„ .... „............................... 161 
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţii naturale din judeţul Suceava „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 167 
SORIN T-RELEA, Originea geografică a speciilor de păsări din depresiunea Rădăuţi 179 
CARMEN GACHE, Dinamica a vila unei În bazinul mijlociu al râului Prut În 

perioada de pasaj „. „„„„. „. „„„„. „. „„„„„. „„„„ „„„ „„„„„ „„. „„„„„. „„„„„„„„„„. „„. 187 

OPINII 

D. V AT AMANIUC, Obiective, opţiuni şi realizări „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 191 
CAROL MOHR, Chestiunea nemţească În Bucovina „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 195 

DOCUMENTAR 

AUREL C. ONCIUL, Raportul lui JosefGrafvon Etzdorfprivind Bucovina „„„„„„ 199 
ZOSEF GRAF VON ETZDORF, Die /etzen Tage der Osterreichischen Herrschaft 

in der Bukowina!Ultimele zile ale puterii austriece În Bucovina „„„„„„„„„„„„. 200 

CĂRŢI. REVISTE 

ANGHEL POPA, Societatea Academică „Junimea" din Cernăuţi, 1878-1938, 
Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală „Alexandru Bogza'', 1997 
(D.Vatamaniuc) „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„.„.„„„„„„ .. „.„„„.„„„„„„„ 215 

TEODOR V. ŞTEFANELLI, RADU I. SBIERA, SAMOIL ISOPESCU, Amintiri 
despre Eminescu. Profesori şi colegi ai lui Eminescu. Ediţie îngrijită, prefeţe, 
micromonografii, note şi postfaţă de Pavel Ţugui, Craiova, Scrisul Românesc, 
1996, 328 p. (D. Vatamaniuc) „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 216 

V. DANÂLENCO, O. DOBRIJANSKÂ Y, Academic STEPHAN SMAL-STOŢKI, 
Jâtia i diialnisti, Kâiev - Cemivţi, 1996, 232 p. (Ştefan Purici) „„„„„„„„„„„„„„. 216 

„Glasul Bucovinei'', revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi - Bucureşti, 

IV, 1997, 1(13) (Rodica Iaţencu) „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 217 

CRONICĂ 

Ediţia a VII-a a Lunii Bucovinei (28 octombri~28noiembrie1997) (V. Vatamaniuc) 219 
Sesiunea ştiinţifică: „ Traian Brăileanu În istoria sociologiei româneşti", 15 octombrie 

1997(Acad. VladimirTrebici) „„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„ 219 
Târgul olarilor „Ochiul de păun", Rădăuţi, la a XV-a ediţie (Dragoş Cusiac) „„„„„„„ 220 
Projekt Regionalpartnerschaft zwischen dem Bezirk Schwaben und der Nord- und 

Siidbukowina. „Eurodreieck Schwaben - Czernowitz - Suczawa". Partea a 
treia, Suceava- Rădăuţi, 2-11august1977(Rodica Iaţencu, Ovidiu Bâtă) „„„. 222 

Cronica unei manifestări interzise (Ştefan Purici) „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 223 

INMEMORIAM 

La despărţirea de Victor Săhleanu (Acad. Vladimir Trebici) „.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 227 
Victor Săhleanu, personalitate renascentistă (Ioan Oprescu, Cristiana Glavce) „„„„„ 229 

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



ANALELE BUCOVINEI 
TOMV, 1 

1998 

IN HA LTS V E R Z EICHNI S 

LEITARTIKEL 

D. V AT AMANIUC, Eminescu und die Federalisierung Europas ................................. 5 

NACHRUFE 

Akad. VLADIMIR TREBI CI, Traian Briiileanu, der Mensch und sein Werk „.„„„... 13 
ION ZADIK, Der Genera/ Jacob Zadik und die Wiederkehr der Bukowina zu 

Rumănien „ ...•..•..••.•••.•...•.•..•...•........ „ ............•.••.. „ .. „ ••••.. „ •• „...................................... 21 

DAS POLITISCHE, KULTURELLE, LITERARJSCHE 
UND KUNSTLERISCHE LEBEN 

MIRCEA A. DIACONU, Die Bukowina und der Provinzia/komplex .. „„„„„„„„„„„. 31 
PAVEL ŢUGUI, Eusebie Mandicevschi -Aufnahme und Bewertung seines Werkes. 43 
D. V ATAMANIUC, Vianor Bendescu, ein Bote des rumănischen Geistes in 

Deutschland .. „ ......... „„„ ... „ .. „„.„ .. „ ....... „ .. „ ...... „.„„ ...•..........•.. „ ..•... „ ... „ •.... „ •. „ ...• „ 61 
VASILE PRECOP, Die Bukowina in den „Erinnerungen aus dem Gefăngnis" von 

Valeriu Branişte .. „.„ ...••. „„„ .. „.„ .•... „„.„„ ..•• „.„„.„„„ .• „.„.„„„„ ....... „„.„„.„„„„...... 67 
D. V ATAMANI UC, Dic Czcrnowitzcr Gesellschaft „Junimea" in der Licht der 

Dokumente ..... „ ... „.„ .. „ .... „„ .. „ ..•....... „ .. „ .. „.„„„ .• „ .• „ .•.•.. „.„„ .. „ .. „ .. „ .. „.„.„„„„.„... 81 
PETRU BEJENARU, Die Zeitschrift „Şcoala" - Kampftribune fur die Rechte der 

Bukowiner Riimănen „ .. „ ... „ .. „.„„ ... „ .... „ .. „.„ .. „ .. „„.„ ..... „ .•. „ .. „ ........•......... „ ..•... „.. 95 

GESCHICHTE, DEMOGRAPHIE, TOPONYMIK, 
ONOMASTIK, STATISTIK 

CONSTANTIN UNGUREANU, Ethnodemographische Vorgănge in der Bukowina 
unter der militărischen Verwaltung „„ .. „ ... „.„ ... „ .• „ ........ „ ... „ .. „„.„ ...• „„ .... „ ...... „„ 101 

MARIN OLARU, Aspekte des politischen Lebens in der Bukowina gegen das Ende 
des XIX. Jahrhunderts (li) „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .• „„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„ 123 

RODICA IAŢENCU, Betrachtungen iiber die Entwicklung der Czernowitzer 
Universităt zwischen den zwei Weltkriegen „„„„„„„ .•.. „„„„„.„„.„.„„„.„„.„„„„„ 135 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 1-232, Bucureşti, 1998 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



4 

FOLKLORE,ETHNOGRAPHIE 

. - _,! t· .~ 

MAGDALENA VÂSILESCU, Die Zeitschrift „FAt Frumos" und ihre Einstellung 
'.\ . . . 
· auf Folk/ore und Ethnographie .......................................... „ .... „ .............. „ .... „ ... „... 153 

NATURWISSENSCHAFIEN 

TITUS LUCESCU, Zonen mit unerforschter Flora inder Bukowina ............................ 161 
OVIDIU BÂT A, Naturschutzgebiete im Kreis Suceava ................................................ 167 
SORIN TRELEA, Die geographishe Herkunft der Volge/arten aus der Radautzer 

Niederung .................................................................................................................... 179 
CARMEN GACHE, Die Dynamik der Vogelfauna im mittleren Becken des Flusses 

Prut .............................................................................................................................. 1'1:7 

STANDPUNKTE 

D. VATAMANIUC, Vorhaben, Optionen und Verwirklichungen ............................... 191 
CAROL MOHR, Das Problem der Deutschen in Rumănien ......................................... 195 

DOKUMENTE 

AUREL C. ONCIUL, Der die Bukowina betreffende Bericht des Graten von Etzdorf 199 
JOSEF GRAF VON ETZDORF, Die /etzten Tage der ăsterreichischen Herrschaft 

in der Bukowina /Ultimele zile ale puterii austriece în Bucovina........................ 200 

BUCHER. ZEITSCHRIFTEN............................................................................................ 215 

CHRONIK 

Die Z AuJJage des Monats der Bukowina (28. Oktober-28. NovemberXD. Vatamaniuc) 219 
Wiissenschaftliche Tagung: „ Traian Brăileanu in der Geschichte der rumănischen 

Soziologie", 15. Oktober 1997 (Akad. Vladimir Trebici) .................................... 219 
Der Topfermarkt „Das Pfauenauge", Rădăuţi, zu seiner XV. Auflage (Dragoş Cusiac) 220 
Das Projekt Regionalpartnerschaft zwischen dem Bezirk Schwaben und der Nord-

und Siidbukowina. „Eurodreieck Schwaben - Czernowitz - Suczawa". 3. 
Teii, Suceava - Rădăuţi, 2-11august1977 (Rodica Iaţencu, Ovidiu Bâtă) ........ 222 

Chronik einer verbotenen Bekundung. (Ştefan Purici) .................................................... 223 

INMEMORIAM 

Trennung von Victor Săhleanu (Acad. Vladimir Trebici) ............................................... 227 
Victor Săhleanu, eine renaissanceartige Personlichkeit (Cristiana Glavce,Ioan Oprescu) 229 

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



EDITORIAL 

EMINESCU ŞI FEDERALIZAREA EUROPEI* 

D. VATAMANIUC 

Problema federalizării Europei se pune în discuţie, cu precădere, în a 
doua jumătate a secolului trecut, teoreticienii şi susţinătorii ei fiind 
Konstantin Frantz, în Germania, Frantisek Palacky, în Cehia şi Nikolai 
Iakovlevici Danilevski, în Rusia. Condiţiile social-politice disting Europa 
Occidentală faţă de Europa Centrală şi aceasta faţă de Europa Răsări
teană, deci scopurile urmărite şi căile de realizare ale acestui proces sunt 
diferite. Eminescu se implică în această dezbatere europeană, după cum se 
vede din manuscrisele sale şi din articolele pe care le publică în presă. 
Poetul român judecă federalizarea Europei din perspectiva ţării sale şi 
multe dintre constatările pe care le face sunt şi astăzi de cea mai mare 
actualitate. 

Lucrarea lui Konstantin Frantz, Die Naturlehre des Staates als 
Grundlage aller Staatswiessenschaft, tipărită în 1870, figurează într-o listă 
bibliografică din manuscrisul eminescian 2291, 5 v, listă în care sunt trecuţi 
Lorentz Stein şi Robert Zimmetmann, profesorii săi la Universitatea din 
Viena, şi Eugen Dilhring, profesorul său la Universitatea din Berlin. 

Konstantin (Constantin) Frantz (1817-1891) studiază matematica şi 
fizica şi tipăreşte lucrarea Philosophie Jer Mathematik la Leipzig, în 1842. 
Se orientează, mai întâi, spre filozofia lui Hegel, apoi spre cea a lui 
Schelling. Mai importantă în această privinţă este lucrarea Schellings 
positive Philosophie, tipărită, în trei părţi, la Kothen, între 1879 şi 1880. 

Înainte de a fi teoreticianul federalizării Europei, Konstantin Frantz 
se ocupă de „fiziologia" statului şi consacră acestei probleme lucrarea 
Vorschule zur Physiologie der Staaten, tipărită la Berlin în 18571• În 
lucrarea notată de Eminescu în manuscrisele sale, el prezintă statul ca un 
produs al naturii, şi nu libertatea, ci necesitatea formează baza sa. „Der 
Staat entsteht durch naturlich Krăfte - se arată în manuscrisul eminescian -
und ist nach seiner Grundlage ein «Naturproduct». Nicht Freiheit, sondem 

• Comunicare prezentată la Simpozionul Filialei „Bucovina" - din Rădăuţi a Aso
ciaţiei „Uniunea pentru Europa - din România", ţinut la Rădăuţi, în 31mai1996. 

1 D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1996, p. 43-47. 
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6 D. Vatamaniuc 2 

sondern Notwendigkeit bildet die Basis der Staaten, und diese gilt nicht 
ftir die alte Welt, sondern auch ftir die neue Welt"2• Eminescu transcrie 
acest text dintr-o recenzie a lui Rudolf Doehn, Versuch einer neuen 
Staatstheorie von Konstantin Frantz, publicată în revista „Blăter fi.ir 
literarische Unterhaltung", în 27 aprilie 187l3. Eminescu transcrie selectiv 
din recenzia publicată în revista germană, însă fragmentele păstrate în 
manuscrisul 2285, 170 r. v.-172 r. se înfăţişează ca un text coerent în 
desfăşurarea sa4

• Important este faptul că Emir.eseu pledează şi el pentru 
statul natural, în termenii cercetătorului german, şi această teză este 
frecvent invocată în articolele sale din „Timpul", cotidianul bucureştean . 
„Sciitorii, cari în privirea ideilor lor politice, sunt foarte înaintaţi - scrie 
Eminescu în «Timpul» din 11 decembrie 1877 - au renunţat totuşi de-a mai 
crede că statul şi societatea sunt lucruri convenţionale, răsărite din libera 
învoială reciprocă între cetăţeni, nimeni, afară de potaia de gazetari 
ignoranţi, nu mai poate susţine că libertatea votului, întrunirile şi 
parlamentul sunt temelia statului. De sunt acestea sau de nu sunt, statul 
trebuie să existe şi este supus unor legi ale naturii, fixe, îndărătnice, 
neabătute în cruda lor consecinţă"5 . Eminescu adoptă în prezentarea unei 
chestiuni abstracte, ca natura statului, conversaţia familiară, cu expresii 
populare, pentru a fi înţeles de cercul larg de cititori ai unui ziar politic. 
Konstantin Franz este şi teoreticianul federalizării Europei şi consacră 
acestei probleme mai multe lucrări: Die Wiederherstellung Detschlands, 
tipărită la Berlin în 1865; Die neue Deutschland, tipărită la Leipzig în 
1871. Mai importante sunt lucrările Der Făderalismus als das /eitende 
Princip fiir die sociale, staatleche und intetrnationale Organisation unter, 
besonderer Bezugnahme aut Deutschland kritsch nachgewiesen und 
constructiv dargestelle, tipărită la Mainz în 1879 şi Die Wdtpolitik unter 
besonderer Bezugnachme aut Detschland, în trei volume, tipărită la 
Chemnitz în 1882-1883. Konstantin Frantz pledează pentru o Germanie 
Mare, cu o Constitutie federativă pentru Europa Occidentală şi pentru o 
alianţă cu Anglia. îşi încheie lucrarea Der Făderalismus ... , cu o concluzie 
a demersului său, pe care ţine să o sublinieze: „Europa ist durch 
Deutschland gefallen nuss es wieder emporsteigen"6

• 

2 M. Eminescu, Opere XV. Fragmentarium. Addenda ediţiei, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1993, p. 585-586. 

3 D. Vatamaniuc, op. cit., p. 47. 
4 M. Eminescu, Opere XV. Fragmentarium, p. 584-587. Textul original Jn limba 

germană cu traducere în limba română. 
5 M. Eminescu, Opere, X. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei Române. 1989, 

p. 17. 
6 K. Frantz, Der Făderalismus als das leitende Princip fiir die sociale staatliche und 

internationale Organisation, unter besonderer Bezugnachme auf Deutsch/and kritisch 
nachgewiesen und constructiv dargestellt, Mainz, Verlag von Franz Kircheim, 1879, p. 443. 
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3 Eminescu şi federalizarea Europei 7 

Eminescu reţine din lucrările lui Konstantin Franz, privind fede
ralizarea Europei Occidentale, opinia cercetătorului şi omului politic, 
potrivit căreia, prin această acţiune se punea capăt definitiv militarismului. 
„Nur eine allgeimeine Confoderation der europăischen Staaten - arată 

Eminescu în manuscrisul 2285,172 r. - wtirde ihre gegensetigen 
Eroberungstendenzen ftir immer besetigen und den Militarismus grtindlich 
vemich ten "7. 

Eminescu aplică teza lui Konstantin Franz cu privire la natura 
statului la realităţile social-politice din ţara noastră şi reţine şi teza sa, 
potrivit căreia, federalizarea Europei Occidentale va înlătura militarismul. 
Această previziune a teoreticianului german din secolul trecut pare să se 
îndeplinească în secolul nostru. 

Federalizarea Europei Centrale, cu alte cuvinte a Imperiului Habs
burgic, a format preocuparea dominantă a popoarelor de sub stăpânirea 
Curţii din Viena după încheierea pactului dualist austro-ungar în 1867. 
Armatele austriece suferiseră grele înfrângeri în luptele de la Magenta ( 4 
iunie 1859) şi Solferino (24 iunie 1859) împotriva Franţei şi Sardiniei şi, de 
asemenea, în războiul cu Prusia din 1866. Armatele imperiale sunt nimicite 
la Koniggraetz şi lasă drum liber celor prusiene să înainteze spre Viena. 
Guvernele ungare speculează - ca întotdeauna - situaţia grea a Curţii din 
Viena şi obţin încheierea pactului dualist prin care îşi asigură dominaţia 
deplină asupra popoarelor de dincoace de râul Leitha, care separa Austria 
de Ungaria. Dualismul ţintea, arată G. Bariţiu, ca popoarele de „peste râul 
Leitha să fie supuse germanilor, iar cele de dincoace, maghiarilor, două 
popoare domnitoare şi opt supuse ascultătoare, două limbi suverane şi opt 
aruncate după uşă"8 . Încheierea pactului dualist determină popoarele de 
sub stăpânirea Curţii din Viena şi a Budapestei, să întreprindă ample 
acţiuni de protest şi să se solidarizeze în lupta comună pentru apărarea 
drepturilor lor. 

Personalitatea cea mai importantă din Europa Centrală care s-a 
pronunţat pentru federalizare este Frantisek Palacky, considerat şi de 
Erich Zollner, istoricul Austriei, unul din capetele „luminate excepţio
nale", care ocupă „primul loc" în viaţa politică şi culturală a cehilor9• 

Frantisek (Frantz) Palacky (1798-1876) face studii juridice la Brati
slava şi Viena, conduce Muzeul Naţional din Praga şi editează buletinul 

7 M. Eminescu, Opere XV. Fragmentarium, p. 585, 586. 
8 G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, III, Sibiu, în ediţiunea autorului, 

Tipografia W. Kraft, 1894, p. 393. 
9 Erich Zăllner, Istoria Austriei de la începuturi până în prezent, Ediţia a VIII-a, 

voi. I. Traducere de Adolf Armbruster, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p. 434. 
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8 D. Vatamaniuc 4 

acestei instituţii între 1827 şi 1838. Publică numeroase lucrări, dintre care 
cea mai importantă rămâne Geschichte von Bohemen, în cinci volume, 
tipărită la Praga între 1836 şi 1864. Palacky elaborează, împreună cu 
Francisc Ladislaus Riegen (1818-1903), ginerele său, unul din marii oratori 
în Parlamentul din Viena10

, planul de federalizare a Europei Centrale. 
Acest plan avea în vedere identitatea naţională a popoarelor şi egalitatea 
lor pentru dezvoltarea politică şi culturală. 

Problema federalizării Imperiului Austro-Ungar îi preocupa îndea
proape şi pe românii din Transilvania, care se considerau solidari cu cehii. 
Alexandru Roman, profesor de limba şi literatura română la Universitatea 
din Budapesta, fondează în 3115 ianuarie 1868 ziarul „Federaţi unea", care 
apare la Pesta până în 29 februarie/12 martie 1876, ca organ de presă al 
românilor transilvăneni pentru federalizarea Imperiului Austro-Ungar. 

Eminescu îşi inaugurează publicistica prin colaborarea la „Federa
ţiunea'', şi se implică în susţinerea federalizării Imperiului Austro-Ungar. 
Publică în ziarul lui Alexandru Roman, succesiv, trei articole: Să facem un 
congres, În unire e tăria şi Echilibrul, între 5117 aprilie 1870 şi 29 aprilie/11 
mai 187011 . Eminescu lansează de fapt un manifest prin care cere 
românilor transilvăneni să organizeze un congres în care să-şi formuleze 
energic şi explicit toate revendicările de ordin naţional, politic şi cultural. 
„E timp să declarăm neted şi clar - cere Eminescu în primul articol - că în 
ţara noastră (căci este a noastră mai bine decât a orişicui) noi nu suntem 
nici vrem să fim maghiari ori nemţi. Suntem români, vrem să fim români şi 
cerem egala îndreptăţire a naţiunei noastre"12 . Eminescu integrează în cel 
de-al doilea articol un extras, în traducerea sa, din editorialul Einheit 
nacht Stark, publicat în „Politik", ziar ceh, în 13 aprilie 1870. Se cere aici, 
în termeni energici, federalizarea Imperiului Austro-Ungar. „E de 
trebuintă - scrie ziarul ceh - ca să se creeze o adevărată federatiune a 

' ' 
popoarelor, în care unul să stea pentru toţi şi toţi pentru unul: o federa-
ţiune care să garanteze dezvoltarea liberă a fiecărui popor şi care să apere 
dreptul special al fiecărei ţărP' 13 • 

Eminescu cere românilor transilvăneni să se alăture popoarelor 
nemulţumite din Imperiul Austro-Ungar, „căci mâini chiar va fi prea 
târziu, mâini chiar se vor bucura numai aceia de fructele răsturnării consti
tuţiunii cari vor fi ajutat a o răsturna". Eminescu atacă, în cel de-al treilea 

10 M. Eminescu, Opere XI. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1984, p. 131. 

11 M. Eminescu, Opere IX. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1980, p. 88-97. 

12 Ibidem, p. 89-90. 
13 Ibidem, p. 91. 
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articol, bazele constituţionale ale dualismului, pe care îl numeşte „o 
ficţiune diplomatică" şi condiţionează însăşi existenţa Austriei de 
federalizare, prin care toate popoarele să se bucure de drepturi egale în 
stat. „Toate popoarele - conchide Eminescu - sunt setoase de viaţă 
proprie, şi numai din egala îndreptăţire a tuturor se va naşte echilibrul. 
Atunci numele «Austria» va fi sinonim cu «pacea»14• Poetului i se 
intentează pentru articolul din urmă un proces de presă a cărui urmare nu 
o cunoaştem, în absenţa dosarului de trimitere în judecată15 • 

Frantisek Palacky este privit şi de Eminescu drept personalitatea cea 
mai importantă din Europa Centrală în lupta pentru federalizarea 
Imperiului Austro-Ungar. Poetul îi consacră o frumoasă prezentare în 
„Curierul de Iaşi" în mai 1876, în care evocă contribuţia sa pe tărâm 
ştiinţific şi în viaţa politică. Istoricul şi omul politic ceh era, în opinia sa, 
„reprezentantul principal al naţionalităţii ceheşti" 16 • 

Federalizarea Imperiului Austro-Ungar apărea în contextul social
politic din a doua parte a secolului trecut ca o formă de stat, în care 
popoarele de aici sperau să-şi poată apăra identitatea naţională şi dezvolta 
cultura naţională. Această luptă nu este încununată de succes. Popoarele 
din Imperiul Austro-Ungar nu se pronunţă, la prăbuşirea sa, pentru 
federalism, ci pentru independenţă şi constituirea de state naţionale pe 
ruinele sale. 

Teoreticianul fedralizării Europei răsăritene, care include aici şi 
Europa Centrală, este Nicolai Iakovlevici Danilevski, reprezentant de 
seamă al panslavismului ţarist. Eminescu se referă în mai multe rânduri la 
orientarea sa politică 17 şi asupra acesteia stăruie şi J.J. Skupiewski într-o 
carte, pe care o tipăreşte la Bucureşti în 189018• 

N.I. Danilevski (1822-1885) face parte din cercul M.V. Batuşevici
Petraşevski, împreună cu F.M. Dostoievski şi alţi intelectuali ruşi, care 
propovăduiau socialismul aşa cum îl înţelegeau ei şi se pronunţau pentru 
schimbări social-politice în Rusia. Arestaţi în 1849, membrii cercului sunt 
deportaţi în Siberia. N.I. Danilevski îşi trădează tovarăşii de luptă, ţarul îl 
numeşte în funcţii importante în stat. 

14 Ibidem, p. 97. 
15 Radu Economu, M. Eminescu în confruntare cu justiţia, Bucureşti, Lumina Lex, 

1993, p. 9-41. 
16 M. Eminescu, Opere IX. Publicistica, p. 108. 
17 M. Eminescu, Opere XI. Publicistica, p. 368, M. Eminescu, Opere X, Publicistica, 

p. 341, 380. 
IR J.J. Skupiewski, La doctrine panslaviste d'apres N. I. Danilevski (la Russie et 

/'Europe. Coup d'oei/ sur Ies rapports politiques entre le monde slave et le monde 
germano-romano. IV-eme edition, St. Petersburg, 1889, Bucureşti, Burreaux de la „Liberte 
roumaine" 1890. 
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N.I. Danilevski îşi prezintă planul de federalizare a Europei într-o 
carte, Rossia i Evropa, tipărită la Petersburg în 1871, care stârneşte ecou în 
opinia publică a vremii. Porneşte de la ipoteza dispariţiei Imperiului 
Otoman şi destrămării Imperiului Austro-Ungar. 

Eminescu cunoaşte acest plan şi atrage atenţia asupra lui într-un 
articol [Netăgăduit ca istoria], pe care îl publică în „Curierul de Iaşi", în 29 
octombrie 1876. Este tipărit în volum prima dată de Ion Scurtu, în ediţia sa 
Mihai Eminescu. Scrieri politice şi literare I (1870-1877), de la Bucureşti 
din 190519• Noi îl retipărim în Opere IX. Publicistica, unde dăm şi 
informaţii de istorie literară20• Poetul român foloseşte o ediţie germană a 
cărţii lui Danilevski, expune foarte exact consideraţiile sale şi reproduce 
planul de federalizare a Europei. 

„După desfacerea împărăţiei austro-ungare şi a celei turceşti, Rusia 
s-ar pune în capul unei confederaţii, dirijate din Constantinopol. Această 
confederaţie ar cuprinde: 

1. Regatul cehesc, cuprinzând Boemia, Moravia şi partea de nord-vest 
a Ungariei, cu nouă milioane locuitori; 

2. Regatul sârbo-croat, cuprinzând Serbia, Muntenegru, Bosnia, 
Herţegovina, Albania de Nord, Banatul, Croaţia, Slavonia, Dalmaţia, 
Carintia, Ştiria până la Drava, cu opt milioane locuitori; 

3. Regatul Bulgariei; 
4. Regatul României, cu partea de sud a Bucovinei, Transilvania pân

în Murăş şi parte din Basarabia rusască. Pentru această cesiune, Rusia s-ar 
compensa cu Delta Dunăreană şi cu Dobrogea; 

5. Regatul turcesc, cu Tesalis, Epirul, partea de sud-vest a Macedoniei, 
insulele Arhipelagului, ţărmurii Asiei Mici, ai Mării Egice, Candia, Rodos 
şi Cipria; 

6. Regatul maghiar, consistând din părţile acele ale Ungariei şi Tran
silvaniei care sunt locuite de maghiari şi câte ar rămânea după împărţirea 
între Rusia, Bohemia, Serbia şi România; 

7. Teritoriul Ţarigradului, cu părţi din Rumelia, ţărmurii asiatici ai 
Bosforului, ai Mării de Marmara şi a Dardanelelor, peninsula Gallipoli şi 
insula Tenedos"21 • 

Confederaţia europeană, cum îi spune Danilevski planului său de 
federalizare a Europei Răsăritene şi Centrale, dirijată de Rusia de la 
Constantinopol, lasă vecinului de peste Nistru nordul Bucovinei şi pune în 
discuţie sudul Basarabiei. Astăzi acest plan este reluat, sub forma creării 

19 M. Eminescu, Scrieri politice şi literare, voi. I (1870-1877), Bucureşti, Institutul de 
Arte Grafice şi Editură „Minerva", 1995, p. 129-134. 

20 M. Eminescu, Opere IX. Publicistica, p. 239-243, 653--654. 
21 Ibidem, p. 242. 
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unor „Euroregiuni'', care reprezintă, în realitate, o recunoaştere necondiţi
onată a permanentizării unui rapt, la care să se afilieze, indiferent sub ce 
forme, şi alte ţinuturi din spaţiul nostru geografic22• 

Problema federalizării Imperiului Austro-Ungar este pusă în discuţie, 
la începutul secolului nostru, de Aurel C. Popovici (1863-1917), într-o 
carte de referinţă, Die Vereinigten Staaten von Gross-Osterreich, tipărită 
la Leipzig în 190623• Situaţia popoarelor din Imperiul Austro-Ungar stă în 
atenţia sa, încă din 1894, când tipăreşte la Sibiu lucrarea Chestiunea 
naţionalităţilor şi modurile soluţiunei sale24, precum şi în lucrarea La 
question roumaine en Transylvanie et en Hongrie, tipărită postum în 
Elveţia şi în Franţa în 191825 • Aurel C. Popovici este propus, în ultimii ani, 
ca un „precursor al euopeismului". Sunt chemaţi să susţină această teză 
I.C. Drăgan, Otto de Habsburg, Marco Pons, Alexander Randa, Franz 
Wolf26• Se traduce în româneşte cartea Die Vereinigten Staaten von Gross
Osterreich şi se tipăreşte la Roma27• 

Mai importante decât „europeismul" lui Aurel C. Popovici sunt con
cluziile lui Eminescu la proiectul lui N .I. Danilevski, privind federalizarea 
Europei Centrale şi Răsăritene: „Suntem o muche de despărţire între două 
lumi cu totul deosebite şi că este în interesul nostru de a cunoaşte 
amândouă lumile acestea. Occidentul îl cunoaştem îndestul. Misiunea sa în 
Orient este cucerirea economică, proletarizarea raselor orientale prin 
industria străină, prin robirea sub capitalul străin. Cealaltă parte a lumii o 
vedem, din contra, mişcată nu de un curent economic, ci de unul istoric şi 
religios, care nu poate lipsi de a exercita o mare atragere asupra popoare
lor economiceşte puţin dezvoltate din Peninsula Balcanică, pentru cari 
credinţele bisericeşti şi ideile istorice sunt încă sfinte, nefiind pătate de 
materialismul modem"28• 

22 D. Vatamaniuc, Eminescu şi „Euroregiunile", „Literatorul", VII, an 23-24, 6-20 
iulie 1997, p. 1, 15. 

23 Aurel C. Popovici, Die Vereinigten Staaten von Gross-Osterreich. Polische 
Studien zur Lossung der nationalen Fragen und staate-rechlichen Krisen in Osterreich
Ungarn von mit einer Karte des făderationen Gross Osterreich, Leipzig, B. Elischer 
Nachfolger, 1906. Este tradusă în italiană. 

24 Aurel C. Popovici, Chestiunea naţionalităţilor şi modurile soluţionării sale 1n 
Ungaria, Sibiu, Institutul Tipografic T. Liviu Albini, 1894. 

25 Aurel C. Popovici, La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie, avec 
plusieurs tableaux statistiques et une carte ethnographique par Kiepert. Preface de M.N. 
Comnene, Lausanne-Paris, Librairie Payot & Cie, 1918. 

26 Aurel Popovici, par J.C. Drăganu, Otto de Habsburg, Marco Pons, Alexander 
Randa, Franz Wolf (Milano), Fondation Europeenne Drăgan (1977) (Les precurseurs de 
l'europeiseme). 

27 Aurel C. Popovici, Statele unite ale Europei, Roma, 1979 Fondation Europeenne 
Drăgan (1977) (Les precurseurs de l'europeiseme). 

28 M.Eminescu, Opere IX. Publicistica, p. 241-242. 
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Eminescu prezintă în manuscrisele sale şi în proza politică o Europă 
Occidentală, una Centrală şi o Europă Răsăriteană, situaţie care se 
menţine şi după trecerea unui secol. Se va îndeplini şi previziunea sa cu 
privire la determinarea destinului popoarelor din Balcani prin idealul 
istoric şi cuvântul religios. Stă mărturie drama cutremurătoare a 
popoarelor din Iugoslavia. Am dori, cu tot cultul nostru pentru Eminescu, 
să nu se îndeplinească şi cealaltă previziune a sa. Anume robirea poporului 
nostru sub capitalul străin. 

Summary 

This study presents the documents containing Eminescu's opinions about the 
federalisation of Western, Central and Eastern Europe. His conclusions surface as valid for 
our times too. 
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EVOCĂRI 

TRAIAN BRĂILEANU, OMUL ŞI OPERA* 

Acad. VLADIMIR TREBICI 

ARGUMENT 

În urmă cu 50 ani - la 3 octombrie 1947 - se stingea din viaţă, la 
închisoarea Aiud, profesorul universitar Traian Brăileanu. În vârstă de 65 
ani, cărturarul, filosoful şi sociologul îşi încheia periplul pământesc, lăsând 
în urma sa o operă care, abia după decembrie 1989, începe să fie parţial 
recuperată şi deci cunoscută. 

Institutul de Sociologie al Academiei Române a avut nobila iniţiativă 
de a organiza această sesiune ştiinţifică, închinată profesorului; ea este, 
deopotrivă, aniversară - se împlinesc 115 ani de la naşterea profesorului 
(14 septembrie 1882) - şi comemorativă. 

La solicitarea inimoşilor organizatori, am acceptat invitaţia de a 
prezenta comunicarea: Traian Brăileanu. Omul şi opera. 

O voi face, cu emoţie şi sfială, fiind unul din foştii săi studenţi, între 
anii 1933-1938, la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii „Regele 
Carol al Ii-lea" din Cernăuţi. Mult mai îndreptăţit ar fi fost să rostească 
acest cuvânt prof. dr. Leon Ţopa (n. 2 iunie 1912 - m. 17 februarie 1996), 
membru de onoare al Asociaţiei Sociologilor din România, care i-a fost 
strălucit student, apoi asistent şi colaborator al profesorului. Nemesis cea 
necruţătoarea i-a tăiat firul vieţii înainte de vreme. Îndreptăţit ar fi fost şi 
prof. Iosif Antochi (n. 23 august 1914 - m. 27 septembrie 1997), eminent 
student, cel care i-a editat cursurile în anii 1933-1937. Şi el ne-a părăsit în 
urmă cu câteva zile. 

Este deci grea sarcina ce mi-am asumat-o, dar datoria îmi cere s-o 
fac, cu bună cuviinţă, fără hagiografie, cu respectarea neabătută a 
adevărului. Este însă o mărturie de recunoştinţă şi de veneraţie adusă 
memoriei profesorului. 

SUM CIVIS ACADEMICUS 

Cu titlul de bacalaureat, obţinut în ziua de 30 iunie 1933, ca 
abiturient al Liceului „Aron Pumnul" din Cernăuţi, m-am îndreptat, în 

• Comunicare la sesiunea ştiinţifică: Traian Brăileanu în istoria sociologiei 
româneşti, Bucureşti, 15 octombrie 1997. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 13-19, Bucureşti, 1998 
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14 Acad. Vladimir Trebici 2 

toamna aceluiaşi an, spre porţile Universităţii „Alma Mater Carolinensis" 
pentru a mă înscrie ca student. 

Ce era universitatea cernăuţeană, ce posibilităţi oferea ea şi, mai ales, 
care erau opţiunile tânărului care trecea de la un liceu, clasic prin 
excelenţă, la universitate? 

Înfiinţată în 1875 de către autorităţile habsburgice ca „universitate 
multinaţională de limbă germană" („Deutschsprachige Nationalităten
Universităt") şi purtând numele împăratului Francisc-Iosef I, Alma Mater 
Francisco-Josephina avea trei facultăţi, dintre care cea mai celebră a fost 
Facultatea de Teologie Ortodoxă, „românizată" în 1920. Universităţii i s-a 
creat şi o Facultate de Ştiinţe, desprinsă din Facultatea de Filosofie. În 
1933 Universitatea număra circa 2.000 studenţi, aproape jumătate fiind 
înscrişi la Facultatea de Teologie. 

După o scurtă aventură la secţia de chimie - la care obligatorii erau 
orele de laborator, iar în anul I matematica era predată de viitorii acade
micieni Simion Stoilov, Gheorghe Vrânceanu, Miron Nicolescu, Tiberiu 
Popoviciu şi fizicianul Eugen Bădărău - m-am înscris, în semestrul al 11-
lea, la Facultatea de Filosofie şi Litere şi la Facultatea de Drept. Prima era 
organizată pe secţii: filosofie, filologie (clasică şi modernă), istorie. Am 
urmat filosofia şi istoria; mărturisesc, Clio m-a atras mai mult, chiar dacă 
ulterior nu i-am rămas credincios. Dar şi la filosofie, mai mult m-a 
interesat istoria acestei discipline. 

Aşa am ajuns să-l cunosc pe profesorul Traian Brăileanu şi să-i devin, 
timp de cinci ani, student. 

Ar trebui să evoc şi viaţa studenţească de atunci; îmi reprim nostalgia, 
rezumându-mă la acele elemente care sunt de neapărată trebuinţă pentru 
a înţelege mediul cultural şi Bucovina istorică în care s-a format 
personalitatea viitorului profesor Traian Brăileanu. 

Cursul, al cărui titular a fost Traian Brăileanu, se numea - ca şi cursul 
profesorului D. Gusti de la Universitatea din Bucureşti - „Sociologie, 
etică şi politică". În anul universitar 1937/38 erau înscrişi la secţia de 
filosofie 47 de studenţi şi 6 doctoranzi. Numărul total al studenţilor de la 
Facultatea de Filosofie şi Litere se ridica la 262 studenţi şi 12 doctoranzi. 
Întreaga universitate număra 2630 studenţi; deci facultatea de Filosofie şi 
Litere deţinea circa 10%. Universitate mică! 

În afară de acest curs, al cărui titular a fost Traian Brăileanu 
începând din 1924, profesorul a mai suplinit cursul de „Istorie a filosofiei", 
în perioada 1933-1938. Titularul acestui curs a fost profesorul Vasile 
Gherasim (n. 26 nov. 1893 - m. 12 februarie 1933), un oin de mare cultură, 
stins din viaţă la 40 ani neîmpliniţi. El este cunoscut mai ales ca 
eminescolog, apreciat, ca atare, de George Călinescu şi de alţi istorici 
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literari, pentru contribuţiile sale temeinice privind viaţa şi opera lui 
M. Eminescu. 

În epocă, sistemu! era simplu: lecţiile - citite sau rostite după notiţe -
erau urmate de seminarii. Licenţa se acorda pe baza unei lucrări scrise, 
susţinută în faţa profesorului, asistat de un al doilea profesor, pentru 
specialitatea secundară. La licenţă, exista o specialitate principală şi una 
sau două specialităţi secundare, ţinând seama de faptul că licenţaţii în 
filosofie şi litere erau destinaţi, în marea lor majoritate, învăţământului 
secundar. 

Trebuie să mai amintesc că la cursurile profesorului Traian Brăileanu 
participau studenţi de la alte secţii sau chiar de la alte iacultăţi. Notabil era 
faptul că la lecţiile profesorului veneau şi persoane din afara universităţii, 
privilegiu de care se bucura doar profesorul Alexandru Tzigara-Samurcaş 
(1872-1952), titularul cursului de „Istorie a artei", curs însoţit întotdeauna 
de proiecţii. 

CINE ERA TRAIAN BRĂILEANU? 

Un student, atunci mai mult ca astăzi, era interesat să ştie mai multe 
despre profesor, ceea ce, într-un oraş universitar de provincie, era şi firesc 
şi uşor de realizat. În anii în care i-am fost student, Traian Brăileanu era 
bine cunoscut, mai ales prin activitatea sa didactică şi publicistică, dar şi 
prin opţiunile sale politice. 

S-a născut la 14 septembrie 1882, în comuna Bilca, nu departe de oraşul 
Rădăuţi. Tatăl său, învăţătorul Gheorghe Brăileanu, a fost directorul şcolii 
primare din această comună, vreme de 40 ani. Amintirea acestui vrednic 
dascăl se păstrează şi astăzi la sătenii din Bilca. Familia era de origine 
ţărănească; învăţătorul Gheorghe Brăileanu a avut doisprezece copii. 

Un rol însemnat l-a jucat fratele mai mare al lui Traian, pe nume 
Constantin (1867-1925) care, potrivit tradiţiei bucovinene era „bădiţa". 
Acesta a părăsit Bucovina austriacă, s-a stabilit în România, a fost consul 
general al României la Bitolia şi Salonic, expert la Ministerul de Externe 
al României. Fiul său, Mircea, s-a înrolat voluntar în Armata Română şi a 
căzut eroic la Nămoloasa (1916). 

Traian Brăileanu urmează Liceul German din Rădăuţi, înfiinţat în 
1872 - în curând liceul va sărbători 125 ani de existenţă - şi având un 
prestigios corp profesoral. Limba de predare era germana; în cele opt 
clase, obiectele principale erau latina şi elina veche. Prima se preda din 
clasa I până în clasa a VII-a, în fiecare zi, iar elina veche, din clas a III-a. 
După terminarea liceului în 1901, proaspătul arbiturient avea cunoştinţe 
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temeinice de germană, latină şi elină. Se înscrie la Universitatea din 
Cernăuţi „Alma Mater Francisco-Josephina", unde urmează filosofia şi 
filologia clasică, obţinând licenţa în aceste specialităţi. Ca student, a fost 
membru al Societăţii Academice Române „Junimea", succesoarea celebrei 
„Arboroasa". În această perioadă, ia parte la înfiinţarea revistei „Junimea 
literară", împreună cu Ion I. Nistor (1876-1962) şi George Tofan 
(1880-1920). Publică poezii şi proză, îndeletnicire la care nu a mai revenit 
decât la închisoarea Aiud. Scurtă vreme este profesor secundar 
(1906-1908). Obţine titlul de doctor în filosofie, cu menţiunea „magna cum 
laude", la 30 noiembrie 1909, la profesorul Richard Wahle, nume bine 
cunoscut în istoria filosofiei germane. În 1910 se căsătoreşte cu Emilia 
Silion, descendentă dintr-o veche familie bucovineană. Din această 
căsătorie au rezultat patru copii: Gheorghe-Simion (n. 1911), Veronica
Maria (n. 1913), Mircea (n. 1919) şi Tudor (n. 1921). Veronica-Maria a fost 
soţia prof. dr. Leon Ţopa. 

Descendent al unei vechi familii bucovinene, crescut în frumoasa 
aşezare Bilca, de pe valea Sucevei - din şiragul care începe cu Straja (D. 
Onciul), se continuă cu Vicovul de Sus (Ion I. Nistor) şi Vicovu} de Jos, 
Bilca, Gălăneşti. Horodnicul de Sus şi de Jos (Ion G. Sbiera), Frătăuţii 
Vechi şi Noi şi terminând cu Pătrăuţii pe Suceava, ataşat valorilor perene 
ale satului, Traian Brăileanu a rămas profund credincios familiei şi 
comunităţii româneşti, fiind expresia cea mai deplină a modelului cultural 
bucovinean, în care sunt încorporate trăsăturile fundamentale ale 
spiritualităţii româneşti. Concepţia sa în sociologie şi etică, în cursurile sale 
universitare, este profund marcată de această secvenţă biografică. 

OMUL DE ŞTIINŢĂ ŞI PROFESORUL 

Prin pregătire şi vocaţie, Traian Brăileanu se dedică ştiinţei. 
Începutul este teza sa de doctorat, susţinută la 27 de ani (manuscrisul ei s-a 
pierdut), şi se continuă până la sfârşitul vieţii sale, inclusiv în anii de 
detenţie. O împrejurare deosebită a favorizat începutul vieţii ştiinţifice. 
Între anii 1909-1914 este angajat ca interpret la Legaţia României din 
Viena, graţie aceluiaşi frate mai mare, „bădiţa" Constantin. În aceşti ani, 
frecventează cursurile unor profesori de la Universitate, cercetează asiduu 
biblioteca universitară. Din 1912 îşi începe activitatea publicistică. Publică 
mai întâi o lucrare de teoria cunoaşterii, se încumetă apoi să tipărească, în 
limba germană, o lucrare de etică (1919). 
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Între anii 1919-1921 este bibliotecar la Universitatea din Cernăuţi; în 
1920, docent, iar la 1iulie1924 este profesor titular la Catedra de sociologie, etică 
şi politică. Din 1933 este şi suplinitorul Catedrei de istoria filosofiei. 

Modul în care şi-a desfăşurat activitatea didactică şi ştiinţifică se 
reflectă şi în lucrările publicate, Traian Brăileanu având un „proiect" -
cum se spune astăzi - căruia i-a rămas credincios până la capăt. Ideea a 
fost aceea de a da lucrări fundamentale în sociologie, apoi în etică, 
încheind cu politica. Întrucât bibliografia profesorului este publicată în 
revista „Sociologie românească" (nr. 4, 1993), mă voi referi numai la 
câteva momente. Începe cu Introducere în sociologie (curs ţinut în 1923); 
continuă cu Etica (1935/36); ne dă un curs de Istoria doctrinelor 
sociologice (1936/37); face o primă sinteză Teoria comunităţii omeneşti 
(1941). Activitatea didactică este sistată în 1941 - în condiţii ce vor fi 
arătate mai încolo - cea publicată se continuă până îa 1945. În schimb 
continuă şi în închisoare să se ocupe de traducerea operei lui Aristotel. 
Din ultimii ani datează şi memoriile care cuprind anii 1900-1910: 

,,În perioada studenţiei mele am audiat şi am dat examene la 
următoarele disciplune: 

1. Sociologie generală 
2. Etica 
3. Politica 
4. Teoriile sociologice 
5. Istoria doctrinelor etice. 
La „Istoria filosofiei" cursurile au fost: 
1. Filosofia antică 
2. Filosofia în Evul Mediu 
3. Filosofia modernă 
4. Introducere în estetică. 
La seminarii - potrivit sistemului de atunci - am prezentat şi eu două 

referate." 
Dacă aş încerca să fac o sinteză a cursurilor pe care le-a ţinut 

Profesorul, aş spune că ele erau mai curând de filosofie socială, cu o 
serioasă fundamentare pe teoria cunoaşterii. Pregătirea sa filosofică, în 
special cea elină şi germană clasică, i-a marcat concepţia şi demersul 
pedagogic. Era la curent cu activitatea profesorului D. Gusti şi a şcolii sale, 
despre care a şi scris elogios (Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială). Nu 
a fost adeptul cercetărilor de teren şi al anchetelor sociologice, deşi în 
Bucovina exista o tradiţie ilustrată de George Popovici şi prof. Eugen 
Ehrlich; în schimb, asistentul său, Leon Ţopa, a condus, în vara anului 
1939, o cercetare monografică a regiunii Gura-Humorului, Mânăstirea 
Humorului, Voroneţ şi Capu-Codrului, în cadrul Legii Serviciului Social. 
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Cursurile erau citite sau rostite după notiţe, cu sobrietatea profeso
rilor universitari de atunci. Seminariile erau ceva mai animate, Profesorul 
stimulând discuţiile. În relaţiile sale cu studenţii era de o politeţe amabilă; 
cu ceilalţi profesori a avut relaţii colegiale, chiar dacă, prin opţiunile sale 
politice, se găsea pe poziţii diferite. 

De altfel, depun mărturie că nu a folosit niciodată catedra sau spaţiul 
universitar pentru a-şi înfăţişa concepţiile politice, cum n-o făceau nici alţi 
profesori universitari (Ion Nistor, Teofil Sauciuc-Săveanu, Dragoş Proto
popescu, Grigore Nandriş). 

Profesorul Traian Brăileanu ne-a dat şi manuale de sociologie şi de 
etică pentru învăţământul secundar. 

O parte importantă a activităţii sale a fost consacrată traducerilor din 
limba germană şi din elina veche. Predilecţia sa se îndrepta spre Kant şi 
Aristotel. A tradus Critica raţiunii pure (1930), alte „critici", iar din 
Aristotel Etica nicomahică. Multe se află în manuscris, la familia sa. 
Pentru întregirea biografiei profesorului, amintim că în anii 1931 - 1933 a 
fost decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere, în 1937 a devenit membru al 
Academiei de ştiinţe Politice a Universităţii Columbia (New York); a avut 
relaţii cu sociologi străini. Guvernul român i-a acordat „Coroana 
României" în grad de comandor. 

TRAIAN BRĂILEANU, OM AL CETĂŢII 

În condiţiile României Mari, Traian Brăileanu s-a implicat şi în politică, cu 
dorinţa sinceră de a contribui la intrarea Bucovinei în sistemul naţional şi 
la consolidarea statului. A devenit partizanul generalului Averescu, l-a 
părăsit, trecând la partidul lui Iorga, iar în deceniul al patrulea a aderat la 
mişcarea legionară. Din această perioadă datează revista sa ,,Însemnări 
sociologice" (1935-1937 şi 1940) la care au colaborat nu numai intelectualii 
bucovineni. La alegerile din decembrie 1937 a fost ales membru al 
Parlamentului României. În guvernul lui Antonescu - Sima, în septembrie 
1940, a fost ministru al educaţiei, artelor şi cultelor, până la rebeliunea 
legionară din 21 - 23 ianuarie 1941. Secretar general al Ministerului a fost 
Traian Herseni. Arestat, a fost judecat şi achitat. Între anii 1941 şi 1945 îşi 
continuă studiile, ocupându-se mai ales de traduceri. În 1946 este arestat 
din dispoziţia regimului comunist şi învinuit pentru„dezastrul ţării" şi 
condamnat la 20 ani muncă silnică, în acelaşi lot cu profesorul Ion 
Petrovici, fost ministru al învăţământului în guvernul lui Ion Antonescu. 
La închisoarea din Aiud continuă să lucreze. La 3 octombrie 1947, 
profesorul Traian Brăileanu a trecut la cele veşnice. Familia reuşeşte să 
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aducă sicriul la Bucureşti şi să-l înhumeze în Cimitirul Sf. Vineri. În acelaşi 
mormânt odihnesc: tatăl său, Gheorghe Brăileanu (t 1902), fratele său mai 
marc, Constantin (t 1925) şi soţia acestuia, Lucia (t 1935), precum şi soţia 
profesorului, Emilia (t 1972). Nu departe este mormântul în care 
odihneşte prof. dr. Leon Ţopa (t 1996), fostul său asistent şi colaborator. 

MOŞTENIREA 

Timp de 50 ani, opera profesorului Traian Brăileanu a rămas necu
noscută. În anii totalitarismului comunist, numele profesorului, ca şi opera 
sa, au fost interzise. Abia după Decembrie 1989 opera Profesorului a 
început să fie cunoscută. La 3 octombrie 1992, la 45 ani de la moarte, 
familia a organizat pomenirea profesorului Traian Brăileanu, la cimitirul 
Sf. Vineri, la care au participat şi unii din foştii săi studenţi. 

Primele articole despre viaţa şi opera Profesorului s-au publicat în 
„Revista de filosofie", graţie sprijinului acad. Alexandru Surdu. Eminenţi 
sociologi au publicat studii pertinente despre opera Profesorului. Distinşii 
colegi de la Institutul de Sociologie al Academiei Române s-au ocupat de 
lucrările sale, fapt demonstrat şi de sesiunea de astăzi. Cei care l-au studiat 
descoperă un filosof şi un sociolog original, a cărui operă se cuvine a fi 
editată şi redată culturii româneşti pe care profesorul a slujit-o cu pasiune, 
competenţă şi abnegaţie. 
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Summary 

The author introduces Traian Brăileanu (1882-1947), a professor at the University 
of Czernowitz and an outstanding representative of Romanian sociology. The author 
pleads for the publication of Traian Brăileanu's works. 
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GENERALUL IACOB ZADIK ŞI REVENIREA 
BUCOVINEI LA ROMÂNIA 

Dr. ION ZADIK 

S-a născut la 8 decembrie 1867, în comuna Brătuleşti din fostul judeţ 
Roman. Părinţii se numeau Grigore şi Eufrosina Zadik. Anii copilăriei i-a 
petrecut în casa părintească. 

Între 1874 şi 1888 Iacob Zadik a urmat şi absolvit: Şcoala Primară 
„Trei Ierarhi" din Iaşi; Gimmnaziul la Institutele Unite Iaşi; Şcoala de Fii 
Militari Iaşi; Şcoala de Ofiţeri Artilerie, Geniu şi Marină - Bucureşti. 

În 1886 s-a căsătorit cu Roza Tatos din Roman. Au avut mai mulţi 
copii: Grigore (1898-1974), Ion (1900-), Margareta Eufrosina 
(1903-1989), Maria, decedată la vârsta de 10 ani. 

La 1 iulie 1888 este înaintat sublocotenent. Între 1889-1891 
frecventează Şcoala Specială de Artilerie din Bucureşti, după care este în 
serviciu la diferite regimente de artilerie în garnizoanele Focşani, Brăila, 
Tulcea, Constanţa, Bârlad şi Roman. 

Având gradul de căpitan, urmează Şcoala Superioară de Război 
(1897-1899). Ulterior absolvirii, efectuează stagii în alte arme (infanterie şi 
cavalerie). În 1905 este brevetat ofiţer de Stat Major. 

Ca maior şi locotenent-colonel, exercită funcţia de şef de Stat Major 
Ia Divizia 1, Craiova şi Divizia 7, Roman, cu care participă la campania din 
Bulgaria, din 1913. Pe data de 1 aprilie 1914, este avansat colonel şi numit 
şef de Stat Major la Corpul 3 Armată, Galaţi, iar la 1 octombrie 1914, este 
transferat şef de Stat Major la Corpul 4 Armată, Iaşi. 

La intrarea României în primul război mondial, 15 august 1916, trece 
şef de Stat Major la Armata de Nord, cu postul de comandă la Bacău. În 
această calitate, i-a revenit importanta atribuţie a întocmirii ordinelor de 
operaţii şi a urmăririi execuţiei lor, prin deplasări zilnice în dispozitivele de 
luptă ale unităţilor armatei. În situaţii grele, pe linia de contact cu 
inamicul, intervenea prompt şi hotărât, cu măsuri oportune de remediere, 
prin mişcări de forţe, menite să întărească punctele critice. 

La 1 octombrie, armatele germane pornesc o puternică ofensivă. Co
mandantul Armatei de Nord ordonă să se reziste cu toată înverşunarea şi 
cu orice sacrificiu. Luptele continuă, inamicul având iniţiativa, dar unităţile 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 21-29, Bucureşti, 1998 
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noastre opun o apărare acerbă. Totuşi, adversarul realizează unele pătrun
deri. Ordinul de operaţii din 29 octombrie al Armatei de Nord prevedea o 
contraofensivă, vizând scoaterea trupelor germane din punctele ce le 
ocupase pe pământul Moldovei şi împingerea lor spre vest, dincolo de 
graniţă. In împrejurarea deosebit de gravă, colonelul Zadik executând, 
plin de energie, misiuni de comandament pe aliniamentul luptelor (sector 
Văile Trotuş-Slănic, localităţi Agaş, Hârja) dispune aducerea de ajutoare -
în ritm alert - din rezerva armatei, spre întărirea unităţilor angajate în 
conflict. Transmite ofiţerilor ordinul Comandantului Armatei de a-şi 
îmbărbăta soldaţii şi a se uni cu ei, în supremul efort de izgonire a 
cotropitorilor şi recucerirea localităţilor ocupate. 

La 1 decembrie 1916, primeşte numirea de şef de Stat Major al Armatei I, 
care s-a reconstituit din unităţile retrase de pe frontutrile de luptă din 
Muntenia, care au fost dirijate spre nordul Moldovei (decembrie, 1916), 
unde li s-au stabilit zonele de cantonament pentru perioada de refacere. 

Postul de comandă al Armatei I s-a fixat la Podul Iloaiei, unde a 
funcţionat Statul Major, în frunte cu colonelul Iacob Zadik. Comandantul 
Armatei I, general C. Prezan, avea reşedinţa la Iaşi, deoarece executa 
simultan şi înalta însărcinare de Şef al Marelui Comandament General. El 
a trasat misiunea colonelului Zadik, colaboratorul cel mai apropiat de la 
Comanda Armatei I, să răspundă personal de reorganizarea acesteia. 

La 1aprilie1917, este promovat general de brigadă. 
Transformarea armatei înfrângerii de ieri în armata biruinţei de 

mâine a întâmpinat enorme greutăţi, generate de penuria caracteristică 
acelor timpuri şi de epidemiile tifosului exantematic, a febrei tifoide de 
proporţii incredibile, cu ravagii fantastice. 

Totuşi, graţie muncii perseverente, activităţii laborioase, Coman
damentul Armatei I - sprijinit admirabil de cadrele ofiţereşti, însufleţite de 
patriotism, împreună cu minunaţii ostaşi adânc devotaţi - a reuşit să 
depăşească piedicile ivite pe parcursul refacerii unităţilor subordonate. 
După şase luni, marile unităţi din Armata I, readuse la nivelul deplinei 
capacităţi de luptă, înzestrate cu armament modern, aşteptau ordinul de 
plecare în zona operativă. 

La 15 mai 1917, generalul C. Cristescu este numit comandantul 
Armatei I, secundat de generalul Zadik, ce continua să funcţioneze ca şef 
de Stat Major. 

Prin ordinul de zi nr. 1563 din 10 iunie 1917, Marele Cartier General 
dispune trecerea Armatei I din perioada de refacere în perioada opera
tivă. Zona de concentrare a Diviziilor Armatei I era judeţul Tecuci, de 
unde trebuiau să treacă pe malul drept al Siretului, spre a înlocui marile 
unităţi din Armata I Rusă. Cartierul Armatei I era la Tecuci, iar Postul de 
Comandă Operativ la Călmăţui. 
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În primele zile din iulie, generalul Zadik, însoţit de comandanţii 
marilor unităţi din cadrul Armatei I, execută recunoaşteri de teren şi 
hotărăşte sectoarele de înfruntare cu inamicul privind ofensiva proiectată. 

Fig. 1. De la stânga la dreapta: Iacob Zadik, Gheorghe Mărdărescu, Ferdinand Foch. 

Luările de contact cu forţele germane au început de la 14 iulie şi au 
continuat până la 21 iulie, oarecum sporadic, intermitent, materializate în 
special prin bombardamente de artilerie, soldate cu stricăciuni, incendii şi 
unele pierderi. Ulterior, bombardamentele s-au inten.sificat, inamicul 
urmărind să surprindă unităţile româneşti în cursul deplasărilor ordonate, 
având drept obiectiv înlocuirea trupelor ruseşti din dreapta Siretului. 

Dimineaţa zilei de 24 iulie aduce o schimbare bruscă, provocată de un atac 
violent al armatei germane pe frontul Diviziei 34 Ruse, declanşat de-a lungul 
întregului front (10--12 km). Unităţile acestei Divizii, fiind respinse în linia 
a treia de tranşee, s-au angajat chiar în părăsirea propriu-zisă a poziţiilor; 
se provoca, prin urmare, o ruptură a frontului, extrem de periculoasă. 

Generalul Cristescu, însoţit de generalul Zadik, se deplasează 
imediat la faţa locului, în sectorul ameninţat grav şi decide, prin ordine de 
operaţii fulger, măsuri de dejucare a planurilor adversarului. 
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Presiunea germană continuând cu forţe mereu noi, comandantul 
Armatei I lansează o suită de ordine de operaţii (preventive şi de 
campanie), prin care hotărăşte dirijarea grabnică de trupe şi de artilerie în 
aliuri vii, spre obiectivul rusesc, rămas descoperit. Forţele române, sosind 
rapid, ocupă poziţiile respective, trec neîntârziat la contraatac şi reuşesc, 
după lupte înverşunate, să blocheze înaintarea inamicului, cu pierderi mari 
de ambele părţi. A doua zi, 25 iulie, luptătorii unui batalion din Regi
mentul 32 Infanterie pornesc la atac şi, angajând lupta la baionetă, resping 
duşmanul. Luptele pe Valea Suşiţa Seacă au continuat şi în zilele 
următoare, într-un ritm viu, pentru ca la 29-30 iulie să cunoască din nou 
intensitatea din 25 iulie. Generalul Zadik mergea mereu în acest sector 
pentru coordonarea operaţiilor şi impulsionarea unităţilor greu încercate. 

„Mă aflam atunci, arată 
Iacob Zadik, în raionul Moara 
Albă (Suşiţa Seacă) unde se 
găsea în apărare Regimentul 32 
Inf. (25 iulie). Venisem de la 
punctul de comandă operativ al 
armatei (Călmăţui) pentru a 
face o recunoaştere în vederea 
unor remanieri... Ca şef de Stat 
Major la armată, n-am avut de 
înfruntat primejdia primelor 
tranşee, afară doar de obuzele 
ce explodau în preajma mea, 
când făceam deplasări în 
poziţiile din contact...". 

Pentru pregătirea ofensivei 
Armatei I de la Suşiţa Seacă 
din 24 şi 30 iulie 1917, i se oferă 
generalului Zadik Coroana 
României cu spade şi panglică 
de Virtute Militară. 

Guvernul român îi încre
dinţează, la 1 septembrie 1917, 

Fig. 2. Iacob Zadik importantul post de secretar 
general al Ministerului Muni

ţiilor şi Materialelor de Război, minister nou înfiinţat. Aici dezvoltă o 
stăruitoare acţiune privind instituţionalizarea Comandamentului Unic şi 
coordonării stricte în vastul arsenal al mijloacelor de luptă, de tot felul. 
Preocuparea sa de căpetenie consta în asigurarea permanentă a forţei 
combative pentru trupele ce ocupau poziţii pe linia frontului. Se punea 
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accentul simultan al reorganizării temeinice a transporturilor de arma
ment, muniţii, echipamente, aprovizionări în general, pentru ca acestea să 
ajungă la obiectivele ordonate de pe aliniamentele de confruntare cu 
inamicul, în bune condiţii, la termenele stabilite. 

Spre finele lunii ianuarie 1918, ia comanda Diviziei a 8-a, aflată în 
dispozitivul de luptă de la Oituz (postul de comandă la Oneşti, apoi Cleja). 
Unităţile ei rămăseseră pe poziţiile pe care le ocupau la 26 noiembrie 1917, 
când se suspendaseră ostilităţile, conform armistiţiului de la Focşani. 

Cu toată acalmia intervenită, trupele trăiau într-o serioasă tensiune, 
generată de consemnul alertei permanente, precum şi a strictei supra
vegheri asupra frontului duşman, la care se mai adăuga vitregia unei ierni 
extrem de aspre. 

Generalul Zadik, apreciind această excepţională situaţie, raportată la 
condiţia umană a soldatului prezent la postul de onoare, dispune 
schimbarea trupelor de pe poziţii, prin rotaţie, în scopul asigurării 
împrospătării forţelor. Inspecta zilnic tranşeele, vorbea bravilor ostaşi, 
dorind a le stimula patriotismul, buna dispoziţie şi vigilenţa; întreţinea 
speranţa reluării luptelor împotriva armatei germane. Cerea imperios 
vitejilor ofiţeri să se apropie cât mai strâns de devotaţii soldaţi, să-şi 
unească inimile în îndeplinirea nobilei datorii faţă de ţară. 

După ce străjui, neclintit şi inflexibil, timp de patru luni la porţile de 
Apus ale Moldovei, primeşte ordinul Marelui Stat Major (15 mai 1918), 
care urmează păcii separate, semnată la Bucureşti (7 mai 1918), să se 
înapoieze cu mult încercatele trupe din marea sa unitate în garnizoanele 
de pace din nordul Moldovei, cu reşedinţa la Botoşani, şi să execute 
demobilizarea regimentelor subordonate. 

Vara şi începutul toamnei 1918 aduce vestea îmbucurătoare a victoriilor 
armatelor aliate pe frontul din Franţa, care antrenează o bruscă precipitare a 
evenimentelor în Austro-Ungaria. Armata acesteia, văzându-se înfrântă, intră în 
dezagregare şi, cuprinsă de panică, trece la părăsirea poziţiilor pe care le 
ocupa pe frontul de est. Prin retragerea dezodonată a trupelor austriece 
din Moldova de Sus, se produce un haos total în Bucovina (octombrie 
1918). Bande de huligani încep să mişune, ameninţând grav liniştea şi 
securitatea cetăţenilor. Poliţia austriacă nu mai era în măsură să asigure 
ordinea publică. Complet dezorganizată, îngrozită de soarta ei de mâine, în 
loc să încerce o redresare a situaţiei precare, recurge la groaznice acte de 
răzbunare, îndreptate mai ales împotriva cetăţenilor români. În asemenea 
conjunctură, românii - reprezentând marea majoritate a poporului bucovi
nean - s-au constituit într-un Consiliu Naţional, care a ales, din sânul său, 
un comite executiv, devenit ulterior guvernul Bucovinei. 
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Destrămarea administraţiei austriece, nesiguranţa şi banditismul 
extinzându-se, Comitetul Executiv Român decide prompt şi intervine pe 
lângă Guvernul Român din Iaşi (22 octombrie 1918) să se acorde urgent 
ajutor, prin trimiterea Armatei Române în Bucovina. 

Ministrul de război telegrafiază, la 23 octombrie 1918, generalului 
Zadik la Botoşani. să intre cu trupele de sub comanda sa şi cu alte unităţi, 
puse la dispoziţie, în Bucovina şi să elibereze, neîntârziat, lţcanii şi 
Suceava. De aici, spune ordinul, va continua acţiunea de eliberare spre 
nord şi va lua legătura cu Consiliul Naţional al Bucovinei. În aceeaşi zi (23 
octombrie 1918) este chemat la telefon de şeful Marelui Stat Major, care îi 
transmite directive şi instrucţiuni. 

Generalul Zadik, puternic emoţionat de atribuirea istoricei misiuni, 
dar reţinut de calmul ce-l caracteriza, judecă imediat ansamblul situaţiei, 
inclusiv aspec.tele delicate (informaţii foarte vagi despre eventualele 
rezistenţe de întâmpinat) şi ia hotărârile dictate de imperativele tactice. 
Ţinând seama de extrema urgenţă semnalată, îi ordonă telefonic coman
dantului Companiei 5 Grăniceri să înainteze cu compania sa - instalată pe 
graniţă, în sectorul Burdujeni - chiar pe timpul nopţii 23/24 octombrie, în 
Bucovina, având ca obiectiv eliberarea localităţii lţcani şi a oraşului Suceava. 
Ordonă mobilizarea unităţilor combatante pe 24 şi 25 octombrie, elabo
rează ordinul de operaţii care prevede formarea a trei detaşamente: 
„Dragoş'', „Suceava" şi „Alexandru cel Bun'', conduse fiecare de câte un 
general, stabilindu-le sectoarele de activitate şi fixează ora H. Lansează 
ordinul de zi nr. 1, către ostaşi: „Vouă v-a păstrat soarta norocul a păşi cei 
dintâi pe pământul scump al Bucovinei. Fiţi mândri şi arătaţi-vă demni de 
încrederea ce s-a pus în voi. Voi sunteţi ocrotitorii avutului şi vieţii 
populaţiei bucovinene". 

Grănicerii şi-au realizat exemplar greaua însărcinare. După un marş 
forţat, cu anihilarea unor uşoare rezistenţe, la orele 5 dimineaţa (24 
octombrie), după ce eliberaseră Iţcanii, au intrat în Suceava. Populaţia i-a 
primit cu ovaţii şi dragoste frăţească. 

În dimineaţa zilei de 26 octombrie, trupele române, în frunte cu 
generalul Zadik, au intrat în Bucovina. 

Zburând deasupra Bucovinei, avioanele româneşti au aruncat Procla
maţia generalului Iacob Zadik: „Răspunzând la chemarea Consiliului 
Naţional Bucovinean, armata română, din înalt ordin al M.S. Regelui 
Ferdinand I al României, a păşit pe pământul marelui voievod Ştefan, 
pentru a ocroti viaţa, avutul şi libertatea locuitorilor de orice neam şi 
credinţă împotriva bandelor de criminali, care au început opera lor de 
distrugere în frumoasa voastră ţară. Trecând hotarul pus între noi de o 
soartă vitregă acum 100 şi mai bine de ani, trupele române sosesc în 
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m11locul vostru, aducându-vă dragostea şi sprijinul lor, pentru libera 
impărţire a dorinţelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a 
dispune de soarta lor". 

Înaintarea detaşamentelor româneşti a decurs normal. Generalul 
Zadik, prezent în dispozitivele unităţilor, urmărea personal mersul 
operaţiunilor. Era în contact permanent cu comandanţii detaşamentelor, 
care-i raportau direct situaţia, la inspecţiile pe traseul înaintării trupelor 
(Vatra Dornei, Câmpulund Moldovenesc, Gura Humorului, Rădăuţi, 
Siret), sau prin dări de seamă scrise, transmise fulger. Micile ciocniri 
survenite n-au antrenat decalări sau modificări în execuţia ordinului de 
operaţii. Pretutindeni, în oraşe, comune, sate, vitejii ostaşi români s-au 
bucurat de impresionante manifestaţii de simpatie din partea localnicilor. 
Ofiţeri români din fosta armată austriacă, cu drapele şi flori, ieşind în calea 
unităţilor române, odată cu salutul lor frăţesc, cereau să fie admişi să 
participe la patriotica acţiune de eliberare. 

La 29 octombrie/11 noiembrie armata română intră în Cernăuţi. Aici 
era aşteptată de întreg Consiliul Naţional şi de mii de cetăţeni din oraş, 
precum şi de alţii veniţi din întreaga Bucovină. La întâlnirea dintre 
generalul Zadnik şi preşedintele Consiliului Naţional, Iancu Flondor, a 
declarat: „Domnule general, ca preşedinte al Consiliului Naţional, am 
dorinţa să binecuvântez falnica oaste română la intrarea ei în capitala 
Bucovinei, acestei ţări care păstrează în sânul ei sfintele moaşte ale 
marelui nostru domn Ştefan [ ... ). Domnule general, daţi-mi voie să vă 
binecuvântez, aşa cum fac doi fraţi iubitori, care, după o lungă şi dureroasă 
despărţire, se întâlnesc pentru a nu se mai despărţi niciodată". Generalul 
Zadik a răspuns: ,,În urma dorinţei Consiliului Naţional, Ţara României a 
răspuns chemării şi a adus ajutorul Armatei Române [ ... ). Pentru despăr
ţirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge şi să cadă un cap de domn. Pentru 
reîmpreunarea ei însă, n-a curs nici un pic de sânge ... ". 

În scurt timp, trupele române, conduse cu mult tact de ofiţeri, au reuşit 
să-şi impună autoritatea, restabilind ordinea şi liniştea. 

Paralel cu preocupările militare, generalul Zadik, stăpânit de un înalt 
simţ al datoriei şi iubirii faţă de patrie, a contribuit la organizarea congres1,1lui 
general al Unirii, care a avut loc la 15/28 noiembrie 1918. Actul Unirii 
Bucovinei poartă şi semnătura generalului Iacob Zadik, reprezentând 
statul român. În totală comuniune de vederi cu guvernul naţional, 
generalul instaurează noua orânduire în Bucovina, dând misiunii sale o 
dimensiune care a depăşit cu mult domeniul militar. Meritele excepţionale 
i-au atras avansarea la gradul de general de divizie, la 1aprilie1919. 

Un alt moment însemnat din cariera militară s-a ivit în 22 mai 1919, 
când generalul Zadik a primit ordinul de a intra în Galiţia pentru a stabili 
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o legătură între trupele române din Maramureş şi cele din Bucovina şi a 
asigura joncţiunea acestora din urmă cu aripa dreaptă a armatei poloneze. 
Acţiunea a fost declanşată la 24 mai şi a fost continuată până la 26 mai, 
când toate detaşamentele ocupaseră sectoarele destinate şi înaintarea în 
Pocuţia se terminase în bune condiţii. Protocolul de predare a Pocuţiei 
trupelor poloneze s-a încheiat în oraşul Stanislav, la 17 august 1919, între 
generalul Iacob Zadik, reprezentând statul român şi generalul comandant 
al Armatei Polone de sud-est, din partea statului polon. Generalul Zadik, 
în calitate de comandant al Armatei Române din Pocuţia, a lansat la 
plecare o proclamaţie, aducând mulţumiri autorităţilor şi populaţieii 
pentru buna ordine şi linişte, păstrată în timpul ocupaţiei române. 

La împlinirea unui an de la Unirea Bucovinei cu România, s-a 
organizat o amplă demonstraţie de sărbătorire a Armatei Române, 
generalul Iacob Zadik fiind înnobilat cu titlul de „cetăţean de onoare" al 
oraşului Cernăuţi. 

Începând cu anul 1922, Iacob Zadik a fost ales membru şi preşedinte 
al comisiei de examinare a coloneilor, propuşi pentru gradul de general. A 
făcut parte din Consiliul Superior al Armatei. Din aprilie 1924 până în 
noiembrie 1924, a condus Comandamentul Militar al Basarabiei (armata 
de est) cu reşedinţa la Chişinău. A mai participat şi prezidat diferite 
comisii în cadrul Ministerului de Război. La 1 octombrie 1929, s-a 
pensionat pentru limită de vârstă. De la 1decembrie1929, guvernul român 
l-a numit administrator delegat la Fabrica de Avioane, unde a funcţionat 
până în iunie 1938. 

La 4 aprilie 1970, generalul Iacob Zadik a încetat din viaţă, fiind 
înhumat la Cimitirul Bellu din Bucureşti, cu onoruri militare. 

DECORAŢIILE ŞI DISTINCŢIILE CONFERITE GENERALULUI IACOB ZADIK 

1. Ordinul rusesc „Stanislas" - comandor - Brevet, septembrie 1916. 
2. „Steaua României" - ofiţer, cu spade şi panglică de Virtutea Militară - Brevet 64, 

din 1noiembrie1916. 
3. „Coroana României" - comandor, cu spade şi panglică de Virtutea Militară, Înalt 

Decret nr. 1456, din 5decembrie1917. 
4. Ordinul francez „Legiunea de Onoare" - ofiţer - Brevet 852, din 15 octombrie 1920. 
5. „Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918'', cu baretele Ardeal, Carpaţi, 

Oituz, Mărăşeşti, 1919 - Brevet 26882, din 15 aprilie 1921. 
6. „Steaua României" - mare ofiţer - Brevet 799, din 2 martie 1923. 
7. Ordinul francez „Legiunea de Onoare", comandor - Brevet 20, octombrie 1923. 
8. Ordinul italian „Mauriciu şi Lazăr" - mare ofiţer- Brevet 5869, din 30 octombrie 1923. 
9. Medalia „Victoria" a marelui război pentru civilizaţie 1916-1921 - Brevet 6622, 

din 20 iunie 1924. 
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I O. „Meritul Sanitar ci. I" - Brevet 3032, din 1 octombrie 1928. 
11. Ordinul „Coroana României", mare cruce cu eşarfă - Brevet 3402, din 18 

septembrie 1929. 
12. Ordinul polonez „Polonia Restituta", mare ofiţer - Brevet 2581, din 4 aprilie 1930. 
13. Ordinul „Ferdinand I", mare ofiţer - Brevet 1556, din 8 iunie 1935. 
14. Ordinul „Apărarea Patriei ci. a II-a" - Decret, Consiliul de Stat, nr. 915, din 22 

septembrie 1967. 
15. „Sabia de onoare" - conferită de Ministerul Forţelor Armate la 8 decembrie 1967. 
16. Medalia „Virtutea Ostăşească ci.I" - Decret 1967. 

Resume 

L'article signe par Ion Zadik, fils du general Iacob Zadik, est une evocation de la 
personnalite (vie et activite) du commendant des troupes roumaines, appellees par le 
Conseil National Roumain, en novembre 1918, en Bucovine, pour instituer l'ordre dans 
cette region. 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

BUCOVINA ŞI COMPLEXUL PROVINCIEI 

MIRCEA A. DIACONU 

Evoluţia politică a Bucovinei istorice a permis apariţia iconarismului 
ca fenomen cultural şi există aspecte care pot dezvălui motivele mai adânci 
ale specificului spiritual bucovinean. 

Fără a ne propune să facem o „istorie politică" a Bucovinei din 
perioada interbelică, recurgem aici la conturarea şi ilustrarea ei, prin 
intermediul opiniilor formulate diacronic în presa momentului. În felul 
acesta nu avem, fireşte, acces la o imagine reală şi obiectivă asupra 
reliefului politic al momentului către care tinde istoricul. În schimb - şi 
este chiar ceea ce ne interesează- avem o imagine reală a reflectării, poate 
exagerată, poate falsificatoare, a acestui relief în conştiinţa publică. Şi nu a 
conştiinţei publice în sine, ci a modului în care contururile ei erau dirijte. 
De aceea, ceea ce ar părea exces de citate se constituie în dovada certă a 
impactului şi efectelor avute de componenta politico-istorică asupra fiinţei 
interioare a bucovineanului. pe de altă parte, trimiterile, poate prea dese la 
surse inaccesibile, ţin locul unor volume care nu se vor realiza, probabil, 
niciodată. Trimiterile există nu totdeauna din nevoia argumentării, ci din 
aceea a suplinirii unui gol istoric în cunoaşterea culturii din spaţiul 
bucovinean şi din nevoia înţelegerii exacte a reprezentativităţii faptelor 
discutate. Metoda citării, chiar când citatele sunt prea ample, e preferabilă 
discutării pur teoretice, cu atât mai mult cu cât astfel de texte nu-şi vor găsi 
niciodată locul într-un volum. Precum Z. Ornea, putem spune că „cititorul 
îşi poate face, astfel, o imagine despre fenomenul (spiritual, ideologic şi 
politic) comentat (.„), consultând de-a dreptul textele supuse judecăţii"1, 
chiar dacă, precum s-a întâmplat, pe nedrept, cu autorul amintit, am putea 
fi acuzaţi că reactivăm o mişcare defunctă. Nu facem altceva decât să-i 
radiografiem profilul, amploarea şi profunditatea. Şi nu ale unei mişcări 
politice, ci ale unui spaţiu cultural, cu consecinţele sale literare. 

În 1925, la destui ani după unirea din 1918, I. Simionescu constata 
fapte dezamăgitoare pentru românitatea din Bucovina. Chiar dacă 

1 Z. Omea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 1995, p. 20. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 31-41, Bucureşti, 1998 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



32 Mircea A. Diaconu 2 

„Cernăuţii au menirea să devină, cu orice jertfă de bani şi energii, cetatea 
românismului în partea nordică a ţării" - şi reproşul unei astfel de 
observaţii e evident - „atmosfera străină a vieţii oraşului continuă a te 
înăbuşi, ca şi înainte de 1918. Se poate să mă înşel, aş dori să fiu înşelat, 
dar n-am găsit aproape nici o schimbare între Cernăuţiul de altă dată şi cel 
de azi. Nimic, aproape nimic, nu spune călătorului că oraşul a revenit la 
patria-i de demult, că jalea despărţirii prin cordonul blestemat a produs 
reacţiunea energiei de a şterge, cât mai repede, urmele samavolniciei 
săvârşite asupra neamului nostru. Nu e vorba de a înlătura ceea ce mai 
bine de un veac de stăpânire străină a săvârşit, dar măcar a impune din 
prima zi respectul pentru adevărata stăpânire, a învedera tuturor revenirea 
la starea de lucruri de dinainte de 1775. Stăpâni sunt tot cei de ieri, în 
toate. Tăbliţele străzilor au rămas tot cele vechi cu Universitătsstrasse în 
mijloc, mare de oşchioapă, vizibilă de la distanţă şi numai sus, în litere 
mici, str. Universităţi( ... ). Până şi afişele lipite pe tablele negre sunt ca pe 
vremea veche, dacă nu, ostentativ, mai exagerate. Inima ţi se frânge de 
durere - continuă geograful -, simţind cum minorităţile profită de 
slăbiciunea administraţiei româneşti, căci ar fi prea trist de presupus un 
pact cu ele. Numai aşa se explică îndrăzneala conducătorului unei 
naţionalităţi de a fi spus într-o adunare oficială, de faţă fiind reprezentanţii 
autorităţii, că el consideră România numai ca mandatara aliaţilor, în 
stăpânirea proprie a Bucovinei"2• Cuvinte la fel de grele descriau situaţia 
oraşului Siret. 

Dacă aceasta este imaginea unui specialist, indiscutabil corectă, altfel 
arată ea în memoriile lui E. Ar. Zaharia. Intrată deja în istorie şi în 
legendă, epoca aceasta îi părea scriitorului - în 1938 - una paradisiacă, a 
exu-beranţei naţionaliste. Ce-i drept, el se referă, în primul rând, la 
„Bucovina de Sud" şi la Rădăuţi, în mod special, aici feciorii de ţărani în 
costume naţionale, plini de energie, „ca nişte străvechi, dar tineri candidaţi 
la voievodat sau, măcar, la cnezate de plai"3, invadând străzile oraşului. 
„Aceşti albi heruvimi de crin ai satelor - continuă savuros metaforic E. Ar. 
Zaharia - au injectat unui oraş aproape hidos străin, cantitatea cea mai 
însemnată de otravă sfântă şi de pur elan românesc"4, doar din punct de 
vedere economic, românii fiind încă la urmă. Ce favorizează o astfel de 
imagine este, fără îndoială, entuziasmul tinereţii şi al speranţei care 
stăpânea spiritele, imediat după unire. 

2 I. Smionescu, Oraşe din România, Bucureşti, Editura Cartea românească, [1925], 
p. 74-75. 

3 E. Ar. Zaharia, Antologie rădăuţeană, Cernăuţi, Colecţia Societăţii Scriitorilor 
Bucovineni, 1943, p. 7. 

4 Ibidem. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



Bucovina şi complexul provinciei 33 

Procesul de „românizare" începuse sub astfel de auspicii, chiar dacă, 
aşa cum constata Ion I. Nistor, mulţi se îndoiau de trăinicia unirii, şi nu 
numai ucrainienii care aşteptau ajutor de la Viena, ci şi românii „care nu 
se sfiau să ceară ridicarea unui «cordon sanitar» la Burdujeni contra 
înrâurinţei binefăcătoare a României libere [ .. .]. Era sămânţa neîncrederii, 
pe care oficialitatea habsburgică, timp de un veac şi jumătate, o sădise în 
sufletele chinuite ale supuşilor ei faţă de tot ce era românesc"5. Împotriva 
unor astfel de fapte, trecute de obicei sub tăcere, în 1922 opera de 
unificare administrativă era - se pare - terminată, din moment ce, spre 
sfârşitul anului, comisia regională de unificare, creată special, era 
desfiinţată. Şi nu e lipsit de importanţă faptul că, la Universitatea cemău
ţeană, care avea să focalizeze inteligenţa locului, corpul profesoral va fi 
după septembrie 1919 aproape exclusiv eomânesc, căci cu excepţia a doar 
patru profesori (Penecke, Netolitzky, Herzog şi Siegel)6, toţi ceilalţi au luat 
drumul pribegiei, într-un exod dramatic, refuzând să depună jurământul 
faţă de România. Profesori aduşi din Ardeal, din Basarabia, din Vechiul 
Regat sau chiar din Macedonia, dar şi tineri bucovineni - rector era, în 
1920, chiar Ion I. Nistor - au suplinit aceste plecări, românizând 
învăţământul, scoţându-l de sub deliberata tendinţă de germanizare. 
Romulus Cândea mărturisea că „nicăieri n-a fost aşa de generală şi atât de 
sinceră dorinţa de a contopi acest colţişor de pământ moldovenesc în 
marea românismului"7• 

Alte fapte puteau, de asemenea să întreţină şi să cultive orgoliul 
bucovinenilor, şi măcar unul, despre viaţa religioasă, trebuie amintit. Pe 
lângă faptul că mitropolitul bucovinean Vladimir Repta prezida primul 
Senat al Românie - şi era aceasta o favoare rară -, biserica bucovineană, 
a cărei mitropolie luase fiinţă în 1873, după proclamarea dualismului, îşi 
păstra după 1918 acest statut. Pentru că mitropolia rămăsese însă fără 
episcopie, ea ar fi trebuit să revină la vechile legături cu Mitropolia 
laşilor, dar asta ar fi însemnat o degradare şi poate ar fi stârnit alte 
reacţii antiunioniste. Centrul menajează cu matură înţelepciune orgoliile 
locului şi de aceea i s-a dat mitropoliei bucovinene ca „sufragană", cum 
zice Ion I. Nistor8, Episcopia Hotinului. În 1929, la zece ani după unire, 
când „Calendarul «Glasul Bucovinei»" dedică mai multe articole acestui 

s I. Nistor, Zece ani de la unire, „Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1929", X, 
p. 4-25. 

6 Vezi R. Cândea, fnvăţământul superior, „Calendarul «Glasul Bucovinei»" pe anul 
1929, X, p. 61-71. 

7 Ibidem. 
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eveniment9, Ion I. Nistor observa cu satisfacţie că azi, „după zece ani de 
muncă stăruitoare, putem constata cu adâncă mulţumire sufletească că toţi 
cetăţenii acestei provincii, fără deosebire de rasă şi credinţă, aderă din 
convingere la statul român" 10. Această opinie a istoricului este mai 
degrabă expresia dorinţei, dacă nu cumva a poziţiei sale oficiale de ministru 
şi rector, care-l obliga la echilibru şi temperanţă. Mai mult decât atât, chiar 
„armonia, prilejuită de entuziasmul Unirii, începu să dispară pe-ncetul 
dintre românii bucovineni"11 şi asta, imediat după marele eveniment, cauza 
constituind-o nu atât deosebirile de ideologie - căci ideologiile nu vor fi 
incompatibile în Bucovina nici mai târziu -, cât micile nemulţumiri 
personale, orgoliile rănite, invidiile. 

„Atacurile" vin din două direcţii diferite. În interior, elementul etnic 
românesc nu este deloc atât de docil, pe cât lăsa istoricul să se înţeleagă. În 
exterior, Bucovina pare să fie tratată tot mai mult cu suficienţă, cu 
superioritate, cu ignoranţă. Triumfalismul lui Ioan I. Nistor, care, într-un 
anume fel, confiscase unirea, îşi arată curând, însă, şubrezenia. Doar peste 
un an, tot în „Calendarul «Glasul Bucovinei»", Gavriil Rotică deplângea 
faptul că, cu prilejul celei de-a zecea aniversări a Unirii, Bucovina a fost 
ignorată, „oropsită şi înjosită ca Cenuşăreasa din poveste". „Nu se preţu
ieşte o provincie - spune poetul jignit - numai după întinderea suprafeţei 
şi numărul locuitorilor. Valorile morale, pe care istoria le descoperă în 
pământul şi în sufletul unei provincii, îşi au ele importanţa când e vorba de 
a fixa rangul acelei provincii!. .. "12

. 

Faptul, dacă s-a petrecut cu adevărat, nu e accidental şi ţine de 
tribulaţiile politice ale momentului. Aluzia la Transilvania, care ar fi avut 
parte de un alt tratament, ne face să credem că este •:orba de opoziţia 
dintre Partidul Naţional Ţărănesc (care se formase în 1926, prin fuzionarea 
partidului ţărănesc cu cel al naţionalilor ardeleni) şi Partidul Libe~al, căci 
la acesta din urmă aderaseră în cea mai mare parte bucovinenii. In fapt, 
Partidul Democrat al Unirii, condus de Ion I. Nistor, fuzionează cu 
liberalii conduşi de Gh. Tătărăscu, aflându-se, în al doilea deceniu al 
perioadei interbelice, la remorca lui Carol al Ii-lea. De aceea şi furia unora 
dintre tinerii bucovineni la adresa lui Nistor, a liberalilor în genere, şi 
îndreptarea lor către mişcările de extremă dreaptă. 

9 Cuprinsul numărului e următorul: Ion I. Nistor, Zece ani de la Unire, dr. V. Ieşan, 
Zece ani de la unirea Bucovinei cu patria mumă pe terenul bisericesc, dr. Aurel Morariu, 
Cooperaţia În Bucovina românească, R. Cândea, Învăţământul superior, V. Grecu, Şcoala 
secundară în Bucovina românească, Em. Iliuţ, Învăţământul primar şi normal-primar în 
Bucovina după Unire, D. Marmeliuc, Viaţa politică şi presa românilor bucovineni după 
Unire, Gavril Rotică, În slujba gândului şi sufletului românesc. 

10 Art. cit., în loc. cit. 
11 D. Marmeliuc, art. cit. în loc. cit. 
12 Oropsirea Bucovinei, „Calendarul «Glasul Bucovinei»" pe anul 1930, XI, p. 82. 
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De altfel, pentru a arăta implicaţiile politice ale acestor fapte, e 
suficient să spunem că în 1930, pe 16 mai, ziarul „Glasul Bucovinei", 
oficiosul liberalilor, este confiscat din ordinul guvernului, iar pe 22 
septembrie, redacţia lui este percheziţionată de procuror, de administraţia 
financiară şi de zeci de agenţi poliţieneşti. Nu întâmplător, pe 7 noiembrie, 
Ion I. Nistor ţinea o conferinţă cu tema Acţiunile guvernului naţional
ţlfrănist faţă de minorităţile din Bucovina, în care acuză guvernul de 
ignorarea problemei naţionale şi de îngăduinţa faţă de minorităţi. Asta nu-i 
împiedică pe liberalii bucovineni să afirme, propagandistic, înainte de 
alegerile din august 1933, că „noi, la alcătuirea listei, nu ne-am abătut de la 
principiul nostru, de a colabora în viaţa publică cu toate minorităţile con
locuitoare [ .... ]. Am luat pe listă reprezentanţi ai minorităţilor ucrainiene, 
evreieşti şi poloneze"13 • 

Să nu uităm că anul în care Gavril Rotică observa această marginali
zare a Bucovinei este anul constituirii noii generaţii, care se va aşeza sub 
semnul revoltei. Şi cuvintele lui vor fi urmate în curând de ecouri mult mai 
sonore. În 1931, Ion I. Nistor inaugurează ciclul de conferinţe publice de la 
Universitate, cu o temă despre Regionalism. Fără să ştim care a fost 
conţinutul ei, se poate bănui, pe fondul acestor dezbinări politice, că ea 
reprezenta cel puţin un rechizitoriu la adresa puterii momentului, dacă nu 
şi o, de altfel, insignifiantă, revanşă polemică. În anul următor, conflictele 
capătă o amploare imposibil de ocolit, fapt ce ne face să nu avem deloc 
încredere în idilismul cu care momentul unirii şi anii de după aceea au fost, 
în general, trataţi. După ce, la 13 august 1932, se deschide guvernarea 
naţional-ţărănistă, condusă de Vaida-Voevod, din Bucovina se fac auzite 
cu tot mai multă vigore strigăte de revoltă şi nemulţumire. Dar nu strict la 
adresa guvernului, cu implicaţiile sale politice, ci cu trimitere la relaţia 
dintre centru şi margine, dintre capitală şi provincie. 

O astfel de polemică, rămasă fără obiect după ajungerea liberalilor, 
în 1934, la putere, a lăsat amprente adânci asupra tinerei generaţii, care, 
nemulţumită de situarea liberalilor în defensivă, se îndreaptă spre 
legionarism. Aşa se şi explică, credem, anumite similarităţi între liberalii 
<le dinaintea ajungerii lor la guvernare şi legionarii din spaţiul bucovinean, 
similarităţi în modul de a gândi problema naţională. Pe scurt, nişte 
conflicte între partide au devenit conflicte între provincia unită cu ţara în 
1918 şi patria-mamă. 

De altfel, încă de la sfârşitul anului 1931, mai exact la 14 noiembrie, 
parlamentarii şi delegaţii judeţeni ai Partidului Liberal hotărăsc redactarea 
unui memoriu pe care îl adresează guvernului şi în care deplâng situaţia 

13 Candidaţii noştri Ia Cernăuţi, „Glasul Bucovinei'', XV, nr. 3825, 7 iulie 1932, p. 1. 
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acestei provincii. „Cea dintâi dintre provinciile alipite, care a proclamat 
unirea necondiţionată cu patria mamă", nu mai este reprezentată în 
Guvern şi are în fruntea celor cinci judeţe români, care nu sunt bucovineni. 
Populaţia, desconsiderată, se simte - se spune în memoriu - jignită în 
drepturile şi interesele ei. Înainte de a se expune problemele politice, 
culturale, economice, de administraţie publică etc., se precizează că „ceea 
ce prin sforţări mari s-a clădit în primii ani după unire, astăzi a ajuns să se 
clatine şi este pe cale de a se prăbuşi, dacă nu se vor lua măsuri grabnice 
de îndreptare". Să fie tonul acesta „apocaliptic" numai expresia unor 
confruntări de partid mascate, sau chiar una a realităţilor ameninţătoare? 
Faptul în sine aproape că nu are importanţă. Cert este că astfel de cuvinte 
lăsau urme adânci în conştiinţa publică bucovineană, care avea de ce să se 
simtă părăsită, dar şi posesoarea unui românism, pe care-l credea mai 
autentic. Tot memoriul poate fi rezumat la următoarea frază: ,,În vre
murile acestea cumplite, când, într-o provincie de hotar ca Bucovina, 
autoritatea de stat nu este destul de activă, când siguranţa publică este 
serios primejduită, când pe chestiunea suferinţelor sociale, mai accentuate 
aci decât în alte părţi, curentele extremiste, alimentate de dincolo de Nistru, 
căştigă mereu teren, nu consideraţiuni strâmte de partid, ci interese supe
rioare de stat ne-au îndemnat să redactăm acest memoriu"14

• Simţindu-se 
cea mai nedreptăţită provincie, în condiţiile gravei crize economice dintr~ 
decenii, Bucovina crede că devine un fel de colonie a Ardealului. Noul 
guvern Vaida, care includea un ministru al Basarabiei, pe Pan Halipa, şi 

unul al Transilvaniei, pe Haţieganu, provoca în „Glasul Bucovinei'', ca 
primă reacţie, următoarele cuvinte: „Numai Bucovina, ca singură provin
cie, n-are absolut nici un ministru reprezentant, nici măcar ca subsecretar 
de stat. Motivele sunt două: desconsiderarea sistematică a Bucovinei de 
către guvernul ardelenesc Vaida şi lipsa unei personalităţi proeminente la 
naţional-ţărăniştii din Bucovina."15 • Imediat după eveniment, editorialele 
cotidianului anunţă tot felul de zvonuri şi pericole. Unul, nesemnat, din 11 
noiembrie 1932, se intitulează simptomatic „Evacuarea Bucovinei de 
aşezămintele ei publice şi culturale". După ce mai multe şcoli fuseseră 
desfiinţate, erau ameninţate cu desfiinţarea bugetară Conservatorul şi 
Teatrul Naţional, mai multe judecătorii de ocol, iar Universitatea risca să 
fie mutată la Craiova. „Nepăsarea vinovată a guvernului faţă de 
problemele bucovinene se reoglindeşte în ceea ce se petrece în jurul 
Teatrului Naţional, unde stagiunea nici până astăzi nu a putut fi deschisă 
din cauza tulburărilor studenţeşti şi insuficienţei celor ce conduc teatrul"16

• 

14 Memoriu/ Bucovinei „Calendarul «Glasul Bucovinei»'', XII, 1932, p. 39. 
15 Noul guvern Vaida. Numai Bucovina fără ministru, „Glasul Bucovinei", XV, 13 

august 1932, p. 1. . 
16 „Glasul Bucovinei", 1932, 11 noiembrie, p. 1. 
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Nu întâmplător, aceasta este epoca în care noua generaţie de scriitori 
bucovineni îşi defineşte profilul. Şi nu întâmplător, tocmai spre sfârşitul 
acestei luni, cotidianul consemnează întâia şezătoare a „Junimii Literare'', 
care are sensul unei sărbători a Unirii. Comemorarea „e anticipată de 
vecernia literară a tineretului. Una cum nu s-a mai ţinut de la război până 
ieri seară în făgoasa Arboroasă"17, la care au participat Traian Chelariu, 
Iulian Vesper, Ion Roşca, Gh. Antonovici, Mircea Streinul, Ghedeon 
Coca, Barbu Sluşanschi, Aurel Putneanu, Ilie Grămadă, Vasile Posteucă, 
George Drumur, George Nimigean, Nicolae Roşca, adică toţi cei care, 
foarte tineri fiind, îşi încercau deja forţele pe tărâmul literaturii18. 

Între timp, sub guvernarea lui Tătărescu, Ion I. Nistor, iniţiatorul din 
umbră al unor astfel de întruniri şi apărătorul tinerei generaţii, devine 
ministru de stat. De pe această poziţie era şi firesc să acuze, de câte ori 
avea prilejul, naţionalismul contemporan de agresivitate. Editorialele de 
acum, nesemnate, dar scrise de tineri, se numesc Naţionalism constructiv, 
Ce înseamnă naţionalism, Politică şi cultură, şi în ele se militează pentru 
atenuarea exagerărilor naţionaliste şi pentru subordonarea principiului politic 
celui cultural. Prin mai, în acelaşi an, tot T.C. Grossu (adică Iulian Vesper), 
scrie despre Cazuri şi accidente naţionaliste, dar şi despre Principalii 
vinovaţi. dacă până acum nu se pusese prea clar problema unei confruntări 
între generaţii, pe acest fond politic, autorul, devenit în curând director de 
minister, nu putea să ignore situaţia specială a elementului românesc în 
Bucovina faţă de evrei şi nemţi. Cum vina nu mai putea fi dată pe 
naţional-ţărănişti, ea se înd~eaptă spre „bătrânii" care au realizat, în fapt, 
unirea. Generaţia dinainte de război, considerând procesul naţionalist 
încheiat o dată cu Unirea Bucovinei, a fost preocupată foarte vag de 
politică. Rezultatul: a educat o generaţie fără axa centrală naţionalistă, 
imperativ categoric pentru Bucovina"19• Oricum, Ion I. Nistor este cel care 
încearcă, acum, să dea tinerei generaţii măcar impresia că ea există din 
plin. Dar, o parte a ei se simte atrasă de entuziasmul violent al 
nemulţumirii pe care, într-o primă fază, chiar liberalismul îl cultivase şi pe 
care acum şi-l asumă mişcările extreme de dreapta. Şi asta cu atât mai mult 
cu cât Traian Brăileanu - profesor celebru al Universităţii cernăuţene -
este unul dintre primii ei membri. 

Se pare că motive autentice pentru nemulţumiri existau. În 
„Freamătul", de exemplu, revistă ere apărea la Siret, se spune: „Azi, deşi 
au trecut cincisprezece ani de la Unire, nu poate fi încă vorba de o viaţă 

17 E. Ar. Zaharia, Aperitive literare, „Glasul Bucovinei/, 1932, 30 nov., p. 2. 
tM Apud George Drumur, Entuziasta sărbătorire a revistei „Junimea Literară", 

„Glasul Bucovinei", 1934, 20 mai, p. 2. 
19 Principalii vinovaţi, în loc. cit. 
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adevărat românească în acest oraş"20 şi, în acelaşi număr, altcineva preci
zează: „Auzi astăzi, după 16 ani de la Unire, la Siret, aşa de puţin grai şi afli 
aşa de puţin suflet românesc, încât ţi se strânge inima de durere. La fel şi 
Cernăuţii, oraş ale cărui începuturi se pierd în negura vremilor străbune, 
apare astăzi aşa de înstrăinat încât, trăind în mijlocul său, te poţi crede în 
orice altă ţară, numai în România nu"21 • 

În acest context, este cu totul firească preocuparea tinerei generaţii 
care, după cum spunea Traian Chelariu, se găsea între 1918-1919 la înce
putul studiilor secundare22 , pentru „imperativele vremii", pentru „făgaşul 
istoriei", pentru o recuperare energică a identităţii româneşti, împotriva 
elementului alogen din Bucovina, dar şi împotriva capitalei care părea să 
fie expresia străinismului. Acestea nu erau motive peste care să se poată 
trece uşor, căci atmosfera de Sturm und Draag nu poate fi ruptă de con
junctura în care românii din Bucovina trăiseră impactul unirii, cu toate 
consecinţele ei, nu toate faste. Indiferent de ce s-a întâmplat ulterior, fapte 
care au confirmat nemulţumirile din această perioadă, indiferent de felul 
în care scriitorii bucovineni au încercat să se impună, aceşti ani, de la 
cumpăna celor două decenii, sunt anii formativi. Şi dacă ar fi să facem un 
portret-robot al scriitorului bucovinean din aceste timpuri, am spune că 
trăsătura lui definitorie ar fi conflictul interior dintre credinţa că se află în 
posesia celor mai adânci date ale fiinţei naţionale, care îi cultivă un 
complex de superioritate, şi constatarea că nu poate ocoli capcanele unei 
expresii încă fără tradiţie şi că este marginalizat cu deliberare. Pe de altă 
parte, când celelalte etnii din Cernăuţi aveau ramuri culturale prospere, 
românii se simt, în continuare, lipsiţi de vigoare şi sub pericolul iminent al 
pierderii identităţii. În felul acesta, complexul de superioritate se 
transformă în mărturisire de sine narcisiacă, iar „timiditatea" literară ia 
forma violenţei agresive faţă de ceilalţi. Tânăra generaţie de scriitori 
bucovineni, chiar cei care, ca Iulian Vesper sau Traian Chelariu, au refuzat 
asumarea ultimelor consecinţe ale unui astfel de „portret", nu poate fi 
definită în afara acestei situaţii care stă la temelia mişcării iconariste. 

De aceea s-a şi ajuns la credinţe precum cea a lui Liviu Rusu, care, 
departe de a fi izolată, exprima tumultul unei voci comune a provinciei: 
„Există în cultura românească o problemă a Bucovinei, cel puţin o punem 
noi cei din partea asta a ţării atunci când ne frământă viziunea unui destin 
românesc"23• Căci, trebuie spus, când a crezut că centrul se pierde în detalii 

20 N. lţcuş, Între ieri şi azi, „Freamătul", II, nr. 3-5, mai 1934, p. 3-7. 
21 Constantin Nati, Meleaguri străbune, „Freamătul", II, nr. 3-5, mai 1934, p. 3-7. 
22 Apud Pagini de antologie din poezia bucovineană, în „Freamătul", V, nr. 1--4, 

ianuarie-aprilie 1937, p. 3-19. 
23 Pentru un fenomen cultural al Bucovinei, în „Iconar", II, nr. 10, iunie 1937, p. 4. 
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moderniste - şi ignorarea provinciei era consecinţa unui astfel de fapt, căci 
modernismul se identifica cu iudaismul, cu tehnicismul, cu subiectivitatea, 
etc. -, atunci bucovinenii veneau cu un mod fiinţial recuperator, pe care 
credeau că îl pot oferi ca model întregii ţări. Lucrurile reies cu destulă 
claritate din cuvintele aceluiaşi Liviu Rusu, spuse în continuarea celor de 
mai sus: „În configuraţia ţinuturilor româneşti, Bucovina a reuşit de mult 
să fie o unitate distinctă. Acestei unităţi spirituale trebuie să-i recunoaştem 
anumite caracteristici. În Bucovina cultura românească s-a născut din 
reacţiunea naţională împotriva cotropirii şi nu din spirit de imitaţie [„.]. 
Dar hotărâtoare este o atmosferă de nord, care imprimă artei noastre 
populare şi culte un sentiment spaţial înalt - gotic aproape"24

• 

De o astfel de opinie s-a „cotaminat" mentalitatea generală a 
bucovineanului care nu ar nega „marginalitatea" Bucovinei dacă nu ar şti 
că ea este, de fapt, reală. Dr. Ilie Corfus, într-un articol consacrat împlinirii 
a două decenii de la Unire, mărturisea că „Bucovina anului 1938 nu e o 
regiune de umplutură în regatul României. Ea este panteonul naţional", 
continuă el, înşiruind toate motivele care ar susţine o astfel de afirmaţie. 
Iar spre sfârşit foloseşte exact tonul iconarilor, deşi articolul era publicat în 
„Junimea Literară": Dar nu numai atât, Bucovina este, pentru entitatea 
românească de pretutindeni, o stare de conştiinţă naţională, etică şi 
morală, o tendinţă de înălţare permanentă"25 • În acelaşi sens, sub autori
tatea cuvintelor apologetice despre Bucovina ale lui Alecsandri („vesela 
grădină"), Eminescu („diamant din stema lui Ştefan") sau Iorga („cunună 
a Moldovei" sau „o ţară dumnezeiască") şi sub drama apropiatei răpiri a 
Bucovinei de către sovietici, Dumitru Marmeliuc, fost primar al 
Cernăuţilor, ajuns profesor la Universitatea din Bucureşti, susţinea că 
„Bucovina este pentru români ceea ce sfântul mormânt înseamnă pentru 
pelerinii creştini sau Mecca pentru cei mahomedani"26

• 

Pericolul venea însă nu numai dinspre „modernismul europenizant". 
Cu o bună intuiţie - de negăsit la politicienii vremii şi nici la ceilalţi scrii
tori bucovineni, afectaţi aproape fără excepţie de problema evreiască -, 
Dragoş Vitencu spunea în 1934: „Rezumând, vom susţine cu durere în 
suflet că din multe puncte de vedere, rezultatele acestui fel de politică ne-au 
făcut să fim în Bucovina românească mai slabi decât am fost în cea 
austriacă. După Unire, se aştepta de la stat ceea ce slabele puteri ale 
iniţiativei particulare făceau înainte. Dar politicienii noştri n-au înţeles 
acest lucru (onoare puţinelor excepţii!) pentru că ar fi compromis în faţa 

24 Ibidem. 
25 Unirea Bucovinei, în loc. cit„ XXVII, nr. 1-12, ianuarie-decembrie 1938, p. 25-35. 
26 Bucovina în cultura neamului, Extras din „Revista cursurilor şi conferinţelor 
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ţăranilor pe căţeluşii ucrainomani, deveniţi oamenii lor de casă. Aşa am 
ajuns că astăzi, în locuri unde există şcoala românească, statul românesc să 
întreţie pe cea ruteană, obligând pe copiii răzeşilor să înveţe limba 
cotropitorilor. Am ajuns ca în sate ce se considerau pe vremuri ca insule de 
românism (Ivancăuţii, Carapciu pe Ceremuş, Cuciurul Mic) să nu pulseze 
decât suflet străin, am juns ca recensământul locuitorilor să ni-l facă cum 
ştiu ei ... , am ajuns ca revizori venetici să ne persecute învăţătorii ... "27 , şi 
exemplele nu sfârşesc aici. Cu toată tendinţa noastră spre europenism, 
problema fiind parcă de o acută actualitate, se constată de către istorie o 
tristă confirmare a temerilor lui Dragoş ltencu, despre care nu putem 
spune, chiar dacă aparţinea tinerei generaţii, că ar milita, într-un fel sau 
altul, în extrema dreaptă a vremii. Fireşte, pe de altă parte, că situarea 
analitică a lui Dragoş Vitencu nu are tangenţe cu ceea ce am numit 
complexul provinciei, relevând o problemă ce depăşeşte conjuncturalul. 

În schimb, complexul acesta al provinciei, atât de stimulativ pentru 
dezbaterile şi freamătul locului, depăşeşte, se pare, contextul bucovinean. 
Într-un articol ce nu poate fi ignorat, scris în aceeaşi perioadă, Mircea 
Eliade făcea elogiul Transilvaniei cam în termenii în care bucovinenii 
promulgau superioritatea Bucovinei: „Sunt atât de exasperat de 
deşteptăciunea bucureştenilor, de şmecheria muntenească, de melancolia 
moldovenească - încât ador naivitatea, cuminţenia şi puritatea românilor 
«de dincolo». Cred că stilul lor de viaţă sufletească salvează în bună parte 
superficialitatea şi scepticismul de doi bani al regăţenilor. Transilvania a 
fost secole de-a rândul centrul idealului românismului. Acum, după Unire, 
ar fi putut ajunge centru de regenerare şi dinamizare al unei Românii 
întregi şi responsabile. Niciodată nu vom uita stupiditatea politicianismului 
român dintre anii 1919-1930, care a trimis în provinciile alipite toată zgura 
mahalalei şi toate lăturile partidelor. Nici o pedeapsă nu va fi prea crudă 
pentru acei criminali conştienţi ai politicei româneşti, care au îngăduit să 
treacă 18 ani de la Unire, fără să cimenteze definitiv apropierea sufletească 
de aceşti fraţi mai curaţi şi mai înţelepţi. Ar fi trebuit ca astăzi, în 1936, să 
nu existe liceu ardelenesc fără profesori excelenţi din Regat, şi să nu existe 
sat de graniţă fără cazarmă şi bibliotecă"28 • În acest context, nu e lipsit de 
importanţă să ştim că Mircea Eliade însuşi scrisese cu puţină vreme înainte 
un articol intitulat Românismul şi complexul de inferioritate29• 

Una peste alta, Bucovina istorică n-a avut între războaie aproape 
deloc statutul privilegiat cu care astăzi, creând mituri, suntem tentaţi să o 

27 Când dai nas lui Ivan ... Mic tratat despre ucrainomanie, Cernăuţi, Editura 
Societăţii Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, 1934, p. 71-72. 

28 Elogiul Transilvaniei, „Vremea", an IX, nr. 465, 29 noiembrie 1936, p. 3. 
29 În „Vremea", an VIII, nr. 386, 5 mai 1935, p. 3. 
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acredităm. Luptele între generaţii, mişcările politice violente, teama 
nesincronizării cu realităţile din ţară şi spaima pierderii identităţii, toate 
acestea - aşezate în contextul discreditatelor confruntări politice - oferă o 
imagine mai apropiată de adevărul vremii. Oricum, mişcarea literară 
Iconar poate fi mai bine înţeleasă şi explicată, cu toate excesele ei 
ideologice, prin cunoaşterea acestor fapte. 

Resume 

Dans son etude, M. Diaconu propose un nouvel examen du statut politique et 
culturel de la Bucovine de l'entre-deux-guerres, examen qui part des opinions formulees 
dans la presse du temps sur «l'histoire politique» de celte province. 
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EUSEBIE MANDICEVSCHI - RECEPTAREA 
ŞI APRECIEREA OPEREI SALE 

PAVEL ŢUGUI 

Euscbie Mandicevschi s-a născut la 18 august 1857, în Cernăuţi. 
Familia tatălui său, preotul Mandicevschi, era originară din comuna 
Băhrineşti, nu departe de târgul Siret, în anii stăpânirii habsburgice .făcând 
parte din districtul Rădăuţi. Muzicologul Mihail Gr. Posluşnicu remarca 
faptul că membrii familiei Mandicevschi cultivau arta corală şi 
instrumentală 1• 

După ce face studii de teorie - solfegii şi armonie, la Cernăuţi, cu I. 
Vorobchievici, Eusebie îşi continuă studiile la Universitatea din Viena 
( 1875-1880) cu Eduard Hanslick (istoria muzicii, estetica muzicală), apoi 
cu Gustav Nottebohm şi Robert Fuchs (compoziţie). După terminarea 
studiilor rămâne la Viena, unde se impune ca dirijor de coruri şi de 
orchestră, publică lucrări de muzică corală, vocal-simfonică, de cameră, 
muzică vocală. În acest fel, se consacră personalitatea lui de compozitor şi 
dirijor în Viena, centrul creaţiei şi activităţii muzicale din întreaga Europă. 
Ascensiunea bucovineanului în cercurile elitei artistice vieneze se datorează 
talentului, dar mai cu seamă, prodigioasei sale culturi muzicale, ceea ce i-a adus 
titlul de profesor de istoria şi teoria instrumentelor (1896-1900), apoi de 
istoria muzicii şi literaturii cântului (1900-1914), de armonie, contrapunct 
~i compoziţie (1914-1921) la celebra Akademie ftir Musik und darstell
rndc Kunst din Viena. De prin anul 1885, E. Mandicevschi publică studii 
de muzicologie, cronici muzicale, eseuri de estetică muzicală în publicaţiile 
vieneze şi din Leipzig, se dedică cercetării biobibliografice, apoi operelor 
de importanţă universală, prin publicarea ediţiilor critice: J.S. Bach, 
l.udwig van Beethoven, Schubert, A. Caldara, Haydn, J. Brahms 2• E. 
Mandicevschi a închegat o prietenie trainică cu marele compozitor 
Johannes Brahms, a format la Academia vieneză sute de muzicieni, sosiţi 

1 Mihail Grigore Posluşnicu, Istoria musicei la români de la renaştere până-n epoca 
.Jc consolidare a culturii artistice, Bucureşti, Editura „Cartea Românească", 1928, p. 478-487. 

i Informaţii biobibliografice despre opera lui Eusebie Mandicevschi prezintă Viorel 
<·mm a. în volumul Muzicieni români. Compozitori şi muzicologi. Lexicon, Bucureşti, 
hhtura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1970, p. 285-287. 

1\1111/c/e Bucovinei, V, 1, p. 43-59, Bucureşti, 1998 
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din toate colţurile Imperiului Habsburgic şi din alte state europene, dintre 
ei făcând parte şi românul ardelean Marţian Negrea. Meritele lui E. Man
dicevschi, de compozitor şi muzicolog, au fost consacrate de Universitatea 
din Leipzig prin distincţia Doctor sine examine (1897), iar autorităţile 
metropolei de pe Dunăre i-au conferit titlul de „Cetăţean de Onoare al 
Oraşului Viena". 

Se pune întrebarea firească: când şi în ce măsură muzicologii şi 
istoricii artelor româneşti au pus în lumină valorile artistice şi ştiinţifice, 
create de Eusebie Mandicevschi, compozitor şi muzicolog român, 
consacrat în cultura muzicală modernă din Austria şi Germania? 
Investigaţiile lucide şi întemeiate pe documente atestate, demonstrează că 
mişcarea muzicală bucovineană a fost realmente integrată în istoria culturii 
muzicale româneşti destul de târziu, în deceniul 1953-1963, căci până 
atunci operele compozitorilor bucovineni au fost cunoscute şi cultivate în 
provincia de baştină - Bucovina şi fragmentar menţionate în câteva lucrări 
de istoria muzicii româneşti. În realitate, numele unor compozitori 
bucovineni sunt reţinute de Levy A. !vela în al său Dicţionar muzical 
ilustrat, apărut în anul 1927 la Editura Librăriei „Universala" Alacaly din 
Bucureşti; mai sistematice şi cu multe informaţii pertinente sunt paginile 
din Istoria musicei la români de la renaştere până-n epoca de consolidare a 
culturii artistice, editată de profesorul botoşănean Mihail Grigore 
Posluşnicu. O evocare a profesorului şi savantului muzicolog bucovinean, 
publică Marţian Negrea, Dr. Eusebiu Mandicevschi. Amintiri personale, în 
„Muzică şi poezie". Autorul amintirilor scrie că profesorul lui a murit la 
vârsta de 72 ani, subliniere corectă, dar în revistă, din eroare, se indică 
anul morţii 1922 în loc de 1929 3. 

Prima cercetare riguroasă, ce aduce multe informaţii inedite, aparţine 
muzicologului şi compozitorului cernăuţean Liviu Rusu, având titlul: 
Muzica în Bucovina; este un capitol inclus în volumul Muzica românească 
de azi, de Petre Niţulescu, apărut la Editura Marvan, Bucureşti, 1939. 
Informaţii despre viaţa lui Eusebie Mandicevschi conţine şi evocarea 
transmisă de Gheorghe (1870-1907), fratele lui Eusebie4, apărută în revista 
„Muzica", în 1925, sub titlul Eusebie Mandicevschi. Date biografice 
adunate din memorie şi în baza comunicărilor compozitorului, de fratele 
său 5• 

3 „Muzică şi poezie", nr. 7, mai, 1936, p. 15-17. 
4 Despre Gheorghe Mandicevschi, vezi Viorel Cosma, op. cit., p. 285 şi Emil Satco, 

op. cit., p. 33-34. Viorel Cosma realizează o reparaţie culturală, prin includerea lui 
Gheorghe Mandicevschi între compozitorii români, mai cu seamă prin muzica lui corală. 

5 „Muzica", VI, nr. 6, iunie, 1925, p. 165-175. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



Eusebie Mandicevschi 45 

Înainte de a înfăţişa date despre valorificarea compoziţiilor muzicale 
ale lui Eusebie Mandicevschi, trebuie să atragem atenţia asupra statutului 
civic al compozitorului român. Eusebie a fost român de cetăţenie austro
u ngară, în continuare austriacă şi numele său este - Eusebius 
Mandyczewski- în actele austriece. De reţinut că, până în anul 1918, toate 
compoziţiile lui de muzică corală românească (laică şi religioasă) s-au 
tipărit ori au fost difuzate de diferite ansambluri corale şi coruri bisericeşti 
din Bucovina, sub numele de Eusebie Mandicevschi. Autorul a continuat 
să întreţină legături cu cercurile muzicale din Cernăuţi şi după Unirea 
Bucovinei cu Vechiul Regat. Productivă a fost colaborarea cu Alexandru 
Voevidca, cunoscutul folclorist bucovinean (1862-1931). Viorel Cosma 
citează manuscrisele de la Biblioteca Academiei Române: 52 cântece 
populare româneşti (1922) culese de Alexandru Voevidca, armonizate 
pentru voce şi pian de E. Mandicevschi; 80 cântece populare româneşti 
(1923) şi 68 cântece populare româneşti (1924), de asemenea, ceea ce 
demonstrează că venerabilul profesor şi muzicolog din Viena a rămas 
credincios toată viaţa melosului popular din Bucovina sa natală. Antro
ponimul „Mandicevschi" provine de bună seamă de la grecescul „Mandi'' 
Mandinescu sau, rutenizat, Mandicevschi. 

Nu putem da informaţii certe cu privire la cetăţenia română; a cerut 
Eusebie Mandicevschi după 1920 şi cetăţenie română? I s-a acordat 
cetăţenia română, astfel că a fost român cu dublă cetăţenie: austriacă şi 
română? Până acum nu avem nici un fel de dovezi. Singurul fapt ce poate 
fi invocat priveşte relaţiile lui cu „Societatea Compozitorilor Români", 
înfiinţată în 1920. În mai multe documente ale acesteia, Eusebie Mandi
cevschi apare ca „membru decedat"6, fapt ce ne determină să consemnăm 
mărturia lui Marţian Negrea din 1957, anume că prin anii 1924-1925, 
împreună cu alţi compozitori ardeleni a propus ca bucovineanul Eusebie 
Mandicevschi din Viena să fie primit membru al Societăţii Compozitorilor 
Români. Marţian Negrea ne-a spus că Eusebie Mandicevschi a devenit 
membru, ca si Stan Golestan şi alţii. 

În sprij
0

inul afirmaţiei lui Marţian Negrea este şi comunicarea lui O. 
Lazăr Cosma, unde se arată că în mai 1926, cu trei ani mai devreme de 
moartea lui Eusebie, la un „concert mixt", organizat de Societatea Com
pozitorilor Români, se prezentau cântecele: Of şi iară of şi Pe dealul cu 
11orile, de E. MandicevschF. 

6 Octavian Lazăr Cosma, Universul muzicii româneşti. Uniunea Compozitorilor şi 

Muzicologi/or din România (1920-1995), Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozi
torilor şi Muzicologilor din România, 1995, p. 58; Arhivele Centrale de Stat, Bucureşti, 
h>nd Ministerul Propagandei Naţionale/Presa internă, dosar 350/1936-38, f. 125-126 -
Membrii Societăţii Compozitorilor Români - în septembrie 1940, între decedaţi: 
„Mandyczewski Eusebius". 

7 Octavian Lazăr Cosma, op. cit., p. 41. 
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Mai târziu, la un concert coral din ianuarie 1931, s-a prezentat din 
nou cântecul lui E. Mandicevschi Of şi iară of, iar după aceea s-a aşezat 
uitarea peste zecile de compoziţii de muzică corală şi vocală ale sale. Au 
continuat să se menţină, totuşi, în bisericile şi mănăstirile din Bucovina, 
Liturghiile compozitorului, iar repertoriile ansamblurilor corale din 
ţinuturile Bucovinei conţineau şi piese de Eusebie Mandicevschi. 

În perioada celui de al doilea război mondial, activitatea muzicală s-a 
restrâns, iar în deceniul postbelic 1944-1954 nu s-a cântat nici o piesă şi nu 
s-a scris nici un articol despre viaţa şi opera compozitorului. Condiţiile în 
care intră compozitorii bucovineni în circuitul public le-am prezentat în 
studiul Ciprian Porumbescu, receptarea şi aprecierea operei sale din 19968• 

Fiind vorba de chestiuni de specialitate, într-o deplasare la Timişoara, 
am apelat la profesorul Liviu Rusu, în acei ani violist-solist ai Filarmonicii 
„Banatul" şi secretar al Filialei Uniunii Compozitorilor din Timişoara. 
Cunoscutului muzician bucovinean i-am propus să se mute în Bucureşti. 
După mai multe luni de ezitare, a acceptat propunerea mea. Am găsit 
înţelegere la conducerea Uniunii Compozitorilor - la ,maeştrii Ion 
Dumitrescu, Zeno Vancea, Al. Mendelsohn, Mihail Jora şi Sabin Drăgoi
ca el să fie ales membru în biroul secţiei de critică şi muzicologie, să facă 
parte din redacţia revistei „Muzica" şi, o dată cu înfiinţarea Editurii 
Muzicale a Uniunii Compozitorilor, în noiembrie 1957, să fie numit 
redactor şef al acesteia9• Prin stabilirea, în ianuarie 1957, în Bucureşti, 
profesorul Liviu Rusu s-a angajat nemijlocit în procesul de readucere în 
atenţia opiniei publice a lucrărilor muzicienilor bucovineni. 

După discuţiile purtate cu Liviu Rusu la Timişoara, în februarie 1956, 
primeam de la Ion Vicoveanu următoarea epistolă: 

„Vicovul de Jos, la 28 mai 1956 

Prea stimate Domnule Ministru adjunct, 

Scuzaţi"mi, vă rog mult, dacă iarăşi cutez de-a vă molesta. 
Între compozitorii de frunte ai Bucovinei se numără şi doi contemporani ai lui Ciprian 
Porumbescu, şi anume: 

1) Victor Vasilescu, fiu de cantor bisericesc, născut la 2 noemvrie 1856, în orăşelul 
Solca-Suceava şi 

2) Dr. Eusebiu Mandicevschi, fiu de preot, născut la 17 august 1857, în oraşul Cernăuţi. 

8 „Analele Bucovinei", III, nr. 1 (ianuarie-iunie), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1996, p. 33-46. 

9 Privitor la mutarea lui Liviu Rusu la Bucureşti, obţinerea locuinţei şi a buletinului, 
am scrisori de la muzicologul bucovinean (anul 1957), iar referitor la înfiinţarea Editurii 
Muzicale, dispun de unele sr.risori personale de la maeştrii Ion Dumitrescu, M. Andricu şi 
Zeno Vancea. Aceste epistole sunt strict personale. Am la îndemână şi câteva acte oficiale 
de la instituţii de stat. 
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Aceşti doi compozitori merită să fie comemoraţi. 
Victor Vasilescu are compoziţii pe motive bucovinene. Ocupaţia lui principală a fost 

judecător, a fost însă, după puţini ani de serviciu, suspendat. După aceea, s-a ocupat cu 
advocatura şi cu muzica. Multă vreme a fost dirijorul corului Societăţii cantorilor români din 
Bucovina „Lumina", din Cernăuţi. Pe la anul 1905, înfiinţează „Astra", societatea meseria
şilor şi ucenicilor tineri din Cernăuţi. Multă vreme a fost şi dirijorul corului acestei societăţi. 

Victor Vasilescu n-a fost de mic copil iniţiat în tainele armoniilor de un mare dascăl 
de muzică şi nici n-a fost student al unui conservator de muzică sau academiei muzicale. 
Înclinaţia sa muzicală se datoreşte aproape exclusiv talentului său născut, ajutat de o 
prodigioasă strădanie de autodidact. Victor Vasilescu moare la 28 februarie 1938 şi e 
înmormântat în cimitirul oraşului Cernăuţi. Eu m-am ocupat multă vreme cu Victor 
Vasilescu şi am colectat opera sa muzicală. Am şi material documentar referitor la aceasta. 

Profesor Dr. Eusebiu Mandicevschi, fiu de preot, s-a născut la 17 august 1857, în 
Cernăuţi. Acesta a fost crescut într-un centru muzical, a studiat Facultatea de Teologie de 
la Universitatea din Cernăuţi, unde a fost îndrumat de marele savant în muzică, profesor 
Isidor Vorobchievici, a absolvit apoi Academia de Muzică din Viena şi a petrecut toată 
viaţa sa în Viena, unde era cel mai mare centru de muzică. El a fost numit profesor de 
muzică la Academia de Muzică din Viena pentru obiectele principale: muzica 
instrumentală, armonia, istoria muzicii ş.a. Profesor Dr. Eusebiu Mandicevschi a fost mare 
savant în muzică. El a criticat şi apoi a publicat opera celor mai mari compozitori ca Bach, 
Beethoven, Brahms, Haydn ş.a. Eusebiu Mandicevschi a criticat şi a publicat toată opera 
muzicală a lui Franz Schubert din Viena, în 42 de volume. Pe baza aceasta a fost invitat la 
Universitatea din Lipsea - Germania, unde i s-a conferit de această universitate titlul de 
„Doctor honoris causa". Eu l-am cunoscut personal pe profesor dr. Eusebiu Mandicevschi, 
m-am ocupat multă vreme cu el şi am colectat mare parte din creaţiile sale muzicale. De 
bună seamă, ca mai mult de 1000 de studenţi au ascultat prelegerile acestui profesor, între 
cari - Gheorghe V. Mandicevschi, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Cernăuţi şi 
conservator; Ecaterina Mandicevschi, profesoară de muzică; Constantin Şandru, profesor 
de muzică la Seminarul Teologic din Cernăuţi şi compozitor şi dr. llarie Verenca, profesor 
de muzică. Toţi aceştia din Cernăuţi. 

Dacă nu greşesc, şi domnul profesor Marţian Negrea, de la Conservatorul de muzică 
„Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, a fost elev al acestui profesor. 

Vă rog să citiţi scrisoarea mea şi să interveniţi la forul în drept - ca şi în anii trecuţi -
ca aceşti compozitori să fie comemoraţi .. 

Profesor dr. Eusebiu Mandicevschi moare la 14 iunie 1929 în Viena şie înmormântat 
în Cimitirul Central din Viena, capitala Austriei. 

M-am înţeles cu colegul Gheorghe Tudose şi am început a lucra la „Monografia 
comunei Vicovu( de Jos". Cum vă aflaţi? Aveţi mult de lucru? Când mai veniţi pe la noi? 

Am recomandat Ansamblului Regiunii Suceava să cânte coruri pe motive bucovinene. 
Cu mulţumiri şi cu cele mai alese sentimente, 

Ioan Vicoveanu, director şcolar" 

(Ms. caligrafiat cu cerneală albastră pe două file de caiet, 
format mare „student", liniate şi paginate 1-4). 

„ 

Trecând peste faptul că venerabilul meu dascăl continua să mă 
gratuleze cu pomposul titlu de „ministru" de care mă despărţisem de un an 
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şi ceva, scrisoarea primită am considerat-o „program de muncă". Primul 
pas a fost discutarea propunerilor făcute de Ion Vicoveanu cu Liviu Rusu 
şi stăruinţa mea ca ei să stabilească o colaborare profesională cât mai 
strânsă, pe obiective concrete. Găsind înţelegere, am şi aranjat o vizită a 
lui Liviu Rusu la Vicovul de Jos, pentru a stabili măsurile în legătură cu 
centenarul lui Victor Vasilescu {în 1956) şi cel al lui Eusebie Mandicevschi 
{în 1957). Conducerea Uniunii Compozitorilor a acceptat, conform regu
lilor de atunci în vigoare, ca Editura de Stat pentru Literatură şi Artă -
secţia muzicală - să publice o culegere din cântecele lui Ion Vicoveanu, 
prefaţată de Liviu Rusu. Deoarece directorul editurii, prozatorul Petru 
Dumitriu, a refuzat editarea din „motive financiare", s-a hotărât tipărirea 
culegerii ca Supliment al revistei „Muzica", iar studiul lui Liviu Rusu să 
fie tipărit în noua publicaţie a Uniunii Compozitorilor, „Studii de 
Muzicologie" (primul număr a apărut în vara anului 1956). 

Lucrările au evoluat astfel, încât redacţia reviste „Muzica" a tot 
amânat tipărirea Suplimentului promis. În aceste condiţii, Ion Vicoveanu 
mi-a trimis un articol „comemorativ" şi o culegere mai mică din corurile 
lui V. Vasilescu, incluse în trei clişee foto, ca să fie tipărite totuşi la Editura 
de Stat pentru Literatură şi Artă. Dar şi de această dată, intervenţia mea 
n-a dat rezultatul aşteptat, aşa că materialul respectiv a fost preluat de 
Liviu Rusu, în vederea tipăririi de către viitoarea Editură Muzicală a 
Uniunii Compozitorilor. Consultându-l pe Ion Vicoveanu, am hotărât ca 
Liviu Rusu să publice materialele în „Studii de Muzicologie". 

Între timp, Viorel Cosma publică în revista „Cultura poporului", 
destinată Căminelor Culturale şi Caselor de Cultură din ţară, articolul 
Victor Vasilescu - un animator al muzicii noastre corale, 100 de ani de la 
naşterea compozitorului, 1956 10• În „Studii de Muzicologie" apare 
articolul, semnat de Liviu Rusu, Victor Vasilescu - un compozitor amator 
(1856-1938)1 1• Pe prima pagină autorul publică Lista corurilor de Victor 
Vasilescu din colecţia muzicală - Ion Vicoveanu {Vicovul de Jos -
Rădăuţi) care va fi reprodusă apoi, de Viorel Cosma şi Emil Satco, în 
dicţionarele lor din 1970 şi respectiv 1981. Liviu Rusu precizează de la bun 
început: „Datorăm lui Ion Vicoveanu, colecţionarul asiduu, de câteva 
decenii, a muzicii noastre corale, strângerea şi punerea la dispoziţie a 
materialului documentar pentru sărbătorirea centenarului compozitorului 
Victor Vasilescu". După informaţiile primite de la I. Vicoveanu, Victor 
Vasilescu a lăsat „cca 140 lucrări", dar - precizează Liviu Rusu - „în 
colecţia Vicoveanu se află doar 72". 

10 „Cultura Poporului", VI, nr. 11, noiembrie 1956, p. 39-41. 
11 „Studii de Muzicologie", nr. 3, noiembrie 1957, p. 4-18. 
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Muzicologul Liviu Rusu ridică în studiul său chestiunea dramatică a 
muncii folcloristului Alexandru Voevidca. Acesta a cules numeroase versuri 
şi melodii populare din Bucovina şi le-a pus „la dispoziţia profesorului de 
limbi romanice, Mathias Friedwagner din Frankfurt am Main, spre studiere" -
scria Liviu Rusu. Culegerea efectuată între anii 1907-1924, răvăşită şi 
rătăcită prin străinătate, avem datoria s-o aducem în ţară, s-o publicăm, 
punând-o alături de cercetările folclorice ale lui Simen Florea Marian, la 
dispoziţia celor ce vor să cunoască cultura poporului din Bucovina". 

Acestea sunt împrejurările istorice, în care compozitorul bucovinean 
Victor Vasilescu este readus la lumină şi aşezat, de muzicologii români 
contemporani, pe locul ce se cuvine în istoria muzicii româneşti. 

Reproducem, în continuare, altă scrisoare: 

„Vicovu( de Jos, la 2 decembrie 1956 

Mult stimate Domnule Ministru, 

Scuzaţi-mi, vă rog mult, dacă cutez de-a vă molesta cu prezenta mea scrisoare, 
Şi înainte de toate, vă rog să-mi mai scuzaţi că abia astăzi vă răspund la scrisoarea 

D-voastre. 
Nu v-am putut răspunde mai curând, deoarece am fost ocupat cu lucrarea pentru 

comemorarealui Victor Vasilescu. Şi tot lucrul l-am făcut în zadar. Am pregătit dimpreună 
cu profesorul Liviu Rusu articolul comemorativ şi am copiat corurile alese în partituri. Tot 
materialul aveam să-l publicăm în revista „Muzica" din Bucureşti şi corurile alese în 
suplimentele acesteia. Revista „Muzica" nu mai apare din iulie. 1956. 

Victor Vasilescu a fost cel mai popular compozitor bucovinean. El are foarte frumoase 
compoziţii muzicale populare. Pentru comemorarea compozitorului bucovinean Victor 
Vasilescu am ales următoarele coruri, de acest compozitor, cu muzică populară şi anume: 
1) Iancu, cantată, 2) Arcanul, cântec popular, 3) Corăbiasca, cântec popular, 4) Ursareasca, 
cântec popular, 5) Hora 1, cântec popular, 6) Hora 2, cântec popular, 7) Hora 3, cântec 
popular, 8) Marele Ştefan Ia plimbare, cor, 9) Păuna, cântec popular, 10) Floricică - dragă 

fată, cântec popular, 11) Fa, Ileană, cântec popular, 12) Frăţietatea, cor. 
După cum v-am spus, am tăcut tot lucrul în zadar. Dar noi, iată cc vă rugăm pe d-voastră: 
Interveniţi, vă rugăm, la Editura de Stat din Bucureşti, ca să tipărească articolul 

comemorativ şi corurile mai sus alese dintr-o broşură. Dacă faceţi aceasta, apoi de bună 
seamă că faceţi un lucru mare. Gândiţi-vă despre aceasta şi comunicaţi-mi ce să fac. Eu vă 
trimit articolul comemorativ dimpreună cu toate clişeele şi corurile alese mai sus. 

Comunicaţi-mi, vă rog, ce să fac. 
Acum, referitor la profesor dr. Eusebiu Mandicevschi. 
Acesta a fost mare muzician şi mare profesor la Academia de Muzică din Viena 

pentru: muzica instrumentală, armonie, istoria artelor, muzicologie ş.a. El are foarte multe 
compoziţii muzicale şi coruri popularre armonizate. El a criticat (?) şi a publicat operele 
celor mai mari compozitori germani. El a criticat (?) şi a publicat toată opera muzicală a lui 
Franz Schubert în 42 de volume tipărite. După ce a publicat opera lui Franz Schubert a fost 
chemat la Universitatea din Leipzig, unde i s-a conferit titlul de „Doctor honoris causa". 

Profesor dr. Eusebiu M&ndicevschi s-a născut la Cernăuţi, la 17 august 1857. 
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Constituiţi, vă rog, un comitet pentru comemorarea acestui mare savant în muzică. 
Eu vă propun pentru acest comitet pe următorii domni, respecitv doamne, şi anume: 

1) Profesor dr. Leca Morariu, din R.-Vâlcea, 
2) Profesor Ştefan Pavelescu, din Timişoara, 
3) Profesor dr. Ecaterina Mandicevschi, din Cluj, 
4) Profesor dr. Aspasia Şandru, din Bucureşti, 
5) Profesor dr. Amuliu Liteanu, din Bucureşti, 
6) Profesor Ioan Vicoveanu, din Vicovul de Jos, 
7) Profesor Liviu Rusu, din Timişoara, 
8) Profesor Mircea Hoinic, din Timişoara, 
9) Profesor Grigore Macovei, din Suceava, 
10) Preot Filaret Vedeau, din Horodnicul de Jos, 
11) Profesor Traian Bodnariu, din Rădăuţi, 
12) Profesor Napoleon Scalat, din Vicovul de Sus, 
13) Prof. d-şoara Botezat de la Concervator - Bucureşti, 

14) Prof. d-şoara Piticariu de la Conservator - Bucureşti, 

15) Mărgărita Dan, de la Opera de Stat din Timişoara, 
16) Profesor George Breazul - Bucureşti, 

17) Profesoara Aurelia Cionca -Timişoara, 
18) Profesor Marţian Negrea - Bucureşti, 

19) Compozitor Tiberiu Brediceanu - Bucureşti, 

20) Directorul Operei de Stat din Bucureşti, 
21) -„- -„- Iaşi, 

22) - „ - - „ - Timişoara, 

23) -„- „ Cluj, 
24) 1 profesor de la Conservatorul din Bucureşti şi 
25) 1 profesor de la Conservatorul din Cluj. 
De la numărul 1 la 15 sunt bucovineni. Toţi aceştia se ocupă cu muzica, afară de 

doamna Aspasia Şandru, fosta directoare a Liceului de fete din Cernăuţi, care-i nepoata 
profesorului dr. Eusebiu Mandicevschi. 

Profesoara Ecaterina Mandicevschi e sora profesorului dr. Eusebiu Mandicevschi. 
Din lista aceasta alegeţi, pe cine ştiţi d-voastră, şi luaţi-i în comitetul mai sus amintit. 

După aceea convocaţi toţi membrii din comitetul acesta la o şedinţă la Bucureşti. 
Cine va lucra studiul referitor la profesor dr. Eusebiu Mandicevschi, va hotărî 

comitetul. Lucrul acesta l-ar putea face: profesor George Breazul, profesor Leca Morariu, 
profesor Marţian Negrea, profesor dr. Amuliu Liteanu. 

În Austria nu se va comemora profesorul dr. Eusebiu Mandicevschi. se va publica 
numai, într-o revistă muzicală din Viena, un articol mai lung referitor la profesor dr. 
Eusebiu Mandicevschi, care a fost profesor la Academia de Muzică din Viena - Austria din 
anul 1878-1925, ai cărui elevi au fost peste 1000 de studenţi conservatorişti. Şi domnul 
profesor Marţian Negrea, de la Conservatorul din Bucureşti, a fost elevul acestui profesor. 

Binevoiţi a dispune cele ce credeţi d-voastră. ' 
Cu mulţumiri şi cu cele mai alese sentimente, 

Ion Vicoveanu, profesor" 

(Ms. caligrafiat cu cerneală albastră pe trei file de caiet, 
format mare „student", liniate şi paginate 1-5). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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De la sine înţeles că sărbătorirea Centenarului Eusebie Mandicevschi 
am conceput-o ca manifestare de importanţă naţională, patronată şi 
organizată de instituţii centrale: Uniunea Compozitorilor, Ministerul 
Învăţământului şi Culturii, Academia Română, Filarmonica „George 
Enescu, Radioteleviziunea Română. Ea a fost realizată de un „Comitet 
Naţional", investit printr-un ordin al ministrului învăţământului şi culturii 
şi secretariatului Uniunii Compozitorilor. Pe lângă persoanele nomina
lizate de Ion Vicoveanu, au intrat în comitet: secretarii Uniunii Compozi
torilor, artişti instrumentişti şi lirici, scriitori, între care Iulian Vesper, 
muzicologii Emil Riegler-Dinu, Romeo Ghircoiaşiu, Viorel Cosma, Vasile 
Tomescu şi, după primirea acceptului, doamna Virginia Cysarz din Viena, 
fiica lui Eusebie Mandicevschi. 

Am socotit potrivit ca această manifestare să constituie şi un prilej de 
întâlnire a intelectualilor bucovineni, risipiţi în diferite colţuri ale ţării. De 
mare folos ne-a fost legătura stabilită cu profesoara Aspasia Şandru, 
nepoata compozitorului sărbătorit. 

În vara lui 1956, Uniunea Compozitorilor, Ministerul Culturii şi secţia 
de ştiinţă şi cultură au hotărât să se intervină pe lângă autorităţile culturale 
austriece spre a accepta organizarea unui simpozion româno-austriac şi un 
concert susţinut de artişti români şi vienezi, dedicat lui Eusebie Mandicevschi. 
Demersurile oficiale au fost însoţite şi de intervenţiile lui Marţian Negrea, 
Emil Riegler, R. Ghircoiaşiu, I. Vicoveanu şi rectoratul Conservatorului 
din Bucureşti pe lângă foşti studenţi austrieci ai lui E. Mandicevschi, ca să 
participe la manifestarea comună româno-austriacă. Muzicienii austrieci 
au salutat iniţiativa foştilor colegi din România, propunându-se ca 
manifestările comune să aibă loc la Viena sau în Bucureşti. 

Autorităţile austriece au tot amânat comunicarea răspunsului oficial, 
iar în iunie 1957 au transmis Legaţiei Române din Viena o notă, prin care se 
respingea politicos propunerea românească. În consecinţă, manifestarea 
academică şi concertul omagial închinat lui Eusebie Mandicevschi, român 
bucovinean legat de patrie, dar şi cetăţean austriac cu merite incontes
tabile în viaţa cultural-muzicală vieneză, nu au avut loc. 

Trecând peste aceste întâmplări absurde, muzicienii români s-au 
concentrat asupra înfăptuirii obiectivelor impuse de programul de acasă. 
Astfel, Liviu Rusu publică primul studiu postbelic despre viaţa şi opera 
compozitorului bucovinean, intitulat: Un veac de la naşterea lui Eusebie 
Mandicevschi 12• După ce reconstituie momentele semnificative ale 
mişcării muzicale din Bucovina, autorul analizează creaţia muzicală a lui 
Mandicevschi care, din păcate, a fost cunoscută „doar în Bucovina", 
prezintă situaţia „în prezent" a manuscriselor şi apoi arată influenţa muncii 

12 „Muzica'', VII, nr. 5, mai 1957, p. 14-17. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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profesorului român de la Academia de Muzică din Viena, dascăl recunoscut 
al unui mare număr de studenţi, din diferite ţări, unii, muzicieni celebri în 
cultura universală. 

În încheiere, se remarcă valoarea deosebită a evocării lui Marţian 
Negrea, prezentată în faţa „unui public select, de oameni de cultură din 
Bucureşti". Liviu Rusu menţionează că reputatul compozitor, fost student 
al Academiei de Muzică din Viena, a afirmat că Eusebie Mandicevschi a 
fost o personalitate muzicală „de renume mondial". 

„Suplimentul" - Cântece populare din Colecţia Voevidca, armonizate 
de Eusebie Mandicevschi (40 pagini), destinate formaţiilor artistice, se 
publică în august 1957. În acest fel se deschide o altă pagină uitată a vieţii 
culturale bucovinene; se lansa îndemnul ca autorităţile culturale româneşti 
să întreprindă demersuri clare şi neîntârziate pentru a găsi culegerile lui 
Alex. Voevidca „rătăcite" înainte de primul război mondial, în Germania. 
(Precizez că întreaga chestiune a fost rezolvată în deceniul următor, 
colecţia fiind recuperată şi depozitată la Biblioteca Naţională a României. 
Vom reveni asupra ei în altă comunicare13 • Dr. Hans Găi, profesor de 
ştiinţa muzicii la Universitatea din Edinburg (Anglia), fost student şi 
admirator al lui Eusebie Mandicevschi, publică evocarea În amintirea lui 
Eusebiu Mandicevschi 14• 

Profesorul Romeo Chircoiaşiu semnează studiul Eusebiu Mandicevschi 
(1857-1957), în care prezintă noi date despre activitatea didactică şi de cer
cetare a fostului său profesor, precum şi pe unii dintre elevii lui Mandicevschi, 
care s-au consacrat ca muzicieni de valoare naţională în ţările lor de baştină15 • 

Personalitatea şi creaţia lui Eusebie Mandicevschi nu au fost uitate 
nici de cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al României. Membrii Academiei din 
Subsecţia de Artă - academicienii: Mihail Jora, George Oprescu, Camil 
Ressu, Iosif Iser şi corespondenţii: Ion Jalea.Sabin Drăgoi, Matei Socor, 
Lucian Grigorescu, K.H. Zambaccian, Cornel Medrea, Boris Caragea şi 
Const. Baraschi au propus ca profesorul R. Chircoiaşiu din Cluj să ţină în 
cadrul Secţiunii generale ordinare a Academiei Române, din 26-28 
septembrie 1957, comunicarea Eusebiu Mandicevschi, omul şi opera 
(1857-1957)1 6 • Prin comunicarea sa, profesorul R. Chircoiaşiu a 
demonstrat valoarea de importanţă universală a cercetărilor muzicologice 
şi a ediţiilor elaborate de bucovineanul Eusebie Mandicevschi. 

13 Este vorba de colecţia de folclor (vreo 10 OOO poezii şi peste 2250 melodii) din 
Bucovina, realizată sub îndrumarea filologului Mathias Friedwagner (1861-1940), între 
1900-1911 profesor la Universitatea germană din Cernăuţi, iar după aceea, până în 1935, la 
Universitatea din Frankfurt am Main. 

14 „Muzica", VII, nr. 10, octombrie 1957, p. 47. 
15 „Steaua", VIII, nr. 8, august, 1957, p. 57-59. 
16 „Analele Academiei Române", voi. VII, 1957, partea a II-a, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1959, p. 72. 
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În toamna lui 1957, primeam o nouă scrisoare de la Ion Vicoveanu, 
pe care o reproduc: 

„Vicovu) de Jos, la 18 Octombrie 1957 

Mult stimate Domnule Ministru, 

Am primit scrisoarea d-voastră din 16 septembrie 1957, care m-a bucurat mult. 
Pentru aceasta vă mulţumesc din toată inima. 

Am citit scrisoarea D-voastre cu mult interes. Domnul prim secretar Muntean de la 
Regiunea de Partid Suceava mi-a făcut, în 15 septembrie 1957, mare surprindere. Acesta m-a 
vizitat acasă. Acesta s-a interesat mult de ocupaţiile mele. La urmă, mi-a spus că eu rămân 
mai departe în învăţământ şi a plecat la Rădăuţi. La o săptămână după aceea, a vizitat 
şcoala domnul inspector-şef Ch. Riemmer. Acesta mi-a spus că m-a încadrat în învăţământ, 
dar numai cu 8 ore (sic) săptămânal, şi fără întrerupere. 

Vă mulţumesc din toată inima pentru interesul ce-l aveţi d-voastră pentru mine. Cele 
ce mi-aţi comunicat referitor la profesorul dr. Eusebie Mandicevschi sunt foarte bine 
aranjate. Eu am scrisori de la profesorul George Breazul şi vă pot spune că dacă nu eraţi 
d-voastră, nu se făcea nimic pentru comemorarea profesorului dr. Eusebie Mandicevschi. 
Profesorul Eusebie Mandicevschi are foarte multe coruri româneşti, minunat armonizate 
cu contrapunct. Acesta are armonizate multe cântece populare. Întru adevăr, profesorul dr. 
Eusebie Mandicevschi e foarte puţin cunoscut de marele public românesc la Bucureşti, 
poate mai puţin îl cunoaşte profesorul George Brazul, din informaţiile ce le are de la mine 
şi apoi, domnul profesor Marţian Negrea, că i-a fost elev. 

Monografia Ciprian Porunbescu de Viorel Cosma are multe greşele. Cu toate (?) e 
bună, că la popularizat pre Ciprian Porumbescu. Monografia Ion Vidu şi broşura 
profesorului Liviu Rusu nu le-am aflat până în prezent şi nu le cunosc. În timpul din urmă 
s-a pus sub tipar un roman interesant „Cânta o vioară la Stupea" de Constantin Ghiban. 

Şi acum, la finea scrisorii mele, iată ce vă roagă mult doamna profesoară dr. Aspasia 
Şandru, nepoata profesorului dr. Eusebie Mandicevschi: 

1) După sărbătorile din octomvrie a.c., să vă interesaţi D-voastre mai de aproape de 
pregătire pentru sărbătorirea centenarului profesorului Dr. Eusebie Mandicevschi, astfel ca 
să nu se amâie acestea pentru anul viitor. 

2) Să cereţi cu ordin ca profesorul Dr. Eusebie Mandicevschi să fie sărbătorit în 
toate centrele muzicale mai însemnate. 

3) Să urgentaţi unde ştiţi D-voastre majorarea pensiei profesoarei pensionare 
Ecaterina Mandicevschi din Cluj, strada Florilor, 19, care-i în vârstă de 92 de ani. Aceasta 
este sora profesorului dr. Eusebie Mandicevschi. 

4) Profesoara Ecaterina Mandicevschi, în vârstă de 92 de ani, zace rău bolnavă, a 
picat şi şi-a fracturat un picior. La spital n-o poate interna. Parale pentru medic şi 
medicamente nu are. Interveniţi, vă rog urgent la Clinica din Cluj, ca să meargă medici la 
aceasta, ca să-i aline durerile. 

Centrele muzicale cari ar voi să se pregătească pentru sărbătorirea profesorului dr. 
Eusebie Mandicevschi n-au coruri de dr. Eusebie Mandicevschi, ca să le înveţe. În 
Suplimentul din revista „Muzica" pe luna octomvrie 1957 să apară coruri alese de dr. 
Eusebie Mandicevschi, ca să aibă centrele muzicale coruri. 

Cântece pentru 1 (o) voace (sic) cu acompaniament de pian au. Astăzi v-am scris 
prea mult. Cu mulţumiri şi cu cele mai alese sentimente, 

Ioan Vicoveanu, profesor" http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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.. 
La 22 octombrie 1957, venea o scrisoare de la d-na Aspasia Şandru. 

Nepoata lui Eusebie Mandicevschi arăta că lucrurile unchiului său, exis
tente în ţară, au trecut „înainte de a ajunge la Academie" prin „mâna" ei. 
Apoi, d-na A. Şandru mă ruga să fac ceva pentru sora lui Eusebie Mandi
cevschi de la Cluj, care „nu aude prea bine, nu vede bine şie de tot gârbovită 
de spondiloză, numai mintea i-a rămas de o extraordinară luciditate ... " O 
îngrijea profesoara Veronica Procopovici, nepoata ei de vreo 70 de ani. 
Pentru salvarea Ecaterinei, sora compozitorului, Aspasia Şandru propunea 
două soluţii: „internarea mătuşei în orice clinică, de preferinţă bineînţeles 
în cea ortopedică din Cluj", ori acordarea unui ajutor bănesc lunar... 

Am intervenit la conducerea Uniunii Compozitorilor. S-a întrunit biroul 
Uniunii şi a decis să-i acorde Ecaterinei Mandicevschi din Cluj un ajutor 
de 300 lei pe lună, depus acasă de compozitorul şi profesorul Liviu Comes, 
secretarul Filialei Uniunii Compozitorilor din Cluj. Totodată, la sugestia 
maestrului Comes, am apelat la bunăvoinţa academicienilor - medici din 
Cluj, Aurel Moga şi Iuliu Haţiganu să aprobe ca Ecaterina, de aproape 90 
de ani, să fie internată într-o clinică universitară. Peste o lună primeam de 
la Aspasia Şandru o scrisoare redactată îngrijit şi cu informaţii precise: 

„Bucureşti, 7 dec. 1957 
Intrarea Bolidului 5 

Mult stimate Domn, 

Ţin să vă mulţumesc din suflet că v-aţi interesat în chestia profesoarei Ecaterina 
Mandicevschi, aşa că e acum internată şi a început să primească un ajutor lunar de 300 Iei 
din partea Uniunii Compozitorilor. Vă mulţumesc, totodată, că aţi găsit timp să căutaţi 
legătura telefonică cu mine, care n-a putut fi directă, dar sper că cumnata mea v-a dat 
lămuririle necesare. 

Aş fi dorit să pot vorbi personal cu dv., şi am asistat deci la luminoasa dv. expunere 
din sala Excelsior, dar nu l-am văzut pe profesorul Liviu Rusu, care m-ar fi putut prezenta -
şi astfel, trebuie să aştept altă ocazie. 

Să nu credeţi că voi abuza cândva de bunăvoinţa d-voastră, dar trebuia să vă rog să 
continuaţi a fi ocrotitorul Ecaterinei Mandicevschi. E adevărat că s-a reuşit a o interna, dar 
ea trebuie ţinută sub continuă observaţie din partea d-voastră, căci neavând clinici pentru 
asemenea cazuri disperate, persistă primejdia ca, într-o bună zi, direcţia clinicii să declare 
că n-o mai poate ţinea şi atunci mizeria ar începe din nou, încă şi mai acută, după această 
perioadă de răgaz şi de oarecare speranţă. Ceea ce vă rog este să-i puneţi în vedere 
Doctorului (?) Comes, care e secretarul secţiei Cluj a Uniunii Compozitorilor, s-o viziteze 
la intervale regulate - să zicem tot la zece zile - pe bolnavă, iar pe conducerea clinicei s-o 
facă să înţeleagă că e dorinţa Comitetului Central ca Ec. Mand. să fie ţinută acolo până la 
completa ei restabilire (orcum cel puţin peste iarnă). Întrucât vara mea, prof. Veronica 
Procopovici (str. Florilor 19), cum v-am mai scris, nu are destulă putere fizică pentru a o 
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servi pe mătuşa, se gândise la o eventuală cazare a ei la azilul de bătrâni din Cluj, la care e 
afiliat şi un mic spital, vă rog să-l avizaţi pe doctorul Comes să aibă bunăvoinţa să treacă 
atât pe la acest azil, cât şi pe la locuinţa d-nei Procopovici, unde mătuşa a stat până acuma, 
pentru ca din propria-i intuiţie să se convingă unde ar putea fi ţinută în condiţii mai 
omeneşti această mătuşă,dacă ar trebui să părăsească spitalul. Oriunde ar fi, ar trebui să fie 
ajutată de o îngrijitoare şi aceasta s-ar găsi poate mai degrabă pentru azil decât pentru o 
casă particulară. Regret că n-am ştiut că o să plecaţi la Cluj, la sărbătorile Bobâlna, căci 
v-aş fi rugat să vorbiţi acolo cu d-l Comes. Orcum e foarte important ca d-lui să ştie că 
trebuie să rămână în contact permanent cu d-voastre .. 

Aş mai vrea să vă prezint o chestiune în legătură cu sărbătorirea lui Eusebie 
Mandicevschi. Masele largi încă tot nu ştiu cine a fost acest fiu mare al poporului nostru, 
căci articolele apărute în „Muzica" şi alte reviste de specialitate nu sunt citite decât de 
foarte puţină lume. Acum, odată ce serbarea şi reconsiderarea lui au fost aprobate de toate 
forurile competente, ar fi cazul să se publice ceva despre Eusebie Mandicevschi şi 
importanţa lui pentru muzica românească şi pentru ştiinţa muzicei în general, în jurnalele 
noastre de mare tiraj, cum e „Scânteia", „România liberă", „Informaţia". Aici cred că 
numai d-voastră aveţi un cuvânt hotărâtor. Atunci i s-ar da şi mai multă atenţie din partea 
secţiei muzicale de la Radio, care este un mijloc excelent de propagandă. Cum a figurat 
acuma cântecul „Somnoroase păsărele" de Tudor Flondor ca (un) „cântec al săptămânii", 
aşa ar fi de dorit să fie lansat şi un cor de Mandicevschi în acelaşi fel şi cât mai curând. Un 
apel al dv. către muzicologii noştri desigur că ar găsi răsunet. 

Am regretat foarte mult că sărbătorirea lui Eus. Mand. fixată pentru 18 dec. a fost 
amânată; fiica sa fusese înştiinţată şi era foarte bucuroasă căci ar fi căzut într-o pauză între 
lucrările ei de secretară a soţului ei, care e literat, accidentat în primul război mondial, aşa 
că nu poate scrie singur. Afară de aceasta, dorinţa cea mai fierbinte a verii mele e

0

ste s-o 
vadă încă o ultimă dată pe mătuşa ei, sora atât de iubită a tatălui ei. Dacă se amână mult, 
cine ştie cât mai trăieşte Ec. Mandicevschi. Vă rog deci, ca şi în această privinţă, să 
rămâneţi protectorul chestiunii Mandicevschi: să binevoiţi a cere celor ce hotărăsc data 
serbării s-o chibzuiască bine, dar apoi să n-o mai schimbe, şi ministerul de resort să aprobe 
şi să t!Xpedieze şi invitaţiile în timp util. 

Terminând, vă rog, încă o dată, să primiţi caldele mele mulţumiri pentru tot ce aţi 
făcut şi veţi mai face în interesul lui Eusebie şi Ecaterinei Mandicevschi. 

Rămân cu cele mai alese sentimente a dv. 

Aspasia Şandru 

* 
Între 30 noiembrie şi 2 decembrie 1957, am fost la Cluj în calitate de 

membru al delegaţiei de stat la festivitatea dezvelirii monumentului 
închinat răscoalei de la Bobâlna. Împrejurările mi-au îngăduit să discut cu 
profesorul Liviu Comes şi cu Romeo Ghircoiaşiu situaţia Ecaterinei 
Mandicevschi. Singura soluţie era internarea ei în sanatoriul de bătrâni de 
lângă un spital mai puţin aglomerat. Academicienii Emil Petrovici, Iuliu 
Haţieganu şi Aurel Moga au decis ca Ecaterina Mandicevschi să fie 
internată la sanatoriul respectiv, Academia Română - Filiala Cluj urmând 
să suporte toate cheltuielile, „inclusiv indemnizaţia lunară" pentru 
infirmiera din sanatoriu care o îngrijeşte. Este de datoria mea să elogiez http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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înţelegerea celor trei academicieni, precum şi grija profesorilor Liviu 
Comes, Romeo Ghircoiaşiu şi Ilie Balea faţă de Ecaterina Mandicevschi 
până la moartea ei. Aceşti intelectuali generoşi au organizat, în partea a 
doua a lunii martie 1958, şi vizita doamnei Virginia Cysarz la sanatoriul 
unde a văzut-o pe mătuşa sa. 

Emil Riegler Dinu defineşte în evocarea Amintiri despre Eusebie 
Mandicevschi personalitatea compozitorului bucovinean:„ ... un artist şi 
savant"17 • Autorul reaminteşte legăturile trainice ale profesorului din 
Viena cu muzicieni din Bucovina, iar după 1920 şi cu cei de la Bucureşti 
şilaşi. Riegler ne descrie întâlnirea lui E. Mandicevschi cu tânărul dirijor 
George Georgescu, în scopul pregătirii unui concert simfonic la Viena, 
concert în care venerabilul bucovinean a cântat Pe-al nostru steag şi cântece 
pe versuri de Alecsandri şi Eminescu, inclusiv cântecul Dulce Bucovină. 
Aşa se face că la insistenţele secretariatului Uniunii Compozitorilor, ale 
muzicologilor L. Rusu şi E. Riegler Dinu, redacţia muzicală a Radiodifuziunii 
şi Televiziunii a introdus în programul din februarie 1958 „cântecul săptămânii": 
Dintre sute de catarge şi de asemenea, Colinde, de Eusebie Mandicevschi. 

La invitaţia oficială a Ministerului Învăţământului şi Culturii şi 
Uniunii Compozitorilor, remisă la începutul anului 1958, doamnei Virginia 
Cysarz, fiica compozitorului sărbătorit, aceasta a răspuns că poate veni în 
România, în luna martie. Manifestările artistice, programate în Timişoara, 
Iaşi, 'Braşov şi cea de la Suceava, s-au desfăşurat în lunile decembrie 1957 
şi februarie-martie 1958. Adunarea comemorativă oficială a fost organizată 
de Uniunea Compozitorilor, Minister şi Filarmonica „George Enescu" în 
ziua de 24 martie 1958, în sala Ateneului Român, în prezenţa Doamnei 
Virginia Cysarz, fiica lui Eusebie Mandicevschi, din Viena şi a celorlalte 
rude şi cunoştinţe din ţară. 

Merită să subliniem că, la acea manifestare omagială, au participat 
majoritatea intelectualilor originari din Bucovina, de la venerabilul istoric 
Ion Nistor până la tineri artişti, scriitori şi cercetători bucovineni. 
Festivitatea a fost deschisă de comunicarea profesorului muzicolog George 
Breazul. A urmat concertul comemorativ, susţinut de Corul de copii al 
Ansamblului Consiliului Central al Sindicatelor, condus de Nica Valeriu 
Chiriţă, care a interpretat opt cântece de E. Mandicevschi; soliştii Emilia 
Petrescu, Martha Kessler şi Alex. Voinescu, la pian Nicolae Rădulescu şi 
Martha Joja au interpretat lieduri, între care Dintre sute de catarge, Colinde şi 
Rugăciune; Corul Filarmonicii „George Enescu", condus de maestrul D. 
D. Botez, a prezentat coruri de Mandicevschi, iar pianista Lidia Cristian a 
interpretat Variaţiuni pe o temă de Haendel, edificatoare pentru măiestria 
instrumentală a compozitorului sărbătorit18 . Festivităţile s-au încheiat cu 

17 „Studii de Muzicologie'', nr. 7, ianuarie-februarie, 1958, p. 5-22. 
18 „Muzica", VIII, nr. 5, mai 1958, p. 45. Informaţii şi în „Contemporanul", „Gazeta 

literară" din martie 1958. 
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concertul aniversar de la Ouj, la care a asistat ca invitată de onoare fiica lui 
Eusebie Mandicevschi, Doamna Virginia Cysarz din Viena, precum şi cunoş
tinţele apropiate ale Ecaterinei, sora compozitorului, internată în sanatoriu. 

Festivităţile închinate lui Eusebie Mandicevschi, care s-au desfăşurat 
în primele trei luni ale anului 1958, au stârnit interesul publicului amator 
de muzică, intelectualilor vârstnici şi tineri, cu deosebire a profesorilor de 
muzică, compozitorilor, artiştilor lirici şi instrumentişti, pentru că Editura 
Muzicală a editat, în întâmpinarea centenarului, cartea: Eusebie Mandi
cevschi. Opere Alese, 148 p., ediţie îngrijită de Liviu Rusu. Sumarul 
cuprinde coruri, lieduri şi fragmente din Liturghii. Editorul semnează 
studiul: Eusebie Mandicevschi, un maestru al muzicii corale, cercetare 
fundamentală. Exemplare din ediţie au fost duse de doamna Virginia 
Cysarz la instituţii muzicale şi personalităţi din Viena. Ediţia lui Liviu 
Rusu a fost solicitată de conservatoare şi academii, de universităţi şi 
instituţii muzicale din metropole europene şi din America. 

Doamna Virginia Cysarz semna în Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart (M.G.G.), vol. VIII, Kassel, Bărenreiter Verlag, 1960, studiul 
monografic Eusebie Mandicevschi. Numele compozitorului bucovinean 
este inclus în lexicoane şi enciclopedii dedicate muzicienilor de valoare 
universală. Numele lui apare şi în Dicţionarul enciclopedic român, vol. III, 
Bucureşti, 1965. Muzicologul şi profesorul de istoria muzicii româneşti 
George Breazul include în opera lui Pagini din istoria muzicii româneşti, 
vol. I, Bucureşti, 1966, ediţie îngrijită şi prefaţată de Vasile Tomescu, 
capitole substanţiale, dedicate compozitorilor bucovineni. 

În acelaşi spirit academic şi de imparţialitate ştiinţifică, redactează 
compozitorul şi muzicologul Zeno Vancea lucrarea sa: Creaţia muzicală 
românească. Secolul XIX-XX, vol. I, Bucureşti, 1968, conferindu-le muzi
cienilor din spaţiul bucovinean capitole ample, integrate în istoria muzicii 
naţionale româneşti. Cu toate acestea, Eusebie Mandicevschi ar merita un 
studiu monografic, bine informat şi care să prezinte cititorului român ediţiile 
critice, eseistica şi corespondenţa cu mari muzicieni germani, precum şi 
mannuscrisele, inclusiv cele de la Biblioteca Academiei Române. 

La 20 mai 1958, Ion Vicoveanu îmi expedia o scrisoare lungă - opt 
pagini caiet student. În prima parte, profesorul din Vicov înfăţişa chestiuni 
personale şi anume, dorinţa de trecere la pensie, situaţia bibliotecii şi a 
colecţiei de manuscrise, solicitând „alt sfat" ce să facă cu ele etc. 

După aceea, îmi sugera să mă „gândesc" ce s-ar putea face ca pictorul 
bucovinean Eugen Drăguţescu din Italia să „deschidă la Bucureşti" o 
expoziţie personală ... 

În continuare, îmi reamintea că, la 10 iulie 1962, se vor împlini o sută de 
ani de la naşterea lui Tudor Flondor, mort la 23 iunie 1908, în Rogojeşti -http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Suceava. Elogia iniţiativa Radiodifuziunii Române de a-i programa, cu 
prilejul comemorării a 50 ani de la moarte, şi transmite pe post mai multe 
cântece şi scurte prezentări biografice propunând ca, în anul 1962, să fie 
montată, la o operă de Stat sau la Opereta din Bucureşti, cunoscuta 
operetă Moş Ciocârlan, „pe vremuri jucată cu mare succes în Cernăuţi„.". 

În finalul scrisorii, Ion Vicoveanu îmi comunica următoarele: 

„3. Profesorul Isidor Vorobchievici, născut la 8 mai 1836, în Cernăuţi şi mort la 18 
septembrie 1903, în Cernăuţi, fiu de profesor de la clasele VII şi VIII filosofice (aşa se 
numeau pe acea vreme) de la gimnasiul superior din Cernăuţi, este tata muzicii din 
Bucovina. Acesta a fost îndrumătorul tuturor compozitorilor bucovineni;: Ciprian 
Porumbescu, Eusebie Mandicevschi, Tudor Flondor, Gheorghe V. Mandicevschi, Leon 
Goian, Constantin Buchenthal, Dr. Ilarie Voronca, Constantin Şandru, Alexandru 
Voevidca, Adrian Foragaci, Mihai Ursuleac, Iancu Ursuleac ş.a. 

Isidor Vorobchievici a fost profesor de muzică I.a seminarul teologic, şcoala normală, 
gimnaziul superior din Cernăuţi. Acesta a scris şi a publicat primul Manual de armonie 
muzicală19 în limba românească, .:arte căutată şi astăzi, apoi manuale foarte bune în limba 
română şi germană pentru şcoalele secundare. Acest profesor a publicat prima colecţie de 
cântece pentru şcoale poporale pe la anul 1870 şi apoi colecţiunile de cântece pentru şcolile 
primare, fascicola 2 şi fascicola 3, cari au apărut în Editura Statului (Secţia cărţilor 
româneşti) din Viena. 

Isidor Vorobchievici are foarte multe compoziţii muzicale foarte frumoase: Cântece 
de lume, Ceasul rău, Mănăstirea Putna, Ştefan-Vodă şi codrul, Senin şi furtună, Revedere, 
Ce te legeni codrule?, Somnoroase păsărele ş.a. Apoi are 22 liturghii, Psalmi şi alte coruri 
religioase. 

Isidor Vorobchievici are coruri lumeşti şi religioase, compuse pentru cântăreţi 
începători ca teologi şi elevi din şcolile secundare. Pentru profesorul Isidor Vorobchievici 
nu s-a făcut până în prezent nimic. Vă rog să staţi de vorbă cu domnii de la Uniunea 
Compozitorilor şi să dispuneţi: 

1) ca acesta să fie comemorat; 
2) ca să se puie sub tipar o colecţie de coruri de Isidor Vorobchievici şi 
3) ca să se puie sub tipar o monografie a prof. Isidor Vorobchievici. 
Prof. G. Breazul îl cunoaşte pe acest profesor, puţin, de Ia mine. Ceilalţi profesori 

nu-l cunosc pe acest profesor. Eu am toate compoziţiile acestui profesor şi am şi mult 
material biografic, referitor la acest profesor. V-am scris prea mult astăzi. Sărutări de mână 
prea stimatei Doamne, cu mulţumiri şi cele mai alese sentimente. 

Ion Vicoveanu, profesor" 

Ion Vicoveanu publică., la propunerea mea, lucrarea Isidor Vorobchievici 20• 

Istoria culturii româneşti se îmbogăţeşte, după Centenarul Ciprian 
Porumbescu de la sfârşitul anului 1953, cu un capitol substanţial, sistematic 
şi bine informat despre mişcarea muzicală românească din Bucovina, astfel 

19 Titlul corect al lucrării este Manual de armonia musica/ae, Tipografia Rudolf 
Echart, 1869. 

20 „Muzica", X, nr. 2, februarie, 1960, p. 35. 
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că noile generaţii de muzicologi, ce se afirmă după anul 1960, vor 
aprofunda şi formula noi aprecieri despre valorile moştenite de la 
compozitorii bucovineni, repuşi în drepturile lor artistice în anii 
1953-1961. Lui Viorel Cosma, vechi şi statornic cercetător al istoriei 
muzicii româneşti (vezi şi lucrarea sa: Două milenii de muzică pe pământul 
României, Bucureşti, 1977) i se alătură: Oct. Lazăr Cosma, muzicolog şi 
profesor, cu lucrarea - Hronicul muzicii româneşti, voi. IV, Bucureşti, 
1976; Doru Popovici, compozitor şi muzicolog, cu lucrarea - Muzica corală 
românească, Bucureşti, 1966; Iosif Sava şi Luminiţa Vartolomei cu 
Dicţionar de muzică, Bucureşti, 1979, precum şi studiile apărute în revistele 
literar-artistice din Suceava, Iaşi, Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Craiova. 

Resume 

L'etude presente la famille d'Eusebie Mandicevschi et l'ambiance culturelle dans 
laquelle s'est forme le compositeur, en Bucovine et a l'etranger. L'activite riche et multiple 
de celui-ci est illustree par des ceuvres entrees deja dans le patrimoine de la musique 
universelle. Aussi, sont exposees Ies circonstances dans lesquelles a ete organisee la 
celebration du centenaire d'Eusebie Mandicevschi, fete a laquelle a participe la fille du 
compositeur, etablie a Vienne. 
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VIANOR BENDESCU, MESAGER AL SPIRITUALITĂŢII 
ROMÂNEŞTI ÎN GERMANIA 

D. VATAMANIUC 

Bucovina îşi face un titlu de glorie prin personalităţile sale, mesageri 
ai spiritualităţii româneşti în afara graniţelor ţării. Sunt cunoscuţi Grigore 
Nandriş, profesor la Universitatea din Londra, Teodor Onciulescu, Petru 
Iroaie, Claudiu Isopescu, profesori la Universităţile din Neapole, Palermo 
şi Roma. Vianor Bendescu este şi el un mesager bucovinean al spiritua
lităţii româneşti în Germania. Activitatea sa nu este consemnată, cum s-ar 
cuveni, în lucrările de specialitate consacrate Bucovinei. 

Vianor Bendescu s-a născut la Cernăuţi, în 1913. era fiul lui Dionisie 
Bendescu, învăţător şi director de şcoală, şi al Elenei, născută Paul, din 
Cernăuţi. Îşi face pregătirea intelectuală la liceul „Aron Pumnul" din 
Cernăuţi şi la Universitatea din capitala Bucovinei. Studiază limba şi 
literatura română, filozofia, psihologia, sociologia, etica şi pedagogia. 
După terminarea studiilor universitare este profesor la o şcoală din 
Cernăuţi şi îşi pregăteşte teza de doctorat consacrată filozofului Eugen 
Duhring, profesorul lui Eminescu de economie politică, la Universitatea 
din Berlin. Nu poate termina teza de doctorat din cauza izbucnirii primului 
război mondial. Între 1939-1944 intră în armata română şi este ofiţer 
genist. Îndeplineşte diferite misiuni în armata română, participă la luptele 
împotriva Armatei Roşii şi este rănit. Evenimentele din august 1944 îl 
găsesc la Vatra Dornei, în convalescenţă. De aici, împreună cu alţi 
germani, între care se afla şi familia Winzinger din Gura Humorului, se 
refugiază în Germania. Se stabileşte la Delmenhorst, unde se căsătoreşte, 
în 29 mai 1945, cu Philomena Winzinger din Gura Humorului. Din această 
căsătorie s-a născut Iulian, la data de 7 august 1947, care va deveni 
farmacist la Delmenhorst. 

Vianor Bendescu este, după stabilirea în Germania, traducător la 
diferite instituţii, funcţionar la Bremen, la Consiliul Mondial Bisericesc şi 
apoi în armata engleză în Delmenhorst - Adelheid şi în Verden-Aller până 
la pensionarea sa. 

Soţia sa, Philomena Bendescu, încetează din viaţă pe 27 august 1990, 
la vârsta de 79 ani şi pe 11 februarie 1997 se stinge şi el din viaţă, la vârsta 
de 84 ani. Este înmormântat în Cimitirul Oldenburger din Delmenhorst. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 61--66, Bucureşti, 1998 
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Vianor Bendescu nu şi-a uitat ţara în noua patrie adoptivă şi înte
meiază la Delmenhorst o bibliotecă românească prin mijlocirea căreia 
împarte gratuit mii de cărţi desfăşurând o activitate remarcabilă, pentru 
cunoaşterea culturii noastre naţionale. Din 1951 se orientează şi spre 
presă, publicând în revistele şi în ziarele din Europa şi din America lucrări 
privind poeţii, prozatorii şi istoricii bucovineni, precum şi evocări ale 
profesorilor săi la Universitatea din Cernăuţi. 

O listă a lucrărilor, publică „Der Stidostdeutsche" în 15 aprilie 1997, 
pe care o redăm, cu menţiunea că o mare parte dintre publicaţiile la care a 
colaborat nu pot fi consultate în ţară. 

LISTA LUCRĂRILOR: 

1. Cernăuţii, poarta de nord a României, „Orizonturi" (Stuttgart), 
III (1951), nr. 4/6, p. 45-49. 

2. Contribuţii la bibliografia Bucovinei şi a câtorva autori bucovineni, 
„Orizonturi", IV (1952), nr. 1 (martie), p. 122-140. 

3. Noi contribuţii la bibliografia Bucovinei şi a câtorva autori români 
bucovineni, „Orizonturi'', IV (1952), nr 3-4 (iulie-decembrie), p. 92-122. 

4. Ne aducem aminte de Bucovina (28 XI 1918-28 XI 1953), „Vers", 
Revista Asociaţiei „N. Bălcescu" (Chicago, USA), III (1953), nr. 4, p. 37-41. 

5. In memoriam - George Popovici (T. Robeanu), „Libertatea" 
(Madrid), V (1955), nr. 43-44 (septembrie-octombrie). 

6. Datini româneşti de Crăciun în Bucovina de Nord, „Libertatea" 
(Madrid), V (1955), nr. 45-46 (noiembrie-decembrie), p. 4. 

7. Zile memoriale bucovinene (ian.-martie), „Vers", Revista 
As<?ciaţiei „N. Bălcescu" (Gary - Indiana), VI-VII, nr. 1-4 (ianuarie 
1956-decembrie 1957), p. 41-56. 

8. Balan Teodor (istoriograf al Bucovinei), „America" (The Jeading 
romanian newspaper in USA and Canada), Cleveland - Ohio, 2 august 
1962, p. 2. 

9. Nicolae Cotlarciuc, Metropolit der Bukowina, „Neuland. 
Wochenschrift der Donauschwaben" (Freilassing/Bayern), XV, 1962, nr. 
17 (28 april.), p. 2. 

10. Constantin Isopescu - Grecul (Rechtsgelehrter und Politiker), 
„Neuland. Wochenschrift der Donauschwaben" (Freilassing/Bayern, 
Pannonia-Verlag), Folge 33, 18 august, 1962, p.2. 

11. Botaniker Aurel Procopeanu-Procopovici, „Neuland. 
Wochenschrift der Donauschwaben" (Freilassing/Bayern, XV (1962), 
Folge 45, November 10. 
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12. Th. Stefanelli, Schriftsteller und Historiker, „Neuland. 
Wochenschrift der Donauschwaben" (Freilassing/Bayern), XV(1962), 
Folge 48, (30 November) und Folge 49, (8 Dezember). 

Parnas bucovinean. (Poeţi ai ultimelor cinci decenii. Culegere de 
scurte adnotaţiuni biografice), „Calendarul naţional-ilustrat al românilor 
americani pe anul 1963. Publicat de ziarul «America», organul oficial al 
Uniunii şi Ligii S.R.A. Inc.", Cleveland/Ohio, p. 161-205. 

14. Traian Brăileanu, un mare sociolog şi filosof bucovinean, „Drum" 
(Mexico), I (1963), nr. 1 (sept.), p. 3-5. 

15. Simeon Florea Marian. (Der grosse Bukowiner Ethnograph), 
„Der Si.idostdeutsche" (Mi.inchen), XIV (1963), nr. 6 (2 Marz), p. 3. 

16. Der Historiker Dimitrie Onciul (Pădagoge, Geschichtsforscher 
und Akademieprăsident in Bucharest), „Der Si.idostdeutsche" (Mi.inchen), 
Folge 2 April 1963, nr. 8, p.5. 

17. Traian Brăileanu - Soziologe und Literat,,,Der Si.idostdeutsche" 
(Mi.inchen), XIV (1963), nr. 21 (Nov.), p. 5. 

18. Rumănische Weihnachten einst in Czenowitz „Der Si.idost
deutsche" (Mi.inchen), XIV 81963), NR. 23 (lDezemberfolge), p. 2, 4. 

19. Dimitrie Onciul (1856-1923) - (La împlinirea a 40 de ani de la 
moartea sa, „Romania" (New York), VIII (1963), nr. 70 (mai-iunie), p. 7-8. 

20. Pictorul Epaminonda Bucevschi (184~1891). (Cu ocazia celei de 
a 120-a aniversări a naşterii sale), „Romania" (New York), VIII (1963), nr. 
73 (nov.-dec.), p. 6. 

21. Prof. univ. Leca Morariu (In memoriam), „Romania" (New 
York), IX, (1964), nr. 75 (martie-aprilie), p. 4. 

22. Profesorul George Onciul (Muzicolog-Pedagog-Compozitor), 
„Romania" (New York), IX, (1964), nr. 76 (mai-iunie), p. 8-9. 

23. Alexandru Ieşan - un psiholog de seamă, „Romania" (New 
York), X, (1965), nr. 80 (ianuarie-februarie), p. 8. 

24. Vasile Posteucă - poet al dorului şi al mărturisirii strict naţionale, 
„Cuvântul în exil" (Freising), 1965, nr. 42/43 (noiembrie-decembrie), p. 3. 

25. Dimitrie Marmeliuc - La aniversarea împlinirii a 80 ani de viaţă, 
„Romania" (New York), XI, (1966), nr. 89 (sept.-oct.), p. 5-6. 

26. Eugen Păunel (1888-1966). Chenar bucovinean, „Drum", 
Mankato/Minn., USA, III (1967), nr. 1 (martie), p. 29-31. 

27. Traian Chelariu. In memoriam. „Romania" (New York), XII, 
(1967), nr. 96 (nov.-dec.), p. 4-5. 

28. Prof Dr. Victor Morariu (1881-1946). În amintirea unui repre
zentant de frunte al germanisticii noastre şi istoriografiei culturale 
bucovinene. „Drum", Mankato/Minn„ IV (1968), nr. 2 (apr.-iun.), p. 4. 

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



64 D. Vatamaniuc 4 

29. Constantin Loghin (1892-1961), „Romania" (New York), XIII, 
(1968), nr. 99 (mai-iunie), p. 6. 

30. Cinci decenii de la unirea Bucovinei cu patria-mamă România, 
„Drum/, Mankato/Minn., USA, IV (1968), nr. 4 (oct.-dec.), p. 1-2. 

31. Preotul Mihai Bendescu (1859-1934), „Drum", Mankato/Minn., 
USA, IV (1968), nr. 4 (oct.-dec.), p. 5. 

32. Din cronica de aur a unirii Bucovinei cu patria-mamă, 
„Romania" (New York), XIII (1968), nr. 102, p. 4. 

33. Opera unui maestru de frunte al istoriografiei române pragmatice 
şi al practicii politice. Contribuţii la bibliografia scrierilor profesorului şi 
bărbatului de stat, dr. Ion I. Nistor (născut 4116 august 1876, mort 11 nov. 
1962), „Buletinul Bibliotecii Române" - Biblioteca Română, val. I (V), 
serie nouă, 1967/1968, p. 141-162. 

34. Bibliografia lui Vasile Gherasim, „Drum", Mankato/Minn., VI 
(1979), nr. 3 (iulie-septembrie), p. 9. 

35. 28 Noiembrie 1918. Geneza şi roadele unei zile istorice, 
„America", Detroit/Mich., USA, LXIV (1970), nr. 24, nov. 29, p. 1-2. 

36. Bibliografia lui Traian Brăileanu, „Drum", Mankato/Minn., USA, 
VIII, (1972), nr. 3 (iulie-august-sept.), p. 5-6. 

37. Ne-a părăsit un geniu. In memoriam - Vasile Posteucă, „Drum", 
Pittsburg Penna, USA, IX /1973), nr. 1-2 (ian.-iunie), p. 2-3. Idem în 
„Troiţa", Toronto/Ont., Canada, Jan. 1973, nr. 45, p. 15-19. 

38. Două poeme de V. Posteucă (1932), „Drum", Pittsburgh, 
Pa/USA, IX (1973), nr. 1-2 (ian.-iun.), p. 13. 

39. A murit prof. univ. dr. Romulus Cândea (1886-1973), „Fiii 
Daciei", New York, nr. 3 (iulie-sept.9; p. 17-19. 

40. În amintirea lui Teodor Balan, „Drum", Pittsburgh, Pa/USA, XI 
(1975), nr. 4 (Nov.-Dez.), p. 3-9. 

41. Figuri bucovinene (Dionisie Bejan, Iancu Flondor, Ion Grămadă, 
Maximilian Hacman, Constantin Isopescu-Grecu, „Drum", Pittsburg, 
Pa/USA, XIII (1977), nr. 1 (Ian.-Marz), p. 17-19. 

42. Figuri bucovinene. II. (Aurel Morariu, Ion I. Nistor). „Drum", 
XIII (1977), nr. 2-4 (Apr.-Dez.), p. 7-10. 

43. Gavril Rotică (1881-1952). Marele poet şi luptător pentru 
libertatea şi drepturile naţionale ale Bucovinei şi Tării. La 30 de ani de la 
moartea sa. „Cuvântul românesc", Hamilton/Ontario, Canada, VII (1982), 
nr. 74 (iunie), p. 11. 

44. Crăciunul în Cernăuţiul meu natal, în Bucovina de altădată, 
„Libertatea", Woodside, N.Y./USA, VI (1986), nr. 52 (Dez.), p. 1-3. 

45. 68 de ani de la unirea Bucovinei cu patria-mamă, România, 
„Libertatea", Woodside, N.Y./USA, VI (1986), nr. 52 (Dez.), p. 18-19. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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46. Prof. univ. Ion I. Nistor (1876-1962), istoriograf, bărbat de stat, 
arhitect politic şi cultural al Bucovinei româneşti. Contribuţii la o 
monografie: anii 1940-1962, „Libertatea", Woodside, N. Y./USA, VII 
(1987), nr. 62 (oct.), p. 10-11. 

47. Chenar bucovinean: Un reprezentant de frunte al vieţii politice 
bucovinene, al literaturii române şi al istoriei dreptului românesc: Dr. 
George Popovici, „Buletinul Casa Română", Oakland/California, USA, 
XII (1989), nr. 1-2 (Marz-Juni), p. 16-20. 

48. Constelaţia nemuritorilor - Dragoş Vitencu, „Libertatea", 
N.Y./USA, IX (1989), nr. 73 (April), p. 12 şi 15. 

49. Constelaţia nemuritorilor - Dragoş Vitencu!Antologie, 
„Libertatea", Rego Park/USA, IX (1989), nr. 75 (august), p. 15. 

50. Note la Biblioteca Română din Delmenhorst. În: Bendescu 
Vianor: Scrisori celebre, „Libertatea", Rego Park/USA, IX (1989), nr. 75 
(Aug.), p. 5 şi nr. 76 (oct.), p. 19. 

51. Al Matale cu drag de frate - Din corespondenţa lui Vasile 
Posteucă, „Libertatea", Rego Park/USA, IX (1989), nr. 76 (oct.), p. 13 şi 19. 

52. Scrisori celebre. Al Matale cu drag. Din corespondenţa lui Vasile 
Posteucă, 15 iunie 1962, „Libertatea'', Rego Park, N.Y./USA, 11374, IX 
(1990), nr. 78 (febr.), p. 10. 

53. Dumitru Străchinaru. În: Scrisori celebre. Din corespondenţa lui 
Vasile Posteucă, „Libertatea", Rego Park, N.Y./USA, IX (1990), nr. 78 
(febr.), p. 10. 

Completăm această listă, pe care o reproducem din „Siidostdeutsche" 
din 15 aprilie 1997, cu lucrările înregistrate de Erich Beck în Bibliographie 
zur Landeskunde der Bukowina (Miinchen, 1966) şi Bibliographie zur 
Kultur und Landeskunde der Bukowina (Dortmund, 1985): 

1. Cernăuţi, poartă de nord a Bucovinei, „Orizonturi", Stuttgart, 
1951,nr.5-6,p.45-49. 

2. Der Maler Epaminonda Bucevschi, „Neueland", Freiburg, 1962, 
nr. 21. 

3. Der Maler Eugen Maximovici, „Neueland'', Freiburg, 1962, nr. 45. 
4. Mitropolit Silvester Morariu-Andrievici, „Neueland", Freiburg, 

1962, nr. 42. 
5. Professor Ion Gheorghe Sbiera, „Der Siidostdeutsche", Miinchen, 

1963, nr. 13. 
6. Filosoful şi poetul Vasile Gherasim, „Drum", Mankato, (SUA), 

1969,nr.2,p.5-6. 
7. Unirea Banatului, Transilvaniei şi Bucovinei, „Drum", 1973, nr. 4, p. 5. 
8. Mircea Streinul (1910-1945). Poet şi romancier, „Drum", 1975, 

nr. 4, p. 3-9. 
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„Analele Bucovinei" consideră o obligaţie morală să facă cunoscută 
în ţară activitatea acestei personalităţi şi îşi propune să întreprindă 
demersuri în vederea recuperării şi introducerii operei sale în circuitul 
ştiinţific al lucrărilor publicate peste hotare. 

Resume 

Apres une notice biographique, consacree a Vianor Bendescu, personnalite scientifique 
encore peu connue chez nous, messager de la spiritualite roumaine en Allemagne, l'article presente 
une liste, presque exhaustive.des titres des articles publies par V. Bendescu a l'etranger; la liste est 
prise de «Stidostdeutsche», le numero du 15 avril 1997. 

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



BUCOVINA ÎN AMINTIRI DIN ÎNCHISOARE 
DE VALERIU BRANIŞTE 

VASILE PRECOP 

Printre cărturarii ardeleni care au lăsat lucrări despre Bucovina şi 
despre activitatea lor în această provincie se remarcă şi Valeriu Branişte. 
În cei trei ani petrecuţi la Cernăuţi el a desfăşurat o bogată şi rodnică 
activitate, în mai multe domenii. În Amintiri din închisoare, dedică 81 de 
pagini locurilor, întâmplărilor şi oamenilor din această parte de ţară. 

Valeriu Branişte s-a născut la 10/22 ianuarie 1869, în Cincul Mare, 
comitatul Târnava Mare. După tată, provine dintr-o familie de iobagi, 
care, prin vrednicie, a ajuns la oarecare stare materială. Valeriu a frec
ventat şcoala primară în trei comune, absolvind-o în Sălişte. În toamna 
anului 1879 se înscrie la gimnaziul maghiar din Sibiu. Încă din gimnaziu 
citeşte multă literatură română (Negruzzi, Bolintineanu, Alecsandri etc.) şi 
germană (Schiller, Goethe), culege folclor de pe Valea Buii şi-l trimite la 
„Tribuna" din Sibiu. I se publică în cinci numere consecutive, în anul 1884. 

Anii de gimnaziu au lăsat în sufletele elevilor români amintiri 
dureroase: „Primii trei ani de gimnaziu i-am petrecut în şcoală, în 
completă întunecime. Fierbinţeli şi ameţeli mă apucă când mă gândesc la 
acei ani de martiriu intelectual. Stam ca vitele în şcoală, tot cu groaza în 
sân, dar şi eram trataţi ca vitele [ ... ], nu luminători, ci inchizitori erau 
pentru noi, în aceşti ani, cei mai mulţi dintre profesori"1• 

Interesul său se îndreaptă spre cultura română. V. Branişte 
organizează serbări cu programe artistice, joacă în piese de V. Alecsandri, 
pe care uneori, le şi regizează. Este printre cei opt elevi români, absolvenţi 
ai liceului din Sibiu - din 14 - în primăvara lui 1887. La banchetul 
absolvenţilor ia cuvântul şi Branişte. Profesorul N. Putnaky - singurul 
profesor pe care l-a avut în toate cele opt clase - îl caracterizează astfel, 
după cele rostite în cuvântare: „Am încălzit un şarpe la sân!" 

1 Valeriu Branişte, Amintiri din închisoare (însemnări contimporane şi 
autobiografia). Studiu introductiv de Miron Constantinescu şi Alexandru Porţeanu. Ediţie 
îngrijită şi note de Alexandru Porţeanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 64. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 67-79, Bucureşti, 1998 
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Pentru a putea urma cursurile universitare, cere şi obţine bursa 
Fundaţiei „Gojdu". La Budapesta, se înscrie la Facultatea de Filozofie, 
specialitatea principală limba şi literatura maghiară, iar specialităţile 
secundare: limba germană şi română. Student, este remarcat de profesori, 
mai ales de Alexandru Roman, care îl dorea urmaş la catedra de limba şi 
literatura română. Satisfăcând ambiţia tatălui, la 22 de ani, trece şi 
doctoratul, examen „mai mult scump decât greu", cum îl caracterizează 
ironic autorul. 

În 1891, este numit profesor de limba şi literatura maghiară la liceul 
din Braşov, la care funcţionează doi ani. Fire de tribun, i se pare că în 
şcoală, câmpul de acţiune nu-i oferă condiţii propice desfăşurării energiei 
personalităţii sale, că oamenii şcolii şi regulamentele şcolare împiedică 
avântul tineretului. Nici condiţiile materiale nu erau prea ispititoare. 
Adăugându-se, la Sibiu, „decepţii zguduitoare, care au spart lumea de 
legendă şi de idoli în care trăisem, am luat o hotărâre disperată - cum 
ziceam pe atunci - m-am decis a primi invitarea în Banat"2, şi în felul 
acesta renunţă la învăţământ3 • Se dedică vieţii agitate din presă, mai 
potrivită firii lui. 

Cariera de ziarist şi-o începuse la „Tribuna", la 29 august 1893, într-un 
timp de mari frământări politice: pregătirea Memorandului, prezentarea 
lui la Curtea Imperială din Viena şi consecinţele pentru români, certuri 
între reprezentanţii diverselor orientări politice, interese de grup şi vanităţi 
personale etc. 

V. Branişte, încă tânăr, fără experienţă, încrezător în spusele 
politicienilor, va învăţa meşteşugul de gazetar şi va începe să cunoască şi să 
aprecieze oamenii. Pe Eugen Brote, Slavici şi Mangra îi consideră trecuţi 
în tabăra celor ce se opun intereselor româneşti. Pe şeful Partidului 
Liberal, D.A. Sturdza, orbit de ura contra conservatorilor şi care cunoştea 
viaţa românilor ardeleni, îl judecă sever: „Sturdza ne-a demoralizat atunci 
mai mult într-un an, decât guvernele ungureşti în 50 ani"4

• 

În decembrie 1893, soseşte la Timişoara. Elaborează programul 
ziarului „Dreptatea", pe care-l conduce până în septembrie 1896. Îşi 
caracterizează aceşti ani de gazetărie ca „trei ani de muncă, jertfă şi 
suferinţă ( ... ). Dar mă îndulceam în sufletul meu cu această carieră de 
gazetar, nesiguranţa îmi devenise element de viaţă şi cu oroare mă 
gândeam la regularitatea de ceasornic a vieţii de profesor"5• Împreună cu 
Virgil Oniţiu, cumnatul său, face „o frumoasă excursie pe la băile săseşti". 

2 Ibidem, p. 562-563. 
3 Va mai reveni în învăţământ, tot la Braşov, în anul şcolar 1896/1897. 
4 V. Branişte, op. cit. 
5 Ibidem, p. 308. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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La Tuşnad îl găseşte „pe Caragiale cu băieţelul său. Eram mult împreună 
şi o duceam tot în discuţie. Caragiale ne luase la refec pentru limba ce o 
scriem şi vorbim, iar noi discutam dreptul nostru, al celor trei milioane de 
români, de a ne afirma şi particularismele noastre la crearea limbii literare 
[ ... ]. Caragiale nu admitea acest raţionament. El era maestru al limbii, noi 
ai istoriei "6

• 

În „Dreptatea", Branişte publică 72 de articole de acidă critică a 
politicii guvernului maghiar de asuprire socială şi naţională a românilor 
transilvăneni. Din cauza acestor articole, la 28 noiembrie 1894, i se intentează 
proces la Timişoara. Procurorul depăşeşte cu mult cadrul cazului Branişte 
şi aduce acuzaţii la adresa tuturor românilor. În timpul procesului, 
acuzatul se apără în limba română. V. Branişte este condamnat la doi ani 
închisoare, 1300 florini amendă şi suportarea cheltuielilor procesului. 

Obţine o eliberare pe cauţiune. În acest răstimp face câteva excursii, 
participă la nunta colegului său Ioan Petrovici, la Gavojdia-Lugoj. La 
nuntă citeşte cu deosebit talent poezia La crâşma verde a lui T. Robeanu, 
publicată în „Convorbiri literare". Printre nuntaşi se afla şi dr. Petru 
Barbu, care studiase la Cernăuţi şi îl cunoştea pe T. Robeanu. Plăcându-le 
poezia, i se trimite autorului o felicitare cu semnăturile nuntaşilor. „Atunci 
(G. Popovici - n.n.) a pus ochii pe mine - contribuind negreşit şi vanitatea 
omenească la aceasta - şi nu a mai luat ochii de pe mine, până nu a reuşit a 
mă duce în Bucovina"7• În temniţă intră la 18 martie 1895, la Vaţ. După 15 
luni de detenţie, este eliberat la 7 iunie 1896. 

Branişte scrie Amintiri din închisoare, între 11 aprilie şi 10 iunie 
1918, în închisoarea din Seghedin (546 pagini). Claustrat între patru pereţi, 
fără ştiri, fără activitate, începe să reînvie în amintire evenimente, fapte, 
oameni de altă dată. „Astfel, m-am hotărât să aştern aceste amintiri pe 
hârtie, aşa cum îmi vin în minte, fără nici o pretenţie literară. Însumi nu 
ştiu încă, ce va ieşi din acest început şi până unde voi ajunge cu înşirarea 
amintirilor şi evenimentelor. N-am la îndemână nici o însemnare, nici o 
cronologie şi nici chiar calendar. Astfel, se poate prea uşor că voi greşi 
da.te şi ani în înşirarea evenimentelor ce-mi trec prin minte. Poate voi 
ajunge ulterior să revăd aceste însemnări şi poate atunci să corectez ce va 
fi de corectat"8• Lectorul de azi al acestor Amintiri din închisoare îl 
invidiază pe autor pentru bogăţia de date, nume, întâmplări, amănunte etc. 
şi admiră memoria prodigioasă şi talentul de povestitor. Editorii din 1972 
nu au avut prea mult de corectat. 

6 Ibidem, p. 309-310. 
7 Ibidem, p. 267. 
8 Ibidem, p. 4. 
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Segmentul de amintiri despre Bucovina cuprinde două capitole: În 
Bucovina şi Pribegia mea. Chiar din prima frază, autorul notează o 
caracteristică psihică a noilor săi concetăţeni: „Deja din capul locului am 
avut prilej să cunosc tertipurile bucovinenilor cauzate de gelozia şi 
neîncrederea reciprocă"9• Asupra acestor „tertipuri" insistă şi le pune pe 
seama politicii şi a administraţiei austriece, care stăpânea popoarele 
potrivit principiului „divide et impera". După câteva fraze repetă: „Mai 
târziu, când am văzut că nu sunt în mica Bucovină doi oameni influenţi, 
cari să se încreadă pe deplin unul în celălalt şi să fie «prieteni politici», cum 
înţelegeam eu prietenia, am putut pricepe această apucătură"10• Şi, după o 
pagină, într-o paranteză, scrie din nou: „Era îngrozitor ce repede se uzau 
oamenii de valoare în această ţărişoară, plină de intrigi!"11 . 

În iunie 1897, soseşte la Cernăuţi, unde va desfăşura o intensă 
activitate până în 1900. La acea dată avea 28 de ani, din care trei în 
învăţământ, 15 luni de închisoare politică, doi în presă - era om pe deplin 
format. La începutul discuţiilor cu bucovinenii, Branişte nu se arăta prea 
entuziasmat de perspectiva plecării la Cernăuţi şi găsea noi pretexte 
pentru a-i refuza; totuşi G. Popovici insistă şi, în cele din urmă, îl 
înduplecă, mai ales că i se oferă condiţii materiale excelente: 4000 florini 
pentru a-şi plăti datoriile, 400 florini cheltuieli cu mutatul şi 200 florini 
lunar cu începere de la 1 iulie 1897. În Bucovina venise prin Viena, aşa 
cum îi ceruse G. Popovici, se întâlneşte cu Aurel Onciul, căruia i-a fost 
oaspete o zi şi o noapte, dar „sub cea mai mare discreţiune, ca nimeni să 
nu ştie de aceasta'', cum îşi aminteşte cu mirare şi ironie. Cernăuţiul îi face 
o impresie „cât se poate de rea". Închiriază o cameră la hotelul „Weiss", 
devenit mai târziu „Palatul naţional", la parter. 

Cunoscând bine, din practica transilvană, meşteşugul gazetăresc în 
redacţie şi în tipografie, fiind bun organizator, cu prestigiu în faţa tipo
grafilor şi a colaboratorilor, V. Branişte, în discuţiile despre condiţiile 
apariţiei ziarului „Patria" îşi ia toate măsurile necesare ca să fie pe deplin 
stăpân, să poată munci liber, fără ingerinţe din afară. Formalităţile se 
încheie repede cu înţelegătorul şi generosul boier Modest Grigorcea. 
Primul număr al ziarului apare la 1/14 iunie 1897. De la început, ziarul 
apărea de trei ori pe săptămână şi a făcut bună impresie: „Abonamentele 
curgeau gârlă. Nemaipomenit în Bucovina"12• Ultimul număr, sub redacţia 
lui Branişte, va apărea în 4 mai 1900. 

9 Ibidem, p. 325. 
10 Ibidem, p. 326. 
11 Ibidem, p. 327. 
12 Ibidem, p. 329. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Sosit în Bucovina , V. Branişte şi prietenii săi au luat măsuri de 
precauţie ca activitatea lor să nu fie suspectată ca fiind activitate politică. 
Editor al „Patriei" apare dr. Emil Criclevici, iar redactor responsabil, 
Reus, un cavaler scăpătat, de peste Prut. În ziar nu apare numele numele 
lui Branişte. Se înscrie ca student „extraordinar" la cursurile profesorului 
l.Gh. Sbiera, pentru a putea motiva prezenţa sa în Cernăuţi. În ciuda 
acestui fapt, a fost urmărit pas cu pas de cum a pus piciorul în Bucovina. 

Grija de căpetenie a lui Branişte, odată stabilit la Cernăuţi, a fost să 
cunoască temeinic viaţa în toată complexitatea ei, „în această ţărişoară 
subminată de patimi şi invidii", cum o caracterizează el. În mod firesc, 
ziarul fiind patronat de boieri, mai întâi îi cunoaşte pe aceştia. Cicerone i-a 
fost bătrânul Grigorcea, „bun român şi om de inimă[ ... ] Astfel am ajuns în 
scurtă vreme să cunosc viaţa boierilor români din Bucovina, la ei acasă, pe 
moşiile lor, cu toate părţile ei luminoase şi umbroase"13• 

Pentru a le câştiga adeziunea, interesul şi sprijinul pentru politica sa, 
guvernul vienez „a echivalat rangurile boiereşti cu ale propriei nobilimi, 
ţinând seama de titlu, vechime şi avere, boierii păstrăndu-şi privilegiile vechi, 
moldovene, corespunzând cu denumiri noi, austriece. Hurmuzăcheştii au 
devenit baroni, apoi familia Stârcea, din care „l-am cunoscut mai bine 
numai pe baronul Victor Stârcea, om de ştiinţă şi cu deosebit tact poli
tic"14. Dintre cavaleri îi aminteşte pe cei trei fraţi Flondor (Tudor, Iancu şi 
Nicu), pe doi fraţi Grigorcea, pe Volcinschi „medic-şef al Institutului de 
Maternitate, care avea fete excelent crescute româneşte (pare-mi-se toate 
s-au măritat după străini, în lipsă de partide româneşti)" 1 s. Lista se continuă 
cu Popovici, Goian, Buchental-Dobrowolski (compozitor român apreciat). 
Nu-i uită pe cei scăpătaţi: „Erau apoi şi «cavaleri» fără moşii, răzeşii de 
peste Prut şi alţii, cărora nu le mai rămăsese din gloria străbună decât 
strălucitorul titlu" 16. În privinţa educaţiei în spirit românesc, Branişte 
observa că femeile erau superioare bărbaţilor: „Peste tot am găsit în 
Bucovina o serie de femei cu intelect şi temperament românesc, 
superioare bărbaţilor [ ... ]. Şi creşterea românească a fetelor ca sentiment şi 
conştiinţă era în multe case mai solidă decât a băieţilor. Şi e enormă 
pagubă că multe din acestea s-au pierdut în urma lipsei de partide 
româneşti. Cazul Macsonyştilor de la noi"17

• 

Nobilii, proprietari de pământ, în bună parte, îşi administrau moşiile 
singuri. Sub raport administrativ, marile moşii formau unităţi administra-

13 Ibidem, p. 331. 
14 Ibidem, p. 334. 
15 Ibidem, p. 335. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 335. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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tive, separate de comune, cu secretar şi poliţie proprii. Primarul comunei 
nu avea dreptul de a se amesteca în nici un fel pe moşie. În schimb, dacă 
moşierul avea pământuri în comună, atunci acesta devenea primarul 
comunei. Aşa era Modest Grigorcea, primar în comuna Carapciu pe Siret. 
„Aceşti moşieri, dacă grijeau de administrarea moşiilor lor (cei mai mulţi o 
făceau în regie proprie) puteau fi mici regi" 18• Moşiile nobililor nu se 
puteau vinde fără acordul Comitetului Ţării ales de Dieta Bucovinei. Fără 
sentinţă judecătorească nu se putea interveni pe moşiile nobililor. Politica 
guvernului era de a-i atrage în servicii publice. Chiar dacă în tinereţe au 
îndeplinit anumite funcţii, nu după mult timp, demisionau şi se retrăgeau 
la moşii. Vara trăiau la ţară, venind în contact cu ţăranii. Respectau cu 
sfinţenie vechile obiceiuri boiereşti, uneori asistau la hora tineretului 
sătesc şi chiar se prindeau în horă. Cununau şi botezau. În caz de nevoie, îi 
ajutau pe ţărani „cu una, cu alta", cum zicea Branişte. „Nu se înstrăinaseră 
de viaţa neaoşă a poporului, deşi ca limbă de conversaţie se încuibase în cele 
mai multe case boiereşti limba germană, ca semn de cultură superioară" 19 . 

Cunoscându-i bine pe boieri, ne-a lăsat câteva caracterizări de fin 
psiholog. Aurel Onciul, „temperament foarte vivace, om cu vederi foarte 
clare. Păcat că vedea într-un fel şi făcea în alt fel! Avea şi el păcatele 
birocraţiei austriece, pe care am avut prilej să le cunosc cu îmbelşugare în 
Bucovina"20

• Bătrânul Grigorcea, tatăl lui Modest, pe când era student la 
Graz, în 1871, stricase petrecerea studenţilor germani care sărbătoreau 
victoria împotriva Franţei (căderea Sedanului). Cerând cuvântul, el se suie 
pe o masă şi strigă: „Vive la France!" Şi Branişte continuă: „Gălăgia ce s-a 
iscat se poate închipui. Toţi au sărit cu săbiile asupra lui, dar el, prinzând un 
scaun, s-a apărat până ce a ieşit pe uşă afară. Au urmat !llensurile obligate 
(duelurile studenţeşti - n.n.) etc. dar şi-a făcut cheful, şi-a uşurat sufletul 
mâhnit. A stricat nemţilor petrecerea"21 • Pe vremea când îl vizita Branişte, 
trăia la Carapciu pe Siret, la moşie, ocupându-se de agricultură şi creşterea 
vitelor. Soţia sa era de origine germană, dar pe deplin românizată. 

Lui Iancu Flondor i-a fost apropiat şi l-a caracterizat în felul următor: 
„Om de temperament era Iancu, cavaler de Flondor. Acesta parcă nu era 
bucovinean. Nu aducea nici cu fraţii săi. Bărbat foarte instruit, de o inteli
genţă superioară, ager la judecată şi energic la vorbe, dar şi la fapte, vorbea 
«ca din topor». Deşi elegant şi enorm de îngrijit, cum se prezenta în public, 
nu alegea vorbele, scăpând câteodată vorbe aspre, de se uitau unii la alţii 
miraţi şi dădeau din cap în semn de dezaprobare. Dar toţi îl respectau, 
ştiindu-l om de absolută cinste, liber de intenţii rele. Singurul lui cusur 

18 Ibidem, p. 336. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 326. 
21 Ibidem, p. 331. 
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mare era nervozitatea. N-avea răbdare s-asculte pe alţii [ ... ]. El cerea tot 
puţine vorbe, dar cu atât mai multe fapte[ ... ]. Cu lunile am petrecut la el la 
moşie [ ... ],întreaga mea fire îi era simpatică, dar odată era să mă bată (nu 
înţelegea de ce Branişte asculta atent toate „prostiile" oamenilor ~ n.n.). 
El era deşi sociolog în cugetare, aristocrat în simţire şi gust"22• 

Baronul N. Musteaţă, reprezentant al Comitetului Ţării la 
inaugurarea şcolii agronomice din Rădăuţi, a ţinut o alocuţiune în limba 
română („el vorbea mai slab româneşte din toţi", precizeazăBranişte), 
fiindu-i greu să pronunţe cuvântul „îndeletnicire". Tot N. Musteaţă a fost 
delegat să-l primească pe Regele Carol I. În trecere de la Bucureşti spre 
Berlin, regele i se adresează româneşte, dar baronul îi răspunde în 
germană, motivând: „Majestăt, wir sind deutsch erzogen" (noi suntem 
educaţi/crescuţi/ în spirit german). Acest incident a fost popularizat de 
Branişte, prin presă, şi a produs mult sânge rău bunului şi cam naivului 
baron. Până azi, această întâmplare serveşte ca exemplu pentru gradul 
germanizării păturii culte româneşti din Bucovina. 

„Viaţa socială era foarte dezvoltată în Bucovina, dar separată după 
clasă şi grad social. Casele boiereşti şi ale «burghezilor» mai înstăriţi erau 
primitoare şi ospitaliere, deschise pentru oaspeţi, care erau totodată bine 
primiţi şi bine văzuţi"23 . Boierii bucovineni îşi însuşiseră moravurile şi 
eticheta nobilimii austriece, altoite pe prea marea ospitalitate românească. 
Autorul dedică multe pagini felului de viaţă boierească, vara la moşie, 
iarna la Cernăuţi; de la primirea musafirilor, găzduirea lor în camere 
anume pregătite, mulţimea şi diversitatea bucatelor şi băuturilor, 
discuţiile, glumele, toaletele (doamnele cu multe bijuterii, cu decolteuri, 
„fetele erau însă modest îmbrăcate, simplu, fără decoltaj bătător la ochi şi 
cu puţine giuvaere"). „La masă serveau lachei. Era remarcabil că întreaga 
servitorime erau români de pe moşie, crescuţi anume pentru acest serviciu. 
Şi erau foarte îndemânatici şi discreţi. Numai bucătarul «francez» era de 
obicei polonez. Aceştia erau trimişi din când în când «În lume» să înveţe 
novităţile bucătăriei" 24 • De la masă nu lipsea „mămăliga galbenă, 
frumoasă". Şi balurile, destul de frecvente, se desfăşurau cu păstrarea unei 
riguroase etichete. Petrecerile boierilor nu cădeau în frivolitate; ale 
burghezilor, adeseori, deveneau apăsătoare, se bea prea mult şi se aranjau 
jocuri de cărţi. Cum Branişte era un bun dansator, cântăreţ priceput, era 
nelipsit la baluri şi petreceri, bine primit mai ales de doamne şi fete. De 
aceea va putea scrie: ,,În Cernăuţi am trăit zile frumoase, foarte frumoase. 
Aici mi-am trăit zilele de tinereţe, la care mă gândesc cu drag"25 • 

12 Ibidem, p. 342-343. 
23 Ibidem, p. 357. 
24 Ibidem, p. 358. 
25 Ibidem, p. 346. 
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Starea socială de mijloc era firavă: „Puţini industriaşi români resfiraţi, 
rămăşiţe ale breslelor vechi (de ex. cojocari) şi negustorii români, armeni 
şi greci românizaţi se pierdeau în marea de străini [ ... ]. Nu formau un 
factor de seamă. Se făceau însă încercări pentru a se crea şi întări acest 
strat. Mai ales la Suceava". Adevărata „clasă de mijloc" care însă se 
considera „cea de sus" - erau românii intelectuali, care au luat calea 
birocraţiei, în continuă luptă de a ajunge în poziţii privilegiate şi de a 
obţine anumite beneficii. Birocraţia aceasta austriacă absorbea, în toată 
puterea cuvântului, întreaga generaţie de intelectuali a românilor bucovineni. 
Invăţători, profesori, judecători, funcţionari la administraţie, la poştă şi 
telegraf, la finanţe, la Fondul Religionar etc„ se aflau cu toţii îndrumaţi pe 
această scară, „privind fiecare în sus, gata a da din coate dacă se îmbulzeşte 
cineva să-i taie calea, dar şi gata a pune piedică celui de dinaintea lui spre 
a-i lua mai curând locul"26

• Şi dintre preoţi, mulţi se comportau ca aceşti 
funcţionari. Fiind plătiţi de Fondul Religionar, nu-şi dădeau silinţa să 
umple bisericile de credincioşi, ba unii se luau la întrecere cu boierii; aveau 
sală de biliard, teren de tenis, mergeau la vânătoare, chiar duminica. 

V. Branişte vizitează mănăstirile. Aceste vizite îi lasă un gust amar. 
La Suceviţa, arhimandritul Renei, om de lume, dă un „bal improvizat" la 
care participă multe femei, se dansează şi se chefuieşte până dimineaţa, se 
cântă „Funiculi, funicula", cântecul italian atunci la modă. Şi arhimandritul 
Ciuntuleac de la Suceava se îmbrăca elegant şi era modern; la masa lui, tot 
chefuri! Farsor politic. 

Moaştele Sfântului Ioan cel Nou nu-l impresionează pe Branişte, le 
priveşte cu ochii unui sceptic. Totuşi redă cele relatate de o doamnă în 
vârstă, evreică, din Viena. Aceasta îi povesteşte că fiica ei, grav bolnavă, 
ani în şir nu s-a putut ridica din pat. A fost la vestiţi medici, la băile cele 
mai renumite. Fără rezultate. Disperată, ascultă îndemnul unor vecine şi 
vine cu fata la Sfântul din Suceava. Fetiţa atinge moaştele şi se ridică din 
targa în care era purtată. S-a vindecat văzând cu ochii. Relatarea aceasta 
nu-l pune pe gânduri; o consideră reclama „îngrozitorului Sfânt de la 
Suceava". 

Mănăstirea Putnei ajunsese într-o stare de vădită decădere: „Parcă 
anume căuta guvernul să dea prilej vremii şi oamenilor să prăpădescă acest 
lăcaş [ ... ]. Am plâns de mâhnire, când am fost aici", conchide autorul27

• 

Deoarece se apropiau 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, 
Consistoriul întocmise un deviz de câteva sute de mii pentru restaurare. 
Guvernul tergiversa aprobarea, apoi a respins-o. Arhimandritul Renei - ce 
urma să fie numit la Putna - revoltat, ieşi din consiliul care tocmai respin-

26 Ibidem, p. 336-337. 
27 Ibidem, p. 368. 
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sese cererea de restaurare şi-i mărturisi necazul lui Branişte, întâlnit în 
cale. Acesta îl sfătuieşte să se întoarcă repede la guvernator şi să-i 
comunice, „în mare secret", că Branişte saltă de bucurie la auzul refuzului 
aprobării reparării mănăstirii, fiindcă va scrie un înflăcărat apel către 
întreaga naţiune română, prin care va arăta că guvernul nu admite ca din 
averea de sute de milioane, lăsată de Ştefan mănăstirii, să se execute 
lucrările de reparaţii şi prin care va cere întregii suflări româneşti să 
contribuie la restaurarea demnă a mănăstirii şi mormântului. Arhiman
dritul face întocmai. Temându-se de scandal politic, guvernatorul revine 
asupra primei hotărâri şi aprobă devizul. Comentariul lui Branişte la acest 
episod: „Cu această apucătură s-a restaurat mănăstirea de la Putna, ca apoi 
la serbarea centenară să se inaugureze festivitatea cu cântarea Gott erhalte 
(imnul austriac - n.n.) la căpătâiul lui Ştefan cel Mare"28• 

A treia pătură socială - ţărănimea - se întâlneşte mai rar în Amintiri 
şi atunci, ca mulţime din care nu se desprind individualităţi. Iată una din 
prezentări: „Poporul român nu este la fel. În unele comune ale districtului 
Suceava, apoi în regiunile Câmpulungului şi ale Rădăuţilor, este un popor 
admirabil, treaz, înstărit, cult, conştient, frumos de-ţi era mai mare dragul 
să petreci în mijlocul lui. Curat la port, cumpătat în purtare şi ager la 
minte, cu mers elastic, figuri impozante, purtând încă în unele părţi plete 
lungi până la umeri, parcă vedeai pe celebri arcaşi ai lui Ştefan cel Mare. 
Aveau conştiinţa naţională de moldoveni, dar ştiau că sunt români şi fraţi 
cu cei din Ardeal şi regat. Au cântece frumoase, jocuri caracteristice şi 
păstrează încă tradiţii din vremurile strălucite ale istoriei româneşti. Au 
păstrat şi multe obiceiuri din cultul '/echi păgân, sub haină străvezie 
creştinească. Atitudinea acestui popor la adunări politice şi la alegeri era 
de admirat. trebuia să te închini lui"29• Conducătorii săi, însă, îl educă în 
cultul unui „austriacism" ce-l îndepărtează de interesele lui naţionale. 
Pentru ilustrarea acestui fapt, dă exemplul unei adunări populare de la 
Frătăuţii Vechi, la care veniseră cam 6000 de ţărani din regiune. Branişte 
este primit cu Deşteaptă-te române şi dus de umeri până la tribună. Spre 
marea lui surpriză, festivitatea începe cu imnul împărătesc pe care îl cântă 
cu evlavie, ca la strană în biserică, precis şi solemn toate strofele. 

Autorităţile austriece nu se îngrijesc prea mult de starea materială a 
ţărănimii. S-a făcut deosebit caz de „un prooroc" ivit dintre ţărani, care 
predica, cu succes, împotriva nenorocirii aduse de băutură în sat. Ţăranii, 
chiar sate întregi, se lăsau de acest nenorocit nărav. Autorităţile, în loc să 
încurajeze acţiunea, l-au expulzat pe iniţiator! Sătenii sunt receptivi la 
ideile noi, se implică în traducerea lor în faptă. Consilierul de tribunal 

28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 333. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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A. Pridie începuse o largă mişcare, în vederea înfiinţării unui internat 
pentru elevii români de la şcolile din Cernăuţi. Branişte îmbrăţişează cu 
entuziasm această adevărată mişcare naţională, se deplasează prin sate, 
ţine cuvântări prin care lămureşte ce se urmăreşte prin înfiinţarea 
internatului, dar şi „câte toate". Sătenii „ne puneau carele la dispoziţie şi 
conduse de studenţi universitari («Junimea») treceau străzile satului de-a 
lungul [ ... ]. «Junimea» punea pe toţi «la condică», dându-se din când în 
când seamă în public despre rezultatul colectei, care a fost satisfăcător. Eu 
sprijineam mişcarea şi pe motiv politic, aprofundam conştiinţa naţională şi 
dedam ţăranii la jertfă conştientă pentru cauza naţională"30• 

Pentru întărirea sentimentului naţional, un rol important îl jucau 
societăţile culturale. Branişte dă viaţă unor societăţi adormite, organizează 
noi societăţi, le alcătuieşte statute, prin ele dinamizează viaţa culturală 
românească din Bucovina. Învie la viaţă nouă, cum se exprimă el, „Clubul 
tinerimii'', alegând ca preşedinte pe dna Ana de Grigorcea, vicepreşedintă 
dra Minodora Stefanelli, secretari erau dna Tomiuc şi autorul Amintirilor. 
Clubul organiza întruniri sociale, conferinţe publice, excursii cu programe 
etc. Numai Branişte a ţinut peste 20 de conferinţe din domeniul literaturii 
şi istoriei româneşti, cu mare succes la public. 

În ochii lui Branişte, de cel mai înalt prestigiu se bucura „Societatea 
Doamnelor Române", condusă de văduva Popovici, născută contesă Logo
thetti. Consideră că „Societatea pentru Cultura şi Literatura Română din 
Bucovina" vegeta sub conducerea consilierului Dionisie cavaler de Bejan; 
totuşi, apreciază înfiinţarea de către acesta a „Societăţii Tipografice" şi a 
„Casei Naţionale". Elogiază activitatea Societăţii Studenţeşti „Junimea", 
în sânul căreia se cultivau viaţa socială şi literatura, citindu-se lucrări 
originale, critici, traduceri etc. O activitate meritorie desfăşura Societatea 
Corală „Armonia", cu peste 100 membri activi, cântăreţi şi cântăreţe. 

Nefiind teatru românesc în Cernăuţi, românii participau la spectacole 
germane, la teatrul oraşului. Au organizat spectacole dramatice, cu actriţa 
Agatha Bârsescu, fostă societară a teatrului de curte din Viena. Actriţa se 
simţea bine între românii cernăuţeni, care au sărbătorit-o în cadr1:1l 
„Clubului tinerimii" şi unde a recitat poezii de Eminescu. 

La Suceava a susţinut câteva concerte corul bisericesc din Iaşi, 
condus de Gavril Muzicescu. Concertele s-au transformat în manifestări 
naţionale. Orice acţiune artistică trebuia să devină un instrument de 
cultivare a simţirii româneşti. Venise un excelent taraf din România, cu 
repertoriu numai românesc şi cânta într-o grădină în Cernăuţi. Guverna
torul, contele Goess, i-a interzis să apară în localuri publice, dar „Clubul 
tinerimii" l-a luat sub patronajul său. 

30 Ibidem, p. 369. 
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Personalităţi din domeniul culturii se bucură de atenţia grijulie a lui 
Branişte, care le zugrăveşte chipul şi locul în domeniul lor de activitate, cu 
înţelegere, cu deplină obiectivitate. Pe savantul I.Gh. Sbiera - ale cărui 
cursuri nu rezistă să le urmeze - bătrân, la sfârşitul carierei, în timpuri noi, 
cu alte concepţii lingvistice, singuratic, îl judecă prea aspru: „Ce 
nenorociere a fost omul acesta pentru multe generaţii ce i-au trecut pe sub 
mână. Alt profesor făcea minuni"31 • 

Cu S.Fl. Marian, paroh al Mirăuţilor şi profesor, membru al 
Academiei Române, „om de inimă, cinstit, dar cu puţină energie", au 
constituit Asociaţia Clerului Român Ortodox. Înaltul cler şi profesorii de 
la Facultatea de Teologie s-au înscris şi ei în asociaţie, cu gândul de a 
parveni la conducere. Guvernul nu vedea cu ochi buni asociaţia, se temea 
că nu va fi în stare să manipuleze clerul în interesele sale: „Acesta a fost 
unul din motivele prigonirii puse de guvern la cale contra mea spre a mă 
scoate din ţară"32• După plecarea lui Branişte asociaţia s-a stins. 

Foiletonistul M. Teliman a colaborat la „Patria" şi îi face lui Branişte 
necazuri pentru felul său boem de trai, dar mai cu seamă fiindcă nu se 
putea dezvăţa de pahar. Foiletoanele lui Teliman erau celebre şi sporeau 
abonamentele. V. Branişte îl compară cu I.L. Caragiale. Culegerea de 
foiletoane a lui George Tofan nu satisface pe deplin şi promite că va edita 
el una. Păcat că nu s-a ţinut de cuvânt. 

Personajele din Amintiri nu devin fiinţe uscate, prinse într-un ierbar, 
ci oameni ce trăiesc: se bucură ori se întristează, îşi fac planuri, suportă decepţii, 
au păcate şi virtuţi, fac parte dintr-o colectivitate căreia îi sunt credincioşi 
sau potrivnici, formează o „omenime" românească de sfârşit de secol. 

În lumea politică bucovineană domnea discordia între tineri şi 
bătrâni, între boieri şi funcţionari, între grupuri de interese adverse etc., 
iar autorităţile austriece ştiau să exploateze de minune lipsa de pregătire 
politică şi slăbiciunile omeneşti. V. Branişte pune problema organizării 
unui partid naţional independent. Au început consultări, s-au fixat comisii 
şi subcomisii, s-au ascultat toti cei ce aveau ceva de spus etc. În toamna lui 
1897, Partidul Naţional Român era bine pus pe picioare. În fruntea lui era 
o „dirigentă" din care făceau parte toţi deputaţii români din Camera Impe
rială şi din Dieta Ţării, precum şi delegaţi aleşi din districtele româneşti şi 
directorul ziarului partidului. Districtele îşi aveau comitete locale şi oameni 
de încredere în fiecare comună românească. „Ideea fundamentală, care 
transpira totul, fără să bată toba mare, era să se emancipeze politica româ
nilor bucovineni de sub tutela (epitropia) guvernului şi să pornească din 
sânul poporului [ ... ]. Voiam să facem politică din voinţa liberă a poporului 

31 Ibidem, p. 349. 
32 Ibidem, p. 349. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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întreg şi nu din graţia guvernului, a cărui artă de guvernământ se reducea 
la tradiţionalul «divide et impera!»"33• Acest program a fost îmbrăţişat cu 
entuziasm de boieri şi de tineret. 

Conflictul între guvernul ţării şi Partidul Naţional Român s-a declan
şat la alegerile pentru Dieta Ţării, din 1898. Pentru aceste alegeri, potrivit 
înţelegerii între guvernul central şi deputaţii români din Parlamentul 
vienez, urma să se cedeze un număr de mandat'- românilor. Formal, guver
natorul Bourguignon a respectat „pactul", dar şi-a rezervat dreptul de a 
aproba numele candidaţilor români, acceptând numai cozile de topor. Sub 
pretext că dr. Gh. Popovici este deputat în Parlamentul central, i se refuză 
dreptul de a candida la Câmpulung pentru Dieta cernăuţeană. Românii n-au 
cedat şi, după fel de fel de peripeţii, reuşesc să-l aleagă pe Popovici. 

Ca represalii, măsurile contra ziarului „Patria/ se înmultesc, se 
cenzurează mai multe articole. În legătură cu cenzurarea ziar~lui, V. 
Branişte proceda în felul următor: „Trăgeam câte exemplare se putea din 
ediţie, înainte de ce veneau detectivii, şi le duceam la loc sigur, apoi 
scoteam ediţia a doua cu coloanele albe, peste care lucea în litere mari 
vorba «confiscat». Lumea se rupea după exemplare din ediţia primă. Se 
găsiră evrei care să «finanţeze» şi partea aceasta, acoperindu-şi spesele şi 
făcând afaceri bune [ ... ]. Ei îşi găseau socoteala, iar nouă bun serviciu de 
propagandă"34 • Colecţia întreagă a acestor numere ale „Patriei" se găseşte 
în arhiva familiei Branişte. 

Redacţia ziarului a dat în judecată guvernul, îndrăzneală nemai
pomenită! Negăsind avocat să pledeze româneşte în instanţă, o face 
Branişte cu „plenipotenţa" redacţiei. Procesul a devenit senzaţia zilei; 
prima dezbatere românească în faţa tribunalului ţării! Judecătorii şi 
procurorul erau şi ei români. Un public român numeros a asistat la proces. 
Apărătorul a vorbit strălucit despre presă şi libertate. Aceasta a umplut 
paharul şi guvernatorul s-a hotărât să-l trimită „acasă" pe Branişte. 

Poliţia adunase „ un tornuleţ considerabil" de acte ce incriminau 
activitatea lui V. Branişte de când a pus piciorul în Bucovina. I se puneau 
în spate şi fapte de care acesta nici nu auzise. În vara lui 1899,la un bal dat 
de guvernator, după ce făcuse curte asiduă soţiei guvernatorului şi fetelor
„gâşte", la plecare, soţia unui colonel nou-venit în garnizoană, o doamnă 
cu purtare prea liberă ce scandaliza burghezia mare cernăuţeană, îi 
şopteşte că tocmai în timpul balului, guvernatorul a semnat hotărârea 
expulzării sale. Ordinul trebuia înmânat lui Branişte şi pus în aplicare. 
Acesta cu ingenioztate, îndrăzneală şi sprijinul tuturor prietenilor, a reuşit 
să evite formalitatea primirii ordinului. Primele trei zile a stat ascuns la 

33 Ibidem, p. 374-375. 
34 Ibidem, p. 383. 
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familia Grigorcea, domiciliul său fiind supravegheat de poliţişti şi detectivi. 
Urmează pribegia rocambolescă ce durează din vara anului 1899 până la 
Paştile lui 1900. Mutându-şi gazda din loc în loc, îşi organizează un 
adevărat serviciu de legătură cu ziarul, pe care îl dirijează de parcă nu s-ar 
fi întâmplat nimic. Branişte a devenit un fel de erou popular, povestindu
se pe seama lui aventuri şi deghizări din cele mai fantastice. Dar jocul a 
devenit periculos şi Branişte pleacă la Bucureşti şi la Braşov, unde află că 
la Cernăuţi s-a încheiat faimosul „pact" între guvern şi majoritatea de 
putaţilor români (nu l-au semnat Iancu Flondor, Gh. Popovici şi Modest 
Grigorcea). Partidul este acaparat de „pactişti" ce doreau să pună mâna şi 
pe ziar. V. Branişte se întoarce la Cernăuţi şi, de comun acord cu Gh. 
Popovici şi Iancu Flondor, decide suspendarea „Patriei". Apare ultimul 
număr al ziarului, în care cei trei gazetari îşi iau rămas bun de la cititori, îşi 
lichidează „gospodăria" adunată cu dragoste doi ani de zile. 

„Cu aceasta s-a încheiat activitatea mea bucovineană. Alăturea cu 
Flondor şi Popovici am fost sărbătorit ca erou al Bucovinei. Calendarul 
bucovinean ne-a adus portretele"35• 

Cititorul de azi al Amintiri/or are impresia că autorul îşi exagerează 
importanţa rolului său în Bucovina, că se supraestimează. Însă George 
Tofan, în 1905, cere de la prietenul său Iosif Vihovici date despre V. 
Branişte şi M. Teliman. Iată ce îi răspunde: „Branişte era independent, nu 
se lăsa influenţat de nimene. Toate articolele importante erau de Branişte 
[ ... ] voia să dea el o directivă politică şi toţi să i se supună [ „.]. Deci e 
meritul lui (al lui Gh. Popovici - n.n.) că Branişte a venit în Bucovina"36• 

Lectura Amintirilor din închisoare, document social-istoric şi operă 
literară, pune într-o lumină aparte societatea românească din Bucovina 
sfârşitului veacului al XIX-lea. 

Resume 

L'auteur evoque la personnalite du journaliste et de l'homme politique Valeriu 
Branişte, mettant en lumiere la participation de celui-ci a la vie sociale et politique de 
Bucovina. Sont aussi presentees Ies impressions et Ies oj:>inions de V. Branişte sur le 
degre de l'implication des diverses categories sociales de Bucovina dans la vie politique 
de la province. 

35 Ibidem, p. 406. 
36 T. Balan, Corespondenţa lui George Tofan, Cernăuţi, 1943, p. 31-32. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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SOCIETATEA „JUNIMEA" DIN CERNĂUŢI, 
ÎN LUMINA DOCUMENTELOR 

D. VATAMANIUC 

Societatea „Junimea" este înfiinţată de studenţii români de la 
Universitatea din Cernăuţi, ca o continuare a Societăţii „Arboroasa", 
desfiinţată de autorităţile administrative austriece din capitala Bucovinei 
în 1877, pentru orientarea spre România1• O monografie a ei intenţiona să 
realizeze Ilie Dugan, dar nu publică decât prima parte consacrată 
Societăţii „Arboroasa"2• O continuare a demersului critic al lui Ilie Dugan 
întreprinde Anghel Popa în lucrarea sa, în care prezintă activitatea 
Societăţii Academice „Junimea" din Cernăuţi, desfăşurată între anii 
1878-19383. Şi această lucrare este unilaterală4, întrucât se limitează la 
fondul documentar al fraţilor Dugan de la Arhivele Statului din Iaşi. 

Societatea „Junimea" este cea mai importantă „reuniune" stu
denţească din: Bucovina, prin buna organizare şi activitatea culturală 
îndelungată, desfăşurată în Ţara de Sus a Moldovei, între 1878 şi 1938 .. 
Presa se ocupă îndeaproape de activitatea ei. Corespondenţele trimise de 
Dionisie O. Olinescu din capitala Bucovinei revistei „Familia", condusă de 
Iosif Vulcan, se constituie într-un jurnal al prezenţei acestei societăţi, 
deosebit de active, în Bucovina sub stăpânirea austriacă5 • De aici luăm 
cunoştinţă că „Junimea" era o societate deschisă tuturor etniilor, dacă 
aderau la programul său şi interzicea activitatea politică de partid în cadrul 
ei. Tot de aici aflăm că primul preşedinte al Societăţii „Junimea" a fost 
Dimitrie Onciul6, student la filozofie, viitorul istoric. Se face cunoscut şi 
prin activitatea sa în societatea „Arboroasa", fără să fie implicat în procesul 

1 Teodor Balan, Procesul „Arboroasei", 1875-1878, Cernăuţi, Tiparul „Glasul 
Bucovinei", 1937. 

2 Ilie Dungan, Istoricul Societăţii Academice Romăne „Arboroasa" (1875-1877), 
Bucureşti, Editura Societăţii, 1930. 

3 Anghel Popa, Societatea Academică „Junimea" din Cernăuţi, 1878-1938, 
Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală „Alexandru Bogza", 1997. 

4 Prezentarea cărţii în acest volum. p. 215. 
5 D. Vatamaniuc, Dionisie O. Olinescu, arheolog şi cronicar al vieţii ţtiinţifice, 

culturale şi artistice, în „Analele Bucovinei", III, nr. 1, [ianuarie-iunie], 1996, p. 17-32. 
6 Dimitrie Onciul semnează Demetre Onciul, formă care nu s-a putut generaliza. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 81-93, Bucureşti, 1998 

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



82 D. Vatamaniuc 2 

studenţilor români din Cernăuţi, în 1877-1878. Societatea „Junimea" se 
orientează, încă de la început, spre cultivarea limbii române şi promovarea 
literaturii naţionale. Merită să reţină atenţia faptul că prezintă încă în 
noiembrie 1883, o prelegere despre Luceafărul, fiind printre cele dintâi 
manifestări de acest fel, consacrate poetului nostru naţional. Organizează, 
tot atunci, serate artistice la Vatra Dornei, Suceava şi Rădăuţi. Dintre 
conferinţele ţinute în cursul anilor se remarcă cea a lui l.G. Sbiera de la 
şedinţa festivă din decembrie 1883. Demonstrează că viaţa poporului 
român este legată de pădure, cu alte cuvinte de codru, cum este evocată şi 
în creaţia populară. Conducerea societăţii bucovinene se preocupa 
îndeaproape de pregătirea intelectuală şi afirmarea membrilor săi în 
creaţia literară şi în cercetarea ştiinţifică. Întemeiază astfel revista 
„Junimea literară", care apare la Suceava şi Cernăuţi între 1904 şi 1939. 
Este cea mai importantă revistă literară bucovineană cu o apariţie 
îndelungată şi care supravieţuieşte, e adevărat, pentru scurt timp, desfiin
ţării societăţii de dictatura regală, în 1938. 

Presa oferă informaţii bogate, cum se desprinde de mai sus, privind 
activitatea Societăţii „Junimea" pe întreaga perioadă a existenţei sale. 
Întâmplarea face ca o parte a arhivei sale să fie salvată în timpul celui de-al 
doilea război mondial şi ea se păstrează la Biblioteca Academiei Române. 
De aici se impune să se pornească în elaborarea monografiei societăţii 
studenţeşti cernăuţene. 

Sunt 10 registre de diferite formate, procurate din comerţ, iar câteva 
dintre ele însumează sute de pagini. Se repartizează pe domenii, potrivit 
organizării interne a societăţii. 

A 654 (1). Protocoalele şedinţelor comitetului, 1890-1898 
Registru format mare, liniat, 118 file. 
Protocoalele şedinţelor sunt semnate pe parcursul anilor de 
Constantin Berariu, Claudius Stefanelli, Dormidont Popovici, 
Bogdan Găina, Ioan cavaler de Cuparencu, Ioan Avram, Ion 
Matioschi, Eugen Bocancea. Sunt nume care nu figurează, cu 
excepţia lui Dormidont Popovici şi Ioan cavaler de Cuparencu, în 
monografia lui Anghel Popa, dar care sunt înregistrate, probabil, în 
documentele fraţilor Dugan de la Arhivele Statului din Iaşi. 

A 653 (7). Cartea protocoalelor şedinţelor plenare, 1898-1905 
Registru format mare, liniat „. 167 file. 
Şedinţele plenare analizează, cum se vede din aceste protocoale, 
activitatea societăţii pe secţiuni: 
1. Secretariatul I, care se ocupa de înregistrarea actelor ieşite şi intrate. 
2. Secretariatul II, întocmeşte protocoalele şedinţelor comitetului 
de conducere. 
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3. Economatul- gestionează averea societăţii 
4. Casariatul - înregistrează veniturile şi cheltuielile 
5. Biblioteca 
Figurează între preşedinţii „comisiei revizuitoare": 
Iancu I. Nistor, George Bartai şi George Tofan. 
Această organizare internă a societăţii nu se modifică în cursul anilor. 

A 654 (2). Comisia revizuitoare, 1901-1903 
Registru, caiet de şcoală, liniat ... 93 file. 
Înregistrează veniturile şi „spesele" (cheltuielile) societăţii pentru 
această perioadă. Se dă „activa" şi „pasiva" şi de aici aflăm că 
societatea avea un „fond neatacabil", supravegheat cu mare grijă. 
Din alte documente se desprinde însă că se apela şi la el în 
momentele de strâmtoare financiară. 

A 654 (3). Cartea de control, 1901-1905 
Registru format caiet de şcoală, liniat ... 37 file. 
Cuprinde analiza activităţii celor două secr~tariate, a economatului, 
casariatului şi bibliotecii. De aici, aflăm că societatea avea sume 
importante la „activa". 

A 654 (4). Raportul comisiei revizuitoare, 1906-1908 
Registru format mijlociu, liniat ... 83 file. 
Sunt anulate, cu linii orizontale, 20 de pagini, iar câteva file sunt 
sustrase. 
Cuprinde rapoarte pentru activitatea secţiunilor de mai sus. Unele 
din rapoarte sunt deosebit de critice. Un lung raport pentru 9 iunie 
1907 - 20 noiembrie 1907 constată că Secretariatul I ţinea evidenţa 
corespondenţei „în completă neordine", Secretariat/ II aveaCartea 
membrilor incompletă, iar „cartea deciziunilor plenare lipseşte cu 
totul", Economatul ţinea publicaţiile „în mare neordine" şi unii 
membri ai societăţii erau „cuprinşi de mania revistofagogiei"; 
biblioteca se găsea într-o „dezordine monstruoasă". 

A 654 (5). Cartea comisiei revizuitoare, 1911-23 mai 1913 
Registru format mare, liniat ... 48 file. 
Cuprinde rapoarte privind activitatea celor cinci secţiuni. 
În raportul din 12 iunie 1913, este criticată sever conducerea 
societăţii şi se arată că vicepreşedintele nu-şi făcea datoria, iar 
preşedintele nu era „la culmea chemării sale". 

A 654 (6). Cartea copiilor, 1928-1932 
Registru format mare, liniat ... 266 file. 
Cuprinde copii ale corespondenţei trimise de societate. 

A 654 (7). Cartea generală a casei, 1913-1930 
Registru format mare, liniat ... 200 file. 
Este singurul registru care are imprimată paginaţia. 
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Sunt înregistrate pe coloane veniturile şi cheltuielile. Este un model 
de evidenţă contabilă. 

A 654 (8). Cartea actelor ieşite, 1931-1935 
Registru format mare, liniat „. 185 file. 
Cuprinde copii ale corespondenţei expediate în această perioadă. 

A 653 (5). Cartea proceselor verbale de la şedinţele comitetului pentru anii 
administrativi, 193411935-193711938 
Registru format mare, liniat „. 173 file. 
Sunt sustrase, la sfârşit, 20 file rămase nescrise. 
Procesele verbale reflectă starea de criză a societăţii, ameninţată să 
fie împinsă de unii membri ai ei în activitatea politică de partid şi de 
slăbirea disciplinei interne. Preşedintele prezidează în faţa comi
tetului, ca un judecător în instanţă, convocarea şi interogarea celor 
vinovaţi pentru abateri de la prevederile regulamentului. Sunt 
invitaţi să-şi recunoască culpa şi li se comunică sancţiunea, care 
poate merge până la excluderea din societate. 

Arhiva societăţii „Junimea" intrată în fondurile Bibliotecii Academiei 
Române nu cuprinde registre pentru 1878-1889, lipseşte Cartea comisiei 
revizuitoare pentru 1909-1910, iar din Cartea generală a casei se păstrează 
un singur registru. Este posibil ca unele registre să fi intrat în alte fonduri 
sau să se fi pierdut în timpul celor două conflagraţii mondiale. Ultimul 
proces verbal privind activitatea societăţii este din 13 mai 1938 şi se ocupă 
de chestiuni administrative. 

Societatea din Bucovina se definea prin câteva particularităţi, după 
cum se vede din documente şi după cum s-a remarcat şi în lucrările care i 
s-au consacrat7. „Junimea" era o societate „academică" a studenţimii cer
năuţene şi arbora tricolorul, simbol al unităţii naţionale. Avea imn propriu, 
preluat, cu unele modificări, de la Societatea „Arboroasa", iar membrii săi 
purtau, la piept, ca semn distinctiv, panglica tricoloră. Primirea în societate 
se făcea pe baza unei cereri. În primul an, noul membru al societăţii purta 
numirea de „fucs" (care traducea termenul Fucs, folosit la universităţile 
germane pentru studenţii din primul an de studii). Fiecare „fucs" sau 
„vulpoi" era pus sub îndrumarea unui „vulpan'', o persoană cu autoritate. 
Spre a putea deveni membru activ, „fucsul" era supus unui examen din 
istoria naţională şi literatura română, susţinut în faţa unei comisii, formată 
din profesori de specialitate. Preşedintele sau vicepreşedintele examina 
candidaţii cu privire la cunoaşterea Regulamentului societăţii. Studenţii 
erau membri activi, pe durata studiilor universitare, iar după terminarea 
lor, puteau fi sprijinitori, fondatori, emeritaţi şi de onoare, în funcţie de 
contribuţia adusă în susţinerea societăţii. Ca membri de onoare puteau 

7 Anghel Popa, op. cit., p. 22-24. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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fi numite şi personalităţi care n-au făcut parte din societate, dar au adus 
contribuţii importante în plan social, ştiinţific şi cultural. Se introduce 
titulatura bădiţă şi leliţă, ca formulă de respect, şi ea se aplică membrilor 
societăţii şi după ce aceştia terminau studiile universitare şi ocupau diferite 
funcţii, indiferent de domeniul de activitate. Societatea dispunea de 
ştampilă proprie, ştampilă ovală, cu legenda: Arhiva Societăţii Academice 
„Junimea ". Cernăuţi. Bucovina. După revenirea provinciei la România se 
introduce ştampila rotundă, cu legenda: Societatea Academică „Junimea ". 
Cernăuţi. Se înlătură cuvântul „Bucovina", care definea o epocă istorică 
încheiată în 1918. 

Dintre cele 10 registre de la Biblioteca Academiei Române, mai 
importante pentru discuţia noastră sunt A 654(6), A 654(8) şi A 653(5). Se 
înregistrează aici documente care ne ajută să cunoaştem viaţa internă a 
societăţii şi se pun în lumină câteva aspecte, mai semnificative, privind 
acţiunile pe care le întreprinde în mişcarea culturală a vremii. 

Societatea „Junimea" iniţiază o colectă publică pentru ridicarea unui 
bust lui Mihai Teliman, la mormântul său în cimitirul din Siret. În 
scrisoarea trimisă unor persoane şi instituţii, în martie 1928, se arată că 
Mihai Teliman a fost „unul din puţinii scriitori pe care i-a dat Bucovina în 
timpul stăpânirii austriace" şi care s-a impus, în viaţa sa scurtă ca „scriitor 
şi ziarist" 8• Societatea solicită sprijin Aşezământului Cultural „l.C. 
Brătianu", care trimite o sumă importantă de bani. Conducerea societăţii 
mulţumeşte pentru donaţie în scrisoarea din 10 aprilie 1928. Alătură şi 
volumul Foiletoane, cu observaţia, surprinzătoare, că acesta cuprindea 
numai „partea mai slabă a operei lui Teliman, deoarece cele mai bune 
foiletoane au fost confiscate de cenzura austriacă". Conducerea societăţii 
informa Aşezământul Cultural din Bucureşti că pregătea ediţia foiletoa
nelor confiscate „pentru ddinitiva consacrare a scriitorului". Nu avem 
cunoştinţă de a doua ediţie a foiletoanelor. Dezvelirea bustului are loc în 
29 aprilie 1928 şi „Glasul Bucovinei" informa cititorii asupra festivităţilor 
de la Siret9. Cuvântarea omagială este rostită de C. Longhin, care îi face lui 
Teliman o frumoasă prezentare şi în lucrarea sa, privind literatura din Buco
vina 10

• Presa consacră articole elogioase iniţiativei Societăţii „Junimea" 
pentru sărbătorirea lui Mihai Teliman, ziaristul bucovinean. Leca Morariu 
se ocupă, într-un articol intitulat Pentru Mihai Teliman, de activitatea sa în 
contextul vieţii culturale din Bucovina 11 , iar Laur Gârbu, într-un articol 

R Registrele nu sunt paginate, cu excepţia Cărţii casei (A 65417), însă copiile 
documentelor poartă număr de ordine în rubrica specială şi data întocmirii lor. 

9 „Glasul Bucovinei", XI, nr. 2652, 26 aprilie 1928, p. 3. 
10 ConstantinLoghin, Istoria literaturii române din Bucovina 1775-1918, Cernăuţi, 

Editura „Alexandru cel Bun", 1996, p. 220-230. 
11 „Făt-Frumos", III, nr. 3, mai-iunie 1928, p. 65-70. 
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cu acelaşi titlu, arată că Societatea „Junimea" cinstea „memoria scriitoru
lui care a fost un atât de viteaz crainic al conştiinţei româneşti"12 • 

Societatea „Junimea" îi ridică un bust şi lui Dimitrie Onciul la 
Cernăuţi, ca urmare a unor întâmplări neprevăzute. Laur Gârbu, 
preşedintele societăţii şi Constantin Tarnavschi, secretarul ei, adresează o 
scrisoare lui Constantin Moisil, directorul Arhivelor Statului din Bucureşti, 
în 25 aprilie 1928, pe care o transcriem: 

Domnule Director, 

Cu ocazia ridicării bustului lui Dimitrie Onciul la Arhivele Statului din Bucureşti, 
„Junimea" a deschis o listă de subscripţie şi a colectat pentru acest scop suma de Lei 5870. 

Din motive independente de noi, această sumă n-a fost remisă la timp comitetului de 
iniţiativă. 

Fiind informaţi că acel comitet de iniţiativă s-a dizolvat şi că cheltuielile cu ridicarea 
bustului au fost acoperite, „Junimea" a luat iniţiativa să-i ridice un bust lui D. Onciul la 
Cernăuţi şi să întrebuinţeze banii colectaţi pentru acest scop. 

D. Onciul a fost primul preşedinte al Societăţii (Acad[emice]) „Junimea" şi cum 
această societate va serba în luna octombrie a.c. jubileul de 50 de ani, cu această ocazie se 
va ridica şi bustul lui D. Onciul în grădina Căminului Studenţesc „Junimea", care va fi 
inaugurat cu ocazia jubileului. 

Ne permitem, Domnule Director, a Vă ruga să binevoiţi a ne comunica numele şi 
adresa artistului care a lucrat bustul şi preţul. 

Aşteptând răspunsul Dv„ primiţi, vă rugăm, domnule Director, asigurarea deosebitei 
noastre stime şi consideraţiuni. 

D-sale 

Preşedinte, 

Laur Gârbu 
Secretar, 

Constantin Tarnavschi 

Domnului Constantin Moisil, Director al Arhivelor Statului, Bucureşti 

Din altă scrisoare, din 31 august 1928, luăm cunoştinţă de condiţiile 
în care se angajează Corneliu Medrea să execute bustul lui Dimitrie 
Onciul. Reproducem şi această scrisoare: 

Stimate Domnule Medrea, 

374 
31VIII1928 

Cu mare bucurie am aflat că dv. aţi primit a executa bustul lui Dimitrie Onciul 
pentru societatea acad[emica) „Junimea". 

Bustul trebuie să fie cam 1 1/2 în raport cu mărimea naturală şi trebuie să fie execu
tat (la Cernăuţi) până la 26 octombrie, dezvelirea având a se face în ziua de 26 octombrie 

12 Idem, III, nr. 5-6, septembrie, decembrie 1932, p. 275-277. Articol din 1928, 
,publicat cu mare întârziere. 
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Ce priveşte preţul primesc cel anunţat de dvs. d-lui director Popa Victor şi anume 60 OOO lei 
pentru bust şi soclu. Plata o voi vira în 3 rate, 20 OOO acont, 20 OOO la 1 octombrie şi restul 
la predarea bustului.Vă rog să-mi comunicaţi de urgenţă dacă sunteţi înţeles cu condi
ţiunile aceste. 

Domnul Corneliu Medrea, Bucureşti 

Cu deosebită stimă 
Gârbu 

Conducerea Societăţii „Junimea" ţine să precizeze că Dimitrie 
Onciul era primul preşedinte al ei şi că bustul se va ridica în grădina 
căminului studenţesc. 

Societatea „Junimea" pregăteşte şi sărbătorirea lui George Popovici, 
cunoscut ca scriitor sub numele de Teodor Robeanu, şi autor al volumului 
Poezii postume, tipărit cu o prefaţă de N. Iorga, la Bucureşti, în 1908. 
,,Între învinşii păcatelor noastre - scrie N. Iorga - între cei pe care i-a ucis 
prostia omenească şi răutatea acestui neam, nu ştiu pe niciunul pe urma 
căruia să trebuiască atâtea lacrimi" 13 • N. Iorga avea în vedere sfârşitul 
tragic al cărturarului bucovinean, în 1905Conducerea societăţii se 
adresează în 3 martie 1935 lui Grigori cavaler de Pantazi, consul la 
Consulatul Român din Viena. Îl informează că s-a luat hotărârea să fie 
sărbătorit George Popovici la Cernăuţi, printr-un festival artistic. Grigori 
cavaler de Pantazi, membru activ al societăţii, se remarcă şi ca scriitor. 
Tricolorul, feeria sa, se reprezenta pe scena Teatrului Naţional din 
Cernăuţi14 • Evoca, în cele şase tablouri, contribuţia Societăţii „Junimea" la 
„întregirea neamului". Se face referire şi la Ion Grămadă, căzut în luptele 
de la Cireşoaia, în august 1917. Pantazi este invitat să pregătească o feerie 
prin dramatizarea poemului lui George Popovici, Novela de Castel, 
publicat în „Gazeta Bucovinei", tipărit în broşură în 1894 şi inclus în Poezii 
postume15• Conducerea societăţii se angaja să facă toate pregătirile pentru 
spectacol. Pantazi era informat şi de faptul că se apela, pentru costumele 
poloneze, la George, cavaler de Gallin, alt membru marcant al societăţii, 
consul al României la Varşovia. George Popovici era, în opinia studenţilor 
cernăuţeni, „un fiu nefericit al pământului bucovinean". Personalitatea sa 
este evocată şi de Leca Morariu în articolul Treizeci de ani de la moartea 

13 T. Robeanu, Poezii postume, Bucureşti, „Minerva", Institutul de Arte Grafice şi 
Editură, 1908, p. 13. 

14 Dr. Gregori Pantazi, Tricolorul. Feerie naţională în 6 tablouri, scrisă şi pusă în 
scenă de Grigori Pantazi. Muzica prelucrată de G. Rossignon şi A. Liteanu, Cernăuţi, 
Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1928. 

15 T. Robeanu, Novela de Castel, Cernăuţi, Tipografia şi Litografia Archiepiscop 
Silvestru Morariu Andrievici, 1894; Poezii postume, p. 68--74. 
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lui George Popovici (T. Robeanu) publicat în revista „Junimea literară" şi 
reprodus în „Calendarul «Glasul Bucovinei»", din Cernăuţi1 6• 

Societatea „Junimea" organizează o „Academie literară", sub condu
cerea lui Dimitrie Marmeliuc, primarul municipiului Cernăuţi. În 2 aprilie 
1935 asistăm la un „proces literar" în legătură cu „poezia modernă", iar în 
10 aprilie 1935, Traian Chelariu ţine conferinţa Etnicul creator în artă. 
Aceste manifestaţii sunt găzduite de Primăria municipiului. Din registrul 
A 654(8) aflăm că se organizează şi „conferinţe academice", de astă dată în 
Aula Universităţii din Cernăuţi. Programul pentru ciclul din 
februarie-aprilie 1935 este anunţat în 7 februarie 1935. Se indică: data 
ţinerii conferinţelor, numele conferenţiarului şi subiectul tratat. Reţinem 
numele conferenţiarilor şi titlul conferinţelor: Gh. Alexianu, Tineretul 
universitar în slujba naţiei, Maximilian Hacman, România în relaţiile sale 
actuale, Tr. Brăileanu, Concepţia spirituală politică, Em. Săhleanu, 
Bătrânii şi tinerii, Const. Spelber, Singura cale, Cristofor Coroamă, Cauza 
crizei economice actuale, Al. Procopovici, Cultură şi civilizaţie, Romulus 
Cândea, Rolul tineretului în mişcările naţionale, Teofil Sauciuc Săveanu, 
Studii arheologice în ţară, I. Ghiţescu, Încotro mergem. Profesorii I. 
Nistor, Gr. Nandriş şi V. Gherasim figurează cu subiecte rezervate. 

Atât profesorii de la Universitatea din Cernăuţi, cât şi oamenii de 
cultură şi din alte domenii de activitate răspund la solicitările societăţii, iar 
aceasta îi cinsteşte cum se cuvine. În şedinţa din 27 noiembrie 1937 sunt 
numiţi „membri onorari" Visarion Puiu, mitropolitul Bucovinei, Romulus 
Cândea, Maximilian Hacman, Traian Brăileanu, Ernest Mandicevschi şi 
un mare număr de „membri emeritaţi". 

Registrul A 653(5) cuprinde un lung proces verbal din 4 decembrie 
1936, din care se vede că societatea avea o secţie muzicală şi ţinea un „curs 
de cor" şi un „curs de dans". Tot aici se da şi o listă de „fucsişti" cu numele 
„bădiţilor'', la care sunt repartizaţi pentru pregătirea lor să intre în rândul 
membrilor activi. 

Protocoalele Societăţii „Junimea" cuprind informaţii bogate privind 
activitatea sa pe tărâm social. Înfiinţează, astfel, un cămin studenţesc 
pentru care girează şi în legătură cu care se fac numeroase referiri în 
documente. Societatea se preocupa îndeaproape de situaţia românilor din 
comunele ucrainizate. Studenţii sunt întâmpinaţi în unele comune cu 
ostilitate. Conducerea societăţii întocmeşte un Memoriu în chestiunea 
ucraineană din Bucovina, înregistrat în A 653 (5) în 25 martie 1934, pe 

16 „Junimea literară", XXIV, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1935, p. 383-385; 
Calendarul „Glasul Bucovinei" pe anul 1936, p. 86-89. 
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care îl adresează Consiliului de Miniştri. „Intelectualii satelor propagă în 
masa poporului - se arăta în memoriu - credinţa lor vie într-o «Mare 
Ucraină», căreia să-i fie încorporată şi Bucovina". Această propagandă 
pentru Ucraina Mare se făcea şi în şcoli. Studenţii cernăuţeni fac 
propuneri pentru luarea unor măsuri. Nu cer însă destituirea preoţilor şi 
învăţătorilor, ci numai mutarea în alte localităţi. Societăţile studenţilor 
străini sunt invitate, cum se vede din procesul verbal din 4 decembrie 1936, 
să însoţească corespondenţa şi cu traducerea în limba română. 

Societatea „Junimea" ia iniţiative importante pentru viaţa culturală 
din Ţara de Sus a Moldovei. Invită marile personalităţi din diferite 
domenii să ţină conferinţe la Cernăuţi. Din registrul A 654 (8) aflăm că s-a 
făcut o asemenea invitaţie lui Octavian Goga în 18 noiembrie 1933. Elev la 
Cernăuţi în ultimele clase, am asistat la aceste conferinţe la Teatrul 
Naţional şi păstrez impresii de neuitat. Nichifor Crainic este prezentat de 
Ipolit Tarnavschi, directorul Şcolii Normale din Cernăuţi, profesor de 
română, trecut, ulterior, la Muzeul Limbii Române din Cluj. În 
alocuţiunea sa de-o înaltă ţinută intelectuală elogiază prezenţa poetului 
„şesurilor natale" pe „plaiurile bucovinene". Conferenţiarul Ionel 
Teodoreanu este evocat de contemporanii săi în termeni laudativi, însă la 
Teatrul Naţional din Cernăuţi am trăit câteva ceasuri, împreună cu eroii 
săi, o emoţie de nedescris. Din romanele sale nu ne putem face o imagine 
şi despre conferenţiar. 

Evenimentul cel mai important în lunga existenţă a societăţii 
„Junimea" îl reprezintă sărbătorirea semicentenarului înfiinţării ei, în 
octombrie 1928. Comitetul de conducere întreprinde o serie de acţiuni, 
care merită să reţină atenţia, chiar dacă n-au putut fi finalizate toate, în 
condiţiile de atunci. Este programată, cum se vede din corespondenţa din 
iunie 1928, întocmirea unei antologii a scriitorilor bucovineni, care urma să 
fie tipărită de I. E. Torouţiu la Bucureşti. Societatea pregătea şi „o carte 
de cântece naţionale studenţeşti". Dintr-o scrisoare către T. Capidan, 
profesor la Cluj, din 10 octombrie 1928, aflăm că această culegere de 
cântece studenţeşti se afla sub tipar. Se pare că alta era situaţia reală. 

Conducerea societăţii se adresează membrilor săi, cu începere din 
iunie 1928, să trimită un Curriculum vitae şi o fotografie în vederea 
întocmirii unui Album comemorativ pentru sărbătorirea semicentenarului 
din octombrie 1928. Nu avem cunoştinţă să se fi tipărit antologia şi 
culegerea de cântece studenţeşti. Albumul rămâne şi el în stadiul de 
proiect, însă se păstrează răspunsurile în fondul fraţilor Dugan de la 
Arhivele Statului din Iaşi şi ele sunt tipărite de Anghel Popa în cartea sa. 
Ar fi interesant de urmărit câţi dintre cei care figurează în registrele de la 
Academia Română au răspuns la invitaţie şi au trimis fotografia şi 
autobiografia pentru „albumul comemorativ". 
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Festivităţile sărbătoririi semicentenarului Societăţii „Junimea" se ţin 
în 25, 26 şi 27 octombrie 1928. Participă membrii societăţii purtând eşarfe 
tricolore, reprezentanţii autorităţilor, invitaţii de la celelalte societăţi 
studenţeşti şi un numeros public cernăuţean. Conducerea Universităţii dă 
„o recepţie" în Aula instituţiei, pregătită sărbătoreşte. Valerian Şesan, 
rectorul Universităţii şi Vasile Grecu, decanul Facultăţii de Filozofie şi 
Litere elogiază activitatea societăţii. La festivalul de la Teatrul Naţional se 
reprezintă feeria naţională, Tricolorul, cu mare succes pentru simbolistica 
sa. În pelerinajul la cimitirul din Cernăuţi se comemorează membrii 
societăţii, încetaţi din viaţă în cursul unei jumătăţi de secol. Festivităţile se 
încheie cu tradiţionalul bal studenţesc. . 

Presa cernăuţeană se ocupă pe larg de sărbătorirea semicentenarului . 
. „Glasul Bucovinei" publică o amplă dare de seamă în care prezintă, pe 
zile, desfăţurarea festivităţilor17 • Cotidianul cernăuţean publică, în acelaşi 
număr, şi un editorial: O înălţătoare serbare culturală. Cinquacentenarul 
Soc. A cad. „Junimea" în care aduce laude societăţii pentru menţinerea 
trează a sentimentului naţional al intelectualităţii bucovinene ademenită, 
adeseori, de „strălucirea minciunoasă a unor decoraţii austriace". 
Activitatea societăţii putea constitui un exemplu şi pentru generaţiile 
următoare. „Această prăznuire a vredniciei româneşti - scrie ziarul-, fiind 
o evocare duioasă a luptelor unei jumătăţi de vcac,e în acelaşi timp, 
pentru noi, un puternic îndemn pentru intensificarea strădaniilor de 
ridicarea neamului pe toate tărâmurile" 18• 

Viaţa culturală din Cernăuţi cunoaşte o epocă de strălucire încă 
neegalată în Ţara de Sus a Moldovei, prin reactivarea Teatrului Naţional 
cu începere din stagiunea 192611927. 

În fruntea instituţiei vin, ca directori, Victor Ion Popa, Eugen 
Hădărău, Mişu Fotino, Ilie Bacinschi, Dimitrie Marneliuc, Leca Morariu, 
Dragoş Protopopescu19. Este chemat ca pictor şi scenograf George baron 
L11Svendal, care desfăşoară o activitate ieşită din comun. Teatrul Naţional 
din Cernăuţi pune în scenă într-o singură stagiune 1929/1930 nu mai puţin 
de 39 de piese, situaţie neîntâlnită pe scenele teatrelor din ţara noastră şi 
din străinătate20• L!l!vendal pictează cortina, unică în felul ei, dispărută la 
ocuparea Bucovinei de armata sovietică în 1940, face decorurile, montajul 
lor şi tot ce ţine de reprezentarea spectacolelor pe scena cernăuţeană. 

17 „Glasul Bucovinei", XI, nr. 2799, 31octombrie1928, p. 2-3. 
18 Ibidem, p. 1. 
19 Mircea Grigoroviţa, Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944), Bucureşti, 

Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1944, p. 99-105. 
20 „Spectatorul", III, nr. 1 (octombrie 1929), p. 19-20. Se reia în toate numerele din 

1929-1930. 
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,,Într-adevăr, d-l L0vendal a reuşit - scrie Vasile Gherasim la încheierea 
stagiunii 1926/1927 - să ne arate, în cursul unei stagiuni că ştie să lucreze în 
deplină cunoştinţă a menirii sale de pictor - artist al Teatrului (Naţional). 
Ne-a dat pentru cele 27 de piese noui, decoruri totdeauna noui, fără 
repeţiri de idei. Desigur spiritul clocotitor al autorului a trebuit adesea să 
ne puie în faţă câte o scăpărare originală şi chiar genială. Dlui L0vendal i 
se datoreşte în mare măsură succesul teatrului nostru"21 • 

Societatea „Junimea" urmăreşte această reactivare a Teatrului 
Naţional din Cernăuţi şi consideră de datoria sa să facă un istoric al 
reprezentaţiilor româneşti în Bucovina şi să asigure conducerea Teatrului 
Naţional de sprijinul său. Din scrisoarea adresată lui Victor Ion Popa, 
directorul Teatrului Naţional din Cernăuţi, în 7 iunie 1928, aflăm că un 
grup de persoane întocmesc un memoriu împotriva conducerii acestei 
instituţii. Transcriem această scrisoare 

7.6. 1928 

Domnule Director, 

Cu prilejul închiderii oficiale a stagiunii Teatrului Naţional din Cernăuţi, pentru anul 
1927-28, Societatea Academică „Junimea" are deosebita satisfacţie de a putea în fine 
felicita Teatrul Naţional din Cernăuţi, că prin străduinţele D-[om]niei Voastre să poată lua 
un frumos avânt spre atingerii culmei ideale şi să-şi îndeplinească rolul satisfăcând toate 
aşteptările noastre. A fost o veche dorinţă a românilor din Bucovina care [a] îndurat 
stăpânirea austriacă să-şi înalţe sufletele şi să se manifesteze în faţa străinilor de aici, ca 
naţiune dominantă şi superioară, în manife~tări culturale şi artistice. 

Pentru acest scop, întâi boierii români şi-au dat obolul lor sprijinind trupele 
româneşti care veneau să dea reprezentări de teatru românesc la Cernăuţi şi în celelalte 
oraşe ale Bucovinei. 

Aşa au putut să dea reprezentări teatrale trupele lui Matei Millo şi Fanni Tardini. 
Această iniţiativă a fost reluată de Societatea pentru Cultura şi Literatura Poporului 
Român din Bucovina şi îndeosebi sprijinită cu entuziasmul cald al Societăţii Academice 
„Junimea". 

Doamna Agatha Bârsescu a dat reprezentări româneşti, recrutând pentru ansamblul 
ei diletanţi din rândul studenţilor din „Junimea". 

Anturat şi recomandat de „Junimea", Petru Liciu şi apoi Belcot C. au dat 
reprezentări, cari au fost adevărate triumfuri în toate oraşele din Bucovina. 

După fericita unire a tuturor românilor tot „Junimea" a dat semnalul pentru 
cucerirea definitivă a acestui Teatru Naţional din Cernăuţi pe seama artei româneşti. 

Teatrul Naţional a fost cucerit şi sfinţit cu sânge vărsat de studenţimea română 
din Cernăuţi. 

21 Vasile Gherasim, La sfârşitul unei stagiuni, „Poporul", VII, nr. 89-90, 24 aprilie 
1927, p. 4. Revista „Spectatorul" reproduce portretul lui Ltz1vendal pe coperta interioară, în 
toate numerele pe 1929-1930. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Tânăra instituţie a teatrului românesc din Cernăuţi se dezvoltă puternic sub ochii 
noştri, spre bucuria şi satisfacţia celor care s-au jertfit pentru ea. 

Avântul ce l-a luat Teatrul Naţional, în ultima stagiune, consacră şi afirmă definitiv 
rolul acestei instituţii. 

În cadrul educaţiei naţionale, în acest colţ de ţară, este victoria geniului naţional 
românesc .. 

Avântul ultimei stagiuni este meritul netăgăduit al fericitei alegeri, care a încredinţat 
conducerea Teatrului Naţional D[om]niei Voastre. 

Credinţa D[om]niilor voastre, Domnule Director, devotamentul, distinsele 
D[om)niilor voastre însuşiri şi talente v-au consacrat definitiv drept un conducător ideal al 
Teatrului Naţional din Cernăuţi. D[umnea]voastră aţi rezolvat cea mai grea problemă ce se 
pune acestei instituţii din Cernăuţi. În faţa acestei probleme antecesorii D[umnea]voastră 
au avut prea puţine şanse de reuşită. Opera D[umnea]voastră însă este vrednică de cea mai 
mare admiraţie. Aţi reuşit să ridicaţi Teatrul Naţional la o desăvârşită valoare artistică şi 
totodată aţi ştiut să convingeţi de valoarea artei naţ[ionale] rom[âne). O lume străină, care 
pe lângă dispreţ, ne purta şi ură. În faţa operei desăvârşită de D[umnea]voastră aceşti 
străini au rămas complet dezarmaţi şi cuceriţi pentru noi. Biruinţa D[umnea]voastră este 
bucuria noastră şi a poporului român din Bucovina. 

Suntem fericiţi că opera începută în vremuri grele este încununată de succes. 
Societatea Academică „Junimea" vă mulţumeşte, Domnule Director, că aţi continuat şi 
desăvârşit opera susţinută de noi cu mari jertfe, cari pentru viitor, devotamentul 
D[ umnea ]voastră dezinteresat ne umple sufletele [de J mari nădejdi şi vă dorim să ni le 
realizaţi; pentru aceasta vă asigurăm de devotamentul şi dragostea ce [v)-o datorăm. Cu 
această ocazie nu putem trece fără să nu vestejim o acţiune perversă pornită contra 
D[ umnea]voastră de unele persoane. care nu-şi înţeleg rostul lor aici, în Bucovina. 

Acele persoane, care nu merită să li se pomenească numele alături de entuziasta 
D[umnea]voastră activitate, sunt oameni stabiliţi aici de prea puţină [vreme] ca să poată 
înţelege împrejurările din Bucovina şi, în necunoştinţă de cauză, cred că ar face mari 
servicii naţionale împiedicând şi distrugând orice activitate naţională. 

Acele persoane au probabil ambiţia de a parveni la conducerea Teatrului Naţional, 
fără să-şi dea seama de incapacitatea şi incompetenţa lor, urmăresc rrin aceasta doar o 
afacere materială. Pentru acest scop au încercat a seduce o parte din studenţime, 
prezentându-le un memoriu inofensiv, la aparenţă, şi ascunzându-le intenţiunile adevărate. 
Studenţii iscăliţi pe acel memoriu nu vizează activitatea D[umnea]voastră, ca director, şi 

nici nu este îndreptat contra D[ umnea)voastră personal. În orice caz, complotiştii anonimi 
sunt vinovaţi de şantaj. 

La aceasta Societatea Academică „Junimea" răspunde făcându-şi datoria, formând o 
gardă de onoare D[umnea]voastră şi Teatrului Naţional, ca această instituţie să nu fie 
atacată de cei nechemaţi. 

Preşedinte 

L. Gârbu 

D-lui Director Victor Ion Popa 
Teatrul Naţional Cernăuţi 

Laur Gârbu este unul dintre cei mai activi preşedinţi ai Societăţii 
„Junimea" şi lui îi aparţine iniţiativa pentru busturile lui M. Teliman şi 
D. Onciul. Secretar era Traian Cantemir care nu semnează această scrisoare, 
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probabil, în absenţa sa din Cernăuţi. Ar fi de cercetat ce cuprindea memoriul 
şi cine îl semnează. Scrisoarea este un document revelatoriu pentru 
implicarea Societăţii „Junimea" în apărarea şi promovarea valorilor 
culturii naţionale, în Ţara de Sus a Moldovei. 

Teatrul Naţional din Cernăuţi este desfiinţat în 1935, ca urmare a 
crizei economice. Intelectualii bucovineni protestează împotriva acestei 
măsuri. Leca Morariu se ocupa de această problemă, într-un articol 
Desfiinţatea Teatrului Naţional din CernăuţP2 , iar Victor Morariu prezintă 
în articolul Campania împotriva Teatrului Naţional din Cernăuţi 
consecinţele acestei măsuri pentru viaţa culturală cernăuţeană23 • După 

desfiinţarea Teatrului Naţional se constituie la Cernăuţi Teatrul „Muncă şi 
Voie Bună", care activează până în 194024• 

Societatea Academică „Junimea" ocupă un loc important între 
„reuniunile" studenţeşti din ţara noastră. Activitatea sa îndelungată este 
orientată în direcţia apărării şi promovării valorilor naţionale. 
Personalităţile ~arcante ale provinciei fac parte din societate şi contribuie 
la sporirea prestigiului ei. Am relevat câteva aspecte pentru mai buna 
cunoaştere a activităţii ei. S-a putut vedea că există o bază documentară 
pentru elaborarea monografiei exhaustive, care să depăşească stadiul 
cercetărilor parţiale şi unilaterale. Sunt obligatorii evident, investigaţiile în 
presa vremii. 

Resume 

L'etude presente la societe estudiantine «Junimea» creee a Cernăuţi, en 1878, et qui 
a active jusqu'en 1938. L'auteur fait valoir Ies archives de la societe, trouvees dans la 
Bibliotheque de I' Academie Roumaine. 

22 „Făt-Fr;.imos", X, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1935, p. 73-76. 
23 Ibidem, p. 81-82. 
24 Mircea Grigoroviţa; op. cit„ p. 102. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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REVISTA „ ŞCOALA" -TRIBUNĂ DE LUPTĂ PENTRU 
DREPTURILE ROMÂNILOR BUCOVINENI 

PETRU BEJENARU 

Menţinerea românismului în Bucovina în perioada dominaţiei 
habsburgice (1775-1918) s-a făcut şi prin publicaţiile româneşti, între care 
un rol important l-a avut revista „Şcoala" 1 • 

Prima etapă a apariţiei revistei a fost în intervalul octombrie 
1905-octombrie 1906, apariţie iniţiată de hotărârea Comitetului Reuniunii 
Şcolare Române din Bucovina. După un an de întrerupere, revista apare 
sub egida Reuniunii Şcolare, fiind acum condusă de cunoscutul cărturar 
George Tofan. Primul număr al noii apariţii, din luna mai 1907, cuprinde şi 
articolul-program intitulat semnificativ Drumul nostru. În acest articol, 
George Tofan îşi exprimă crezul său cu privire la rolul revistei în domeniul 
învăţământului: organizarea pedagogică a vieţii şcolare, pregătirea învă
ţătorilor pentru şcoala românească, păstrarea vieţii spirituale româneşti la 
sate etc. Adresându-se cititorilor revistei, George Tofan scria în finalul 
articolului: „îndrept un călduros apel către membrii corpului didactic de 
toate gradele să se înşire sub steagul acestei reviste, căci nici o armă nu 
este în ziua de astăzi aşa de puternică cum este cultura şi cultură vrea să 
propovăduiască în paginile ei această revistă, cultură naţională pentru 
luminarea poporului nostru"2• 

Acesta era un program în care cultura naţională reprezenta o „armă 
puternică" pentru păstrarea fiinţei naţionale în Bucovina anilor dominaţiei 
străine. În susţinerea acestui program de apărare împotriva acţiunilor de 
deznaţionalizare a populaţiei autohtone s-au adunat învăţători, profesori, 
cărturari din Bucovina, Transilvania şi Regat, între care: Ion Abager, 
Teodor Balan, Leonida Bodnărescu, Eugen Botezat, Traian Brăileanu, 
Constantin Cozmiuc, Apostol Culea, Onisifor Ghibu, D. Ţoni, Ion Nistor, 
Nicolai Tcaciuc Albu, Nicolae Simionovici. 

1 Radu Grigorovici, Politica austriacă şi rezultatele ei adeseori neaşteptate, 
„Septentrion", Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, III, 1995, 
nr. 10-11, p. 1. 

2 Gh. Giurcă, George Tofan, o viaţă închinată şcolii, Suceava, Editura Ţara 
Fagilor", p. 100. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 95-99, Bucureşti, 1998 
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Apariţia revistei „Şcoala" a înlocuit treptat din şcoli publicaţia 
germană „Die Bukowiner'', care promova exclusiv cultura şi limba 
germană în Bucovina. Dar şi această apariţie se încheie în aprilie 1908. Ea 
explică greutăţile cu care se confruntau organizatorii ca şi interesul 
autorităţilor austriece ca apariţiile editoriale româneşti să fie oprite ori 
diminuate. Mai subliniem şi nivelul scăzut al conştiinţei naţionale chiar în 
rândul învăţătorimii. Sesizând ineficacitatea activităţii „Reuniunii Şcolare 
Române" din Bucovina, George Tofan a luat iniţiativa transformării ei, 
începând cu 31 ianuarie 1909 în „Asociaţia Corpului Didactic Român" din 
Bucovina, cu filiale în fiecare district. 

În programul asociaţiei nou-create s-a propus retipărirea revistei 
„Şcoala", ceea ce s-a şi realizat cu începere de la 1 ianuarie 1911. Revista 
aceasta a devenit adevărată tribună de luptă pentru apărarea drepturilor 
românilor, până în preajma primului război mondial. 

Parcurgând cele 12 numere ale revistei, unele comasate, constatăm că 
în paginile ei au fost tratate teme privind interesele şcolii naţionale, 
organizarea şi conţinutul învăţământului, cultura învăţătorilor, activitatea 
de educaţie din şcoală şi din afara ei, conştiinţa naţională, cunoaşterea 
trecutului istoric ş.a. 

Între acţiunile „civilizatoare" pentru populaţia autohtonă din Bucovina, 
susţinute de ocupaţia austriacă, a fost utracvismul în şcolile poporale. 
Existau două tipuri de şcoli: unele în care se instruiau elevii români în 
limba germană, dându-li-se explicaţiile necesare în limba română (Siret şi 
Storojineţ), altele în care materiile de învăţământ erau predate în ambele 
limbi (Boian, Noua Suliţă, Braşca, Bucşoaia, Vatra Dornei, Câmpulung, 
Vama, Putna şi Ciudei). Funcţionau şi şcoli despărţite în clase naţiona'e 
(Molodia, Păltinoasa, Clit, Baineţ, Dănila, Crasna). „La astfel de şcoli sunt 
ocupaţi şi învăţători străini de neamul nostru. Ce sentimente naţionale şi 
dragoste de limbă le poate infiltra un astfel de învăţător copiilor noştri"3 • 
Vorbind despre clase cu predare în limba română, biologul Eugen Botezat 
afirma că „trebuie să ne gândim cu seriozitate la paralelele noastre, căci de 
acolo iesă generaţiunea nouă în a cărei mâni vor zace destinele viitoare ale 
neamului nostru ajuns până acum la sapă de lemn"4

• 

Elementul românesc în şcolile secundare arată modul în care autori
tăţile austriece au condus procesul deznaţionalizării românilor. În anul 
şcolar 1909/1910 au frecventat şcoli secundare (licee, gimnazii, licee de 
fete şi şcoli normale) 6999 elevi publici şi 421 elevi privaţi. Dintre aceştia, 

3 N. Simionovici, Utracvismul În şcolile poporale, „Şcoala" (Cernăuţi), II, 1911, nr.2, 
p.48. 

4 Eugen Botezat, Practica Învăţământului În paralele române, „Şcoala", II, 1911, nr. 3, 
p. 80. 
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1100 de elevi erau din străinătate, veniţi din Galiţia, Rusia şi Boemia. Cei 
mai mulţi dintre elevi erau greco-catolici - 2591; de religie israelită erau 
2458 de elevi. Sub raport naţional, după limba maternă, 3565 dintre elevi 
erau germani (inclusiv evreii), 1616 români, 1367 ruteni şi 403 poloni. Într
unul din articolele revistei „Şcoala", asupra acestei probleme, se aprecia 
că: „simţim zilnic tot mai supărător" invazia străinilor (mai ales din 
Galiţia) în Bucovina care vin aici să-şi facă studiile5• În continuare se 
vorbeşte de „invaziunea rutenilor din Galiţa [ ... ] acest puhoi ameninţător 
[ ... ] străinii care ne slăbesc, ne îngenunchează zilnic în această ţară, în care 
numai prin iubire frăţească între noi şi luptă disciplinată şi hotărâtă faţă de 
duşmani putem să ne susţinem". În planul vieţii spirituale se subliniază că 
„trebuie să împle de grijă pe fiecare creştin din ţara aceasta, deoarece este 
ignorată şi mereu atacată credinţa noastră strămoşească ortodoxă". În anul 
şcolar 1909/1910, la liceele de stat din Cernăuţi, Rădăuţi, Siret şi Humor, 
din 2165 elevi, numai 858 erau creştini ortodocşi. Cultura şi viaţa socială 

în Bucovina sunt germane, iar rutenii, fără şcoli în trecut şi, deci cu puţini 
intelectuali, vin din urmă, tot în dauna elementului românesc. 

Procesul deznaţionalizării populaţiei româneşti s-a manifestat în 
toate sferele vieţii, dar mai cu seamă în cea a învăţământului. Revista 
„Şcoala" a reflectat acest adevăr al vieţii sociale din Bucovina şi a propus 
numeroase căi şi mijloace pentru păstrarea conştiinţei naţionale. În 
„Darea de seamă a «Asociaşiei Corpului Didactic Român din Bucovina»" 
(31 ianuarie - 1 decembrie 1911) este menţionată activitatea învăţătorilor 
împotriva slavizării. „Faţă de cea mai gravă chestiune, care preocupă 
neamul nostru din Bucovina, Faţă de pericolul slavizării, catre ne ameninţă 
continuu, «Asociaţia» n-a rămas indiferentă. Preşedintele, împreună cu 
membrul societăţii, domnul Vasile Marcu, candidat în drept şi litere, au 
cutreierat comunele ameninţate de slavizare: Dănila, Măriţei, Călineştii lui 
Ienachi, Călineştii lui Cuparencu, Gemena şi Frasin". Şi textul continua: 
„obrăznicia propagatorilor slavizării n-are margini [ ... ] văzând pericolul 
completei desnaţionalizări care ne ameninţa în Cernăuţi şi suburbia 
Calinceanca"6• textul dării de seamă enumera demersurile „Asociaţiei": 
conferinţe şi prelegeri la sate, difuzarea de cărţi şi reviste româneşti, 
înfiinţarea de şcoli naţionale, întâlniri ale învăţătorilor români, adunări de 
protest etc. Şi totuşi, localităţi precum Dănila, Măriţei, Călineşti ş.a. au fost 
ucrainizate şi astăzi populaţia din aceste aşezări „beneficiază" de statutul 
de minoritate. 

Prin grija pentru calitatea învăţătorului şi a cadrelor didactice în gene
ral, revista „Şcoala" promova un deosebit interes pentru viaţa culturală 

s Şcoa/ele noastre secundare, „Şcoala", II, 1911, nr. 2, p. 37. 
6 N. Tcaciuc, Dare de seamă, „Şcoala", III, 1912, nr. 1, p. 3-4. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de la sate. Această preocupare rezultă din articolele care prezintă pro
gramul şi tematica întrunirilor, conferinţelor şi congreselor. În conferinţa 
ţinută la adunarea plenară a Asociaţiei Învăţătorilor Români din districtul 
Câmpulung, din 5 mai 1912, s-a discutat problema mişcării culturale la 
sate. Iată şi prima concluzie: „Timpul de faţă ne impune necesitatea unei 
sistematice propagande culturale la sate. Trebuie să ne deschidem ochii şi 
să ne îndreptăm spre popor, căci el formează tăria noastră de neam"7• În 
continuare se vorbeşte de cercurile culturale de la Doma Candrenilor şi 
Ilişeşti, văzute ca „cele mai bune mijloace pentru promovarea educaţiei 
populare". Intelectualii din aceste cercuri „ţin pe rând, în fiecare sat, 
conferinţe însoţite de proiecţiuni luminoase cu skioptikonul, reprezintă 
piese din repertoriul popular, execută diferite cântece, organnizează 
serbări şcolare, petreceri poporale, expoziţiuni etc.". 

Studii şi articole cu tematică asemănătoare au fost multe, între care: 
Momente din activitatea extraşcolară a învăţătorului - „Şcoala", III, 1912, 
nr. 5; Serbare şcolară - „Şcoala", III, 1912, nr. 6; Cum vorbim - „Şcoala", 
III, 1912, nr. 8; Impresii de călătorie - Şcoala", III, 1912, nr. 10: Prelegeri 
populare, „Şcoala", VII, 1922, nr. 17, 18 ş.a. 

După marea unire din 1918, congresele îşi propun şi unirea efor
turilor tuturor învăţătorilor pentru ridicarea calităţii actului cultural în 
satele României Mari8• În aceste noi condiţii au apărut nemulţumiri între 
învăţătorimea din Basarabia şi cea din Vechiul Regat, ajungându-se ca şi 

în revista „Şcoala" să fie afirmaţii potrivit cărora învăţătorii din Vechiul 
Regat „sunt inconştienţi şi răi" şi primejduiesc Unirea. La Congresul 
Asociaţiei generale a membrilor Corpului Didactic Primar Român, din 
septembrie, 1922, ţinut la Bucureşti, al treilea de la Unire, au lipsit 
învăţătorii basarabeni (în Basarabia erau, în 1922, peste 2000 de învăţă
tori), iar din Bucovina au venit doar 40 de învăţători. Prezentând diverse 
împrejurări privind unitatea din lumea intelectualilor şcolii, revista 
„Şcoala" determina reflecţii şi demersuri în scopul apropierii unor oameni 
mult timp despărţiţi de vitregiile timpului. Activităţile din asociaţii, 
întrunirile, conferinţele, dar mai ales, congresele învăţătorilor au avut şi 
această menire, împlinită doar parţial. 

Preocupat de pregătirea învăţătorilor minoritari în regiunea şcolară 
XIV, în 1923 s-a organizat un examen la limba română, istoria şi geografia 
patriei şi la dreptul constituţional. Au fost chemaţi la acest examen 
învăţătorii încadraţi până în anul 1921. Din 1181 învăţători chemaţi la 
examen,s-au prezentat 1066 şi dintre aceştia 78 au primit calificativul 
„foarte bine", 316 calificativul „bine", 510 „suficient", 181 au fost amânaţi 

7 N. Simionovici, De-ale Asociaţiei noastre, „Şcoala", III, 1912, nr. 5, p. 127, 129. 
8 Calinic Istrati, Pentru unitate sufletească, „Şcoala", VII, 1922, nr. 17-18, p. 341-346. 
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şi 5 respinşi. „Moraliceşte, învăţătorimea minoritară a fost pusă, prin acest 
examen, pe aceeaşi treaptă cu colegii români, a fost pusă în posibilitatea să 
arate că cunoaşte nu numai frumuseţile limbii ci şi pe cele ale patriei 
române, cât şi evenimentele istorice desfăşurate în decursul veacurilor pe 
glia noastră strămoşească. Şi a cere de la un învăţător, care are să instru
iască tineretul român, ca el să cunoască bine istoria şi geografia patriei [„.] 
e ceva pe cât de natural, pe atât şi de logic"9• 

Cunoaşterea trecutului istoric şi cultural, ca mijloc de păstrare a 
apartenenţei la românism, s-a făcut prin studii şi articole de felul: Din tre
cutul nostru; Şcoala latinistă; Gheorghe Lazăr; A murit Petre Liciu; Ion 
Luca Caragiale; Viaţa şi activitatea lui Eudoxiu Hurmuzachi; Un profesor 
român Ia Universitatea din Cernăuţi; Grigore Alexandrescu; Grigore 
Antipa, membru al Academiei Române etc. 

Deosebit de importante au fost articolele care s-au ocupat de căile şi 
mijloacele pedagogice ale educaţiei copiilor pentru cunoaşterea istoriei şi 
geografiei ţării, pentru însuşirea cunoştinţelor din limba şi literatura 
română şi pentru cultivarea valorilor morale autentice. 

Aşadar, revista „Şcoala'', cu o tematică largă şi diversă, dar orientată 
spre un scop clar şi major, prin studiile, articolele, cronicile şi informaţiile 
aduse în şcoli, în lumea învăţătorimii, a contribuit la menţinerea spiritului 
culturii şi gândirii naţionale în segmentul cel mai important al vieţii şi 
comunităţii - şcoala românească. 

Resume 

Dans son etude, P. Bejenaru souligne le râle de la revue „L'Ecole" pour la defense 
des droits des roumains de la Bucovine. 

9 M. Vicol, Examenele învăţători/or minoritari, „Şcoala", VIII, 1923, nr. 11-12, p. 161. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

PROCESE ETNODEMOGRAFICE ÎN BUCOVINA, 
ÎN TIMPUL ADMINISTRAŢIEI MILITARE (1775) 

CONSTANTIN UNGUREANU 

Răpirea părţii de nord-vest a Moldovei de către Imperiul Habsbur
gic, în anul 1774, a constituit un moment de cotitură pentru dezvoltarea 
acestui teritoriu. O dată cu înfăptuirea raptului teritorial, au fost puse 
temeliile unui proces progresiv de înstrăinare a ţinutului, cu urmări grave 
pentru românii autohtoni. Una din consecinţele cele mai nefaste a anexării 
a fost modificarea treptată a structurii etnice a populaţiei din Bucovina. 

După ocupare, în Bucovina, a fost instalată o administraţiei militară 
provizorie, în frunte cu generalul Gabriel von Spleny care, la 6 aprilie 
1778, a fost înlocuit cu generalul Karl Freiherr von Enzenberg. Prin 
politica promovată, noua administraţie a contribuit, direct sau indirect, la 
creşterea numerică bruscă a populaţiei ţinutului, care, numai în 12 ani, 
practic s-a dublat. 

Numărul locuitorilor Bucovinei la începutul dominaţiei habsburgice 
a fost evaluat de către cercetători în mod diferit: de la 11 421 familii, 
pentru anul 17741, până la 17 047 familii pentru anii 1775-17762• Pentru a 
putea aprecia cât mai obiectiv efectele politicii promovate de noile 
autorităţi, prin care s-a stimulat aşezarea imigranţilor şi coloniştilor în 
noua provincie, este necesar de a stabili precis numărul populaţiei 
ţinutului în momentul anexării. 

Primul recensământ austriac al generalului Spleny, efectuat în a doua 
jumătate a anului 1774 şi în primele luni ale anului 1775, a înregistrat 290 
localităţi şi 62 cătune, locuite de 17 047 familii sau circa 85 mii locuitori3. 
La acestea se mai adăugau 18 mănăstiri mari şi 18 mănăstiri mici, cu 466 
călugări şi 88 călugăriţe4 • Acest recensământ a fost realizat anterior 
semnării convenţiilor austro-turce din anii 1775-1776, în urma cărora a 

1 F. Zieglauer, Geschichteliche Bilder aus der Bukowina zur Zeit der 
ăsterreichischen Occupation, Bd.I, Czernowitz, 1893, p. 13. 

2 D. Werenka, Topographie der Bukowina zur ihrer Erwerbung durch Oesterreich 
(1774-17H5), Czernowitz, 1895, p. 137. 

3 J. Polek, Ortschaftsverzeichnis der Bukowina aus dem Jahre 1775, „Jahrbuch des 
Bukowiner Landes-Museums" (în continuare JBLM), Czernowitz, 1893, nr.1, p. 30-39. 

4 Ibidem, p. 40. 
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fost modificat hotarul dintre viitoarea Bucovină şi Principatul Moldovei. 
După încheierea convenţiei de la Balamutka, din 2 iulie 1776, autorităţile 
austriece au fost nevoite să abandoneze 64 localităţi şi 10 cătune (9 sate 
din ţinutul Hotin, 14 sate din ţinutul Cernăuţi şi 41 de sate cu 10 cătune din 
ţinutul Suceava)5

. După alte informaţii, în urma acestei convenţii au fost 
retrocedate Moldovei 38 de sate din ţinutul Suceava, 12 sate din ţinutul 
Cernăuţi şi toate cele 9 sate din ţinutul Hotin6• Este important de con
semnat că, după semnarea convenţiei de la Balamutka, în urma presiunilor 
exercitate de Rusia şi Turcia, Austria a fost nevoită să renunţe la cele 9 sate 
din ţinutul Hotin, pe care le ocupase iniţial şi care prezentau o importanţă 
strategică deosebită. Ca recompensă pentru abandonarea acestor sate, 
Austria a luat 9 sate la sud-est de Cernauca (actualmente, sat din raionul 
Noua Suliţa, regiunea Cernăuţi), între râul Prut şi pârâul Rachitna7• 

În urma retrocedării acestor sate s-a micşorat şi numărul locuitorilor 
din noua provincie austriacă. M. Popescu-Spineni opina că, după semnarea 
convenţiei de la Balmutka, din anul 1776, sub stăpânirea austriacă au 
rămas 71 750 locuitori8• Maiorul Mieg, care a făcut parte din comisia mixtă 
austro-turcă însărcintă cu efectuarea delimitării pe teren a noii frontiere, 
relata că acest ţinut consta din 3 oraşe şi 263 sate, în care locuiau 14 989 
familii sau cca 70 OOO locuitori9• Potrivit informaţiilor oferite de D. 
Werenka, în 1774, pe teritoriul Bucovinei existau 3 oraşe şi 330 sate, 
populate de 12 443 familii sau circa 62 215 locuitori10

, iar potrivit datelor 
adunate de generalul K. Enzenberg, acest teritoriu, la 1774, ar fi trebuit să 
aibă numai 11421 familii sau circa 57105 persoane11

• 

Publicarea recensământurilor ruseşti din anii 1772-1773 şi 177412
, a 

permis realizarea unor noi investigaţii în acest domeniu. Cercetătorul 
român Pavel Ţugui şi socio-lingvistul de la Cernăuţi Ion Popescu au 
efectuat, independent, o analiză antroponimică a datelor recensămân
turilor respective, apreciind numărul total al populaţiei Bucovinei, pentru 

5 Ibidem, p. 30-40. 
6 M. Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi.I {1774-1862), Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 1993, p. 153. 
7 Al. Grigorovici, Răpirea Bucovinei şi politica Franţei. „Codrul Cosminului " (în 

continuare - CC), Cernăuţi, X-XII/1939, p. 444; G. Bădărău, Principatele Române în 
politica habsburgică sud-est europeană (1774-1787). „Anuarul Institutului de Istorie şi 
Arheologie «A.D.Xenopol» (în continuare- AIIAI), XXV/1, 1988, p. 67. 

8 M. Popescu-Spineni, Harta Bucovinei din anul 1774, „Revista istorică română", voi. 
XI-XII (1941-1942), Bucureşti, 1943, 159. 

~ Major Friedrich von Mieg, Topographische Beschreibung der Bukowina, ed. J. 
Polek, „JBLM", nr.5, 1897, p. 11. 

10 D. Werenka, op. cit„ p. 173-177. 
11 F. Zieglauer, op. cit., p. 13. 
12 Moldova în epoca feudalismului, Chişinău, 1973, voi. VII, partea 1-11. 
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anul 1774, la 84 514 persoane13 şi, respectiv, 82 809 locuitori14• Dar ambii 
autori au inclus în cadrul Bucovinei şi unele sate care, la 1774, într-adevăr 
au fost ocupate de trupe imperiale, dar care au fost înapoiate Moldovei în 
urma delimitării noii frontiere între Imperiul Habsburgic şi Imperiul 
Otoman, fapt ce nu le-a permis a prezenta situaţia demografică reală la 
momentul anexării. O nouă analiză antroponimică a recensământului 
rusesc ne-a permis să afirmăm că, în 1774, pe teritoriul viitoarei Bucovine, 
locuiau 13 560 familii sau circa 67 800 locuitori15• 

Informaţiile variate privitoare la numărul locuitorilor de atunci se 
explică prin mai multe cauze: situaţia instabilă în urma războiului 
ruso-turc şi a ocupării Bucovinei de către Austria; înfăptuirea incompletă 
şi inexactă a recensământurilor; eschivarea unei părţi a populaţiei de la 
conscripţii de frică de a nu fi recrutaţi sau de a fi puşi la noi impozite; 
existenţa unor intense procese migraţioniste, înlesnite de modul de trai al 
locuitorilor; statutul incert a părţii de nord-vest a Moldovei etc. 

Analiza comparativă a diverselor informaţii privitoare la numărul 
populaţiei Bucovinei ne permit să susţinem că, la începutul dominaţiei 
habsburgice, în ţinutul anexat locuiau nu mai puţin de 65 mii şi nu mai 
mult de 75 de mii de persoane. Pornind de la aceste date, în continuare 
vom analiza evoluţia cantitativă a populaţiei provinciei în perioada 
administrţiei militare (1775-1786). 

La 6 aprilie 1778, în postul de guvernator militar al Bucovinei a fost 
numit generalul K. Enzenberg care, până la acea dată, a fost comandantul 
regimentului 2 de grăniceri români din Năsăud. Una din primele măsuri 
ale noului guvernator a fost realizarea, în anul 1779, a unui nou recen
sământ al populaţiei, cu scopul de a preciza numărul populaţiei impozi
tabile. Potrivit datelor acestui recensământ, în Bucovina locuiau 23 385 
familii sau cca 11695 persoane15 (după alte date, 23 154 familii, respectiv 
cca 115 OOO locuitori17). Comparând aceste cifre cu datele lui D. Werenka, 
pentru anul 1774, constatăm o creştere a populaţiei cu 10 942 familii sau un 
spor de circa 88%. Această creştere este doar parţial aparentă şi se explică, 
după cum am menţionat deja, prin efectuarea superficială a recensămân-

13 P. Ţugui, Populaţia Bucovinei Între anii 1772-1774, „Academica", Revista de 
ştiinţă, cultură şi artă (Bucureşti), nr. 4 (16), 1992, p. 4-5. 

14 1. Popescu, De ce românii din Ţara Fagilor sunt trataţi În conformitate cu legea lui 
Murphy: adevărul Învinge 1ntotdeauna în trei din şapte cazuri, „Glasul Bucovinei" 
(Cernăuţi-Bucureşti), nr.2, 1994, p. 17. 

15 C. Ungureanu, Populaţia Bucovinei în preajma anexării ţinutului de către Austria, 
„Revista de istorie a Moldovei" (Chişinău), nr.1, 1996, p. 29. 

16 D. Werenka, op. cit„ p.173-177. 
17 R.F. Kaindl, Das Ansiedhundlungswesen in der Bukowina seit der 

Besitzergreifung durch Osterreich, Innsbruck, 1902, p. 6. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



104 Constantin Ungureanu 4 

turilor din anii 1774--1775. Totuşi, această însemnată creştere a populaţiei 
a fost cauzată, în mare parte, de numărul mare de imigranţi şi colonişti, 
aşezaţi în acest timp în Bucovina din alte provincii austriece sau din 
Principatul Moldovei. Istoricul austriac R.F. Kaindl observa: „Numărul 
locuitorilor se mărea foarte repede, drept rezultat al reîntoarcerii persoa
nelor refugiate în urma războiului; prin nenumăratele imigrări de evrei şi 
armeni; prin imigrarea moldovenilor «din teritoriul moldovenesc şi 
turcesc», pe care «jugul turcesc insuportabil» îi forţa să emigreze; 
îndeosebi, prin pătrunderea rutenilor din Galiţia care, în ciuda tuturor 
interdicţiilor, îşi părăseu baştina din cauza relaţiilor de supuşenie 
drastice ... "18• Iar J. Goehlert, în articolul Die Bukowina, scria: „Din Galiţia 
învecinată, din frica faţă de serviciul militar, în acest ţinut, care era scutit 
de recrutare, se refugiau rutenii şi polonezii; şi din Moldova şi Turcia (din 
raiaua Hotin - n.n.) veneau în ţinut oameni cu averea lor, deoarece erau 
oprimaţi şi lipsiţi de drepturi ... "19• 

Există două conscripţii privind refugiaţii ardeleni, care s-au stabilit în 
Bucovina până la 1778. În prima conscripţie, semnată de generalul 
Enzenberg la 3 noiembrie 1778, sunt cuprinse 1200 familii cu 5018 
persoane (4587 români şi 431 secui din estul Transilvaniei)20 care, după 
originea socială, constau din 410 familii de grăniceri (308 din regimentul 2 
românesc şi 102 din regimentul 2 secuiesc, în total 1768 persoane21 ) şi 
reprezentanţi ai altor categorii sociale. Ardelenii cuprinşi în această 
conscripţie s-au aşezat în ţinut între anii 1718-1778. Emigrările din 
Transilvania au devenit mai însemnate după 1760 şi au atins apogeul în 
anii 1761-1764, în urma tulburărilor populare din Năsăud. Generalul K. 
Enzenberg consemna că, în anul 1778, imigranţii din Transilvania locuiau 
în cca 50 de sate din sudul Bucovinei22, iar Ion Nistor a prezentat o listă cu 
52 de sate în care se adăpostiseră bejenari ardeleni23. 

Cealaltă conscripţie privind imigranţii din Transilvania, din 15 
decembrie 1778, care cuprinde 117 familii (413 persoane) 24, indică 
localităţile de unde au venit şi comunele în care s-u stabilit. Aceşti refugiaţi 
erau originari din comitatele Someş, Turda, Năsăud, Maramureş, Cluj, 
Bistriţa şi toţi s-au stabilit în Bucovina în vara şi toamna anului 1778, în 
special în satele din centrul şi sudul provinciei25• 

18 Idem, Kaiser Josef II in seinen Verhăltnisse zur Bukowina, „JBLM", nr.4, 1896, p. 18. 
19 J.V. Goehlert, Die Bukowina, „Mitteilungen der k.k. geographischen 

Gesellschaft" (în continuare MGG), Wien, Bd. 18, 1875, p. 114-115. 
20 I. Nistor, Der nationale Kampfin der Bukowina, Bucureşti, 1918, p. 103. 
21 Idem, Bejenarii ardeleni în Bucovina, „CC", nr. 4-5, 1925-1926, p. 454. 
22 Idem, Der nationale Kampl .. , p. 87. 
23 Idem, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 18. 
24 Idem, Bejenari ardeleni ... , p. 533. 
25 Ibidem, p. 526-533. 
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Ion Nistor, referindu-se la raportul al lui K. Enzenberg din 12 
ianuarie 1779, afirma că ar fi existat o conscripţie, potrivit căreia în 
Bucovina erau, la acea dată, 14 114 refugiaţi ruteni26• Pe de altă parte, 
Comandamentul General de la Lemberg (Lvov) raporta, la 12 ianuarie 
1779, că numărul imigranţilor ruteni din Bucovina s-ar ridica, la sfârşitul 
lui 1778, la circa 9 OOO persoane27 • Iar D. Werenka, întemeindu-se, de 
asemenea, pe un raport al generalului K. Enzenberg, estima numărul total 
al imigranţilor, care s-au stabilit pe acest teritoriu înainte şi după ocuparea 
Bucovinei (până la 1779), la 14 114 familii, menţionând că, după etnie 
majoritatea imigranţilor aparţineau neamului slav al rusnacilor 
(ucrainenilor - n.n.), urmaţi de români (din Principatul Moldovei şi 
Transilvania) şi maghiari28. 

Dispunem, deci, de trei informaţii, privind numărul imigranţilor din 
Bucovina la începutul anului 1779, care conţin unele coincidenţe, greu de 
explicat, şi anume: a) data raportului lui Enzenberg, la care face referire 
istoricul I. Nistor, coincide cu data raportului Comandamentului General 
de la Lemberg referitor la numărul imigranţilor ruteni din Bucovina; b) 
cifra de 14 114 imigranţi ruteni, expusă în lucrarea lui I. Nistor, coincide cu 
numărul total al familiilor refugiate în Bucovina, menţionat de D. 
Werenka. Pentru elucidarea veridicităţii acestor informaţii este necesară o 
examinare a raportului lui Enzenberg, din 14 februarie 1781, adresat 
Comandamentului General al Galiţiei, care a fost publicat de către J. 
Polek29

• În anul 1780, se vehicula ideea introducerii serviciului militar de 
grăniceri, pentru locuitorii Bucovinei, dar guvernatorul K. Enzenberg s-a 
împotrivit realizării acestui proiect şi, în raportul din 14 februarie 1781, el 
îşi argumenta poziţia în modul următor: „Populaţia, care se află în acest 
district bucovinean, constă în cea mai mare parte din refugiaţi şi alte 
popoare diferite, din alte :Jărţi, şi eu nu voi greşi dacă voi afirma că, din 
cele 23 OOO de familii existente, cel mult 6 OOO sunt adevărate familii 
moldoveneşti3°". Drept „adevărate familii moldoveneşti" erau considerate 
acele familii care trăiau pc acest teritoriu din moşi-strămoşi şi doar din 
rândul acestora era posibilă recrutarea pentru regimentele de grăniceri. 
Tot aici, se constata ca în jur de 17 OOO de familii erau refugiate, compuse 
din reprezentanţi ai diferitelor popoare (inclusiv românii), care s-au stabilit 

26 I. Nistor, Der nationale Kampf..., p. 103. 
27 R.F. Kaindl, Ansiedlungswesen„„ p. 112; J. Poleok. Die Anfănge des 

Volksschulwesens in der Bukowina, Czernowitz, 1891, p. 42. 
28 D. Werenka, Maria Theresia und die Bukowina, „Wiener Zeitung", nr.107, 1888. 
29 I.Polek, Joseph s li Reisen nach Galizien und der Bukowina und ihre Bedetung 

fiir letztere Provinz, „JBLM", nr. 3, 1895, p. 92; Şt. Purici, Colonizări şi imigrări În 
Bucovina Între anii 1775-1848, „Analele Bucovinei", nr. 2, II, 1995, p. 358. 

30 J. Polek, op. cit„ p. 92. 
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în Bucovina mai târziu. Aprecierile raportului nu contravin afirmaţiilor lui 
D. Werenka. Potrivit acestuia, la începutul anului 1779, numărul total al 
imigranţilor din Bucovina era de 14 114 familii (majoritatea ruteni, dar şi 
un număr însemnat de români, maghiri etc)31 , al cărui număr s-ar fi putut 
mări, până în februarie 1781, la circa 17 OOO familii. 

Istoricii ucraineni au utilizat acest fragment din raportul lui 
Enzenberg ca un argument pentru a justifica teza în conformitate cu care 
rutenii [ucrainenii] constituiau iniţial majoritatea populaţiei Bucovinei32, 

adică, în anul 1781, din 23 OOO familii existente, 17 OOO familii erau 
ucrainiene33 • Această argumentare este însă forţată şi lipsită de temei 
deoarece, în acest raport, generalul Enzenberg recunoaşte în mod indirect 
autohtonia românilor în Bucovina - „adevărate familii moldoveneşti" - şi 

sublinia destul de clar că restul locuitorilor (mai ales rutenii) aveau 
statutul de imigraţi pe acest teritoriu. 

Acest lucru este valabil şi pentru un alt raport al guvernatorului, din 
30 octombrie 1779, în care se afirma că o parte însemnată din locuitori, 
ruteni şi polonezi, se afla de puţini ani în Bucovina şi locuia în 
proximitatea graniţei cu Moldova, raiaua Hotin şi Galiţia, pentru ca, în 
cazul în care ar fi apărut pericolul ridicării şi restituirii lor vechilor lor 
stăpâni, să se poată retrage în Moldova34• Prin aceasta, probabil, se explică 
faptul că, de-a lungul hotarului Bucovinei cu Moldova, îndeosebi în 
împrejurimile târgului Siret, au apărut sau au fost repopulate la începutul 
administraţiei militare, localităţi care nu au fost înregistrate în 
recensământurile din anii 1772-1775. Astfel, în 1779, trăiau 73 de familii la 
Cerepcăuţi, 60 la Rogojeşti, 32 la Chindeşti, 37 la Negostina, 21 la 
Mihuceni, 16 la Gârbăuţi, 8 la Gropana 35 • Potrivit datelor 
recensământurilor ulterioare, în toate aceste sate, rutenii constituiau 
majoritatea populaţiei36 • 

În momentul anexării Bucovinei, potrivit afirmaţiilor lui I. Nistor, 
locuiau pe acest teritoriu 1 112 familii de huţuli, 1 261 familii de ruteni şi 

31 D. Werenka, op. cit. 
32 Bukovina, ii mînule i suciasne, Paris-Philadelphia-Detroit, 1956; N. Cabuzan, 

Ukrainoskoie naselenie Galiţii, Bukovinî i Zakarpatia v konţe XVIIl-30-h godah XXv. 
(Etnodemograficeskoie issledovanie). Avtoreferat dissertaţii, Moskva, 1986, p. 16. 

33 Spokonvicina ukrainska zemlia, lstorîcini zv'iazkî Pivnicinoy Bukovînî - Rosiciu i 
Naddniprianskoiu Ukrainoiu. Dokumentî i materialî, Ujgorod, 1990, p. 10; A. Jukovski, 
Istoria Bukovînî. Ciastîna druha pislia 1774 r., Cerniviţi, 1993, p. 7. 

34 R.F. Kaindl, op. cit., p. 112. 
35 D. Werenka, Topographie der Bukowina ... , p. 173-177. 
36 Special-Orstrepertorien der im ăsterreichchischen Reichhsrat vertretenen 

Kănigreiche und Lănder, Bd.13, Bukowina, Wien, 1907; l.E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele 
sociale din Bucovina, Bucureşti, 1916, p. 71-72. 
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11 099 familii moldoveneşti37 • Cifra de 1 261 familii rutene a fost dedusă 
dintr-un raport al generalului Enzenberg, din 5 septembrie 1779, care 
nominaliza 18 sate în care, de 12-13 ani (1766-1767 - n.n.), locuiau 
refugiaţi din Galiţia38 • Totuşi, această evaluare nu este corectă, fiindcă 
atunci, în majoritatea satelor dintre Prut şi Nistru şi din valea Ceremu
sului, locuiau ucraineni, iar în cele 18 sate nu toţi locuitorii erau ruteni. 
Această constatare este confirmată de recensământul rusesc de la 1774 în 
care, pentru ţinuturile Cernăuţi şi Câmpulung Moldovenesc, sunt indicate 
numele şi prenumele capilor de familie, după care a fost posibilă o apreciere 
mai obiectivă a raporturilor dintre români şi ruteni în Bucovina39• 

Dată fiind prezenţa unor coincidenţe incontestabile în cele trei 
informţii privind numărul imigranţilor din Bucovina, la începutul anului 
1779, nu este exclus ca, în realitate să fie vorba de o singură sursă care, 
conştient sau inconştient, a fost interpretată în mod diferit mai târziu. 
Analiza comparativă a altor surse şi informaţii autentice ne permite să 
afirmăm că datele inserate în articolul lui D. Werenka sunt cele mai 
apropiate de realitate, adică, Ia începutul anului 1779, în Bucovina, erau 14 
114 familii de imigranţi dintre care majoritatea erau de origine ruteană 
(probabil 9 OOO de familii şi nu 9 OOO de persoane, cum se afirmă în 
raportul Comandamentului General din Lemberg, din 12 ianuarie 1779)40• 

Comandamentul general al Galiţiei avea motive serioase să-i considere pe 
toţi ucrainenii şi huţulii din Bucovina ca imigranţi, chiar şi pe cei care, cu 
multe decenii înainte de 1774, s-au stabilit în acest teritoriu, deoarece era 
direct interesat în înapoierea acestor bejenari stăpânilor galiţieni. 

Problema refugiaţilor galiţieni a devenit acută în anul 1779 când 
guvernatorul Galiţiei, contele Auersperg, insista ca aceşti bejenari să fie 
restituiţi vechilor stăpâni. Enzenberg s-a împotrivit executării acestei 
cerinţe, replicând că „BuCO\•ina ar putea să rămână foarte nepopulată 
deoarece această parte de pământ este locuită de puţini naţionali-moldo
veni". Chestiunea a devenit obiectul unor discuţii aprinse şi la Curtea de la 
Viena. Încă de la 16 noiembrie 1772, Ia trei luni după ocuparea Galiţiei, 
împărăteasa Maria Tereza a fost nevoită, printr-o proclamaţie, să-i oprească 
pe noii supuşi de a emigra în Principatul Moldovei42 . Maria Tereza şi 
Joseph II au fost obligaţi să reînnoiască pe parcurs aceste interdicţii43 • 

37 I. Nistor, Istoria Bucovinei, p. 17. 
3" Idem, Der nationale Kampf..„ p. 71, 93. 
39 C. Ungureanu, op. cit., p. 18-29. 
40 R.F. Kaindl, op. cit„ p. 112. 
41 F. Zieglauer, op. cit., Bd.XII, p. 14; I. Nistor, Der nationale Kampf.., p. 79. 
42 I. Nistor, Românii şi rutenii din Bucovina. Studi./.J istoric şi statistic, Bucureşti, 

1915, p. 61. 
43 R.F. Kaindl, op. cit., p. 114. 
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Autorităţile habsburgice au fost cointeresate în colonizarea Bucovinei 
pentru a obţine profit maxim de la populaţia impozabilă, dar, totuşi, nu era 
în interesul imperiului ca majorarea numărului locuitorilor unei provincii 
austriece să se efectueze în detrimentul altei provincii (adică a Galiţiei). 
Din aceste considerente, au fost emise mai multe proclamaţii împărăteşti 
prin care s-a încercat stoparea sau limitarea emigrării ţăranilor ruteni în 
Bucovina. Consiliul Aulic de Război din Viena, prin hotărârea sa din 20 
octombrie 1779, a interzis ca pe viitor supuşii galiţieni să părăsească satele 
lor, fără permisiunea stăpânilor şi a autorităţilor administritative44

• În urma 
adoptării acestor măsuri, emigrarea masivă a ţăranilor ucraineni în 
Bucovina a fost, în mare parte, limitată. 

În acelaşi timp, autorităţile militare de la Cernăuţi au stimulat 
stabilirea imigranţilor din Moldova, în special a celor înstăriţi. J. Bu
dinszky care, în cursul anului 1782, a cartografiat 40 de sate dintre Prut şi 
Nistru, constata, într-un raport din 22 mai 1783 că, „din Galiţia ar putea fi 
primiţi numai acei imigranţi care posedă proprietate personală, fiindcă 
oamenii care sosesc din Moldova plătesc peste tei ani, fără probleme, 
impozitele necesare"45

• Împăratul Joseph II, în timpul călătoriei sale la 
Cernăuţi, menţiona, la 19 iunie 1783: „Mărirea populaţiei acestui pământ 
este cea mai importantă problemă, dar trebuie totul să se efectueze fără 
cheltuieli costisitoare deosebite"46• Acestor cerinţe corespundeau în cea 
mai mare măsură imigranţii din Moldova, numărul cărora crescu în aşa 
măsură, încât Enzenberg constata, într-un raport oficial de la 1782, că 
numărul populaţiei Bucovinei spori în ultimii patru ani (1778-1782) cu cel 
puţin 6 OOO de familii din Principatul Moldovei şi că se preconiza, în 
perioada următoare, un nou spor de populaţie47 • Indiscutabil, aceşti 
imigranţi erau români, dar ei nu puteau fi incluşi în suma acelor 
„adevărate familii moldoveneşti" din controversatul raport al generalului 
K. Enzenberg din 14 februarie 1781. 

La începutul dominaţiei habsburgice, după cum ne demonstrează 
materialele documentare, Bucovina a fost invadată de un număr 
considerabil de imigranţi din provinciile austriece vecine - Galiţia, 

Transilvania, Maramureş - şi din Principatul Moldovei. Care au fost 
cauzele care au provocat aceste ample procese migraţioniste în noua 
provincie a Curţii de la Viena? 

Rutenii din Galiţia se refugiau în extremitatea nordică a Moldovei, 
din cauza condiţiilor de trai. Încă la 1 ianuarie 1766, Domnul Moldovei 

44 I. Nistor, op. cit., p. 65. 
45 F.A. Wiekenhanser, Molda oder Beitrăge zur Geschichte der Moldau und Bukowina, 

Czemowitz, Selbstverl., 1885-1887, Bd.II, p. 79; I. Nistor, Der nationale kampf. .. , p. 132. 
46 J. Polek, op. cit., p. 38. 
47 F.A. Wickenhauser, op. cit., p. 73; I. Nistor, Românii şi Rutenii ... , p. 100. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Grigore Ghica a fixat ca ţăranii să efectueze 12 zile de muncă obligatorie 
pe an pentru proprietarii de moşii. În acelaşi an, în Polonia, au izbucnit 
răzmeriţe interne şi, începând cu acea dată, emigrarea ucrainenilor în 
Moldova a devenit mai însemnată. Autorităţile austriece au promis 
respectarea statu-quo-ului existent în Bucovina la 1774, fiind conservată 
situaţia ţăranilor, în timp ce în Galiţia ţăranii ruteni trebuiau să lucreze 
pentru magnaţii polonezi de la 52 până la 156 zile pe an. Populaţia 
Bucovinei, până în anul 1830, a fost scutită de serviciul militar, 
favorizându-se astfel imigrarea din afară. Acest fapt a stimulat refugierea 
rutenilor galiţieni care erau supuşi unui serviciu militar. O altă cauză 
importantă a imigrărilor ucrainenilor a fost faptul că, în Bucovina, 
·populaţia era mai rară, erau multe pământuri virane, nu exista o delimitare 
precisă a domeniilor rurale. Toate aceste circumstanţe au facilitat 
stabilirea treptată şi continuă a ţăranilor ruteni în acest ţinut. În plus, 
ucrainenii acceptau cu uşurinţă să lucreze mai multe zile pentru boieri faţă 
de sătenii băştinaşi, constituind astfel, pentru proprietarii bucovineni, o 
sursă mai ieftină de braţe de muncă. 

Vitregiile războiului ruso-turc (1768-1774) au provocat refugierea 
unei părţi a populaţiei, în special din zona dintre Prut şi Nistru, în alte zone 
din Moldova mai puţin ameninţate de război. Recensământul rusesc din 
1774 a înregistrat 411 case nepopulate în zona dintre Prut şi Nistru (258 de 
case în ocolul Prutului de Jos şi 153 case în ocolul Nistrului)48

• După 

anexarea Bucovinei, anume în această zonă s-a produs o creştere bruscă a 
populaţiei, mulţi ruteni stabilindu-se în casele părăsite. 

Imigarea în Bucovina s-a produs din mai multe motive: comunitatea 
de ordine etnică, limbă, cultură, religie şi datini; reîntoarcerea refugiaţilor 
după încheierea războiului; lipsa unui hotar delimitat de un obstacol 
natural înlesnea procesul de fluctuaţie a populaţiei; preferinţa noii stăpâ
niri faţă de imigranţii moldoveni, deoarece majoritatea acestora erau 
înstăriţi şi puteau să plătească impozitele necesare. 

Cauzele principale ale imigrării românilor din Transilvania în 
Principatul Moldovei (mai târziu şi în Bucovina) au fost persecuţiile 
religioase, sociale şi naţionale, la care erau supuşi locuitorii Ardealului. 

În Bucovina s-au produs şi procese inverse, când o parte din populaţie 
părăsea provincia. Aceste emigrări au devenit mai frecvente către sfârşitul 
administraţiei militare, fiind provocate de mai multe motive: condiţiile de 
trai au devenit mai grele din cauza numărului mare de imigranţi; boierii 
moldoveni încercau pe diverse căi să-i ademenească pe foştii supuşi să se 
întoarcă la vetrele lor; reorganizarea internă a bisericii bucovinene, în 

4R Moldovenii în epoca feudalismului, voi. VII, partea I, p. 370-458, C. Ungureanu, 
op. cit„ p. 23. 

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



110 Constantin Ungureanu 10 

urma căreia a fost redus numărul mănăstirilor, iar din averile lor a fost 
creat Fondul Bisericesc. Toate acestea îi determinau pe românii 
bucovineni să treacă cu averea lor mişcătoare peste „cordon" în Moldova. 
de aici rezultă numărul mare de case părăsite, îndeosebi în partea centrală 
şi de sud a Bucovinei, care era populată compact de români. Astfel, K. 
Enzenberg constata, într-un raport din 13 septembrie 1786, că, în urma 
emigrărilor, au rămas 277 de case pustii şi anume: 127 în districtul Suceava, 
118 - în Siret, 30- în Vijniţa şi 2 case în districtul Cernăuţi49 • Numai în 
intervalul noiembrie 1785 - aprilie 1786 au emigrat în principatul 
Moldovei 6937 persoane, în timp ce din Moldova au sosit în Bucovina 
numai 111 persoane50• 

Probabil, una din cauzele principale ale intensificării acestor emigrări 
a fost înglobarea, în anul 1786, a Bucovinei în componenţa Galiţiei, ca cerc 
administrativ. Lichidarea autonomiei provinciei a constituit o încălcare 
flagrantă a promisiunilor autorităţilor imperiale, privind respectarea statu
quo-ului tradiţional. Bucovina nu avea nimic comun cu Galiţia: un trecut 
istoric diferit, o altă structură naţională, confesională şi socială a 
populaţiei, deosebiri prin limbă, cultură, tradiţii şi datini. Românii 
bucovineni n-au acceptat niciodată această unire forţată cu Galiţia şi mulţi 
dintre dânşii au preferat să se refugieze peste graniţă, în Moldova, fapt 
care a contribuit în mod hotărâtor la diminuarea ponderii populaţiei 
româneşti, în perioada următoare. Când trupele austriece au intrat în 
partea de nord-vest a Moldovei, acest teritoriu era locuit de o populaţie 
majoritar românească, de un număr relativ însemnat de ucraineni şi huţuli 
şi de cca 5-7% reprezentanţi ai altor etnii. Recensământul austriac al lui 
Spleny, din anul 1775, a înregistrat, în teritoriul ocupat, 58 familii 
armeneşti, 526 evreieşti şi 294 familii de ţigani nomazi, ceea ce reprezenta 
doar 5,15% din totalul de 17 047 familii51 • Cercetătorul P. Ţugui şi socio
lingvistul I. Popescu au prezentat structura etnică a Bucovinei la momentul 
anexării în cifre concrete. Potrivit calculelor acestor autori, la 1774, în ţinut 
locuiau aproximativ 6 OOO alogeni (ţigani, evrei, polonezi, armeni, turci şi 
germani), care reprezentau cca 7,2 % din totalul populaţiei52 • Analiza 
recensământurilor ruseşti ne-a permis să constatăm că, la 1774, pe 
teritoriul viitoarei Bucovine locuiau cca 2 375 evrei (3,5%), 2 100 ţigani 
(3,1 %), 275 armeni (0,4%), 110 germani (0,16%), 40 turci, 40 greci ş.a53 • 

49 Ecaterina Negruţi, Informaţii noi privind emigrările din Bucovina în prima 
jumătate a sec. al XIX-iea, „Suceava" - Anuarul Muzeului Judeţean, VIII, 1981, p. 259. 

so I. Nistor, Românii şi Rutenii ... , p. 120; R.F. Kaindl, Asiedlungswesen„„ p. 105. 
st J. Polek, Ortschaftsverzeichnis„„ p. 39. 
s2 P. Ţugui, op. cit„ p. 4-5; I. Popescu, op. cit„ p. 17; Şt. Purici, op. cit., p. 359. 
s3 C. Ungureanu, op. cit„ p. 29. 
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Pentru a asigura o integrare efectivă a Bucovinei în cadrul Imperiului 
Austriac, pentru a dizolva particularităţile etnice ale noii provincii, deja în 
timpul administraţiei militare a început colonizarea ţinutului cu elemente 
alogene. Iniţial, amploarea acestor colonizări a fost nesemnificativă, fiind 
întemeiate doar cinci colonii maghiare, trei lipovene şi o colonie germană. 

Maghiarii sau credincioşii de rit romano-catolic ori protestant, la 
momentul ocupării Bucovinei, nu au fost consemnaţi de nici un 
recensământ rusesc sau austriac. Ion Nistor susţinea că, în 1774, aici 
locuiau 62 familii maghiare la Iacobeşti şi 49 familii la Ţibeni54• Potrivit 
opiniei altor istorici, aceste colonii au fost întemeiate în iarna anului 
1776-1777 de cca 100 familii de secui care au sosit din Moldova55 . Deşi nu 
este cunoscut precis anul întemeierii coloniilor maghiare Iacobeşti 
(Fogodisten) şi Tibeni (Istenscgits), cert este că aşezarea maghiarilor în 
Bucovina a început încă pe timpul guvernării lui Spleny. Conform 
conscripţiei din 3 noiembrie 1778, atunci se aflau în Bucovina 1 200 familii 
de bejenari ardeleni cu 5 018 persoane (inclusiv 102 familii cu 431 secui)56, 

ceea ce corespunde cu informaţiile potrivit cărora coloniile numite au fost 
întemeiate de circa 100 familii maghiare. Referindu-se la aceeaşi con
scripţie, istoricul austriac R.F. Kaindl, susţinea neîntemeiat că, din 5 018 
emigranţi ardeleni, 1 768 erau secui57 (această cifră din urmă coincide cu 
numărul persoanelor care proveneau din regimentele de grăniceri). 
Potrivit recensământului lui K. Enzenberg, din anul 1779, la Ţibeni, 
locuiau 61 familii şi, la lacobeşti, 63 familii, inclusiv români58• Aceste două 
colonii s-au format de la sine, fără un sprijin direct sau indirect al 
administraţiei şi nu se cunoaşte exact anul întemeierii. 

După numirea lui Enzenberg în fruntea administraţiei militare, a 
început colonizarea organizată a maghiarilor în Bucovina. După anexarea 
Bucovinei, autorităţile habsburgice au încercat să-i recupereze pe ardelenii 
refugiaţi în Moldova, în urma tulburărilor ţărăneşti din Transilvania, .de la 
1761-1764. Dar aceştia refuzau să se întoarcă în Ardeal şi, din această 
cauză, li s-a propus aşezarea în Bucovina. În anul 1784, în Moldova au fost 
trimişi mai mulţi ofiţeri, în frunte cu misionarul Martonfy, care trebuiau 
să-i convingă pe refugiaţii maghiari să vină în Bucovina. Această misiune 
delicată de strămutare a dezertorilor maghiari a continuat până în luna mai, 
1786. De la 24 noiembrie 1783 până la 14 mai 1786, în Bucovina, au fost 

54 I. Nistor, Der nationale Kampi.., p. 130. 
ss F.A.Wickenhauser, op. cit., p. 125, Bd.112, p. 125; R. F. Kaindl, op. cit„ p. 244; 

M.lacobescu, op. cit„ p. 166. 
56 I. Nistor, op. cit„ p. 103; Idem, Bejenarii ardeleni„„ p. 454. 
57 R.F. Kaindl, op. cit„ p. 245. 
58 D. Werenka, op. cit„ p. 173-177. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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dislocate, în total, 830 familii de dezertori ardeleni maghiari ( 675 din 
regimentele de grăniceri şi 155 supuşi provinciali) cu 474 femei şi 983 copii, 
în total 2 287 persoane59• Cu sprijinul direct al administraţiei militare, 
aceşti dezertori au întemeiat coloniile Hadikfalva (Dorneşti), Ioseffalva 
(Vorniceni) şi Andreasfalva (Măneuţi). Toţi maghiarii din aceste localităţi 
erau romano-catolici. În mai 1786, la Suceava au sosit 40 familii maghiare, 
de confesiune reformată, care au solicitat să întemeieze o colonie aparte6<l. 
Aceşti bejenari au obţinut permisiunea de a se stabili pe teritoriul satului 
Rarancea, dar această colonie nu s-a dezvoltat în urma declanşării 
războiului ruso-turc (1787-1791) şi a apropierii satului de graniţa cu raiaua 
Hotin. Maghiarii reformaţi s-au aşezat la Hadikfalva, Istensegits şi 
Andreasfalva şi au răms să locuiască cu conaţionalii lor romano-catolici. 
Cu aceasta s-a încheiat stabilirea refugiaţilor maghiari din Moldova în 
Bucovina. Potrivit unei conscripţii de la începutul anului 1786, în 
Bucovina, se aflau 702 familii de maghiari catolici cu 2 136 persoane, care 
erau aşezate în coloniile Istensegits - 276 familii (817 persoane), 
Hadikfalva - 224 familii ( 685 persoane), Fogodisten - 154 familii ( 499 
persoane), Ioseffalva - 48 familii (135 persoane )61

• La acestea ar trebui 
adăugate 27 familii, care au sosit la 12 ianuarie 1786, şi 40 familii 
protestante care, temporar, au locuit la Rarancea. Astfel, către mijlocul lui 
1786, în Bucovina, se aflau cca 775 familii de maghiari cu 2 350 persoane62 

(inclusiv cele 40 familii reformate cu cca 120 persoane). Trebuie menţionat 
faptul că nici coloniile maghiare, în timpul administraţiei militare, nu au 
fost ocolite de emigrări. Astfel, în vara anului 1787, erau şapte case pustii 
la Andreasfalva, 28 la Hadikfalva şi 16 la Joseffalva63 • Ocupaţia principală 
a maghiarilor în Bucovina a fost agricultura şi creşterea vitelor, ei asigurau 
cu fructe şi legume în special oraşele Rădăuţi şi Suceava. 

Lipovenii - credincioşi ruşi de rit vechi, care nu au acceptat 
reformele religioase ale patriarhului Nikon şi s-au refugiat în ţările vecine. 
Ei au întemeiat în Bucovina, la începutul dominaţiei austriece, trei colonii. 
Ei s-au stabilit pe teritoriul viitoarei Bucovine încă din timpurile când 
această zonă era parte componentă a Principatului Moldova. Înainte de 
războiul ruso-turc (1768-1774) a existat o colonie cu lipoveni la Stupea şi 
una la Mitocul Dragomimei, care se mai numea Lipoveni sau Socalinci. În 
timpul războiului, aceşti lipoveni s-au refugiat în alte zone, fiindcă s-au 

59 R.F. Kaindl, op. cit., p. 258. 
60 Ibidem, p. 269. 
61 J. Polek, Zur Frage der Errichtung eines rom-kath. Bistums in der Bukowina, 

„JBLM", 1908, nr.16, p. 33-34. La acea dată încă nu era întemeiată colonia Andreasfalva. 
62 Ibidem, p. 30. 
63 R.F. Kaindl, op. cit., p. -271. 
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temut să nu fie persecutaţi de autorităţile ruseşti. La începutul adminis
traţiei militare, o parte din Lipoveni s-au întors la Mitocul Dragomirnei. 
Într-un raport al lui K. Enzenberg, din 23 iunie 1784, se constata că, la acea 
dată, „în acest sat locuiau 15 familii vechi de lipoveni din anul 1777 şi 12 
familii noi, aşezate în ultimii ani"64• Principala îndeletnicire a lipovenilor 
de aici a fost comerţul. Dar în noaptea de 17 /18 aprilie 1787, toţi lipovenii 
din Mitocul Dragomirnei au emigrat în Moldova65 • Armenii din Suceava 
au obţinut atunci unele privilegii privind comerţul şi, prin aceasta, au fost 
lezate interesele lipovenilor de a practica negoţul în acest oraş. Ca urmare, 
pentru a doua oară, lipovenii au părăsit această colonie. 

Altă colonie a fost întemeiată de lipoveni pe teritoriul moşiei 
Târnăuca, în urma încheierii unui contract, la 7 /18 aprilie 1780, între 
reprezentanţii lipovenilor şi mănăstirea Putna. La Climăuţi s-au stabilit 20 
de familii lipovene sosite din Moldova66• Coloniile lipovene de la Mitocul 
Dragomirnei şi Climăuţi s-au constituit în urma contractelor încheiate cu 
mănăstirile Dragomirna şi Putna, fără concursul administraţiei austriece. 
Aceşti lipoveni erau imigranţi din Moldova şi o parte dintre dânşii locu
iesc în această parte a ţării. 

În unna vizitei Împăratului Josef II, din anul 1783, a început coloni
zarea organizată a lipovenilor în Bucovina, în special a acelora din sudul 
interfluviului pruto-nistrean (Basarabia), aflat sub administraţia otomană. 
În zona Mării Negre locuiau atunci cca 2 OOO familii de lipoveni67 , 

majoritatea pescari şi constructori de vase, o parte din ei exprimându-şi 
dorinţa de a se stabili în provinciile austriece (inclusiv în Bucovina). 

În toamna anului 1783, doi reprezentanţi ai acestor lipoveni s-au 
întâlnit cu generalul Enzenberg, apoi au plecat la Viena pentru a obţine 
noi privilegii de la împărat. Ei au fost primiţi de către Josef II la 5 şi 9 
octombrie 1783. La 10 octombrie 1783 împăratul a emis un patent imperial 
prin care se promitea acestor lipoveni libertatea religiei, scutirea de 
serviciul militar şi, pe termen de 20 de ani, scutirea de impozite68• 

Aşezarea acestor lipoveni în Bucovina s-a desfăşurat anevoios. Până 
la 22 martie 1784, au sosit în total numai 10 familii lipovene69

, care au fost 
adăpostite provizoriu la Suceava. Aceşti lipoveni au întemeiat, în luna mai 
1784, colonia Varniţa, la nord de Climăuţi. După ce administraţia militară 
a refuzat să satisfacă cerinţa lipovenilor de a fi lărgit teritoriul satului, 

64 Ibidem, p. 178. 
65 J. Polek, Die Lippowaner in der Bukowina, Bd. I, Czemowitz, 1896, p. 20. 
66 Ibidem, p. 3. 
67 Şt. Purici, op. cit., p. 367. 
68 R.F. Kaindl, Ansiedlungswensen„„ p. 206. 
69 J. Polek, op. cit„ p. 14. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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aceştia au plecat la Hliboca70• Dar în curând s-au iscat unele neînţelegeri 
între lipoveni şi boierul Turcul, proprietarul moşiei de la Hliboca. În 
consecinţă, toţi lipovenii, în iarna anului 1785/1786, s-au reîntors la Varniţa 
(Fântâna Albă), unde s-au stabilit definitiv. 

Astfel, către sfârşitul administraţiei militare, existau în Bucovina trei 
colonii de lipoveni. În 1786 locuiau la Mitocul-Dragomirnei 27 familii, la 
Climăuţi -26 de familii şi la Fântâna Albă, 30 de familii, în total 83 de 
familii sau cca 400 de persoane. Lipovenii din Bucovina aparţineau unor 
secte diferite, din care cauză coloniştii de la Climăuţi şi Mitocul
Dragomirnei n-au acceptat să locuiască împreună cu conaţionalii lor din 
zona Mării Negre. Principala ocupaţie a lipovenilor în Bucovina era 
agricultura şi creşterea vitelor. Ei erau renumiţi, de asemenea, prin 
producerea fructelor şi legumelor pe care le cultivau în oraşe. 

Germanii erau în Bucovina, la momentul anexării ţinutului, în 
număr71 cu totul neînsemnat72• La Prelipcea (sat pe malul Nistrului) au fost 
înregistrate în 1774 patru familii germane73 , iar în timpul războiului 
ruso-turc (1768-1774) a fost întemeiată o monetărie la Sadagura, pentru a 
cărei funcţionare au fost aduşi specialişti germani şi evrei. La intrarea 
trupelor austriece în Bucovina, această monetărie era deja desfiinţată şi nu 
se poate preciza, cu exactitate, numărul germanilor din acea colonie. 

După instaurarea dominaţiei austriece, au început să sosească şi 
primii colonişti germani în Bucovina (reprezentanţi ai armatei şi ai 
administraţiei, diferiţi funcţionari, negustori, meseriaşi etc). Aceştia s-au 
stabilit mai ales la Cernăuţi, Suceava, Siret ţi în unele sate mai importante. 

La începutul dominaţiei habsburgice a fost întemeiată şi primr1 
colonie cu mineri germani, în munţji din sud-vestul Bucovinei.Pentru 
prelucrarea zăcămintelor de fier, descoperite lângă Fundul Moldovei, au 
fost aduşi în 1784 colonişti germani, originari din nordul Transilvaniei şi 
din Zips (un comital din nordul Ungariei, în prezent în Slovacia). Colonia 
de la Iacobeni s-a format în 1784-1786, fiind completată ulterior cu noi 
colonişti. La începutul anului 1786, la Iacobeni, trăiau 14 familii (71 
persoane) de religie romano-catolică74, dar numărul germanilor protestanţi 
din această colonie era şi mai mare75• 

70 Ibidem, p. 18. 
71 Idem, Ortchaftsverzeithnis„., p. 30-39. 
72 P. Ţugui, op. cit., p. 4-5; I. Popescu, op. cit., p. 17. 
73 C. Ungureanu, Colonizarea populaţiei germane în Bucovina, „Codrul 

Cosminului", (serie nouă), Suceava, nr. 2 (12),1996, p. 211. 
74 J. Polek, Zur trage der Errichtung„„ p. 30-31. 
75 C. Ungureanu, op. cit., p. 217. 
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În anii 1782-1783 a existat un plan concret de colonizare a satelor 
dintre Prut şi Nistru cu ţărani germani. Adeptul principal al acestei 
colonizări, inginerul Budinszky îşi exprima părerea că, în această zonă, ar 
puteau fi aşezate cca 3-4 OOO de familii germane76• Enzenberg, în principiu, 
nu era împotriva acestei colonizări, dar se limita la posibilitatea aşezării a 
cca 400 de familii77• Această poziţie a guvernatorului se explică prin mai 
multe cauze: numărul mare al imigranţilor din Galiţia şi Moldova, care 
ocupau pământurile libere şi casele nepopulate; în această zonă nu existau 
păduri, iar lemnul necesar pentru construcţia caselor trebuia pregătit şi 
transportat din zona Câmpulungului-Rusesc; majoritatea solicitanţilor de a 
se stabili în Bucovina provenea din rândul ţăranilor săraci, iar Josef II 
decretase că procesul colonizării trebuie efectuat cu mai puţine cheltuieli. 
Tocmai din aceste motive de ordin economic şi social a fost sistată 
preconizata colonizare cu germani, iar ulterior, în zona dintre Prut şi 
Nistru, nu a fost întemeiată nici o colonie germană. 

Între timp, colonizarea ţăranilor germani în Bucovina a început pe 
altă cale. În vara şi toamna anului 1782, au sosit din Banat la Cernăuţi 22 
de familii de ţărani români. Locotenentul Deckert, responsabil de 
problemele colonizării, raporta, la 27 octombrie 1783, că „coloniştii din 
Banat au fost aşezaţi în următoarele localităţi: la Molodia - 13 familii, la 
Roşa - 2, la Cernăuţi -2, la Jucica -2 şi la Mitocul-Dragomirnei - 3 
familii78• Toţi aceşti germani erau romano-catolici. 

Pentru aprecierea mai exactă a numărului germanilor din Bucovina, 
de mare valoare sunt informaţiile despre numărul populaţiei de religie 
romano-catolică şi protestantă din anul 1786. J. Poleck consemna, pentru 
începutul anului 1786, 1 039 familii sau 3 609 locuitori de religie romano
catolică în Bucovina (inclusiv 2 136 maghiari)79• Restul de 1 473 catolici 
erau probabil germaniK0 , fiind repartizaţi pe ţinuturi astfel: în ţinutul 
Cernăuţi - 849 persoane, Suceava - 451, Siret - 103 şi în ţinutul Vijniţa -
70 persoane81 • La începutul aceluiaşi an, numărul coloniştilor protestanţi 
din Bucovina se ridica la 228 persoane82, dintre care cca 120 erau maghiari. 
Aşadar, la sfârşitul administraţiei militare numărul germanilor din 
Bucovina era de cca 1 580 persoane83 • 

76 R. Kaindl, op. cit., p. 390. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, p. 398. 
79 J. Polek, op. cit„ p. 30-38. 
80 Primii slovaci s-au stabilit în Bucovina abia la sfârşitul secolului al XVIII-iea, iar 

nobilii, funcţionarii, preoţii polonezi au început să sosească în ţinut îndeosebi după alipirea 
la Galiţia 

81 J. Polek, op. cit., p. 30-38. 
82 Bukowina. Heimat von Gestem, Karlsruhe, 1956, p. 39. 
83 C. Ungureanu, op. cit., p. 215. 
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Evreii locuiau în acest teritoriu din timpuri mai vechi, dar numărul 
lor a început să crească mai rapid în preajma anexării Bucovinei de către 
Austria. Recensământul lui Spleny a înregistrat în 1775 în Bucovina 526 
familii evreieşti84 (inclusiv din satele reîntoarse Moldovei în 1776). Potrivit 
unei conscripţii de la mijlocul lunii decembrie 1776, în Bucovina locuiau 
650 familii evreieşti sau 2 906 persoane. Din acestea, 206 familii, care 
constau din 986 persoane, erau stabilite în Bucovina înainte de 1769; 298 
familii (1 346 persoane) au venit în Bucovina în timpul războiului ruso
turc; 146 familii (574 persoane) au venit în acest teritoriu după anexare85, 

adică în 1774 locuiau în Bucovina 504 familii (2 332 persoane). 
În timp ce funcţionarii austrieci din primul deceniu al dominaţiei 

habsburgice, au stimulat creşterea cantitativă a altor etnii, faţă de evrei au 
fost luate măsuri severe, mulţi fiind constrânşi să părăsească Bucovina. 
Totuşi, în primii ani a continuat să se mărească numărul evreilor, astfel că, 
în 1780, din 26 062 de familii, 1 069 erau evreieşti, adică cu 419 mai multe 
decât în 177686• 

Situaţia evreilor s-a înrăutăţit simţitor, după ce guvernator militar al 
Bucovinei a devenit generalul Enzenberg. Evreii au fost obligaţi să 
plătească noi impozite, cei de la sate erau obligaţi să se ocupe cu 
agricultura, iar cei stabiliţi după anul 1769 în Bucovina urmau să fie 
expulzaţi peste hotare. 

În urma aplicării acestor măsuri, numărul evreilor din Bucovina s-a 
redus până la 747 familii, în 178287, şi la numai 308 fmilii, în anul 178688• 

Această atitudine „duşmănoasă" a administraţiei faţă de evrei avea în 
principal motive economico-financiare şi sociale. Administraţia era interesată 
în creşterea numerică a populaţiei Bucovinei cu condiţia ca aceasta să 
plătească regulat impozitele şi să aducă un profit maxim statului. Eueii 
însă nu erau producători, ci proprietari de prăvălii şi dughene, arendaşi de 
moşii, reuşind să stoarcă venituri importante pe seama ţăranilor, 
eschivându-se de la plata impozitelor, ceea ce aducea prejudicii statului. 

Armenii au venit pentru prima oară în Ţara Moldovei în secolul al 
XIV-lea. Un număr mare de armeni s-a stabilit aici în vremea lui Alexandru 
cel Bun şi Ştefan cel Mare. Către sfârşitul secolului al XV-lea, la Suceava, se 
aflau deja cca 700 de case populate de armeni89

. Parţial era populat cu armeni 
şi oraşul Siret. 

84 J. Polek, Ortschaftsverzeichnis„„ p. 39. 
85 Geschichte der Juden in der Bukowina, Tel-Aviv, 1958, p. 12. 
86 J. Polek, Statistik des Judentf/ums in der Bukowina, „Statistische Monatschrift", 

Wien, 15/1889, p. 251. 
87 Ibidem, p. 253. 
88 Ibidem, p. 254. 
89 J. Polek, Die Armenier in der Bukowina, „JBLM", 1904, nr.12, p. 48. 
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Mai târziu, numărul armenilor din nordul moldavei s-a micşorat 
substanţial. recensământul austriac al lui Spleny a înregistrat, în 1778, 58 
familii de armeni la Suceava9<>, iar potrivit calculelor lui I. Popescu şi P. 
Ţugui, în anul 1774, numărul armenilor de pe teritoriul Bucovinei era de 
400-435 persoane91

• 

Curtea de la Viena a stimulat, pe diverse căi, stabilrea armenilor în 
Bucovina. Armenii erau renumiţi prin capacităţile lor de a face comerţ, 
mulţi dintre ei erau bogaţi şi au arendat multe moşii. Toţi armenii din 
Suceava aparţineau bisericii armeana-gregoriene, constituiau o comunitate 
aparte şi se subordonau Episcopiei de Anatolia. Religia lor a fost 
recunoscută oficial de către autorităţi, iar negustorii armeni, în anul 1786, 
au obţinut de la împărat declararea Sucevei drept „oraş liber". În 1779, la 
Suceava locuiau 200 familii moldoveneşti, 131 armene, 116 evreieşti şi 80 
greceşti, în total 527 familii cu 2 635 persoane92• 

In partea de nord a Bucovinei, cu precădere la Cernăuţi, locuiau şi 
armeni de religie catolică, dar numărul lor era iniţial neînsemnat93 şi s-a 
mărit treptat doar după alipirea Bucovinei la Galiţia. Directorul ţinutului 
Suceava, Storr, raporta, la 16 iunie 1787, că în ţinut locuiau, la acea dată, 
141 familii armene, care constau din 714 persoane 94• Putem estima 
numărul total al armenilor din Bucovina, pentru anul 1776, la cifra de cca 
150 familii (în jur de 750 persoane). 

Ţiganii erau împărţiţi, în momentul ocupării Bucovinei, în două 
grupuri mari: cei care aveau un loc permanent de trai (robi ai dom
nitorului, boierilor şi mănăstirilor) şi cei nomazi. Recensământul rusesc de 
la 1774, a înregistrat 420 familii de ţigani, dintre care 321 familii în ţinutul 
Suceava95 (87 la mănăstirea Putna, 35 la Moldoviţa, 23 la Solca, 21 la 
Dragomirna, 20 la Humor, 39 de ţigani la Mitropolia Sucevei, 30 la 
Episcopia Rădăuţiului etc)96• Majoritatea ţiganilor sedentari erau robi sau 
servitori la curţile boierilor sau la mănăstiri. În anul 1783, prin patentă 
imperială, ţiganii robi au fost declaraţi liberi. Tot atunci a avut loc 
secularizarea moşiilor mănăstireşti. În urma acestor măsuri, mulţi ţigani au 
emigrat împreună cu călugării de la mănăstiri în Moldova, ori s-au alăturat 
ţiganilor nomazi. 

'10 Idem, Ortschaftsverzeichnis ... , p. 39. 
91 Apud Şt.Purici, op. cit„ p. 359. 
92 Ignaz Luca, Geographisches Handbuch von dem ăsterreichischen Staate, voi.VI, 

Wien, 1791, p. 327. 
93 R.F Kaindl, op. cit„ p. 155. 
94 J Polek, Die Armeniere .. „ p. 65. 
9s C. Ungureanu, Populaţia Bucovinei„„ p. 29. 
96 Moldova în epoca feudalismului, voi.VII, partea I, p. 336-353. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Este greu de evaluat cu exactitate numărul total al ţiganilor, fiindcă 
ei nu locuiau permanent în acele localităţi. Nici un recensământ nu i-a 
înregistrat pe ţigani ca o etnie distinctă, ei fiind trecuţi la etnia majoritară 
din localitatea respectivă. În anul 1800, în Bucovina, au fost înregistrate 
627 familii de ţigani sedentari (cca 2 500 persoane )97· Pornind de la aceste 
date, am putea evalua numărul ţiganilor, spre sfârşitul administraţiei 
militare, la circa 2 OOO de persoane. 

Cercetările efectuate ne permit să afirmăm că, la sfârşitul administra
ţiei militare, în Bucovina locuiau cca 135 mii locuitori98 , din care, pe lângă 
români, ruteni şi huţuli, erau cca 8 620 reprezentanţi ai altor etnii: 2 350 
maghiari, 1 580 germani, 1 540 evrei, 750 armeni, 400 lipoveni şi cca 2 OOO 
ţigani. Astfel, în timpul administraţiei militare, numărul populaţiei 
Bucovinei practic s-a dublat, mai ales în urma imigraţiei intense din 
ţinuturile învecinate, dar, trebuie să specificăm, că acest spor nu s-a produs 
uniform pe teritoriul întregii prvincii. În unele zone, această creştere a fost 
mai lentă, în altele mai bruscă. Ţinând cont de aşezarea geografică, relief, 
limite naturale, pot fi evidenţiate şase zone diferite şi anume: 1) zona 
dintre Prut şi Nistru; 2) ţinutul Cernăuţi din dreapta Prutului ( ocoalele 
Târgului şi Ceremuşului), care se delimita la sud printr-o fâşie lată de 
păduri seculare; 3) localităţile din valea râului Siret (fostul ocol Berhomet 
din ţinutul Suceava); 4) zona de deal şi de şes din ţinutul Suceava (partea 
de sud-est a Bucovinei); 5) zona montană din nord-vestul Bucovinei 
(fostul ocol Câmpulung Rusesc); 6) zona montană din sud-vestul Buco
vinei (fostul ocol Câmpulung Moldovenesc). 

În scopul evaluării dinamicii populaţiei în aceste şase zone geografice 
din Bucovina, am folosit datele a patru recensământuri ale populaţiei, în 
care a fost expus numărul de familii pentru fiecare localitate: 
recensământul rusesc de la 177499, recensământul austriac al lui Spleny de 
la 1775100, recensământul lui Enzenberg de la 1779101 şi recensământul 

austriac de la 1785, efectuat în urma împărţirii Bisericii Ortodoxe din 
Bucovina, în şase protopopiate102

• 

97 A. Ficker, Die Zigeuner in der Bukowina, „Staatistische Monatschrift" (Wien), 
1880, nr. 5, p. 55. 

98 Vezi E. Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, voi. VII, p. 454; I. 
Nistor, Românii şi Rutenii„„ p. 94, unde sunt indicate, pentru anul 1786, 29 102 familii sau 
135 494 persoane. 

99 Moldova în epoca feudalismului, voi.VII, partea I, p. 65-66, 242-260, 336-353, 
37~58. 

100 J. Polek, Ortschaftsverzeichnis ... , p. 27-44. 
101 D. Werenka, op. cit„ p. 173-177. 
102 Ibidem, p. 185-195. 
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Tabell 

Dinamica populaţiei Bucovinei, între anii 1774-1785 (număr de familii) 103 

Nr. Denumirea zonei Recens Recens,!Recens. Rece ns. 
Diferenţa în% 

geografice 1774 1775 11779 1785 1774- 1779- 11774-
1779 1785 I 1785 

1. Zona dintre Prut şi Nistru 3827 4766 i 7610 8873 98,8 16,6 ! 131,8 

2. Ţinutul Cernăuţi din 2609 2937 I 4263 4722 63,4 10,7 I 81,0 
dreapta Prutului I I 

3. Zona din valea râului 1134 1128 I 2430 3147 114,3 29,5 i 177,5 
Siret i I 

4. Zona de sud-est I 3543 3198 i 5772 6925 62,8 20.0 I 95,4 
a Bucovinei I 

5. Ocolul Câmpulung- 1447 1359 i 1725 1919 19,2 11,2 I 32,6 
Moldovenesc i I - ---·---

962 I ! 6. Ocolul Câmpulung- 1000 1535 1561 53,5 1,7 
I 

56,1 
Rusesc i I 

·---

7. Total 13560 14350 : 23335 21147 72,1 16,3 1100 

Analiza comparativă a acestor recensământuri ne oferă informaţii 
interesante, din care reiese că, între 1774-1785, a avut loc o creştere 
bruscă, dar neuniformă, a populaţiei Bucovinei. Astfel, imediat după 
ocuparea Bucovinei, în zona dintre Prut şi Nistru s-a produs un spor de 
populaţie de cca 25%, în timp ce în partea de sud-est a Bucovinei numărul 
populaţiei s-a redus cu cca 11 %. Acest fenomen poate fi explicat prin 
faptul că intrarea trupelor austriece în nordul Moldovei şi vecinătatea cu 
Galiţia au facilitat pătrunderea unui număr însemnat de imigranţi 
ucraineni în partea de nord a Bucovinei, şi a provocat, în paralel, exodul 
unei părţi a populaţiei româneşti, din partea de sud a Bucovinei, în 
Moldova. Până la 1779, s-a produs un spor al populaţiei de cca 72% faţă de 
1774 şi de cca 63 % faţă de 1775. Totodată, creşterea a fost mai bruscă în 
partea centrală a Bucovinei (fostul ocol Berhomet din ţinutul Suceava) şi 
în zona dintre Prut şi Nistru, şi mai lentă în zonele montane din partea de 
nord-vest şi sud-vest a Bucovinei. Tot atunci, au apărut sau au fost 
repopulate câteva sate în împrejurimile târgului Siret, neînregistrate de 
recensământurile precedente şi în care, mai târziu, ucrainenii constituiau 
majoritatea populaţiei. 

103 Numărul total al familiilor din Bucovina pentru anul 1779, este apreciat la 23 385, 
iar pentru anul 1785, 27 027 (26 731 familii de enoriaşi şi 296 de preoţi). Sumele de 23 335 şi 
27 147 familii au fost obţinute în urma adunării numărului de familii pe localităţi. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În perioada următoare (1779-1785), numărul total al populaţiei a 
crescut cu doar 16,3%, dar acest spor, ca şi în perioada anterioară, a fost 
mai mare în fostul ocol Berhomet şi cu totul nesemnificativ în satele de pe 
valea râurilor Putila şi Ceremuş, populate compact de huţuli. 

Luat în ansamblu, numărul total al populaţiei Bucovinei, între 
1774-1785, a crescut cu cca 100%. Sporul populaţiei a fost mult mai 
pronunţat în fostul ocol Berhomet (cca 177,5), în zona dintre Prut şi Nistru 
(cca 131,8%), şi mai puţin accentuat în fostul ocol Câmpulung 
Moldovenesc (cca 32,6%) şi în fostul ocol Câmpulung Rusesc (cca 56%). 

Examinarea detaliată a datelor din tabel ne permite să evidenţiem 
două perioade distincte, în evoluţia numerică a populaţiei: 1) perioada 
guvernării generalului Spleny, 1774-1778 şi 2) anii guvernării generalului 
Enzenberg, 1778-1786. În timpul guvernării lui Spleny s-a produs un spor 
brusc al populaţiei din Bucovina, procesul fiind total necontrolat sau 
dirijat de autorităţile habsburgice. Anume în acea perioadă, au fost înte
meiate coloniile maghiare Fogodisten şi Istensegits, coloniile lipovene 
Climăuţi şi Mitocul-Dragomirnei. În acest interval de timp s-a produs o 
imigrare masivă a rutenilor din Galiţia şi a crescut semnificativ numărul 
evreilor şi armenilor din Bucovina. Verosimil, administraţia austriacă nici 
n-a putut influenţa în mod efectiv procesele migraţioniste, fiindcă abia la 2 
iulie 1776 a fost semnată convenţia de la Balamutka privind delimitarea 
frontierei între Imperiul Habsburgic şi cel otoman, iar jurământul de credinţă 
faţă de noii stăpâni bucovinenii l-au prestat abia la 12 octombrie 1777. 

O dată cu numirea în funcţia de guvernator militar al Bucovinei a 
generalului K. Enzenberg, situaţia şi procesele migraţioniste în noua 
provincie au început să fie ţinute sub control. Deja în anul 1779, admi
nistraţia militară a reuşit să stopeze imigrarea necontrolată a rutenilor 
în Bucovina. În urma măsurilor adoptate de generalul Enzenberg, 
numărul evreilor din provincie s-a redus către anul 1785 la numai 175 
familii 104 şi a fost suspendată proiectata colonizare a regiunii din zona 
Coţmani cu germani. 

Administraţia militară, printr-o politică tolerantă, prin declaraţii şi 
promisiuni referitoare la respectarea statu-quo-ului, a contribuit la 
aşezarea în Bucovina a unui număr însemnat de colonişti şi imigranţi din 
provinciile învecinate. Autorităţile habsburgice au stimulat acest proces 
mai ales din considerente economice, cu scopul de a obţine profit maxim 
fiind stimulaţi imigranţii înstăriţi, indiferent de etnie sau confesiune. 
Procesele imigraţioniste erau favorizate de situaţia social-economică în 
Bucovina, de libertatea religioasă şi de scutirea de serviciu militar a 
locuitorilor din provincie. 

104 J. Polek, Statistik des Judenihums„„ p. 235. 
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Politica demografică a administraţiei austriece în perioada 1775-1786 
a influenţat, pe de o parte, în mod pozitiv evoluţia social-economică a 
Bucovinei, creând baza pentru noi relaţii între autorităţi şi supuşi, iar pe de 
altă parte, a pus temeliile înstrăinării acestui teritoriu românesc prin 
impunerea unor reforme economice şi politice, prin colonizarea lui cu 
elemente alogene, prin înlăturarea autohtonilor din administraţie şi 
izolarea lor de conaţionalii din Moldova. 

Resume 

L'auteur analyse la dynamique du mouvement de la population en Bucovina dans la 
premiere decenie de la dominalion autrichienne; conformement a une vaste bibliographie 
autrichienne, allemande, roumainc el ukrainienne, ii identifie six zones distinctes du point 
de vue de la politique coloniale. 
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ASPECTE ALE VIETU POLITICE ÎN BUCOVINA 
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA (II) 

MARIAN OLARU 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Bucovina, au activat, 
alături de grupările şi societăţile naţional-culturale, un număr de partide 
politice mono- sau multietnice. Pentru prima dată, termenul de „partid" 
este utilizat în istoriografie în legătură cu acţiunea boierilor români din 
Bucovina, conduşi de Doxachi Hurmuzachi, pentru realizarea unei largi 
alianţe a celor cointeresaţi de separarea Bucovinei de Galiţia, în anul 1848. 
La „Partidul patrioţilor" (Patriotenpartei)1 au aderat, alături de români, 
nemţi şi unii ucraineni. Este evident că utilizarea noţiunii de „partid" în 
situaţia dată nu are conotaţia contemporană pe care o dăm termenului, ci 
este mai mult o situare pe aceeaşi poziţie politică a fruntaşilor paşoptişti 
din Bucovina. Aceştia au fost D. Hurmuzachi, I. Vasilco, M. Zotta, C. 
Popovici, I. Miculi, Al. Hurmuzachi şi Gh. Hurmuzachi. 

Organizarea şi realizarea primelor alegeri în Bucovina autonomă2 au 
scos în evidenţă „machiavelismul" autorităţilor imperiale în ceea ce 
priveşte politica faţă de etniile din Bucovina. Totodată a fost evidenţiată 
tensiunea fundamentală care a marcat decisiv viaţa politică din ducat: 
opoziţia dintre aspiraţiile românilor de a păstra caracterul românesc al 
provinciei şi dorinţa alogenilor - în special a rutenilor - de a ocupa o 
poziţie cât mai importantă şi, în final, dominantă în structurile economice 
şi politice ale Bucovinei. 

Viaţa politică din Ducatul Bucovinei a fost determinant marcată de 
prezenţa preponderentă a boierilor români pe scena politică a provinciei, 
boieri care în mod generic sunt amintiţi ca fiind membri ai „partidului" 
conservator3• Ei duceau în Bucovina politica Partidului Centralist şi 
credeau că prin poziţia lor politică îşi arătu loialitatea faţă de cei care, prin 
crearea Ducatului, dăduseră câştig de cauză stopării fenomenului ruteni-

1 Şt. Purici, Problema autonomiei Bucovinei intre anii 1775-1861, „Codrul Cosmi
nului", Analele Ştiinţifice de Istorie ale Universităţii „Ştefan cel Mare", II, 1996, p. 241. 

2 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi.I (1774-1862), De la administraţia 
· militară la autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 434-443. 

3 A. Jukovski, Istoria Bukov1n1. Ciastina druha pislia 1774 r„ Cernivţi, Vâdavnâcia 
Spilka „Ceas", 1993, p. 44. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 123-134, Bucureşti, 1998 
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zării acestei provincii. Printre centralişti pot fi enumeraţi cei mai mulţi 
dintre membrii boierimii naţionale în frunte cu Eudoxiu Hurmuzachi4, 
care a fost şi căpitan al ţării până la moartea sa, în 1874. Constantin 
Tomasciuc - profesor şi primul rector al Universităţii din Cernăuţi, a fost 
cunoscut ca fiind unul dintre membrii reprezentativi ai centralismului în 
Bucovina. Între anii 1871-1875, el a reprezentat circumscripţiile electorale 
săteşti din Cernăuţi, Siret, Storojineţ şi comunele urbane: Suceava, 
Rădăuţi şi Siret. Membru marcant al Dietei Bucovinei, până în anul 1888, 
Tomasciuc a jucat un rol important în Consiliul de Stat şi a avut rolul 
determinant în impunerea germanei ca limbă de predare a Universităţii 
din Cernăuţi. Faptul acesta i-a atras adversitatea istoricilor ucrainofili care 
l-au considerat „romanizator al Universităţii din Cernăuţi"5, şi un susţi
nător al „planului de germanizare şi romanizare a Bucovinei"6

• 

Curentul politic centralist, ca o ideologie liberală, sprijinea con
stituţia de la 1861 şi se sprijinea pe elementul etnic german din Imperiu 
reprezentat de mari proprietari, industriaşi, negustori, orăşeni şi mici 
proprietari rurali. În Bucovina elementul de susţinere a centralismului, 
alături de intelectualii şi unii boieri români, au fost cele 70 de comunităţi 
germane întemeiate şi meseriaşii, intelectualii şi funcţionarii germani din 
oraşe. Faţă de Partidul Centralist, în Imperiul austriac, s-a constituit ca o 
contrapondere Partidul Autonomist. Acesta susţinea modificarea 
Constituţiei federaliste din 1859 şi o largă autonomie pentru ţările de 
Coroană. Baza socială a curentului autonomist o reprezentu marii pro
prietari, o parte a clerului catolic din teritoriile slave, orăşenimea poloneză 
şi cehă şi unii ţărani mai înstăriţi. Rezulta că autonomiştii erau, în marea 
lor majoritate, reprezentanţii popoarelor slave din monarhie. Fraţii 
Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi aderaseră la Partidul Autonomist 
din dorinţa conservării caracterului românesc al Bucovinei. De altfel, 
Eudoxiu Hurmuzachi aderase la centralism în spiritul aceleiaşi 
„concepţii naţionale" 7 • 

4 I. Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 209. Teodor 
Bălan afirma cu prilejul semicentenarului morţii lui Eudoxiu Hurmuzachi că 
„austrofilismul" lui se explică prin aceea că „a avut atitudinea impusă de împrejurări. El a 
luptat pentru păstrarea caracterului românesc al Bucovinei, a inaugurat viaţa parlamentară 
a acestei ţări şi a crezut că poporul român trebuie să se alăture de popoarele din vestul 
Europei, care erau pe cale de a-i democratiza viaţa politică". Cf. Teodor Bălan, Eudoxiu 
Hurmuzachi. Discurs festiv rostit la 23 martie 1924 cu prilejul morţii sale, în sala Teatrului 
Naţional din Cernăuţi, Cernăuţi, 1924, p. 11. 

5 A. Jukovski, Etapî rozvitku ukrainskoho naţionalizmu na Bukovînî, „Materialî", II, 
Cemivîi, Ruta, 1995, p. 24. 

6 Idem, Istoria Bucovînî. Ciastîna druha pislia 1774 r., p. 43. 
7 I. Nistor, op. cit., p. 210. 
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Pentru că, în această parte a Imperiului austriac, procesul de moder
nizare a structurilor sociale şi economice, propice structurării unei vieţi 
politice moderne, se desfăşura mai greu8, fruntaşii românilor, germanilor 
(mai puţin ucrainenilor) erau adepţii partidelor vieneze sau cu re
prezentare la scara imperiului. În acest timp, activitatea politică avea o 
importantă tentă naţională şi se desfăşura în cadrul societăţilor cultural
naţionale. În acest sens, românii au avut întâietatea prin activitatea 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, înfiinţată la 
1862. Aceasta a avut drept scop „promovarea pe toate căile şi în toate 
direcţiile a culturii naţionale". Ea a sprijinit scrierea cărţilor româneşti 
didactice şi beletristice, a încurajat autorii prin acordarea de premii, de 
burse elevilor şi studenţilor români, a înfiinţat o tipografie proprie, a 
ridicat internate pentru tinerii meseriaşi români, a sprijinit dezvoltarea 
presei româneşti şi a propus înfiinţarea unei catedre de istoria românilor 
etc. În timpul cât Gheorghe Hurmuzachi a fost preşedintele Societăţii 
pentru Cultură (până în 1882) şi Silvestru Morariu Andrievici ca 
vicepreşedinte, această instituţie cultural-naţională a reunit în rândurile ei 
„aproape pe toţi intelectualii români din Bucovina"9• Prin aceasta, 
Societatea pentru Cultură a devenit un fel de „parlament al românilor 
bucovineni", iar «Foaia Societăţii» (1865-1869) „un monitor oficial" în 
care se înregistrau dezbaterile din adunările generale10

• Definind soluţiile 
păstrării naţionalităţii în condiţiile unui imperiu multinaţional şi 
cosmopolit 11 , Alexandru Hurmuzachi arăta, într-una din adunările 
generale ale Societăţii pentru Cultură, că „fără naţiune nu este omenire, 
fără naţionalitate nu este umanitate" 12• 

La 15/27 august 1869, se împliniseră 400 de ani de la ctitorirea 
mănăstirii Putna de către Ştefan cel Mare, prilej pentru tinerii studenţi 
români de la Viena13 de a lansa un Apel14 către „comilitonii" de la mai 

8 C. Daicoviciu, M Constantinescu (red.), Destrămarea monarhiei Austro-Ungariei, 
1900-1918. Comunicări prezentate la Conferinţa istorici/or din 4-9 mai 1964 de la 
Budapesta, Biblioteca Historica Romaniae, I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1964. 

9 C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918, Cernăuţi, Editura 
„Alexandru cel Bun", 1996, p. 123. 

w Ibidem, p. 214. 
11 M. Olaru, Alexandru Hurmuzachi şi societatea românească din Bucovina la 

jumătatea secolului trecut, „Almanahul Societăţii pentru Cultura Românească «Mihai 
Eminescu» din Cernăuţi", Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, [1993], p. 91. 

12„Foaia Societăţii", II, 1866, nr 3, p. 88. 
13 Paul Leu, Contribuţia lui Mihai Eminescu la jubileul de la Mănăstirea Putna, în 

Românii în istoria universală, IV, 2, Eminescu: sens, timp şi devenire istorică, voi.II, îngrijit 
de Gh. Buzatu, Stelea Cheptea şi I. Saizu, Iaşi, Universitatea „A.I.Cuza", 1989, p. 369. 

14 D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu, 1870-1877, Iaşi, Junimea, 1985, p. 59. 
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multe universităţi (Bucureşti, Iaşi, Torino, Budapesta, Pisa, Sibiu, Oradea, 
Cernăuţi) şi de a alcătui un „Proiect de program pentru serbarea naţională 
la mormântul lui Ştefan cel Mare (15/27 august 1870)". datorită împrejură
rilor şi, mai ales, declanşării războiului franco-prusac, din 1870-1871, 
serbarea, planificată pentru august 1870, a fost amânată pentru anul 1871. 
Această primă manifestare panromânească a însemnat, aşa cum sublinia 
M. Eminescu, o „piatră de hotar între trecut şi viitor", dovedind că tânăra 
generaţie de la 1870/1871 se dovedea „un credincios agent al istoriei". 
Totodată, se evidenţia prin însufleţirea şi numărul participanţilor, prin 
importanţa ideilor formulate la primul congres studenţesc, organizat 

· imediat după aceea, că ideea serbării a fost „cuprinsă în sufletul poporului 
românesc"15• În cadrul primului congres studenţesc, desfăşurat la Putna, la 
16/28 august 1871, reprezentanţii studenţilor români de pretutindeni au 
adoptat următorul program: înfiinţarea unui „organ literar-ştiinţific al 
junilor români academici"; formarea de comitete locale şi în fiecare 
provincie românească să fie înfiinţat câte un comitet central; combaterea 
cosmopolitismului şi lupta pentru drepturi naţionale; dezvoltarea 
economică cu întărirea de „clase pozitive", ca aceea a meseriaşilor; viitorul 
congres să se ţină la Turda16• „Necalculabilele rezultate", la care se referea 
D. Brătianu 17 , s-au arătat în timp şi ele au însemnat afirmarea tot mai 
coerentă a românismului, ca ideologie naţională, ce tindea spre înfăptuirea 
României Mari. 

Rene Henry considera, în 1907, că toată „istoria interioară a Austro
Ungariei se poate rezuma la o serie de oscilaţii între centralism şi federa
lism", pentru că era „une Suisse monarchique"18 şi, deşi „viabilă", ea era 
„vulnerabilă" 19 • Orice pericol, extern mai ales, o putea spulbera. Pentru a 
amâna[înlătura] o astfel de eventualitate, autorităţile imperiale au susţinut, 
cu multă persuasiune, doctrina „bucovinistă". Esenţa acesteia consta în 
stăruinţa de a transforma Bucovina într-o ţară germană, Buchenland20, ai 

15 T. Bălan, Serbarea de la Putna - 1871, Cernăuţi, Tipografia „Mitropolitul 
Silvestru", 1932, p. 30. 

16 D. Vatamaniuc, op. cit„ p. 69-70. 
17 T. Bălan, op. cit., p.30. Acelaşi autor arăta la p. 57-58 că, după „consolidarea 

statului român, chestiunea română deveni acută. Nu se mai putea trăi în izolarea păgu
bitoare de până atunci, provincie de provincie, fiecare cu şcoala, tineretul şi mentalitatea ei. 
Ideea unităţii naţionale era atât de vie, încât căuta puncte de sprijin pentru a evidenţia 
asemănările între noi. Se vorbea de nivelarea Carpaţilor despărţitori de fraţi şi de 
omogenitatea educaţiei ce trebuia dată generaţiei noi''. 

18 Rene Henry, Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient, Paris, Librairie 
Plan, 1907, p. 72. 

19 Ibidem, p. 78. 
20 I. Nistor, op. cit., p. 208. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cărei locuitori, „bucovinenii"21 erau lipsiţi de conştiinţă naţională, foloseau 
mai puţin limbile lor materne şi mai mult limba germană. Această doctrină 
avea ca scop să şteargă deosebirile dintre străini şi băştinaşi. Armata, 
justiţia şi şcoala aveau menirea de a crea „acel tip specific austriac pe care 
poporul l-a caracterizat cu cuvântul de neamţ". Pentru un „neamţ" nu exista 
naţionalitate, confesiune, aspiraţiuni culturale, mai ales unele deosebite de 
cele germane22

• Ion Nistor considera că primul câştigat pentru „bucovi
nism" a fost episcopul Eugeniu Hacman. El a interzis preoţilor să facă 
politică şi să promoveze naţionalismul23 . Hacman, care a propovăduit 
moderaţia faţă de străini, s-a opus folosirii caracterelor latine, socotindu-le 
„papistaşe" sau „daco-romane", a acceptat folosirea limbii ucrainene în 
catedrala cernăuţeană (1866-1867) şi şi-a manifestat ostilitatea faţă de 
păstrarea caracterului românesc al Bisericii Ortodoxe din Bucovina. „Bucovi
nismul" era împărtăşit de unii proprietari români şi mai ales străini. Ilus
trativă pentru această stare de fapt a fost situaţia în care a fost pus Regele 
Carol I care, la coborârea în gara Cernăuţi, vorbind româneşte a primit 
răspunsul lui Nicolae Mustazza: „Majestat, wir sind deutsch erzogen! "24• 

Ca o reacţie faţă de răspândirea „bucovinismului", boierii şi intelec
tualii români au înfiinţat, în anul 1872, Societatea Autonomiştilor 
Naţionali, considerată de Ion Nistor „un adevărat partid politic cu statutul 
său" şi care îşi propunea prin programul său să contribuie la ridicarea 
„instrucţiunii politice şi a conştiinţei naţionale", la „dezvoltarea organică a 
autonomiei în toate ramurile vieţii publice"25• Pentru realizarea acestor 
obiective se aveau în vedere ca mijloace: înfiinţarea de societăţi 
asemănătoare în localităţile Bucovinei; dezbateri în adunările societăţii pe 
chestiuni conforme cu statutul; realizarea unei adunări populare; 
trimiterea către autorităţi a unor petiţii, rezoluţii şi adrese; activitate 
susţinută pentru alegerile din Bucovina şi susţinerea candidaţilor de 
încredere; controlarea severă a activităţii politice a deputaţilor aleşi şi 
publicarea de foi periodice, foi volante şi broşuri pe chestiunile conforme 
cu statutul. Societatea a avut ca periodic (săptămânal) publicaţia „Der 
Patriot". Pentru această publicaţie a fost aleasă limba germană pentru a fi 
accesibilă minorităţilor locale şi vieneze, pentru a se cunoaşte direct 

21 M. Olaru, Ştefan Purici, „Bucovinism" şi „Homo bucovinensis'', consideraţii 
preliminare, „Analele Bucovinei", III, 1996, nr. 1. 

22 „Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni", III, 1913, 12 noiembrie, p. 129-134. 
23 A. Jukovski, op. cit., p. 44-45. Autorul deplânge faptul că, după moartea lui 

Eugeniu Hacman, Partidul Conservator a fost dominat de boierii români care au fost 
susţinuţi de administraţia austriacă. Aceasta a însemnat că sub masca bucovinismului se 
promovau interesele alogenilor în detrimentul autohtonilor români. 

24 Cf. I. Nistor, op. cit., p. 209. 
25 Ibidem, p. 210; Ioan V. Cocuz, Matei Hulubei, Presa românească în Bucovina 

(1809-1944) f.I., 1991, p. 28--29. 
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punctul de vedere al Societăţii în chestiunile politice, economice, bise
riceşti şi şcolare din Bucovina. Publicaţia amintită era îngrijită de Frederic 
Cmeticz şi a apărut între 30 aprilie şi 14 decembrie 1872. 

În 1875 se împlineau 100 de ani de la ocuparea unei părţi a Ţării de 
Sus a Moldovei, numită mai târziu Bucovina. Autorităţile imperiale şi 
alogenii bucovineni s-au întrecut în a marca în mod corespunzător acest 
eveniment. Manifestările jubiliare trebuiau să evidenţieze „opera de 
civilizare" înfăptuită de austrieci în acest colţ îndepărtat de imperiu, rolul 
deosebit al culturii şi limbii germane ca factori de civilizare etc. 
„Bucovinismul" căpăta contur şi era teoretizat prin lucrarea lui A. 
Ficker26, Hundert Jahre (1775-1875), dedicată anexării de către austrieci a 
acestei provincii. La Cernăuţi, un comitet jubiliar a hotărât ridicarea unei 
statui în Piaţa Austriei (care înfăţişa o mamă care-şi strânge fiica la sân) iar 
împăratul Franz Joseph oferea în „dar" nou creata Universitate din 
Cernăuţi. Aceasta a luat fiinţă ca urmare a eforturilor deputaţilor români, 
Gheorghe Hurmuzachi şi Constantin Tomasciuc, în Parlamentul vienez. Şi, 
deşi predarea în limba română era o dorinţă a românilor, exprimată încă 
din 1848, şi fusese obiectul unor deosebite stăruinţe ale Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, limba de predare acceptată de 
Parlamentul vienez a fost germana, pentru· facultăţile mirene. Pe tărâm 
naţional, concesiile autorităţilor imperiale s-au redus la aprobarea 
înfiinţării unei catedre de limba română şi a uneia de limba ucraineană. 
Catedra de limbă română a fost onorată, până în 1906, de I. Gh. Sbiera27

, 

iar cea de limba ucraineană de galiţianul Ştefan Smal-Stoţki28• 
Din comitetul serbării, alcătuit de mareşalul Bucovinei, numit „Lanfest

comitet", făceau parte: primarul oraşului Cernăuţi - Otto Ambros şi 
primarii oraşelor Suceava, Rădăuţi, Siret, Câmpulung. Erau, de asemenea, 
cuprinşi reprezentanţii confesiunilor, ai Camerei de Comerţ şi ai marilor 

26 Cf. Teodor Bălan, Procesul Arboroasei, 1875-1878, Cernăuţi, Tiparul „Glasului 
Bucovinei", 1937, p. 16. Cu prilejul „serbării seculare" a fost publicată o serie de lucrări: 
poezii ocazionale - Moritz Amster, Landesfeier, Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe, 
Poetisches Gedenkbuch; Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe, Zwei Geschichtsstudien Fest 
zu Ehren der Eroffnund der K.J. Franz Joseph Universităt in Czernowitz, Czernowitz, 
1875. De menţionat că Adolf Simiginowicz a fost român care, germanizându-se, şi-a 
schimbat numele în Staufe şi, în 1875, a solicitat guvernatorului Bucovinei, Alesani, o 
declaraţie pentru că se considera „primul poet şi scriitor german autohton al ţării 
Bucovinei" (Apud T. Bălan, op. cit., p. 16). 

27 Al. Procopovici, I. Gh. Sbiera. Discurs rostit la serbarea organizată de Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română În Bucovina, În ziua de 1 noiembrie 1936, Cernăuţi, 
1936, p. 5. 

28 În primul an universitar au fost înscrişi 188 de studenţi, din care 119 erau din 
Bucovina. Românii (51) reprezentau 27,12% din numărul studenţilor, evreii (48) - 25,53%, 
rutenii (37) - 19,67%, germanii (27) - 13,82% şi polonii (24) -- 12,76%. Cf. T. Bălan, op. 
cit., p. 17; I. Nistor, op. cit., p. 218, dă cifre diferite pentru primul an universitar. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



7 Aspecte ale vieţii politice în Bucovina 129 

proprietari. Serbarea s-a desfăşurat în 3-4 octombrie 1875, dar nu a bene
ficiat de prezenţa boierilor români. Aceasta se explică prin faptul că marii 
proprietari şi intelectualii români s-au simţit jigniţi de modul cum alogenii 
au organizat serbarea (faptul că aceştia căutau să demonstreze rolul 
hotărâtor al coloniştilor în modernizarea Bucovinei şi, un motiv deosebit 
de important, faptul că boierii români nu doreau să colaboreze la o acţiune 
antiromânească). Ion Nistor arăta că boierii români au refuzat să participe la 
serbarea celor 100 de ani pentru că, cei mai mulţi, erau membri ai Partidului 
Conservator Autonomist, care se găsea în opoziţie cu Partidul German 
Centralist - aflat atunci la putere29• La atitudinea românilor s-au alăturat 
boierii poloni şi armeni. Principalii beneficiari ai serbării au fost evreo-ger
manii. Ei şi aliaţii lor i-au acuzat pe români, începând de atunci din ce în ce 
mai des, de neloialitate. Iar a fi „bucovinean" însemna a fi loial imperiului. 

În timpul pregătirilor serbării anexării Bucovinei, austriecii sunt puşi 
în faţa unei situaţii neaşteptate, generată de publicarea şi răspândirea, şi în 
Bucovina, a broşurii lui Mihail Kogălniceanu, intitulată Răpirea 
Bucovinei. Această lucrare, ce a apărut în limbile franceză şi română, 
evidenţia mijloacele utilizate de Thugut şi Kaunitz (ameninţarea şi 
corupţia) pentru ocuparea unei părţii a Ţării de Sus a Moldovei, numită 
Bucovina. Ea evidenţia că nu era vorba în nici un caz de „der Verei: 
ningung der Bukowina mit Ostereich" ci de un rapt teritorial înfăptuit în 
condiţiile slăbiciunii Porţii otomane, pentru care a căzut capul vrednicului 
voievod Grigore Ghica al III-iea, la 12 octombrie 1777. 

Teodor Bălan considera că neparticiparea împăratului la „Hundert
j ahref est" s-ar datora nu lipsei de mijloace financiare ci faptului că 
românii, „cel mai puternic factor politic din ţară", refuzaseră să participe şi 
pentru că împăratul n-ar fi dorit să tulbure „raporturile de vecinătate cu 
Statul român" - cum se exprima I. Gh. Sbiera30• 

Inaugurarea Universităţii germane din Cernăuţi, la 4 octombrie 1875, 
în ziua onomastică a împăratului Franz Joseph, avea să arate că nou 
înfiinţata instituţie urma să aibă menirea „de a desăvârşi germanizarea 
Bucovinei şi a arunca raze civilizatoare asupra Moldovei şi Basarabiei"31 

-

cum scria semioficiosul vienez „Neue Freie Presse". Totodată, inaugurarea 
amintită avea să evidenţieze seria de invective sau etichetări la adresa 
românilor, care au constituit apoi baza „bucovinismului" şi a susţinerii 
rolului „civilizator" al culturii germane în Bucovina. Excela, în acest sens, 
Frederic Schuller Libloy, decanul Facultăţii de Drept, care afirma că până 
atunci românii îşi duceau traiul „cu tâmpenie şi ascultare şi plătind soco-

29 1. Nistor, op. cit„ p. 215. 
30 Teodor Bălan, op. cit„ p. 211. 
31 Apud, Ion Nistor, op. cit„ p. 217. 
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telile altora", că ei nu contribuiseră - până atunci - cu nimic la dezvoltarea 
ştiinţei şi că bucovinenii trebuiau „să fie fericiţi că pot primi ceea ce ei n-au 
fost în stare să producă"32 • Faptul că, în contextul dat, nu se amintea nimic 
despre existenţa unei Universităţi la Iaşi, şi că alogenii, mai ales germano
evreii, acordau o prea mare importanţă instituţiei amintite, a fost aspru 
ridiculizat în scrierile lui Mihai Eminescu. În articolul Numiri la Universi
tatea din Cernăuţi, marele poet punea în evidenţă mediocritatea persona
lului didactic recrutat, despre a cărui lipsă de „faimă" „răsună Europa"33• 

Concluzionând asupra ansamblului manifestărilor legate de sărbă
torirea celor o sută de ani de la anexarea Bucovinei de către austrieci, 
trebuie să fim de acord cu M. Eminescu asupra faptului că românii din 
Bucovina s-au simţit „umiliţi" „pentru că se serba acolo, pe pământul lor 
clasic, pierderea înrâuririi lor politice"34 • 

În timp ce la Cernăuţi se celebrau cei 100 ani de „unire" a Bucovinei 
cu Austria, în capitala Moldovei, intelectualii românii, în frunte cu 
primarul laşilor - Nicu Gane - comemorau jertfa viteazului voievod 
Grigore Ghica al Iii-lea, prilej pentru poetul Dimitrie Petrino de a rosti un 
aspru rechizitoriu la adresa politicii imperialilor. Discursul se încheia cu 
ideea că nu este „depărtată ziua când florile de pe mormânt vor deveni 
cununi de laur şi lacrimile unui secol pietre scumpe în Coroana 
României"35• Iar în poezia La mormântul lui Grigore Ghica se formula 
ideea care anunţa depăşirea iredentismului cultural: „Deci de piatra pe 
mormântu-i spada noastră s-ascuţim!"36• 

În această atmosferă, în perioada octombrie-decembrie 1875, a luat 
fiinţă Societatea Studenţească „Arboroasa", înfiinţată la iniţiativa şi cu 
sprijinul lui T.V. Stefanelli, fost coleg cu Eminescu la liceul din Cernăuţi şi 
la Universitatea din Viena. Până în noiembrie 1877 „Arboroasa" a des
făşurat o remarcabilă activitate pe tărâm cultural şi naţional, ea fiind 
foarte apreciată în rândurile cernăuţenilor şi al românilor din jurul revistei 
„Familia" condusă de Iosif Vulcan, Societatea academică „Arboroasa" a 
contribuit prin activitatea ei la cimentarea societăţii româneşti, prin 
sporirea interesului pentru cultura naţională şi prin stabilirea legăturilor cu 

32 Ion Nistor, op. cit., p. 216. 
33 M. Eminescu, Răpirea Bucovinei, Antologie, prefaţă şi note de D. Vatamaniuc, 

Bucureşti, Editura Seculum I.O., 1996, p. 87-88. „Cu această ocazie ne aducem şi noi 
aminte de o convorbire c-un învăţat din Molqova care era docent la universitatea comunală 
din Mălăceşti, ţinutul Cărligăturii". Eminescu încheie articolul, recomandându-i lui 
Stemyer, ministrul învăţământului din Austria, o „preţioasă personalitate pentru ocuparea 
catedrei de filologie comparată «a limbilor semitice»", Herşcu Şloim care era „docent 
privat de ebraică la o mică universitate, improvizată sub un şopron, din Târgu-Cucului". 

34 Ibidem, p. 96. 
35 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 227. 
30 Ibidem, p. 228. 
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societăţile studenţilor români din Transilvania „Alexi Şincaiana" - Gherla, 
„lnocenţiu Claniana" - Blaj), de la Pesta („Petru Maior"), Viena („Româ
nia Jună") şi din Iaşi („Clubul Studenţilor Universitari"). 

Primirea unei subvenţii de 250 lei din partea ministrului instrucţiunii 
publice şi trimiterea, la 12 octombrie 1877, de către comitetul Societăţii 
„Arboroasa", a unei telegrame37 ca semn de adeziune la dezvelirea 
bustului lui Grigore Ghica al Iii-lea - „din partea detrunchiată a vechii 
Moldove" - au fost motivele pentru dizolvarea societăţii şi arestarea 
conducătorilor ei. Au fost întemniţaţi Ciprian Porumbescu, Zaharie 
Voronca, Orest Popescu şi Eugen Siretean. Arestarea studenţilor români 
şi acuzaţia de înltă trădare ce li s-a adus a determinat energice proteste, 
atât în ţară, cât şi în spaţiul locuit de români38• Se remarcu în acest sens 
publicaţiile „Familia" din Oradea, „Curierul de Iaşi" şi mai ales 
„Românul" din Bucureşti - care au criticat aspru gestul autorităţilor din 
Bucovina. Pledoaria avocatului Iosif Roth, atitudinea dârză a studenţilor 
acuzaţi, solidaritatea românilor cernăuţeni, a celor din Bucovina şi din 
ţară, faptul că preşedintele colegiului juraţilor era Alexandru Vasilco 
(acelaşi cu şeful grupării boierilor federalişti, de nuanţă austriacă) au făcut 
ca tinerii studenţi arboroseni să fie achitaţi. Procesul intentat de 
guvernanţii austrieci se încheia prin intonarea cântecului „Deşteaptă-te, 
Române", de către toţi participanţii aflaţi în sala de judecată39• Ştirea achi
tării a fost rău primită la Viena - dar se spera că, prin actul judecării 
tinerilor studenţi, revendicările naţionale româneşti se vor tempera. Anii 
1871/1878 erau ani de reafirmare a demnităţii naţionale prin cucerirea 
independenţei României pe câm~:rnl de luptă40 , iar idealurile tinerilor 
„arboroseni" au fost continuate de o altă societate academică studenţească -
„Junimea". Primul preşedinte al acesteia a fost Dimitrie Onciul41

• 

37 Al. Procopovici, într-un discurs rostit la 1 noiembrie 1936, la Cernăuţi, afirma că I. 
Gh. Sbiera, care se dovedise „sufletul serbării" de la Putna, a fost cel care „din avântul lui a 
pornit telegrama din 1877" trimisă de studenţii cernăuţeni primarului laşilor - Nicu Gane; 
Cf., Al. Procopovici, op. cit., p. 5. 

38 Teodor Bălan, op. cit., p. 93. 
39 Ion Nistor, op. cil., p. 245; Ilie Dugan, Istoricul Societăţii Academice Române 

„Junimea" din Cernăuţi. Partea întâia: Arboroasa (1875-1877), Bucureşti, Editura Socec, 
1930, p. 28. Autorul afirma: „întâmplarea aceasta a prilejuit trezirea românilor la o nouă 
viaţă de redeşteptare naţională". 

40 Ion Nistor, Consecinţele războiului pentru neatârnare asupra românilor din 
Bucovina şi Basarabia, în Războiul neatârnării, 1877-1878, Conferinţe ţinute la Ateneul 
Român, 1927, în cadrul Universităţii Libere, p. 171, „România liberă şi independenţa 
Piemontului revendicărilor integrale româneşti". 

41 Emilian Dan Petrovici, Societăţile academice româneşti din Bucovina - forme ale 
luptei de emancipare socială şi naţională, „Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", VII, 
1981, p. 359. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În timp ce naţionalismul ucrainean în Bucovina abia se înfiripa - prin 
afluenţa galiţienilor la Cernăuţi şi în societăţile politice „Ruska Rada" şi 
„Ruska Besida" - şi se organiza în plan cultural prin impunerea 
rutenismului şi lupta pentru impunerea limbii ucrainene în şcoli, 
înfiinţarea unor săli de lectură şi susţinere a presei rutene în Bucovina, 
clasa politică românească din Bucovina a făcut următorul pas spre 
organizarea unor partide politice proprii. Se depăşea astfel stadiul, 
oarecum impropriu vieţii politice moderne, de situare într-o grupare 
relativ amorfă, fără o ideologie şi un program bine conturate („federa
liştii" sau „autonomiştii" şi „centraliştii"). Boierii rămân „stâlpii politicii" 
româneşti în Bucovina, dar, aşa cum se exprima C. Loghin, nu mai sunt 
„încercaţii bărbaţi politici42 de până la 1880". Fraţii Hurmuzachi muriseră 
(Alexandru în 1871, Eudoxiu la 1874 şi Gheorghe la 1882), iar 
conducătorii politici ai românilor nu mai erau „destoinici şi dezinte
resaţi"43. Această imagine poate fi unul din miturile istoriei Bucovinei, 
creată de istoriografia românească interbelică şi este susţinută în scrierile 
lui Ion Nistor, Teodor Bălan şi C. Loghin. Aceasta deoarece aceiaşi boieri 
autonomişti - Alexandru Vasilco, George Flondor, Nicolae Hurmuzachi, 
Victor şi Manolachi Stârcea, Iancu Zotta, I. Cândea44 etc. - sunt pomeniţi 
ca fiind alături de clericii şi cărturarii români, în frunte cu arhimandritul 
Silvestru Morariu-Andrievici, în realizarea colectelor de bani pentru 
sprijinirea tinerilor ce doreau să treacă graniţa în vederea participării la 
războiul de independenţă al României şi, în acelaşi timp, sunt aceia care 
nu mai sunt „destoinici şi dezinteresaţi" ca cei dinaintea lor. Sunt aproape 
aceiaşi care înfiinţaseră gruparea din jurul publicaţiei „Der Patriot" şi caEe 
din oportunism politic45 refuzaseră să participe la „Hunderjahrefest". In 
acelaşi timp li se imputa austriacismul: „Boierii care conduc acum::i. 
destinele poporului român au intrat de-a binelea în făgaşul politicii 
austriece. Şcoala austriacă îşi dădea roadele bine chibzuite"46

• Aceşti boieri 
care negociau cu mareşalul ţării mandatele în Dietă „nu aveau nevoie de 
organizaţiune politică cu statute şi program"47. Sigur o parte a boierilor 
români, poloni şi armeni au devenit susţinători ai „bucovinismului" - dar 
marea majoritate a acestoril, în condiţiile date, se manifesta politic şi 
naţional în sens românesc. In 1880, Silvestru Morariu-Andrievici a fost 

42 C. Loghin, op. cit., p. 196. 
43 Ibidem. 
44 Ion Nistor, op. cit., p. 175. 
45 Teodor Bălan considera că Alexandru Vasilco, după plecarea lui Alexandru 

Petrino, „pusese mâna pe acest grup de oameni inconştienţi" - „partidul lui Alexandru 
Vasilco", „care se complăcea într-o poziţie permanent opoziţionistă şi de nuanţă 
antiaustriacă". Cf. Teodor Bălan, op. cit., p. 21. 

46 C. Loghin, op. cit., p. 196-197. 
47 Ibidem. 
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numit mitropolit al Bucovinei şi a păstorit până în 1896, având merite 
deosebite în redeşteptarea naţională a românilor şi în cadrul Societăţii 
pentru Cultură. Este vremea când generaţia Marii Uniri se forma pe 
băncile şcolilor şi când prin eforturile tinerilor „junimişti", intelectualii 
români se afirmau activ pe scena politico-naţională. După 1875 se 
formează o pleiadă de intelectuali români care „fiind burghezi şi nu boieri, 
deci neavând a păzi privilegii economice, cultiva ideea naţională"48 • În 
această perioadă au activat pe tărâm politic Vasile Găină, lsidor Onciul, 
Teodor Tarnavschi, Eusebie şi Constantin Popovici, Emilian Voiuţchi, 
Ştefan Saghin, Octavian Popescu - mulţi dintre aceştia fiind enumeraţi 
printre fondatorii Partidului Naţional Român - Concordia din 1892. 
Practic, de acum se constituie cele două curente ale politicii româneşti, cel 
al „conservatorilor" şi cel al „tinerilor". Primul, format preponderent din 
mari boieri, şi cel de-al doilea, din intelectuali, mulţi formaţi pe băncile 
Universităţii din Cernăuţi. 

În anul 1885 a luat fiinţă societatea politică numită „Concordia", al 
cărei scop a fost acela de a „deştepta interes pentru o viaţă politică 
naţională, de a instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui 
patriotice şi politice"49

• Gruparea politică de la „Concordia" s-a situat pe 
poziţii politice mult mai radicale, pregătind în acest fel formarea Partidului 
Naţional Român-Concordia. Societatea politică l-a avut preşedinte, din 
1886, pe Ion Bumbac, vicepreşedinte pe Vasile Marcu şi secretar pe 
Grigore Halip. În rândurile ei au mai avut figuri importante în acţiunea 
politică românească din Bucovina, ca: Iancu Zotta, Vasile Morariu, I. 
Procopovici, Modest Grigorcea, C. Ştefanovici. „Concordia" nu a avut 
organ de presă propriu până în 1891, când a apărut publicaţia „Gazeta 
Bucovinei" şi care a fost oficiosul societăţii până în 1897. Societatea 
„Concordia" a activat până în anul 1900. Mesajul politic al „Concordiei" a 
fost dublat de eforturile „Revistei politice", care a apărut la Suceava, între 
mai 1886 şi aprilie 1891. În ultimul an publicaţia bilunară suceveană a avut 
o apariţie neregulată. Această publicaţie şi-a dorit să cultive sentimentul 
de solidaritate al românilor, identificându-se cu aspiraţiile acestora pe 
tărâm economic, social, cultural şi politic. Ea a promovat intense 
legături cu presa românească din ţară şi din teritoriile înstrăinate. În 
paginile sale au semnat articole: Constantin Morariu, Teodor Stefanelli, 
Iraclie Porumbescu, Dimitrie Dan, Vasile Bumbac, T. Robeanu, Averchi 
Macovei50• 

48 Ion Nistor, Bucovina 1n războiul mondial. Idei generale, „Codrul Cosminului", VI, 
1929-1930, Cernăuţi, p. 7. 

49 Apud Ioan V. Cocuz, Matei Hulubei, op. cit„ p. 31. 
50 Ibidem, p. 31-33. 
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Concluziile celor prezentate până acum, se impun în mod evident: 
- viaţa politică din Bucovina istorică a fost favorizată de un cadru 

instituţional specific Cisleitaniei şi determinant marcată de intensificarea 
mişcărilor naţionale din Imperiu; 

- mişcările şi curentele politice din Bucovina s-au manifestat, până la 
sfârşitul secolului, mai ales sub forma societăţilor şi uniunilor cultural
naţionale şi politice, realizate şi susţinute de elitele economice, culturale şi 
politice ale grupurilor etnice din această provincie; 

- alături de înscrierea elitei din Bucovina în mişcările şi curentele 
politice de la centru (Viena) sesizăm o mai rapidă şi mai bună organizare a 
românilor în planul acţiunii politice, concomitent cu sprijinul interesat al 
autorităţilor austriece de sprijinire a mişcărilor şi formaţiunilor cu caracter 
politic ale alegerilor. 

Toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că-n perioada menţionată 
în Bucovina s-a realizat, în mod specific, o intensă şi agitată viaţă politică, 
aflată în consonanţă cu celelalte provincii istorice româneşti, sau în 
legătură cu teritoriile slave - în cazul „ velico" şi „maloruşilor" 

Resume 

L'auteur analyse des questions concernant l'affirmation de l'identite nationale et 
l'organisation politique et culturelle des nationalites dans le cadre institutionnel de la 
Bucovine autrichienne dans la deuxieme moitie du XIX-eme siecle. 
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CONSIDERAŢII ASUPRA EVOLUŢIEI UNIVERSITĂŢII 
DIN CERNĂUŢI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (I) 

RODICA IA ŢENCU 

În procesul de restituţie istoriografică, menit să completeze dezbate
rile asupra perioadei interbelice, se cuvine să ne oprim şi asupra problema
ticii culturii cu atăt mai mult cu cât perioada la care ne referim a consacrat 
un nou cadru instituţional al culturii şi al modalităţilor de afirmare a 
acesteia. Mai puţin unitară decât s-ar putea crede1, perioada celor două 
decenii interbelice a adus ample modificări generate de „pătrunderea într-un 
alt timp"2 în care obsesia politicului - unitatea naţională se realizase - a 
fost atenuată prin asumarea unui alt destin, „un destin cultural, valorifi
când existenţa şi experienţa românească prin creaţii spirituale"3• Noua 
etapă pretindea ca statul să-şi asume o funcţie culturală, datorită căreia 
deveneau necesare intervenţiile cu caracter general şi unitar în dezvoltarea 
iniţiativelor culturale de orice fel. Rolul deosebit acordat culturii răs
pundea unor nevoi resimţite, după primul război mondial, de aliniere la 
valorile universale, de integrare în istoria culturală a lumii4• 

Din perspectiva acestei „scheme" de dezvoltare culturală, conturată 
în perioada interbelică, s-au pus în discuţie şi probleme legate de 
integrarea noilor provincii, Basarabia, Bucovina şi Transilvania, aflate din 
1918 în hotarele României întregite. Generaţia Marii Uniri, formată în 
jurul „Junimii literare" în Bucovina, a „Luceafărului" în Ardeal şi a „Nea
mului românesc" în Regat, a întreţinut lupta pentru „unitatea culturală a 
tuturor românilor", astfel încât accesul la valorile culturii româneşti în 
noul „spaţiu spiritual"5 a fost însoţit de contribuţiile fiecărei provincii la 

1 Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească. Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 15. Autorul remarcă faptul că perioada interbelică 
n-a fost un bloc unitar; fiecare deceniu trebuie examinat separat, centrul de greutate, sub 
raport social, politic, literar şi în dezbaterea de idei, ocupându-l anii 1918-1930. 

2 Alexandru Zub, Preocupări de istoria culturii În România interbelică, „Studia 
Universitatis Babeş Bolyai. Hi~toria" (Cluj-Napoca), XXX, 1985, p. 48. 

3 Idem, Istorie şi istorici în perioada interbelică, Iaşi, Editura Junimea, 1989, p. 198. 
4 Idem, Preocupări de istoria culturii În România interbelică„., p. 58. 
5 Ion Agrigoroaiei, Implicaţiile Unirii din 1918 asupra evoluţiei societăţii româneşti, 

în Dezbateri istoriografice, II, Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi, Iaşi, 1983, p. 14. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 135-151, Bucureşti, 1998 
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integrarea politico-culturală înfăptuită după 1918. Procesul nu a fost lipsit 
de dificultăţi, generate de noua realitate geo-politică impusă după primul 
război mondial, când „România românilor"6 trebuia să facă faţă unor 
probleme noi - integrarea provinciilor în spaţiul românesc şi soluţionarea 
raportului centru-provincie din perspectiva acceptării sau neacceptării 
existenţei unui fenomen regional, manifestat la nivel de provincie7• 

În spiritul ideii „unirii perfecte"8, a „intereselor întregului neam 
românesc"9, a unei „binefăcătoare centralizări" 10 , opera de integrare 
culturală a Bucovinei s-a încadrat în perspectivele deschise societăţii 
româneşti prin „aportul fiecărei provincii la înflorirea culturală, care nu 
poate şi nu trebuie să plece numai de la Bucureşti" 11 • 

Prezenţa unor momente tensionate în desfăşurarea raporturilor 
centru-provincie12 nu a putut perturba evoluţia unui proces complex, 
început după 191813, ale cărui rezultate în domeniul educaţiei naţionale şi 
învăţământului se întrevăd a fi fost adesea superioare celor din perioada 
antebelică. 

6 Şt. Fischer-Galaţi, Europa de Est şi războiul rece. Percepţii şi perspective, Iaşi, 
Institutul European, 1996, p. 113. 

7 În epocă, au reţinut atenţia discursurile asupra regionalismului cultural (cel politic 
era considerat un atentat la integritatea statală), văzut ca „mentalitate ce se afirmă sub 
semnul celui mai fanatic românism" (cazul Bucovinei), ca dovadă a existenţei conştiinţei 
româneşti, ca o piedică în faţa tendinţelor de uniformizare pripită. În perspectiva ideii 
conform căreia cultura unei provincii trebuie să fie o sinteză, se avertiza că „provincia nu 
este numai un organ de asimilare a valorilor produse în marile centre ale vieţii culturale, ci 
trebuie să devină în acelaşi timp un semeţ focar de creaţie". S. Mehedinţi, Regionalism 
cultural, „Năzuinţa. Literatura. Ştiinţa. Arte" (Sibiu), I, nr. 1, 1922, p. 1-5; D. V. Consiliu/ 
cultural al Bucovinei, „Revista Bucovinei" (Cernăuţi), II, nr. 11, 1943, p. 542; Al. Dima. 
Popas înainte de drum, „Provincia literară"(Sibiu), III, 1934, nr. 1, p. 1; I. Cristureanu, 
Regionalism?!, „Viaţa Bucovinei" (Cernăuţi), II, 1934, nr. 3, p. 227-228; Mircea Diaconu, 
Revista „Iconar" şi mişcarea literară bucovineană interbelică, „Analele Bucovinei'', II, 
nr.2, 1995,p.311-322. 

8 Traian Brăileanu, Ceterum Censeo ... , „Glasul Bucovinei" (Cernăuţi), II, 23 
septembrie 1919, p. 1. 

9 Ion Nistor, Spre noua orientare, „Glasul Bucovinei", I, 13 decembrie 1918, p. 1. 
10 Idem, După nouă ani de zile, „Junimea literară" (Cernăuţi), XII, nr. 1-2, 1923, 

p. 1-6. 
11 Sextil Puşcariu, Perspective culturale (extras), „Gând Românesc" (Cluj), I, nr. 

9-10, 1933,p. 10. 
12 Avertismentul lui N. Iorga că „nimeni nu se gândeşte să impună o dictatură a 

Regatului în cultura românimii" a fost uneori ignorat. N. Iorga, Ce este România în 
mişcarea culturii româneşti?, în idem, O luptă literară, voi. I, Bucureşti, Editura Minerva, 
1979, p. 285. 

13 Dincolo de aceste consideraţii de ordin general, problemele integrării Bucovinei în 
spaţiul românesc şi evoluţia ei culturală în perioada interbelică rămân o prioritate a 
cercetării istorice. 
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Organizarea învăţământului în România14 s-a făcut pe etape, prin 
elaborarea a patru legi: pentru învăţământul primar şi normal (26 iulie 
1924; legea a fost modificată parţial în 1934 şi 1937), secundar (8 mai 
1928), universitar (22 aprilie 1932; această lege a fost elaborată prin 
contribuţia esenţială a lui N. Iorga) şi industrial-comercial (16 aprilie 
1937)15• La 19 decembrie 1925 a fost votată şi o lege care reglementa 
învăţământul particular16• 

Saltul calitativ înregistrat în domeniul dezvoltării culturale în 
România poate fi probat prin evidenţierea unor date statistice: faţă de anul 
1912, când numărul ştiutorilor de carte era de 38,3%, în 1930 procentul era 
de 57% 17; numărul învăţătorilor a crescut de la 13 600 (1918-1919) la.47 
914 (1937-1938)18; numărul şcolilor secundare teoretice şi tehnice a crescut 
de la 186 (1919) la 825 (1938)19; în ceea ce priveşte învăţământul superior20 

funcţionau următoarele instituţii: universităţile din Iaşi (cu Facultatea de 
Teologie din Chişinău), Cluj, Bucureşti, Cernăuţi, Şcoala Politehnică din 
Timişoara (1920), Institutul Politehnic din Bucureşti, Academia de Înalte 
Studii Comerciale din Cluj (exista, din 1913 una şi la Bucureşti), Acade
miile de Arhitectură şi Arte Frumoase din Bucureşti şi Iaşi, Academiile de 
Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi, Academiile 
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti şi Cluj, Academiile 
Agronomice din Bucureşti şi Cluj, Institutul de Educaţie Fizică din 
Bucureşti, Şcoala Superioară de Război, şcoli militare. Din 1920 existau 
două Şcoli Române de Studii Superioare la Paris şi Roma. După numărul 

14 Ca o inovaţie în alcătuirea legisluţiei şcolare, în perioada interbelică s-a luat în 
consideraţie latura psihologică, menită a accentua necesitatea educaţiei morale şi a stabili o 
legătură orgnică între şcoală şi progresul cultural; P. Roşca, Probleme de Învăţământ În cei 
zece ani de la Unire, „Societatea de mâine" (Cluj), V, nr. 22-24, 1928, p. 422. 

15 Enciclopedia României, voi.I, p. 475. 
16 Ibidem, p. 468. Prin această lege s-a încercat şi reglementarea problemei minori

tăţilor naţionale într-un spirit de toleranţă .. 
17 Ioan Scurtu, Locul perioadei interbelice În istoria poporului român, „Analele 

Academiei Române. Memoriile secţiei de ştiinţe istorice", seria IV, tom VII, 1982, Bucureşti, 
1984, p. 82. Nivelul ştiinţei de carte din România interbelică era superior Portugaliei (39,8%), 
URSS-ului (54,3%), Greciei (56,7%), egal cu al Spaniei, mai mic decât al Bulgariei (60,3%), 
Poloniei (67,3%), Ungariei (84,8%), Cehoslovaciei (92,6%), Franţei (94,1 %). 

18 Ion Agrigoroaiei, op. cit., p. 15. 
19 Ibidem. 
20 Despre care s-a afirmat că a evoluat peste nevoile societăţii şi în dezacord cu 

structura acesteia şi cu posibilităţile ei de dezvoltare; Ion Agrigoroaiei, op. cit., p. 479, 490. 
Remarcăm că, după primul război mondial, dorinţa de absolvire a unor instituţii de 
învăţământ superior s-a accentuat, în condiţiile tendinţei manifestate în rândul tinerimii de 
acces la funcţii sociale înalte. Pe de altă parte, obiectivul propus, de aliniere la valorile culturii 
europene şi universale nu se putea realiza fără o dezvoltare a învăţământului superior. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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studenţilor înscrişi, România ocupa locul opt în Europa21 , cheltuielile 
alocate pentru dezvoltarea învăţământului reprezentând, în perioada 
1921-1933, 12,5% din bugetul de stat22• 

Bucovina a participat la acest proces nu lipsit de dificultate23, de 
dezvoltare şi consolidare a învăţământului, urmărind ideea de „unificare a 
educaţiei după nevoile românismului întreg"24• Legea fundamentală, 
provizorie, din 12 decembrie 1918, asupra Puterilor Ţării Bucovinei, 
hotărăşte ca afacerile instrucţiunii publice să fie conduse de un ministru
secretar de stat al instrucţiunii. Prin decretul de lege din 18 decembrie 
1918, din serviciul administrativ pentru conducerea Bucovinei, constituit 
sub controlului ministrului-delegat al guvernului la Cernăuţi, făcea parte şi 
uri. secretar pentru instrucţia publică25 • La începutul anului 1919, ziarul 
„Glasul Bucovinei" inaugurează rubrica „Ancheta noastră", referitoare la 
procesul de unificare a Bucovinei cu România, punându-se în discuţie, în 
primul rând, problemele şc()lare. S-au sugerat, printre altele, convocarea 
de anchete şcolare, desfiinţar~a Consiliului Şcolar Provincial, crearea unui 
Sfat Şcolar, numirea de inspectori (revizori şcolari), menţinerea consiliilor 
şcolare districtuale26• La 28 martie 1919, a avut loc conferinţa de la Minis
terul Instrucţiunii, la care, pentru prima oară au participat autorităţile 
şcolare din provinciile reunite. Se preconiza, fără a se promova, un 
centralism exagerat, crearea unei omogenităţi pe teren şcolar27• S-a lucrat 
şi prin comisiile şi subcomisiile de la Casa Şcoalelor, care au stabilit 
principiile şi programele viitoarei reforme, ce urmau a fi supuse aprobării 
reprezentanţilor învăţământului din Ardeal, Bucovina şi Basarabia, anul 
şcolar 1919/1920 „dorind să aducă ca fapt împlinit unirea culturală a 
românismului"28• Legea unificării administrattive din 1925 a consfinţit 
integrarea definitivă a Bucovinei în cadrul statului român. 

21 România, cu un număr de 18 052 896 locuitori, avea 25 766 studenţi, ceea ce 
reprezenta 0,14% din totalul populaţiei; Enciclopedia României, voi. I, p. 479; Ioan Scurtu, 
op. cit., p. 82. 

22 Enciclopedia României, voi. I, p. 476. 
23 P. Roşca, analizând situaţia şcolară după 1918, consemna că „trebuia unificat 

învăţământul, imediat după unire. În primii ani s-a accentuat tendinţa de centralizare a 
administraţiei şcolare la Bucureşti, în loc să se fi făcut o unificare paralel cu o înţeleaptă 
descentralizare"; P. Roşca, op. cit., p. 421. 

24 1. Bileţchi, O propunere de urgenţă, „Glasul Bucovinei", I, 21decembrie1918, p. 1. 
25 Em. Iliuţ, Învăţământul primar şi normal primar in Bucovina, după Unire, în Zece 

ani de la Unirea Bucovinei, 1918-1928, Cernăuţi, Editura „Glasul Bucovinei", 1928, p. 301. 
26 „Glasul Bucovinei", I, 22 februarie/7 martie 1919, p. 2. 
27 G. Tofan, Conferinţa de la Ministerul Instrucţiunii, „Glasul Bucovinei", I, 1919, 

17 /30 martie 1919, p. 1. Comentând această conferinţă autorul remarcă organizarea 
superioară a şcolii bucovinene şi deosebirile existente între şcolile din vechiul Regat şi 
celelalte provincii. 

28 Reorganizarea invăţământului, „Glasul Bucovinei", II, 8 aprilie 1919, p. 3. 
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În acest context, reorganizarea învăţământului superior în Bucovina 
viza în mod direct alinierea Universităţii din Cernăuţi la valorile culturii 
româneşti. Pentru a înţelege specificul acestui proces, considerăm că sunt 
necesare câteva precizări istorice despre perioada austriacă a acestei 
universităţi. 

Ea a fost înfiinţată în 1875, în urma unor demersuri anterioare din 
Parlamentul vienez, susţinute de deputatul Constantin Tomaşciuc. Acesta, 
la 23 noiembrie 1872, împreună cu arhimandritul ortdox Teofil Bendella, 
deputatul român Oreste Reney şi Eudoxiu Hurmuzachi, a înaintat un 
memoriu al Societăţii pentru Propagarea Ştiinţelor în Cernăuţi, în care se 
cerea înfiinţarea unei universităţi în Cernăuţi29 , „in Berticksiehtingung der 
besonderen Bedtirfnise der Bukowina sowie im Interesse des reiches" 
(luând în consideraţie dorinţele deosebite ale Bucovinei şi în interesul 
imperiului")3°. După dezbaterile din Parlamentul vienez31 • Împăratul 

29 Alexandrina Cernov, Universitatea din Cernăuţi în contextul evenimente/or 
premergătoare inaugurării, „Glasul Bucovinei", Revista trimestrială de istorie şi cultură, 
(Cernăuţi-Bucureşti), II, nr. 3 (7), 1995, p. 65. Revendicările româneşti de înfiinţare a unei 
şcoli superioare şi chiar a unei universităţi, în cadrul monarhiei austriece, au fost mai vechi. 
În iunie 1848, românii din Ardeal ceruseră înfiinţarea unor seminarii teologice şi a unei 
universităţi româneşti. Anton Kral, directorul liceului din Cernăuţi, a solicitat, în august 
1848, înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior pentru românii bucovineni. Socie
tatea Studenţească „Junimea Română" din Viena a susţinut, printr-o petiţie, înmânată 
universităţii vieneze, înfiinţarea unei catedre pentru limba şi literatura română, în cadrul acestei 
universităţi. În 1875 s-a cerut înfiinţarea unei universităţi naţionale. În 1868, Eudoxiu 
Hurmuzachi, susţinut de unii intelectualii români, a propus discutarea necesităţii înfiinţării 
unei Academii de Drept la Cernăuţi. În ai.:eeaşi vreme, Societatea pentru Cultura şi Litera
tura Română în Bucovina a propus înfiinţarea unei catedre de studiu a istoriei românilor. 

30 Rudolf Wagner, Vom Moldauwappen zum Doppe/andler, Band I, Ausgewăhlte 
Beitrăge zur Geschichte der Bukowina. Festgabe zu seinem 80. Geburstag, Augsburg, 
Hofmann Verlag, 1991, p. 277. Discuţiile din Parlmentul vienez referitoare la întemeierea 
universităţii au fost însoţite şi de alte propuneri. Slavistul Franz Miklosich sublinia 
necesitatea extinderii Universităţii din Viena. Geologul Eduard Suess nu era de acord cu 
investirea de bani pentru o universitate „im Ausland" („în străinătate"}. Max Menger 
contesta capacitatea ştiinţifică a viitoarei universităţi, iar juristul Eugen Ehrilich nu era de 
acord cu înfiinţarea unei universităţi într-o „ruckstăndige Provinz", („provincie 
retrogradă") a imperiului. Împotriva înfiinţării unei universităţi la Cernăuţi s-au pronunţat 
şi istoricul Kurt Kasser şi avocatul de drept constituţional Hans cav. de Frisch. 

31 Propunerii lui Tomaşiuc i-a urmat o alta, a Camerei Deputaţilor, din 26 martie 1874; 
Karl von Stremayer, ministrul austriac al învăţământului şi culturii, confirmând viabilitatea 
proiectului de înfiinţare a unei universităţi, a comunicat hotărârea împăratului de a 
împuternici ministerul pentru rezolvarea acestei probleme. Guvernul a prezentat, în acelaşi 
timp, două proiecte de legi, repartizate comisiei bugetare, referindu-se la înfiinţarea unei 
universităţi la Cernăuţi, la categoriile de salarizare ale viitorilor p"rofesori şi deschiderea 
unui credit suplimentar pentru anul 1875, pentru universitate. Discuţiile au fost continuate 
în şedinţa camerei deputaţilor din 13 martie 1875. Cf. Rudolf Wagner, op. cit., p. 280-281. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Austriei a sancţionat legea de înfiinţare a unei universităţi la Cernăuţi32 , la 
31 martie 1875, iar prin rezoluţia din 4 iulie 1875 a hotărât ca ea să fie 
numită „Francisco Josephina"33• Universitatea avea trei facultăţi: teologie, 
drept şi filosofie, limba de predare fiind germana34. 

Din expunerea de motive privind înfiinţarea universităţii cernăuţene 
reţinem, în primul rând, pe cele politice. Rudolf Wagner remarca: „der 
«Franz-Joseph Universităt» gewesen, die nicht nur gegrtindet wurde, um 
ein zweifellos vorhandenes Unterrichtsbedtirfnis zu befriedigen, sondern 
auch um eine politische Aufgabe im Interesse des Staates und eine 
besondere Mission als Stătte deutscher Kultur zu erftillen" („„.Univer
sitatea„. nu a fost înfiinţată numai pentru a mulţumi o indiscutabilă nevoie 
de învăţătură, ci şi cu o misiune politică în interesul statului şi o misiune 
deosebită de lăcaş al culturii germane„.")35 • Bucovina şi instituţiile ei 
culturale „trebuiau să fie un punct de atracţie pentru naţiunile fluctuante 
ce se unesc acolo" şi care „ar vrea să se alăture unui element cultural"36. 

Universitatea nou creată ar fi satisfăcut şi necesităţile germanilor din Estul 
monarhiei, în condiţiile în care cele două instituţii de învăţământ superior 
apropiate Bucovinei, universităţile din Lvov şi Cracovia, satisfăceau 
pretenţiile provinciale ale Galiţiei. Din 1861, Universitatea din Cracovia a 
fost parţial polonizată, iar din 1871 la universitatea din Lvov, la facultăţile 
de drept şi filosofie, limbile de predare erau polona şi ucraineana. În aceste 
condiţii s-a modificat şi situaţia românilor bucovineni, care ar fi trebuit să 
frecventeze universităţile din zone mai îndepărtate de Bucovina. Acest 
„nobil şi mărinimos dar al Austriei" (universitatea)37, se apropia jubileul 

32 Au existat şi alte propuneri în legătură cu alegerea oraşului îr. care va fi înfiinţată 
viitoarea universitate: Praga, Triest, Goriţa, Liubliana, Salzburg, conform dorinţei cehilor, 
italienilor, slovenilor şi germanilor. Cf. Cerniveţki universitet. Storinki istorii (în continuare 
CU), Cernivţi, „Ruta", 1995, p. 9. 

33 Printre altele, Împăratul Franz Josef I a luat în considerare şi ofertele Con
sistoriului Episcopal Ortodox Român, ale Dietei şi ale Consiliului Oraşului Cernăuţi de a 
pune la dispoziţia guvernului central sume de bani şi localuri pentru instalarea facultăţilor 
viitoarei universităţi. Cf. Mircea Grigoroviţă, fnvăţământul în Nordul Bucovinei 
(1775-17944) (în continuare se va cita lnvăţământul...), Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică R.A., 1993, p. 127. 

34 Cu prilejul dezbaterilor in Parlamentul vienez, Eudoxiu Hurmuzachi a propus 
fondarea, în cadrul universităţii, a unor catedre de limba şi literatura română la facultăţile 
de drept şi filosofie, cerând eliminarea paragrafelor de lege despre predarea în limba 
germană. Propunerea a rămas fără ecou. Cf. Octavian Lupu, Bemerkungen zur Lage der 
Rumănen in der Bukowina in der Bukowina wăhrend der habsburghischen Herrschaft, 
Roma, 1980, p. 18; Rudolf Wagner, op. cit., p. 282. 

35 Rudolf Wagner, op. cit., p. 278. 
36 Anton Norst, Alma Mater Francisco Josephina. Festschrift zu deren 25. Jăhrigen 

Bestande, Czernowitz, Verlag der k.k. Universităt Buchhandlung H. Pardini, 1900, p. 13. 
37 Ibidem, p. 15. 
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de 100 de ani de la anexarea Bucovinei - îşi propunea, aşa cum preconiza 
C. Tomaşciuc, să apere „die Zusammengehorigkeit des Monarchie, ihre 
Integrităt..." („„.omogenitatea monarhiei, integritatea ei...")38• 

La solemnitatea inaugurării universităţii ( 4 octombrie 1875)39 s-a 
afirmat, printre altele, că universitatea a fost concepută ca o instituţie de 
propagare şi dezvoltare a culturii germane în această parte a imperiului. 
Delegatul Universităţii „Karl Franz" .din Graz, prof. dr. Johannes Schmid, 
sublinia ideea că universitatea nou-creată trebuia să reprezinte, aidoma 
celor din vest, un avanpost al culturii germane în această parte a 
imperiului40

• 

Devenită astfel instrumentul răspândirii culturii germane în Bucovina 
şi având drept scop germanizarea românilor, universitatea cernăuţeană a 
creat o situaţie specifică în rândurile clasei intelectuale româneşti41 • 
Apăreau fireşti dorinţe de înfiinţare a unei universităţi naţionale sau cu 
paritate lingvistică şi a unei catedre de limba şi literatura românilor, care 
ar fi făcut posibilă dezvoltarea unui învăţământ academic în limba 
naţională42• Până la trecerea universităţii sub administraţie românească, a 
funcţionat o catedră.de limba română, la facultatea de filosofie, ocupată de 
Ion Gh. Sbiera (până în 1907) şi de Sextil Puşcariu (1907-1919). Din 1911, 
în cadrul universităţii a funcţionat o catedră de „Geschichte Si.idost
europas mit besonderer Berticksichtigung der rumănischen Geschichte" 
(„Istorie sud-est europeană cu o deosebită privire la români"). Titularul 
acestei catedre a fost Ion Nistor, iar cursurile s-au ţinut în limba germană43 • 

38 Rudolf Wagner, op. cit., p. 280. 
39 Clasa intelectuală românească din Bucovina a privit cu rezerve această iniţiativă, 

acceptându-se tactica pasivităţii faţă de evenimentele inaugurării universităţii şi sărbătoririi 
a 100 de ani de la anexarea Bucovinei la Austria. 

40 Anton Norst, op. cit„ p. 17-~ 9. 
41 În primii ani de la înfiin\area universităţii, tineretul intelectual a fost „frământat de 

căutarea unei linii de conduită între naţionalism şi directivele date de stăpânirea austriacă". 
Cf. Filaret Doboş, Societatea Academică Română „Dacia". 25 de ani de viaţă studenţească, 
21 mai 1905-21 mai 1930, f.I„ 1930, p. 12. 

42 Vasile Puşcaş, Ideea de universitate în cultura română - aspiraţii naţionale şi 

modele europene (1848-1918), în voi. Cultură şi societate, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 
1991, p. 318--319. Manifestări similare s-au înregistrat şi în rândul studenţilor poloni şi 
ucraineni. Aceştia din urmă, între anii 1908-1909, au militat pentru înfiinţarea, la 
universitatea cernăuţeană, a unei catedre de istorie ucraineană, cu limba de predare 
ucraineană. Vezi S.S. Kostîşîn, Cerniveţkîi derjavnîi universîtet - naukovîi i kulturnîi ţentr 
Bukovînî, în Narodne vice Bucovînî, 1918-1993, Cernivţi, „Prut", 1994, p. 90. 

43 Dragoş Olaru, Contribuţii la istoricul creării catedrei de istoria românilor la 
Universitatea din Cernăuţi, „Glasul Bucovinei", II, nr. 1 (5), 1995, p. 76-85; Ion Nistor, 
Originea şi dezvoltarea universităţii din Cernăuţi. Rezumat după conferinţa ţinută la 9 
ianuarie 1927 în Sala Eparhială, Chişinău, 1927, p. 6; Omagiu lui ion I. Nistor, 1912-1937, 
Cernăuţi, 1937. 
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Din anul 1918, Bucovina a evoluat în cadrele statului naţional unitar 
român. Noile realităţi politice au impus reorganizarea universităţii din 
Cernăuţi, prin alinierea ei la sistemul românesc de învăţământ. Acest 
proces, nu lipsit de dificultăţi, care au marcat dealtfel întreaga societate 
românească după Marea Unire, a cunoscut mai multe etape, fiecare din ele 
marcând un anumit stadiu de dezvoltare a universităţii cernăuţene. 

La 12 septembrie 1919, prin decret regal (decretul lege nr. 4 091, 
publicat în „Monitorul Oficial", nr. 126, din 26 septembrie 1919), a fost 
promulgată legea cu privire la transformarea Universităţii germane din 
Cernăuţi în universitate românească. Legea, prin cele două articole, 
prevedea: „1. Universitatea germană din Cernăuţi se transformă pe ziua de 
1 octombrie 1919 în universitate românească; 2. Salariile, gradaţiile şi 
indemnizaţiile profesorilor şi funcţionarilor de la această universitate vor fi 
aceleşi cu ale profesorilor şi funcţionarilor de la Universitatea din 
Bucureşti şi Iaşi"44 • 

Până la inaugurarea solemnă a universităţii (octombrie, 1920), 
instituţia a intrat într-un proces de reorganizre, datorită situaţiei speciale 
în care se afla, colegiile profesorale fiind formate, în mare majoritate din 
profesori germani necunoscători ai limbii române45

• S-a hotărât, în acord 
cu Ministerul Instrucţiunii Publice din Bucureşti, menţinerea şi 
reorganizarea unversităţii, prin alinierea ei la sistemul românesc de 
învăţământ. Această sarcină a fost preluată de Ion Nistor, care, în cola
borare cu Vasile Tarnavschi46

, a convocat, în ianuarie, 1919, toţi profesorii 
români pentru întocmirea unui program de reorgnizare, care să aibă în 
vedere următoarele principii: menţinerea universităţii, românizarea 
catedrelor, soluţionarea problemei profesorilor străini (propunerea era 
de a învăţa limba română şi de a depune jurământul de credinţă faţă de 
statul român - în caz contrar era acceptată demisia acestora), menţi
nerea celor trei facultăţi, litere, drept, filosofie şi înfiinţarea unei 
facultăţi de ştiinţe47 • Procesul de românizare, care se iniţiase, a fost 
susţinut şi de către tineretul român, prin „Resoluţiunea studenţimii 
române bucovinene, luată în ziua de 23 mai 1919 ... ", care s-a constituit 
într-o formă de protest împotriva menţinerii caracterului german al uni
versităţii, cerându-se prefacerea urgentă a acesteia într-un focar de cultură 

44 O. Bogzan, Ion I. Nistor. Preliminarii monografice (II), „Revista istorică" 
(Bucureşti), serie nouă, tom V, nr. 3--4, 1994, p. 350, nota 53. 

45 Singurii profesori români de la universitate, cu excepţia celor de la Facultatea de 
Teologie, erau Ion Nistor, Constantin Isopescu Grecul şi Sextil Puşcariu (chemat după 
unire la Cluj şi însărcinat cu reorganizarea universităţii de aici). 

46 Aceasta, după demisia profesorului Pommeranz, primise actele rectoratului; vezi 
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 411. 

47 O. Bogzan, op. cit., p. 350. 
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românească48 • Cu toate acestea, trecerea la universitatea românească nu se 
putea face brusc49

, iar cercurile guvernamentale româneşti nu puteau iniţia 
o „românizare accelerată a universităţii"50, atăta vreme cât complexitatea 
unei asemenea situaţii a impus o etapizare în rezolvarea acestor probleme 
organizatorice şi didactice. 

Cursurile universitare au fost reluate în februarie 1919 (în vremea 
primului război mondial, universitatea şi-a întrerupt activitatea51 ) şi s-au 
desfăşurat la început, bilingv, în limba germană şi română52 • În încercarea 
de a păstra universitatea germană, în martie 1919, s-au dus tratative, între 
conducătorii politici ai provinciei şi o delegaţie a profesorilor germani, 
care au fost însoţite de un răspuns negativ. Eugen Herzog, decanul 
Facultăţii de Filosofie, a opinat că „soarta Universităţii germane din 
Cernăuţi se pare că este hotărâtă"53 • Tratativele s-au purtat şi de către q 
delegaţie a studenţilor evrei, care, în octombrie 1919, după ce se elaborase 
legea de transformare a universităţii germane în universitate românească, 
a pus problema susţinerii examenului în limba germană. Atunci s-a 
anunţat oficial că studenţii anilor II-IV de studiu pot susţine examene şi 
audia cursuri în limba germană54 • 

La 25 iulie 1919 a avut loc ultima şedinţă a Senatului Universităţii 
germane, iar în august termină ultima promoţie a acestei universităţi, din 
care 20 candidaţi au obţinut titlul de „doctor în drept" acordându-se şi alte 
titluri ştiinţifice55 • 

După elaborarea decretului regal din septembrie 1919, autorităţile 
române au trecut la soluţionarea problemelor profesorilor de la Univer
sitatea din Cernăuţi, care, în majoritatea lor, erau de origine germană, 

48 „Glasul Bucovinei", II, 25 mai 1919, p. 3. 
49 Ion Nistor aprecia într-un interviu acordat ziarului „Morgenblatt" (19 decembrie 

1919), că procesul de tranziţie de la universitatea germană la cea românească ar putea dura 
trei ani. Cf. CU, p. 74. 

50 Ibidem, p. 73. 
51 S-a propus atunci şi mutarea Universităţii din Cernăuţi. 
52 Ziarul „Czemowitzer Algemeine Zeitung" (8 iunie 1919) comunica: „nu este încă 

sigură soarta Universităţii din Cernăuţi şi că pentru anul de studiu 1919/1920 cursurile se 
vor ţine în limba germană". De altfel, Ion Nistor anunţase că pentru anul de studiu 
1919/1920, pentru studenţii neromâni cursurile se vor ţine încă în limba germană. La 
catedrele ocupate de profesorii români, cursurile s-au ţinut în limba română. Cf. CU, p. 73; 
Romulus Cândea, Învăţământul superior, în Zece ani de la Unirea Bucovinei, 1918-1928, 
Cernăuţi, Editura „Glasul Bucovinei'', 1928, p. 266. 

53 CU, p. 73. 
54 Ibidem, p. 74. 
55 De pildă, între 27-28 august au fost promovaţi „doctori în drept" Ioan Cojocar, 

Ştefan Baculinski şi Vasile Baculinski, „Glasul Bucovinei", II, 31 august 1919, p. 3; CU, p. 73. 
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necunoscători ai limbii române56• S-a propus tuturor profesorilor neromâni 
să rămână la universitate, cu condiţia învăţării limbii române - şi a 
prestării jurământului de credinţă, proceduri fireşti, care se încadrau în 
practica sistemului de drept internaţional. Ion Nistor, preconizând o 
consfătuire pe această temă la Ministerul Instrucţiunii Publice, a subliniat 
ideea că profesorii germani sunt cei care împiedică realizarea treptată a 
procesului de românizare, aşa cum a fost el conceput. Propunerea de a 
învăţa limba română, susţinând un examen, în care caz ar fi primit garanţii 
de a-şi păstra catedrele, a fost respins, unii profesori solicitându-i lui Ion 
Nistor un certificat că nu-şi pot păstra catedrele, act în baza căruia ar fi 
obţinut posturi în Austria - cerere respinsă de autorităţile române57

• În 
aceste condiţii aproape toţi profesorii germani de la universitate s-au 
îndreptat către instituţiile germane din Apus, oficialităţile române 
înlesnindu-le plecarea prin punerea la dispoziţie a unui tren special. Şi-au 
continuat activitatea la universitate profesorii: Eugen Herzog (decanul 
Facultăţii de Filosofie), romanist, membru corespondent al Academiei 
Române, naturalistul Karl Alfons Peneke, economistul Friederich Klein
wechter, membru corespondent al Academiei Române (care rămâne la 
universitate până în 1920), filosoful Karl Siegel (rămâne la Cernăuţi până 
în 1928, când a plecat la Universitatea din Graz), Mathias Friedwagner (a 
plecat de la Cernăuţi în 1935, la Universitatea din Frankfurt am Main, 
unde a înfiinţat un lectorat de limba română) şi Fritz Netolitzky58

• Plecarea 
profesorilor germani, constituită într-un fel de protest faţă de noile 
realităţi politice59, nu a implicat autorităţile române decât în măsura în 
care acestea au propus singura soluţie posibilă - cea a respectării legilor 
statului român. 

Soluţionarea problemei profesorilor germani de la universitatea 
cernăuţeană a reprezentat ultima etapă în transformarea ei într-o instituţie 
românească de învăţământ. Între 23-25 octombrie 1920 a avut loc 
inaugurarea solemnă a Universităţii româneşti din Cernăuţi (ziua de 24 
octombrie devine simbolică, destinată deschiderii noului an de studii la 
universitatea bucovineană, deşi cursurile începeau la 1 octombrie), în 
prezenţa familiei regale, a membrilor guvernului şi parlamentului, minis
trului Bucovinei, Mitropolitului, Senatului universitar, a preşedintelui 
Academiei Române şi a altor membri, a unor profesori de la universităţile 

56 Profesorii germani nu erau bucovineni, cu excepţia lui R.F. Kaindl. Pentru unii, 
universitatea cernăuţeană reprezenta un punct de lansare pentru ocuparea altor catedre de 
la universităţile din Imperiu. Cf. Mircea Grigoroviţă, op. cit., p. 132. 

57 „Glasul Bucovinei", II, 18 mai 1919, p. 2. 
ss O. Bogzan, op. cit., p. 350. 
59 Se spera ca prin exodul lor Universitatea să fie desfiinţată. 
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din Iaşi, Bucureşti şi Clujf10• Aflată sub tutelă regală, universitatea a purtat 
la început numele regelui Ferdinand I; mai târziu, prin decizia Senatului 
universităţii, din 25 mai 1933, Carol al Ii-lea e proclamat patronul 
universităţii şi ales „doctor honoris causa" al tuturor facultăţilor, instituţia 
purtând de acum în colo numele regelui, devenind în limbaj academic 
„Alma Mater Carolina Cernovicensis". La evenimentul inaugurării au 
participat şi invitaţi din străinătate: profesorul Ştefan Wedkiewicz -
reprezentantul Universităţii poloneze din Posen, ataşaţii militari polonez şi 
ceh. S-au primit 35 telegrame de salut de la universităţi străine: franceze, 
germane, poloneze, cehe etc61 • 

S-au citit mesaje din partea Academiei Române - Dimitrie Onciul, a 
Universităţii Bucureşti - prof. C. Chiricescu, decanul Facultăţii de 
Teologie, a Universităţii din Iaşi - prof. I. Borcea, a Universităţii din Cluj 
- prof. Romulus Cândea, a Universităţii din Posnan - prof. St. Wed
kiewicz, a studenţimii române - M. Vlaicu şi s-au ţinut discursuri de 
inaugurare de către regele Ferdinand I, Ion Nistor, Romulus Cândea, 
Maximilian Hacman, P. P. Negulescu, ministrul Instrucţiunii Publice. 
Reţinem dintre aceste discursuri catalogate de R. Wagner drept 
„prudente şi echilibrate"62, cel al lui Maximilian Hacman, care afirma, 
printre altele: „Menţinerea Universităţii din Cernăuţi şi transformarea ei 
într-o instituţie de cultură românească a fost o necesitate de cea mai 
mare însemnătate naţională. Festivitatea de deschidere a acestei 
universităţi a fost o festivitate culturală [„.] a Bucovinei eliberate de 
servitute"63 şi cel al lui I. Nistor care sublinia că.„în hotarele unui stat 
naţional unitar [„.] Universitatea [„.] nu poate fi decât naţională. Acesta e 
spiritul care a creat-o"64• 

60 Istoricul N. Iorga a absentat de la aceste festivităţi. Într-o scrisoare adresată lui Ion 
Nistor (20 octombrie 1920) afirma „Din cauza împrejurărilor politice şi a jignirilor 
personale, din cauza guvernului, nu pot lua parte la serbările oficiale"; Cf. O. Bogzan, op. 
cit., p. 350, nota 55. 

61 Rudolf Wagner, Die inauguration der rumănische Universităt in Czernowitz, în 
Kaindl Archiv", Mitteilungen der Raimund Friedrich Kaindl Gesellschaft, heft 3, Stuttgart, 
1982, p. 7; Inaugurarea Universităţii româneşti din Cernăuţi, 23-25 octombrie 1920 (în 
continuare se va cita Inaugurarea ... ), Cernăuţi, 1922, p. 53 passim. S-au primit adrese, 
scrisori şi telegrame de la numeroase instituţii de învăţământ superior: Universitates 
Christianensis, Universitates Ztirich, Universitates Base), Universitates de Strasbourg, 
Universitates Jagellonicae Cracoviensis S.P.D„ Universitates of London, Universitates 
Athena, Universite de Laussane, Harward University Cambridge, Universitates Heidelberg, 
Imperial University of Tokyo şi de la alte centre universitare din 21 oraşe ale lumii. 

62 R. Wagner, op. cit„ p. 8. 
63 Ibidem, p. 10-11. 
64 Ion Nistor, op. cit„ p. 413-414. 
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În anii în care a funcţionat ca universitate românească, instituţia a 
fost condusă de prestigioşi oameni de cultură65 • Rectorii erau numiţi prin 
ordinul ministrului Instrucţiunii Publice, de regulă pentru un an de studiu. 
Primul rector al universităţii româneşti a fost Ion Nistor (1920-1921; a 
activat şi în perioada 1933-1940), care a avut un rol decisiv în reorgani
zarea universităţii66 ; i-au urmat: juristul (specializat în drept comercial) 
Maximilian Hacman (1921-1922), naturalistul Eugen Botezat (1922-1923), 
membru corespondent al Academiei Române, teologul Valerian Şesan 
(1923-1925; 1927-1930), istoricul Romulus Cândea (1925-1926), membru 
corespondent al Academiei Române, juristul (specializat în drept civil) 
George Drăgănescu (1926), teologul Nicolae Cotos (1927), juristul 
(specializat în drept penal) C. Isopescu-Grecul (1930-1933) 67• Ediţiile 
succesive ale „Anuarului" Universităţii, începute cu anul 1923 şi încheiate 
în anii 1938/1939, oferă date asupra membrilor corpului didactic care au 
funcţionat la universitatea românească. Să menţionăm că, după plecarea 
profesorilor germani, se impunea completarea catedrelor rămase vacante, 
posturile fiind o.cupate, prin concurs, de intelectuli din Bucovina (aici 
exista un număr mare de profesori din învăţământul preuniversitar, care 
au studiat la universităţile din Cernăuţi sau Viena), dar şi de la Universităţile 
din Iaşi şi Bucureşti68• Conform datelor statistice ·publicate în „Anuarele" 

65 Între anii 1875-1918, Universitatea a fost condusă de 44 de rectori, din care nouă 
români (toţi de la facultatea de Teologie); VI. Trebici, Bucovina în perioada interbelică: 
Universitatea (în continuare se va cita Universitatea ... ), „Septentrion", Foaia Societăţii 
pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina (Rădăuţi), II, nr. 6-7, 1992-1993, p. 5. 

66 Ion Nistor a fost numit de ministerul austriac profesor agregat la facultatea de 
Litere la 29 august 1912 şi confirmat titular în 9 mai 1914. După unire, a primit două 
propuneri pentru a funcţiona ca profesor de istorie la Seminarul Normal Superior din Iaşi 
(adresa din 16 octombrie 1918) şi profesor suplinitor la catedra de istoria românilor de la 
Universitatea din Iaşi (adresa din 29 octombrie 1918), propuneri respinse de universitarul 
cernăuţean. Rămânând la Universitatea din Cernăuţi, Ion Nistor a desfăşurat o activitate de 
mare valoare, O. Bogzan considerându-l pe bună dreptate „al doilea ctitor al Universităţii" 
din Cernăuţi; Cf. O. Bogzan, op., cit., p. 349-350. 

67 Ibidem, p. 351, nota 5; Grigore Bostan, Universitatea românească din Cernăuţi 
(1920-1940), în „Ţara Fagilor", „Almanah cultural-literal al românilor nord-bucovineni", 
Cernăuţi-Târgu Mureş, 1995, p. 74-75. 

68 După originea lor, majoritatea profesorilor de Ia Universitatea din Cernăuţi erau de 
origine bucovineană. La Facultatea de Teologie, până în anul 1940, corpul didactic era în totalitate 
bucovinean, cu o excepţie. În perioada austriacă, la această facultate profesorii erau români, cu 
două excepţii: Eugen Kozak, titularul cursului de limbă slavă bisericească şi literatură şi Dionis 
Jeremiiv, care ţinea cursuri de teologie practică în limba ucraineană, după ce această materie 
fusese predată de românii Juvenal Stefanelli şi Vasile Tamavschi. La facultatea de Ştiinţă însă, Ia 
secţia matematică, toţi profesorii conferenţiari nu erau din Bucovina. Cf. M. Grigoroviţă, 
Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Misiunea educativă şi ştiinţifică, (în continuare 
se va cita Universitatea ... ), „Glasul Bucovinei", II, nr. 3 (7), 1995, p. 73; VI. Trebici, Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi (1875-1940) şi importanţa ei ecumenică, (în continuare se va cita 
Facultatea de Teologie ... ), „Glasul Bucovinei", II, nr. 1(5), 1995, p. 51, 54, nota 5. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Universităţii (1923-1929), numărul membrilor corpului profesoral a 
crescut anual. În 1923 acesta era alcătuit din 70 profesori onorifici, titulari, 
agregaţi, suplinitori, conferenţiari, asistenţi preparatori şi laboranţi69 ; în 
1928 numai numărul profesorilor agregaţi şi al conferenţiarilor era de 5670• 

Între anii 1930-1940 numărul membrilor corpului profesoral a crescut 
până la 11971 , funcţionând 66 profesori, 16 conferenţiari, 37 membri ai 
personalului ştiinţific ajutător, care au susţinut 1 431 cursuri de specialitate 
şi 1049 şedinţe de seminar72 • Concomitent cu introducerea de noi secţii, 
mai ales la Facultatea de Ştiinţe - fizică moleculară, astronomie, calcul 
diferenţial - creşte şi numărul cadrelor didactice. 

În primii trei ani de studii, universitatea a funcţionat cu Atrei facultăţi, 
existente din perioada austriacă: teologie, filosofie şi drept. In anul 1923, 
Facultatea de Filosofie e divizată în două facultăţi, Litere-Filosofie şi 
Ştiinţe. Legea pentru „extinderea dispoziţiilor art. 56-117 din legea 
învăţământului secundar şi superior" (12 iunie 1925) prevedea în 
componenţa universităţii şi o Facultate de Medicină. Acest lucru nu s-a 
realizat, deşi la Cernăuţi exista o bună bază clinică şi medici cu studii de 
specialitate la Viena. 

Calitatea învâţământului de la universitatea cernăuţeană poate fi 
probată prin evoluţia facultăţilor acestei instituţii, a nivelului ştiinţific de 
pregătire al profesorilor. Facultatea de Teologie a universităţii, care în 
perioada austriacă era singura facultate teologică din Imperiul Habsburgic 
şi care a fost cea mai veche facultate de acest fel din România, a fost 
reorganizată pe baza rapoartelor asupra organizării seminariilor şi 
învăţământului teologic întocmite de directorii de seminarii, în urma 
hotărârii Conferinţei Ministerului Cultelor, din mai 191973• Dacă în 1923 la 
această facultate funcţionau patru catedre, într-o perioadă de zece ani 
numărul acestora s-a dublat, funcţionând următoarele catedre: de istoria 
bisericii româneşti (Simeon Reli), teologie morală, istoria bisericii univer
sale (Milan Şesan), teologic practică (Vasile Tarnavschi) etc.74• Conform 

69 CU, p. 76. 
70 Ion Nistor, Zece ani de activitate universitară la Cernăuţi (în continuare se va cita 

Zece ani ... ), „Revista Fundaţiilor Regale" (Bucureşti), VIII, nr. 8-9, 1941, p. 385. 
71 În anul de studii 193811939 numărul membrilor corpului profesora era de 104, din 

care 6 profesori onorifici, 39 profesori titulari, 7 profesori agregaţi (profesori care activau la 
o catedră condusă de alt profesor sau declarată vacantă), un docent, 8 conferenţiari, 5 şefi 
de lucrări, 6 lectori, 7 asistenţi etc. În perioada interbelică, în anul de studii 1935/1936, 
numărul catedrelor din învăţământul superior era de 1872, universitatea cernăuţeană 
reprezetând din acest total, prin numărul profesorilor, 5,7%. Cf. VI. Trebici, 
Universitatea ... , p. 6; G. Bostan, op. cit„ p. 75. 

72 Ion Nistor, op. cit., p. 384. 
73 „Glasul Bucovinei", II, 21mai1919, p. 3. 
74 CU, p. 76. În perioada austriacă, la catedra de teologie practică, cursurile se ţineau 

în limba română şi ucraineană. Cf. VI. Trebici, Facultatea de Teologie ... , p. 51. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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„Anuarelor" Universităţii din anii 1923-1929, la această facultate şi-au 
desfăşurat activitatea trei profesori emeriţi, cinci profesori titulari, şefi de 
catedre; între anii 1930-1940 corpul profesoral cuprindea 13 membri, 
facultatea ţinând 330 cursuri şi 212 seminarii75• Profesorii Facultăţii de 
Teologie au avut o activitate didactică de valoare 76, cea ştiinţifică 
concretizându-se în elaborarea de lucrări valoroase pentru teologia 
ortodoxă. În perioada românească s-au remarcat prin activitatea lor: 
Vasile Tarnavschi, Milan Pavel Şesan, Valerian Şesan, Petru Rezuş, 
Simeon Reli etc. Unii dintre cei mai distinşi teologi au fost studenţi ai 
Facultăţii de Teologie: patriarhul Chirii al Bulgariei, mitropolitul Nicolae 
Bălan al Ardealului, mitropoliţii Bucovinei, Vladimir Repta şi Nectarie 
Cotlarciuc. Facultatea cernăuţeană a contribuit la promovarea teologiei în 
Rusia, Bulgaria, Serbia, Dalmaţia, Bosnia77• În vremea celui de-al doilea 
război mondial, Facultatea de Teologie din Cernăuţi s-a mutat la Suceava, 
iar la 1 aprilie 1948 a fost desfiinţată78• 

Facultatea de Filosofie a fost scindată din 1923 în Facultatea de 
Litere-Filosofie şi Facultatea de Ştiinţe. Facultatea de Litere-Filosofie a 
fost organizată conform regulamentului întocmit de Ion Nistor şi aprobat 
încă din 30 martie 1922 de consiliul Facultăţii de Filosofie79• Corpul 
profesoral a cuprins la început 15 profesori, un lector şi un asistent80; între 
anii 1930-1940 corpul profesoral cuprindea 27 membri, care au ţinut 363 
cursuri şi 228 şedinţe de seminar81 . Facultatea a avut trei secţii: istorie, 
filosofie, filologie şi în anul de studiu 1933-1934 a funcţionat cu 
următoarele catedre: la secţia istorie - catedrele de istoria românilor, 
istoria antică, istorie universală medie, modernă şi contemporană, istorie 
sud-est europeană, istoria artelor, epigrafie, bizantinologie (cu o confe
rinţă de ştiinţe auxiliare ale istoriei şi o docenţă de istoria românilor); 
secţia filosofie - catedrele de istoria filosofiei şi estetică, logică şi psiho
logie, sociologie etică şi politică, pedagogie şi istoria pedagogiei (cu o 

75 CU, p. 76; Ion Nistor, op. cit., p. 384. 
76 În 1942 erau profesori la facultate, printre alţii, Orest Bucevschi şi Valerian 

Iordăchescu (teologie morală), Cicerone Iordăchescu (istoria bisericii universale şi 
patrologie), Alexandru Ieşan (filosofie, pedagogie), Vasile Loichiţa (teologie dogmatică), 
Leca Morariu (istoria literaturii române), Simeon Reli (istoria bisericii române), Milan 
Pavel Şesan (istoria bisericii universale); Cf. M. Grigoroviţă, Învăţământul ... , p. 137-138. 

77 Primul seminar teologic ortodox pentru Bosnia (Relyevo) a fost întemeiat de 
licenţiaţii teologici din Cernăuţi; Cf. M. Grigoroviţa, op. cit., p. 138. 

78 Activitatea facultăţilor universităţii cemăuţene necesită o prezentare detaliată 
într-un studiu separat. 

79 O. Bogzan, op. cit., p. 350. 
80 CU, p. 76. 
81 Ion Nistor, op. cit., p. 384. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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conferinţă de pedagogie); secţia filologie - catedrele de istoria limbii şi 
literaturii române, literatură română modernă şi folclor, limba şi literatura 
latină, limba şi literatura elină, limba şi literatura franceză, limba şi 
literatura germană, limba şi literatura engleză82 , limba şi literatura italiană 
(din anul 1937), filologie romanică, catedra de slavistică83 , filologie indo
europeană (cu o conferinţă de dialecte române sud-dunărene şi una de 
filologie indo-europeană; în cadrul acestei catedre au funcţionat şi 
lectoratele de franceză, germană, engleză, italiană, cehă şi polonă şi un 
lectorat de muzicologie )84

• 

Facultatea a avut profesori de prestigiu, care s-au remarcat prin 
activitatea lor ştiinţifică şi didactică: Eugen Herzog, Dragoş 
Protopopescu, Ion D. Ştefănescu, slavistul Grigore Nandriş, pedagogul 
Constantin Narly, sociologul Traian Brăileanu etc. Decanii facultăţii au 
fost: Eugen Botezat (1920-1921), Teofil Sauciuc Săveanu (1921-1922, 
1938-1939, 1939-1940), Radu Sbiera (1922-1923), Romulus Cândea 
(1923-1924), Alexe Procopovici (1924-1925), Alexandru Ieşan 
(1925-1926, 1926-1927), Vasile Grecu (1927-1928, 1928-1929), Dimitrie 
Marmeliuc (1929-1930, 1930-1931), Traian Brăileanu (1931-1932, 
1932-1933), Ilie Bacinschi (1933-1936), Leca Morariu (1936-1937, 
1937-1938). În anul de studii 1933/1934 corpul didactic al secţiei de istorie 
era compus din: Ion Nistor - istoria românilor, Teofil Sauciuc Săveanu -
istorie antică, Romulus Cândea - istorie universală, Alexandru Tzigara 
Samurcaş - istoria artei, Vasile Grecu - bizantinologie85, Nicolae Grămadă 
- ştiinţe auxiliare, Alexandru Bocăneţu - istorie sud-est europeană, 
Teodor Bălan - docenţa de istoria românilor86, profesori cu o remarcabilă 
activitate didactico-ştiinţifică. 

Facultatea de Ştiinţe a fost organizată în perioada interbelică prin 
desprinderea ei din Facultatea de Filosofie. Marele prestigiu al şcolii 
ştiinţifice româneşti de la universitatea cernăuţeană a fost susţinut prin 
activitatea profesorilor şi a catedrelor, cu atât mai mult cu cât s-au înfiinţat 
şi catedre noi: algebra superioară (condusă de matematicianul Simeon 

82 Prima catedră de acest fel din România, ocupată din septembrie, 1923, de Dragoş 
Protopopescu. 

83 În perioada austriacă, titularul acestei catedre a fost Eugen Kozak; din 1920 a 
funcţionat profesorul Ilie Bacinschi. Cf. CU, p. 76. 

84 M. Grigoroviţă, op. cit., p. 144; Idem, Facultatea de Filosofie şi litere În Cernăuţi În 
perioada interbelică, „Glasul Bucovinei", II, nr. 4 (8), 1995, p. 105-119. Aici este publicată 
şi lista corpului didactic care a funcţionat la această facultate. 

85 În urma propunerii primului ministru al României, Armand Călinescu, de 
„utilizare raţională a catedrelor" (1938), a fost desfiinţată şi această catedră, titularii fiind 
trimişi la Bucureşti. Cf. CU, p. 77. 

86 M. Grigoroviţă, Învăţământul..„ p. 145-146. 
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Stoilov, membru al Academiei Române, laureat al Premiului de Stat al 
României), chimie anorganică (condusă de Nicolae Costeanu, membru al 
Societăţii de Chimie din Franţa), calcul diferenţial (Gheorghe Vrânceanu, 
membru al Academiei Române), fizica - cu specializare în domeniul 
descărcării electrice în gaze şi a plasmei (Eugen Bădărău, membru al 
Academiei Române, directorul Institutului de Fizică al Academiei 
Române)87, geometrie analitică şi superioară (Miron Nicolescu, membru al 
Academiei Române), entomologie şi biogeografie (Constantin Hurmuzachi, 
membru al Academiei Române). Pe lângă aceşti remarcabili oameni de 
ştiinţă care au profesat la universitatea cernăuţeană s-au remarcat şi 
fizicienii Herbert Mayer, Constantin Bedreag, matematicianul Tiberiu 
Popovici (ulterior membru al Academiei Române), geograful Constantin 
Brătescu, naturaliştii Eugen Botezat, Mihai Guşuleac etc88• Activitatea 
didactică s-a desfăşurat în patru secţii: ştiinţe matematice, ştiinţe fizice, 
ştiinţe chimice şi ştiinţe naturale, în cadrul cărora funcţionau seminarii şi 
institute de specialitate89• Între anii 1930-1940 Facultatea de Ştiinţe a avut 
23 membri ai corpului didactic, care au susţinut 386 cursuri şi 339 
seminarii90• 

Facultatea de Drept a funcţionat în primii ani după unire cu unul 
dintre cele mai numeroase corpuri didactice, care cuprindea 11 profesori, 
un docent şi patru lectori91 • La facultate au funcţionat, printre altele, 
catedrele de istoria dreptului românesc, economie politică şi naţională, 
sociologia şi filosofia dreptului, drept penal, constituţional, comercial etc, 
corpul profesoral remarcându-se şi prin desfăşurarea unei bogate activităţi 
ştiinţifice, concretizată în publicarea de cărţi şi articole de specialitate92 • 

Intre anii 1930-1940 aceasta a cuprins un număr de 19 profesori care au 
susţinut 352 cursuri şi 270 seminarii93. La Facultatea de Drept s-au remarcat 
nume de mare valoare ale ştiinţei româneşti: Constantin Isopescu-Grecul 
(specialist în drept penal şi procedură penală), Erast Tarangul (drept 
administrativ comparat), Valentin Al. Georgescu (drept roman), 
Maximilian Hacman (drept comercial), Constantin Spulber (istoria 
dreptului românesc), George Alexianu (drept constituţional comparat)94

. 

87 Despre cercetările în domeniul fizicii de la Universitatea din Cernăuţi, vezi Radu 
Grigorovici, Şcoala de fizică de la Cernăuţi (1918-1944), „Glasul Bucovinei", II, nr. 1 (5), 
1995, p. 56-63. 

88 CU, p. 76, VI, Trebici, Universitatea„., p. 6. 
89 M. Grigoroviţă, op. cit„ p. 147-148; Aici este publicată şi lista corpului didactic al 

facultăţii pentru anul de studiu 1933-1934. 
90 Ion Nistor, op. cit„ p. 384. 
91 CU, p. 76. 
92 M. Grigoroviţă, op. cit„ p. 142-143. 
94 VI. Trebici, op. cit„ p. 6. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În urma decretului regal din 9 decembrie 1933, care se referea la 
Regulamentul general de aplicare a Legii învăţământului universitar, ce a 
reglementat principiile autonomiei universitare şi a Legii pentru 
modificarea şi completarea legilor privitoare la învăţământul superior -
4 noiembrie 1938 - s-a aplicat principiul raţionalizării catedrelor, care a 
afectat şi universitatea cernăuţeană. De acum încolo facultăţile au 
funcţionat cu următoarele catedre: Facultatea de Teologie: 8 catedre, 
Drept: 14 catedre şi 2 conferinţe, Litere-Filosofie: 17 catedre şi 3 con
ferinţe, Ştiinţe: 14 catedre şi 7 conferinţe95• 

Resume 

L'auteur met en lumi~re l'evolution de l'Universite de Cernăuţi, pendant la periode 
de l'entre-deux-guerres, de point de vue institutionnel. Cette institution a joue un role 
distinctif dans le developpement de la science roumaine, etant consideree une des plus 
importantes institutions d'enseignement superieur de la Roumanie. 

95 Ion Nistor, op. cit., p. 387. 
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FOLCLOR. ETNOGRAFIE 

REVISTA „FĂT-FRUMOS" ŞI ORIENTAREA 
SPRE FOLCLOR ŞI ETNOGRAFIE 

MAGDALENA VASILESCU 

Interesul manifestat pentru creaţia oamenilor din popor la sfârşitul 
secolului al XVIII-iea, când a început să fie cercetat de romantici, se 
explică prin faptul că aceştia găsesc păstrate în ea, din timpuri străvechi, 
până în vremea lor, datini şi credinţe, obiceiuri şi morvuri, mentalităţi şi 
concepţii, tradiţii şi creaţii spirituale specifice poporului în mijlocul căruia 
s-au născut. Considerându-se că acestea stau la baza istoriei şi civilizaţiei 
unui popor, romanticii s-au aplecat cu fervoare asupra tradiţiilor populare, 
pentru a descifra în ele urmele trecutului. În acelaşi timp, au descoperit în 
creaţia spirituală a popoarelor întreaga lor viaţă sufletească, cu toate 
manifestările ei caracteristice, întreaga psihologie şi specificul naţional. 

Pasiunea pentru literatura populară, pentru cercetarea valorii ei 
estetice, începe să se impună în secolul al XIX-iea. Epoca paşoptistă 
aduce o contribuţie însemnată la cultivarea şi dezvoltarea interesului 
pentru folclor şi valorificarea lui literară. Acest interes a. fost promovat şi 
la noi, nu numai prin studii speciale şi colecţii de producţii spirituale 
populare, ci şi prin reviste şi ziare. Începând de la primele noastre 
periodice, „Curierul românesc" (1829-1848 şi noiembrie-decembrie 1859) 
şi „Albina românească" (1829-1849), şi până în 1926, când apare revista 
„Făt-Frumos" din Suceava, au existat numeroase publicaţii interesate de 
problemele legate de patrimoniul nostru popular, fie în mod adiacent, în 
cadrul preocupărilor lor enciclopedice, fie arătând creaţiei populare un tot 
atât de mare interes ca şi celei culte, fie conturându-se ca reviste de folclor. 
Întâietatea este acordată folclorului viu, care, după Densusianu, întrece 
prin bogăţie şi varietate tot ce s-a adunat până atunci în colecţie. Notarea 
acestuia se va face riguros fonetic, pentru a ilustra fenomenul viu. Şcoala 
lui Densusianu va aservi folclorul, filologiei; conform concepţiei sale, o 
serioasă pregătire filologică dă folcloristului posibilităţi de a interpreta şi 
explica mai uşor şi mai exact orice problemă a disciplinei sale. Densusianu 
este creatorul curentului filologic în folclor. 

În această ambianţă folclorică, apare în luna ianuarie 1929, la Suceava, 
„Făt-Frumos", revistă de „literatură şi folclor", condusă de Leca Morariu 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 153-159, Bucureşti, 1998 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de-a lungul întregii sale existenţe, până în august 1944. Revista publică un 
interesant material folcloric şi etnografic al românilor din ţară, în special 
din Moldova şi Bucovina, dar şi al românilor de peste hoatre. 

Leca Morariu, profesor de limba şi literatura română la Universitatea 
din Cernăuţi, specialist în folclor istroromân, de o vastă cultură şi pregătire 
filologică, imprimă publicaţiei sale o ţinută ştiinţifică, care se remarcă 
printre numeroasele reviste ale epocii. 

Nivelul periodicului bucovinean se ridică în felul acesta deasupra 
celui de la „Şezătoarea" şi a urmaşelor ei, conduse de multe ori de 
autodidacţi. Şovăielile şi inconsecvenţele acestora se reflectau şi în 
publicaţiile scoase de ei, imprimându-le o poziţie fluctuantă. Acest lucru 
nu-l vom întâlni în „Făt-Frumos" care, întocmai ca eroul legendar, are 
claritate ideologică, este energic şi sigur pe sine, consecvent în acţiunile pe 
care le înfăptuieşte, calităţi datorate poziţiei sale ideologice, bine 
determinată. Nu atinge însă nivelul superior academic al revistei lui O. 
Densusianu, „Grai şi suflet" sau al Anuarului Arhivei de Folclor", condus 
de Ion Muşlea, din cauză că nu a avut o metodologie proprie în adunarea 
şi cercetarea materialului folcloric - parte a revistei care ne interesează în 
special. Aşa se explică faptul că nu a putut crea o şcoală sau un curent în 
folclor, deşi a făcut eforturi vizibile pentru a deschide drum „epocii 
folclorice", cum spunea Leca Morariu într-un studiu din 1936, epocă în 
care folclorul urma să fie cercetat „de dragul folclorului, de dragul înaltei 
valori etice şi de dragul pitorescului său, fără anumite interese corolare". 
Nu se poate trece însă cu vederea materialul folcloric cules, studiile şi 
informaţiile privitoare la folclor. 

Autenticitatea creaţiilor populare publicate este prirr.a calitate prin 
care revista se impune; alta este frumuseţea lor estetică, ce ridică 
publicaţia cu mult deasupra „maculaturii populare", cum s-ar exprima 
Lovinescu, cu referire la materialul cules, fără anumite criterii selective, 
existent în alte periodice ale vremii. 

„Făt-Frumos" apare iniţial cu subtitlul de „Revistă de literatură şi 
folclor", care se schimbă în 1928 în „Literatură- artă- ştiinţă- viaţă socială". 

Revista apare la Suceava până în 1933, apoi la Cernăuţi, 1934-1941 şi 
la Rămnicu"Vâlcea între 1941 şi 1944. 

ORIENTAREA SPRE FOLCLOR 

Revista de literatură şi folclor „Făt-Frumos" îşi propune să judece 
valorile literare cu adevărat autentice ale creaţiei folclorice. Aceasta, 
pentru că „materialul folcloric e înainte de toate sincer, fie chiar naiv şi 
primitiv sincer", pe când în literatura cultă de multe ori este artificial, 
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mimând autenticul şi sinceritatea. Tot în concepţia conducătorilor revistei, 
materialul folcloric, fiind produs al întregului popor şi nu al unui creator 
atent la renumele său literar, apare nu din necesitatea satisfacerii acestui 
orgoliu personal ci pentu propria exprimare, ca o eliberare spirituală, 
dezinteresată, printr-o formă literară. Fiecare individ din popor, expri
mându-şi gândurile şi sentimentele, năzuinţele, are conştiinţa că se 
identifică cu ceilalţi semeni ai săi şi creaţia sa literară va apărea ca produs 
al întregului popor, de unde şi totala sinceritate în exprimarea poetică a 
unor trăiri autentice. Creatorul popular, convins că opera lui se va dizolva 
în produsul anonim al poporului, nu este interesat de renumele pe care-l 
va obţine de pe urmele creaţiei, aşa cum procedează scriitorii culţi. 

După părerea lui Leca Morariu, mediocrităţilor care promovează 
„ciupercăria de reviste efemere" ale vremii, li se opune creatorul popular, 
a cărui operă reprezintă adevărata valoare. · 

Cu aceste câteva idei desprinse din editorialul primului număr al 
publicaţiei, intrâm în formularea orientării principale a revistei în materie 
de folclor. Articole de principiu nu se găsesc în publicaţie, dar idei legate 
de teoria folclorică, indicaţii asupra felului cum trebuie culese creaţiile 
orale, de la cine şi după ce criterii, se desprind din diferite recenzii ale 
colecţiilor populare, din scurte informări şi studii privind folclorul apărute 
periodic sau separat; în afară de articolul introductiv, un program anunţat 
de la început nu există. 

Aceste idei, în mare majoritate, reies din studiile privitoare la folclor 
ale lui Leca Morariu. Despre poezia noastră populară, acesta are o con
cepţie acceptată şi astăzi, aducând pe atunci precizări de esenţă ştiinţifică, 
de o fină ţinută intelectuală. 

El a teoretizat ce se înţelege prin creaţia populară, care-i sunt 
caracteristicile, pornind în primul rând de la părerile unor reprezentanţi de 
frunte ai literelor româneşti, care valorificau în mod diferit tezaurul nostru 
folcloric. 

Este rezervat faţă de G. !brăileanu, când acesta, în articolul Poezia 
populară, prosl~vea poezia orală, creaţie a „unui întreg popor", pentru 
capacitatea ei de a se „autocritica", ea fiind „rezultatul autocriticii seculare 
a sute şi mii de oameni", Morariu se îndoieşte însă de permanenţa acestei 
„critici" şi de existenţa acelui „întreg popor", ceea ce-l face să mediteze 
asupra precizărilor lui Lovinescu, că „producţiile populare nu pornesc din 
colectivitatea poporului care nu există ca o fiinţă de sine stătătoare". 

După Leca Morariu, fiecare popor îşi are specificul său naţional, 
caracterizat printr-o anumită mentalitate, printr-o vibraţie sufletească 
aparte, prin modul de oglindire a vieţii, a simţurilor şi năzuinţelor, printr-o 
anumită tematică legată de fondul real alvieţii şi muncii oamenilor, de 
anumite moravuri şi concepţii. Dacă se întâmplă ca materialul folcloric al http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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unui popor să aibă asemănări cu folclorul altui neam, aceasta se explică 
prin faptul că, în împrejurări similare de viaţă, aceleaşi substrat obiectiv 
produce acelaşi rezultat artistic. Aşa se eplică motivele şi temele comune 
întâlnite în folclorul mai multor popoare. Diferă însă realizarea artistică, 
proprie fiecărui neam, care şi-a creat în decursul timpului un arsenal de 
mijloace artistice, devenit tradiţional, ce serveşte la comunicarea ideilor şi 
sentimentelor, şi pe care îl stăpâneşte perfect individul din popor. 
Atitudinea pe care omul, ca individ, o are faţă de cântec, conştiinţa că îi 
aparţine prin toată puterea de expresie, dă caracterului colectiv al liricii 
populare un conţinut propriu, ce apare atât în procesul de creaţie, cât şi în 
receptarea şi transmiterea ei. De aceea, după redactorul revistei „Făt
Frumos", calitatea materialului folcloric este în funcţie de calităţile 
artistice ale individului care îl creează şi-l transmite. 

Revista „Făt-Frumos" cuprinde, din genul liric, cântece şi doine de 
dragoste, de dor, de jale, de urât; cântece de soartă şi noroc; cântece de 
înstrăinare; cântece de cătănie şi de război; cântece de haiducie, blesteme 
de dragoste, chiuituri şi strigături. Genul epic în versuri cuprinde balade şi 
fragmente de balade în proză, povestiri, poveşti, snoave şi legende. Poezia 
obiceiurilor este slab reprezentată: câteva colinde şi câteva bocete. În afara 
acestor genuri, se situează literatura enigmatică, prin cimilituri, şi 
literatura aforistică, prin proverbe şi zicători. 

Înregistrarea creaţiei populare autentice, ferită de orice denaturări şi 
infiltraţii străine spiritului popular, încercarea de a pătrunde şi înregistra 
arta şi cultura populară, sunt constantele orientării folclorice ale redac
torului şi publicaţiei sale. Convinsă că prin vastitatea tematică şi stilistică, 
prin bogatul arsenal artistic tradiţional, prin largul orizont ce-l are atinge 
înălţimi de artă superioară, revista „Făt-Frumos" va încerca să prezinte un 
material folcloric impresionant prin sensibilitatea şi frumuseţea cântecului 
liric, prin melodicitatea incantatorie a baladelor, prin înţelepciunea 
proverbelor şi a ghicitorilor, prin expresivitatea zicătorilor, prin imaginaţia 
basmelor şi frumuseţea morală a povestitorilor. 

MATERIAL ETNOGRAFIC ŞI FOLCLORIC ISTROROMÂN 

Dintre dialectele limbii române, cel mai bine reprezentat, cuprinzând 
un material folcloric, etnografic şi lingvistic, este cel istroromân. 

În anul 1927, Lcca Morariu, filolog de seamă, lansează în primul 
număr al publicaţiei, apelul: Pentru fraţii istroromâni. Spre a nu se înfăptui 
pronosticul cu privire la istroromâni al lui Emil Rigler, autorul unor 
articole apărute în 15 noiembrie 1925, în „Ideea europeană"; şi anume că 
istroromânii, „pentru a rămâne latini vor deveni italieni", pentru a-şi salva 
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viaţa se vor expatria în America", Leca Morariu propune ca echipe de cer
cetători bine pregătiţi să meargă în Istria pentru a salva tot ce se mai putea, 
material şi spiritual, din cultura celor 3 500 de istroromâni, apărând-o în 
acelaşi timp de degradare şi dispariţie. 

În urma acestui apel, lingvişti, folclorişti, sociologi, ingineri topografi 
s-au îndreptat spre Istria, căutând, prin anchetele făcute, să înregistreze tot 
ce aparţinea spiritualităţii locuitorilor de aici. Rezultatele cercetărilor sunt 
publicate, în parte, în paginile revistei „Făt-Frumos", iar restul, în ·volume. 
Tot în primul an de apariţie al revistei, se iniţia tipărirea unor cărţi 
istroromâne. 

Ulterior călătoriei pe care a făcut-o în Istria, Leca Morariu publică pagini 
de carnet istroromân, ce conţin un bogat şi autentic material descriptiv, în 
parte ilustrat cu fotografii; acesta va fi publicat în mai multe numere ale 
revistei, sub titlul Drumuri cirebire. Amintim că numele de cirebiri, cum 
aflăm dintr-o notă, este o poreclă, un nume onomatopeic dat românilor din 
Istria de italieni, sub stăpânirea cărora se aflau aceştia. Neînţelegându-le 
limba, italienii găseau asemănarea graiului lor în cântecul special al 
piţigoiului, denumit în nordul Italiei „cirebibi sau cirebiri". 

ASPECTE FOLCLORICE ALE ALTOR DIALECTE 

Aromâna este prezentă în publicaţia bucovineană prin „vorbe 
adânci, comunicate de Nusi Tulii, remarcabile prin isteţimea lor şi 
înfăţişate metaforic (de ex. „cine nu vrea să frământe, cerne toată ziua"), 
prin legenda semnată de Pericle Papahagi, Bou-i vita lui Dumnezeu şi 
superstiţia publicată de Christea Ceagea, Carcandzalii - aceştia fiind nişte 
stafii care-i iau pe copiii plângăreţi. Tot Ch. Ceagea publică povestirea 
nuvelistică Cum se câştigă dragostea fetelor, în care se adevereşte credinţa 
în puterea magică a păsării liliac, şi materialul etnografic Funcţionarul 
turc, ce ne informează asupra maşinaţiunilor din conducerea statului turc. 
Acesta este tot materialul aromân publicat. 

Preocupările lui Ch. Ceagea pentru dialectul aromân reies nu numai 
din culegerea de material folcloric ci şi din studiile pe care le face asupra 
acestuia, ca: Elementul grec în dialectul aromân; despre această exegeză 
aflăm dintr-o notiţă a lui Constantin I. Popescu, care o clasifica drept „o 
lucrare filologică, care înspăimântă prin migală şi strădania cu care s-a 
alcătuit", autorul vădindu-se „un vrednic ucenic al şcolii filologice de 
veche muncă riguroasă". 

În dialectul meglenoromân avem două poveşti: una, extrasă din 
cartea lui Th. Capidan, Meglenoromânii II. Literatura română la megleno
români şi intitulată Povestea lui jumătate de om, în care un năzdrăvan cu http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



158 Magdalena Vasilescu 6 

puteri supraomeneşti reuşeşte să-i salveze pe cei doi fraţi ai săi şi pe cele 
trei fete în căutarea cărora pornise, cealaltă este povestea fantastică 
Muirea şi moartea, comunicată tot de Th. Capidan, în care mama, pornind 
în căutarea copilului liiat de moarte, ajunge în rai şi află despre soarta ce-l 
aştepta în viaţă; îndurerată, se întoarce singură acasă. 

Din dialectul şvab, Virgil Tempeanu ne transmite un cântec liric 
bazat pe un dialog între mamă şi fiică - prima dându-i sfaturi fetei să se 
ferească de dragoste, căci este otrăvită; fiica îi răspunde că a suferit deja 
efectele otrăvirii. 

Liviu Marian semnează „ vorbe, sfaturi şi pilde din înţelepciunea 
poporului indic", rezultate dintr-o lungă experienţă de viaţă, ce impre
sionează prin inteligenţa şi profunzimea lor: „Spre bine oricât tu i-ai 
îndruma/Pe cei cu suflet rău şi rea pornire/Ei n-o să-şi primenească a lor 
fire:/Rămân cărbunii negri, oricât i-ai freca". 

Acestea sintetizează experienţa de viaţă a multor generaţii, păstrân
du-şi şi astăzi valabilitatea; ele se realizează ca forme de artă, folosind 
comparaţia, metafora, alegoria şi alte figuri de stil. 

După cum se constată, interesul pentru peisajul variat al folclorului 
universal este redus la exemplele date, iar pentru folclorul şi etnografia 
celorlalte dialecte ale limbii române, în afara istroromânei, atenţia este, de 
asemenea, limitată. 

Preocuparea pentru dialectul istroromân vine mai ales dintr-un 
impuls ştiinţific şi un sentiment naţional. 

Revista „Făt-Frumos", publicând un interesant material din patrimo
niul nostru popular, a contribuit la culegerea folclorului românesc şi prin 
aceasta, la cunoaşterea lui mai adâncită, promovând în acela~i timp studie
rea literaturii noastre populare. Interesul manifestat pentru diferitele 
genuri ale creaţiei folclorice este însă inegal, predominând genul liric, 
bogat ilustrat, cu piese din care unele merită pe deplin calificativul lui 
Alecsandri de „pietre scumpe ale comorii geniului românesc". Genul epic 
este slab reprezentat, cuprinzând cinci texte, şi acelea cu o puternică 
amprentă lirircă. Poezia obiceiurilor cuprinde numai câteva colinde şi 
bocete. 

Cea mai mare parte a producţiilor folclorice publicate se integrează 
în tradiţiile temtice şi stilistice ale folclorului românesc. Tradiţia cea mai 
diversă, provenită pe diferite căi ale memoriei colective se împleteşte 
rareori cu inovaţia de fond şi de formă. Aceasta din urmă apare mai ales în 
acele creaţii folclorice care poartă amprenta spaţiului bucovinean, arătând 
astfel că aici au luat naştere şi aici circulă. 

Pentru peisajul variat al folclorului universal sau al popoarelor 
învecinate, nu se manifestă interes; există doar două excepţii: un text liric 
în dialectul şvab şi nouă proverbe indice, versificate. 
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Alături de creaţiile populare publicate, importante sunt şi materialele 
care privesc istoria folclorului şi a folcloristicii, ca şi cronica privind eveni
mentele folcloristice mai deosebite. Catalogul tematic menţionat la 
sfârşitul primilor ani de activitate, demonstrează capacitatea de a sintetiza 
materialul etnografic şi folcloric cules, care apare clasificat în rubricile: 
Onomastică; Toponimie; Substrat preistoric; Substrat empiric; Fond 
imaginativ. 

Revista „Făt-Frumos" are o ţinută ştiinţifică ce o impune încă aten
ţiei noastre; ea nu a creat o şcoală sau un curent în folclor dar a imprimat 
colaboratorilor o anumită mentalitate şi criterii sigure de selectare a 
materialului cules - criteriul autenticităţii şi cel estetic. 

Summary 

The „Făt-Frumos" Rewiev is published by Leca Morariu in Suceava between 1926 
and 1933, Cernăuţi (11934-1940) and Râmnicu-Vâlcea (1941-1944). lt contributes to the 
valuation of the folklore and of the ethnographic material. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

ZONE CU FLORĂ NECERCETATĂ ÎN BUCOVINA 

TITUS LUCESCU 

În decursul timpului, numeroase au fost preocupările legate de 
cercetarea florei Bucovinei, multe din ele aducând noi şi importante date 
în acest domeniu. 

A. Procopianu-Procopovici îşi inaugurează activitatea ştiinţifică în 
anul 1887, prin publicarea unor contribuţii la cunoaşterea criptogamelor 
vasculare şi orhidaceelor din Bucovina. 

După anul 1900, printre lucrările botanice privind cormofitele, le 
amintim pe cele publicate de Constantin Hurmuzachi: Dare de seamă 
introductivă despre spedile „genului Rubus" aflate în România, Cernăuţi, 
1937, care contribuie la întregirea florei Bucovinei, precum şi Mihai 
Guşuleac: Consideraţiuni geobotanice asupra „pinului silvestru" din 
Bucovina, Cernăuţi, 1930 şi Note critice asupra speciei „Pulmonaria 
rubra", Cernăuţi, 1929. 

În valoroasa lucrare floristică de mare interes practic Flora pentru 
determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România, din anul 1939, a 
botanistului I. Prodan, sunt descrise şi localizate specii din zona noastră de 
cercetare. După materialul încredinţat de M. Guşuleac, el a întocmit 
importante monografii asupra genurilor„Centaurea" (Cluj, 1930) şi 
„Achilea" (Cluj, 1931). 

Alexandru Beldie publică în „Comunicări de botanică", din anul 
1967, Endemismele şi elementele dacice din flora Carpaţilor Orientali, în 
care citează, după literatură, taxoni rari din Munţii Suhardului, iar A. 
Nyrandy, în Note Botanice (1966), semnalează câteva specii din partea 
superioară a bazinului Bistriţa Aurie. 

La cerecetarea florei din Bucovina, în secolul nostru, au mai contri
buit: Em. Pop, Tr. Ştefureac, Em. Ţopa, M. Răvăruţ, P. Răclaru şi alţii. 

Din lucrările menţionate mi sus, ca şi din cele 13 volume Flora 
R.S.R„ publicate în perioada 1952-1976, rezultă că majoritatea cercetă
rilor botanice din Bucovina s-au efectuat în zona forestieră de pe raza 
localităţilor Vatra Dornei, Câmpulug Moldovenesc şi Gura Humorului. 
Cele mai puţine preocupări în acest domeniu sunt înregistrate în 
localităţile din jurul municipiului Rădăuţi. În zona agricolă, a păşunilor şi 
fâneţeleor de pe raza comunelor Mănăstioara şi Muşeniţa nu este citată 
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nici o specie. Numai în localitatea vecină, Negostina, I. Prodan şi A. 
Nyarady prelucrează în volumul IX, Flora R.S.R., 856 p., specia Centaurea 
micranthos Gmel. 

Prin extinderea cercetărilor întreprinse de noi, cu ocazia recoltării 
mterialului pentru Fiorul Moldaviae et Dobrogeae Exicatum, cât şi pentru 
ierbarele Universităţii „AL I. Cuza" din Iaşi, am identificat şi o parte din 
flora acestor localităţi, pe care o precizăm în ordine alfabetică. 

A. PLANTE NOI PENfRU BUCOVINA 

Galium pumilum Mure. Prodr. f. pumilum. Câteva exemplare foarte 
rare au fost identificate pe panta fânaţului de pe raza comunei Muşeniţa. 
Este o specie foarte rară în ţara noastră, neidentificată până în prezent în 
Bucovina. Ca formă, pumilum este citată în Flora R.S.R., numai în judeţul 
Cluj, la Făget şi pe dealul Csillaghegy; Munţii Căliman pe Pietrosu, în 
judeţul Braşov pe Piatra Craiului şi Munţii Făgăraşului. 

Pastinaca graveoles M.B.f. tipica. Planta a fost identificată (exem
plare foarte rare) pe fâneţele de pe raza comunei Muşeniţa. Ca specie este 
citată în Flora R.S.R., în partea sud-estică a ţării. Ca formă tipică este 
citată în sudul ţării şi în Moldova, la Galaţi şi Iaşi. 

Ranunculus binatus Kit. Specia a fost identificată pe zona înierbată, 
între perdeaua de protecţie şi calea ferată, din comuna Muşeniţa, în gru
puri mici şi foarte rare. În Flora R.S.R., este menţionată în mai multe 
localităţi din ţară; în Moldova numai în pădurea Bârnova şi dealul 
Repedea din judeţul Iaşi. 

Knautia macedonica Gris., var. lyrophylla (Pan.Szabo). S-au 
identificat numai câteva exemplare în aceeaşi zonă cu R. Binatus. În Flora 
R.S.R este citată numai în Oltenia, Dobrogea şi Moldova (la Galaţi). Ca 
formă lyrophylla mai este citată în judeţele Ilfov şi Argeş. În zonă am mai 
identificat din această specie şi varietatea indivisa Vis. et. Pan, care, spre 
deosebire de cealaltă varietate (Jyrophylla) este citată şi în mai multe zone 
din Oltenia. 

B. PLANTE COMUNE PENTRU BUCOVINA 

Ajuga reptans L. Răspândită pe fâneţele de pe raza comunei Mănăs
tioara, satul Bai~. Are o densitate foarte redusă. 

Artemisa absinthium L. Specia a fost identificată pe fâneţele comu
nei Mănăstioara. Are o densitate redusă. Era folosită în antichitate, atât la 
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Astragalus glycyphyllus L. Cu toate că specia este cunoscută în toată 
ţara, de la câmpie până în etajul montan, pe fâneţele din comuna Muşeniţa 
este deosebit de rară. Este plantă indicatoare de sol. 

Barbarea vulgaris RB. Planta a fost identificată în comuna 
Mănăstioara pe terenurile agricole şi fâneţe. 

Bromus romosus Huds. Exemplarele acestei specii sunt robuste şi 
dens cespitoase. Are tulpini erecte, înalte până la 150 cm. Au fost 
identificate pe marginea perdelei de protecţie a căii ferate, de pe raza 
comunei Mănăstioara. 

Capsella bursa-pastoris L. Medik. Specia este răspândită în toată 
ţara, cu numeroase varietăţi şi forme, ajungând uneori până în etajul 
subalpin. A fost identificată pe terenurile agricole şi pe marginea 
fâneţeleor de pe raza comunelor Mănăstioara şi Muşeniţa. Este plantă 
medicinală. În terenurile agricole produce pagube culturilor. 

Carum carvi L. Plantă frecventă în toată ţara; în comuna Mănăstioara 
a fost identificată pe fâneţe. 

Chrysanthemamum 1.leucanthemum L. Câteva exemplare, slab 
dezvoltate, din această specie au fost identificate în zona dintre perdeaua 
de protecţie şi calea ferată de pe raza comunei Muşeniţa. 

Cruciata glabra L. Ehtend. Plantă scundă, exemplarele recolate au 
înălţimi până la 14 cm. Creşte în amestec şi intim grupat cu alte plante, în 
mod deosebit cu graminee, pe fâneţele din comuna Mănăstioara şi 
Muşeniţa. 

Daytylis glomerata L. În comuna Muşeniţa este foarte rar răspândită 
în amestec cu alte graminee şi plante. Plantă furajeră cu productivitate 
mare. A fost inclusă şi în cultură. 

Equisetum telmatcia Ehrend. Sppecia a fost identificată pe terenurile 
mlăştinoase şi depresiuni umede de pe raza comunelor Mănăstioara şi 
Muşeniţa. Este plantă indicatoare de sol. 

Equisetum palustre L. A fost identificată în aceleaşi zone cu E. 
telmateia. Este plantă indicatoare de sol. 

Euphorbia cyparissias L. var. vernalis Nyar. Exemplarele acestei 
specii sunt diseminate foarte rar, pe raza comunei Mănăstioara. 

Fragaria viridis Duch. Specie foarte rară pe fâneţele comunei 
Mănăstioara. 

Gallium mollugo L. ssp. mollugo. S-au identificat exemplare pe 
mrginea perdelei de protecţie şi pe fâneţe. Specie rară. 

Geranium phaeum L. Exemplarele acestei specii se întâlnesc foarte 
rar şi în alte zone din Bucovina. În comuna Muşeniţa a fost identificată pe 
soluri umede. 

Glecoma hederaceea L. Planta este întâlnită rar, în zone umede de 
pe marginea perdelei de protecţie şi fâneţe din comuna Muşeniţa. 
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Holosteum umbellatum L. Plantă anuală, răspândită pe toată supra
faţa agricolă şi în fâneţe. Are o densitate redusă. 

Lamium album L. Specie perenă, cu densitate redusă. Creşte în zona 
umbroasă de la marginea perdelei de protecţie, pe raza comunei Muşeniţa. 
Este folosită în medicina populară. Rădăcina şi stolonii ajută la eliminarea 
calculilor renali. 

Lepidium campestre L., RB. Planta a fost identificată .foarte rar pe 
terenurile agricole şi în locurile înierbate pe raza comunei Mănăstioara. 

Onobrychis vicifolia Scop. Spre deosebire de alte locuri din Bucovina 
specia a fost întâlnită foarte rar, pe zona înierbată dintre perdeaua de 
protecţie şi calea ferată. 

Plantago major L. Specie perenă, identificată pe raza comunei 
Mănăstioara, pe margini de drumuri şi pe locuri necultivate. Foarte rară. 
Frunzele şi florile acestei plante erau mult întrebuinţate în trecut în 
medicina populară, la combaterea durerilor de rinichi, a bolilor de piele şi 
vindecarea rănilor. 

Potentilla hirta L. În ţara noastră specia are multe varietăţi şi forme. 
Pe raza comunelor Muşeniţa şi Mănăstioara este foarte rară. 

Poligala comasa Schkur. S-au identificat numai câteva exemplare din 
această specie pe porţiunea înierbată de lângă perdeaua de protecţie din 
comuna Muşeniţa. 

Primula veris L. Plantă deosebit de rară în zonă. S-au identificat 
numai câteva exemplare pe porţiunea înierbată de lângă calea ferată. 

Sambucus ebulus L. Plantă perenă identificată numai pe o pantă cu 
început de eroziune. Poate fi recunoscută imediat şi după mirosul greoi de 
soc. Rizomii, rădăcinile şi fructele sunt medicinale. Se foloseşte sub formă 
de ceai contra hidropiziei şi reumatismului. 

Taraxacum officinale Web. Este o specie care creşte diseminat prin 
ierburi şi culturi. Ca plantă medicinală se foloseşte la tratarea bolilor de 
ficat şi ale veziculei biliare; are şi efect diuretic. 

Trifolium pratense L. Specia a fost identificată numai pe zona 
înierbată dintre dea ferată şi perdeaua de protecţie de pe raza comunei 
Muşeniţa. 

Veronica chamaedrys L. Specia fost identificată pe marginea 
şanţurilor şi pe alte suprafeţe înierbate de pe raza comunei Mănăstioara. 
Este plantă indicatoare de sol. 

Veronica beccabunga L. Identificată pe locuri mlăştinoase şi 
înierbate de pe raza comunei Muşeniţa. 

Vicia sepium L. Creşte diseminat pe fâneţele de pe raza comunei 
Muşeniţa. 

Vicia sepium L. Creşte diseminat pe fâneţelede pe raza comunei 
Muşeniţa. 
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Resume 

L'article presente quelques especes de plantes rares ou nouvelles pour la flore de la 
Bucovine qui ont ete localisees par l'auteur dans la zone des villages Muşeniţa et 
Mănăstioara. 
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REZERVAŢII NATURALE DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

OVIDIU BÂTĂ 

De când s-a constatat că omul prin „cucerirea" naturii a început să-şi 
pericliteze propriul mediu de viaţă, că este cauza dispariţiei unor specii de 
animale şi plante, că mediul înconjurător este pe cale de degradare 
accentuată, că peisajele originare şi documentele trecutului geologic sunt 
ameninţate cu distrugerea, problemele de ocrotire a naturii şi conservarea 
mediului au depăşit sfera de interes a unor naturalişti sau iubitori pasionaţi 
ai naturii şi au intrat în conştiinţa marelui public, a organizaţiilor statale şi 
internaţionale. 

Reconcilierea omului cu natura trebuie făcută la diferite nivele, în 
diverse scopuri şi cu mijloace variate. Conservarea naturii se poate face în 
scopuri documentare (păstrarea tuturor documentelor caracteristice care 
oglindesc dinamica şi evoluţia terrei, a elementelor componente ale 
biosferei), pentru studierea legilor care reglează echilibrele naturale 
(conservarea integrală a unor eşantioane de habitate primitive). De 
asemenea, este necesară conservarea pe teritorii cât mai mari a peisajelor 
naturale, pentru ca ele să devină locuri de recreere, de odihnă a oamenilor, 
de recuperare a forţelor consumate în oraşele supraindustrializate. 

Ocrotirea a ceea ce există şi păstrarea în stare cât mai nealterată a 
elementelor naturale presupune şi măsuri pentru diminuarea şi stăvilirea 
acţiunii de alterare a naturii prin activitatea umană (impurificarea aerului, 
a apelor, împrăştierea deşeurilor, a degradării zonelor periurbane, etc.) 
precum şi măsuri ce trebuie să ducă la repararea distrugerilor efectuate, 
prin corecţii asupra litosferei sau biosferei. 

În condiţiile actualei presiuni a impactului tehnologic, cea mai 
eficientă măsură de protecţie a eşantioanelor reprezentative ale naturii 
autentice este crearea de rezervaţii şi parcuri naturale, care să prezerve 
monumente ale naturii, adică toate acele elemente naturale care prin 
raritatea, unicitatea, valoarea lor ştiinţifică sau peisagistică sunt puse sub 
ocrotirea legii, pentru a fi apărate de dispariţie sau distrugere. 

Privit din punct de vedere geologic şi geografic, teritoriul Bucovinei 
formează un ansamblu atrăgător prin ineditul său. Varietatea peisajelor 
din Bucovina este dată în special de către relieful divers, determinat de o 
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alcătuire geologică complexă. Evoluţia geologică precum şi structurile care 
au rezultat sunt factori care condiţionează trăsăturile majore ale reliefului 
Bucovinei. 

Fără riscul de a exagera, putem spune că toată Bucovina constituie 
un adevărat monument al naturii, fiecare din elementele cadrului natural 
se armonizează şi se constituie într-un peisaj încântător. Acest cadru 
natural este purtător al unor rarităţi geologice, floristice şi faunistice, 
declarate monumente ale naturii, sau conturate în rezervaţii naturale, ce 
trezesc interesul cercetătorului şi curiozitatea celor dornici de a cunoaşte şi 
înţelege natura. 

Printre cei care au militat pentru constituirea rezervaţiilor naturale în 
Bucovina se numără o serie de inimoşi oameni de ştiinţă - Mihail 
Guşuleac, Eugen Botezat, Emilian Ţopa, Traian I. Ştefureac, Iuliu 
Morariu, Aurel Piţu, Taras George Seghedin şi alţii. 

Primele rezervaţii din Bucovina au fost constituite în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, fiind menţinute şi astăzi ca adevărate muzee 
vii ale naturii, unde procesele evolutive se desfăşoară nealterate de factorii 
antropogeni. Putem aminti astfel fâneţele seculare de la Ponoare -
Bosanci, fâneţele de la Frumoasa, Codrul secular de la Slătioara, Tinovul 
Mare de la Poiana Stampei şi altele.Constituirea pe plan judeţean a 
Consiliului de îndrumare pentru ocrotirea naturii a permis depistarea şi 
inventarierea tutror obiectivelor protejate sau demne de a fi protejate, 
mărirea numărului de rezervaţii naturale, asigurarea pazei şi trecerea la o 
cercetare ştiinţifică eşalonată. 

Rezervaţiile naturale constituite includ obiective majore, variate, sub 
aspect geologic, botanic, faunistic, silvic, peisagistic şi mixt. Cercetările 
ştiinţifice din aceste arii naturale protejate s-au concretizat prin numeroase 
studii realizate şi publicate în cele cinci volume de „studii şi comunicări de 
ocrotire a naturii" editate de consiliul judeţean Suceava între anii 
1970-1981, în fascicule de „Ştiinţe ale naturii" editate de Muzeul Judeţean 
Suceava şi altele. 

În scopul asigurării unei reale protecţii a acestor obiective, recent, la 
14 februarie 1997, Consiliul Judeţean Suceava a emis o Hotărâre privind 
protecţia monumentelor naturii, a rezervaţiilor şi parcurilor naturale din 
judeţul Suceava. 

În prezent, judeţul Suceava are oficializate 28 de rezervaţii naturale. 
Alte suprafeţe noi sunt propuse pentru protecţie. 

Sunt identificate, conform Cărţii rezervaţiei, următoarele rezervaţii 
naturale: 

- rezervaţii geologice: Doisprezece Apostoli (Munţii Căliman -
Doma Cândrenilor); Piatra Şoimului (Gura-Humorului); Cheia Moara 
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Lucavei (Moldova Suliţa); Cheile Zugrenilor (Valea Bistriţei); Piatra 
Ţibăului (Cârlibaba); Klipa triasică de pe Pârâu-Cailor (Fundu-Moldovei); 
Stratele cu Aptychus (Sadova - Câmpulung Moldovenesc); Adam şi Eva 
(Pojorâta). 

- rezervaţii floristice: Fâneţele seculare de la Ponoare (Bosanci); 
Fâneţele seculare de la Frumoasa (Moara); Fâneţele de la Calafindeşti; 
Fâneţele montane „Plaiul Todirescu" (Rarău); Mesteacănul pitic de la 
Lucina; Rezervaţia de nuferi de la Salcea. 

- rezervaţii forestiere: Codrul secular Slătioara (Rarău); Pădurea 
Seculară Giumalău; Quercetumul de la Crujana (Pătrăuţi); Fagetum 
Dragomirna; Tinovul Mare (Poiana Stampei); Tinovul de la Şaru Domei; 
Tinovul Găina şi Răchitişul Mare (Moldova Suliţa); Bila-Lala (Cârlibaba). 

-rezervaţii mixte: Pietrele Doamnei - Rarău; Cheile Barnarului; 
Toancele; Căliman. 

La acestea se adaugă parcurile naturale şi peisagistice din Suceava, 
Rădăuţi, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humo
rului, Solca, Ilişeşti şi Hânţeşti, arbori seculari, specii arbustive rare, copaci 
din Rădăuţi, Vatra Dornei, Suceava, Caşvana, Botoşana, Ilişeşti, Siret, 
Bosanci, Şcheia. De asemenea, sunt ocrotite un număr de 40 de specii de 
floră (endemisme şi relicte) şi 5 specii din fauna Bucovinei - cocoşul de 
mesteacăn (Lyrurus tetrix), corbul (Corvus corax), râsul (Lynx lynx), 
lostriţa (Salmo hucho ), lepidopterul Parnssius apollo L. 

Secţia Geologie - Geografie - Biologie - Resurse - Turism a 
Centrului de Studii „Bucovina" intenţionează să facă, în paginile 
periodicului „Analele Bucuvinei", o prezentare a rezervaţiilor naturale din 
această zonă, o scurtă informare asupra posibilităţilor de acces şi asupra 
hotărârilor prin care au fost puse sub ocrotire. De asemenea, va fi necesară 
descrierea ştiinţifică a obiectivului pe baza cercetărilor de specialitate, 
bibliografia folosită. Avem speranţa că aceste prezentări vor deveni un 
ghid preţios pentru cercetători şi pentru cei care vor vizita acest minunat 
colţ de ţară. 

REZERVAŢIA GEOLOGICĂ „DOISPREZECE APOSTOLI" 

Caracterizare: Martori de eroziune în depozitele vulcanice piro
clastice (vulcanoclastice - reprezentate de breccii piroclastice şi micro 
breccii piroclastice, în care diferă de cele mai multe ori raportul de volum 
dintre element şi liant). 
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MUNŢII CĂLIMAN HARTĂ TURISTICĂ 
ZONA VATRA DORNEI - DOISPREZECE APOSTOLI 
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Localizare: Formaţiunile cunoscute sub numele de „Doisprezece 
Apostoli" se găsesc în nord-vestul Munţilor Căliman şi anume, în sectorul 
Tămău-Lucaciu, pe latura vestică a calderei. Creasta care formează 
cumpăna apelor dintre bazinele hidrografice ale pâraielor Negrişoara 
(afluent de dreapta al râului Doma) şi Neagra (afluent de dreapta al 
Bistriţei) reprezintă prelungirea nordică a Pietrosului şi coboară dinspre 
acesta peste culmile Tămădău şi Pietrele Roşii spre Vârful Lucaciu şi apoi 
spre oraşul Vatra Dornei. Se întâlnesc aici stânci cu forme curioase şi 
fantastice - ciuperci şi ziduri de piatră, ace, figuri bizare asemeni unor 
sfincşi etc - grupate în Cetatea Tămădăului („Cezar"), „Dragonii" din 
Pietrele Roşii, Doisprezece Apostoli şi Lucaciu („Guşterul", „Cămila"). 

Acces. Pentru a ajunge la grupul „statuar" al apostolilor, iubitorii 
turismului montan au mai multe variante. 

O primă variantă este traseul turistic marcat cu triunghi albastru .A. şi 
care pleacă din parcul băilor din Vatra Dornei peste Dealul negru, Şaua 
Zăurele, Poiana Spânului, Poiana Snopului, Vârful Buza Serbei, poiana de 
la Apa Rece. de aici şi până la „Doisprezece Apostoli" turistul este 
călăuzit, peste Vârful Lucaciu, de marcajul cu punct roşu. Lungimea 
traseului este de circa 25 de km şi poate fi parcurs în aproximativ 9 ore. 

Alte posibilităţi de acces sunt dinspre Valea Neagră, fie urmărind 
traseul ce pleacă din Şaru Domei (Neagra Şarului) - marcat cu punct roşu 
@, durata 5 ore - şi trece pe la Apa Rece şi peste Vârful Lucaciu, fie pe 
traseul marcat cu punct albastru a> şi care pleacă din Gura Haitii (27 km 
sud-vest de Vatra Dornei) peste Piciorul Hârlei, printre grupuri de 
„statui" pe care le întâlnim pe o distanţă de peste 1 km şi care jalonează 
traseul în partea superioară. Acest traseu are o lungime de 6 km şi poate fi 
parcurs în 2,5 ore de mers. 

Obiectul ocrotirii. Rezervaţia geologică şi geomorfologică 

„Doisprezece Apostoli", unică în Bucovina, cu o suprafaţă de circa 200 ha, 
a fost înfiinţată în 1971, cu scopul de a proteja grupul de stânci înalte de 
8-12 metri, minunate „statui" cu forme zoomorfe şi antropomorfe, 
modelate de natură de-a lungul timpului în aglomerate vulcanice. 

Caclml geologic. Alături de Munţii Gurghiu şi Harghita, Munţii 
Căliman constituie partea cea mai tânără a arcului vulcanic andezitic, 
situat la vestul Carpaţilor Orientali, arc andezitic apărut ca efect al 
coliziunii şi subducţiei părţii sud-vestice a plăcii tectonice Euro-asiatice 
sub segmentul nord-estic al microplăcii interalpine. 

Trăsătura caracteristică a acestui sector al arcului vulcanic constă în 
alcătuirea sa, practic, numai din andezite. 

Masivul Căliman ocupă partea nord-vestică a grupei centrale a Car
paţilor Orientali şi reprezintă cel mai extins masiv vulcanic din România. 
Se desfăşoară pe direcţia est-vest pe o lungime de peste 50 km, fiind http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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delimitat la nord de Munţii Bârgăului şi zona depresionară a Dornelor; 
defileul Topliţa - Deda de pe Valea Mureşului îl separă, la sud, de munţii 
vulcanici ai Gurghiului; la est depresiunile Păltiniş, Drăgoiasa, Bilbor îl 
separă de Munţii Bistriţei, alcătuiţi din şisturi cristaline; în vest contactul 
cu Podişul transilvan se face prin intermediul Piemontului Călimanului, cu 
aspectul unei prispe largi. 

Fig. 1 - Grupul statuar „Doisprezece Apostoli" (foto: Ovidiu Bâtă) 

Fundamentul pe care s-a desfăşurat activitatea vulcanică din Munţii 
Căliman este constituit din şisturi cristaline care se găsesc la adâncimi mici, 
acoperite de depozite mezozoice şi/sau neogene. Activitatea eruptivă s-a 
desfăşurat într-un larg interval de timp, având caractere atât intruzive, cât 
şi efuzive. 

Conform datelor şi concepţiilor actuale, activitatea vulcanică din 
Munţii Căliman s-a desfăşurat în două etape majore, iar produsele 
rezultate sunt repartizate la două compartimente structurale: 

- compartimentul structural inferior, alcătuit dintr-o formaţiune 
vulcanosedimen tarA. 

- copartimentul structural superior, stratovulcanic, ridicat pe 
fundamentul constituit de compartimentul inferior. 

Formaţiunea vulcanosedimentară, generată de o activitate vulcanică 
predominant explozivă, este alcătuită dintr-o alternanţă complexă de 
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nivele de epiclastite de natură vulcanică, epiclastite de natură nevulcanică, 
piroclastite, nivele de lave, produse de precipitare. 

Cea de a doua etapă majoră a activităţii vulcanice a fost predominant 
efuzivă şi a dus la edificarea structurilor recente, respectiv compartimentul 
structural superior, stratovulcanic. În alcătuirea acestuia domină curgerile 
de lavă cu o varietate petrografică restrânsă: andezite amfibolice, mai 
vechi, şi andezite piroxenice, mai noi, subordonate roci bazaltoide, un 
dacit şi roci in facies microgranular. Piroclastitele sunt reprezentate prin 
aglomerate vulcanice şi tufuri. 

Pe baza sistematizării în detaliu a produselor activităţii vulcanice, a 
caracteristicilor geologico-structurale, mineralogice, petrografice, a 
caracteristicilor de manifestare a vulvanismului, au fost delimitate în 
Munţii Căliman, în cadrul compartimentului strato-vulcanic, patru 
structuri vulcanice: 

- în vestul calderei structurile Strunior-Bistricior-Curmătura; Ruscii
Tihu; Pietrosul-Negoiu Unguresc. 

- în estul calderei structura Reţiţiş-Bradu Ciont-Căliman Izvor
Căliman Cerbuc, care este cea mai extinsă. 

Formaţiunile celor două compartimente structurale sunt străbătute 
de corpuri intruzive de natură dioritică, considerate ca fiind cele mai noi 
produse magmatice. Aceste intruziuni au generat mineralizaţii filoniene de 
sulfuri polimetalice, aur şi argint, dispuse mai ales la contactul cu rocile pe 
care le străbat. 

În complexul stratovulcanic din caldera Căliman a fost identificat, 
pentru prima oară în lume, fenomenul de formare de goluri subterane în 
rocile vulcanice datorită circulaţiei apelor meteorice - endovulcanocarst, 
reprezentat prin „Grotele Luanei" din Negoiu Românesc. Golurile au 
apărut în cadrul tufurilor şi aglomeratelor slab consolidate sau necon
solidate prin îndepărtarea particulelor fine şi, apoi, mici prăbuşiri sub un 
orizont protector de roci puternic silicifiate. Circulaţia hidrocarstică s-a 
materializat prin depuneri de limonit, silice, anhidrit, sulf, care au dat 
naştere şi unor formaţiuni stalactitice şi stalagmitice. 

Vârst~ manifestărilor vulcanice din Munţii Căliman este bine 
cunoscută. Inceputul activităţii este situat la limita dintre zona C/D a 
Panonianului. Compartimentul inferior, în toată aria Munţilor Căliman, 
are vârsta panonian-ponţiană, eventual şi daciană. Compartimentului 
superior îi este atribuită vârsta pliocenă ( dacian-romanian). 

Masivul Căliman prezintă un peisaj foarte diversificat şi deosebit de 
pitoresc, care răsplăteşte pe deplin curiozitatea turiştilor - craterul uriaş 
dominat de vârfuri piramidale, flancurile calderei acoperite de torenţi de 
pietre, acumulări imense de blocuri dezagregate, căldări glaciare suspen
date deasupra văilor, forme megalitice etc. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Un peisaj inedit îl constituie cel modelat în aglomerate vulcanice, 
care acoperă mari suprafeţe în Munţii Căliman. Aglomeratele vulcanice 
ale compartimentului superior - stratovulcanic, au fost supuse acţiunii de 
eroziune, exercitată de apele de şiroire şi de cele cu regim torenţial. 
Acestea au reuşit, de-a lungul timpului, să compartimenteze nivelul de 
aglomerate, în părţi tot mai mici, şi au generat un relief de „martori de 
eroziune", întâlnit numai pe vârfuri şi interfluvii. 

Fig. 2 - Doisprezece Apostoli- „Moşul", faţa nordică (foto: Ovidiu Bâtă) 

La procesul de compartimentare s-a adăugat şi dezagregarea termică, 
inclusiv cea din gelivaţie datorată apei din fisuri şi diaclaze, descom
punerea chimică şi fasonarea produsă de vânturi şi de picăturile de ploaie, 
care au modelat aglomeratele vulcanice cu rezistenţă diferită şi le-au dat 
forme curioase, stranii, statui ciclopice şi legendare ce par să aparţină unei 
lumi de poveste sau unor monumente suprarealiste. Câteodată, martorii 
eroziunii ni se arată cu înfăţişări ciudate, cu caractere antropomorfe sau 
zoomorfe - „Cezar", „Nefertiti", „Guşterul", „Cămila", „Godzila", 
„Bufniţa", „Dragonii" şi altele. 

Cea mai cunoscută şi mai interesantă aglomerare de astfel de martori 
ai eroziunii din Munţii Căliman o constituie ansamblul cunoscut sub 
numele de „Doisprezece Apostoli", himerică îngrămădire de forme bizare, 
adevărate minuni ale naturii. Unele par moşnegi gârboviţi sau preoţi cu 
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potcap, altele sunt monştri fantastici, figuri caricaturale, o adevărată 
galerie suprarealistă, de statui demne de Insula Paştelui. 

Gruparea celor douăsprezece stânci a aprins imaginaţia oamenilor, 
care au asemuit acest capriciu al naturii - meşter neîntrecut şi plin de 
fantezie - cu Cina cea de taină a celor doisprezece apostoli. Alte denumiri, 
mai puţin folosite, sunt cele de „Mucenicii" sau „Munceii". 

Atracţia ansamblului aproape circular - asemenea unui cromleh - o 
constituie „statuia" cunoscută sub numele de „Moşul", datorită faptului că 
prezintă trei faţete distincte, toate cu chip uman, orientate spre căile 
de acces. 

Fig. 3 - Doisprezece Apostoli- „Mucenicul" şi „Moşul'', faţa înaltă 
(foto: Ovidiu Bâtă) 

Către est, „Moşul" are o faţă înaltă şi lată (brahicefală), înspre nord 
un cap mai mic, cu fruntea mai îngustă, maxilarul inferior alungit şi 
continuat cu o barbă ascuţită, iar înspre sud o faţă înaltă şi îngustă, cu un 
coif deasupra capului. 

Alături, ca un discipol credincios, se găseşte „Mucenicul", o altă 
„statuie" cu aspect antropomorf. 

Rătăcind printre stânci, gândul şi fantezia ne zboară departe. O 
grupare de stânci o putem asemăna foarte bine cu faraonii împietriţi din 
„ Valea Regilor". Remarcăm şi contemplăm o stâncă ce priveşte spre 
marele stăpân şi o asemănăm, în fantezia noastră, cu statuia lui Ramses. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Privim din unghiuri diferite stâncile şi găsim pentru fiecare o 
asemănare. Venind pe poteca dinspre sud, în faţa grupului ne întâmpină o 
stâncă izolată, zveltă, ca un străjer al ansamblului, cu „părul" buclat 
asemenea unui mareşal napoleonian - „Mareşalul". 

Fig. 4 - Doisprezece Apostoli- „Ramses" (foto: Ovidiu Bâtă) 

Privit de la distanţă, grupul „sculptural" al „Apostolilor" oferă o 
impresionantă privelişte dăltuită în piatră, o lume fantastică, de basm 
pierdut în adâncurile mitologice. 

O serie de savanţi şi-au pus întrebarea dacă aceste reprezentări 
antropomorfe, întâlnite nu numai în Munţii Căliman ci şi în alte locuri din 
Carpaţi, sunt numai rezultatul unui joc al naturii - poate sculpta ea 
singură, cu atâta precizie, forme atât de neobişnuite? - sau configuraţia lor 
trădează şi intervenţia unor străvechi creatori de simboluri. Nu trebuie să 
uităm că lăcaşurile de cult ale dacilor, marile sanctuare, cetăţile lor, se 
găseau în regiunile montane. Istoricul Nicolae Densusianu, în lucrarea 
Dacia preistorică, se referea la existenţa unor figuri antropomorfe, pe 
unele vârfuri din Carpaţi, şi susţinea teoria îndrăzneaţă că ele ar 
reprezenta urmele vechilor pelasgi, trăitori pe aceste locuri, fiind ridicate 
în cinstea unor zeităţi. Ipoteza unor remodelări făcute de strămoşii noştri 
este atrăgătoare. Poate, cândva, cu ajutorul unor mijloace moderne de 
cercetare, se va putea dovedi intervenţia omului asupra acestor stânci, 
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făcând astfel posibilă integrarea Carpaţilor româneşti în arealul firesc al 
civilizaţiei megalitice. Merită să amintim, în acest context, descoperirea, 
făcută întâmplător, în anul 1987, a unui megalit cu gravuri şi urme evidente 
de prelucrare în Valea Paltinu din satul Gura Haitii, destul de aproape de 
reprezentările zoomorfe şi antropomorfe de pe Piciorul Hârlei şi din 
grupul „Doisprezece Apostoli". Acest megalit, împreună cu altul, 
descoperit în imediata apropiere, şi acesta, cu urme de prelucrare într-o 
formă regulată, ar fi putut sprijini placa unui dolmen*, iar inciziile de pe 
cele două feşe ale megalitului gravat să fi ornat interiorul mormintelor. 

Remarcabil obiectiv turistic, cu nimic mai prejos decât cele 
asemănătoare din Bucegi sau alte locuri din Carpaţi, rezervaţia naturală 
geologică „Doisprezece Apostoli" merită o mai mare atenţie. Înfiinţarea 
unei baze turistice, în apropiere, ar uşura vizitarea acestei zone din Munţii 
Căliman, interesantă prin pitorescul său aparte. 
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Resume 

Le territoire de la Bucovine forme un ensemble attirant par son inedit. La variete de 
la constitution et de la geomorphologie du terrain de cette contree a offert des conditions 
ideales pour le developpement d'un cadre naturel d'une splendeur particuliere. Ici se 
trouvent des especes de flore et de faune protegees en reserves naturelles et aussi des 
reserves geologiques declarees monuments de la nature. 

La reserve geologique Doisprezece Apostoli(Les Douze Apâtres} situee au nord
ouest des Montagnes Căliman, instituee en 1971, est unique en Bucovine et protege de 
merveilleuses «statues» de forme zoomorphe, des blocs de pierre, modeles par la nature. 

•Dolmen - monument funerar megalitic, format dintr-o lespede mare de piatră, 
aşezată orizontal peste altele dispuse vertical. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ORIGINEA GEOGRAFICĂ A SPECIILOR DE PĂSĂRI 
DIN DEPRESIUNEA RĂDĂUŢI 

SORIN TRELEA 

Poziţia şi aşezarea ţării noastre, aspectul extrem de variat al 
reliefului, flora sa bogată şi variată, reţeaua de ape curgătoare, cu 
numeroase bălţi, şi marea constituie mediile cele mai variate de viaţă şi 
înmulţire sau locuri de pasaj a unei avifaune foarte diferite, cu origini 
îndepărtate. Aşa se explică faptul că, în decursul timpurilor, s-a încetăţenit 
pe teritoriul României diversitatea actuală de tipuri aviene, proces care 
continuă şi astăzi. 

Nordul „lumii vechi" cuprinde două regiuni ornitogeografice şi 
anume: regiunea arctică şi regiunea paleartică. Prima cuprinde teritoriile 
circumpolare nordice cu avifauna arctică; a doua se întinde pe o suprafaţă 
enormă, cuprinzând întreaga Europă, nordul şi centrul Asiei până în 
Himalaia, nordul Arabiei şi nordul Africii. 

Dimitrie Radu1 distinge în România opt tipuri avifaunistice: arctice, 
siberiene, europene, mediteraneene, mongoloide, tibetane, chineze, 
transpalearctice (tab. 1 ). 

Tabel 1 

Tipul avifaunei Număr % din totalul Nr. specii % din total Dif. % din 
specii specii, România - România România 

Depresiunea 
Rădăuţi 

EUROPENE 70 59,20% 114 40,56 +18,64 

SIBERIENE 8 67% 44 15 66 -896 
TRANSPALEARCTICE 26 220% 45 13 81 +919 
MEDITERANEENE 5 48 39 13 88 -8 88 
MONGOLOIDE 7 59% 42 14 95 -9 05 
CHINEZE 1 09% 2 12 45 -124 
ARCTICE 1 09% 35 o 71 +O 19 
TIBETANE - - 5 1,78 -

1 D. Radu, Originea geografică şi dinamica faunologică la păsări, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1963. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 179-186, Bucureşti, 1998 
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1. TIPUL EUROPEAN 

Teritoriul avifaunei de tip european cuprinde marile suprafeţe ale 
Europei acoperite cu păduri de foioase. Dacă graniţa vestică este mai bine 
delimitată, graniţa de nord este mai puţin conturată, pe măsură ce se face 
trecerea între pădurea de foioase şi cea de conifere a taigalei. 

Climatul acestei regiuni este mai blând decât în zona de taiga. Iarna 
este mai scurtă, deci zăpada se menţine mai puţin şi într-o cantitate mai 
redusă. 

Aviafauna europeană, deşi este caracterizată tot de elemente 
dendrofile, spre deosebire de formele de taiga, legate de pădurile 
compacte, formele sale sunt legate mai mult de pădurile luminoase, de 
liziera celor compacte, de prezenţa dumbrăvilor şi arbuştilor. Acest mediu 
este din punct de vedere ecologic foarte variat, fapt care se răsfrânge în 
componenţa avifaunei şi ea foarte variată şi bogată. Aici predomină 
formele insectivore şi granivore, care, în majoritatea lor populează etajul 
mijlociu şi inferior al pădurii. 

Elementele avifaunistice ale pădurilor de foioase europene sunt 
forme autohtone în cea mai mare parte. 

Reprezentanţii avieni ai tipului faunistic european ajung la numărul 
de 114, adică 40,56% (mai bine de o treime), faţă de celelalte tipuri 
avifaunistice întâlnite în România. În Depresiunea Rădăuţi sunt prezente 
70 specii europene, adică 59,2% din totalul celor identificate. (Tabel 1). 

Marea majoritate a speciilor europene sunt forme migratoare, ce ne 
părăsesc în anotimpul rece. Un mare procent dintre acestea îl dau formele 
exclusiv insectivore dintre Passeriforme (Motacilla alba, Acrophalus 
arundinaceus, Sylvia atricapilla, Muscicapa striata). De asemenea sunt 
forme migratoare speciile a căror hrană animală dispare sau devine 
inaccesibilă în timpul iernii, majoritatea Falconiformelor. 
Charadriiformelor, Gruiformelor, Ciconiformelor, Anseriformelor, 
Columbiformelor ( Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Gallinula chloropos, 
Columba cenas, Columba palumbus, Streptopelia turtur). 

Un procent destul de mare din formele europene din Depresiunea 
Rădăuţi îl dau speciile sedentare şi anume acelea granivore şi omnivore 
dintre Passeriforme (Turdus merula, Turdus viscivorus, Corvus frugilegus, 
Corvus monedula, Corvus corone cornix, Carduelis cannabina, Emberiza 
citrinella, Coccothraustes coccothraustes). 

Într-o proporţie redusă, întâlnim formele de pasaj şi oaspeţii de iarnă 
aproape lipsesc, cu excepţia sitarului (salcopax rusticola), nici un 
reprezentant al acestor ultime categorii nu reprezintă forme tipice de pasaj 
sau vizitatori de iarnă obişnuiţi. 

Privind această mare diversitate aviană, atât sub aspect numeric, cât 
şi adaptativ, se observă că speciilor tipului european le aparţin majoritatea 
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păsărilor dendrofile şi anume, de păduri luminoase cu frunze căzătoare, cu 
luminişuri şi poieni, medii care se găsesc la periferia nordică şi sud-estică a 
Depresiunii Rădăuţi. Passeriformele sunt cele mai caracteristice din acest 
punct de vedere. Puţine sunt formele aviene care aparţin - mai mult 
geografic decât ecologic - faunei europene, acestea fiind speciile legate de 
apă. 

2. TIPUL TRANSPALEARCTIC 

Acesta se constituie din punct de vedere numeric a doua categorie de 
specii din Depresiunea Rădăuţi. În România, speciile transpalearctice în 
număr de 45 constituie 13,81 % din totalul celor 326. În Depresiunea 
Rădăuţi, cele 26 de specii identificate constituie un procent aproape dublu, 
22% din cele 118 identificate. (Tabel 1). 

Speciile transpalearctice se găsesc răspândite în toată zona 
palearctică, dar şi în afara acesteia, încât nu pot caracteriza nici una din 
formele amintite. Marea majoritate sunt forme migratoare (Ardea cinerea, 
Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Cuculus canorus, Hirundo rustica, 
Delichon urbica, Oenanthe oenanthe, Phylloscopus collibita, Emberiza 
schoeniclus), sedentare (Anas platyrhynchos, Accipiter nisus, Butea 
butea, Larus ridibundus, Jarus argentatus cachinnans, Asia otus, 
Dendrocopos major, Dendrovcopos minor, Sitta europea, Lanius 
excubitor, Corvus corax, Passer domesticus, Passer montanus). Puţine ne 
vizitează ca oaspeţi de iarnă (Anas crecca) sau în pasaj (Anas 
cuerq uedula). 

Aşa cum pe orizontală populează regiuni foarte diferite, speciile 
transpalearctice au în România o răspândire largă şi pe verticală, multe 
fiind mai mult sau mai puţin ubicviste. 

3. TIPUL SIBERIAN 

Spaţiul avifaunei siberiene coincide cu zonele imenselor păduri de 
conifere, cunoscute sub numele de taiga, care se întind în Eurasia, 
mărginindu-se, spre nord, cu tundra, prin formaţia de tranzişie numită 
silvo-tundră, iar spre sud, urmând o linie care străbate continentul 
eurasiatic din dreptul Scandinaviei, de la latitudinea Leningradului, 
coborând treptat spre est până la Marea Japoniei. În afara arealului său 
continuu din zona latitudinală, taigaua se mai găseşte fragmentată spre sud 
în lungul munţilor Pirinei, Alpi, Carpaţi, Balcani, Caucaz, Tian-Sanul 
nordic şi marginea nord-estică a Tibetului, deci pe marile înălţimi sudice. 
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Fauna de tip siberian, foarte omogenă şi relativ săracă ţinând seama 
de imensa suprafaţă pe care această regiune o ocupă, este formată din 
aproximativ 200 de specii clocitoare. Deosebirile ecologice izbitoare între 
condiţiile arcticului şi acelea siberiene se traduc printr-o deosebire la fel de 
mare în componenta avifaunistică, astfel, în avifauna siberiană, locul 
păsărilor de mare şi coaste ale arcticului este deţinut de păsările 
dendrofile, care sunt luate, în primul rând, în considerare în caracteristica 
zoogeogrnfică a avifaunei respective. Speciile de apă şi mlaştini, deşi 
numai geografic nu şi ecologic, sunt legate de taiga, au areale ce corespund 
în cea mai mare parte de zona taigalei şi numai pe alocuri ies peste 
graniţele ei. 

În Depresiunea Rădăuţi, speciile siberiene, în număr de opt, sunt 
reprezentate astfol: două de pasaj, aparţinând de două ordine, 
Anseriforme (Anas penelope), Charadriiforme (Tringa ochropus), doi 
oaspeţi de iarnă, făcând parte din două ordine, Gaviifforme (Gavia 
arctica), şi Passeriforme (Fringilla montifringilla), trei sedentare, toate 
aparţinând Passeriformelor (Turdus pilaris, Nucifraga caryocactes, 
Pyrrhula pirrhula), şi un oaspete de vară (Ficedula parva). Ficedula parva 
este singura formă de clocitoare dintre cele migratoare. 

Mediul în care se găsesc speciile siberiene -formele de pasaj şi 
oaspeţii de iarnă - este mediul acvatic (baltă şi mlaştină). Speciile 
sedentare fiind tipuri de taiga, deci specii dendrofile. 

4. TIPUL MONGOL 

Tipul avifaunistic mongol cuprinde toată Mongolia, numeroase specii 
depăşind mai mult sau mai puţin graniţele acesteia. Graniţa de sud, adică 
între Mongolia şi Tibet, este cea mai bine conturată. În est, spre fauna 
tipului chinez, răspândirea elementelor mongole apare întreruptă, după 
cum stepele se întrepătrund cu pădurile. În nord, graniţa elementelor 
mongolice se întinde până în stepele cursului superior al fluviului Ienisei şi 
Lena, până la Krasnoiarsk, iar în vest unele forme ajung până în 
Turkestan. 

Climatul în care s-a dezvoltat fauna tipului mongol este cel aspru al 
stepelor înalte şi al pustiurilor din munţi. 

Condiţiile geografice şi climaterice ale acestor regiuni au făcut ca 
avifauna mongolică să se carac.terizeze printr-un procent de forme xerofile, 
într-un grad mult mai înalt decât cea mediteraneană şi, totodată, printr-o 
mare sărăcie de forme. La păsările tipului mongolic, de pustiuri şi stepe, 
care dau majoritatea formelor endemice, se adaugă un număr redus de 
forme acvatice. ' 
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Un număr însemnat de forme mongolice au o răspândire mai mult 
sau mai puţin importantă şi în ţările mediteraneene, populând astfel şi 
partea nordică a palearcticului. Ele sunt proprii nu numai pentru fauna 
mongolică şi mediteraneană, formând o legătură strânsă între aceste tipuri 
faunistice. De aceea, au fost numite şi forme mongolo-mediteraneene. 
Asemănarea acestor forme este expresia unor invazii ulterioare şi nu a 
originii lor comune. 

Numărul formelor aviene de tip mongol întrunesc un total de 42 
specii în România, constituind 14,95% faţă de restul celorlalte tipuri. 

În Depresiunea Rădăuţi au fost determinate şi identificate 7 specii 
constituind o proporţie de 5,9 % din totalul celor 118. Ca şi speciile 
aparţinând tipului mediteranean, speciile de tip mongol sunt în marea lor 
majoritate forme migratoare, oaspeţi de vară. Acestea aparţin ordinelor: 
Accipitriforme (Circus aeruginosus), Charadriiforme (Charadrius dubius 
şi Vanellus vanellus) şi Passeriforme (Alauda arvensis). Cele sedentare 
sunt reprezentate de specii aparţinând de două ordine: Strigiforme 
(Athene noctua) şi Passeriforme (Galerida cristata). Un singur oaspete de 
iarnă este reprezentant al ordinului Ciconiforme şi anume (Botarus 
stellaris). 

Deşi fauna mediteraneană este mult mai bogată decât cea mongolă, 
la noi în ţară ambele faune au reprezentanţi aproape egal în număr, fapt 
care se menţine şi în Depresiunea Rădăuţi. 

5. TIPUL MEDITERANEAN 

Avifauna tipului mediteranean se întinde în partea sudică a Europei, 
Africa de Nord, Arabia şi Asia anterioară, deci pe o suprafaţă foarte 
întinsă. Ca graniţă nordică, unele elemente ale avifaunei de tip 
mediteranean ajung până la mijlocul Franţei şi puţine până în nordul 
Angliei şi Germaniei. Spre est, graniţa nordică a unor elemente 
mediteraneene ajunge până la Moscova, iar unele mai spre est, până în 
sud-vestul Siberiei. 

Climatul ţinutului mediteranean este subtropical, caracterizat prin 
veri calde şi uscate şi ierni blânde şi umede. 

Populaţia aviană de tip mediteranean este alcătuită din elemente de 
stepă şi de tufişuri xerofile, precum şi din specii legate de apă. În ţinuturile 
avifaunei mediteraneene se vor găsi şi elemente ale avifaunei etiopiene cu 
care aceasta se mărgineşte la graniţa sud-vestică a palearcticului. 

Avifauna mediteraneană-este caracterizată printr-un mare număr de 
specii, fiind bogată în specii endemice - cu areale mici de răspândire -
care, spre deosebire de speciile altor tipuri faunistice nu au o răspândire 
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uniformă. Totuşi, multe au areale largi, ce ajung până în Asia anterioară 
(Afganistan) sau şi mai departe, spre est. 

Speciile de tip mediteranean, întălnite în Romănia, sunt în număr de 
39, constituind 13,88% din totalul celorlalte specii aviene. În Depresiunea 
Rădăuţi, din totalul de 118 specii identificate, doar 5 specii ( 4,2 % ) sunt de 
origine mediteraneană. Cele sedentare cuibăresc şi iernează numai în 
locuri cu aşezări omeneşti ca păsări antropofile (Streptopelia decaocto, 
Dendrocopus syriacus), ambele pătrunse recent în avifauna României. Cei 
doi oaspeţi de vară, de origine mediteraneană, aparţin subordinului Lari 
(Chlonias hybriclus) şi ordinului Passeriforme (Serinus serinus), numai 
ultimul cuibărind. Singura formă de pasaj, Netta ruffina are apariţii 
sporadice pe râul Suceava. 

6. TIPUL CHINEZ 

După cum arată şi numele acestui tip de faună, cuprinde în special 
China Centrală, Manciuria, Coreea şi o parte din Japonia, în general fiind 
bine delimitată de celelalte tipuri avifaunistice palearctice. 

Spre vest se mărgineşte cu avifauna tipului tibetan, în care trimite 
numeroase fâşii pe văile fluviilor. Spre nord, graniţa cu tipul avian mongol 
este distinctă, iar mai spre nord elementele tipului faunistic chinez se 
întrepătrund cu formele de taiga, în special pe văile fluyiilor, ajungând 
până în Altaii de Sud. 

Climatul apare continental, pe de o parte, şi musonic, pe de alta. 
Din punct de vedere ecologic, fauna aviană de tip chinez, spre 

deosebire de cea mediteraneană, mongolă şi tibetană, este legată de 
pădurile mixte şi de arbuşti din estul Asiei, zona asemănătoare cu pădurile 
europene şi, în parte, cu avifauna acestora. 

În România, speciile de origine chineză sunt în număr de două, 
Phasianus scolchicus, care a fost introdus de om şi Egretta alba, deci abia 
0,71 % din totalul speciilor celorlalte tipuri aviene de la noi. 

În Depresiunea Rădăuţi, apare doar Egretta alba, semnalată rar în 
lunile aprilie şi august, în zona „Ochiuri" Rădăuţi şi pe râul Suceava. 

7. TIPUL ARCTIC 

Este tipul care cuprinde ţinuturile septentrionale ale „lumii vechi" 
reprezentate prin Oceanul Îngheţat, cu o sumedenie de insule şi insuliţe, 
precum şi o margine a coastei eurasiatice, limitate spre sud de graniţa 
nordică a pădurilor. 
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Climatul este aspru şi rece, iarna durând 10 luni şi fiind bântuită de 
vânturi puternice. Vara este scurtă şi friguroasă. 

Caracteristicile avifaunei arcticului sunt: uniformitatea, originalitatea 
precum şi sărăcia sa în specii (180 de specii clocitoare). Uniformitatea se 
datoreşte condiţiilor omogene ale ţinuturilor respective, originalitatea se 
explică prin izolarea avifaunei, ca un complex faunistic separat, iar sărăcia 
în specii se datoreşte asprimii condiţiilor de viaţă în majoritatea lunilor 
anului. Cel mai bine reprezentate sunt speciile legate de apă, ţinând seama 
de bogăţia şi varietatea hranei pe care acestea o găsesc în apele regiunii 
respective. Paseriformele sunt slab reprezentate din cauza condiţiilor de 
hrană şi cuibărit nefavorabile speciilor terestre. 

Speciile de origine arctică sunt în număr de 35 în avifauna României, 
deci o proporţie de 12,45% faţă de numărul total, aparţinând celorlalte 
tipuri faunistice, prezente în ţara noastră. În Depresiunea Rădăuţi a fost 
semnalat, în lunile ianuarie şi noiembrie, doar un singur reprezentant 
arctic şi anume, Aythya marila, ceea ce reprezintă doar 0,9%. 

Resume 

L'auteur presente, pour la premiere fois, une classification de !'origine geographique 
des oiseaux vers leurs lieux de nidification. 
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DINAMICA AVIFAUNEI ÎN BAZINUL MIJLOCIU 
AL RÂULUI PRUT, ÎN PERIOADA DE PASAJ 

CARMEN GACHE 

Râul Prut pătrunde pe teritoriul românesc în dreptul localităţii 
Oroftiana-Suharău Uudeţul Botoşani) şi, pe o lungime de 742 de kilometri, 
formează graniţa dintre România şi Ucraina, respectiv, România şi 
Republica Moldova. În amonte de Gorban Uudeţul Iaşi) - limita sudică a 
bazinului mijlociu - primeşte apele celor mai importanţi afluenţi de pe 
partea dreaptă a bazinului său: Ghireni, Volovăţ, Başeu, Jijia-Bahlui. 

Climatul este temperat-continental, cu veri calde şi secetoase, ierni 
reci şi relativ uscate. 

Vegetaţia este variată - de la pădurile de luncă de pe valea Prutului 
la plantaţiile forestiere amenajate, pentru fixarea solului, pe văile 
afluenţilor săi; vegetaţia higro-hidrofilă este bogată mai ales în vecinătatea 
eleşteelor piscicole create pe cursurile de apă. Frecvente sunt şi pajiştile de 
sărătură. Întinse suprafeţe sunt ocupate de culturi agricole. 

Ornitologii folosesc noţiunea de pasaj pentru a numi trecerea 
populaţiilor de păsări, dinspre cartierele de iernare către ariile de 
reproducere şi invers. Epoca pasajului de primăvară cuprinde lunile 
martie-aprilie-mai, iar pasajul de toamnă se desfăşoară începând de la 
sfârşitul lunii iulie şi până către sfârşitul lunii octombrie. 

Observaţiile noastre au fost realizate începând din toamna anului 
1992 în 37 de puncte ale bazinului mijlociu al râului Prut, acoperind toate 
sezoanele fenologice. Identificarea păsărilor s-a făcut prin observare 
directă cu binoclul (10 x 50) şi luneta (40 x 60), după cântec sau prin 
capturare (în cazul sylviidelor din stufăriş). Au fost identificate 204 specii 
de păsări, cu o repartiţie inegală pe văile luate în studiu, datorită 
condiţiilor diferite de biotop şi a nivelului variat al presiunii antropice. 
Totodată, oscilaţiile factorilor meterologici, de la un an la altul, 
influenţează calitativ şi cantitativ avifauna regiunii. 

În lunile martie-aprilie îşi fac apariţia primii oaspeţi de vară şi unele 
specii de pasaj. La începutul intervalului, iar în anii cu ierni foarte reci şi 
prelungite (cum au fost anii 1996 şi 1997) chiar până la jumătatea lunii aprilie, 
încă mai pot fi observaţi şi unii oaspeţi de iarnă. De aceea, în această 
perioadă, în bazinul mijlociu al Prutului sunt prezente 138 de specii de păsări. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 187-190, Bucureşti, 1998 

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



188 Carmen Gache 2 

Dintre speciile care au iernat în acest perimetru şi care pleacă spre 
nordul continentului la începutul lunii martie sau care au petrecut lunile 
reci în sudul ţării noastre - mai ales în Dobrogea - şi staţionează pentru 
câteva zile pe văile râurilor din nordul Moldovei, amintim: Podiceps 
auritus, Anser albifrons, Aythia, fuligula, Aythia marila, Bucephala 
clangula, Larus fuscus sau Lanius excubitor. 

La marginea eleşteelor piscicole şi pe câmpiile inundate la topirea 
zăpezilor - fenomen frecvent pe câmpia Jijiei şi pe valea Haşeului -
poposesc, în drumul lor către ariile nordice de reproducere, mii de păsări 
acvatice. Cele mai multe sunt raţele care, adeseori, formează grupuri de 
sute, chiar mii de indivizi, aparţinând speciilor: Anas platyrhynchos, Anas 
strepera, Anas acuta, Anas penelope, Anas querquedula, Anas crecca, 
Anas clypeata, Aythia terina, Aythia fuligula şi Aythia nyroca. Lişiţele 
(Fulica atra), în grupuri de câteva zeci de exemplare, îşi caută hrana alături 
de raţe; deşi specie cu caracter migrator-parţial în România, în regiunea 
studiată, lişiţa este oaspete de vară, cea mai târzie semnalare fiind realizată 
în luna noiembrie (o singură dată observată iarna - 3 indivizi pe 17 
decembie '94, la Stânca Ştefăneşti). 

La mijlocul lunii aprilie încep să sosească şi primele limicole: sitarii 
de mal (Limosa limosa), nagâţii ( Vanellus vanellus), fugacii ( Calidris 
minuta, Calidris alpina, Calidris canudus) şi fluierarii (Tringa totanus, 
Actitis hypoleucos). 

În timp ce unele păsări poposesc în zonă doar pentru a-şi reface 
rezervele care să le permită continuarea călătoriei spre nordul Eurasiei, 
unii oaspeţi de vară încep delimitarea teritoriilor şi construirea cuiburilor -
Alauda arvensis, Motacilla alba, Vanellus vanellus sau repară şi chiar 
încep depunerea pontei în cuiburile vechi - Falco vespertinus, Falco 
tinnunculus). 

Tot în luna aprilie sosesc anual la Larga-Jijia grupuri de cormorani 
(Phalacrocorax carbo şi Phalacrocorax pymeus). Îmbrăcaţi în penaj de 
nuntă, cormoranii rămân pe aceste eleştee circa două săptămâni, părăsind 
regiunea pentru perioada de reproducere şi revenind în luna august, 
însoţiţi de juvenili zburători. Cel mai numeros grup observat era format 
din 121 de adulţi în penaj nupţial şi 37 de indivizi imaturi (16 aprilie 1995). 

Luna mai este dominată de trecerea masivă a limicolelor spre nord şi 
de începerea sezonului de reproducere pentru majoritatea speciilor 
clocitoare din regiune. Este perioada în. care pot fi observate 143 de specii, 
dintre care cele mai importante efective aparţin subordinului Charadrii 
(Charadriiformes): prundăraşi ( Charadrius dubius, Charadrius hiaticula), 
fugaci ( Calidris ferruginea, Calidris temminckii), becaţe ( Gallinago 
gallinago, Gallinago media), bătăuşi (Philomachus pugnax), fluierari 
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(Tringa ochropus, Tringa glareola, Tringa erythropus) şi culici (Numenius 
arquata). Aceste specii pot forma aglomerări de mii de indivizi la marginea 
eleşteelor aflate în curs de acoperire cu apă. Pe aceleaşi suprafeţe se pot 
aduna zeci de ardeide: Ardea cinerea, Ardea purpurea, Egretta alba şi 

Egretta garzetta. 
Sonor, prin cântecele masculilor, îşi semnalează prezenţa şi speciile 

care sunt rar observate direct, fie datorită coloritului criptic protector, fie 
datorită modului de viaţă ascuns - Botaurus stellaris, Coturnix coturnix 
sau Crex crex. 

Lebăda de vară ( Cygns olor) îşi începe parada nupţială pe cele 
câteva bălţi pe care cuibăreşte în bazinul mijlociu al Prutului: Balta Lată 
pe Chireni, Modruz pe Miletin, Borşa şi Larga-Jijia pe Jijia. Barza 
neagră ( Ciconia nigra) este o prezenţă constantă la vremea pasajului, iar 
barza albă ( Ciconia ciconia) prezintă efective în descreştere în această 
parte a ţării. 

Zeci de passeriforme îşi delimitează teritoriile, construiesc cuiburi şi 
încep clocitul. Unele - lăcarii, greluşeii, privighetorile, piţigoii de stuf -
ocupă suprafeţele acoperite cu stuf (cele mai întinse se găsesc la Larga
Jijia şi Borşa pe valea Jijiei, la Ghireni şi Crasnaleuca pe valea râului 
Ghireni, la Viişoara pe valea Volovăţului şi Hudeşti-Calul Alb pe valea 
Başeului. Silviile, turdidele, paridele şi fringillidele preferă ecosistemul de 
pădure prezent în numeroase puncte ale zonei studiate - Coţuşca, Stânca
Ştefăneşti, Pârcovaci, Podul-Iloaiei, Ciric, Caţâchi şi Borşa. 

La sfârşitul lunii iulie se declanşează pasajul de toamnă, care se va 
desfăşura pe parcursul lunilor august, septembrie şi octombrie. Reapar 
numeroase specii de păsări care au cuibărit la nord de ţara noastră. 
Păsările limicole pot fi observate începând din ultima decadă a lunii iulie şi 
până la mijlocul lunii octombrie, la marginea eleşteelor piscicole ale căror 
ape se retrag ca urmare a secetei estivale sau sunt golite şi curăţate, în 
cadrul lucrărilor de întreţinere. 

Unii oaspeţi de vară părăsesc regiunea încă din luna august: berzele 
( Ciconia ciconia, Ciconia nigra), turturelele (Streptopelia turtur), 
prigoriile (Merops apiaster), rândunelele (Hirundo rustica). 

În luna septembrie se declanşează migraţia anseriformelor care se 
adună cu miile, mai ales pe suprafeţele lacurilor mari cum sunt cele de la 
Stânca-Ştefăneşti, Belceşti-Tansa, Podu-Iloaiei sau Hălceni, pregătinde-se 
pentru călătoria spre cartierele de iernare. De altfel, pe suprafeţele 
neîngheţate ale acestor acumulări, vor ierna populaţiile nordice de 
anseriforme care vor sosi după 15-20 octombrie. 

Dintre cele 204 specii de păsări care formează ornitofauna bazinului 
mijlociu al râului Prut, 64 de specii sunt prezente doar în timpul perioadei 
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de pasaj. Unele specii intră în categoria oaspeţilor de vară pentru avifauna 
României, fiind păsări clocitoare în alte regiuni ale ţării, mai ales 'în 
Dobrogea; cele mai multe dintre acestea aparţin grupului de specii ocrotite 
prin lege, fiind păsări periclitate sau cu efective în declin, ca urmare a 
îndiguirilor şi asanării zonelor umede, în vederea reducerii riscului de 
inundaţii sau pentru mărirea suprafeţelor de teren arabil şi care au dus la 
dispariţa habitatelor favorabile păsărilor. Din acest grup, putem aminti 
specii cum sunt: Platalea Jeucoroida, Plegadis falcinellus, Ardea purpurea, 
Tadorna tadorna, Tadorna ferruginea, Milvus milvs, Milvus migrans, 
Circus pygargus, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus. În 
grupul fenologic al păsărilor de pasaj sunt incluse 28 de specii, în majori
tate limicole (subordinul Charadrii). Tot acestui grup îi aparţin şi specii ca 
Pandion haliaetus şi Grus grus, care apar cu regularitate în regiune. 

Dintre apariţiile eratice în timpul pasajului, semnalăm: Aquila danga 
(octombrie '95, Stânca-Ştefăneşti), Haliacetus albicilla (Sculeni, sep
tembrie '94, Larga-Jijia, august '96), Hieraetus pennatus (aprilie '96, 
Belceşti), Circaetus gallicus (august '96, Borşa), Calidris canutus (aprilie 
'96, Scobâlţeni), Coracias garrulus (august '94, Stânca-Ştefăneşti). 

În concluzie, în perioada de pasaj, zonele umede din bazinul mijlociu 
al râului Prut servesc drept locuri de popas, dar şi de adunare, în vederea 
declanşării migraţiei (mai ales, toamna), oferind totodată ornitologului şi 
şansa observării unor specii eratice, acesta fiind momentul de maximă 
agitaţie şi pendulare în ciclul anual al vieţii păsărilor. 

Resume 

Apres quatre annees d'observation (1992-1996), l'auteur presente la dynamique de 
l'ornithofaune de la partie du nord-est de la Roumanie. Les resultats de la recherche sont 
significatifs parce qu'ils constatent que dans cette region sont beaucoup de cours d'eau qui 
attirent un tres grand nombre d'especes aquatiques ou limicoles. La zone cherchee est 
situee sur le chemin de passage des oiseaux de nord-est de l'Europe. 
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OPINII 

OBIECTIVE, OPŢIUNI ŞI REALIZĂRI 

D. VATAMANIUC 

Centrul de Studii „Bucovina" al Academiei Române, cu sediul la 
Rădăuţi, s-a înfiinţat în septembrie 1992, printr-o hotărâre de guvern, cu 
scopul de a se ocupa cu „problemele Bucovinei" la acest sfârşit de secol. 
Schema de organizare prevedea un post de director, şapte posturi de 
cercetare şi două administrative, cu perspectiva măririi ei până la 20 de 
posturi de cercetare. 

Sarcina principală care revine centrului de studii priveşte investigarea 
tuturor aspectelor legate de evoluţia istorică, etnodemografică, culturală, 
naturală a Bucovinei, care să se materializeze în Enciclopedia Bucovinei. 
Conducerea instituţiei a elaborat, cu concursul unor personalităţi de 
prestigiu, sprijinitori ai activităţii ştiinţifice, un plan pentru realizarea 
acestor obiective de importanţă naţională. Din nefericire, proiectul nu a 
putut fi pus în aplicare în forma iniţială, ca urmare a lipsei suportului 
material şi financiar şi a reducerii, treptat, a personalului ştiinţific. 

Centrul de studii „Bucovina" nu a abandonat intenţia cu privire la 
elaborarea Enciclopediei Bucovinei, însă caută să ajungă la realizarea ei 
pe alte căi. Editează sub egida Academiei Române,începând cu anul 1994, 
revista „Analele Bucovinei", care acoperă, spre deosebire de alte publicaţii 
academice, toate domeniile de la literatură şi artă, la istorie şi ştiinţele 
naturii. Se orientează, cu precădere, spre cercetările monografice, astfel ca 
acestea să poată fi integrate în Enciclopedia Bucovinei. Din anul 1996, 
colectivul a trecut la editarea unor lucrări fundamentale privind Bucovina. 
Seria acestor lucrări este deschisă cu monografia lui Nicolai Grămadă, 
Toponimia minoră a Bucovinei, în două volume, tipărită la Bucureşti în 
anul 1996. A doua lucrare, Bucovina în primele descrieri geografice, 
istorice economice şi demografice, se tipăreşte tot la Bucureşti în anul 
1998. Sunt incluse Beschreibung der Bukowina, de Gabriel von Spleny, 
Beschreibung der Bukowina und deren innern Verhăltniss, de Vasile Balş 
şi raportul lui Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerkungen iiber 
Bukowina, în germană şi traducere în limba română. Este programată 
continuarea ediţiei lui lui Teodor Bălan, Documente bucovinene, voi. 
VII, VIII, IX, precum şi documentele mănăstirilor din această zonă. Stă în 
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atenţia noastră şi lucrarea lui Daniel Werenka, Topographie der Buko
wina, şi suntem preocupaţi să reintroducem în circuitul ştiinţific o parte 
din lucrările lui Johann Polek şi R.F. Kaindl, tipărite înainte 
de 1918. 

Centrul de studii „Bucovina" este singura instituţie academică 
înfiinţată prin hotărâre de guvern, menită să se ocupe în mod special de 
problemele Bucovinei. Cu toate acestea, în pofida obiectivelor sale de 
cercetare, nu a fost invitat să facă propuneri cu privire la încheierea 
Tratatului cu Ucraina şi nu a participat nici la oficializarea Parteneriatului 
între judeţul Suceava, regiunea Schwaben şi regiunea Cernăuţi. 

În contextul actual, considerăm important să ne reafirmăm tezele 
fundamentale după care ne călăuzim în activitatea noastră. 

1. Partea Ţării de Sus a Moldovei, numită Bucovina după anexarea la 
Imperiul Habsburgic, în anul 1775, nu a făcut parte din Rusia, nici din 
Ucraina. 

2. Anexarea părţii septentrionale a Ţării de Sus de către Curtea de la 
Viena a fost o acţiune imperialistă, care avea la bază ocupaţia militară, 
şantajul şi mituirea. 

3. Anexarea părţii de nord a Bucovinei de către Uniunea Sovietică, 
în anul 1940, a reprezentat, de asemenea, o acţiune imperialistă, în care 
s-au folosit dictatul şi ocupaţia militară. 

4. Dictatul Ribbentrop-Molotov se impune să fie denunţat deopo
trivă de Rusia şi Germania, amândouă ţări democratice, succesoare ale 
imperiului german şi sovietic. 

5. Graniţa actuală este arbitrară şi nu respectă realităţile etno
demografice. Deşi populaţia românească a fost supusă unui regim de 
opresiune şi chiar de exterminare, partea de sud a regiunii Cernăuţi are şi 
astăzi o populaţie compactă românească: raionul Noua Suliţă - 64, 8%, 
Hliboca - 57,4%, Storojineţ-37,5%, Herţa-92,9%. 

6. Este o aberaţie stalinistă împărţirea populaţiei autohtone în 
români şi moldoveni. 

7. Considerăm că oamenii politici nu au avut şi nu au mandat să facă 
sacrificii politico-teritoriale în dauna intereselor naţionale. 

8. Tratatul încheiat între Romănia şi Ucraina prevede că părţile 
„respectă" graniţele actuale, spre a evita eventuale conflicte care să 
tulbure pacea în această parte a Europei. Nu putem însă recunoaşte o 
anexiune imperialistă prin dictat şi ocupaţie militară. 

9. Constituirea „euroregiunilor", cu părţi din spaţiul geografic şi 
spiritual al poporului român reprezintă, în fapt, recunoaşterea oficială a 
anexiunilor imperialiste. 
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10. Cercurile conducătoare ucrainene susţin în continuare teza cu 
privire la o „Bucovină austriacă" şi revendică integrarea Bucovinei de Sud 
în statul ucrainean. Această politică de stat încalcă grav prevederile 
Tratatului româno-ucrainean. 

11. Documentele privind încheierea Parteneriatului dintre judeţul 
Suceava, regiunea Schwaben şi regiunea Cernăuţi, publicate în trei limbi 
de Bukowina-Institut din Augsburg, în anul 1997, nu fac nici o referire la 
colaborarea ştiinţifică între părţile semnatare. Ţinem să precizăm că 
Centrul de Studii „Bucovina" a participat activ la realizarea proiectului 
Regionalpartnerschaft zwischen dem Bezirk Schwaben und der Nord -
und Siidbukowina („Eurodreick Schwaben - Czernowitz - Suczawa "), 
organizat de autorittăţile bavareze, făcând alegerea cursanţilor pentru 
partea română şi desemnând câte doi cercetători pentru cursurile din 
Germania, din anul 1995, şi Ucraina, din 1996, şi trei cercetători pentru 
cele din România, din 1997. 

12. Centrul de Studii „Bucovina" a stabilit parteneriatul în plan 
ştiinţific cu Bukowina-Institut din Augsburg şi cu Centrul Ştiinţific de 
cercetări Bucovinene de la Cernăuţi, încă din anul 1992. În anul 1996, a 
organizat la Rădăuţi prima conferinţă în istoria României cu participarea 
cercetătorilor români, germani şi ucraineni, cu tema Bucovina, 1775-1862. 
Directorii celor trei instituţii ştiinţifice au semnat o declaraţie comună. Nu 
este de prisos să o republicăm: 

„Reprezentanţii celor trei instituţii ştiinţifice de la Augsburg, 
Cernăuţi şi Rădăuţi, care se ocupă cu cercetarea istoriei şi culturii 
Bucovinei, constată că: 

a. S-a confirmat în mod strălucit necesitatea cercetării ştiinţifice a 
Bucovinei în colaborare interdisciplinară şi internaţională. 

b. A oferit posibilitatea unei discutări serioase a acestei problematici. 
c. A constatat un acces diferenţiat al oamenilor de ştiinţă din ţările 

participante la diferite surse istorice. 
d. A ajuns la concluzia că astfel de simpozioane sunt necesare pentru 

cercetări ştiinţifice destinate unor colaborări internaţionale. 
Conferinţa face următoarele propuneri: 
- Conferinţele cu o astfel de tematică să aibă loc la un interval de cel 

puţin doi ani, cu schimbul, în unul din cele trei oraşe - Rădăuţi, Cernăuţi, 

Augsburg -, cu scopul de a realiza o apropiere a diferitelor puncte de 
vedere, precum şi publicaţii comune. 

- Tema şi locul manifestării vor fi fixate de fiecare dată prin discuţii 
în comun. 
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- Cele trei instituţii vor lărgi, de asemenea, cooperarea lor prin 
schimbul regulat de cărţi, reviste şi alte surse. 

- În afară de acestea, ar fi de dorit ca cercetătorii să-şi însuşească un 
minimum de cunoştinţe în limbile de lucru (româna, ucraineana, 
germana). 

- Se va căuta ca textele comunicărilor să fie înaintate din timp în 
respectivele trei limbi, în vederea discutării punctelor de vedere 
contradictorii preliminar conferinţei. În scopul acesta, oamenii de ştiinţă 
vor fi invitaţi cu câteva zile înaintea conferinţei respective. 

Participanţii la conferinţă sunt convinşi că realizarea acestor măsuri 
va .mări eficienţa conferinţelor în sensul unei îmbunătăţiri a relaţiilor 
dintre ţările noastre. 

Ortfried Kotzian 
Oleg Panciuc 

Dimitrie Vatarnaniuc" 

Conferinţa următoare, cu terna Bucovina între 1862-1918, urmează 
să se desfăşoare la Augsburg sau Cernăuţi. 

13. Bibliotecile şi arhivele din ţara noastră sunt deschise pentru 
cercetătorii germani şi ucraineni. Oamenii de ştiinţă români nu întâmpină 
dificultăţi în bibliotecile şi arhivele germane. În schimb, instituţiile 
specializate ucrainene au introdus prevederi restrictive pentru cercetătorii 
români, prevederi care contravin spiritului Declaraţiei şi relaţiilor civilizate. 

14. Apreciem că, în condiţiile actuale, atât colaborarea între 
instituţiile şi cercetătorii aparţinând unor ţări diferite, cât şi relaţiile 
politico-culturale între statele civilizate trebuie să se întemeieze pe o bază 
ştiinţifică, care să aibă în vedere realităţile istorice şi circumstanţele 
prezentului, însă să nu prejudicieze interesele naţionale. 
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CHESTIUNEA NEMTEASCĂ ÎN BUCOVINA DE AZI . 
SAU 

CE A GÂNDIT ŞI AR FI VRUT SĂ ZICĂ UN NEAMŢ 
BUCOVINEAN LA ÎNTRUNIREA CONAŢIONALILOR SĂI 

DE LA RUSALIILE ANULUI 1997, DACĂ NU L-AR FI 
SPERIAT DR. SIMNACHER CÂND A ÎNTREBAT, 

RETORIC SAU NU, DACĂ NAŢIUNILE MAI SUNT 
IMPORTANTE ÎN VIITOAREA EUROPĂ UNITĂ* 

Mult stimate doamne, 
Mult stimaţi domni, 

Anul trecut de Rusalii, rădăuţenii v-au salutat prin colega mea 
Rose Luther care, cu lucrarea Aproape un veac de singurătate, s-a 
străduit să vă prezinte viaţa noastră şi cum vedem noi viitorul. Dacă 
privim viaţa nemţilor bucovineni de astăzi, se naşte impresia că se 
întâmplă acelaşi lucru ca în romanul distins cu premiul Nobel Un veac de 
singurătate al lui Gabriel Garcia Marquez. Nemţii au venit în Bucovina, 
au prins rădăcini, au înflorit, pentru ca apoi să se veştejească, să 
degenereze şi aproape să dispară. 

Nu credem că îşi mai are rostul căutare în istorie a vinovaţilor şi a 
vinovăţiilor, aşa că nu vă vom plictisi, încercând să prezentăm cauze 
obiective ale acestui fapt. Lăsăm să o scoată la capăt istoricii de meserie 
care, în funcţie de şcoala la care au umblat şi baricada politică de care s-au 
sprijinit, vor scrie mult şi pe placul tuturor. Noi să ne întoarcem spre 
prezent şi, deşi sfiiciunea ne împiedică, să încercăm să ne gândim şi la viitor. 

Anul trecut, nemţii rădăuţeni vă chemau să veniţi în Bucovina, 
asigurându-vă că veţi găsi „o floare a germani tă ţii", o floare foarte 
vestejită dar care încă mai păstrază ceva din „frumuseţea ei primordială". 
Anul acesta suntem nevoiţi a recunoaşte că această frumuseţe este din ce 
în ce mai greu de recunoscut. 

Specia pe care o vom denumi nemţi bucovineni - păstrători ai 
moştenirii spirituale a strămoşilor lor - este pe cale de dispariţie. În cazul 
în care aceştia ar fi fost nişte vietăţi drăgălaşe ameninţând ca, prin 
dispariţia lor să strice echilibrul ecologic într-un loc sau altul, cu siguranţă 

* Reuniunea germanilor plecaţi din Bucovina s-a ţinut la Gi.inzburg în mai 1997. 
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s-ar fi bucurat de atenţia şi simpatia unor foruri internaţionale sau chiar a 
personalităţilor care, de la cele mai înalte nivele politice, hotărăsc soarta 
oamenilor şi a naţiunilor. 

Nu suntem urşi panda drăgălaşi, nu suntem animale rare şi se pare că 
reprezentăm mai puţin decât motanul din casa londoneză de pe Downing
Street nt. 10. Astfel stând lucrurile, ecologiştii pot să doarmă liniştiţi, însă 
anumitor politicieni, oricât ne-am strădui, nu le putem ura cu inima 
împăcată: somn uşor! 

Se pare că singurul sprijin ne vine din partea domniilor voastre -
adevăraţi nemţi bucovineni trăitori pe teritoriul federal. Pentru gândurile 
şi faptele dumneavoastră îndreptate către noi, vă mulţumim. Un gând de 
mulţumire şi către cei care, prin strădania lor, ne-au oferit prilejul acestei 
întâlniri de suflet. 

Şi pentru a reveni la chestiunea noastră, să ne amintim că între 1945 şi 
1989 nemţii din Bucovina au trăit împreună cu concetăţenii lor români 
într-o rezervaţie împrejmuită de ziduri şi sârmă ghimpată. Toate porţile erau 
închise, acestea, arareori şi numai în mod excepţional, deschizându-se. 
După 1989 zidurile au căzut şi rezervaţia a fost deschisă publicului 
european. Stăpânii şi administratorii rezervaţiei au deschis porţile, au 
vopsit gardurile şi au montat plăcuţe indicatoare. Bani pentru netezirea şi 
îndreptarea drumurilor nu au avut. Înainte de distrugerea cortinei de fier, 
politicienii din vest aveau în discursurile lor predilecţie pentru tema 
drepturilor omului şi grupărilor etnice minoritare care, în est, nu erau 
respectate. Credem că acestea, la acea vreme, se refereau la valorile care 
pentru noi sunt şi au fost întotdeauna importante: cultivarea limbii 
materne, a obiceiurilor şi a modului de a trăi al tuturor oam.enilor şi 
popoarelor. Aceste chestiuni nu mai sunt de actualitate pentru mulţi 
politicieni, cel puţin în ceea ce ne priveşte. 

Locul minorităţilor etnice a fost substituit în atenţia politicienilor 
europeni şi a mijloacelor mass-media de un alt fel de minorităţi. Aceştia se 
ocupă asiduu de apărarea drepturilor şi individualităţii minorităţilor 
sexuale, ale infractorilor, puşcăriaşilor ş.a.m.d. Ştim şi de ce. În actualul 
context social-politic din Europa (noţiune pe care o folosesc aici în sensul 
ei geografic), aceste subiecte duc la creşterea popularităţii politicienilor şi 
a audinţei posturilor de radio şi televiziune. Valorile pe care le dorim noi a 
fi promovate se regăsesc cu procente nesemnificative în sondajele de 
opinie preelectorale. Dacă neamţul bucovinean din România s-ar fi 
declarat tot timpul neamţ bucovinean şi dacă neamţul bucovinean emigrat 
în Germania ar fi rămas, împreună cu copii şi nepoţi, neamţ bucovinean şi 
nu doar cetăţean al statului german, atunci şi politicienii ne-ar fi acordat 
astăzi altă importanţă. Însă noi suntem o minoritate printre minorităţi, atât 
în România, cât şi în Germania. 

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



3 Chestiunea nemţeasă în Bucovina 197 

Un alt subiect care ţine trează atenţia publicului şi, implicit, a 
politicienilor care au nevoie de acest public, este integrarea europeană. Şi 
aici ne simţi pierduţi din vedere. E, oare, doar o întâmplare că la 
încheierea parteneriatului dintre Bucovina şi ţinutul Schwabcn nici una 
din părţi nu s-a gândit să invite, ca observator măcar, un reprezentant al 
nostru? Noi ne temem că, luaţi de valul integrării, politicienii au uitat 
scopul acesteia: păstrarea într-un cadru unitar a individualităţilor, fapt care 
să conducă, în final, la o sinteză a valorilor. Şi ce exemplu mai bun de 
unitate ar fi decât convieţuirea constructivă a atâtor neamuri în Bucovina. 
Acest fapt care a adus prosperitate şi a conferit individualitate Bucovinei a 
fost negat după 1918, iar astăzi pare să fie uitat de politicienii zilei, care, 
indiferent de treapta politică pe care au fost aleşi să cârmuiască, se doresc 
a fi artizani ai Casei Comune Europene. Cu toate că mulţi sunt corigenţi la 
lecţia „Bucovina", noi le dorim succes. Le sugerăm doar puţină atenţie la 
capitolul germanilor sudeţi unde o corigenţă conduce şi la pierderea unui 
oarecare capital electoral. 

Cota importanţei neamţului bucovinean este scăzută şi pc plan 
religios. Nimeni, de exemplu, din personalul de serviciu al bunului 
Dumnezeu, care activează în cadrul Bisericii Apostolice a Romei nu pare 
să fie interesat să sprijine frumoasa tradiţie germano- catolică din 
Bucovina, care îşi avea specificul şi farmecul ei. Lumea creştină este 
bântuită astăzi de un spirit pseudoecumenic. Ceea ce s-a dorit a fi o 
mişcare ecumenică, a devenit o goană după popularitate. Clericul catolic 
din Germania, de exemplu, poate câştiga această popularitate lipindu-şi la 
rever sau pe parbrizul Mercedesu lui de clasă S o etichetă ecumenică şi 
pomenind cât mai rar de taina sfintei spovedanii şi de numele Sfintei 
Fecioare. Clericul catolic român este mai preocupat de situaţia financiară a 
Germaniei decât de renaşterea tradiţiei catolice germane în Bucovina. Şi 
dacă clericul catolic român îşi înregistrează în catastiful de evidenţă un nou 
membru al comunităţii, care iniţial a fost botezat în Bisetrica Apostolică 
Răsăriteană este mai satisfăcut decât un misionar adevărat care a izbutit să 
boteze cinci aborigeni, cinci evrei şi cinci musulmani fundamentalişti. 
Personalul Bisericii Romei ştie că în România acţiunea propagandistică, 
pentru a fi eficientă, trebuie concentrată pe două planuri: biserica greco
catolică şi înfiinţarea de instituţii, cel puţin netradiţionale, care să propage, 
la diverse nivele, un punct de vedere. Oare ilustrează acest punct de 
vedere importanţa iubirii creştine? Neamţul bucovinean este descumpănit. 
J?'.Lcând mergea la biserică, mergea la biserică şi când mergea la circ, 
mergea la circ. 

Vestea tristă pe care v-o aduc este că ultimul preot neamţ din 
Bucovina zace în pat grav bolnav, sănătatea nepermiţându-i în acest an să 
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mai participe la hramul bisericii din Suceava. Un alt preot a trebuit să-şi 
dea silinţa să silabisească o liturghie în limba germană (fără predică). 

Încet şi cu discreţie, adevăraţii nemţi bucovineni se retrag, neştiuţi de 
nimeni, spre cimitirele lor, care vor rămâne singurele semne vizibile ale 
trecerii lor pe aici La acestea vor privi nedumeriţi turişti ai Europei care, 
cred unii, se va constitui prin dizolvarea de personalităţi şi individualităţi 
distincte. 

Noi sperăm totuşi, că la edificarea Casei Comune Europene prin
cipiul promovat de iniţiatorii acestei idei, principiu admirabil concretizat în 
sloganul „Unitate prin diversitate", va prima. Mai sperăm că adevăraţii 
artizani ai Europei ştiu că altfel nu se poate. 

Carol Mohr - neamţ bucovinean 
(Traducerea aparţine autorului) 
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DOCUMENTAR 

RAPORTUL LUI JOSEF GRAF VON ETZDORF 
PRIVIND BUCOVINA 

AUREL C. ONCIUL 

Raportul contelui Josef Graf von Etzdorf, guvernatorul austriac al 
Bucovinei, din 27 decembrie 1918 către Ministerul de Interne de la Viena, 
este cea mai precisă relatare a evenimentelor ce au avut loc în Bucovina, în 
ultimele zile ale stăpânirii austriece. 

Prin funcţia sa de guvernator, el s-a găsit în centrul evenimentelor şi a 
beneficiat de cele mai bune surse de informare. Raportul Etzdorf confirmă 
necesitatea intrării trupelor române în Bucovina, pentru restabilirea ordinii. 

Atitudinea deputatului român Aurel Onciul, după cunoaşterea amă
nunţită a faptelor, nu mai apare ca o trădare a intereselor poporului român 
şi colaboraţionism cu ucrainenii, ci mai degrabă o înlănţuire nefericită a 
unor evenimente coroborate cu o dezinformare totală, survenită în urma 
ruperii legăturilor telegrafice şi telefonice, precum şi întreruperea totală a 
traficului feroviar. În această situaţie, Aurel Onciul nu avea de unde să 
afle că supremul manifest, din 16 octombrie 1918 al împratului austriac, 
care prevedea federalizarea fostului imperiu, a fost respins. 

Consecvent hotărârilor Adunării Naţionale constituită la Viena de 
către cei şase deputaţi români din Parlamentul imperial şi care prevedea ca 
românii din Bucovina împreună cu cei din Ardeal să constituie un stat 
federal independent, el a căutat să menţină în Bucovina un status-quo până la 
hotărârile Conferinţei de pace. Scrisoarea din 9 decembrie 1918, adresată de 
la Iaşi lui Iancu Flondor, confirmă buna credinţă a lui Aurel Onciul: 
„Retragerea din politică o pot face cu conştiinţa liniştită, deoarece scopul 
final al oricărei politici româneşti, deci şi a politicii mele - unirea tuturor 
românilor - s-a realizat, deşi pe altă cale decât o credeam eu posibilă". 

Ca austriac de. naţionalitate germană, Etzdorf este subiectiv când 
deplânge soarta Bucovinei, în special a populaţiei germane, dar în ceea ce 
priveşte naţiunile română şi ucraineană el este obiectiv, ceea ce face ca 
raportul său să fie valoros, el redând întocmai evenimentele. 

Raportul este întocmit de Josef Graf von Etzdorf la Linz, în 27 
decembrie 1918, şi predat Ministerului de Interne din Viena, care îl 
depune ad acta pe motiv că Bucovina nu mai aparţinea Austriei. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 199- 214, Bucureşti, 1998 
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DIE LETZTEN TAGE DER 
0STERREICIDSCHEN 

HERRSCHAFf 
IN DER BUKOWINA 

JOSEF GRAF VON ETZDORF 

Nach Erlassung des Allerrhosten 
Manifestes konstituiertten sich die rumăni
schen Richsratsabgeordneten, denen sich 
als sechster der rumănische Sozialdemokrat 
Grigorovici anschloss, in Wien als rumă
nischer Nationalrat und fassten, wie mir der 
Abg. von Onciul spăter mitteilte, den 
Beschluss, das die Bukowina mit Sieben
biirgen vereinigt werden und einen osterrei
chischen Bundesstaat bilden solie. Dieser 
Nationalrat nahm den siidlichen Landesteil 
bis zum Pruth einschliesslich Czernowitz fiir 
die rumănische Nation in Anspruch. 

Die Beschliisse der ukrainischen National
versammlung in Lemberg sind bekannt. In 
der Bukowina wurde der nordliche 
Landsteil bis zum Sereth einschlieesslich 
Czernowitz gefordet. Die in der Versamm
lung bestellte bukowiner Delegation des 
ukrainischen Nationalrat verlangte zunăchst 
nicht die Obergabe der Regierungsgewalt. 

Unter den Rumănen wuchs von Tag zu 
Tag die Aufregung dariiber, dass die 6 Ab
geordneten, ohne eine Nationalversammlung 
einzuberufen oder auch nur mit ihren Conna
tionalen im Lande Fiihlung zu nehmen, liber 
das Schicksal des rumănischer Landesteiles 
entschieden hatten. Eine grossere Anzahl 
von Politikern berief schliesslich fiir den 27. 
Oktober eine Nationalversammlung nach 
Czemowicz ein. Noch am 26. October bestand 
die Absicht, in der Versammlung lediglich 
den Landsteil bis zum Pruth zu forden und 
den selbstăndigen Staat zu proklamieren; es 
schienen sogar meine Bemiihungen 
wenigstens in der Eroffnungsansprache eine 
Erwăhnung des A. H. Manifestes und des 
osterreichischen Bundesstaates zu erreichen, 
erfolgversprechend zu sein. Am 27. Oktober 
vormittag trat durch den Einfluss des nach 
Czernowitz herbeigeeilten Grossgrun
besitzers Dr. Jancu Ritter von Aondor, der 
mir und meinen Vorgăngern als heisser 

ULTIMELE ZILE 
ALE PUTERII AUSTRIECE 

ÎN BUCOVINA 

JOSEF GRAF VON ETZDORF 

După emiterea preaînaltului manifest', 
deputaţii români din Parlamentul Imperial 
s-au constituit la Viena într-un Consiliu 
Naţional Român, la care s-a raliat, ca al şase
lea membru, social-democratul Grigorovici. 

După cum ulterior mi-a comunicat 
deputatul Onciul, s-a hotărât ca Bucovina să 
fie unită cu Ardealul într-un stat federativ 
austriac. Acest Consiliu Naţional şi-a 
exprimat pretenţia pentru naţia română 
asupra părţii de sud a acestei părţi de ţară, 
până la Prut, inclusiv Cernăuţii. Hotărârile 
Adunării naţionale ucrainene de la 
Lemberg sunt cunoscute. În Bucovina s-a 
revendicat partea de nord a ţării, până la 
Siret, inclusiv Cernăuţii. Delegaţia la 
Congresul naţional bucovinean, invitată la 
această adunare, nu a cerut deocamdată 
transmiterea puterii guvernării. 

Printre români a crescut din zi în zi 
nemulţumirea pentru faptul că cei şase 
deputaţi au hotărât asupra acestei părţi de 
ţară, fără convocarea unei adunări naţiorale 
şi nici măcar nu au luat contact cu 
conaţionalii din ţară. 

În sfârşit, o mare parte dintre politicienii 
români au convocat pentru 27 octombrie o 
adunare naţională la Cernăuţi. Încă de pe 
26 octombrie, intenţia adunării era să 
revendice partea de ţară până la Prut şi să 
proclame un stat independent. 

Eforturile mele, ca cel puţin în cuvântul 
de deschidere să fie amintit preaînaltul 
manifest pentru proclamarea unui stat 
federal, păreau a fi încununate de succes. 

La 27 octombrie, a survenit o schimbare 
datorită influenţei moşierului Iancu cav. de 

1 Este vorba de manifestul imperial, din 
16 octombrie 1918, privind transformarea 
Imperiului Austriac într-un stat federal. 

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



3 Die letzten tage der 6sterreichischen Herrschaft/Ultimele zile ale puterii austriece 201 

Anhănger der grossrumănischen Idee 
bekannt war, eine Ănderung ein. Flondor 
erklărte nămlich, das die Entente, wie er aus 
der Zeit der russischen Invasionen wisse, die 
ganze Bukowina dem Konigreiche 
Rumănien versprochen habe. 

Die Nationalversammlung, an welcher 
etwa 400 geladene Personen teilnaohmen, 
nahm tatsăchlich Resolutionen an, in 
welchen die ungeteilte Bukowina ftir. die 
rumănische Nation gefordert und die 
ungeteilte Bukowina fi.ir die rumănische 
Nation gefordert und die Herstellung eines 
innigeren Bandes mit allen Rumănen als 
Postulat aufgestellt wurde. Auch wurde ein 
aus 50 Personen bestehender Nationalrat 
gewăhlt, in welchen auch alle rumănischen 
Reichsratsabgeordneten entsendet wurden. 

Namens dieses Nationalrates erschien am 
28. Oktober bei mir Dr. von Flondor mit dem 
Abgeordneten Şerbu und dem fri.iheren 
Landtagsabgeordneten Dr. Popovici und 
begehrte die Obergabe der Regierungs
gewalt bzw. vorlăufig eine Einflussnahme 
auf die regierung. Ich lehnte dies unter 
Hinweis auf das A. h. Manifest ab. 

Die Ukrainer beschlossen sofort als 
Zeichen des Protestes gegen die Forderung 
der Rumănen nach der ganzen Bukowina 
die Abhaltung einer Massenversammlung in 
Czernowitz am 3. November. 

Die Rumănen erklărten den Inhalt des 
von den Ukrainern erlassenen Aufrufes, die 
Veranstaltung einer so grossen Ver~amm
lung, endlich die Tatsache, dass die ukrai
nischen Legionen trotz ihrer Abberufung 
durch das ADK sich noch in der Bukowina 
befanden, als Provokation zu empfinden. 

Die Verhandlungen mit den Ukrainern 
wegen Beschrănkung der Zahl der Versamm-
1 ungste ii neh mer verliefen resultatlos. Die 
Rumănen erklărten schliesslich, die 
Versammlung nicht zu storen, falls die 
ukrainischen Legionen bis dahin das Land 
verlassen hălten. Diese Frage erschien in 
den ersten Novembertagen unlbsbar, da das 
ADK den Abtransport mittels Eisenbahn 
angeordnet hatte, das Eisenbahnlinien
kommando aber infolge strikter Auftrăge 
des ADK zunăchst Truppen aus der 
Ukraine abtransportieren mus~te. 

Flondor, cunoscut atât de mine, cât şi de 
antecesorii mei, ca un înflăcărat adept al 
ideii unei Românii mari şi care s-a grăbit să 
vină la Cernăuţi. Flondor a declarat că îi 
este cunoscut, de pe timpul invaziilor 
ruseşti, că puterile Antantei ar fi promis 
întreaga Bucovină Regatului României. 

Adunarea naţională, Ia care au 
participat cca 400 de persoane invitate, a 
adoptat o serie de rezoluţii prin care se 
solicita, pentru naţia română, Bucovina 
nedivizată, precum şi stabilirea unei legături 
mai strânse cu toţi românii - ca postulat. De 
asemenea, a fost ales un Consiliu Naţional, 
compus din 50 de persoane, din care făceau 
parte şi toţi deputaţii români din 
Parlamentul Imperial. 

În numele acestui Consiliu Naţional a 
venit Ia mine, la 28 octombrie, dr. de 
Flondor împreună cu deputatul Şerbu şi cu 
fostul deputat din Dieta ţării, dr. Popovici. 
Ei au solicitat predarea puterii de 
guvernare, respectiv obţinerea influenţei 
asupra guvernului. Eu însă am refuzat, în 
baza supremului manifest, propunerea lor. 
Ucrainenii au hotărât pe loc, în semn de 
protest faţă de cererile românilor care 
revendicau întreaga Bucovină, să convoace 
o manifestaţie de masă la Cernăuţi, pe data 
de 3 noiembrie. 

Românii au interpretat ca o provocare 
faptul că ucrainenii convoacă o adunare atât 
de mare, precum şi faptul că legiunile ucrai
nene, cu tot ordinul de retragere al Marelui 
Stat Major, se găseau încă în Bucovina. 

Tratativele cu ucrainenii, pentru 
reducerea numărului de participanţi la 
manifestaţie, s-au dovedit infructuoase. 
Până la urmă, românii au declarat că nu vor 
deranja adunarea, în c1zul în care legiunile 
ucrainene vor fi părăsit ţara până atunci. 
Această chestiune era însă de nerezolvat, în 
aceste prime zile de noiembrie, deoarece 
Marele Stat Major ordonase transportul cu 
trenul; comandamentul feroviar, tot din 
ordinul strict al Marelui Stat Major, trebuia 
să transporte deocamdată trupele din 
Ucraina. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Obrigens standen mir damals geniigend 
Machtmittel zur Aufrechterhaltung der 
Ruhe und Ordnung zur Verfiigung, zumal 
nach Aussage der militărischen Komman
danten die Militărpolizei und die heimis
chen Ersatzbataillone des l.R. 41 und des 
Schiitzenregiments 22 fiir verlăsslich galten. 

Am 1. November friih erfuhr ich, dass 
die Ukrainer sich in der Nacht Lembergs 
bemăchtigt hatten und dass dort sowie in 
dem Sprachgrenzgebiete von Galizien der 
Kampf zwischen Ukrainern und Polen 
tobte. Jede telefonische und telegrafische 
Verbindung mit Wien uber Galizien war 
abgeschnitten. Als auch der Versuch, eine 
Verbindung uber Ungarn herzustellen, 
scheiterte, wurde ich mir daruber klar, dass 
ich von Wien keine weiteren Weisungen zu 
erwarten habe und auf eigene Verant
wortung werde handeln miissen. 

Fiir jeden Fall entsende ich noch am 1. 
November auf verschiedenen Wegen zwei 
Curiere mit meinen Antrăgen nach Wien. 

Am 2. November friih sprach ich noch
mals mit den miltărischen Kommandanten 
iiber die Verlăsslichkeit ihrer Truppen. 
Beide versicherten, dass ihrer Oberzeugung 
nach die Truppen auch wăhrend der Versamm
lung ruhig in den Kasemen bleiben wiirden, 
da sowohl sie, als auch die Offiziere fiir eine 
Beschăftigung der Mannschaft sorgen 
wollten. Von ihrer Verwendung zur Assistenz
leistung wurde Abstand genommen. 

Kaum eine Stunde nach diesen Gespră
chen erbrachen die Truppen beider Bataillons 
die ărarischen Magazine, versahen sich mit 
Gewehren und Munition, und verliessen die 
Kasernen, ohne auf die Abmahnungen der 
Offiziere zu horen. Dies gilt insbesondere 
fiir das I.R. 41. Die militărischen 

Kommandanten konnen von dem Vorwurf, 
iiber die Stimmung ihrer Truppen 
mangelhaft informiert gewesen zu sein, 
wohl nicht ganz Iosgesprochen werden. 
Wăren sie besser informiert gewesen, so 
hătten Gewehre und Munition geborgen 
werden konnen und viei Ungliick wăre 
verhiitet worden. 

ln derselben Stunde zerstreute sich auch 
die Militărpolizei und die Mannschaft des 
Stadtkommandos. 

De altfel, pe atunci îmi stăteau la 
dispoziţie destule mijloace ale puterii, 
pentru a putea menţine liniştea şi ordinea, 
mai ales că după spusele comnadanţilor 
militari (atât ai poliţiei militare cât şi ai 
batalioanelor de rezervă ale Regimentului 
de infanterie 41 şi ale Regimentului de 
vânători 22), acestea puteau fi considerate 
de încredere. 

În dimineaţa zilei de 1 noiembrie am 
aflat că ucrainenii au ocupat în cursul nopţii 
Lembergul şi că, atât acolo cât şi în zonele 
de graniţă lingvistică ale Galiţiei, se 
desfăşoară aprige lupte între ucraineni şi 
polonezi. Orice legătură telefonică cu 
Viena, peste Galiţia, era întreruptă. După 
ce a eşuat şi încercarea de a obţine o 
legătură telefonică prin Ungaria, mi-a fost 
clar că nu voi mai putea primi instrucţiuni 
de la Viena şi că va trebui să acţionez pe 
răspundere proprie. 

Pentru orice eventualitate, am trimis la 1 
noiembrie doi curieri la Viena, pe căi 
diferite. În dimineaţa zilei de 2 notembrie 
am discutat cu comandanţii militari despre 
devotamentul trupelor. Ambii comandanţi 
m-au asigurat că, după convingerile lor, 
trupele ar rămâne calme în cazărmi, în 
timpul adunărilor, deoarece se vor îngriji, 
atât ei cât şi ofiţerii, ca trupele să fie 
ocupate. S-a renunţat la folosirea acestor 
trupe pentru menţinerea ordinii. 

Numai la o oră după aceste convorbiri, 
trupele celor două batalioane au prădat 
depozitele statului, s-au înarmat cu puşti şi 
muniţii şi au părăsit cazărmile, fără a 
asculta de avertismentele ofiţerilor. 

Această relatare se referă în special la 
Regimentul de infanterie numărul 41. 
Comandanţilor militari li se poate reproşa 
că nu au fost bine informaţi asupra stării de 
spirit a trupelor lor. Dacă ei ar fi fost mai 
bine informaţi, atât puştile cât şi muniţia ar 
fi putut fi recuperate şi multă nenorocire 
putea să fie evitată. 

În acelaşi timp s-a împrăştiat şi poliţia 
militară, precum şi detaşamentul 

comandamentului orăşenesc. În întregul 
oraş a început un tir de puşti şi grenade de 
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In der ganzen Stadt begann ein regel
loses wildes Schiessen aus Gewehren und 
mit Handgranaten, das nun durch einige 
Tage anhielt. Die ărarischen Magazine 
wurden beraubt, die Magazine der Landes
regierung aber erfolgreich beschi.itzt, am 
Privatgut wurde nur wenig Schaden ange
richtet. Das Gewehr- und Handgranaten
feuer war zeitweise so lebhaft, dass das 
Knattern bei einem Gefechte auch nicht 
stărker ertont. Es war ein Schreckenstag 
und eine Schreckensnacht fi.ir Czernowitz! 

Am Machtmitteln standen mir nur mehr 
die numerisch schwache Siecherheitswache 
und eine Handvoll Gendarmen zur Verfi.i
gung; die Probegendarmen mussten, da sie 
nicht ganz verlăsslich, ebenfalls entlassen 
werden. lch war alsa gegen das Treiben der 
Soldaten machtlos. 

Obrigens war die Zahl der bedauemswerten 
Opfer dieser Ausschreitungen verhăltnis
măssig gering: nach den amtlichen Feststel
lungen waren 3 Tote und etwa 30 Schwerver
letzte von der Zivilbevolkerung zu beklagen, 
wozu freilich noch die in hăusliche Pflege i.iber
nommenen Verwundeteten hinzukamen. 

Zwecks Wiederherstellung der offent
lichen Ruhe ordnete ich die sofortige 
Gri.indung einer mit Gewehren versehenen 
Burgerwehr sowie eines bewaffneten, der 
Polizeidion zu unterstellenden Korps an. 
Dem letzteren wies ich Beamte der Landes
re gi erung, die Reserveoffiziere waren 
soroisene Offiziere zu, die teils în 
Czernowitz beschăftigungslos geworden, 
teils aus der Ukraine gefluchtet, sich bei mir 
als der hochsten staatlichen Autorităt mel
deten. Die Mannschaft sollte aus verlăss
lichen Soldaten durch die Polizeidirektion 
angeworben werden, die Bezahlung aus 
Staatsmitteln erfolgen. Von der Verhăng
ung des Standrechtcs sah ich ab, weil das 
Standrecht, wenn es Wirkung haben soli, 
auch durchgefi.ihrt werden muss, wozu mir 
aber die Mittel fehlten. 

Zu den Sorgen wegen Wiederherstellung 
der Ordnung kamen noch beinahe schwerere 
în wirtschaftlicher Beziehung. Die Eisenbahn
verbindung i.iber Lemberg war unterbrochen, 
ob eine solche i.iber Stroj moglich sein 
wi.irde, war umbekannt. Ab und zu langte 

mână, care persistă de câteva zile. În timp 
ce magaziile de stat au fost prădate, maga
ziile guvernului au fost apărate cu succes, 
proprietăţile private nu au suferit decât 
pagube infime. Tirul de puşti şi grenade era 
atât de intens, încât nici răpăitul unei bătălii 
nu ar fi mai puternic. A fost o zi de groază şi 
o noapte de coşmar la Cernăuţi. 

Ca mijloace ale puterii, nu-mi stăteau la 
dispoziţie decât o mână de jandarmi; 
jandarmii de probă au trebuit, de asemenea, 
să fie îndepărtaţi, deoarece nu inspirau 
încredere. Astfel eu eram lipsit de putere 
pentru a mă putea opune ieşirilor soldaţilor. 
De altfel, numărul regretatelor victime ale 
acestor excese a fost relativ mic. După 
constatările oficiale, au fost trei morţi şi cca 
30 grav răniţi din rândul populaţiei civile, la 
care, fireşte, se adaugă răniţii care au fost 
îngrijiţi în locuinţe. 

Pentru restabilirea ordinii publice am 
ordonat înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti, 
înarmată cu puşti, precum şi a unui corp 
înarmat, subordonat poliţiei. La acesta din 
urmă am înglobat doi funcţionari ai 
guvernului provinciei, foşti ofiţeri de 
rezervă, precum şi acei ofiţeri, atât din 
Cernăuţi cât şi refugiaţi din Ucraina, rămaşi 
fără ocupaţie, care s-au prezentat la mine ca 
autoritate supremă în stat. 

Detaşamentul, compus din soldaţi de 
încredere, trebuia să fie convocat de către 
direcţia poliţiei, iar remuneraţia lor avea să 
se facă din mijloacele statului. Am renunţat 
la decretarea stării de asediu, deoarece 
starea de asediu nu poate să fie eficientă 
decât atunci când ea poate să fie realizată. 
Pentru aceasta însă, îmi lipseau mijloacele. 
La grijile pentru restabilirea ordinii s-au 
adăugat altele, aproape mai mari, de natură 
economică. Legătura feroviară peste 
Lemberg era întreruptă; nu ştiam dacă 
legătura prin Stryi era posibilă. Din timp în 
timp, venea câte un tren de la Stanislau, de 
altfel, totul era în nesiguranţă. În orice caz, 
era cert că transporturile de cărbune nu vor 
mai putea veni, ceea ce a creat o situaţie 
catastrofală, deoarece rezervele de cărbune 
ale căilor ferate nu puteau să ajungă decât http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ein Eisenbahnzug aus Stanislau ein; dartiber 
hinaus war alles în Ungewissenheit gehiillt. 

Jedenfalls aber konnte es als feststehend 
gelten, dass Kohlentransporte nicht mehr ein
langen werden, was geradezu katastrophal 
war, da die Kohlenvorrăte der Bahn nur 
mehr fiir etwa 10 Tage hinreichten und in 
Czernowitz ohnedies grosse Nat an Brenn
material bestand. Ich ordnete an, dass der 
Bahnverkehr auf ein Minimum restringiert 
und dass tunlichst viei Holz geheizt werde. 

Auch war in Czernowitz nur mehr fiir 
etwa 10 Tage Rohbl fiir das Elektrizităts
und Wasserwerk vorhanden. Tatsăchlich 
niitzte meine Intervention bei der buko
winer ukrainischen Rada und Czernowitz 
wurde aus Galizien bis Ende Dezember mit 
Rohol versorgt. In dieser wie in mancher 
anderen wirtschaftlichen Beziehung war ich 
auf das Entgegenkommen der Rada an
gewiesen, das sie mir, solange ich die 
Regierung fiihrte, stets bewies. Anderer
seits aber gab ich mich keinem Zweifel 
dari.iber hin, dass ich ohne Unterstiitzung 
der Rada die Regierung auch aus wirt
schaftlichen Griinden nicht Jange wiirde 
fortfiihren konnen. Dazu kam noch die 
Geldfrage. Der Finanzdirektor hatte iiber 
meinen Auftrag noch im Oktober Beamte 
nach Lemberg entsendet, um dort - wie 
dies auch sonst mit der Post geschah - 30 
Millionen zu beheben. Die Ausfolgung der 
Gelder wurde aber mit der Angabe, es 
seien keine Barmittel vorhanden verveigert. 
Nach den Zahlungen am 1. November verb
lieben in den Staatskassen etwa 8 Milli
onen, ein sehr geringer Bestand, wenn man 
bedenkt, class der Monatsbedarf der Buko
wina ca. 40-50 Millionen betrug. Ich trat 
daher mit den Czernowitzer Filianen der 
Wiener Banken wegen Emission von 
Kassenscheinen in Fi.ihlung. Am 6. Novem
ber gelangten diese Verhandlungen zum 
Abschlusse und die Banken sagten zu, mir 
das reine Guthaben der Landesregierung 
per ca. 6 Millionen in ihren Kassenscheinen 
augsfolgten zu wollen. Allein auch mit 
diesem Betrage hătte ich, obwohl ich nur 
mehr die notwendigsten Zahlungen Jeistete, 
ăusserstenfalls bis 1. Dezember das Ausla
gen finden konnen. Weniger Sorgen bereitete 

pentru cca 10 zile, iarîn Cernăuţi şi aşa era 
mare criză de combustibil. 

Am ordonat ca circulaţia feroviară să fie 
redusă la maximum şi ca lemnul să fie 
folosit drept combustibil. Şi în Cernăuţi 
rezerva de carburant pentru uzinele 
electrice şi de apă ajungea pentru maximum 
zece zile. 

În realitate, intervenţiile mele la Rada 
ucraineană au avut succes, pentru că 
Cernăuţiul a fost aprovizionat cu lubrefianţi 
din Galiţia, până la sfărşitul lui decembrie. 
Atât în această problemă, cât şi în altele de 
ordin economic, eu eram dependent de 
bunăvoinţa Radei, de care m-am bucurat 
tot timpul cât am condus guvernul. Pe de 
altă parte nu aveam nici o îndoială că fără 
sprijinul Radei, guvernul nu va putea, din 
motive economice, să-şi continue 
guvernarea. La aceasta s-a mai adăugat şi 
problema banilor. La cererea mea, 
directorul de finanţe a trimis, în octombrie, 
funcţionari la Lemberg, ca ei să ridice acolo 
30 de milioane, care până atunci erau 
transmise prin poştă. Cererea noastră a fost 
refuzată, pe motivul că nu ar exista bani 
lichizi. După plăţile din 1 noiembrie au 
rămas în visteria statului cca 8 milioane, o 
sumă foarte redusă, dacă ţinem cont că 
necesităţile lunare ale Bucovinei se cifrează 
la cca 40-50 milioane. Din acest motiv am 
intrat în legătură cu filialele din Cernăuţi 
ale băncilor din Viena, în scopul emiterii 
unor cupoane de casă. La 6 noiembrie, 
tratativele noastre s-au finalizat şi băncile 
s-au obligat să acorde un credit guvernului 
provinciei de cca 6 milioane, sub formă de 
cupoane de casă. Chiar cu aceste sume, eu 
nu puteam să achit plăţile, decât până la 1 
decembrie şi numai cele mai necesare. 

Mai puţin mă îngrijora situaţia 

alimentaţiei. La unele articole, guvernul 
avea provizii importante. Mai ştiam că ţara 
dispune de suficiente alimente, mai ales că 
livrările spre vest au trebuit să fie sistate. În 
sfârşit, am luat în serviciul meu o coloană 
de camioane din Ucraina, condusă de un -
comandant cunoscut pentru vrednicia sa, cu 
care intenţionam să transport proviziile 
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mir die Ernăhrungssituation. An manchen 
Artikeln hatte die Landesregierung gros
sere Vorrăte. Auch wusste ich, dass im Land 
gentigend Lebensmitteln vorhanden wăren, 
zumal die Lebensmittelabgaben nach dem 
Westen aufhoren mussten. Endlich nahm 
ich eine aus der Ukraine gewonnene Last
autokolonne mit einem mir als ttichtig 
bekannten Kommandanten in Dienst und 
gedachte damit, die reichen Mehlworrăte 
aus den Militărmagazinen in Nowosielitza 
nach Czernowitz zu tiberftihren. 

Die osterr. ung. Korps in der Ukraine 
und in Bessarabien warcn nămlich in 
vollstăndiger Auflosung, dic Vorrăte daher 
tiberfltis~ig geworden. Da angesichts der 
neuen Situation alle militărischen und 
zivilen Behorden sich meinen Befehlen 
unterworfen hatten, gelang es mir auch 
Zugsgarnituren ftir den Abtransport der 
inzwischen in Czernowitz gesammelten 
Legionen zu beschaffen, die am 2. Novem
ber nachmittags bereitstanden. Die 
Legionen wollten sich, aber, obwohl zum 
Kampfe gegen die Polen nach Lemberg ge
rufen, nicht einwaggonieren lassen. Erst der 
personlichen Energie und dem Einflusse 
ihres Kommandanten, des Erzherzogs 
Wilhelm, der, obwohl krank, in der Nacht 
zweimal auf den Bahnhof eilte, gelang es 
ihren Widerstand zu tiberwinden. Am 3. 
November 8 Uhr frtih rollte der Zug mit 
den Legionăren ab. Eine Anzahl von 
Deserteuren und Meuterern blieb aber in 
Czernowitz zurtick, vereinigte sich mit 
Ukrainischen Soldaten des IR. 41 und Sch 
R. 22 und bildete in den năchsten Tagen die 
Ursache vieler Zwischcnfălle. Aus den letzen 
Wiener Blăttcrn, dic nach Czernowitz 
gclangt waren, entnahm ich, dass Minister
prăsident Lammasch die Behorden nur 
mehr als Treuhănder der Nationalregierun
gcn bezeichnet hatte. Dies und die ganze 
tiberaus kritische Situation veranlasste 
mich, noch am 2. November abends die in 
Czernowitz anwesenden rumănischen 
Reichsratsabgeordneten Landeshauptmann 
Baron Hormuzaki, Onciul und Grigorovici 
sowie die Vertreter der ukrainischen Rada 
zu mir zu berufen und ihnen liber die Lage 
Mitteilungen zu machen. Hormuzaki und 

bogate de făină, din magaziile militare din 
Noua Suliţă la Cernăuţi. 

Corpurile de armată austro-ungare din 
Ucraina şi Basarabia erau în totală dizol
vare, de aceea proviziile deveniseră inutile 

Deoarece prin situaţia nou-creată toate 
autorităţile militare şi civile s-au supus 
ordinului meu, am reuşit să obţin garnituri 
de trenuri pentru transportul legiunilor, 
care între timp se adunaseră la Cernăuţi şi 
stăteau gata de plecar·e în după amiaza zilei 
de 2 noiembrie. 

Deşi chemate la luptă împotriva polo
nezilor la Lemberg, legiunile nu voiau să 
intre în vagoane. Numai energia personală 
şi influenţa comandantului lor, arhiducele 
Wilhelm, care, deşi bolnav, s-a deplasat de 
două ori la gară, a reuşit să înfrângă 
opoziţia lor. 

În ziua de 3 noiembrie, la ora 8 dimi
neaţa, trenul cu legionari a luat-o din loc. 
Un număr de dezertori şi răzvrătiţi au 
rămas la Cernăuţi şi s-au unit cu soldaţii 
ucraineni ai regimentelor de infanterie 41 şi 

de vânători 22. Aceasta a fost, în 
următoarele zile, cauza multor incidente. 
Din ultimele ziare vieneze care au sosit la 
Cernăuţi, am dedus că ministrul-preşedinte 
Lammasch a denumit autorităţile de acum 
garante ale guvernului naţional. Aceasta, ca 
şi situaţia deosebit de critică, m-a 
determinat, încă în seara zilei de 2 
noiembrie, să-i convoc la mine pe deputaţii 
din Parlamentul Imperial: pe căpitanul 
provinciei, baronul Hurmuzachi, Onciul şi 
Grigorovici, ca şi pe reprezentanţii Radei 
ucrainenilor, pentru a le face comunicări 
asupra situaţiei. Hurmuzachi şi Grigorovici 
au susţinut ca eu, împreună cu un consiliu 
compus din reprezentanţi ai tuturor 
naţiunilor, să conduc guvernul în 
continuare, până la încheierea păcii. 

Ideea consiliului nu a avut răsunet la 
ucraineni; Onciul, în schimb, dorea să se 
preia guvernul imediat. În sfârşit, m-au 
asigurat cu toţii de încrederea lor 
nemăsurată şi m-au rugat să conduc 
guvernul în continuare. 

La 3 noiembrie se alăturară la adunări şi 
la demonstraţii mii de ţărani, din care mulţi http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Grigorovici traten dafiir ein, dass ich mit 
einem aus allen Nationen des Landes 
zusammengesetzten Beirat die regierung bis 
zum Fridensschlusse fortfi.ihren solie. 

Die Idee des Beirates fand bei den 
Ukrainern keinen Anklang. Onciul wieder 
wollte die Regierung sofort iibernehmen 
schliesslich versicherten mich alte ihres 
~neingeschrănkten Vertrauens und baten 
mich, die Regierung fortzufi.ihren. 

Am 3. November beteiligten sich an den 
Versammlungen undam Umzuge Tausende 
von Bauern, von welchen viele mit Geweh
ren bewaffnet waren. Die Ordnung wurde 
nicht gestort, die Teilnehmer zerstreuten 
sich in Ruhe. Zwecks Verhinderung eines 
Handstreiches hatte ich in der Landesregie
rung Gendarmen konsigniert, aber den 
Befehl gegeben, von der Masse unter 
keinen Unstănden Gebrauch zu machen. 
Am Vormittage erhielt ich die Nachricht, 
dass die aus der Ukraine zuriickflutenden 
Soldaten die Magazine in Newosielitza 
gepliindert und grosse Ausschreitungen 
begangen hatten. Da nicht geni.igend Wag
gons fiir ihrenRucktransport vorhanden 
waren und die Soldaten daher auch im 
Fussmarsche zuruckehrten, bestand die 
grosse Gefahr, dass zugellose Haufen nach 
Czernowitz gelangen konnten und hier zu 
pliindern beginnen wi.irden.lch liess daher 
die Pruthbriicken mit Gendarmen, die 
spăter durch ukrainische Legionăre ab
gelăst wurden, besetzen. Verschiedene 
Versuche von Soldaten, die Briicken zu 
iiberschreiten, wurden in formlichen Feuer
gefechten abgewehrt und der Vorbeimarsch, 
der tagelang dauerte und so sehr gefUrchtet 
wurde, ging fi.ir Czernowitz g!Ucklich 
vori.iber. Aus den ukrainischen Bezirken 
kamen jetzt schlimme Nachrichten. Die 
Bauern und ukrainischen Soldaten ent
waffneten iiberall die Gendarmerie, die 
keinen Widerstand entgegensetzte; bei 
manchen Grossgrundbesitzern begannen 
die Bauern zu pli.indern. Die lokalen Radas 
verlangten die Obergabe der Verwaltung, 
was die Bezirkshauptmănner unter Hinweis 
auf meinen Auftrag verweigerten. ln einem 
Bezirksorte wurde mit meiner Genehmig-

erau înarmaţi cu puşti. Ordinea nu a fost 
tulburată, demonstranţii risipindu-se în 
linişte. 

Pentru a împiedica o răzmeriţă am reţi
nut jandarmi la guvernământul provinciei, 
dar le-am dat ordin de a nu face, în nici un 
caz, uz de armă. Dimineaţa am primit 
vestea că soldaţii reveniţi din Ucraina au 
prădat magaziile din Noua Suliţă şi au 
produs grave abateri de la disciplină. 

Deoarece nu existau suficiente vagoane 
pentru transportul de înapoiere şi ca atare 
soldaţii se întorceau şi în marşuri pe jos, se 
năştea un mare pericol, ca mulţimi 

necontrolate să ajungă la Cernăuţi şi să 
înceapă să devasteze şi aici. Deaceea, am 
ocupat podurile peste Prut cu jandarmi, 
care apoi au fost înlocuiţi cu legionari 
ucraineni. Diferitele încercări ale soldaţilor 
de a traversa podurile au fost respinse cu 
focuri de armă, astfel că marşurile din 
apropiere, care au durat mai multe zile şi 

care au fost atât de temute, au trecut în 
mod fericit pentru Cernăuţi. 

Din judeţele ucrainene veneau acum 
veşti proaste. Ţăranii şi soldaţii i-au 
dezarmat peste tot pe jandarmi, care au 
opus rezistenţă; pe unii dintre marii 
proprietari, ţăranii au început să-i jefuiască. 
Radele locale au cerut predarea puterii 
administrative, dar prefecţii, urmând 
dispoziţiile mele, au refuzat să le-o acorde. 
Într-o localitate din judeţ s-a format, cu 
consimţământul meu, un consiliu din doi 
funcţionari. Pe cei nedoriţi i-am înlocuit cu 
alţii. După cum mi s-a făcut cunoscut, după 
amiaza urmau să se întâlnească şeful Radei 
ucrainene, Popovici, cu deputatul Onciul, 
pentru a încerca să se înţeleagă asupra 
împărţirii provinciei între cele două naţiuni. 

Acum eu puneam în mod serios 
întrebarea dacă, când şi cui să predau 
puterea de guvernare. 

În primul rând însă, ultima mea 
însărcinare era de a conduce guvernul în 
continuare. Chiar dacă nu-mi era cunoscut 
că atunci procesul de descompunere din 
vest era foarte avansat, totuşi nu aveam nici 
o îndoială că după mersul evenimentelor http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ung ein Beirat eingesetzt, zwei missliebige 
Amtsleiter ersetzte ich durch andere. 

Am Nachmittag wollten, wie mir be
kannt war, der Obmann der ukrainischen 
Rada, Popowicz und der Abgeordnete von 
Onciul zusammentreten, um eine Einigung 
hinsichtlich der Teilung des Landes zwi
schen den beiden Nationen zu versuchen. 

lch legte mir nunmehr emstlich die Frage 
vor, ob, wann und wem ich die Regierungs
gewalt zu tibergeben habe. 

In ersterer Hinsicht war mein letzter Auf
trag der, die Regierung fortzuftihren. Wenn es 
mir auch nicht bekannt war, dass der Auf
losungsprozess im Westen damals schon 
sehr weit fortgeschritten war, konnte ich 
mich doch keinem Zweifel hingeben, dass 
nach den Vorgăngen in Galizien und der 
wirtschaftlichen Situation im Lande die 
Moglichkeit der Fortfiihrung der Verwal
tung fiir mich nur nach Tagen bemessen sei 
u. zw. selbst dann, wenn nur die Herstellung 
der Ordnung gelingen sollte. Weisungen aus 
Wien hatte ich so bald nicht zu erhoffen; ich 
musste daher die Frage der Obergabe 
bejahend beantworten. 

Hinsichtlich der zweiten Frage hatte ich, 
wie ich bestimmt wusste, die unbedingte 
Majorităt des Landes fiir mich, wenn ich die 
Regierung moglichst lange fortfiihrte. Dafiir 
sprach auch, dass meine Machtmittel, so gering 
sie auch waren, immerhin noch die stărksten 
im Lande waren und daher die Bevolkerung 
am letzten zu schtitzen versprachen. 

Im dritten Punkte war ich dartiber klar, 
dass ich nur Vertretern beider Nationali
tăten tibergeben dtirfe. Im Interesse der 
Vermeidung eines Bilrgerkrieges schien es 
mir gelegen, die Regierung nur solchen 
Vertretern beider Nationalităten zu tiber
geben, welche sich vorher liber die Teilung 
des Landes einigen wtirden. Zum Wohle 
des Landes wăre es das Beste gewesen, 
wenn die Rumănen sich untereinander und 
mit den Ukrainern geeinigt hătten; dieser 
Fall war aber unwahrscheinlich. 

Alle diese Erwăgungen fiihrten mich zu 
Prtifung der Legitimation Ociuls. Onciul 
erklărte, der Delegierte des auf Grund des 
A. H. Manifestes gebildeten reichsratlichen 
Nationalrates zu sein. Aber Şerbu gehi:irte 

din Galiţia şi a situaţiei economice din 
provincie, posibilitatea de a conduce în 
continuare administraţia, era o chestiune de 
zile, chiar dacă aş fi în stare să menţin 
ordinea. 

Instrucţiuni din Viena nu aveam de 
aşteptat atât de curând, astfel că problema 
predării puterii trebuia s-o decid eu însumi. 

În al doilea rând, ştiam precis că mă voi 
bucura de sprijinul majorităţii, pentru a 
conduce guvernul pe timp cât mai înde
lungat. Eram favorizaţi şi de faptul că oricât 
de slabe au fost mijloacele mele de 
exercitare a puterii ele erau totuşi cele mai 
puternice din ţară şi erau în măsură să apere 
până Ia urmă populaţia. 

La al treilea punct, pentru mine era clar 
că nu pot să predau puterea decât 
reprezentaţilor ambelor naţionalităţi. În 
interesul evitării unui război civil am 
considerat că trebuie să predau puterea 
numai acelor reprezentaţi ai celor două 
naţionalităţi, care în prealabil s-au împăcat 
asupra împărţirii provinciei. Pentru binele 
provinciei, ar fi fost cel mai nimerit ca 
românii să se împace între ei şi cu 
ucrainenii; acest lucru părea însă puţin 
probabil. 

Toate aceste gânduri m-au dus la 
verificarea legitimităţii lui Onciul. Onciul se 
declara a fi deputatul Consiliului Naţional 
parlamentar, constituit pe baza supremului 
manifest. Dar Şerbu aparţinea, de acum, 
Consiliului Naţional al lui Flondor; 
Hurmuzachi nu s-a alăturat nici uneia dintre 
părţi, iar Grigorovici aştepta mersul eveni
mentelor. Deputaţii Isopescul şi Simionovici 
au încercat zadarnic să vină în Bucovina. 
Pentru Onciul trăgea în cumpănă faptul că 
el dorea să preia Bucovina ca stat federal 
austriac; oricum însă, legitimitatea sa era 
slabă şi, în afară de aceasta, prin sublinierea 
ideii austriece, el nu mai avea aproape deloc 
adepţi printre români. 

La această stare de fapt am considerat că 
este cel mai bine să urmez cele două 
principii - să urmăresc interesele provinciei 
ce mi-a fost încredinţată, cu încredere, şi să 
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bereits dem Nationalrate Flondors an, Hur
muzachi schloss sich weder einer, noch der 
anderen Partei an und Grigorovici wartete 
zu, wo das lăngere Ende sein werde. 

Die Abg. von Isopescul und Simionovici 
endlich hatten vergeblich versucht, in die 
Bukowina zu kommen. Flir Onciul sprach, 
das er die Bukowina als ăsterreichischen 
Bundesstaat libernehmen wollte; immerhin 
war seine Legitimation eine schwache, 
liberdies hatte er wegen der Betonung des 
ăsterreichischen Gedankens fast keine 
Anhăger mehr unter den Rumănen. 

Bei dieser Sachlage schien mir auch am 
besten, meinen beiden Prinzipien zu ent
sprechen: die Interessen des mir nur als 
Treuhănder anvertrauten Landes auf das 
beste zu wahren und bis zum letzten Moment 
als ăsterreichischer Beamter zu handeln. 

Popovicz und Onciul einigten sich 
tatsăchlich und verlangten von mir am 3. 
November abends die Obergabe der 
Regierungsgewalt. Ich lehnte ab und 
liberzeugte im darauffolgenden Gesprăche 
Popovicz von der Richtigkeit Vorgehens. 

Vor und nach dieser Unterredung erhielt 
ich vom Gendarmeriekommandanten fiir 
Galizien und die Bukowina, Generalmajor 
Fischer eine Hiobspost nach der anderen 
liber die Sicherheitsverhăltnisse im Lande, 
fiir die er keine Verantwortung mehr liber
nehmen kănne. Da aber die Nachrichten 
der Bezirkshauptmănner nicht schlechter 
lauteten, der Bericht des Polizeidircktors 
beruhigend war und dies mit meinen 
Wahrnehmungen libereinstimmte, liess ich 
mich nicht beirren. Tatsăchlich erwiesen 
sich spăter die Meldungen Fischers, 
wenigstens soweit sie sich auf Czernowitz 
bezogen, als unrichtig. 

Am 4. November wurden aus Anlass des 
A. H. Namensfestes liber meinen Auftrag 
im ganzen Lande offizielle Gottesdienste 
abgehalten. Nur der gr. or. Kathedralkirche 
in Czernowitz wurde der Gottesdienst in 
letzer Minute unter dem Vorwande, das 
Chorpersonal sei wegen der Unsicherheit 
auf der Strassen ausgeblieben, abgesagt; 
dasselbe war in zwei oder drei gr. or. 
Kirchen am Lande der Fall. Die Gottes
dienste in der Stadt waren sehr rlihrend, die 

acţionez până la ultimul moment ca 
funcţionar austriac. 

Popovici şi Onciul s-au unit în realitate 
şi mi-au cerut, în seara zilei de 3 noiembrie, 
predarea puterii de guvernare. Eu am 
refuzat şi l-am convins pe Popovici, în 
discuţia care a urmat, de justeţea poziţiei 
mele. Înainte şi după această convorbire, eu 
am obţinut de la comandantul de jandarmi 
pentru Galiţia şi Bucovina, general-maior 
Fischer, veşti alarmante despre condiţiile de 
securitate din ţară, pentru care el nu mai 
putea să garanteze. 

Deoarece veştile venite de la prefecţi nu 
erau mai rele, iar raportul directorului de 
poliţie era liniştitor - ceea ce de altfel 
corespundea cu punctul meu de vedere - nu 
m-am lăsat indus în eroare. Într-adevăr, s-a 
dovedit ulterior că ştirile lui Fischer, în ceea 
ce priveşte Cernăuţiul, erau neadevărate. 

La 4 noiembrie, cu ocazia zilei onomas
tice a împăratului, s-au ţinut, din dispoziţia 
mea, slujbe religioase în toată ţara. Numai 
la catedrala ortodoxă din Cernăuţi slujba a 
fost contramandată, sub pretextul că 
personalul corului bisericesc a absentat din 
cauza nesiguranţei pe străzi. Acelaşi lucru 
s-a întâmplat la două sau trei biserici 
ortodoxe din ţară. Slujbele religioase au 
fost emoţionante. Credincioşii suspinau şi 
plângeau pe împărat şi Austria. De re
marcat, că în biserica romano-catolică din 
Cernăuţi, prelatul Schmidt a ţinut un 
discurs de mare patriotism pentru împărat 
şi Austria. 

în aceeaşi zi am avut o întrevedere cu 
Iancu de Flondor. S-au comunicat cele 
întâmplate în seara zilei anterioare şi am 
încercat să conduc la o înţelegere cu 
ucrainenii. Această încercare a eşuat. 
Flondor mi-a solicitat să conduc guvernul 
timp cât mai îndelungat şi mi-a făcut o 
comunicare, pe care eu, pe cale confi
denţială, o ştiam de acum - că a trimis la 
Iaşi curieri prin care a solicitat ca România 
să intre cu armata pentru restabilirea 
ordinii şi pentruapărarea fraţilor români 
din Bucovina. În aceste zile s-au înteţit 
ştirile despre nelinişti în judeţele româneşti; 
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Glăubigen schluchzten und weinten um den 
Kaiser und bsterreich. 

Bemerkenswert ist, dass in der ro.-kath. 
Pfarrkirche in Czernowitz Prălat Schmid 
eine hochpatritische Rede fiir Kaise und 
bsterreich hielt. 

An dcmselben Tage hatte ich eine 
Zusammenkunft mit Jancu von Flondor. Ich 
teilte ihm die Vorgănge des vergangenen 
Abends mit und suchte eine Einigung mit 
den Ukrainern herbeizufiihren. 

Dieser Vorschlag schlung fehl: Flondor 
ersuchte mich die Regierung moglichst 
!ange fortzufiihren und teilte mir was ich 
auf vertraulichen Wege bereits erfahren 
hatte - mit, das Boten nach Jassy gesendet 
und Rumănien gebeten habe, zwecks 
Herstellung der Ordnung und zum Schutze 
der rumănischen Bri.ider in die Bukowina 
einzuri.icken: An diesem Tage mehrten sich 
die Nachrichten i.iber Unruhen in den 
rumănischen Bezirken, in den rumănischen 
Bezirken, Uberali waren die militărischen, 
in einigen Orten auch die zivilen Magazine 
gepli.indert worden. 

Am Abend berief ich die Vertreter der 
Parteien des aufgelosten Gemeinderates 
von Czernowitz zu mir und erklărte ihnen, 
dass ich bereit bin, im Einvernehmen mit 
den Nationalrăten die fi.inf Stadtratsposten 
mit aus den einzelnen Nationen entnom
menen fri.iheren Gemeinderăten zu Besetzen 
und ihnen den durch Sozialdemokraten 
verstărkten Gemeinderat als Beirat 
beizugeben. Dies wurde fiir richtig gehalten, 
damit auch Czernowitz eine Selbst
stimmung ausi.iben konne. 

Wegen der Ki.irze der Zeit und des 
Widerstands der Rumănen kam es nicht 
mehr zur Durchfiihrung dieser Massnahme. 

Am 5. November befordete ich, da das 
Ministerium des Innern mir diese Ernen
nungen bereits im Oktober zugesagt hatte, 
eine grosse Anzahl von Beamten in die 
VIII. und VII. Rangsklasse; es waren durch
wegs Ernennungen, aus denen dem 
Staatsschatze keine Kosten erwuchsen. 
Diese Ernennungen sowie die Bewilligung 
bedeutender Remunerationen teilte ich 
allen Angestellten und Beamtem der poli
tischen Versammltung in einer Veramm-

peste tot au fost devastate magaziile mili
tare, în unele localităţi şi cele civile. 

Seara i-am convocat pe reprezentanţii 
partidelor politice ai Consiliului orăşenesc 
din Cernăuţi, de acum dizolvat, şi le-am 
declarat că sunt de acord ca, în înţelegere cu 
Consiliile naţionale, să ocupe cele cinci 
funcţii de consilier orăşenesc foşti consilieri 
municipali, din diferitele naţiuni, la care se 
va adăuga un consilier social-democrat. 
Această măsură a fost considerată justă, 
pentru ca şi Cernăuţiul să aibă posibilitatea 
la autodeterminare. Din cauza timpului 
scurt, cât şi a opoziţiei din partea românilor, 
nu s-a ajuns la realizarea acestei măsuri. 

La 5 noiembrie, în baza împuternicirii 
primite încă în octombrie, de la Ministerul 
de Interne, am avansat un mare număr de 
funcţionari în categoria a VI-a şi a VII-a a 
listei de funcţie. Din aceste numiri vistieria 
de stat nu a avut de suferit nici o pagubă. 
Aceste numiri, cât şi aprobarea diferitelor 
remuneraţii le-am comunicat tuturor 
salariaţilor şi funcţionarilor administraţiei 

politice într-o adunare şi i-am asigurat că 
voi interveni cu toate puterile mele pentru 
aceia care, sub oricare nou regim nu vor 
putea să-şi continue activitatea, ca să fie 
preluaţi în vest. 

În această zi, comitetul provinciei şi-a 
ţinut ultima şedinţă în care toţi funcţionarii 
au fost pensionaţi. S-a constatat de către 
toată lumea că activitatea de şapte ani a 
comitetului provinciei, fără fracţiuni şi 
alcătuită din reprezentanţi ai tuturor 
naţionalităţilor în mod mulţumitor, este o 
dovadă că şi multe naţiuni pot să trăiască 
împreună în pace. 

În judeţele româneşti, unde neliniştile 
aveau deseori caractere de antisemitism, 
situaţia a devenit îngrijorătoare, iar cererile 
de ajutor ale prefecţilor pentru întărirea 
jandarmeriei deveniseră tot mai insistente. 

În Cernăuţi, din contră, ordinea a fost 
aproape deplin restabilită, garda cetăţe
nească a intrat în acţiune, iar crearea unui 
corp înarmat făcea progrese. Exista 
speranţa ca în câteva zile să se purceadă la 
dezarmare. 
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lung mit und sicherte ihnen zu, dass ich bei 
jenen, welche unter einem etwaigen neuen 
Regime nicht weiter dienen konnten, mit 
allen meinen Krăften filr die Obernahme 
nach dem Westen eintreten werde. 

An diesen Tage hielt der Landesaus
sch uss seine Abschiedssitzung ab, in 
welcher alte Landesbeamten pensioniert 
wurden. Allseits wurde konstatiert, dass das 
siebenjăhrige, nahe zu fraktionslose Wirken 
des aus Vertretern aller Nation zusammen
gesteltten Landesausschusses ein Beweis 
dafi.ir sei, dass auch viele Nationen friedlich 
nebeneinander leben konnen. 

In den rumănischen Bezirken wurden 
die Unruhen, die vielfach judenfeindlichen 
Charakter hatten, bedenklicher, die Hilferufe 
der Bezirkshauptmănner nach Verstărkung 
der Gendarmerie immer lauter. 

Dagegen war in Czernowitz die Sicherheit 
fast ganz wiederhergestellt; die Btirgerwehr 
war in Aktion getreten, die Schaffung des 
bewaffneten Korps machte Fortschritte. Es 
bestand Hoffnung, in einigen Tagen mit der 
Entwaffnung beginnen zu konnen. Mein 
Plan ging dahin, in dem bezeichneten 
Zeitpunkte die in Czernowitz verftigbar 
werdende Gendarmeriemannschaft nach 
dem Stiden zu werfen und dort energisch 
Ordnung zu machen. 

In den ukrainischen Bezirken hatte ich 
ohnedies keine Macht mehr; nur die k. k. 
Bezirkshauoptmannschaften amtierten als 
soloche weiter. da die Verhaltnisse in 
Waschkouts unhaltbar wurden, musste ich 
am 6. November fruh in die Ubergabe an 
die lokale rada einwilligen; an der Spitze 
der Bezirkshauptmannschaft blieb aber der 
bisherige Amstleiter. 

Am 5. November und den vorherge
henden Tagen machten mir die ukraini
schen Legionare viei zu schaffen. Einimal 
besetzten sie das Landesgendarmerie
kommando, dann die Postdirektion und 
forderten die Ubergabe, dann fuhrten sie 
einen Chauffer weg, nahmen ein Personen-, 
dann mehrere Lastautos der Landes
regierung weg, dann besetzten sie den 
Bahnhof und so ging es weiter. Alt dies 
vermochte ich durch meinen Einfluss bei 
der Rada schliesslich ruckgangig zu machen; 

Planul meu era ca, la momentul opor
tun, să îndrept spre sud trupa de jandarmi 
disponibilă în Cernăuţi, pentru a face acolo 
ordine, în mod energic. 

În judeţele ucrainene şi aşa nu mai dis
pune am de putere, numai prefecturile 
continuau să funcţioneze mai departe. 

Deoarece în Văşcăuţi condiţiile erau de 
aşa natură, încât nu se mai putea menţine 
puterea, a trebuit să consimt, în dimineaţa 
zilei de 6 noiembrie, la transmiterea ei către 
Rada locală, în fruntea judeţului rămânând 
însă prefectul de până acum. 

La 5 noiembrie şi în zilele anterioare, 
legionarii ucrainieni mi-au dat mult de 
furcă. Mai întâi, au ocupat comandamentul 
de jandarmi al provinciei, apoi, direcţia de 
poliţie, cerând predarea ei; după aceea, au 
răpit un şofer, au luat un autoturism şi mai 
multe camioane ale guvernului provinciei; 
apoi au ocupat gara şi aşa mai departe. 
Toate acestea am reuşit să le contracarez 
datorită influenţei pe care o aveam asupra 
Radei. 

A trebuit să numesc comandant al gării 
pe un ofiţer ucrainean, pentru a putea ţine 
deschisă circulaţia cu Colomeea. 

De altfel, reprezentanţii Radei au 
trebuit să recunoască că nu se bucură de 
preamultă autoritate la legionari şi 

subliniau din zi în zi mai mult că elementele 
radicale din Bucovina şi în special Rada din 
Lemberg, cer, cu tot mai multă insistenţă, 
preluarea puterii de guvernământ. 

În dimineaţa de 6 noiembrie a intrat în 
Suceava un mic corp de armată română, 
pentru restabilirea ordinii. 

Prefectul, care a rămas nestânjenit, a 
primit de la mine dispoziţia de a rămâne 
mai departe în funcţie, atâta timp cât 
românii nu ridică pretenţii, care să fie în 
contradicţie cu jurământul de credinţă. 
Astfel situaţia se precipita şi cerea o 
rezolvare urgentă. 

La 6 noiembrie ucrainenii, împreună cu 
câteva companii de armată ucraineană 
venite din Colomeea, au ocupat clădirile 
administraţiei provinciale din Cernăuţi, iar 
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als Bahnhofskommandanten musste ich -
schon des Verkehres mit Kolemea wegen -
einen ukrainischen Offizier einsetzen. 

Der Vertreter der Rada gaben ubrigens 
selbst zu, bei den Legionaren keine 
unbedingte Autorilat zu besitzen und 
betonten von Tag zu Tag immer mehr, dass 
die Radikalen in der Bukowina und 
besonders die Rada in Lemberg die 
Ubernahme der Regierungsgewalt immer 
gebieterischer fordern. 

Am 6. November fruh ruckte eine scha
wache Abteilung rumanischcn Militars in 
Suczawa zur Aufrechtterhaltung der Ordnung 
ein. Der Bezirkshauptmann, der unbehelligt 
blieb, erhielt von mir den Auftrag, insolange 
weiter zu amtieren, als die Rumanen nicht 
Forderungen stellen, die mit dem Dien
steide unvereinbar sind. So drangten alle 
Verhaltnisse zur baldigen Losung. 

Am 6. November besetzten die Ukrainer 
mit einigen aus Kolomea herbeigeholten 
Kompagnien ukrainischen Militars die 
Staatsgebaude von Czernowitz; die 
Vertreter der Rada verlangten von mir die 
Ubergabe der Regierungsgewalt. Ich 
erklarte, der Gewalt zu weichen und schlug 
vor, dass ich nochmals eine Einigung der 
Rumanen untereinander und mit den 
Ukrainen versuchen und, falls dies 
fehlschlagen sollte, die Regierungsgewalt 
der Rada und Onciul ubergeben werde. Die 
Ukrainer gingen darauf ein. 

Ich unterhandelte sodann bereits in meiner 
Wohnung mit den Abgeordneten Flondors 
unter Hinweis auf den Ernst der Lage. 

Als dies resultatlos blieb, ubergab ich in 
Anwesenheit der hochsten, mir unterstehen
den Beamten die Regierungsgewalt mit dem 
in Abschrift beiligenden Protokolle an die 
dazu genannten Vertreter beider Nationen. 

Die Modalitat der friedlichen Ubergabe 
wahlte ich, um einerseits die rumanischen 
Bezirke nicht fiihrerlos der Anarchie zu 
tiberlassen und die Verwaltung dem ein
zigen zur Obernahme bereiten, osterrei
chisch gesinnten Rumănen zu tibergeben 
und um andererseits den Beamten dadurch, 
dass ich alle Verantwortung auf mich nahm, 
jeden Gewissenskonflikt zu ersparen. Denn 

reprezentanţii Radei au cerut de la mine 
predarea puterii de guvernare. 

Eu am declarat că voi fi nevoit să cedez 
în faţa forţei şi am propus să încerc încă o 
dată să realizez o înţelegere mutuală între 
români, apoi cu ucrainenii, iar în caz că 
aceasta va eşua, voi preda puterea de 
guvernământ Radei şi lui Onciul. Ucrainenii 
au acceptat aceasta. De îndată, eu am 
început tratativele cu deputatul Flondor, în 
locuinţa mea, atrăgându-i atenţia asupra 
gravităţii situaţiei. 

Constatând că nu se ajunge la nici un 
rezultat, am trecut la predarea puterii de 
guvernare către reprezentanţii celor două 
naţiuni, în prezenţa celor mai înalţi 

funcţionari din subordinea mea, conform 
protocoalelor pe care le anexez în copie. 

Am ales modalitatea unei predări 
paşnice, pentru ca în primul rând să nu las 
judeţele româneşti fără conducere şi să le 
predau unicului român proaustriac, dispus 
să preia puterea; pe de altă parte să eliberez 
pe funcţionari de orice conflict de conştiinţă 
prin preluarea răspunderii asupra mea. Căci 
despre evenimentele din vest noi cu toţii nu 
ştiam încă nimic. 

În continuare, doresc să amintesc de 
următoarele evenimente: 

Ucrainenii m-au asigurat de stima pe 
care ei poartă persoanei mele, bineînţeles 
că voi rămâne în deplină libertate. De 
asemenea, în cazul în care aş dori să 
călătoresc, ei mi-ar asigura însoţitori 
înarmaţi, dar m-au sfătuit să aştept încă 
câteva zile la Cernăuţi. 

Baronul Stephanowicz şi-a prezentat 
demisia ca preşedinte al Consiliului de 
cultură al provinciei, după ce eu am predat 
puterea. 

Popovici şi Onciul s-au înţeles la 
împărţirea ţării după principiul majorităţii 
populaţiei în fiecare comună, iar în 
Cernăuţi au creat un Condominium. Pu
terea guvernamentală ei au preluat-o 
împreună. Onciul, după cum am prevăzut, 
nu mai avea deloc susţinători. El a făcut în 
puţine zile greşeli peste greşeli, prin care i-a 
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von den Ereignissen im Westen wir wussten 
alle damals noch nichts. 

Anhangsweise will ich von den nachfol
genden Ereignissen noch einiges erwăhnen. 

Die Ukrainer versicherten mich, dass ich 
bei der Verehrung, die sie ftir meine Person 
hegen, selbstverstăndlich vollkommen frei 
bin. Auch trugen sie mir, falls ich abreisen 
wolle, ein bewaffnetes Geleite an, rieten 
mir aber selbst, einige Tage in Czemowitz 
zuzuwarten. So verblieb ich dann vorlăufig 
in Czemowitz. 

Baron Stephanowicz gab unmittelbar 
nach meiner Amtsiibergabe seine Demission 
als Prăsident des bukowiner Landeskulturrates. 

Popowicz und Onciul hatten sich iiber 
die Teilung des Landes nach der Majorităt 
der Bevolkerung in den einzelnen 
Gemeinden geeinigt und in Czemov.itz ein 
condominium erreichtet. Die Landesregie
ning iibemahmen sie gemeinsam. 

Onciul hatte, wie ich voraussah, fast 
keinen Anhang mehr. Er hăufte in wenigen 
Tagen Fehler auf Fehler und stiess dadurch 
selbst jene ab, die sich zuwartend verhielten. 
Obrigens hielt er sein mir gegebenes 
Versprechen: die von ihm in diesen Tagen 
ausgearbeitete Verfassung, die er auch nach 
Jassy mitnahm, bezeichnete die Bukowina 
als osterreichischen Bundesstaat. 

Am 8. oder 9. November beging Onciul 
den schwersten Fehler, indem er sich nach 
Suczawa begab, um den dort befindlichen 
General vom einmarsche in die Bukowina 
abzuhalten. Von diesem mit sanfter Gewalt 
an die rumănische Regierung gewiesen, 
untemahm er die reise nach Jassy, wo er 
seither zuriickgehalten wird. 

lch selbst wollte den Einzug der rumăni
schen Truppen nicht abwarten und riistete 
zur Abreise als Soldaten - Heimkehrer. 

Da Iiess mir der Abgeordnete Serbu aus 
Suczawa telephonisch durch das Prăsidium 
der Landesregierung sagen, ich sollte nicht 
abreisen, da er mit dem rumănischen General 
vereinbart habe, dass ich um Wiederiiber
nahme der Regierung werde ersucht werden. 

Dass es wirklich dazu kommen wiirde, 
schien mir nicht wahrscheinlich; auch wăren 
meine Bedingungen, die darin bestanden 
hătten, dass ich die Verwaltung nur namens 

expectativă. De altfel, şi-a ţinut 

promisiunea către mine: în Constituţia pe 
care a elaborat-o în acele zile şi pe care a 
luat-o la Iaşi, Bucovina era denumită stat 
federativ austriac. 

În 8 sau 9 noiembrie, Onciul a făcut cea 
mai gravă greşeală, deplasându-se la Suceava 
pentru a-l opri pe generalul stabilit acolo, 
de a intra cu trupele în Bucovina. 

Îndrumat de aceasta, cu forţă moderată, 
la Guvernul României, el se deplasează la 
Iaşi, unde, de atunci, este reţinut. 

Eu nu voiam să aştept intrarea trupelor 
române şi mă pregăteam de plecare, ca un 
soldat. Atunci, deputatul Şerbu mi-a 
comunicat telefonic de la Suceava, prin 
preşedintele guvernului provincial, ca eu să 
nu călătoresc, deoarece el a convenit cu 
generalul român ca eu să fiu solicitat să 
preiau puterea politică. 

Ca să se ajungă la acest lucru, mi se 
părea puţin probabil; înseşi condiţiile pe 
care eu le-aş fi pus şi care constau în faptul 
că eu aş fi acceptat administraţia numai în 
numele românilor bucovineni şi a ucrai
nenilor, iar trupele române ar fi fost 
chemate numai în scopul apărării populaţiei 
şi subordonate dispoziţiunilor mele. 

Aceste condiţii nu puteau să fie accep
tate cu uşurinţă. Totu~i. eu consideram 
acest lucru important pentru ţară, încât am 
hotărât să rămân. 

La 11 noiembrie, trupele române au 
intrat în Cernăuţi şi Iancu de Flondor, care 
a ştiut să-l aducă pe general de partea lui, a 
preluat puterea de guvernare. Baronului 
Hurmuzachi i s-a oferit preşedinţia adunării 
naţionale. El a preferat însă să se retragă în 
viaţa privată, deoarece a considerat că nu 
era demn pentru Căpitanul provinciei, care 
a prestat jurământ Kaiserului, să devină 
preşedintele unei adunări naţionale ce 
propaga în mod deschis alipirea la 
România. 

Câteva zile mai târziu, generalul-maior 
Fischer a fost dus la Iaşi, unde a rămas sub 
supraveghere. După comumcan în 
Cernăuţi, el urmează a fi cercetat pentru 
delicte de ordin penal. Este acuzat că în 
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der bukopwiner Rumănen und Ukrainer 
geftihrt hătte und dass weiters die rumăni
schen Truppen lediglich zwecks Schutzes 
der Bevolkerung nach meinen Anweisungen 
zu verwenden gewesen wăre, nicht leicht 
erftillbar gewesen. Immerhin hielt ich die 
Sache ftir das Land so wichtig, dass ich mich 
zu bleiben entschloss. 

Am 11. November zogen die rumăni
schen Truppen in Czernowitz ein und Jancu 
von Flondor, der den rumănischen General 
auf seine Seite zu bringen wusste, iiber
nahm die Regierung. 

Baron Hormuzaki wurde nunmehr die 
Stelle des Prăsidenten der Nationalver
sammlung angeboten. Er zog es aber vor, 
sich ins Privatleben zuriickzuziehen, da er 
es mit einer wohlanstăndigen gesinnung 
unvereinbar fand, weinige Tage nachdem er 
noch der vom Kaiser ernannte Landeshaupt
mann war, Prăsident einer National
versammlung zu werden, die offen den 
Anschluss an Rumănien propagierte. 

Wenige Tage darauf wurde Generalmajor 
Fischer nach Jassy gebracht, wo er iiberwacht 
wird; nach Mitteilungen in Czernowitz soli 
er in strafgerichtliche Untersuchung 
gezogen werden. Es wird ihm zur Last 
gelegt, dass er angeblich im J ahre 1914 
bukowiner Rumănen habe aufhăngen 
lassen und die Rumănen iiberhaupt verfolgt 
habe. Die Chancen des Prozesses wurden in 
Czernowitzer rumănischen Kreisen fiir 
Fischer ungiinstig beurteilt. Leider habe ich 
noch keine Stelle gefunden, die sich 
kompetent fiihlen wurde, fiir diesen so 
verdienten osterreichischen General bei der 
rumănischen Regierung zu intervenieren. 

Am 13. November kam der von mir am 
1. November nach Wien entsendete Courier 
zuriick und iiberbrachte mir die Geneh
migung meiner Antrăge; tatsăchlich war ich 
so vorgeganzen, wie ich es beantragt hatte. 

Einige Tage spăter teilte mir Flondor 
brieflich mit, der der Grosse Rumănische 
Generalstab habe das rumănische Armee
komando in Jassy beauftragt, mich zu 
verhaften. Er habe dagegen erfolgreich 
Einsprache erhoben, rate mir aber 
angesichts der Unsicherheit in Galizien 
vorlăufig von der Abreise ab und werde 

anul 1914 ar fi ordonat spânzurarea unor 
români bucovineni şi că, îndeobşte, el i-a 
persecutat pe români. Şansele procesului 
pentru Fischer sunt considerate, la 
Cernăuţi, ca fiind nefavorabile. Din păcate, 
eu până în prezent nu am găsit autoritatea 
competentă care să intervină pentru acest 
merituos general austriac. 

La 13 noiembrie, s-a întors de la Viena 
curierul, pe care eu l-am trimis la 1 
noiembrie, şi el mi-a înmânat aprobarea 
cererilor mele; în relaitate, eu am procedat 
conform propunerilor ce le făcusem. 

După câteva zile, Flondor mi-a comuni
cat, printr-o scrisoare, că Marele Cartier 
General a împuternicit Comandamentul 
român al Armatei de la Iaşi de a mă aresta. 
El s-a opus cu succes la această măsură, dar 
mă sfătuieşte, ţinând cont de nesiguranţa 
din Galiţia, să amân data plecării; el se va 
strădui să mă aducă în Vest, în mod 
onorabil şi în siguranţă. Prin cuvântul său, 
el îmi aduse la cunoştinţâ că, la stima pe 
care mi-o poartă, s-a angajat cu propria lui 
persoană, pentru siguranţa mea. 

Trenul special din 22 noiembrie, stabilit 
pentru mine, nu l-am putut folosi din cauză 
că m-am îmbolnăvit de o boală grea. 
Armata română a încercat încă de două ori 
să mă aresteze, dar de fiecare dată acest 
lucru a fost împiedicat de Flondor. 

Mă surprinde că românii din Regat au 
intenţionat să aresteze un Preşedinte de 
provincie, care până în ultimul moment a 
avut cele mai bune relaţii faţă de fraţii lor 
conaţionali din Bucovina, chiar şi după 
încheierea armistiţiului. 

E de înţeles, dacă ne gândim cât de 
multe persoane s-au perindat pe la mine, 
deşi eu nu primeam decât cunoştinţe bune. 
Un român a numit locul meu de refugiu 
Mecca, iar altul mi-a spus deschis că le este 
teamă de marea mea influenţă. 

După însănătoşirea mea, Flondor mi-a 
pus la dispoziţie un tren special, cu care am 
sosit, la 20 decembrie, la Viena, însoţit de 
120 de bucovineni. Multă lume, pe care nu 
aş fi bănuit-o, a uitat prea repede Austria şi 
se simt români. Totuşi, am găsit un număr http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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sich bemiihen, mich in ehrenvoller und 
sicherer Weise nach dem West·en zu 
bringen. Durch den Uberbringer liess er 
mir mitteilen, dass er bei der Wert
schătzung, die er fiir mich hege, mit seiner 
Person fiir meine Sicherheit biirge. 

Den am 22. November fiir mich 
bestimmten Sonderzug konnte ich wegen 
einer inzwischen eingetretenen schweren 
Erkrankung nicht beniitzen. Noch zweimal 
wollte mich das rumănische Milităr 

verhaften lassen, beide Male wurde es 
durch Flondor verhindert. 

Es befremdet, dass die Reichsrumănen 
sogar nach Abschluss des Massenstillstandes 
einen Landesprăsidenten verhaften wollten, 
der bis zum letzen Momente die besten 
Beziehungen zu ihren connationalen 
Briidern in der Bukowina halte. 

Erklărlich wurde es, wenn man bedenkt, 
wie viele Personen zu mir pilgerten, abwohl 
ich nur personliche gute Bekannte emfing; 
Mekka nannte ein Rumăne meinen 
Zufluchtsort und ein andere sagte mir offen 
man fiirchte meinen grossen Einfluss. 

Nach meiner Genesung stellte mir 
Flondor einen Sonderzug bei, mit dem ich 
am 20. Dezember mit 120 Bukowinern in 
Wien einlangte. 

Manche Leute von denen man es nicht 
hătte vermuten sollen, haben bsterreich allzu 
rasch vergessen un fiihlen schon ganz als 
Reichsrumănen. Trotzdem aber fand ich -
nicht bloss in deutschen Kreisen, die sehr 
ungliicklich und tief zu bedauern sind, -bei 
Hoch und Nieder viei Treue und gross ist die 
Anzahl jener, die auch heute noch um Kaiser 
und Osterreich weinen und trauem. Von den 
vielen riihrenden Geschichten, die erzăhlt 
werden, will ich nur die folgende erwăhnen, 
die denVorzug hat, zweifelslos wahr zu sein: 

Ukrainische Băuerinnen knieten sich 
vor dem Austria - Denkmal, das zur Erin
nerung an die 100 jăhrige Zugehorigkeit der 
Bukowina zu bsterreich errichtet wurde, 
nieder und beteten, es moge die Austria 
vom Himmel herabsteigen und wieder liber 
sie herrschen! 

Linz, am 27. Dezember 1918 
Landesprăsident Dr. Josef Graff von Etzdorf eh 

de cetăţeni, în cercurile germane, care sunt 
foarte nefericiţi şi profund de compătimit. 
Atât în cercurile înalte cât şi în cele joase 
am constat mult devotament şi este mare 
numărul acelora care şi acum îl deplâng şi 
regretă pe împărat şi Austria. Din poveştile 
mişcătoare, care se povestesc, vreau să-mi 
amintesc 11umai următoarea, care este fără 
îndoială autentică: 

Ţărănci ucrainene au îngenunchiat în 
faţa monumentului Austriei, ridicat cu 
ocazia împlinirii a o sută de ani de 
apartenenţă a Bucovinei la Austria, şi s-au 
rugat ca Austria să coboare din ceruri şi să 
guverneze din nou peste ele. 

Linz, 27 decembrie 1918 
Dr. Josef, conte de Etzdorf 

(Traducere de Aurel C. Onciul) 
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Anghel Popa, Societatea Academică „Junimea" din Cernăuţi, 1878-1938, 
Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală „Alexandru Bogza", 
1997, 175p. 

Lucrarea se deschide cu Istoricul Societăţii Academice „Junimea"în care se prezintă 
activitatea ei până la primul război mondial. Societatea „Arboroasa", care o precede, este 
desfiinţată în 1877, ca urmare a implicării ei în viaţa politică. Procesul intentat comitetului 
Societăţii „Arboroasa", în frunte cu Ciprian Porumbescu, are ecou în presa românească şi 
străină. Eminescu ia atitudine în „Timpul" împotriva măsurilor administraţiei austriece din 
Cernăuţi. Societatea „Junimea" este o continuare a „Arboroasei" şi meritul înfiinţării ei îi 
revine lui Teodor V. Stefanelli, cu rol important în viaţa culturală a Bucovinei. Se prezintă 
modul de organizare, dificultăţile întâmpinate în activitatea ei şi principalele realizări. 
Societatea se reorganizează în 1919 şi autorul insistă asupra momentelor mai importante 
din activitatea ei până în 1938, când este interzisă de dictatura regală. „Societatea urma să 
se constituie - presupune autorul - sub acelaşi nume, în centrul universitar de la Cluj, unde 
se aflau mulţi studenţi Bucovineni" (p. 39). Societatea nu urma să se constituie, ci să-şi 
continue activitatea la Cluj, sub îndrumarea profesorului Erast Diti Tarangul, profesor la 
Universitatea din Cernăuţi, refugiat la Cluj. Preşedinte este ales Ion Gherman, student la 
medicină, medicul cunoscut de mai târziu, iar secretar, semnatarul acestor rânduri, student 
la filologie. Asupra activităţii Societăţii „Junimea" din Cluj dă câteva informaţii Ion 
Gherman în cartea sa Viaţa.„ cu împliniri şi neîmpliniri, tipărită la Bucureşti în 1996. O 
fotografie, reprodusă de Ion Gherman în cartea sa, ne arată momentul încolonării în marea 
demonstraţie de la Cluj, din 10 mai 1946 (p. 279). 

Partea a doua a lucrării este un dic;ţionar în care se prezintă preşedinţii societăţii, 
membrii fondatori, sprijinitori şi de onoare. Sunt, de fapt, fişe autobiografice, solicitate de 
conducerea societăţii, cu informaţii care nu pot fi găsite în altă parte. 

Secţiunea documente cuprinde mai multe scrisori adresate de Christea Geagea lui 
Arcadie Dugan, precum şi acte importante pentru cunoaşterea societăţii bucovinene. 
Materialul ilustrativ reprezintă preşedinţii şi unii membri şi sprijinitori ai societăţii. Textele 
sunt însoţite de note bogate. 

Monografia este a doua, după cea a lui Ilie Dugan, Istoâcul Societăţii Academice 
Române „Junimea" din Cernăuţi, tipărită la Bucureşti în 1930, în care se prezintă 
Societatea „Arboroasa" (18]5-1878). Lucrarea de faţă este rezultatul investigaţiilor în 
fondul documentar al fraţilor Dugan, de la Arhivele Statului din Iaşi. Monografia 
viitoare a acestei societăţi, cu o activitate îndelungată, va trebui să valorifice, în 
primul rând arhiva Societăţii „Junimea", necunoscută autorului, care se păstrează la 
Biblioteca Academiei Române. 

Asupra acestor arhive dăm câteva informaţii în studiul din acest volum. 

D. Vatamaniuc 
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Teodor V. Stefanelli, Radu I. Sbiera, Samoil I. lsopescu, Amintiri despre 
Eminescu. Profesori şi colegi ai lui Eminescu, ediţie îngrijită, prefeţe, 
micromonografii, note, bibliografie şi postfaţă de Pavel Ţugui, 
Craiova, Scrisul Românesc, 1996, 328p. 

Amintfrile lui Teodor V. Stefanelli şi Radu I. Sbiera despre Eminescu sunt, alături 
de cele ale lui Ioan Slavici, credibile în mai mare măsură decât ale altor memorialişti ce se 
tipăresc în câteva ediţii şi sunt invocate frecvent de exegeţii operei eminesciene. Fiind texte 
fundamentale, editorul le însoţeşte cu studii biografice ale celor doi memorialişti şi cu 
bibliografia lucrărilor lor. Amintirile lui Teodor V. Stefanelli sunt completate cu Un patron 
În Viena, text mai dezvoltat decât cel din Amintiri ... , publicat în „Deşteptarea" în 1901, 
Amintiri despre Axente Severin, publicat în „Junimea literară" în 1907 şi cu Bathrao-Mio-Mahia, 
poem epic, publicat de N.I. Manoliu în „Pagini bucovinene", în februarie 1986. Bibliografia 
lui T.V. Stefanelli îl arată poet, prozator, traducător şi istoric al Bucovinei. 

Radu I. Sbiera are meritul de-a fi publicat extrase după cataloage privind situaţia 
şcolară a lui Eminescu la şcoaia primară şi liceul din Cernăuţi. Sbiera este fiul lui l.G. 
Sbiera, profesorul lui Eminescu şi ca bun latinist, este autor de manuale pentru liceu. De 
asemenea, este autor de însemnări de călătorie şi evocări cu diferite prilejuri festive. 
Important este un raport al său, consacrat lucrării lui Leonida Bodnărescu, Autori români 
bucovineni din 1909, în care aduce completări acestui reprertoriu bibliografic privind 
mişcarea culturală din Bucovina. 

Samuil I. Isopescu figurează cu amintiri, Momente din viaţa lui Eminescu, publicat în 
„Adevărul literar şi artistic" în 1923 şi cu o convorbire cu Vasile Gherasim publicată în 
„Junimea literară" tot în 1923. De aici aflăm că Eminescu îl vizitează pe Alexandru Ioan 
Cuza la sanatoriul din Dobling, unde va fi internat şi el, un deceniu mai târziu. 

O secţiune importantă este cea consacrată învăţătorilor şi profesorilor lui Eminescu, 
colegilor săi bucovineni, precum şi altor persoane care au avut legături cu poetul în cursul 
anilor. Ocupă un loc aparte prezentarea lui Vasile G. Pop, în care se aduc precizări 
biografice importante. 

Editorul nu a scăpat de greşelile de tipar şi Grigorovici este scris când „Codrat" când 
„Condrat". 

Cartea reprezintă o contribuţie remarcabilă prin bogăţia de informaţii şi elucidarea 
unor chestiuni importante. 

D. Vatamaniuc 

V. Danâlenko, O. Dobrjanskây, Akademik Stepan Smal-Stoţki. Jâtnia i 
diialnisti, Kiiv-Cernivţi, 1996, 232 p. 

Istoricul cernăuţean AlexandrDobrjanski, în colaborare cu cercetătorul kievean 
Victor Danâlenko, a încercat să pună în lumină, pe baza izvoarelor documentare şi a 
mărturiilor timpului, personalitatea complexă a unuia dintre liderii ucrainenilor bucovineni 
de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi primele decenii ale secolului al XX-iea. Studiul 
Academicianul Stepan Smal-Stoţki. Viaţa şi activitatea este structurat pe şase capitole, 
introducere, concluzii, note, date ale vieţii şi activităţii, bibliografia lucrărilor ştiinţifice şi 
politico-publicistice, materiale tipărite, cărţi, broşuri, articole privind biografia, scrisori 
edite, materiale inedite privind biografia, indice de nume, rezumat în limba germană. 
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Introducerea este axată pe modul de prezentare a activităţii lui St. Smal-Stoţki în 
istoriografia ucraineană de-a lungul timpului. Sunt prezentate memorialistica şi studiile 
documentare care au stat la baza monografiei, menţionându-se aspectele ce au rămas în 
afara investigaţiilor celor doi cercetători. 

Capitolul I, Calea În ştiinţă, prezintă date referitoare la familia şi viaţa lui 
St.Smal-Stoţki (născut în actuala regiune Lvov, fosta Galiţie austriacă), la studiile efectuate 
la Uniiversiatatea din Cernăuţi, la accederea, în urma susţinerii doctoratului în filologie la 
Universitatea din Viena, în corpul profesoral al Universităîii cernăuţene (martie 1885). 

În capitolul al II-iea, Pentru ortografia fonetică, sunt oglindite demersurile lui 
Smal-Stoţki şi ale altor poporanişti ucraineni din Bucovina şi Galiţia, făcute în vederea 
constituirii limbii ucrainene pe temeiuri ştiinţifice, fapt consacrat în anul şcolar 1893/1894, 
prin rezoluţia Ministerului Cultelor şi Învăţământului, din 25 noiembrie 1892. 

Activitatea politică a lui St. Smal-Stoţki (deputat în Dieta Bucovinei între 
1892-1912) în vederea emancipării etniei ucrainene, acţiunile societăţilor 

naţional-culturale ucrainene din Bucovina, în deceniile de la hotarul secolelor XIX şi XX, 
sunt analizate în capitolul În vâltoarea vieţii publice. 

Conflictele politice în jurul activităţii Băncii Ţării, a şcolilor populare, lupta între 
autohtonişti şi galiţieni, au fost prezentate în capitolul al IV-iea, Contrarierea. 

Capitolul al V-lea este consacrat activităţii lui St. Smal-Stoţki în anii primului război 
mondial şi a luptelor de eliberare. 

Stabilirea în Cehoslovacia şi cercetările în domeniul filologiei şi istoriei ale universita
rului, întreprinse între anii 1920-1938, sunt prezentate în capitolul Activitatea În emigraţie. 

Autorii monografiei au reuşit să prezinte, cu argumente şi într-un mod echilibrat, 
viaţa şi activitatea ştiinţifică şi politică a lui St. Smal-Stoţki, personalitatea, probabil, cea 
mai însemnată şi cu contribuţii determinante în procesul de formare a identităţii naţionale 
a ucrainenilor bucovineni. 

Ştefan Purici 

„Glasul Bucovinei", revistă trimestrială de istorie ş1 cultură, 

Cernăuţi-Bucureşti, IV, 1997, 1(13) 

Numărul din 1997 al revistei „Glasul Bucovinei" aduce în faţa cititorului un sumar 
bogat, care reuneşte articole cu o problematică diversă, axată pe teme de istorie, teorie, 
critică şi istorie literară, folclor, personalităţi bucovinene, arhiva Bucovinei. 

În cadrul rubricii „Bucovina-procese istorice şi sociale", remarcăm studiul 
academicianului Radu Grigorovici, Comentariu la Descrierea Bucovinei a generalului 
Gabriel Spleny (comunicare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Bucovina 
1775-1862", Rădăuţi, 1996), în care analiza unuia dintre cele mai importante documente, 
rămase din 'perioada austriacă scoate în evidenţă metodologia studierii unor astfel de texte 
şi aduce clarificări asupra problemelor legate de componenţa etnică a populaţiei din Nordul 
Moldovei la ocuparea acesteia de către austrieci. 

Ştefan Hostiuc face o incursiune asupra presei româneşti din Nordul Bucovinei 
(Jocul de-a cultura sau cultura ca instituţie? O retrospectivă tematică a presei româneşti 
din nordul Bucovinei - II), cu scopul de a sublinia conexiunile dintre cultura română şi 
instanţele puterii, care au dus la transformarea, după cel de al doilea război mondial, a 
fenomenului cultural românesc, sub aspect instituţional, într-un „joc de-a cultura", situaţie 
asupra căreia presa liberă şi independentă poate lua atitudine. 
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Fenomenul cultural românesc din Bucovina istorică este tratat succint în articolul 
Cultura românească în Bucovina în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea, semnat 
de Ilie Luceac. necesitând o documentare vastă, subiectul este tratat doar printr-o „analiză 
retospectivă a actului de cultură în Bucovina", cu referiri la perioada celei de-a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-iea. 

Unul din aspectele dezvoltării economice a Bucovinei este surprins de Ioan Lupu în 
articolul Scurt istoric al căilor ferate din Bucovina. 

Rubrica „Personalităţi bucovinene" continuă prezentarea, prin grija doamnei Rodica 
Şcraba, a unora dintre membri Societăţii Academice „Junimea" (Membri marcanţi ai 
Societăţii Academice „Junimea" din Cernăuţi de la înfiinţre ei, în anul 1878, şi până la 
jubileul semicentenar din 1928). Scriitorul generaţiei de la 1848, Iraclie Porumbescu, este 
evocat, prin prezentarea câtorva date bibliografice şi a operei sale, de Vasile Precup în 
articolul /rac/ie Porumbeescu - scriitor paşoptist. 

Teoretizând asupra Modele/or culturale în literatura universală (//), Anatol Neamţu 
concluziona că „în literatura secolului XX subiectele tradiţionale funcţionează nu ca 
«proprietăţi» ale culturii care le-a creat ( ... ) ele vădesc o tendinţă spre universalizarea 
principială a caracteristicilor lor formale şi substanţiale. Caracterul notoriu al structurilor 
tradiţionale şi problematica lor universală determină diferite culturi naţionale să se 
adreseze lor în anumite epoci istorice, t;·atându-le asemănător sub aspect ideatic şi tematic". 

Revista „Glasul Bucovinei" continuă prezentarea monografiei Satul nostru Mahala din 
Bucovina. Însemnări pentru mai târziu (Ionică Nandriş) şi începe cu acest număr, publicarea 
jurnalului uneia dintre personalităţile marcante ale Bucovinei, Constantin Morariu (Cursul 
vieţii mele), o adevărată cronică a vieţii bucovinene din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. 

Semnalăm prezentarea în numărul de faţă al revistei cernăuţene a unor poezii din 
culegerea Mănăstirea de cuvinte, a membrilor cenaclului „Mircea Streinul" de la 
Universitatea din Cernăuţi şi a unor piese de folclor bucovinean din colecţia profe'sorului 
Valeriu Zmoşu din Raionul Storojineţ. 

După ce, la rubrica „Conferinţe. Cărţi", Ştefan Purici prezintă simpozionul naţional 
„Bucovina - file de istorie" şi Vasile Tărâţeanu recenzează lucrarea semntă de Adrin Dinu 
Rachieru, Poeţi din Bucovina, revista îşi încheie numărul prezentând „Cronica vieţii 
cernăuţene". Sunt aduse în actualitate, două probleme ale vieţii culturale cernăuţene: 
Conferinţa Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu" (Maria Toacă) şi 
Despre ridicarea monumentului lui Ştefan ce/ Mare în Codrii Cosminului: o concluzie, o 
notă informativă şi o interpelare de deputat. În legătură cu această din urmă chestiune, 
citiorului îi sunt prezentate trei documente, model al discursului paralele. Surprind Nota 
istorică informativă .. „ alcătuită de docentul Botuşanski V. M., şeful catedrei de Istorie a 
Ucrainei a Universităţii de Stat din Cernăuţi (inexactităţile istorice sunt uşor de remarcat) 
şi Concluzia ... „cu privire la eternizrea memoriei lui Ştefan ce/ Mare ... ", semnată de 
profesorii de la Facultatea de Istorie a Universităţii cernăuţene. Afirmarea istoricilor 
ucraineni, privitoare la faptul că demersurile românilor nord-bucovineni pot fi apreciate 
„fie ca necunoaşterea de către iniţiatori a trecutului istoric al ţinutului, fie ca urmărirea 
unor anumite scopuri politice conjuncturale, fie ca lipsă de tact naţional'', scoate în 
evidenţă, aşa cum sublinia deputatul Vasile Tărâţeanu în interpelarea sa, evitarea abordării 
şi soluţionării, de către autorităţile ucrainene, a acestei probleme în conformitate cu 
reglementările Constituţiei Ucrainei şi cu actele juridice internaţionale referitoare la 
drepturile minorităţilor etnice. 

Putem considera că revista „Glasul Bucovinei" are deja o tradiţie în prezentarea 
fenomenului cultural românesc, înscriindu-se în rândul publicaţiilor care favorizează 
afirmarea unei istoriografii româneşti în regiunea Cernăuţi. 

Rodica Jaţencu 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



EDIŢIA A VII-A A LUNII BUCOVINEI 
28 octombrie-28 noiembrie 1997 

CRONICĂ 

Filiala Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina a 
organizat o serie de acţiuni între 28 octombrie şi 29 noiembrie 1997, consacrate celei de-a 
79 aniversări a revenirii Bucovinei la România. Ţin comunicări: acad. Vladimir Trebici, 
preşedintele de onoare al Societăţii, acad. Ştefan Ştefănescu, Alexandrina Cernov, Pavel 
Ţugui, Petru Bejenaru, D. Vatamaniuc. Sunt evocate personalităţi cu rol important în viaţa 
Bucovinei, ca Doxachi Hurmuzachi şi Ion Gramadă, precum şi împlinirea a 500 de ani de la 
bătălia de la Codrul Cosminului şi 125 de ani de la înfiinţarea Liceului „Eudoxiu 
Hurmuzachi" din Rădăuţi. Se prezintă cărţile Îmblânzirea curcubeului de Mihai Prepeliţă, 
Icoane de dor de Vasile Posteucă, Istoria literaturii române în Bucovina de Constantin 
Loghin, precum şi revistele „Glasul Bucovinei" şi „Analele Bucovinei". Adunarea solemnă 
se ţine la 28 noiembrie 1997, iar la 29 noiembrie se oficiază parastasul martirilor, eroilor şi 
personlităţilor bucovinene. 

D. Vatamaniuc 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ: „TJ!AIAN BRĂILEANU ÎN ISTORIA 
SOCIOLOGIEI ROMANEŞTI", 15 octombrie 1997 

Printre personalităţile pe care Bucovina le-a dat culturii româneşti, un loc de seamă 
îl are Train Brăileanu. Născut la 14 septembrie 1882, în comuna Bilca, din fostul judeţ 
Rădăuţi, ca fiu al învăţătorului Gheorghe Brăileanu, fost director al şcolii din Bilca, vreme 
de 40 de ani - Traian Brăileanu a fost purtătorul celor mai frumoase însuşiri ale bucovinea
nului de altă dată, de origine ţărănească, cărora le-a dat strălucire în viaţa şi opera sa. 
Destinul său a fost tragic, aşa cum dramatică a fost şi istoria României în ultimele decenii. 

În perioada interbelică, Traian Brăileanu a fot profesor la Universitatea din Cernăuţi, 
unde a predat sociologia, etica şi politica, suplinind şi cursul de istoria filosofiei. A publicat 
lucrări fundamentale de sociologie, culminând cu sinteza Teoria comunităţii omeneşti. 
Cunoştinţele sale temeinice în domeniul limbii germane şi al limbilor clasice - elina şi 

latina - l-au jutat să ne dea traduceri remarcabile din Kant şi Aristotel. Opţiunea sa politică 
- a fost ministru al instrucţiunii publice, al cultelor şi artelor în guvernul naţional-legionar 
(septembrie 1940 - ianuarie 1941) - a fost plătită cu suferinţă, inclusiv cu detenţia în 
închisoarea din Aiud, unde a şi murit la 3 octombrie 1947, în vârstă de 65 ani. În perioada 
totalitarismului comunist, opeia sa ştiinţifică nu a fost recunoscută. Numele profesorului a 
fost interzis. Abia după decembrie 1989, numele şi opera profesorului Traian Brăileanu au 
reintrat în circuitul ştiinţific. S-au publicat studii, în reviste!e Academiei Române -
„Revista de filosofie", „Sociologie românească" - în alte reviste şi cărţi. Surpriza a fost 
imensă: cercetătorii, în special, cei tineri descopereau un remarcabil sociolog şi filosof. S-au 
întreprins acţiuni de editare şi de reeditare a operei profesorului Traian Brăileanu. O 
contribuţie importantăa avut-o regretatul prof. dr. Leon Ţopa (1912-1996), fostul asistent şi 
colabortor al profesorului, acad. Vladimir Trebici, fostul său student, urmaşii profesorului -
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ing. Tudor Brăileanu, Veronica-Maria Brăileanu (căsătorită Ţopa), care a pus la dispoziţia 
viitorilor editori, materialele din arhivele Profesorului, inclusiv un fragment de jurnal 
(1901-1910). 

Institutul de Sociologie al Academiei Române a avut lăudabila iniţiativă de a orgniza 
o sesiune ştiinţifică: „Traian Brăileanu (1882-1947) în istoria sociologiei româneşti", ale 
cărei lucrări s-au desfăşurt în ziua de 15 octombrie 1997. Sesiunea a fot comemorativă dar şi 
aniversară (115 ani de la nşterea Profesorului). După cuvântul introductiv rostit de prof. 
Ştefan Costea, au fost prezentate următoarele comunicări: 

- Dumitru Dumitrescu, doctorand în sociologie: Fundamente epitmologice ale 
sistemului său sociologic. 

- Prof. Dr. Maria Larionescu: Traian Brăileanu, un interacţionist simbolic. 
- Prof. Lucian Stanciu: Teoria elitelor ascetice. 
Autorul acestor însemnări a prezntat comunicarea: Traian Brăileanu, omul şi opera. 

Textul comunicării se publică integral în numărul de faţă, de aceea nu ne vom referi la 
acest material. 

D. Dumitrescu a analizat o parte mai puţin cunoscută a sistemului sociologic al lui 
Traian Brăileanu, anume fundamentul său filosofie, care îl deosebeşte de sociologii din 
epocă, prof. D. Gusti şi prof: P. Andrei. Bun cunoscător al filosofiei clasice şi germane, 
prof. Traian Brăileanu s-a străduit să ne dea un sistem, integrând sociologia, etica şi 
politica, iar pe de altă parte să-i asigure bazele filosofice. 

Prof. Maria Larionescu (Universitatea din Bucurşti) a plasat sociologia lui Traian 
Brăileanu în contextul mai general al sociologiei internaţionale, stabilind corelaţii intere
sante cu alte sisteme sociologice, identificând elemente de modernitate de mare actualitate. 

Profesorul Lucian Stanciu s-a referit la teoria elitelor în concepţia lui Traian 
Brăileanu în raport cu teoriile lui Vilfredo Pareto şi Gaetno Mosca. Interesante au fost 
observaţiile conferenţiarului, privind rolul sociologilor în acţiunea politică, cu exemplificări 
din viaţa mai multor generaţii de sociologi. 

Contribuţii la cunoaşterea vieţii profesorului T. Brăileanu a adus ing. Tudor 
Brăileanu. care a relatat împrejurările în care a fost adus trupul neînsufleţit al lui T. 
Brăileanu de la închisoarea din Aiud şi înhumat în Cimitirul Sf. Vineri din Bucureşti, unde 
Profesorul odihneşte alături de tatăl său, Gheorghe, de fratele său mai mare, „bădiţa" 
Constantin şi de alţi membri ai familiei". 

Comunicările se vor publica într-un volum. Să sperăm că şi încercările de editare şi 
reeditare a operei Profesorului vor avea succes, redând publicului larg şi cercetătorilor 
personalitatea complexă a unui mare sociolog şi gânditor. 

Acad. VI. Trebici 

TÂRGUL OLARILOR „OCHIUL DE PĂUN", RĂDĂUŢI, 
LA A XV-A EDIŢIE 

Iniţiativa organizării de târguri ale olarilor la Rădăuţi aparţine Muzeului Etnografic din 
localitate. Ediţia din acest an fiind una jubiliară, vom face o scurtă retrospectivă şi asupra 
celorlalte. Prin organizarea acestor târguri la Rădăuţi a fost reactualizată o veche tradiţie 
desfăşurată odinioară în Bucovina. Scriitorul Emanuil Grigorovitza descria la începutul 
secolului nostru un asemenea târg, organizat la Cernăuţi, la care veneau tot felul de „care 
mari trase uneori de câte patru, cinci părechi de cai şi încărcate cu olărie, sticlărie, fierărie 
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şi alte mărfuri mărunte. N-am înţeles niciodată - scria el - cine Dumnezeu cumpăra atâta 
amar de blidărie ce era îngrămădită acolo, în nenumărate tarabe, cu căruţele mari din dosul 
lor, înalte cât casa"1• 

Prima ediţie a târgului s-a desfăşurat în perioada 4-7 august 1983 şi au participat 
olari din judeţele Olt (Oboga şi Româna), Argeş (Coşeşti), Arad (Hălmăgel), Botoşani 
(Mihăileni), precum şi din Rădăuţi şi Marginea. Preşedinte al juriului la această ediţie a fost 
regretatul etnolog Tancred Bănăţeanu. A doua ediţie, desfăşurată între 3-5 august 1984, s-a 
bucurat de prezenţa mai multor olari. Pe lângă cei de la prima ediţie, au mai venit meşteri 
din Corund (Harghita), Vidra-Ireşti (Vrancea) şi Horezu (VâJCea). De data aceasta, 
preşedinte al juriului a fost regretatul cercetător Ion Vlăduţiu, care va reveni şi la 
următoarele ediţii. La cea de a treia ediţie, desfăşurată în perioada 2-4 august 1985, au fost 
prezenţi olari din aceleaşi centre, mai puţin Hălmăgel (Arad), dar au venit pentru prima 
dată şi meşteri din Miercurea-Ciuc şi Baia Mare. La ediţia a IV-a (7-9 august 1986), pe 
lângă meşterii din centrele prezente şi la cele anterioare, au venit în plus olari din 
Ciolpani-Pisc (Ilfov). Ediţia a V-a (5-7 august 1987) s-a bucurat aproximativ de aceeaşi 
participare. Începând cu ediţia a VI-a (5-6 august 1988), târgul de la Rădăuţi se desfăşoară 
sub genericul „Ochiul de păun", unul din ornamentele specifice ceramicii tradiţionale de 
Rădăuţi. La această ediţie a fost prezent pentru prima dată la Rădăuţi centrul de olărie de 
la Dumeşti (Vaslui). Cea de a VII-a ediţie (3-6 august 1989) s-a bucurat de aceeaşi largă 
participare a meşterilor din centrele prezente şi la ediţiile anterioare, venind pentru prima 
dată şi meşteri din centrul Mânzăleşti (Buzău). Atunci s-a instituit marele premiu 
„Constantin Colibaba". Ediţia a VIII-a din anul 1990 (3-6 august) a avut o participare mai 
redusă, pentru ca, începând cu ediţia a IX a (2-4 august 1991 ), numărul meşterilor 
participnţi să crească din nou (au fost prezente 11 centre). Începând cu ediţia a X-a, târgul 
olarilor se desfăşoară concomitent cu Festivalul internaţional de folclor „Arcanul". La 
această ediţie (31 iulie-2 august 1992) au fost prezenţi 18 meşteri din centrele cunoscute din 
ţară, şi, pentru prima dată (şi singura până acum), 5 olari din republica Moldova (Holgieni
Călăraşi, Turceni şi Ciorăneşti - Nisporeni). Începând cu această ediţie şi până la cea din 
acest an (1997) preşedinte al juriului va fi cunoscutul folclorist şi etnograf ieşean, Dr. Ion 
H. Ciubotaru. Ediţia din anul 1993 (a XI-a) a fost una obişnuită, cu participarea centrelor 
cunoscute, dar crescând numărul celor din Corund (Harghita). La ediţia a XII-a (12-14 
august 1994) au participat aceeaşi meşteri din centrele cunoscute, dar au fost prezenţi, 
pentru prima oară lŞi singura) meşteri olari din Kosovo - Ucraina, care continuă tradiţia 
cunoscutei ceramici „de Kuty". La ediţia a XIII-a (11-13 august 1995) au participat 30 
meşteri din 8 centre din ţară, fiind prezenţi pentru prima dată meşteri din Botoşani şi 
Dorohoi. De aceeaşi prezenţă se vor bucura şi ediţia a XIV-a (9-11 august 1996) şi a XV-a 
(8-10 august 1997). Mai menţionăm că în afară de prima ediţie (1983) şi cea de a XV-a 
(1997), care s-u organizat în aer liber, toate celelalte au avut loc în incinta fostei pieţe 
agroalimentare din localitate. Târgul nu este numai un simplu loc de vânzare-cumpărare a 
produselor de olărie, ci şi un bun prilej de cunoaştere a celor mai frumoase şi utile produse 
din acest domeniu, cu vechi tradiţii pe tot teritoriul României. 

Dragoş Cusiac 

1 Em. Grigorovitza, Cum a fost odată. Schiţe din Bucovina, ediţia I, Bucureşti, 
Editura Librăria Naţională, 1911. 
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PROJECT REGIONALPARTNERSCHAFf ZWISCHEN DEM 
BEZIRK SCHW ABEN UND DER NORD- UND SUDBUKOWINA 

„EURODREICK SCHW ABEN CZERNOWITZ SUCZAWA", 
partea a treia, Suceava - Rădăuţi, 2 - 11 august 1997 

În perioada 2-11 august 1997, s-a desfăşurat la Suceava, ultima întâlnire săptămânală 
din cadrul proiectului „Eurodreick Schwaben-Czernowitz-Suczawa", care a reunit tineri 
din Germania, Ucraina şi România, în scopul facilitării procesului de cunoaştere reciprocă, 
prin schimbul de valori culturale, realizat pe parcursul a trei ani de zile. Grupul român a 
fost condus de Ovidiu Bâtă, cercetător ştiinţific la Centrul de Studii „Bucovina". 

Posibilităţile de documentare au fost vaste, în cadrul programului fiind expuse teme 
legate de istorie, învăţământ, religie, aspecte sociale, politice, economice, administrative, 
minorităţi, folclor, turism şi ecologie, pe parcursul întregii săptămâni având loc expuneri, 
discuţii cu specialişti în diverse domenii, vizite la anumite instituţii. 

Participanţilor li s-au prezentat expuneri legate de istoria oraşului Suceava, susţinute 
de dl profesor universitar Mihai Iacobescu şi dna muzeograf Victoria Paraschiva Batariuc, 
prin intermediul căruia tinerii au cunoscut anumite obiective istorice (cetatea Zamca, Biserica 
Armenească, Biserica Sf. Dumitru, Curtea Domnească, Cetatea de Scaun a Sucevei), au vizitat 
Muzeul Bucovinei şi au aflat date despre Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava. 

Întâlnirile de la Prefectura judeţului Suceava, Consiliul Judeţean, primărie, camera 
de Comerţ, unde participanţii au fost primiţi de domnii Vasile Ilie - prefect, Gavril Mârza -
preŞedintele Consiliului Judeţean, Constantin Sofroni - primarul oraşului Suceava, Mircea 
Tănase - preşedintele camerei de Comerţ şi alţi reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai 
partidelor politice (PNŢCD, PNL, PNLCD, PAR, PD, PSDR, PDSR, PS), au adus în 
discuţie probleme legate de structura administrativă a judeţului, legăturile acestuia, prin 
parteneriat cu alte regiuni, probleme ale partidelor politice şi cele legate de structura 
economică a judeţului. A fost vizitat şi Inspectoratul judeţean, unde dl inspector general 
Vlad Boeru a susţinut un referat despre sistemul de învăţământ din România. Tinerii au 
mai vizita Banca de Gene din Suceava, redacţia ziarului „Crai Nou" şi Radio Agapia. Prin 
intermediul dnei inspector Victoria Timofiev, a dlui deputat al minorităţii ucrainene din 
România, Vichentie Nicolaiciuc şi a dlui Carol Mohr, preşedintele Forumului German din 
Rădăuţi, participanţilor li s-au prezentat probleme legate de minorităţile germană şi 
ucraineană. Prin vizitarea unora dintre cele mai frumoase mănăstiri ale Bucovinei (Putna, 
Voroneţ, Humor, Suceviţa) tinerii au avut posibilitatea de a afla câteva date despre viaţa 
religioasă şi bisericească din judeţul Suceava. 

În cadrul acestei acţiuni, o zi a fost destinată unei excursii pe traseul Câmpulung Moldo
venesc - Vatra Dornei - Rarău, prilej cu care dnii cercetători Ovidiu Bâtă şi Sorin Trelea 
au prezentat căteva probleme legate de turism, ecologie şi protecţia mediului în Bucovina. 

În program a fost inclusă şi participarea la Festivalul folcloric „Arcanul", care s-a 
desfăşurat la Rădăuţi, în perioada 8-10 august şi unde a fost reprezentată, printr-un grup 
format din tinere prticipante la proiectul Eurodreieck ... , şi Germania .. 

În finalul acţiunii a avut loc o retrospectivă metodico-didactcă, în cadrul căreia s-a 
discutat despre poiectul Eurodreieck ... şi s-au făcut propuneri pentru eventuale reîntâlniri. 

Cu această întâlnire s-a încheiat programul organizat de autorităţile bavareze, care 
s-a desfăşurat în trei etape, în Germania, la Augsburg (1995), în regiunea Cernăuţi (1996) şi 
judeţul Suceava (1997). 
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Conceput şi organizat ca un program pentru tineret, proiectul Eurodreieck ... a 
urmărit crearea unei imagini corecte asupra realităţilor din cele trei ţări din perspectiva 
integrării europene. 

Rodica Iaţencu, Ovidiu Bâtă 

CRONICA UNEI MANIFESTĂRI INTERZISE 

Încă de la începutul anilor '90, anticipând aniversarea a 500 de ani de la istorica 
bătălie de la Codrii Cosminului, societăţile naţional-culturale româneşti din regiune 
Cernăuţi au iniţiat demersuri în vederea înveşnicirii în piatră a memoriei lui Ştefan cel 
Mare, elaborând şi un proiect al viitorului monument. Iniţiativa a fost lansată, în mod 
oficial, în timpul lucrărilor Congresului I al românilor nord-bucovineni, din 7 iunie 1992, 
ideea fiind reconfirmată cu ocazia desfăşurării diverselor întruniri şi manifestări social
culturale ale societăţilor româneşti din regiune. Un comitet organizatoric, format din 
reprezentanţi ai diverselor categorii sociale, s-a constituit în anul 1994. 

În urma demersurilor locuitorilor satelor Voloca şi Hruşăuţi, a altor români 
bucovineni, Consiliul sătesc Voloca, prin hotărârea sa din 1 septembrie 1994, a repartizat 
un teren cu o suprafaţă de 0,5 ha pentru ridicarea viitorului monument. La 22 martie 1995, 
Consiliul raional Hliboca de deputaţi ai poporului a aprobat această hotărâre. Ambele 
documente au fost înaintate pe adresa Direcţiei pentru Cultură a Administraţiei de Stat a 
Regiunii Cernăuţi spre a se elibera actele necesare demarării lucrărilor. 

În paralel, a fost creat un colectiv de sculptori, în care au intrat D. Gorşcovschi, 
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Ucraina, I. Drobot, de la Catedra de Arhitectură 
a Universităţii Politehnice din Chişinău, şi M. Gorşcovschi, absolventul instituţiei numite, 
în faţa căruia a fost fixată sarcina de a elabora proiectul dorit. 

Între timp, deciziile aprobate de Consiliile de deputaţi din Voloca şi Hliboca zăceau în 
sertarele funcţionarilor cernăuţeni, autorităţile ucrainene tergiversând soluţionarea chestiunii. 

Societăţile româneşti au organizat şi o campnie de colectare a fondurilor necesare 
finalizării proiectului arhitectonic, adunând, până în primăvara lui 1996, peste zece mii de 
semnături. În şedinţa comună, din 18 aprilie 1996, a conducerii Alianţei Creştin-Democrate 
a Românilor din Ucraina, a Asociaţiei Ştiinţifico-Pedagogice „Aron Pumnul" din Ucraina, 
a Societăţii pentru Cultura Romnească din Regiunea Cernăuţi, a fot adoptat prognnul 
Renaşterea şi dezvoltarea etniei româneşti din Ucraina (Propuneri pentru Programul de 
stat privind dezvoltarea culturilor minorităţilor naţionale din Ucraina pentru perioada de 
până în anul 2000), prin care se aducea la cunoştinţa autorităţilor statului intenţia de a 
înălţa un monument în cinstea lui Ştefan cel Mare. 

Îngrijorarea opiniei publice, trecerea timpului, au făcut ca I. Popescu, deputat în 
Parlamentul Ucrainei, şi V. Tărâţeanu, deputat în Consiliul de deputaţi ai poporului din 
Regiunea Cernăuţi, să adreseze o interpelare Administraţiei cernăuţene privind soarta 
demerurilor românilor bucovineni. Aceasta din urmă, la 4 septembrie 1996, a trimis o 
scrisoare la Facultatea de Istorie a Universităţii din Cernăuţi, solicitând efectuarea unei 
analize „istorice" a chestiunii. 

După câteva luni de muncă patriotică, 12 istorici ucraineni au formulat Concluzia 
privind Hotărârea Comitetului executiv al Consiliului raional Hliboca de deputaţi ai 
poporului, din 22 martie 1995, „Cu privire la eternizarea memoriei lui Ştefan fan cel Mare 
şi instituirea unei plăci comemorative scriitorului V. E. Posteucă", precum şi Nota 
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istotorică informativă privind cauzele războiului po/ono--molovenesc din 1497 de pe 
teritoriul Bucovinei şi consecinţele lui. 

Tezele universitarilor ucraineni pot fi rezumate în modul următor: 1. Demersurile 
românilor nord-bucovineni au pornit fie din necunoaşterea trecutului istoric al ţinutului, fie 
din urmărirea anumitor scopuri politice conjuncturale, fie din lipsă de tact naţional; 2. 
Deoarece bătălia de la 1497 a avut loc între statele medievale Polonia şi Moldova, 
glorificarea eroilor acesteia se poate face pe teritoriile actualelor state Polonia, Moldova şi 
România; 3. Pe teritoriul regiunii Cernăuţi doar statul suveran Ucraina poate decide pe 
cine şi unde să omagieze (sau să nu omagieze) prin mijloace monumentale; 4. Un 
monument al lui Ştefan cel Mare există deja în Suceava, „adică în Bucovina", precum şi 
altul la Chişinău; 5. Ridicarea monumentului, legat de o victorie asupra Poloniei, va 
provoca în mod obligatoriu dezacordul şi un posibil protest din partea conducerii acestui 
stat; 6. Deoarece în ambele armate - poloneză şi moldovenească - au luptat şi ucraineni, 
glorificarea uciderii ucrainenilor pe teritoriul Ucrainei este neraţională; 7. Ridicarea 
monumentului va stârni nemulţumirea populaţiei fostei Galiţii, fiindcă Ştefan cel Mare, 
„împreună cu agresorii turci", a înfăptuit marşurile sale cuceritoare, jefuind, distrugând, 
răpind „mii şi mii de ucraineni galiţieni"; 8. Înălţarea monumentului lui Ştefan cel Mare pe 
teritoriul rgiunii Cernăuţi ar putea încuraja ridicarea unor asemenea simboluri 
comemorative şi în regiunile unde el a înfăptuit marşuri - Ivano--Frankvorsk, Ternopol, 
Lvov, Hmelniţki (vezi argumentul 7 care vine în contradicţie cu această teză); 9. Deoarece 
istoria trebuie privită nu ca o modalitate de glorificare a monahiilor, ci a maselor popular, 
„nici nu poate fi vorba despre înveşnicirea pe teritoriul Ucrainei a numelor unor asemenea 
monarhi, în particular a lui Ştefan cel Mare, care, în trecut, batjocoreau şi sărăceau 
pământul şi poporul"; 10. Poate fi ridicată doar o cruce comemorativă: „Victimelor 
războiului moldo-polon din 1497"; 11. Locul ridicării necesită precizări cu scopul unei 
apropieri maximale de „locul real" al bătăliei. 

Ţinând cont de această opoziţie „ştiinţifico"-administrativă, deputatul Vasile 
Tărâţeanu, la sesiunea Consiliului regional Cernăuţi de deputaţi ai poporului din 11 
februarie 1997, a pledat în faţa colegilor săi pentru soluţionarea pozitivă a acestei 
probleme, dar discursul său a fost bruiat şi întrerupt de stimaţii deputaţi. 

Atunci românii nord-bucovineni au hotărât ca, în ziua de Sfântul Dumitru, la 26 
octombrie 1997, la împlinirea a 500 de ani de la victoria lui Ştefan cel Mare în bătălia de la 
Codrii Cosminului, să sfinţească - dacă presiunile politice ale oficialităţilor ucrainene nu 
vor permite înălţarea - temelia sau, cel puţin, locul pentru monument întru proslăvirea 
ilustrului apărător al neamului românesc. 

La 2 iunie 1997 s-a semnt Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi 
cooperare între România şi Ucraina care, printre altele, prevede: „Părţile contractante vor 
colabora în scopul conservării şi restaurării monumentele istorice, culturale şi a locurilor 
memoriale româneşti în Ucraina, respectiv ucrainene în România şi al asigurării accesului 
la acestea, în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi" (art. 20); „Părţile contractante 
reafirmă că persoanele la care se referă acest articol (minoritatea română din Ucraina şi 
minoritatea ucraineană din România n.n.) au, îndeosebi, dreptul, exercitat în mod 
individual sau Împreună cu alţi membri ai grupului lor, la libera exprimare, la menţinerea şi 
dezvoltarea identităţii lor etnice, culturale, de limbă şi religioase, dreptul de a-şi menţine şi 
dezvolta propria lor cultură, la adăpost de orice încercare de asimilare, Împotriva voinţei 
lor" (art. 13, punct 4). 

La 1iulie1997, Gheorghii Filipciuk, şeful Administraţiei de Stat a Regiunii Cernăuţi, 
a semnat dispoziţia 389 „Cu privire la marcarea în regiunea Cernăuţi a 500 de ani de la 
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bătălia din Codrii Cosminului, raionul Hliboca", prin care erau aprobate constituirea unui 
grup de lucru şi măsurile legate de desfăşurarea evenimentului. Împuternicit cu realizarea 
acestor măsuri a fost numit V. Pavliuk, locţiitor al şefului administraţiei regionale, care 
trebuia să aibă în vedere înălţarea crucii comemorative respective, a unui complex 
memorial lângă „stejarul" lui Ştefan cel Mare, desfăşurarea unei olimpiade etnografice a 
elevilor şi a unor competiţii turistice, precum şi organizarea unui miting-parastas cu 
participarea preoţilor, reprezentanţilor puterii, obştimii din satele învecinate şi a 
societăţilor naţional-culturale din regiune. 

Peste două săptămâni, conducerea regiunii Cernăuţi şi cea a judeţului Suceava au 
semnat Actul adiţional la Protocolul privind colaborarea între cele două unităţi 
administrative. La conferinţa de presă, Gheorghii Filipciuk a spus următoarele: 
„Referindu-mă la marcarea în regiune a 500 de ani de la bătălia din Codrii Cosminului, aş 
vrea să vă pun la curent cu faptul că poziţia conducerii ţinutului în acest plan e pozitivă. 
Personal voi participa la această sărbăto<..re. N-aş dori să vorbesc în general, căci 
nemarcarea acestei date importante ar însemna să nu-ţi stimezi vecinii, de aceea propun o 
activitate concretă în direcţia dată, pentru a găsi căi civilizate de realizare reuşită a acestor 
planuri, pentru ca marcarea acestui eveniment istoric să decurgă la nivelul importanţei lui". 

Însă autorităţile cernăuţene au tergiversat soluţionarea juridico-administrativă a 
problemei, ajungându-se până la sprijinirea din umbră a unei campanii antiromâneşti, 
materializată în diverse apeluri, declaraţii, articole „ştiinţifice" etc. Astfel, la 10 iulie 1997, 
15 formaţiuni politice şi naţional-culturale ucrainene au făcut o „Adresare" către 
Administraţia regională, în care s-au pronunţat vehement împotriva iniţiativei românilor 
nord-bucovineni. 

În pofida opoziţiei lor, românii nord-bucovineni, bazându-se pe prevederile 
legislaţiei ucrainene în vigoare, cât şi pe cele ale Tratatului bilateral (mult mai multe şi mai 
detaliate decât cele citate), intrat în vigoare cu o săptămână înainte de ziua Sfântului 
Dumitru, au hotărât să sfinţească măcar locul şi să înalţe acolo o cruce de lemn. Dar 
realizarea acestor intenţii a fost pusă în pericol prin adoptarea unor noi interdicţii ale 
administraţiei cernăuţene, care s-a opus categoric desfăşurării oricăror manifestări 
culturale care ar putea, chipurile, prejudicia relaţiile ucraineano-polone. 

La Hruşăuţi, lângă Voloca pe Derelui, oamenii, dorind totuşi să marcheze 
aniversarea a 500 de ani de la bătălia de la Cosminului, au organizat un serviciu divin, cu 
participarea unui sobor de preoţi din ambele părţi ale Bucovinei, pentru a sfinţi biserica 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, invitând musafiri din România şi Moldova, mai ales că 
acest lucru este permis şi stimulat de Tratatul româno-ucrainean: „Părţile contractante, 
potrivit prevederilor Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontal/ieră 
dintre comunităţi sau autorităţi teritoriale, vor încuraja şi sprijini contactele directe şi 
colaborarea reciproc avantajoasă între unităţi administrativ-teritoriale din România şi 
Ucraina, îndeosebi în zonele de frontieră" (art. 8). Ignorând sosirea consilierului 
Preşedintelui României, a ambasadorului României în Ucraina, a reprezentanţilor 
Guvernului României, autorităţile ucrainene de la Cernăuţi au trimis, la 24 octombrie 1997, 
Un fax oficialităţilor sucevene în care se "anunţa că prezenţa persoanelor oficiale din judeţul 
Suceava, precum şi ridicarea monumentului lui Ştefan cel Mare „ar fi inoportune" şi n-ar 
contribui „la întărirea relaţiilor viitoare dintre popoarele noastre". În urma acestei 
intervenţii, oficialităţile judeţului, cât şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, n-au mai 
putut pleca la Cernăuţi. 
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Ziua de 26 octombrie a fost extrem de agitată. Grănicerii ucraineni nu se grăbeau să 
deschidă poarta (bariera) pentru a intra pe teritoriul punctului vamal, iar odată intraţi, 
cetăţenii români erau supuşi unui „interogatoriu", ca pe timpurile „cortinei de fier". 

Serviciul divin la biserica din Hruşăuţi, la care au participat câteva mii de persoane, a 
fost urmat de citirea mesajului Preşedintelui României către românii c!in regiunea Cernăuţi 
şi de câteva alocuţiuni, menite să comemoreze fapta lui Ştefan cel Mare. Apoi, o parte din 
cei prezenţi s-a deplasat la locul viitorului monument al voievodului, care fusese sfinţit cu o 
zi înainte. 

Întreaga manifestare a decurs într-o stare de incertitudine şi confuzie în urma 
tentativelor de a împiedica desfăşurarea ei. Poziţia administraţiei cernăuţene faţă de 
valorile etniei române din partea de nord a Bucovinei dovedeşte o dată în plus ancorarea 
stabilă în vechea mentalitate totalitaristă, iar atitudinea intelectualităţii şi a mişcărilor 
politice ucrainene faţă de comemorarea lui Ştefan cel Mare vădeşte o totală lipsă de respect 
faţă de problemele şi drepturile minorităţilor etnice din Ucraina, consfinţite chiar prin 
legile acestui stat, fără să mai insistăm asupra prevederilor tratatelor internaţionale şi ale 
celui de „bună vecinătate şi cooperare". 

Ştefan Purici 
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LA DESPĂRŢIREA DE VICTOR SĂHLEANU * 

Suntem aici ca să-l conducem pe ultimul drum pe profesorul doctor docent Victor 
Săhleanu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, directorul Centrului de Cercetări 
Antropologice al Academiei Române, şi să-i dăm cinstirea cuvenită unei ilustre 
personalităţi a ştiinţei şi culturii româneşti. 

Societatea pentru Cultura şi Litetratura Română în Bucovina - al cărui membru a fost 
distinsul dispărut-, toate promoţiile de elevi ai liceului „Aron Pumnul" din Cernăuţi, foştii săi 
colegi şi prieteni, aduc astăzi fratelui lor, adormit întru Domnul, ultimul lor omagiu îndurerat. 

Profesorul Victor Săhleanu descinde dintr-o veche familie de intelectuali bucovineni, 
care a dat numeroşi preoţi, profesori şi magistraţi. Născut la 1 februarie 1924, la 
Gura-Humorului - regiune binecuvântată de unde se trage stirpea Săhlenilor - Victor a 
primit o educaţie exemplară în familia sa. Tatăl său, profesorul doctor Emilian Săhleanu 
(1886-1939), era un eminent dascăl de ştiinţe nturale, aşa cum ni-l aducem aminte noi, cei 
mai vârstnici. Între anii 1934 şi 1942 a fost elev al slăvitului liceu „Aron Pumnul"- unde 
cândva a fost profesor Aron Pumnul, avându-l ca elev pe Mihai Eminescu ·-, cel mai vechi 
liceu din Bucovina, cu un corp didactic de elită. 

Elevul Victor Săhleanu a absolvit toate clasele cu distincţie, fiind şef de promoţie în 
anul 1942, aşa cum stă înscris în anuarul liceului. Instrucţiunea sa şcolară a completat în 
mod fericit educaţia primită în familie. Era un virtuoz al pianului; împreună cu fraţii Victor 
şi Vladimir Iliescu, dădea concerte foarte apreciate la serbările liceului. 

* Cuvânt rostit de acad. Vladimir Trebici, preşedintele de onoare al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina la funeraliile prof. dr. docent Victor Săhleanu, în 
ziua de 28 august, la Cimitirul Evanghelic din Bucureşti. 

Analele Bucovinei, V, 1, p. 227- 231, Bucureşti, 1998 
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Profesorii săi - pe care i-a evocat cu veneraţie şi respect - îl considerau un copil 
minune. La vârsta de 15-16 ani i s-au publicat primele poezii, mentorul său fiind poetul 
Mircea Streinul (1910--1945), despre care a scris, în ultimii ani, pagini emoţionante. 

Tragedia Bucovinei, detrunchiată din nou, în 1940, a schimbat şi soarta familiei 
Săhleanu. Tânărul bacalaureat Victor Săhleanu s-a îndreptat spre Bucureşti, s-a înscris la 
Facultatea de Medicină. Şi-a susţinut doctoratul în medicină în anul 1949, la vârsta de 25 
ani. Setea de cunoaştere îl determină să se înscrie la Facultatea de Matematică-Fizică a 
Universităţii din Bucureşti, devenind licenţiat al acesteia. 

A avut privilegiul de a fi îndrumat de academicianul Constantin Parhon şi de 
academicianul Ştefan Mileu, devenind colaborator apreciat al acestor iluştri învăţaţi şi 
continuator al operei acestora. Şer necontestat al noii şcoli de antropologie, profesorul 
Victor Săhleanu a avut vrednici discipoli şi colaboratori. Activitatea sa ştiinţifică, 
materializtă în zeci de cărţi şi mii de studii publicate, dă dimensiunea proteică a unei 
personalităţi fără asemănare în cultura românească contemporană. 

La împlinirea vârstei de 70 ani, au fost orgnizate numeroase omagieri ale 
profesorului Victor Săhleanu. Anul 1994 a devenit - după cum remarca unul dintre 
profesorii săi - „Anul Săhleanu''. L-au omagiat, biologi şi medici, antropologi şi filozofi, 
fizicieni şi chimişti, informaticieni şi ciberneticieni, matemticieni şi psihologi şi nu în ultimul 
rând poeţii, căci, Victor Săhleanu a fost şi o figură renascentistă, amintindu-l pe celebrul 
Pico della Mirandola care avea ambiţia să cunoască tot ce se poate cunoaşte („de omni 
re scibili"). Victor Săhleanu a fost un enciclopedist, în sensul complet al acestui cuvânt. A 
semănat idei în domenii aparent puţin înrudite. A fost precursor în multe domenii. 
Rămâne în sarcina viitorului istoric al ştiinţei să inventeze cu competenţă opera 
profesorului şi să ne dea o exegeză săhleniană. Abia atunci se vor vedea dimensiunile 
operei sale, la care a trudit o viaţă, fără să-şi cruţe sănătatea. Şi câte planuri şi proiecte 
frumoase mai avea de înfăptuit! La ultima noastră întâlnire, în ziua de 1 august, am 
convenit să scriem o carte: Biologia şi demografia poporului român. A fost gândită ca un 
„opus vitae magnum''. Destinul, această necruţătoare~ µoipa, a hotărât altfel. 

A cunoscut bucurii şi recunoaşteri; nu l-au cruţat nici nedreptăţile unor oameni, pe 
care le-a suportat cu demnitate. 

Nu şi-a uitat obârşia sa bucovineană. O dată cu reactivarea Societăţii pentru Cultura 
şi Literatura Română în Bucovina, în 1990, s-a alăturat cu entuziasm acesteia. A ţinut 
conferinţe şi comunicări privind cultura şi ştiinţa din Bucovi.na. A fost înconjurat cu 
dragoste şi stimă, fiind o adevărată figură emblematică a Bucovinei istorice. 

A avut bucuria să aibă alături, la bine şi la rău, pe doamna doctor Zoe Săhleanu, 
devotata sa soţie. Mângâierea cea mai mare sunt cei doi fii ai săi: Valentin şi Adrian, 
deveniţi la râdul lor, personalităţi şi care, prin vrednicia lor, vor duce mai departe gloria 
numelui Săhleanu. 

În acest ceas trist al despărţirii de vrednicul nostru coleg şi prieten, ne înclinăm 
frunţile în faţa mormântului prea devreme deschis, rugându-l pe bunul Dumnezeu să-l 
aşeze în rândul drepţilor, aşa cum merită viaţa şi opera sa exemplară, închinată ştiinţei şi 

culturii româneşti. 
Sit tibi terra levis! iubite comiliton şi frate bucovinean. 

Acad. Vladimir Trebici http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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VICTOR SĂHLEANU, PERSONALITATE RENASCENTISTĂ 

Antropologia românească pierde prin dispariţia prof. dr. doc. Victor Săhleanu pe 
unul dintre cei mai erudiţi şi mai aleşi antropologi, capabil să interpreteze, să reunifice şi să 
articuleze multitudinea de date privitoare la om. Dar rtu numai antropologia pierde un 
mare specialist prin moartea prof. Victor Săhleanu. Medicina, matematica, ştiinţa 
informaticii, istoria ştiinţei, psihologia, cibernetica, filosofia şi multe alte domenii 
(enumerarea este aleatorie şi incompletă), în total 36 de direcţii de cunoaştere au constituit 
de-a lungul unei vieţi dedicată ştiinţei, preocupările marelui dispărut. 

S-a născut la 1 februarie 1924, la Gura Humorului, din părinţi intelectuali 
bucovineni. Copilăria şi-o petrece în ambianţa de basm a Ţării de Sus. Curiozitatea de a şti, 
dar şi de a-şi face cunoscute propriile idei îl determină ca la numai 13 ani să trimită 
contribuţii la publicaţia culturală „Ziarul ştiinţelor şi al călătoriilor" care îi acceptă 
colaborarea şi-i publică vreme de 3 ani contribuţiile, care prin diversitatea tematică îl 
anunţă pe cel care până la finele vieţii a considerat ştiinţa şi cultura, un întreg, 
.nefragmentat de frontiere. Iată spre edificare câteva titluri: „Psihologia armelor moderne", 
„Tehnica şi viaţa în viitor", „Minunile radiesteziei", „Icoane chineze", ,,Întoarcere, la 
natură". 

Bacalaureatul îl susţine în 1942 la Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi. Începe o 
perioadă grea de peregrinări şi multă suferinţă, datorate războiului şi refugiului. În acelaşi 
an, intră prin concurs la Facultatea de Medicină din Bucureşti, pe care o absolvă în 1948 cu 
o teză de doctorat reprezentativă pentru personalitatea sa: Medicina terenului. Până la 
absolvire, este încă din anul IV extern prin concurs şi preparator Ia Anatomie Patologică. 
De asemenea, până la absolvire, va fi vicepreşedintele Societăţii Studenţilor în Medicină. 
După absolvire, este numit asistent la Institutul de Endocrinologie, fiind foarte apreciat de 
prof. C.I. Parhon. Ulterior, va fi cercetător principal, până în anul 1966. Paralel, între anii 
1949-1952, va fi cercetător în antropologie, în cadrul a ceea ce fusese Institutul de 
Antropologie, înfiinţat de prof. Fr. I. Rainer. Dar activitatea sa nu s-a limitat numai la atât, 
pentru că Victor Săhleanu a fost în acelaşi timp şi medic consultant la Policlinica Colţea, 
secretar fondator al Cercului de Biologie Constitutivă, Biometrie şi Biostatică, secretar al 
Conferinţei Naţionale de Morfologie Normală şi Patologică, membru la Biometric Society, 
membru la New York Academy of Sciences, membru al Societăţii Internaţionale de 
Istoria Medicinii. 

Victor Săhleanu devine în 1966 conferenţiar de biofizică la Universitatea din Cluj, un 
domeniu interdisciplinar la a cărei afirmare în ţara noastră are probabil cea mai importantă 
contribuţie. În aceeaşi ordine de idei, trebuie să arătăm că tot lui Victor Săhleanu i se 
datorează, pe de o parte, reconsiderarea unor discipline eliminate din ştiinţă în perioada 
proletcultistă a dictaturii comuniste (este vorba de genetică şi psihanaliză) sau, pe de altă 
parte, promovarea, prin eforturi deosebite, a unor domenii noi (este vorba de cibernetică, 
ecologie, etologie, informatică). 

Din 1969, revine la Centrul de Cercetări Antropologice al Academiei Române, în 
calitate de director ştiinţific adjunct. Reîntâlnirea cu preocupările din perioada de debut 
înseamnă o revalorizare a ideilor referitoare la om, în perspectiva gândirii lui Alexis Carrel, 
exprimată în cartea Omul, acest necunoscut dar şi a concepţiei pluri- şi interdisciplinare a 
şcolii de antropolgie de la Bucureşti, care începe cu Rainer, continuă cu Mileu şi cu 
Săhleanu. 

Până în 1982, când este eliminat din ştiinţă prin înscenarea afacerii Meditaţia 
transcendentală, care a urmărit scoaterea din viaţa publică a unei mari părţi din http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



230 In memoriam 4 

intelectualitatea bucureşteanll., organizeazll. activitatea de cercetare a Centrului. Atunci se 
afirmll. noi ramuri în antropologie, se întreprind investigaţii noi, în spirit interdisciplinar, se 
inaugureazll. seminariile antropologice de miercuri, în cadrul cll.rora au loc dezbateri de 
înalt nivel, la care a participat fie numai ca prezenţe, fie în calitate de conferenţiari, o 
întreagll. galerie de personalitll.ţi din ţarll. sau strll.inll.tate. Aceste seminarii au constituit o 
formll. de învll.ţll.mânt postuniversitar de antropologie şi de ştiinţe ale omului, de o calitate 
excepţionalll.. 

Revine la Centrul de Cercetll.ri Antropologice al Academiei Române la 1 februarie 
1990, chiar în ziua în care împlinea 66 de ani, redevine director, reluând şi seminarul de 
antropologie întrerupt timp de 7 ani. Conform metodologiei sale de lucru de a-şi 
îmbunll.tll.ţi necontenit tezaurul de cunoştinţe şi a-şi restructura sistemul de gândire, 
reconsiderll. antropologia şi formuleazll. o „concepţie antropologică", pe care o publică în 
volum, în 1995. Teoria promovatll. de Victor Săhleanu este foarte cuprinzătoare, de data 
aceasta, prin dispariţia restricţiilor comuniste, el poate include în antropologie şi 
dimensiunea religioasll. a omului, poate afirma liber teze, care înainte, fie că nu puteau fi 
prezentate, fie el!. apll.reau cu „surdinll.". Se degaja din această carte nu numai ci cuprindere 
neatinsll. de nimeni până la Victor SA.hleanu, ci o dragoste şi o înţelegere superioară a 
omului, şi a omenescului care emoţioneazll.. 

Discutarea şi analiza numai a acestei opere ar putea forma materia primă cel puţin al 
unui curs de.ştiinţele omului, cu o deosebitll. forţll. de in-formare (cum îi plăcea sll. spună). 

SA. cităm şi alte contribuţii ale acestui gânditor şi cercetător, relaţionate cu 
antropologia: Chimia, fizica şi matematica vieţii (1965) - tradusă şi în limbi străine; 
Probleme de biologie umană, (1976); Probleme de sexologie masculină (1958), Vita 
sexualis (1972), Omul şi alimentaţia (1976), Omul şi îmbătrânirea (1971), Omul şi 
sexualitatea (1967) - tradusll. în limbi străine; Psihologie şi medicină (1972); Introducere 
critică în psihanaliză (1972); Concepţii despre om în medicina contemporană (1976); apoi 
Etica cercetării ştiinţifice (1967); Nobila aventură a ştiinţei (1971); Arta rece şi ştiinţa 
fierbinte (1972); Introducere critică în parafizică şi parapsihologie (1979) ca şi, tot de 
atunci, De la magie la experimentul ştiinţific. Nu putem trece peste Introducere în 
gerontologie (1969) ori peste Metode matematice În cercetarea medico-biologică (1957), cr 
şi în Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică (1966) în spiritul a ceea ce repeta mereu: 
„nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să fie străin antropologiei". 

În acest spirit, Victor Săhleanu (căruia nu putem să-i enumerăm toate cele 60 de 
volume publicate, fără a mai vorbi de studiile şi articolel.e care trec de 2 500) s-a 
manifestat şi în creaţia literară, în poezie. Astfel în 1979 publica Poemul didactic şi de-a 
lungul anilor alte volume cum ar fi: Meşterul Manole, Liturghia iubirii, Câteva cuvinte, 
Marea şi dragostea, Ecce Homo, Fişe în facsimil, între care cel mai recent Poeme Într-un 
vers care a fost răsplătit cu un premiu de creaţie literară Haiku, prilej de mare bucurie 
pentru poetul Săhleanu. 

După 1990, Victor Săhleanu se poate exprima liber şi poate contribui în felul său la 
afirmarea dragostei sale pentru ţinuturile natale, unele înstrăinate. Răspunde solicitărilor 
Societăţii pentru Cultură şi Literatură în Bucovina, participă la activitatea acestei asociaţii 
şi depune toate eforturile pentru a afirma crezul său patriotic, sentimentele sale de român. 

Trebuie să adăugăm încă o contribuţie de excepţie. Este vorba de Jurnalul lui 
Victor Săhleanu, o operă aflată în manuscris şi care a început în anii '40 şi a continuat 
peste o jumătate de secol pentru a se încheia, brusc, cu notele făcute duminică, 10 august 
1997, cu 2-3 ore înainte de accidentul vascular cerebral suferit şi care avea să-l desprindă 
de această lume, după 16 zile de suferinţe. Acest jurnal este un domeniu - putem spune 
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fără să greşim - fabulos. În el se întâlnesc oamenii cu care acesta a venit în contact, 
evenimentele generale şi personale pe care le-a întâmpinat şi înfruntat, ideile care l-au 
impresionat, lucrurile frumoase care l-au mişcat, întrebările pe care şi le-a pus, frământările 
care l-au chinuit, dar şi răsplătit întreaga viaţă, o lume întreagă, complexă, completă, densă, 
copleşitoare, emoţionantă, lumea lui Săhleanu. 

Nu am spus îndeajuns şi credem că încercarea de a-l cuprinde în totalitate pe 
Săhleanu este un demers deosebit de dificil. 

Este de datoria celor care au rămas, să valorifice la cote superioare tot ceea ce ne-a 
lăsat. Se va vădi poate că această întreprindere nu va fi deloc uşoară, pentru o astfel de 
minte fiind nevoie de multe minţi de specialişti. 

Cristiana Glavce, Ioan Oprescu 
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