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EDITORIAL 

BUCOVINA ŞI IOAN SLAVICI - UN VEAC ŞI JUMĂTATE 
DE LA NAŞTEREA PROZATORULUI 

D. VATAMANIUC 

Ioan Slavici face cunoştinţă cu Bucovina şi bucovinenii în perioada 
studiilor universitare la Viena. Aici se întâlneşte cu Eminescu, ce se considera 
el însuşi bucovinean: „Eu sunt născut în Bucovina - notează Eminescu în 
manuscrisul 2263, 44 r - , tatăl meu e bucovinean". Declaraţia poetului, potrivit 
căreia s-a născut în Bucovina, nu are bază documentară, însă ea arată că 
Eminescu se considera ca aparţinând spirilualilăţii Ţării de Sus a Moldovei. 

Studenţii români de la Viena, în cea mai mare parte originari din Bucovina, 
aveau două societăţi, care desfăşurau o bogată activitate social-culturală: 

Societatea Literară-Ştiinţifică a Românilor din Viena şi Societatea 
Literar-Socială „România", prima înfiinţată în 1864 şi a doua în 1868. Cele 
două societăţi se întâlneau, independent una de alta, în activitatea culturală 
prin cultivarea limbii române şi promovarea valorilor naţionale. Societăţile sc 
separau prin orientarea politică: spre Viena, cea dintâi, şi spre România, cea 
de-a doua, după cum se vede şi din denumirea ci. Eminescu şi Slavici se 
înscriu în amândouă societăţile, spre a oferi un exemplu de imparţialitate. Ei 
desfăşoară o activitate susţinută pentru unificarea lor şi constituirea unei singure 
societăţi a studenţilor români din Viena. Demersul lor, la care se asociază 
studenţi din ambele societăţi, este încununat de succes. Noua societate, 
Societatea Academică Socială-Literară „România Jună" din Viena îşi ţine 

adunarea de constituire în 8 aprilie 1871. Ioan Slavici este ales preşedinte, iar 
Eminescu bibliotecar, pentru păstrarea arhivei şi întocmirea corespondenţei. 
Din primul comitet mai fac parte Emanoil Logothetty, vicepreşedinte, I. Luţia, 
secretar general, D. Popovici-Barcianu, secretar de şedinţe, Sterie N. Ciurcu, 
casier, Ioan Pop, controlor. Comitetul se formează din studenţi bucovineni şi 

transilvăneni. Societatea îşi ia ca deviză chemarea lui Andrei Mureşanu din 
poezia Deşteaptă-te române: „Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă în simţiri". 

Studenţii români din Viena organizează cea dintâi manifestaţie politică, 
imediat după constituirea noii societăţi. Pregătirile au început însă mai înainte. 
Se împlineau, în august 1870, patru sute de ani de la sfinţirea Mănăstirii 

Putna, şi studenţii români din Viena consideră că nu trebuia pierdut prilejul 
pentru organizarea, la mormântul lui Ştefan cel Mare, a unei manifestaţii a 
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240 D. Vatamaniuc 2 

solidarităţii naţionale. Serbarea nu se poate ţine în august 1870, cum era 
programată, din cauza izbucnirii războiului franco-german. Delegaţia trimisă 
la Putna pentru pregătirea festivităţilor duce şi urna votivă, pe care o 
încredinţează, spre păstrare, stareţului mănăstirii. Slavici îi adresează o scrisoare, 
păstrată în arhiva Mănăstirii Putna, pe care o reproducem: 

Comitetul centra{ 
pentru serbarea 
de la Putna 

1871 

Preacuvioase Părinte.' 

Închinând Comitetul durnrile aduse la mormântul lui Ştefun cel Mure sfintei Mănăstiri 
Putnu spre a împodobi biserica din Mănăstire şi îndeosebi mormântul Măritului Erou, care 
=ace într-acea biserică. le pune totodată sub părinteasca îngrijire a Sfin/iei Voastre şi "ă roagă 
ca să primiţi a1ât aceste daruri aduse de evlavioşii români. precum şi protectoratul. ce prin 
aceasta Vi se ofereşte. 

Primiţi Preacu1•ioase Piirinte, expresiunea celei mai profi111de reverin/e u nou.1·1re. 

Ianuarie 1871 
Viena în 11114 

Ioan Slm'ici 
preşedinte 

Pentru comitei 
.Ivi. E111i11esc11. secretar 

Scrisoarea este întocmită de Slavici şi semnată de Eminescu şi este prima 
mărturie documentară prin care prozatorul se implică în viaţa politică din 
Bucovina. 

Preşedinte al Societăţii „România Jună" din Viena, Slavici este şi 

preşedinte al Comitetului Central pentru organizarea serbării de la Putna, din 
august 1871, iar Eminescu, secretar al său. 

Slavici evocă în amintirile sale de mai târziu desfăşurarea festivităţilor 
de la Putna, cărora le-au fost consacrate mai multe studii. Teodor Bălan 
întocmeşte chiar o monografie, cu multe documente. Sunt de remarcat câteva 
aspecte. Serbarea de la Putna reuneşte câteva mii de participanţi şi organizatorii 
se confruntă cu mari dificultăţi, peste care trec prin devotamentul pentru cauza 
naţională. Provinciile româneşti trimit delegaţii reprezentative. Delegaţia 
Moldovei îl avea în frunte pe M. Kogălniceanu şi din ea făceau parte primarul 
Iaşului şi personalităţi ale Mitropoliei Moldovei. 

Cuvântul de deschidere îl rosteşte Slavici, în calitatea sa de preşedinte 
al comitetului de organizare al serbării şi tot în această calitate îi salută pe 
românii de pretutindeni: „Vă salut românilor - spune el - din câteşi patru 
unghiurile! Vă salut la mormântul lui Ştefan cel Mare: umbra eroului să http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



3 Bucovina şi Ioan Slavici 241 

privegheze şi să ne conducă la adevărul speranţelor noastre". Adevărul acestor 
speranţe îl constituia idealul de unitate naţională. Alexandru D. Xenopol se 
pronunţă şi el, în cuvântarea festivă, pentru unitate naţională: „Ştefan cel 
Mare încetează - arată el - a fi eroul unei părţi a ţărilor locuite de români şi 
devine un centru pentru acelaşi neam". Studenţii purtau eşarfe tricolore, 
delegaţiile, stindarde cu inscripţii care vizau tot unitatea naţională, iar cea de 
pe urna votivă îl numea pe Ştefan cel Mare „Apărătorul existenţei române". 
Delegaţiile aduc ţărână, din provinciile lor, pe care o depun în urna votivă, 
care se aşează, cu mare ceremonie, pe mormântul domnitorului. Un moment 
emoţionant îl constituie gestul unui ofiţer român, întors din războiul 

franco-german, care îşi depune centurionul şi sabia pe mormântul lui Ştefan 
cel Mare în numele armatei române. Eminescu împarte, în timpul festivităţilor, 
poezia lui Dimitrie Gusti, La mormântul lui Ştefan cel Mare, în care se declară 
că alături de Moldova şi Muntenia şi alte provincii sunt „pământ românesc", 
iar la marea horă a participanţilor la serbare, Ciprian Porumbescu cântă la 
vioară „Daciei întregi". Congresul studenţesc, care se ţine la propunerea lui 
Eminescu, fixează ca program de activitate pentru această generaţie, lupta 
pentru unitatea culturală a tuturor românilor. 

Ioan Slavici cunoaşte, cu prilejul serbării de la Putna, cca mai marc parte 
a Bucovinei şi pe bucovineni. Intră in Bucovina venind cu trenul, din Polonia. 
anexată la Imperiul Habsburgic şi face primul popas la Cernăuţi. Este găzduit 
de Pamfil Dan - unul dintre studenţii care au avut un rol important în 
organizarea serbării de la Putna. Colindă cu el „uliţele oraşului" şi ia cuno~tinţă 
de poziţia intelectualităţii bucovinene faţă de manifestaţia studenţilor români. 
Călătoreşte cu trenul până la Siret. Participă aici la o întrunire organizată de 
Teodor V. Ştefanelli, întrunire care precede marea manifestaţie de la Putna. De 
la Siret la Dorneşti călătoreşte cu trenul şi de aici la Putna cu trăsura. Cunoaşte 
autorităţile locale şi face drumuri, cu trăsura, de la Putna la Rădăuţi, să dea 
lămuriri prefectului cu privire la scopurile serbării. Îşi asumă răspunderea 
pentru tot ce se pregătea la Putna şi izbuteşte, prin tactul care îl caracteriza, 
să convingă autorităţile locale că serbarea nu punea în primejdie siguranţa 
imperiului. 

Serbarea de la Putna se înscrie ca o primă manifestaţie a studenţilor 
români din Imperiul Austro-Ungar, cu ecou internaţional. Se demonstra că 
românii nu capitulaseră în faţa stăpânirii dualiste, în lupta lor pentru unitatea 
naţională. 

Eminescu şi Slavici sunt şi colaboratori la cele două Almanahuri scoase 
de Societatea „România Jună" din Viena. Eminescu trimite pentru Almanahul 
din 1883, poemul Luceafărul, iar în cel din 1888, i se reproduc poeziile De 
ce nu-mi vii? şi Kamadeva. Slavici trimite pentru Almanahul din 1883, O 
scrisoare din Italia, mai ales despre Sania Cecilia şi Napoli, iar în cel din 
1888 figurează cu nuvela Bobocel. 
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Societatea „România Jună" apreciază prezenţa activă a lui Eminescu şi 
Slavici la conducerea ei şi-i numeşte „membri emeritaţi". Epoca studiilor 
vieneze înseamnă pentru Slavici cunoaşterea Bucovinei şi a bucovinenilor şi 
stabilirea prieteniei cu Eminescu, devotată şi durabilă, unică în istoria noastră 
literară. 

Ioan Slavici se implică în viaţa politică din Bucovina şi după ce se 
stabileşte la Bucureşti. 

Se împlinea un secol de la anexarea Ţării de Sus a Moldovei, numită de 
Imperiul Habsburgic, Bucovina, şi Curtea din Viena pregătea mari festivităţi 

la Cernăuţi pentru 1875. Stăpânirea austriacă urmărea să dea mare strălucire 
acestei festivităţi şi programează şi inaugurarea Universităţii din Cernăuţi. 
Guvernul României pregăteşte şi el un răspuns la aceste manifestaţii. Se 
preconiza ca la Cernăuţi să participe şi împăratul cu suita sa. Ministerul Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice hotărăşte să înceapă tipărirea documentelor culese de 
Eudoxiu Hurmuzachi cu cele privitoare la Bucovina. Istoricul bucovinean le 
copiase din arhivele din Viena şi din alte localităţi, în curs de mai multe 
decenii; la încetarea lui din viaţă, în februarie 1874, ele rămân în scama lui 
Gheorghe Hurmuzachi, fratele său. Maiorescu, ministru al Cultelor şi 

lnstrncţiunii Publice, convine cu Gheorghe Hurmuzachi ca întreaga colecţie a 
documentelor ~i lucrările lui Eudoxiu Hurmuzaehi sfi fie trimisă la Bucureşti. 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice formează o comisie din care fac 
parte Mihail Kogălniceanu, Al. Odobescu, D. A. Sturza şi Th. Rosetti. care să 
~c ocupe de tipărirea documentelor şi a lucrărilor istoricului bucovinean. Slavici 
este numit secretarul acestei comisii şi aduce o contribuţie decisivă în 
cunoaşterea dramei acestei provincii româneşti. 

Documentele culese de Eudoxiu Hurmuzachi priveau o lungă perioadă 
istorică şi acopereau vreo 20000 de pagini de manuscris. Comisia hotărăşte să 
înceapă tipărirea lor cu volumul VII, în care intrau documentele privind anexarea 
Bucovinei. Slavici desfăşoară o muncă ieşită din comun pentru selecţionarea 
documentelor privind Bucovina din întreaga colecţie. Acest volum nu se poate 
tipări în 1875, din motive uşor de înţeles şi apare în 1876. Comisia hotărăşte 
să facă o selecţie a acestor documente şi să le publice în traducere românească. 
Slavici selectează documentele, le traduce în româneşte şi le tipăreşte în broşura 
Răpirea Bucovinei după documente autentice, în 1875. M. Kogălniceanu 

întocmeşte Prefaţa, în care denunţă anexarea Bucovinei de către Imperiul 
Habsburgic ca o acţiune imperialistă, în care foloseşte ocupaţia militară şi 

corupţia diplomaţilor. Slavici tipăreşte şi o versiune franceză a broşurii, Rapt 
de la Bukovine d'apres documents authentiques, cu circulaţie în Europa. 
Eminescu trece broşura în Bucovina şi ea este trimisă, pe diferite căi, 

organizatorilor festivităţilor şi intelectualilor bucovineni. Guvernatorul 
Bucovinei dă dispoziţii ca broşura să fie confiscată, însă era prea târziu. 
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Ministerul de Interne de la Viena cere Guvernatorului Bucovinei infonnaţii cu 
privire la ediţia franceză a broşurii, întrucât fusese semnalată la Paris. Starea 
de spirit din Bucovina, nu tocmai favorabilă stăpânirii austriece, detennină 
Curtea din Viena să anuleze vizita împăratului la festivităţile de la Cernăuţi, 
din octombrie 1875. 

Răpirea Bucovinei după documente autentice constituie cea mai 
necruţătoare denunţare a politicii imperialiste habsburgice. Problemele puse în 
discuţie în broşură sunt, din nefericire, actuale şi în zilele noastre. 

Slavici aduce contribuţii ştiinţifice decisive cu privire la Bucovina şi sub 
alte aspecte. Tipăreşte, sub supravegherea sa, tratatul lui Eudoxiu Hurmuzachi, 
Fragmente zur Geschichte der Rumiinen, în cinci volume, care apare între 
1878-1886. Slavici îi încredinţează lui Eminescu traducerea primului volum, 
care se tipăreşte cu titlul Fragmente din istoria românilor, în 1879. Alte două 
volume le tipăreşte în traducerea sa, în 1900. Ultimele două se pot consulta 
şi astăzi numai în originalul german. 

Slavici continuă editarea documentelor Hurmuzachi şi după volumul VII 
din I 876 şi tipăreşte, succesiv, până în 1899. alte I I volume: voi. II. partea I. 
voi. III, 1-2. voi. IV. 1-2. voi. V, 1-2. voi. VI. voi. XIII. voi. IX, 1-2. Sunt 
tipărite aici 2712 documente din colecţia lui Eudoxiu Hurmuzachi. 3778 do
cumente culese de C. Esarcu şi uncie cu alte provcrnen\c. Slavici aduce o 
contribuţie încă foarte departe de a fi evaluată în toată însemnătatea sa. la 
constituirea acestei colecţii care stă la baza istoriografici noastre naţionale. 

Experienţa sa la Comisia documentelor istorice constituie punctul de 
plecare în studiul Bucovina şi Basarabia, publicat în „Timpul" în 1878 şi 

atribuit lui Eminescu de editorii operei poetului. Anexarea Bucovinei este 
prezentată de Slavici ca o componentă ·a politicii expansioniste habsburgice şi 
încadrată în contextul istoriei universale de la sfârşitul secolului al XVIII-iea. 

Slavici evocă Bucovina şi în scrierile sale' literare şi în memorialistică. 
Acţiunea romanului Din păcat i'n păcat, publicat în „Adevărul literar şi artistic" 
în 1924 se petrece şi în Bucovina, cu croi din această provincie, menţionaţi în 
documente încă din 1795. Memorialistica sa cuprinde pagini remarcabile în 
care descrie Bucovina şi oamenii ei. Studenţii de la Facultatea de Teologie din 
Cernăuţi şi elevii de la cele două gimnazii au colindat satele să adune feţe de 
masă şi tacâmuri pentru banchetul festiv şi rămâne inexplicabilă încrederea cu 
care românii bucovineni îşi manifestau avântul pentru buna desfăşurare a 
festivităţilor. „Frumoase zile am petrecut la Putna - scrie Slavici în amintirile 
sale - şi nu pot să mi le reamintesc fără ca să fiu cuprins de viuă înduioşare. 
Văzând multele şi marile mizerii ale vieţii noastre comune, stau adeseori şi eu, 
cum stătea Eminescu la îndoială, şi mi-e parcă nu mai poate să meargă înainte 
viaţa noastră naţională în care mişeii şi neputincioşii atât de uşor pot să-şi 
deschidă drum larg; mi-e însă destul să-mi aduc aminte de băieţii aceia, ca să http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mă ruşinez de propria-mi slăbiciune şi să mă pătrund iar de încrederea cu care 
atunci priveam în viitor". 

Ioan Slavici este, alături de Eminescu, personalitatea reprezentativă a 
literaturii române, care se implică în viaţa politică a provinciei de sub stăpânirea 
habsburgică. Aduce o contribuţie decisivă în supunerea dramei acestei provincii 
româneşti atenţiei opiniei publice internaţionale. Cunoaşte Bucovina nemijlocit 
şi evocă bucovinenii în lupta lor pentru unitatea culturală a poporului român. 

Resume 

En lisant l'etude Bucovina şi Ioan Slavici -- un veac şi jumătate de la naşterea sa, le 
lec1eur apprend le role joue par Ioan Slavici dans la conslitution de la Sociele „România Jună" 
(,.La Jeune Roumanie") a Vienne el puis dans l'organisation de la fete de Putna, en aout 1871. 

Plus tard, Ioan Slavici, nomme secretaire de la Commission de documenls hisloriques, 
public la collec1ion de documenls Hurmuzachi. qui constilue la base de I 'hisloriographie rou
maine, el Ies documenls rela1if a l'anncxion du Pays de Nord de la Moldavie a l'Empire 
Autrichien-Hongrois, en 1775. 
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EVOCĂRI 

GEORGE MACRIN (1911-1991) 

Acad. VLADIMIR TREBICI 

Pe bădiţa Macrin l-am cunoscut în vremea îndepărtatei noastre studenţii. 
Era în anul academic 1933-1934; el, student la Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii „Regele Carol al II-iea" din Cernăuţi, pregătindu-şi licenţa în 
fizică, eu student în anul I la Facultatea de Filosofie şi Litere a aceleiaşi Alma 
Mater Caroliensis. Ne-am întâlnit la cantina studenţească („Mensa academica") 
de la căminul studenţesc din str. Xenopol - singura pe atunci -, unde luam 
masa toţi studenţii bursieri şi semibursieri. Era membru al Societăţii Academice 
Române „Dacia", înfiinţată în anul 1905, iar eu, membru al Întrunirii Academice 
Române „Bucovina". Universitatea număra cu puţin peste 2000 de studenţi, 
aşa că, practic, ne cunoşteam cu cei mai mulţi, indiferent de facultate şi de ani 
de studiu. 

George Macrin purta în acea vreme - ca majoritatea elevilor şi studenţilor 
veniţi de la sate - frumosul costum naţional bucovinean. pc care. mult mai 
târziu, 1-a schimbat pe „straie nemţeşti". După licenţă, a fost preparator şi 

asistent la Facultatea de Ştiinţe, până în 1939. participând, în continuare, la 
viaţa studenţească. 

Ultima noastră întâlnire a fost în dimineaţa zilei de 3 mai 1991, la 
Crematoriul „Cenuşa" din Bucureşti, când, puţinii săi prieteni şi foşti colegi 
şi-au luat rămas bun pentru totdeauna de la iubitul lor comiliton. Am avut 
tristul privilegiu de a rosti cuvântul de despărţire. 

În cele aproape şase decenii, drumurile noastre s-au întretăiat, s-au 
despărţit sub vitregia istoriei şi iar s-au întâlnit. După cel de-al doilea război 
mondial, pierzând Bucovina natală, ne-am statornicit în Bucureşti, unde ne 
vedeam mai des, la comemorări, parastase, dar şi la serbarea anuală a zilei de 
28 noiembrie, ziua Unirii Bucovinei, la Biserica Sf. Nicolae din Precupeţii-Noi, 
unde slujea vrednicul paroh Nicolae Cosma ( 1906-1996). 

Să încerc să reconstitui, mai curând din amintiri, drumul unui 
bucovinean autentic, al unui intelectual de aleasă stirpe, al unui om de 
ştiinţă de vocaţie, pe care împrejurările vitrege, bine cunoscute, l-au 
împiedicat să se realizeze plenar. 

George Macrin s-a născut la 23 aprilie (Sf. Gheorghe) 1911, în comuna 
Crasna-Ilschi din judeţul Stotojineţ (astăzi regiunea Cernăuţi - Ucraina). 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 245-248, Bucureşti, 1998 
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Crasna-Ilschi (uneori Crasna-Putna) a fost şi a rămas până astăzi, o aşezare 
curat românească. În decursul timpului ea a dat o mulţime de intelectuali 
români - printre care şi profesorul Emanuil Iliuţ ( 1882-1996), vrednicul director 
al Liceului „Aron Pumnul" din Cernăuţi, care îşi doarme somnul de veci în 
cimitirul din Municipiul Suceava şi pe a cărui cruce scrie simplu: „fiu de 
agricultori din Crasna-Ilschi" - care au jucat un rol important pe vremea 
stăpânirii habsburgice, dar şi în perioada interbelică, când Bucovina revenise 
la România Marc. 

Copil de ţărani, George Macrin a urmat şcoala primară din comuna natală, 
devenind apoi elev la Liceul „Regele Ferdinand I" din Storojineţ. Îşi dă 
bacalaureatul, înscriindu-se la Facultatea de Ştiinţe, secţia de fizică. Mica 
Universitate din Cernăuţi avea însă profesori care au ilustrat ştiinţa românească 
şi universală. La disciplinele matematice - pe care erau obligaţi să le urmeze 
studenţii de la secţia de fizică - profesorii erau viitorii academicieni: Simion 
Stoilov (1887-1961), Gheorghe Vrânceanu (1900-1979), Miron Nicolescu 
(1903-1975), Tiberiu Popoviciu (1906-1975). Dar întâlnirea hotărâtoare a 
viitorului fizician a fost cu profesorul Eugen Bădărău (1887-1975), viitorul 
academician, creatorul şcolii româneşti de fizică, care a format numeroşi oameni 
de ştiinţă. George Macrin l-a avut ca profesor şi pe Herbert Mayer ( 1900-
1992), care, mai târziu, în Germania, a cunoscut o meritată celebritate. 

George Macrin a avut numai profesori eminenţi; în jurul lui Eugen Bădărău 
s-au strâns tineri entuziaşti şi muncitori, devenind, unii dintre ei, vrednici 
profesori de fizică în învăţământul liceal. Din această pleiadă face parte şi 

actualul academician Radu Grigorovici (n. 1911 ), cu care George Macrin a 
fost, apoi, prieten de-o viaţă. 

Ca student, potrivit tradiţiei, G. Macrin s-a înscris la Societatea Academică 
Română „Dacia", unde 1-a avut ca „bădiţă de suflet" pe Ion Negură (1909-
1985), viitorul cărturar bucovinean. Prietenia lui a fost exemplară, până la 
sfârşitul vieţii lui Ion Negură. 

Despre activitatea ştiinţifică a lui G. Macrin aflăm amănunte, chiar pe 
baza informaţiilor fumizate de ci însuşi, în lucrarea Ştiinţa în Bucovina. Ghid 
bibliografic, voi. III (p. 160-161 ). De asemenea, comunicarea prezentată în 
anul 1995, la Cernăuţi, de academicianul, Radu Grigorovici, despre şcoala de 
fizică de la Universitatea românească ÎQ perioada interbelică, cu ocazia împlinirii 
a 120 de ani de existenţă, s-a bazat în esenţă pe o monografie întocmită de 
George Macrin. După licenţa în fizică ( 1934 ), a lucrat ca preparator şi asistent 
la Facultatea de Ştiinţe până în anul 1939. Debutul său publicistic datează din 
1937, cu o comunicare ştiinţifică, alcătuită împreună cu prof. H. Mayer, care 
a apărut în „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe" a Universităţii cemăuţene. G. Ma
crin se pregătea temeinic pentru cariera universitară şi cea ştiinţifică. Fiul de 
ţăran, fost eminent elev şi student, s-a angajat cu toată hotărârea pe acest 
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drum. Era destinat unei strălucite cariere ştiin~fice. Şi totuşi nu a reuşit să-şi 
obţină doctoratul, iar activitatea universitară i-a fost refuzată. De aici încolo 
teroarea istoriei şi-a spus cuvântul. În tragica vară a anului 1940, nordul 
Bucovinei este brutal încorporat în U.R.S.S„ împreună cu Basarabia şi Ţinutul 
Herţa. G. Macrin a rămas, pentru un timp, la Cernăuţi, unde au avut loc 
întâmplări din cele mai interesante. Dacă memoriile lui George Macrin se 
păstrează în familie, ele vor aduce informaţii din cele mai preţioase referitoare 
la acest episod. 

După cel de-al doilea război mondial aveam să ne reîntâlnim în Capitala 
ţării şi să lucrăm chiar în aceeaşi instituţie, la Direcţia Generală a Controlului 
Economic (şef era Mihai Levente), unde amândoi eram („Risum teneatis")„. 
inspectori de control! Aceasta a fost prin anii 1947-1948, până la desfiinţarea 
acestui organism, aflat sub conducerea lui Gh. Gheorghiu-Dej. Apoi drumurile 
noastre s-au despărţit. G. Macrin şi-a continuat destinul său de fizician, de 
astă dată la unele întreprinderi: „Electrofar", Fieni. etc„ unde profesionalismul 
său s-a bucurat de o unanimă apreciere. Îl mai revedeam la Bucureşti. 

De remarcat, că în aceşti ani G. Macrin a participat la manifestări 

ştiinţifice, a publicat studii în revistele de specialitate, uncie în colaborare. 
cum ar fi cca cu acad. Aurel Avramescu ( 1903-1985). 

După pensionare, activitatea lui G. Macrin capătă o nouă dimensiune: 
cea cultural-bucovineană. Reia legătura cu foştii săi colegi de liceu şi de 
universitate - „diaspora" bucovinenilor din Bucureşti era, în acele vremuri, 
numeroasă. Ne întâlneam la manifestările culturale organizate de Studioul de 
Istorie „N. Iorga" (ing. Alexandru Chiriac, basarabean şi Ion Negură) unde, în 
condiţii de semilegalitate, discutam probleme ale istoriei Bucovinei şi 

Basarabiei. G. Macrin era nelipsit şi de la slujbele de la Biserica 
„Precupeţii-Noi", unde îi comemoram pe iluştrii noştri profesori. Ştiam că 
G. Macrin lucra stăruitor la unele studii privind istoria şi cultura Bucovinei. 

Bineînţeles, nici nu se putea pune problema publicării lor până în 1989. 
A lucrat la monografia Liceului „Regele Ferdinand I" din Storojineţ, culegând 
informaţii de la foştii săi colegi, Numitor şi Radu Cancer, Radu Prodan şi alţii. 
Ani de-a rândul a strâns materiale pentru monografia comunei sale natale, 
Crasna-Ilschi. Parţial, aceasta vede lumina tiparului în „Glasul Bucovinei". 
A pregătit o monografie închinată prietenului său, Ion Negură. 

La 2 iulie 1985 se stinge din viaţă neobositul cărturar Ion Negură. La 
5 iulie 1985, avea loc înhumarea acestuia, la Cimitirul Izvorul-Nou, prilej trist 
care a adunat câteva sute de bucovineni. Printre cei care au adus ultimul lor 
omagiu au fost: George Macrin, Iulian Vesper (1908-1986) şi cel ce semnează 
aceste rânduri. Discursul funerar rostit de G. Macrin a fost apoi dezvoltat; 
manuscrisul a fost înmânat doamnei Laurenţia Negură (1907-1993). În anul 
1996, poetul Iulian Vesper (Teodor Grosu), fostul coleg al lui I. Negură de la http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Liceul „Eudoxiu Humuzachi" din Rădăuţi, ne-a părăsit şi el, în ziua de 
11 februarie 1986. G. Macrin a pregătit un studiu privitor la Iulian Vesper. 
Este de datoria mea să fac o precizare care ar putea interesa istoria literară. 
Iulian Vesper şi-a făcut studiile universitare la Bucureşti; la Cernăuţi s-a bucurat 
de sprijinul profesorului Ion Nistor (1876-1962), a fost chiar redactor al ziarului 
„Glasul Bucovinei". Ca şi colegul său Traian Chelariu (1906-1966), Iulian 
Vesper nu a aderat la mişcarea naţionalistă din acea vreme. G. Macrin - este 
o ipoteză - nu a fost prieten cu Iulian Vcsper la Cernăuţi. Prietenia lor trebuie 
situată în perioada postbelică, înlesnită de prietenul comun, Ion Negură. La 
Bucureşti nu mai erau invocate deosebiri pe criterii politice. Nu eram decât 
bucovineni. Şi am rămas aşa, numai că numărul s-a redus considerabil. „Ubi 
sunt qui ante nos mundo fuere?!" Unul câte unul ne-au părăsit. Printre aceştia 
este şi George Macrin, vrednic ostenitor pe tărâmul culturii din Bucovina. 
Publicarea postumă a celor trei studii este o reparaţie morală târzie. Să sperăm 
că şi alte manuscrise ale lui G. Macrin vor vedea lumina tiparului. Ar fi un 
serviciu adus culturii, dar şi un omagiu meritat, adresat unui intelectual 
bucovinean, cu un destin atât de dramatic, dar cu o activitate pilduitoare. 
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MIHAI IACOBESCU 

Omul care s-a aflat aproape un sfert de veac, între 1896-1918, în fruntea 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Dionisie Bejan. 
s-a născut la 18 august 183 7, în comuna Stăuceni, districtul Cernăuţilor. 

Descindea dintr-o veche familie de răzeşi. Studiile primare, gimnaziale, liceale 
şi teologice şi le-a făcut în capitala Bucovinei, la Cernăuţi. Apoi şi-a completat 
şi nuanţat pregătirea, urmând cursurile Facultăţii de Ştiinţe Juridice la 
Universitatea din Viena. A devenit, astfel, unul din acei intelectuali bucovineni 
la care spiritul tradiţional, de factură latină, a căpătat valenţe mult sporite, 
amplificându-se în contact cu civilizaţia şi cultura austro-germană. 

La vârsta de 3 I de ani, în 1868, a fost hirotonit şi a intrat în tagma 
preoţească - ademenitoare între alte îndeletniciri. prin zilele tihnite şi veniturile 
frumoase oferite, mai ales în cazul Bucovinei, care dispunea de un imens şi 

bogat Fond Bisericesc, utilizat în principal pentru lefurile preoţilor; dar preoţia 
ii oferea, mai mult decât orice altă îndeletnicire şi cele mai alese consideraţii 
de respect şi preţuire în lumea rurală, ca slujitor al credinţei strămoşeşti. 

Este, rând pe rând, paroh la Fundul Moldovei ( 1869- I 870), Gemenea, 
Ostra şi Slătioara (I 871-1877), Vatra-Domei (1877- I 884 ), apoi la Cernăuţi, 
timp de aproape patru decenii, îndeplinind funcţia de consilier consistorial în 
conducerea Bisericii Ortodoxe din Bucovina. 

Moare la 21 septembrie 1924 şi îşi află odihna de veci în cimitirul din 
Cernăuţi. 

Activitatea sa - timp de 15 ani, între anii 1903-19 I 8, este deputat în 
Dieta Bucovinei, ca reprezentant al Fondului Bisericesc, iar după primul război 
mondial, în baza articolului 73 din Constituţia din 1923, este propus senator 
de drept în Parlamentul României întregite - îl impune printre fruntaşii 

românilor bucovineni şi pe tărâmul vieţii culturale, în ultimul sfert de veac al 
administraţiei habsburgice în acest teritoriu. 

În 1896, este ales vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina. În această calitate acţionează pentru înzestrarea forumului 
cultural al românilor bucovineni cu o tipografie proprie. Între 1850-I 9 I 6 
funcţionau în Bucovina trei tipografii şi multă vreme românii nu au avut nici 
una. În 1882, prin grija şi strădaniile cărturarului Silvestru Andreievici-Morariu, 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 249-251, Bucureşti, 1998 
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românii cumpăraseră o tiparniţă de la patronul Karekjarto şi aceasta funcţionase 
în cadrul Mitropoliei Ortodoxe a Bucovinei şi Dalmaţiei, încetându-şi însă 

activitatea odată cu moartea vrednicului mi.tropolit Silvestru, în anul 1895. Pe 
baza subscripţiilor publice, în anul 1897, fosta tiparniţă diecezană este 
achiziţionată şi reactivată de către Comitetul Societăţii pentru Cultura şi 

Literatura Română în Bucovina, devenind proprietatea acesteia. De sub 
teascurile ei au văzut lumina tiparului, între anii 1897-1916, nouă reviste, 
20 de ziare, 150 cărţi şi broşuri româneşti. 

Tot prin subscripţii publice - printr-o acţiune perseverentă şi de amploare, 
la care preoţii din Bucovina, în frunte cu Dionisie Bejan, au primit donaţii şi 
sprijin de la toată suflarea românească din întreg spaţiul vechii Dacii - în anul 
1897, cu suma de 174000 de coroane este cumpărat Hotelul Weiss din Cernăuţi, 
care devine Palat Naţional, unde îşi stabilesc sediul Societatea pentru Cultura 
şi Literatura Română în Bucovina, Societăţile „Junimea" şi „Armonia'', precum 
şi alte instituţii româneşti. 

Pentru strădaniile dovedite atât în înzestrarea cu tipografie şi sediu propriu, 
cât şi în afirmarea SCLRB, Dionisie Bejan este ales, în anul 1900, preşedintele 
comitetului de conducere al acestuia. La 1909, când este analizat şi restructurat 
comitetul. Bejan este reales preşedinte. În noul comitet, din etapa cea mai 
decisivă pentru destinele românilor bucovineni, mai intrau profesorul universitar 
Scxtil Puşcariu. Iancu Flondor, preşedintele Partidului Naţional al Românilor 
Bucovineni şi inimosul, talentatul şi neobositul învăţător George Tofan - acesta 
din urmă, ca secretar. 

În deceniile premergătoare Primului Război Mondial, între români şi 
ruteni se amplifică o ireversibilă confruntare. Primii doreau să rămână autohtonii 
recunoscuţi. într-un teritoriu românesc, în care administraţia habsburgică, în 
peste un veac de stăpânire, le uzurpase locul şi rolul în toate domeniile. Ceilalţi, 
care erau veniţi ca zilieri din Galiţia şi, aşezându-se pe moşiile Fondului 
Bisericesc, fuseseră împroprietăriţi abia la 1848, erau încurajaţi şi ajutaţi atât 
de Curtea vieneză, cât şi de guvernul de la Petersburg să se consolideze şi 

să-şi legitimeze aceeaşi autohtonie. Habsburgii sprijineau mişcarea tinerilor 
ruteni austrofili, ruşii pc cea a bătrânilor ruteni, filoruşi. În toată această 
confruntare, o însemnătate primordială o avea păstrarea şi cultivarea limbii 
materne, ca premisă a conservării individualităţii naţionale. Îndeosebi după 
cucerirea independenţei de stat a României, rutenii ii acuzau pe românii 
bucovineni de iredentism. Dionisie Bejan, împreună cu George Tofan, cu 
intelectuali, studenţi, organizează conferinţe şi lectorate la sate: îi îndeamnă 
pc ţărani să apere şi să păstreze limba maternă; înfiinţează, în acest scop, 
14 şcoli particulare spre a preveni asimilarea lingvistică a românilor din aşezări 
străvechi, precum Şerbăuţi, Mihalcea, Carapciu şi Ceremuş etc. Creează şi 

întreţine internate şcolare pentru elevii şi studenţii săraci, folosindu-se în acest 
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scop fie de unele burse acordate de Fondul Bisericesc, fie de subscripţii publice. 
În ajunul primului război mondial, Dionisie Bejan devine „una dintre figurile 
cele mai populare", după cum aprecia unul dintre contemporanii săi, istoricul 
Vasile Grecu, impunându-se în fruntea celor care pregăteau şi grăbeau „viitorul 
poporului român din Bucovina". 

Ca înalt prelat al Bisericii Ortodoxe, Bejan se menţine, prin tot ceea ce 
face, în limitele legalităţii imperiale. Se bucură deopotrivă de preţuirea 

autorităţilor habsburgice şi de simpatia conducătorilor statului român - în anul 
1909 regele Carol I al României îi acordă o înaltă distincţie şi îl numeşte 
comandor al ordinului „Coroana României". 

În contextul înfrângerii Puterilor Centrale şi al dezagregării Imperiului 
Habsburgic, după publicarea şi difuzarea manifestului împăratului de la Viena 
„Către popoarele sale credincioase", Dionisie Bejan este în fruntea patrioţilor 
români bucovineni care pregătesc şi înfăptuiesc acţiunea de eliberare şi 

autodeterminare. În toamna anului 1918 el este ales preşedintele Adunării 
Constituante a românilor, care, la 27 octombrie 1918, hotăra: „Unirea Bucovinei 
integrale cu celelalte teritorii româneşti într-un stat naţional independent". 
El deţine aceeaşi funcţie supremă şi în Consiliul Naţional, care convoacă 
istoricul Congres General din 15/28 noiembrie 1918, în cadrul căruia, români 
din toate stările şi categoriile sociale, aleşi în mod democratic din toate aşezările 
Bucovinei, împreună cu reprezentanţi ai minorităţi lor germană, poloneză, 
evreiască şi din 13 comune ucrainene, proclamă solemn unirea cu România. 
„îndeplinind - după propria-i apreciere rostită cu acest prilej - dorul şi aspiraţiile 
pc care românii bucovineni le-au păzit şi încălzit cu vrednică sfinţenie, de un 
secol şi jumătate". 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

IDEOLOGIA MIŞCĂRII „ICONAR" 

(CONCEPTUL DE „PROVINCIE") 

MIRCEA A. DIACONU 

Cheia de boltă a ideologiei noii generatii bucovinene, dar şi imboldul ei 
prim, poate fi considerată elaborarea, timidă şi entuziast-orgolioasă, a 
conceptului de provincie. Sub semnul lui se contura aproape orice altă dezbatere 
şi, prin el, scriitorul bucovinean îşi cultiva convingerea că are acces la 
esenţialitate. Inform încă, cu influenţe evidente, din Keyserling, din Berdiaev 
ori din Spengler, preluate fie direct, fie prin intermediul „Gândirii", conceptul 
acesta era alfa şi omega oricărei încercări de sistematizare. Ba, mai mult, al 
iconarismului care ar fi reprezentat, înainte de toate, un modus vivendi al 
„unităţii spirituale româneşti", pe care ar realiza-o doar „specificul bucovinean". 
Este vorba de o unitate originară, de un sincretism mitic care uneşte politicul 
şi poeticul, eticul şi esteticul, şi multe alte incompatibilităţi generate de o 
conştiinţă modernă. 

Ce anume putea să-i facă pe unii dintre scriitorii bucovineni să creadă 
- ridicolă iluzie şi utopie - că posedă sursele şi arcanele identităţii româneşti? 
Tinerii scriitori aveau convingerea că provincia putea oferi, prin amintitul 
sincretism de care nu se îndoiau şi care nu-i nedumerea, singura posibilitate 
de salvare a fiinţei etnice şi calea renaşterii tiparelor originare. Ei descopereau 
în provincia lor, care părea mai puţin supusă tăvălugului civilizaţiei, un posibil 
spaţiu recuperator, aşa cum se întâmpla cu tot felul de mişcări de restaurare 
din vestul Europei cu care se sincroniza doctrina generală a „Gândirii" şi care 
se refugiau în exotismul asiatic ori în spiritualismul panslavist. În fond, este 
vorba de o conştiinţă a abaterii de la un traseu iniţial, începută o dată cu 
umanismul renascentist, căci în încercarea de abolire a timpului scurs de atunci 
constă specificul mişcărilor numite tradiţionaliste, care se integrează însă 

permanentei nevoi, caracteristice modernităţii, de redescoperire de sine. 
Iconariştii se situează în acest context, dar statutul ingrat al provinciei 

lor şi orgoliul că marginalizarea ar putea fi convertită în Şansă strategică îi 
face să descopere mai aproape decât ceilalţi „tradiţionalişti" calea de salvare. 
În mod ciudat, unirea de la 1918 a produs iniţial în Bucovina un vid cultural, 
datorat poate descoperirii decalajului dintre ceea cc se întâmplă în Regat şi 
tradiţia bucovineană, aproape inexistentă, obligată mereu să imite, dar poate 
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şi noilor condiţii sociale şi politico-economice care au fracturat o anumită 
organicitate. Ulterior, tendinţa de integrare spirituală şi culturală, permanent 
visată, s-a lovit de o bănuită opacitate şi de aceea centrul a început să fie 
blamat şi desconsiderat în virtutea unor valori pe care provincia le-ar fi 
cultivat cu mai multă responsabilitate. Orgoliul lezat al provinciei era, în 
felul acesta, satisfăcut şi o inferioritate motivată istoric - care ar fi fost de 
dorit să fie într-un fel depăşită - devenea prilej de mândrie şi de întreţinere 
a unui patriotism local. 

Toate acestea apăreau pc fondul „cosmopolit" care-i făcea pe românii 
din vechea Bucovină să se simtă, şi după unirea din 1918, în inferioritate. 
Numai că acum mişcarea de defensivă putea să devină una a ofensivei. Şi, 

cu toate acestea, impunerea identităţii româneşti a acestei provincii - în care 
românismul şi-ar fi păstrat cel mai bine esenţa - era dificil de realizat nu din 
cauza elementelor străine, sufocante încă, ci a unui trecut care şi-a pus 
amprenta asupra mentalităţii generale. Într-un articol intitulat Inaderenţa 
intelectualilor bucovineni la formele artei româneşti actuale, publicat tocmai 
în 1936, George Macrin observă că intelectualii bucovineni, „neglijând" 
„spiritul şi formele perfecte ale artei româneşti", s-au adaptat „formelor şi 

fondului artei germane" 1• Asta nu-i împiedica pe ceilalţi reprezentanţi ai 
iconarismului sau pe el însuşi să mărturisească ideea unei Bucovine care ar 
fi ocrotit identitatea românească cea mai profundă. Dar nu putem şti dacă un 
strigăt tot disperat precum „Salvaţi Bucovina!" - devenit la un moment dat 
titlu de articol - are în vedere nevoia eliminării intruziunilor neromâneşti 
suportate de-a lungul câtorva sute de ani de asuprire austriacă, o păstrare a 
acestei identităţi de tip cosmopolit, larg cuprinzătoare, sau o fixare mai 
riguroasă a elementului românesc esenţial, nesupus alterării moderne. Cert 
este că teama de dispariţie etnică prin dizolvarea posibilă în elementul alogen 
a provocat o reacţie agresivă, chiar de redefinire a propriei esenţe etnice, 
implicit la nivel artistic. 

De aceea, nu credem deloc că Traian Chelariu - într-o cronică la 
„Făt-Frumos'', publicată în „Junimea literară" (nr. 5-7 din 1935) - avea dreptate 
atunci când afirma, poate sub influenţa lui Mircea Eliade, că „tineretul 
bucovinean nou avu avantajul, foarte important sub raport pur artistic, să-şi 
poată închina străduinţele operei curat estetice, literare". În Bucovina, abia 
acum imperativele extraestetice se arătau a fi foarte necesare - deşi, tot acum, 
nevoia de sincronizare şi de racordare la prezentul românesc se manifestă 
imperios - şi tocmai de aceea apare bizareria pe care a constatat-o, cu fineţe, 
atât de - pe nedrept - învinuitul G. Călinescu: „Ceea ce izbeşte la noua 
generaţie bucovineană este hotărârea de a cultiva valorile pure, necontaminate 

1 George Macrin, Inaderenţa intelectualilor bucovineni la formele artei româneşti actuale, 
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de atitudini exterioare artei, de a face din această creaţiune în libertate o formă 
de afirmare naţională"2 • 

În acelaşi timp cu Traian Chelariu, T. Cristureanu spunea în paginile 
„Vieţii Bucovinei": „De la apariţie am pledat pentru aceeaşi cauză: refacerea, 
reînvierea, renaşterea Bucovinei. Până astăzi încă [şi afirmaţia este, repetăm, 
din 1935 - n.n.] nu s-a pornit la acţiunea de ansamblu care singura ne poate 
slava. Se străduiesc doar, izolat, ici şi colo, primari, prefecţi, profesori, studenţi, 
fără ca să se creeze însă acel curent de dezmorţire pe care-l aşteaptă de-atâta 
vreme provincia"3. Şi nu este aceasta o dramă pc care o trăieşte doar Bucovina. 
Aici ea este doar mai acută. Faptele s-au petrecut identic şi în Basarabia şi 

chiar în Transilvania, diferite anchete literare încercând să atragă atenţia asupra 
unei pe nedrept ignorate spiritualităţi a provinciei care, în autenticitatea ei, ar 
depăşi artificialitatea şi mimetismul europenizant al Capitalei. La una din ele, 
organizată de „Noua gazetă de Vest" din Oradea, al cărei generic era „Provincia 
în cadrul culturii române", întrebărilor puse de Costin I. Murcescu le răspunde 
Mircea Streinul (nr. 545/1938), după ce fuseseră solicitaţi Camil Petrescu, 
Mircea Eliade, Radu Gyr, într-unul din numerele următoare răspunzând Con
stantin Noica. În viziunea sa, grupările culturale din provincie sunt mai viabile 
decât cele de la Bucureşti, iar publicistica provincială ar trebui să se orienteze 
spre o „cât mai puternică afirmare românească şi culturală. Cât timp un ziar 
sau o revistă nu acordă importanţă culturalului, el nu-şi va avea raţiunea de a 
fi"4

. Cu aluzii la ceea ce se întâmplase cu „Glasul Bucovinei" după cc redacţia 
a fost condusă de Traian Chclariu, Mircea Streinul continuă: „Cunosc din 
experienţă cazul unui ziar care, cât timp a stat sub conducerea mea şi a poetului 
Iulian Vesper, a fost citat şi cunoscut în întreaga presă românească. Astăzi nu 
e decât o biată fiţuică" 5 . 

Fără a spune că opera lui Traian Chelariu sau, în cuvintele acestuia, 
opera „curat estetică", este „diversiune", Mircea Streinul susţine că, identitatea 
românească a Bucovinei aflându-se în pericol, scriitorul arc menirea de a-i 
defini substanţa şi de a-i resuscita resursele naţionale. Barbu Sluşanschi, cel 
care constata ruptura literaturii moderniste de „tradiţia istorică" şi de „mediul 
cosmic" în care ea, totuşi, se află, vorbeşte despre „caracterul reprezentativ" 
al operei, care „este un criteriu de apreciere" ce „se impune cu necesitate" 
„chiar dacă nu ar fi obiectiv"6. Există o adevărată obsesie a culturalului şi a 

2 „Suprarealiştii bucovineni", în Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 
Bucureşti, Ed. Nagard, 1980, p. 822-823. 

3 T. Cristureanu, Salvaţi Bucovina, „Viata Bucovinei", III, mai- iunie 1935, p. 323. 
4 D-l Mircea Streinul, director al revistei „Iconar" răspunde la ancheta ziarului nostru, 

„Noua Gazetă de Vest'', III, nr. 545, 5 martie 1938, p. 2. 
5 Ibidem. 
6 Barbu Sluşanschi, literatura şi societatea românească . .,Însemnări sociologice". I, 

nr. I, 5 aprilie 1935 - 5 august 1935, p. 16-22. 
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naţionalului care se exprimă în preocuparea susţinută pentru evoluţia firească 
a culturii şi literaturii române. Tot după Barbu Sluşanschi, literatura ar trebui 
să meargă „în direcţia impunerii spiritualităţii autohtone, relevată prin creaţia 
populară şi din tradiţia istorică"7 • Or, clasa conducătoare formată din elite „ri-a 
mers pc linia indicată de sensul istoric al acestui neam", iar „noua spiritualitate" 
ar fi „o mişcare spirituală de regăsire şi de realizare istorică a poporului 
nostru. Cu ca se reia firul tradiţiei româneşti"8 . Oricare creaţie şi orice revistă 
ar trebui „să răspundă real timpului din care vine", şi o astfel de afirmaţie nu 
mai aparţine numai tinerei generaţii din moment ce ea este făcută în revista 
lui Lcca Morariu, „Făt-Frumos"9 . 

Amintind de maioresciana teorie a „fundamentului dinlăuntru" şi mai 
ales de acuzaţiile aduse de Nichifor Crainic, dar şi de alţi ideologi gândirişti 
paşoptismului liberal, modernizant şi, deci, europenizant, atitudinea iconarilor 
devine până la urmă retrogradă şi anacronică, pentru că refuză, inflexibil şi 

agresiv, în maniera sămănătoriştilor de la 1900, orice creaţie care nu cultivă 
explicit ideea naţională şi nu arc obsesia autohtonismului. Asta în plan ideologic, 
căci în propria creaţie elementul deliberat e substituit de o etnicitate implicită 
care poate căpăta multiple forme. „Gestul brut şi fapta în frumuseţea ei nudă". 
cum zicea Iulian Vesper, raportarea mistică Ia cosmicitate, exuberanţa iraţională, 
toate acestea ar fi doar câteva din datele care caracterizează spiritualitatea 
Bucovinei şi care ar fi identice sau congenere „noii' spiritualităţi", deci, 
adevăratului, redescoperitului traseu esenţial al românisinului. 

În mod firesc, clementele considerate străine spiritului românesc imuabil 
ar aparţine în totalitate modernismului, complet blamat, care e privit, de fapt, 
cu atâta relativitate încât poate include aproape orice. Se combat, astfel. estetica, 
psihologismul. europenismul, sunt discreditate confesiunea, cui, subiectivitatea 
şi se cultivă în schimb un model eroic, venit ,din filozofia existenţei şi din 
Nictzschc. Tot de acolo îl preluase, de fapt, şi Nichifor Crainic. Ba chiar, la 
un moment dat, se neagă ... cultura, nu numai civilizaţia, deşi ar putea fi vorba 
în acest caz doar de o involuntară inversiune de .sensuri. Cultura însăşi ar 
aparţine modernităţii vinovate. Iată ce spunea, eh.ia~· înainte de apariţia noii 
generaţii - şi faptul acesta dezvăluie continuiţatea ideilor, indiferent de 
convenţionalele împărţiri - Vasile Gherasim, admirator al lui Eminescu, profesor 
de filozofie la Universitatea din Cernăuţi (mort în 1933, înainte de ruptura 
„politică" din interiorul generaţiei tinere): „Noi, civilizaţii de astăzi, suntem 

7 Idem, Lume veche şi lume nouă, „Ţara Şipeniţului", II, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1937, 
p. 46 50. 

H Ion Ţurcan, Renaşterea spiritualităţii româneşti, ,,Însemnări sociologice". I. nr. 7, 
octombrie 1935, p. 15--29. 

9 Constantin I. Popescu. Zece ani, „Făt-Frumos", X, nr. l ·-2, ianuarie--aprilie 1935, 
p. 1-5. 
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părtaşi ai unei lumi care nu mai există. Cultura s-a aşezat ca o pătură groasă 
deasupra primitivismului. Ea a înăbuşit în noi multe tendinţe, le-a ucis, le-a 
înlăturat" 10 . Să fie aici doar reminiscenţele de lecturi din Blaga, cu care filozoful 
se afla în corespondenţă, ori, poate, din ideologia gândirismului, sau e vorba 
de o asimilare, dacă nu cumva de o exacerbare generată de condiţiile politice 
ale Bucovinei?! 

Oricum, în acest context, adevăratul regionalism ar fi al capitalei, care 
admite şi susţine „estetica, psihologia, europeismul", elemente care ar defini 
o nouă categorie, „iudaismul", ce are drept finalitate distrugerea identităţii 

„sufleteşti" a neamului. De ea s-ar lega şi literatura „pornografică", şi poezia 
iubirii, şi proza banalului ori a psihologiilor sondate cu minuţie; ea ar presupune 
implicarea „ocultei străine" în distrugerea valorilor autohtone. După Constan
tin I. Popescu, în articolul citat, „Făt-Frumos", de exemplu, s-ar fi războit „cu. 
înverşunare împotriva celui mai feroce regionalism. Regionalismul capitalei, 
afirmând dreptul la viaţă, «cel puţin sufletească» (s. aut.) al oropsitei Buco
vine". În general, bucovinenii vor să anuleze conotaţia peiorativă a cuvântului 
regionalism şi îi conferă, într-o tendinţă de mitizare, semnele autenticităţii 
fiinţei româneşti. Ajunşi în Bucureşti - Mircea Streinul mărturiseşte că din 
motive financiare, deşi, evident, capitala era visul oricărui provincial -, 
bucovinenii îşi afirmau cu ostentaţie şi cu orgoliu originea bucovineană. Această 
atitudine e mărturisită într-un articol numit chiar aşa, „Regionalism?!", cu un 
retorism ale cărui resurse nu mai trebuie căutate: „Regionalism? - se întreabă 
autorul acestor cuvinte, dr. T. Cristureanu. Poate că. Dar regionalismul pe care 
îl înţelegem noi ca încadrare în spiritul vremii, ca manifestare a vieţii 

raţionalizate şi planificate, ca gest de vitalitate şi contribuţie la acelaşi mare 
bun comun: emanciparea şi ridicarea nivelului cultural, economic şi social al 
colectivităţii noastre" 11 • Desigur, spiritul vremii nu are nimic comun cu expresia 
lovinesciană, această sintagmă referindu-se la o redescoperire a propriei 
identităţi şi la fiinţarea în conformitate cu această identitate, deşi nu trebuie 
uitat faptul că „tradiţionalismul" manifestat la „Gândirea" ori la „Criterion", 
şi deci şi la „Iconar", se află chiar în concordanţă cu „ Spiritul vremii", apărând 
simultan cu mişcări similare din Occidentul Europei. Şi nu întâmplător, Blaga 
îşi numeşte revista sa de filosofie, scoasă la Sibiu, „Saeculum". Dorinţa de 
afirmare naţională era foarte puternică pretutindeni, după primul război mon
dial, şi refuzul valorilor care făcuseră posibil războiul a generat lot felul de 
ideologii restauratoare. 

În articolul program al revistei „Iconar'', intitulat „Drum de nelinişte" şi 
semnat de Liviu Rusu, se afirma dorinţa de „a clădi o nouă spiritualitate 

10 Vasile Gherasim, Modernismul în literatura română, „Junimea literară", XXVII. 
nr. I 3, ianuarie -martie. p. 62-82. Şi extras. 

11 T. Cristureanu, Regionali.îm. „Viaţa Bucovinei'', II, nr. 3, martie 1934, p. 227-228. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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românească" 12 . Recenzentul primul număr al acestei reviste spune mai departe 
în ,,Însemnări sociologice": „cuvântul «iconar» e ales să devină lozincă şi 
simbol de activitate, însemnând afirmarea unei concepţii de artă, în care 
întoarcerea către icoanele sufletului se lămureşte din nădejdi sprituale"13. Cum 
Mircea Streinul era fiu de preot, cum în Cernăuţi se găsea o Facultate de 
Teologie celebră în tot estul Europei, care nu se poate să nu-şi fi pus amprenta 
asupra spiritului locului, cum în epocă ortodoxismul gândirist făcea şcoală, 
cuvântul cu care mişcarea a încercat să se autodefinească este cu totul firesc. 
Supus unei analize semantice mai atente, având în vedere şi creaţia iconarilor, 
resorturi mai adânci se lasă bănuite. Cuvântul ca atare dezvăluie substanţa 
unei poetici care înseamnă stilizare, dar şi situare în imediata vecinătate a 
sacrului. Trimiterile la bidimensionalitatea imaginii bizantine şi la atemporal, 
la teluric şi la hieratism, la un timp al genezei investit cu puterea de a trans
forma vederea în viziune şi cuvântul în faptă susţin ruptura clară chiar de 
poezia scrisă la „Gândirea" care nu o dată părea să fie ortodoxistă prin 
localizarea unor motive biblice în spaţiul geografic românesc, doar rareori 
fiind creştină în sens panteist şi mistic. Toate aceste bănuite şi sugerate sensuri 
ar situa iconarismul în centrul spiritualităţi româneşti, şi nu întâmplător George 
Drumur reproşa unor poeţi - şi majoritatea dintre ci erau ... gândirişti, că „faţă 
de ceea ce trebuie să însemne generaţia sacrificiului în noua spiritualitate 
românească, asemenea gesturi - publicarea unei antologii cuprinzând poezii 
de dragoste, n. n. - sunt mai mult decât puerile: ele degradează tinereţea " 14 • 

Semnau în amintita antologie Ştefan Baciu, Ovid Calcdoniu, Virgil Carianopol, 
Constantin Virgil Gheorghiu, Gheorghinescu Vania, Vintilă Horia, Ion Aurel 
Manolescu, Petre Paulcscu, Teodor Scarlat, Ştefan Stănescu, Simion Stolnicu, 
Gh. Tuieş şi E. Ar. Zaharia. 

„Regionalismul" se doreşte a fi - în concepţia iconarilor - o punere în 
acord, eroică şi nu sentimentală, obiectivă şi nu subiectivă, cu adevărul unic 
al existenţei. În locul individualismului, un ideal colectivist care implică 
sacrificiul; în locul subiectului, identitatea metafizică a obiectului poetic. Totul 
trăit cu o frenezie extraordinară, de dragul căreia moartea e doar un moment 
de expansiune. 

· Punctul de pornire e gândirist şi demonstraţia e uşor de făcut. 

Tradiţionalismul ortodoxist este - în viziunea lui Nichifor Crainic - dinamic, 
nu idilic, şi înseamnă „înrădăcinare" şi vitalism. „Conştiinţa marelui acord cu 
sufletul etnic converteşte dezrădăcinarea specifică sămănătoriştilor în 
înrădăcinare organică", spune el într-un eseu care se numeşte Certitudini 15 . 

12 Apud ,,Însemnări sociologice", I, nr. 6, septembrie 1935, p. 26. 
11 Ibidem. 
14 George Drumur. Însemnări. „Iconar", III, nr. 3, noiembrie 1937, p. 8 
15 Nichifor Crainic, Ce11iludini. „Gândirea", XVII, nr. 8, octombrie, 1938, p. 395-396. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Lamentaţiei pe terna dezrădăcinării şi patetismului meditativ cu izvoare în 
reflecţiile lui Costin pe tema „bietului om supt vremi", Crainic le opune eroismul 
lui ... Andrei Mureşanu şi al „Gândirii". „Dacă e un merit cu adevărat real al 
revistei «Gândirea» în evoluţia literaturii româneşti, declară el, este acela că 
ea a depăşit generaţia care a legănat în lacrimi feminine tema dezrădăcinării 
şi a cristalizat conştiinţa marelui acord cu sufletul etnic" 16. EI are obsesia ... 
barbariei, de care vorbise la un moment dat Lucian Blaga, care să înlocuiască 
- după spusele lui Berdiaev - un umanism ce a debilitat omul, şi arc, de 
asemenea, obsesia omului eroic, care nu mai este un subiect, nu mai are un cu 
individual, fiind supus unui cult al sângelui, al strămoşilor, al limbii. Omul 
eroic - este acesta chiar titlul unui articol al său - refuză eroticul, emoţia, 
sentimentalitatea şi îşi impune o existenţă dramatică. Se caută, deci, o literatură 
„sănătoasă", pe care - cu mult mai mult succes - va reuşi să o impună, nu 
peste, dar pentru mult timp, cealaltă extremă, de stânga. Numai că aceea 
propusă de Crainic se bizuia pe o tradiţie care „să lucreze necontenit la 
transformarea şi desăvârşirea oamenilor după modelul ceresc al lui Isus 
Hristos" 17. Deocamdată, mai trebuie spus că un număr al „Gândirii" chiar îşi 
propune să vorbească despre eroism 18• Poeziile publicate în acest număr, 
semnate de Voiculescu, Vintilă Horia, Valentin Al. Georgescu, Grigore Popa, 
Gh. Tuieş, Pan M. Vizirescu, Aurel Marin şi Aurel Chircscu, acreditează ideea 
unui model christic pc care omenescul trebuie să-l urmeze. Peste ani, într-o 
conferinţă rostită la Universitatea din Zagreb în 4 iunie 1943, Crainic spune 
că „poezia românească aderă necondiţionat la realitatea lumii" şi că „această 

aderenţă se manifestă concret în legătură afectivă cu pământul patriei, în legătura 
cu strămoşii şi în legătura cu Dumnezeu - cele trei semne ale tinereţii şi 
sănătăţii sufleteşti" 19 . La polul opus se situează, era inevitabil, poeţii marelui 
oraş occidental „unde eul liric izolat şi suspendat" nu are aderenţe „la realitatea 
vieţii şi în ordinea lunii"20 . Convingerea lui Crainic era considerată la 
„Gândirea" şi printre tradiţionalişti, un bun comun. Într-o cronică la volumul 
lui Teodor Scarlat, Viaţa magilor, Nicolae Roşu propune disocierea între 
modernism şi gândirism în următorii termeni. „Poeţii modernişti erau 
mărturisitorii unui fenomen de degradare sufletească. Experienţa lor era 
provocată de destinul secolului. Trăind într-o lume obosită, deprimată, 

dezorientată, sfielnică şi chiar neputincioasă, ei încercau saltul disperat în vid, 
cu speranţa că vor descoperi un alt univers. [ ... ]. Întoarcerea la pământ [ ... ] 

16 Ibidem. 
17 Idem, Viaţa spirit11ală i11 România de azi. „Gândirea", XIX, nr. I O, decembrie, 

1940 p. 633-640. 
IK Omu/ eroic, „Gândirea", XV, nr. 6, iunie 1936, p. 265· 271. 
19 N. Crainic, Poe=ia noastră religioasă, „Gândirea", XX, nr. 8, octombrie, 1943 

p. 425-432. 
20 Ibidem. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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este un semn de renaştere a poeziei. Când aezii simt magia pământului şi îşi 
rotesc privirea spre întinsul văluit al holdelor - unde taina dumnezeiască şi 
munca rustică fac să rodească brazda, şi din brazdă belşugul, şi din belşug 
armonia şi proprietatea socială ( e aceasta o imagine pe care o întâlnim 
surprinzător de fidel în finalul romanului Drama casei Timoteu al lui Mircea 
Streinul, n.n.) - .acestea sunt semne de reînviere şi optimism senin şi pacific"21 . 

Aşadar, punctul de pornire al iconarismului se găseşte evident în diferite 
nivele ale gândirismului. Dar mersul celor două direcţii tradiţionaliste:- pe 
care le deosebeşte amploarea şi valoarea numelor care la „Gândirea" au nuanţat 
mult astfel de opinii nefireşti - este după aceea paralel, iar finalitatea cu totul 
diferită. Pe de o parte, eroismul devine la iconari, la Mircea Streinul în mod 
special, cultivare a sacrificiului, a jertfei, chiar absurde. Românismul şi-ar găsi 
în aceste gesturi menirea şi identitatea sa christică. Pc de altă parte, poezia 
mistică pe care tot iconarii, şi tot Mircea Streinul în mod special, vor să o 
cultive este, de aceea, mai mult o poezie a morţii. dar o poezie jubilativă, chiar 
atunci când îşi propune coordonate temperamentale creştine şi ortodoxe. Şi 

jertfa, şi moartea sunt (ar fi. mai bine zis) date ale provinciei bucovinene şi 

ele ar constitui suportul „noii spiritualităţi" care să redimensioneze etnicitatea 
şi românismul. 

Venită dinspre obsesii politice, o problemă de morfologic a culturii, 
aceea a raporturilor dintre centru şi margine, este transferată într-o problemă 
cu implicaţii politice. La rigoare, s-ar putea demonstra justeţea spuselor lui 
E. Ar. Zaharia care în „Puncte de reper", susţinea că mişcarea Iconar, dar nu 
c clar dacă se referă la tot ceea ce a fost scriitor tânăr din Bucovina sau numai 
la insurgenţii din jurul lui Traian Brăileanu, „cristalizând un torent românesc, 
admirându-i pe cei de un ritm nou, venea cu o credinţă politică mai presus de 
cca litcrară" 22 . Afirmaţi.a e valabilă chiar pentru orice scriitor din Bucovina, 
chiar pentru aceia care nu aparţin noii generaţii, şi mă refer la un Leca Morariu 
sau la un I. E. Torouţiu, iar în cc priveşte revista „Iconar", ea este într-un fel 
punctul culminant al acestui adevăr. Chiar dacă „Iconar"-ul se vrea - cum 
spune Liviu Rusu - „o modestă revistă pentru probleme de artă"23 , ea are un 
răsunet politic, recunoscut şi afirmat cu tărie, deşi parcă indezirabil. Mişcarea 
legionară, care nu ar fi una politică, ci existenţial-naţională, ar avea o concepţie 
despre lume care „poate fi intuită într-o operă de a,rtă, sau prinsă într-un 
sistem filozofic" 24

. Şi nu este vorba de o altă concepţie decât cea formulată 
anterior, care are în centru ideea jertfei, a morţii şi un entuziasm al contopirii 

21 Nicolae Roşu, Teodor Scarlat, „ Viaţa Magilor". „Gândirea'', XXII, nr. 6, iunie-iulie, 
1943 p. 351. 352. 

~ 2 E. Ar. Zaharia, Puncte de reper. în Antologie rădăufeană. Cernăuti. 1943, p. 26. 
~ 3 Liviu Rusu, Un an nou pentru căpitan şi artă, „Iconar". II, nr. I, septembrie 1936, 

p. I. 
24 lhidem. 
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cu divinitatea, o frenetică şi teribilă negare de sine în favoarea cosmicităţii şi 
absolutului. Suntem în plină utopie metafizică şi în plină reverie panteistă. 
George Drumur vorbeşte despre un „spaţiu spiritual al disciplinării interioare 
şi al dinamismului furtunos din care a pornit mişcarea lirică a tinerilor 
stihuitori"25 . Pentru Iulian Vesper, cel care vorbise de „gestul brut şi fapta în 
frumuseţea ei nudă" - căreia el, într-adevăr, nu i se va subordona cu totul -, 
tema definirii actului poetic, ca unul al trăirii în plan cosmic, este reluată cu 
insistenţă în vremea când scrie eseuri şi cronici, care au pe jumătate rolul unor 
manifeste. „Statică şi elementară - spune el -, provincia închide energetismul 
unui material verbal încă neuzat, o spiritualitate a mediului încă neexplorată 
şi mai presus, o candoare şi o naivitate a căror unică platoşă asigură temerara 
invazie spre necunoscut"26. Tânăra generaţie trebuie să-şi redescopere izvoarele 
- un volum de poezii al său se numeşte chiar Izvoare - şi astfel se reia ciclul 
unei vitalităţi ajunse în declin, al unei descătuşări de forţe aproape naturale, 
care să-i asigure perenitatea. În sat s-ar afla anume „energii latente" pe care 
scriitorii bucovineni - aproape toţi proveniţi ~in mediul rustic - ar trebui să 
le redescopere şi să le reimpună, aşa cum face „acţiunea dreptei". „Exaltarea 
în naţionalism şi valorificarea integrală a energiilor autohtone [ ... ] se impuneau 
satelor ca admirabile mijloace combative împotriva frontului unic al oraşelor 
înstrăinate"27 . Nu insistăm acum asupra altor luări de poziţie ale lui Iulian 
Vesper şi ale lui Mircea Streinul în definirea acestei trăiri cu totul speciale. 
Mult voalat, chiar Traian Chelariu, recunoscut pentru idealul clasic al gândirii 
sale, remarca în termeni virili - vorbind însă de sămănătorism - pregnanţa 

ideii etnice şi naţionale: „Etnicismul şi naţionalismul care aveau să mobilizeze 
sufletele, trăia totdeauna, mai mult sau mai puţin latent, în sângele purtătorilor 
de steag ai graiului nostru"28 . O astfel de resuscitare a unor pierdute energii, 
păstrate de spaţiul bucovinean, căuta orice program, fie ci oricât de neclar în 
această direcţie. „Cuvântul înainte" al revistei „Ţara Şipeniţului" conţine, trans
parent, ideea unei regenerări şi revitalizări pe care regiunea ar face-o posibilă: 
„Intenţia noastră - se spune - este să intrăm cât mai adânc în realităţile acestei 
regiuni, pentru a o explora, sub latură cultural-naţională"29 . 

Oricum, descoperirea latenţelor unei regiuni nealterate nici măcar la 
nivelul cuvântului face să se vorbească asiduu de o nouă spiritualitate, oarecum 
diferită de aceea a criterioniştilor, de reautentificarea unui fond mitic, de 

25 George Drumur, Lirica hucovineană contemporană, „Bucovina literară", nr. 39, 
28 februarie 1943. p. 1-2. 

26 Iulian Vcsper, „ Cartea de iconar" de Mircea Streinul. „Glasul Bucovinei", XXI, 
nr. 4126, 20 august 1933, p. 2-3. 

27 Idem, Bucovina sub semnul dreptei. „Dreapta", II, nr. 5, 20 ianuarie 1933, p. 6. 
28 Traian Chelariu, Pagini de antologie din poe::.ia bucovineană, „Freamătul", V, 

nr. 1·4, ianuarie-aprilie, 1937 p. 3-19. 
29 Cuvânt înainte, „Ţara Şipenifului", I, nr. I, iulie, 1936, p. I ·-2. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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„neoromânism" sau de „sinteza de românism". Ambele „concepte", folosite 
din plin de Mircea Streinul, definesc, acea „efervescenţă literară, cum niciodată 
nu a fost înregistrată"30, „care trebuie să facă din nou centrul preocupărilor 
lumii"31

. Cum constată chiar Traian Chelariu, dincolo de faptul că scriitorii 
noii generaţii bucovinene sunt „pe deplin orientaţi în spaţiile ideale ale poeziei 
româneşti şi pc deplin familiarizaţi cu valorile timpului'', ei au „o notă specifică, 
sunând timpul unui nou destin şi al unei noi înţelegeri a noilor taine şi datini 
autohtone"32

• 

Regionalismul - neînteles peiorativ şi privit dintr-o perspectivă culturală, 
putând releva „destinul istoric" al neamului - are darul de a refonnula esenţele 
generale ale etnicismului. În fond, nu doar regiunea, pentru care ruptura de 
ţară pare astfel să fi devenit - horribile dictu ! - un avantaj al conservării 
datelor esenţiale ale românismului (de fapt, ele fuseseră „alterate"), ci întregul 
spaţiu etnic al românilor îşi descoperă acum valenţe uitate. Bucovina ar fi 
constituit acea „unitate etnică" decisivă în conturarea specificului naţional. 
Mihail Cungrea credea că „s-a ajuns ( ... ) la o acerbă solidaritate regionalistă 
şi de generaţie, mult dăunătoare solidarităţii româneşti", dar că „clementul 
venetic" ar fi ... „regăţeanul"33 . Dar s-a vorbit şi de o „inaderenţă'' a 
intelectualilor bucovineni la formele artei româneşti, care ar fi, chiar în privinţa 
fondului, „neemancipată de greutatea Apusului"34 . Sunt frecvente în epocă 
încercările de a defini fie prin disociere, fie prin identificare, „bucovinismul" 
de „românism" - şi uneori s-a pretins chiar relevarea unor particularităţi la 
nivelul creaţiei literare care, generate în provincie, ar fi oferit terenul dezvoltării 
ulterioare a literaturii române. Hipertrofia eului şi superbia provinciei sunt 
nevindecabile şi contactul cu marile valori ale scrisului românesc interbelic, 
în loc să genereze o raţionalizare a propriilor măsuri, a stârnit manifestarea 
exceselor. Printr-o încercare de redefinire a „izvoarelor" spirituale ale locului 
- o „mişcare de frondă", după cum recunoaşte George Drumur35 -, Bucovina 
doreşte şi crede că poate oferi sursa unei revigorări a întregii spiritualităţi 

româneşti, cu care se simte consubstanţială. Astfel, ea „şi-ar fi precizat cu 
timpul adevărata structură spirituală şi cultul pentru valorile autentice"36 . Însă, 
aşa cum spune animatorul mişcării Iconar, „abia în 1932 o dată cu formarea 

Ju T. Chelariu, op. cit. 
31 Liviu Rusu, Ce este cântecul legionar. „Iconar", I, nr. 9, 15 mai 1936, p. I. 
32 T. Chelariu, op. cit. 
H Mihail Cungrea, Bucovinism şi românism, „Ţara Şipeniţului", I, nr. I, iulie 1936, 

p. 26-28. 
34 George Macrin, Inaderenţa intelectualilor bucovineni /a.formele artei româneşti actuale. 

„Iconar", I, nr. 11, 15 iunie 1936, p. 4. 
JS George Drumur, lirica bucovineană contemporană, „Bucovina Literară", III, nr. 39, 

28 februarie 1943, p. 1-2. 
36 Ibidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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acestui cerc de artă, se poate vorbi de o literatură bucovineană, capabilă să 
influenţeze literatura general - românească"37 . Credeau iconarii cu toată 
convingerea, fără nici o îndoială şi fără nici o rază de spirit critic, aşa ceva?! 
Traian Chelariu sancţiona o asemenea idee care s-ar fi aflat numai printre 
disidenţii de la revista „Iconar". „Problematica iconaristică - căci «Iconari» îşi 
zic cei ce nu demult părăsiră cuibul „Junimii literare", ţine să precizeze el, 
[n.n.] - pune valoare pe adecvarea liricii româneşti cu anumite fonduri 
iraţionale, mai fertile, zic ei, aşa-zisele fonduri «rumâneşti» ale sufletului, 
singurele primigene şi deci autentice pentru întemeierea oricărei ulterioare 
culturi a neamului"38 . 

Tipologic, iconarismul a propus o redescoperire a provinciei, dar nu, aşa 
cum s-a crezut, la nivel lexical ori tematic, printr-o încadrare strâmtă în 
tradiţionalism, ci prin câteva elemente care pot constitui puncte de contact cu 
existenţialismul francez, în plină vogă peste câteva zeci de ani, şi cu 
expresionismul german. Este vorba de trăirea în proximitatea mqrţii, într-un 
fel de vitalism orgiastic, de raportarea eului creator la dimensiuni cosmic-inte
gratoare, de refuzul „esteticii" de pe o poziţie etic-creştină şi de exerciţiul 

flagelator, devenit cale de cunoaştere. Toate acestea au căpătat şi o denumire, 
neexplicată niciodată pc larg, folosită însă cu o anume voluptate: „gotic 
moldovenesc". 

Resume 

Dans I' etude Notes sur /'ideologie du mouveme111 lilleraire /co11a1: Mircea A. Diaconu 
met sur le tapis l'evolution d'un mouvement litteraire qui a propose une redecouverte de la 
province non pas par un encadrement etroit dans le traditionalisme, mais par quelques elements 
qui vienncnt en contact avec l'existentialisme frani;ais et l'expressionnisme allemand: vivre 
avec intensite dans le voisinage de la mort. 

37 Mircea Streinul, Contribuţia Bucovinei tinere la poe;:ia românească, .,Însemnări 
sociologice", III, nr. 11, februarie 1938, p. 25-26. 

38 Traian Chclariu, op. cit. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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LEONIDA BODNĂRESCU (1872-1945)* 

GEORGE MACRTN 

Leonida Bodnărescu, fiul preotului Eugen şi al presviterei Veronica, s-a 
născut în comuna Boian, districtul Cernăuţi, la 19 iulie 1872. Era nepot de 
frate al scriitorului junimist Samson Bodnărescu, iar după mamă, nepot al 
vestitului folclorist bucovinean Simion Florea Marian. 

A urmat şcoala primară la Vicovu-de-Sus (l 878-1884 ), unde tatăl său a 
fost mutat cu serviciul. A urmat apoi liceul la Suceava (1882-1888), unde 
Simion Florea Marian era profesor. Între 1889-1892, urmează cursurile la 
Facultatea de Litere şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 

Imediat după ce şi-a dat bacalaureatul, în 1889, este numit maestru 
suplinitor la liceul real de limbă germană din Cernăuţi (liceu care, începând 
din 1918, va primi numele de „Aron Pumnul"), astfel că are posibilitatea de 
a se întreţine la studiile universitare. 

După absolvirea studiilor universitare este numit profesor de educaţie 
fizică la acelaşi liceu (anul şcolar 1893/1894) şi apoi, până în anul 191 O, 
profesor suplinitor pentru obiectele de limba română şi germană. 

În 1896 se căsătoreşte cu Stela, fiica preotului Dionisie Hacman. 
protopopul parohiei Vicovu-de-Sus, născută în 1869 şi decedată în 1954. Au 
avut o singură fetiţă - Marieta - care a decedat de copil. 

În 1898 este numit maestru titular pentru educaţie fizică la Şcoala 
Superioară Ortodoxă din Cernăuţi, unde funcţionase ca profesor suplinitor 
pentru limba şi literatura română. 

Trece apoi la Şcoala Normală de Învăţători (Pedagogiu), ocupând catedra 
unde a predat marele nostru istoric Dimitrie Onciul. În anul 1900, L. Bodnărcscu 
este numit de către Ministerul Cultelor, substitutor pentru postul de profesor 
de limba română, geografie şi istorie la Şcoala normală (Pedagogiu), devenit 
vacant prin trecerea prof. V. Olinschi la şcoala reală. 

Între anii 1902-1906 (opt semestre), Leonida Bodnărescu funcţionează, 
în paralel, ca primul lector pentru limba română la Universitatea din Cernăuţi 
(unde, pe atunci, cursurile se predau în limba germană), la catedra profesorului 
Mathias Friedwagner, cunoscut filoromân. 

• Tipărim următoarele texte din manuscrisele lui G. Macrin, intrate în fondul documentar 
al Centrului de Studii „Bucovina" (n.r.). 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 265-271, Bucureşti, 1998 
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La insistenţele lui Alexandru Hunnuzachi şi Teofil Sidorovici, în 191 O, 
înfiinţându-se liceul din Rădăuţi cu clase de predare română, Leonida 
Bodnărescu este numit director şi diriginte pentru clasele la care se preda în 
limba română. El organizează liceul ca o instituţie pedagogică model. Cu 
elevii liceului organizează manifestaţii culturale şi dă concerte la Rădăuţi, 
Câmpulung, Vatra Domei, veniturile de la acestea fiind donate în sprijinul 
invalizilor. Înfiinţează, pentru documentarea corpului didactic, „Biblioteca 
profesorilor", căreia îi dăruieşte biblioteca sa personală. 

Este numit director al liceului din Câmpulung Moldovenesc, de unde 
trece la Inspectoratul Şcolar din Chişinău, ca apoi, în 1919, să ia conducerea 
Liceului „Bogdan Petriceicu Hasdeu", din Chişinău. În anul 1920, luând fiinţă 
noul liceu „Dimitrie Cantemir" din oraşul Cozmei (fost Coţmani), Leonida 
Bodnărcscu este numit director al acestui liceu, din care face o instituţie -
model. A funcţionat la Cozmeni până în octombrie 1925, când este numit - la 
cererea sa - director al Liceului „Regele Ferdinand I" din Storojineţ. Este 
ultimul liceu pe care l-a organizat Leonida Bodnărescu şi unde a rămas până 
la pensionarea sa, la I iulie 1930. După pensionare, Leonida Bodnărescu se va 
stabili cu domiciliul în orăşelul Ciudei, jud. Storojineţ, unde şi-a construit o 
casă şi o frumoasă grădină. În 1932, L. Bodnărescu donează casa şi grădina 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina, din Cernăuţi. 

În anul 1940 ci s-a mutat la Suceava, unde a rămas până la decesul său, 
la 31 ianuarie 1945, şi unde este înmormântat în cimitirul oraşului. 

Urmând tradiţia familiei sale şi ca licenţiat în teologie, Leonida 
Bodnărescu este hirotonit diacon în 1928 şi preot în 1932. În această calitate, 
participă la activitatea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului. 

Pentru activitatea sa de pedagog şi om de cultură, Leonida Bodnărescu 
a primit următoarele decoraţii: 

- medalia comemorativă Regele Carol I ( 1906) 
- Coroana României în gradul de ofiţer ( 1923) 
- Răsplata muncii pentru învăţământ, clasa I (de două ori, în martie 1923 

şi martie 1924). 

Fiind încă elev în clasele a VII-a şi a VIII-a la liceul din Suceava, 
Leonida Bodnărescu publică articole împotriva deznaţionalizării răzeşilor de 
peste Prut în „Revista Politică'', articole pe care le predă unchiului său, Simion 
Florea Marian. 

În anul 1898, într-o conferinţă a corpului profesoral de la Liceul Real 
din Cernăuţi, el cere introducerea limbii române ca limbă de predare în locul 
limbii germane. Propunerea este admisă şi în 1900, i se acordă lui Lconida 
Bodnărescu un concediu legal, cu sarcina de a redacta un material de învăţarea 
limbii române de către elevii liceului, care nu cunoşteau această limbă. Cartea 
apare în 190 I. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În această perioadă îl găsim pe Leonida Bodnărescu activând în cadrul 
tuturor acţiunilor româneşti importante din Bucovina: în anul 1900 a susţinut 
crearea unui fond pentru întemeierea unui teatru românesc la Cernăuţi; între 
1905-1906 este printre organizatorii expoziţiei româneşti de la Bucureşti. 

Leonida Bodnărescu a desfăşurat şi o bogată activitate ştiinţi

fico-publicistică, tipărind: 

Gramatik zum rumiinischen Sprache, Cernăuţi, 1901; 
Rumiinisches Sprache und Lesebuch fur mittlere Klassen der Realschulen 

und verwandter Lehranstalten, Cernăuţi, 190 I; 
Der personliche Fiirwort in Rumiinischen. Ein Hilfsbiichlein far die 

Erlerung der rumiinischen Sprache, Cernăuţi, 1921; 
Scriitori români în uzul şcoalelor, broşura, I, Cernăuţi, 1921 ş.a. 

Einige Weihnachts-und Neujahrbrăuche der Rumiinen, Bukowiner 
Vereinsdruckerei, Cernăuţi, 1903; 

Câteva datini de Paşti la români, Cernăuţi, 1908; 
Câteva datini de Crăciun şi Anul Nou ia români, Cernăuţi, 1943; 
Joc de cuvinte, „ Revista ilustrată", nr. I, p. 220; „Patria", nr. 404; 1 

Samson Bodnărescu, schiţă biografică. „Deşteptarea", nr. 16-17, 
Cernăuţi, 1893; 

Autori români bucovineni (biografia autorilor intre 1775-1903), 
Cernăuţi, 1903. 

Scrierile lui leraclie Porumbescu, adunate şi editate de Leonida 
Bodnărescu, Cernăuţi, 1908; 

Simion Florea Marian şi ceilalţi, „Făt-Frumos", VII, nr. 3-4, 1932, 
p.103-105. 

Despre opereta lui Ciprian Porumbescu, „Făt-Frumos", VII, nr. 1-2, 1932; 
Amintiri despre profesorul Friedwagner, „Făt-Frumos", XVII, nr. 4, 

1942, p. l 00. 
Amintiri despre Liviu Marian, „Făt-Frumos", XVIII, nr.1, 1943, p. 13-16. 
Cum stăm cu cluburile noastre de lectură? „Gazeta Bucovinei'', V, 1922, 

p. 99-100; 
„Anuarul Liceului-internat «Regele Ferdinand I» din Storojineţ pe anii 

şcolari 1925/1926 şi 192611927", Editura proprie, Storojineţ, 1928; 
„Anuarul Liceului-internat «Regele Ferdinand I» din Storojineţ pe anul 

şcolar 1928/1929", Editura proprie, Storojine\, 1929; 

1 Leonida Bodnărescu a făcut parte din colectivul format de prof. Mathias Friedwagner 
pentru colectarea de cântece populare bucovinene. Cântecele au fost adunate în volum şi publicate 
de fiica profesorului în Austria. În acest volum, L. Bodnărescu apare cu opt cântece, adunate 
din comunele Vicovu-de-Sus, Bălăceana şi Rădăuţi. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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„Anuarul I al Ateneului Român din Ciudei", Editură proprie, 
Storojineţ, 1938; 

Răspuns la Episcopia Ortodoxă a Maramureşului, Sighet, Storojineţ, 1939. 

Leonida Bodnărescu a publicat în diferite reviste şi ziare numeroase dări 
de seamă, informaţii, note, corespondenţe din satele şi oraşele Bucovinei, adesea 
semnând cu pseudonime. Pseudonimele cele mai folosite au fost: Pintescu Leon, 
Aristide, Montanus, Tiberiu, Ajutor, Nemo, Orion, Cicero, Pompeius, Seneca. 

A colaborat la reviste. şi ziare: „Revista politică", „Românul'', „Gazeta 
Bucovinei''; „Timpul", „Deşteptarea", „Făt-Frumos", „Revista ilustrată", „Patria". 

Rezultatele muncii de pedagog şi mare organizator de şcoală românească 
din Bucovina au fost recunoscute şi apreciate de toţi, clasificându-l pe Leonida 
Bodnărescu ca un „pedagog şi organizator model". În cele ce urmează vom 
ilustra această muncă printr-o scrie de fapte petrecute în perioada cât a 
funcţionat ca director al liceului din Storoj ineţ, (1925-1930), fapte care arată 
marile sale calităţi de pedagog, dar şi unele lipsuri sau exagerări. 

Lconida Bodnărescu era un bărbat înalt, bine făcut. Purta barbişon după 
moda din preajma primului război mondial. Ca profesor, se ţinea drept ca o 
lumânare şi pretindea ca şi elevii să se ţină la fel. Se îmbrăca modest, dar 
foarte curat şi pretindea acelaşi lucru tuturor elevilor. Ţinea foarte mult la 
igienă şi curăţenie. În tot liceul şi în internat domnea o curăţenie perfectă, pe 
care directorul o controla zilnic. 

Pentru a arăta cum proceda L. Bodnărescu pentru a-i creşte pe elcvj în 
igienă şi curăţenie, voi prezenta cuvântarea pc care a ţinut-o la deschiderea 
anului şcolar 1926/1927 (L. Bodnărescu era director al liceului, din octombrie 
1925, dar prima ocazie de-a face o expunere pedagogică a avut-o abia în 
septembrie 1926). 

Se ştia în toată Bucovina că Leonida Bodnărescu este un marc pedagog 
şi un foarte bun gospodar. El era convins, însă, că pentru a asigura ordinea şi 
curăţenia în şcoală era necesar să ne ocupăm de educaţia elevilor, îndeosebi 
a celor nou-veniţi: cei mai mulţi fii de ţărani şi muncitori, care nu cunoşteau 
regulile de igienă şi comportare civilizată. De aceea directorul urmărea zilnic, 
personal şi prin oamenii de serviciu, felul cum respectau elevii instrucţiunile 
primite de respectarea curăţeniei şi disciplinei în şcoală. 

Pentru L. Bodnărescu internatul era instituţia cea mai potrivită pentru 
educaţia elevilor. De aceea, el depunea o deosebită grijă de organizare pe 
lângă liceu a unuia sau a mai multor internate, pentru buna întreţinere a 
internatelor şi pentru educaţia corespunzătoare în internate. 

În 1925, după venirea lui L. Bodnărescu la Storojineţ, pe lângă internatul 
vechi de pe strada Budineţ s-a organizat un internat nou, într-o casă care se afla 
peste drum de calea ferată (casa Filcescu), al cărui director a fost prof. Corneliu 
Buliga. Internatul de pe strada Budineţ a funcţionat până la sfărşitul anului http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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1926, iar cel din casa Filcescu până în 1931. În 1926 se închiriază pentru 
internat o vilă nouă (casa Keschmann, vizavi de liceu), a cărei direcţie este 
preluată de Leonida Bodnărescu. Acesta, începând din 1925, face numeroase 
intervenţii la forurile superioare pentru obţinerea fondurilor necesare pentru 
construirea unei clădiri speciale pentru internat, dar fără rezultate corespunzătoare. 

L. Bodnărescu preluând direcţia internatului, vila Keschmann, face din 
aceasta o instituţie model, neîntâlnită în Bucovina şi probabil nicăieri în ţară. 
Camerele relativ mici, erau perfect curate. Într-o cameră, locuia directorul cu 
soţia sa. Fiecare internat avea cantină proprie. Meniurile, foarte bune, erau 
comandate de soţia directorului. Directoml şi soţia sa luau masa la cantină, 
alături de elevi, prilej deosebit de educaţie. lată câteva din indicaţiile cc se 
dădeau: „Copii, nu mâncaţi prinzând bucatele cu mâna; le prindeţi cu furculiţa. 
uite aşa: ţii furculiţa în mâna stângă şi cuţitul în mâna dreaptă şi tai, uite aşa!" 
(şi directorul arăta cum se face fiecare operaţie). „Numai pâinea tăiată în felii 
o luaţi cu mâna''. 

La început. copiii, fii de ţărani, întâmpinau mari greutăţi pentru deprinderea 
acestor practici, dar directorul îl urmărea, personal, pe fiecare elev. 

Desigur, o astfel de întreţinere a elevilor costă, dar directorul se interesa 
personal pentru obţinerea de „burse de nutriment" pentru elevii săraci. buni la 
învăţătură, a copiilor orfani sau a invalizilor de război. Chiar în cele mai grele 
timpuri de criză economică (1929-1933 ), 48 de elevi din cei 80 câţi erau în 
internatul-vilă Keschmann şi casa Filecscu aveau „burse de nutriment". În 
plus, societatea internatului şi comitetul şcolar al liceului interveneau pentru 
obţinerea de diverse ajutoare pentru internat. Evident, elevii mai înstăriţi plăteau 
taxe de internat cu mult mai mari (cca 1200 Ici lunar). 

Elevii din internat erau învăţaţi cum să-şi păstreze cărţile. caietele. 
îmbrăcămintea şi lenjeria în lădiţele personale şi în dulapurile sau pe cuierele 
din internat. Lenjeria murdară se preda la spălătoria internatului de unde se 
primeau în schimb lenjuri curate. Fiecare elev trebuia să aibă trei seturi de 
lenjerie complet curate la intrarea în internat, o periuţă de dinţi, o perie de 
haine, o perie de noroi, una de vopsit şi una de lustruit pentru pantofi, pastă 
de pantofi. Pantofii trebuiau curăţaţi, vopsiţi şi lustruiţi zilnic. 

Elevii erau învăţaţi cum să-şi pregătească lecţiile şi cum să-şi folosească 
timpul, cât mai raţional, pentru studiul individual, odihnă şi timpul liber. Lângă 
internat era amenajat un teren de sport, care iama era transformat în teren de 
patinaj. Elevii din internat făceau zilnic gimnastică, după un program stabilit 
de director. În cadrul şcolii, pe lângă gimnastică, se practicau diferite jocuri 
sportive şi sporturi (arătate pe larg în monografia liceului). 

Directorul controla personal modul în care îşi pregăteau elevii lecţiile, 

care se făceau în sala de mese, care servea şi ca sală de lectură. 
În liceu se organizau baluri cu participarea elevilor şi elevelor liceului. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Elevii erau învăţaţi cum să se poarte cu fetele şi cum să danseze; cum 
trebuie să inviţi partenera la dans; ce discuţie se obişnuiesc a se face în timpul 
dansului, cu numeroase exemplificări. Cum se procedează când conduci 
partenera la locul ei ş.a. 

La serbarea zilei onomastice sau de naştere a unui elev (eleve) sau 
profesor, directorul organiza sere~ade, la care participa, de regulă, personal. 
Se cântau cântece (serenade) obişnuite în acea vreme: „A ruginit frunza din 
vii", „Somnoroase păsărele", „Mulţi ani trăiască" şi altele, la domiciliul 
sărbătoritului, iar dacă sărbătoritul era din internat (inclusiv pentru director), 
serenada se organiza după cina din acea zi. 

Lconida Bodnărcscu se ocupa în mod deosebit de elevii fruntaşi la 
învăţătură atât pentru întreţinerea lor, cât şi pentru dezvoltarea lor spirituală. 
Astfel, a introdus regula privind cuvântările, care se ţineau la serbările şcolare 
şi care, anterior, erau ţinute de profesori, indicând ca acestea să fie ţinute de 
elevii din ultimile clase, fruntaşi la învăţătură, care aveau talent oratoric. 
Pregătirea cuvântării se făcea, evident, sub îndrumarea unui profesor. A dat o 
mare atenţie activităţilor extraşcolare în liceu, îndeosebi cercetăşia, în cadrul 
căreia directorul era „delegatul Legiunii de Cercetaşi" din Cernăuţi. 

Sub directoratul lui Leonida Bodnărescu, cohorta „Carpatul" de pe lângă 
Liceul „Regele Ferdinand I" a contribuit efectiv la educaţia cetăţenească şi 

patriotică a elevilor, căutând să insufle elevilor „îndemânare fizică, iniţiativă, 
curaj, fermitate şi onoare". Sub îndrumarea prof. Corneliu Buliga, numit, în 
anul 1926, comandantul cohortei, se organizează o cameră specială: „Casa de 
adunare, vorbă, muncă şi învăţătură''. Se orgamzcază o echipă de teatru care 
va prezenta şezători cu program deosebit pentru public. Cu piesele de teatru 
pregătite cu ajutorul profesorilor Corneliu Buliga şi Gheorghe Orşivschi 
(conducătorul corului elevilor) se organizează turnee în judeţele Storojineţ şi 
Rădăuţi. Se organizează numeroase excursii la fabrici Ic din judeţ şi o excursie 
în circuit prin ţară (Moldova-Basarabia şi retur). 

În anul 1927, ca pedagog la liceu a fost adus studentul Nicolae Hristea, 
care a preluat şi conducerea cohortei „Carpatul''. În calitate de colaborator 
principal al lui N. Hristea, fiind orfan de război şi fruntaş la învăţătură, am 
fost numit de L. Bodnărcscu ajutor al pedagogului. Am fost primit în internat, 
unde mi s-a asigurat masa şi întreţinerea, până la absolvirea liceului, în anul 
1929. Aveam obligaţia de a studia în sala de lectură (sala de mese), a 
supraveghea disciplina elevilor şi a ajuta pe elevii care cereau acest lucru în 
rezolvarea diferitelor probleme şi îndeosebi la matematică. 

Ca pedagog, L. Bodnărescu a urmărit „formarea de oameni bine pregătiţi, 
înarmaţi cu cunoştinţele ştiinţifice, literare şi de artă necesare, disciplinaţi şi 
mari patrioţi''. El practica concepţia pedagogică germană şi mărturisea cu 
mândrie: „Vreau să creez români vrednici, culţi şi civilizaţi, dar deutsch gesogen 
(crescuţi nemţeşte)''. El aprecia iniţiativele elevilor, dar nu admitea să fie puse http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în practică decât sub directivele sale sau ale profesorilor de specialitate. După 
el, stâlpii pe care trebuia să se sprijine şcoala erau: învăţătura şi disciplina. 
Aşa se explică de ce s-a opus cu tărie la iniţiativa clasei noastre (clasa a VI-a, 
în anul 1927) de a organiza o societate culturală a elevilor, fără supraveghere 
din partea directorului şi a profesorului, dar a fost de acord cu înfiinţarea 
acestei societăţi, în anul şcolar 1929/30, cu elevii din clasa a VII-a, societate 
numită „Farul", care a avut o frumoasă activitate culturală în anii I 930-1940. 

În Amintiri din viaţa şcolară, 1918-1940, am arătat pe larg încercarea 
nereuşită de a organiza, în anul 1927, Societatea „Farul" şi greutăţile cc le-am 
avut personal, de pe urma acestei acţiuni. 

În Monografia liceului „Regele Ferdinand /" din Storojineţ s-au scris 
câteva amintiri despre viaţa de liceu, în care se dau detalii privind diferite 
întâmplări şi din care se vede sistemul pedagogic al lui L. Bodnărcscu. Acesta 
corespundea, desigur, vechilor concepţii pedagogice, formate sub influenţa 

pedagogiei germane, practicate în Bucovina de dinainte de primul război 

mondial. În raport cu pedagogia modernă, acest sistem pare milităresc, practicat 
însă, de L. Bodnărescu la liceele la care a funcţionat, a dat rezultate practice 
care, chiar în acea vreme, au fost date ca model şi aceasta datorită sincerităţii, 
muncii neobosite, dar mai ales dragostei pc care ci o avea pentru tinerele 
vlăstare pe care trebuia să Ic crească. Rezultatele finale ale pedagogici lui 
Leonida Bodnărescu au fost excelente. Absolvenţii liceelor pe care ci Ic-a 
condus au fost oameni de nădejde, utili statului şi poporului. 
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şcolari 192511926 şi 192611927, Storojineţ, 1927; 
Bodnărescu Leonida, Răspuns la Episcopia ortodoxă a Maramureşului în primul an de la 

înfiinţare, Sighet, Storojineţ, 1939; 
Macrin George, Amintiri din viaţa şcolară (19/ll-1940), Bucureşti, 1988; 
Idem, Monografia Liceului .. Regele Ferdinand/" din Storojineţ, Bucureşti, 1987; 
Nimigeanu George, Leonida Bodnăre:rcu, notă biografică, Bucureşti, 1984; 
Prelipcean Reveca, Notă biografică pentru L. Bodnărescu, Suceava, 1984; 

Resume 

George Macrin est un intellectuel remarquable de Bucovine qui n'a pas pu publier son 
cruvre chez soi a cause de l'hostilite des circonstances de cene region. Notre revue publie trois 
de ses ouvrages, dediees a Leonida Bodnărescu, a Orest Bucevschi et a Liviu Rusu. 
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OREST BUCEVSCHI - PROFESOR UNIVERSITAR* 

GEORGE MACRIN 

Orest Bucevschi, fost profesor universitar la teologie, s-a născut la 
14 iulie 1897, în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, ca fiu al lui Samuil 
Bucevschi şi al Lucreţiei, născută Bodnărescu (1870-1952). Samuil 
Bucevschi (1864-1922) a fost inspectorul şcolilor primare româneşti din 
regiunea Gura-Humorului. 

Orest Bucevschi a avut şase fraţi şi surori: Ioan ( 1892-1976), preot 
(econom-stavrofor), fost consilier la Episcopia Romanului. Are o fiică, Marta, 
economistă, căsătorită Gherman; Elena, născută în 1894 şi decedată în 1986, 
căsătorită Strugar, a avut doi copii: Dragoş, decedat şi Mir~ea, fost funcţionat, 
pensionar; Evghenia, învăţătoare ( 1895-1988), căsătorită Vasilovici. Are o 
fiică, Oltea, căsătorită cu avocatul Neagos; Dragoş (n. 1900), inginer silvic, 
văduv. A fost căsătorit cu Eleonora Doboş cu care arc o fiică, Corina (văduvă); 
Aspasia, profesoară, căsătorită cu colonelul V. Chiran (decedat). Are un fiu, 
Dan, medic stomatolog; Silvia (l 907-1978), profesoară chimistă, căsătorită cu 
ing. Constantin Stan. 

O. Bucevschi s-a căsătorit, în anul 1925, cu Cornelia Clain (l 907-1984), 
învăţătoare. Au o fiică, Mirela, născută în 1927, fostă profesoară de educaţie 
fizică, căsătorită cu ing. Stelian Scânteie. . 

Orest Bucevschi a urmat şcoala primară în comuna natală, iar liceul 
la Câmpulung Moldovenesc ( 1908-1916), primind, în fiecare clasă şi la 
bacalaureat nota „foarte bine". Între 1916 şi 1918 şcolile din Bucovina au 
fost închise din cauza războiului. În 1918 se înscrie la Universitatea din 
:'ernăuţi, Facultatea de Teologie şi Facultatea de Litere şi Filosofie. A 
1.1rmat studiile până în 1923, când şi-a luat doctoratul în teologie şi licenţa 
în limbile greacă şi latină. În anul 1923/1924 a funcţionat ca profesor la 
Liceul „Iulia Hasdeu"din Cernăuţi. În 1924, prin concurs, ocupă postul de 
profesor universitar la Catedra de Teologie Dogmatică, Simbolică şi 

Sectologie, de la nou-înfiinţata Academie Teologică Ortodoxă Română din 
Cluj, post în care a funcţionat până în anul 1935. Între 1937-1940 (iunie), 
funcţionează la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi, la 

• Nota bibliografică a fost obţinută de la Mirela Scânteie, în anul I 988. 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 273-275, Bucureşti, 1998 
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Catedra de Teologie Morală, post ocupat prin concurs. În 1939, Orest 
Bucevschi a fost hirotonisit ca diacon, ajungând la gradul de „arhidiacon 
stavrofor". 

Începând din iunie 1940 şi până în anul 1962 a ocupat aceeaşi catedră 
în localităţile unde a fost mutat sediul facultăţii: Suceava, Cernăuţi, 
Râmnicu-Vâlcea. În fine, a trecut la Institutul Teologic de grad universitar din 
Bucureşti, de unde s-a pensionat în 1963. 

De-a lungul carierei sale, Orest Bucevschi a fost: rector al Academiei 
Teologice din Cluj; prodecan al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi; 

membru al Senatului Universităţii din Cernăuţi; director la „Căminul şi 
cantina studenţilor teologi" din Cernăuţi; membru al Comisiei universitare 
pentru biblioteci şi acordarea de burse; membru în Catedra de disciplină 
şi în Comisia pentru ocuparea de catedre în învăţământul superior. 

În timpul studiilor la liceu a participat activ la activitatea culturală· şi 
sportivă a elevilor. La Universitatea din Cernăuţi a fost preşedinte al Societăţii 
Academice a Studenţilor Teologi „Academia Ortodoxă". A fost, de asemenea, 
preşedinte al „Centrului universitar" Cernăuţi. A activat şi în „Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina", al cărei ultim vicepreşedinte a 
fost. O. Bucevschi a fost membru fondator al Societăţii „Ciprian Porumbescu" 
din Suceava. 

O. Bucevschi a publicat următoarele lucrări: Păcatul strămoşesc. Cluj. 
1934; Psihologia religioasă, Chişinău, 1935; Intoleranţa şi toleranţa Bisericii, 
Chişinău, 1926; Despre numele confesiuni/or creştine, Cluj, 1936; legea eternă, 
legea naturală, Cluj, 1937; Are morala creştină caracter interesant în motivarea 
faptelor?, Cernăuţi, 1937; Iubirea faţă de duşmani. Sibiu, 1940; Iubirea faţă 
de aproapele, voi.I, Cernăuţi, 1942; Iubirea faţă de aproapele. voi.II, Iaşi, 

1946; Principiile sistemului dogmaticii ortodoxe (tradusă în limba maghiară), 
„Revista de teologie reformată'', Cluj, 1931. 

A publicat numeroase articole şi recenzii în revistele la care a colaborat: 
„Renaşterea" - Cluj; „Misionarul" şi „Candela" - Cernăuţi; „Studii teologice" -
Sibiu; „Glasul Bisericii" - Bucureşti; ,,Învierea" ş.a. 

Profesorul şi omul de cultură Orest Bucevschi este un fiu al vestitei 
familii Bucevschi, familie îndeosebi de preoţi, dar şi personalităţi în domeniul 
culturii şi artei, dintre care cităm: Epaminonda Bucevschi, mare pictor 
bucovinean, prieten şi sprijinitor al lui Mihai Eminescu şi Ciprian Porumbescu 
P(: când acesta studia la Viena; O. Bucevschi, fostul director al tipografiei 
„Motropolit Silvestru" din Cernăuţi, care a scris Originea familiei Bucevschi, 
Cernăuţi, 1939. Orest Bucevschi însuşi este considerat ca o personalitate de 
prim rang în rândul familiei sale. 

Caracterul său şi aprecierea de care se bucura îndeosebi în Bucovina, se 
vede din faptul că în timpul studiilor universitare este ales preşedinte al http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Societăţii Academice a Studenţilor Teologi „Academia Ortodoxă'', iar apoi 
preşedinte al „Centrului Studenţesc" Cernăuţi. 

Faptul că era deosebit de apreciat ca profesor universitar este alegerea 
sa ca rector al Academiei Teologice din Cluj şi ca prodecan al Facultăţii de 
Teologie din Cernăuţi. 

Munca sa deosebită pe tărâm cultural, dar şi aprecierea de care se bucura 
în această muncă justifică alegerea sa ca vicepreşedinte al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, cea mai importantă instituţie culturală 
din Bucovina. 

Claritatea şi zelul pe care Orest Bucevschi le depunea în predarea 
cursurilor sale la teologie au făcut din el unul dintre cei mai îndrăgiţi şi 

apreciaţi profesori. În cei 41 de ani de profesorat universitar, a crescut sute de 
misionari ai Bisericii Ortodoxe române. 
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LIVIU RUSU - MUZICIAN BUCOVINEAN 

GEORGE MACRIN 

Liviu Rusu este un distins muzician buco.vinean. Activitatea sa este vastă, 
desfăşurându-se atât în domeniul muzicii - fiind compozitor, dirijor de societăţi 
muzicale, profesor de conservator -, cât şi în domeniul literar ca redactor şi 
apoi director al revistei literare, de la Cernăuţi, „Iconar". S-a remarcat şi ca 
animator al muncii culturale. 

S-a născut la 27 iunie 1908, în comuna Cuciurul-Mare, judeţul Cernăuţi, 
(azi în Ucraina), ca fiu al preotului Constantin Rusu şi al presviterei Eugenia. 
Preotul Constantin Rusu, fiind mutat cu serviciul în diferite localităţi, Liviu şi 
fratete său Radu au trebuit să-l urmeze: Stârcea - 1921 -1918; Mitocul 
Dragomimei -1918 -1920; Burta -1920- 1924; Lujeni -1924 ·· 1935; Crasna 
- 1935 - 1940. În anul 1940 s-a refugiat la Suceava, iar în anii 1941 - 1944 
a trăit la Coţmani. În 1944 se refugiază la Gruia, în Oltenia. În 1945 revine 
la Suceava, unde rămâne până la moartea sa. 

L-am cunoscut pe Liviu Rusu la Crasna şi ne-am împrietenit imediat. 
M-au impresionat de la început caracterul său deschis şi vasta cultură pc care 
o avea. Om de o deosebită sinceritate şi plin de cele mai bune intenţii, era 
totdeauna mobilizat în scopuri mari. O fire deloc asemănătoare cu cca a fratelui 
său, Radu, care, deşi a studiat teologia şi şi-a început presviteratul la Crasna, 
era aplecat mai mult spre cele lumeşti. 

Liviu Rusu era pe atunci cu serviciul la Cernăuţi, unde lucram şi cu. Ne 
întâlneam la Crasna numai de sărbătorile importante şi ~n timpul concediilor 
de odihnă. 

Liviu Rusu s-a căsătorit la Crasna, în 1937, cu Elisabeta (Ella) Pantea. 
Am avut plăcerea să le fiu cavaler de onoare. Ella şi cu Liviu formau, după 
mine, unul dintre cele mai reuşite cupluri. 

Prietenia noastră s-a întărit mereu şi, în mod deosebit după 1935, când 
Liviu Rusu, împreună cu Mircea Streinul, au înfiinţat revista „Iconar", la care 
am colaborat şi eu, revistă în jurul căreia s-a format un colectiv minunat, 
compus din Liviu Rusu, Mircea Streinul, Leon Ţopa, Barbu Sluşanschi, Vasile 
Posteucă, Liviu Stan, George Drumur, Ion Negură, iar dintre colaboratorii 
externi: Nae Ionescu, Radu Gyr şi alţii. Peste tot însă, se remarca spiritul 
îndrumător şi coordonator a lui Liviu Rusu. În scurt timp, revista a devenit cea 

· mai importantă publicaţie literară din Cernăuţi şi s-a făcut cunoscută în toată 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 277-280, Bucureşti, 1998 
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ţara. Revista a fost, însă, suspendată nejustificat, de guvern, în anul 1937, 
după trei ani şi jumătate de la apariţie. Începeau vremurile dictaturii personale 
a regelui Carol al Ii-lea, cu cele mai nefaste urmări pentru ţară. Pentru Bucovina 
suspendarea revistei a însemnat o mare pierdere. 

Activitatea cea mai rodnică a lui Liviu Rusu s-a manifestat pe tărâmul 
muzicii. După ce şi-a început studiile, la Cernăuţi, cu Richard Brodkord 
(armonie, contrapunct, forme muzicale) şi Iacob Krămer (vioară), le-a continuat 
(l 928-1932) la Conservatorul din Bucureşti cu Victor Gheorghiu (teorie, 
solfegii), Mihail Jora (armonie, contrapunct, orchestraţie, compoziţie), Constatin 
Brăiloiu (istoria muzicii, folclor), George Breazul (enciclopedia şi pedagogia 
muzicii), Ştefan Popescu (dirijat, cor), Silviu Florescu (vioară). În paralel, a 
studiat istoria filosofiei şi sociologia la Facultatea de Litere şi Filosofie din 
Bucureşti ( 1932-1933). 

După absolvirea conservatorului, Liviu Rusu revine la Cernăuţi, unde 
începe o prodigioasă activitate ca profesor de armonie, contrapunct şi forme 
muzicale la Conservatorul din Cernăuţi ( 1932-1940) şi ca dirijor al Societăţii 
Muzicale „Armonia" ( 1936-1940). O dată cu evacuarea Bucovinei de Nord, în 
iunie 1940, Liviu Rusu este transferat la Bucureşti, dar, fiind mobilizat, începând 
cu 1941, primeşte sarcina de a conduce activitatea muzicală în Odcssa, sarcină 
pc care o îndeplineşte foarte conştiincios. În 1944, este transferat la 
Conservatorul din Timişoara, unde lucrează ca profesor de istoria muzicii şi 

forme muzicale până în 1950. Între 194 7-1951 este violonist solist şi lector la 
Filarmonica „Banatul" din Timişoara şi secretar al Uniunii compozitorilor din 
Timişoara. În 1958 revine la Bucureşti, fiind numit redactor şef la Editura 
muzicală din Bucureşti. În 1960 se pensionează din motive de boală. 

După pensionare lucrează în continuare ca muzicolog şi compozitor, publicând 
compoziţii, studii şi traduceri de manuale sau lucrări importante de specialitate. 

Liviu Rusu a publicat numeroase studii, cronici muzicale, recenzii, 
„tratând cu seriozitate, originalitate şi cunoaştere profundă a problemelor artei 
româneşti şi universale", în „Muzică şi poezie", „Studii de muzicologie'', 
„Junimea literară", „Suceava", „Glasul Bucovinei". De asemenea, a fost solicitat 
adesea în probleme de muzicologie în emisiunile radiofonice. 

Din opera sa componistică se remarcă cinci cântece de dragoste pentru 
cor mixt şi madrigalele pentru cor bărbătesc (Sonete). Despre acestea, Doru 
Popovici remarcă: „Madrigalele pentru cor bărbătesc, pe versuri de Mihai 
Eminescu, denumite Sonete, constitue o expresivă realizare creatoare a 
compozitorului şi una din cele mai convingătoare tălmăciri ale versului marelui 
luceafăr al culturii româneşti". 

Opera muzicologică a lui Liviu Rusu este concretizată prin: Muzică de 
~amcră - Sonata mică pentru vioară şi pian, Bucureşti, Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, 1956; Sonata pentru clarinet şi pian, Bucureşti, Editura 
muzicală, 1958; Muzică corală - Liturghia în sol major pentru cor mixt, 1921; 
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Zece coruri mixte, 1937, Trei colinde din Bihor. 1938, Cernăuţi, Editura 
„Mitropolit Silvestru", 1940; Cinci cântece de dragoste, coruri mixte, versuri 
populare în „Muzica", supliment, nr. 3, 1956; Coruri polifonice, Bucureşti, 
Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957 (cuprinde Cinci cântece de 
cătănie din Bihor. Cinci cântece de dragoste din Bucovina, Cinci cântece de 
dor din Banat); Sonete pe versuri de Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura 
Muzicală, 1964 (cuprinde corurile bărbăteşti „Trecut-au anii", „Oricâte stele", 
„S-a stins viaţa'', „Stau în cerdacul tău", „Răsai asupra mea„. "); Coruri 
bărbăteşti pe versuri de Mihai Eminescu şi Şt. O. Iosif. Editura Muzicală, 
1983 (32 coruri); 25 sonete pe versuri de Teofil Lianu - coruri bărbăteşti 
(nepublicate); Trei sonete pe versuri de Mihai Eminescu - coruri bărbăteşti 
(nepublicate); Muzică vocală (voce si pian): Trei balade cu oşteni, versuri de 
Mircea Streinul, 1954; Şase colinde pentru soprană şi alto, Cernăuţi, Editura 
„Mitropolit Silvestru", 1938; Cinci poeme într-un vers de Ion Pi/lat. voce şi 
flaut, 1955; Petru Cercel, versuri de Mircea Streinul, 1956; Două cântece de 
Şt. O. Iosif. 1957; Muzicolo.:ie - Pentru o carte de temelie a muzicii româneşti, 
Tipografia I. Vesper şi Mircea Streinul, 1934; Muzica în Bucovina, în Muzica 
românească de azi, Bucureşti, 1939; Ioan D. Chirescu în slujba muzicii corale, 
Bucureşti, 1959; Studii critice de muzicologie. Tratate de teorie, apărute în 
secolul al XIX-iea, Bucureşti, 1964; Perspective şi preocupări teoretice în 
istoria muzicii româneşti, în Studii de muzicologie, voi. li, Bucureşti, Editura 
Muzicală, 1966, p. 229-266; Valorificarea moştenirii noastre muzicale, în 
„Muzica'', XX, 1970, nr. 6, p. 1-5; O pagină de armonie beethoveniană, 
„ Melancolia" din cvartetul de coarde în si bemol major, op. 18, ni'. 6 în Studii 
de muzicologie, voi. VIII, Bucureşti, Editura Muzicală, 1978, p. 193-229; 
Editii critice - Culegere de coruri mixte şi bărbăteşti din compozitori 
bucovineni, Editura Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română, 193 7; 
„ Corbea" de Paul Constantinescu, Cernăuţi, Editura „Mitropolit Silvestru"; 
Patru coruri mixte de Mihail Jora, Cernăuţi, Editura „Mitropolit Silvestru", 
Liturghia solemnă de Sabin Drăgoi, Cernăuţi, Editura „Mitropolit Silvestru", 
Eusebie Mandicevschi. Opere alese, Bucureşti, Editura Muzicală, 1957; 
Traduceri: - I. B. Sposobin, Teoria elementară a muzicii, Bucureşti, Ed. Muzicală, 
1959 (în colaborare cu Bogdan Moroianu); N. A. Rimski Korsakov, Principii de 
orchestraţie, voi.I, II, Bucureşti, Editura Muzicală, 1959 (în colaborare cu Bogdan 
Moroianu); A. A. Aisvang, Peethoven, Bucureşti, Editura Muzicală, 1960 (în 
colaborare cu Paul Donici, studiu introductiv de Liviu Rusu); S. Grigoriev, 
T. Muller, Manual de polifonie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1963; I. Iampolski, 
Digitaţia la vioară, Bucureşti, Editura Muzicală, 1964. 

Liviu Rusu a fost un om adevărat, „în care nu este vicleşug", din 
care izvorăsc mereu luminile şi armoniile frumosului. Nu l-am auzit 
niciodată discutând banalităţi, el fiind mereu preocupat de problemele 
binelui, adevărului, dar mai ales ale frumosului. Este un mare admirator 
al operelor de artă. Toţi pereţii apartamentului său din Bucureşti, strada http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Toma Ionescu nr. 8, sunt acoperiţi cu tablouri şi cu biblioteca sa, compusă 
din cărţi de literatură şi de specialitate. 

Oricine avea nevoie de ajutor în probleme ce ieşeau din comun, îl găsea 
la Liviu Rusu. Parcă-l văd cum se zbătea pentru a impune poezia lui Mircea 
Streinul. A fost încântat când, la o manifestaţie culturală, ce a avut loc la 
Teatrul Naţional din Cernăuţi, prin 1936, am declamat câteva poezii de Mircea 
Streinul, despre care - la îndemnul lui Liviu Rusu - am spus că este un mare 
poet contemporan". Cel care a gustat cel mai mult aplauzele ce au urmat a fost 
Liviu Rusu. 

Era prin toamna anului 1941, când m-am întâlnit în Bucureşti cu Liviu 
Rusu, însoţit de un tânăr blond-roşcat. Am făcut cunoştinţă. Tânărul era 
compozitorul Paul Constantinescu pentru popularizarea căruia Liviu Rusu a 
făcut foarte mult. Şi Liviu a intrat, după obiceiul lui, imediat în subiect: 
„Domnul Constantinescu este un mare compozitor. Vezi că voi aveţi o oră: 
„Muncă şi lumină", plasează ceva din lucrările lui. Paul, ia legătura cu 
dumnealui„.". Pornind de aici, compoziţiile lui Paul Constantinescu au început 
a fi folosite în emisiunile de radio. 

Era prin toamna anului 1940. Mă întâlnesc cu Liviu în Bucureşti. Îi spun 
că nu mă prea împac cu lucrurile ce se petreceau atunci, „nu am serviciu, dar 
ce e mai rău, nu am găsit încă o locuinţă. Foarte bine, zice ci, eu sunt mobilizat. 
Ella stă de obicei la o prietenă. Te duci şi o cauţi în strada Alexandru Ioan 
Cuza, nr. 23 şi o să-ţi dea cheia de la garsoniera noastră. Acolo ai tot ce-ţi 
trebuie". A doua zi o găsesc pe Ella la adresa dată. Ella era pe aceeaşi măsură 
cu Liviu. Mi-a dat cheia, zâmbind cu satisfacţie că-l poate ajuta pe un prieten 
al lui Liviu. Pentru ea, Liviu era totul. Am locuit în garsoniera lor peste o 
jumătate de an, respectiv până în iulie 1941, când am închiriat un apartament. 

Am dat numai trei exemple, din care îl poţi vedea pe omul Liviu Rusu. 
Din căsătoria sa cu Elisabeta Pantea, la 31 martie 1943, s-a născut Şerban, 

singurul lor fiu, în prezent profesor la conservator, compozitor şi violonist de 
prestigiu la San Francisco (SUA). 

Ella s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, în 1980. De câte ori îl 
revăd pe Liviu, îmi spune mereu: „O duc greu, casa e goală!" Dar Liviu Rusu 
n-a fost şi nu este un disperat. „Greu" a dus-o toată viaţa. Şi „golurile" ce le-a 
avut, le-a umplut întotdeauna, nu prin disperare, ci prin muncă, prin dragostea 
de muncă şi credinţa în frumos. 
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LEONIDA BODNĂRESCU - PEDAGOG ŞI CĂRTURAR 

PETRU BEJENARU 

Străvechiul pământ românesc de l O 442 km p., cu o populaţie românească 
de cca 85% şi cu o viaţă socială şi spirituală specific naţională, a fost forţat 
încorporat Imperiului Habsburgic. Sub această stăpânire străină va rămâne 
timp de 143 de ani: 1775-1918. Imediat după ocupaţie, au urmat imigraţia 
masivă de elemente alogene mai cu seamă din Galiţia, introducerea în sistemul 
şcolar şi în administraţie a limbii germane, vechile noastre centre de cultură 
au trecut în ignorare, iar în localităţi (sate, târguri şi oraşe) s-a instalat 
administraţia austriacă. 

Cu toată deschiderea spre Vest şi creşterea relativă a eficienţei 

administraţiei în teritoriul denumit de către austrieci Bucovina, de bază au 
rămas pentru autorităţile străine înstrăinarea şi deznaţionalizarea acestui spaţiu 
românesc 1• 

În aceste condiţii social-istorice şi culturale îşi va împlini vocaţia 
profesională cărturarul şi pedagogul Leonida Bodnărescu. 

Leonida Bodnărescu îşi începe cariera didactică la Şcoala Reală din 
Cernăuţi, este apoi profesor la Liceul de Fete şi la Pcdagogiul (Şcoala Normală) 
din aceeaşi capitală a Bucovinei. 

La insistenţele populaţiei româneşti, prin decizie imperială, la 15 august 
1871, se înfiinţează la Rădăuţi Liceu Real ale cărui cursuri încep în anul 1872 
la I noiembrie, sub conducerea directorului Ernst Rudolf Neubauer. După 47 de 
ani de învăţământ în limba germană, în 191 O, la repetate cereri ale locuitorilor 
se deschid clase paralele în limba română. Acum vin în şcoală şi profesori 
români: Leonida Bodnărescu, Vasile Cârdei, Calistrat Şotropa, Emanoil Isopescu. 

Leonida Bodnărcscu a pus bazele unei biblioteci pentru profesori, a donat 
propria bibliotecă pentru elevii români. A dezvoltat baza de material didactic 
pentru învăţământul în limba română de la această şcoală. Tot el a înfiinţat o 
capelă şcolară care a fost sfinţită în noiembrie 1911. La aceste clase româneşti, 
în perioada 1910-1916, Leonida Bodnărescu a fost diriginte ( director)2. 

1 Radu Grigorovici, Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei, „Analele Bucovinei", 
Bucureşti, Editura Academiei Române, I, nr. I, 1994, p. 8. 

2 Petru Bejenaru şi colab.: Compendiu monografic al Liceului „ Eudoxi11 Hurmuzachi ". 
Suceava, 1994, p. 36. 

Analele Bucovinei, V, 2, p. 281-283, Bucureşti, 1998 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În anul 1911 Leonida Bodnărescu publică „Anuarul I al secţiei 
româno-germane a Gimnaziului i.r. de stat din Rădăuţi". În acest anuar „pe 
1-lea an şcolar 1910-1911 ", autorul face o interesantă evocare sub titlul: 1850-
191 O, 60 de ani de scriere cu litere latine. O pagină îniru amintirea lui Aron 
Pumnul. 

Pornind de la supărarea studentului Ioan Grămadă, aflat în vizita de 
Sâmbăta Morţilor în cimitirul din Cernăuţi, care nu găseşte nici o lumânare 
aprinsă pe mormântul lui Aron Pumnul, în vreme ce pe toate celelalte ardeau 
tot felul de lumini, Leonida Bodnărescu introduce în pagina sa de evocare 
textul unui articol al studentului, publicat în ziarul „Patria", din 26 iunie 191 O: 
„Mo;-mântul lui Pumnul l-am aflat îndată, căci e lângă capela mitropoliţilor, ce 
strălucia de sute de lumânări, pc când mormântul dascălului din Cuciulata ... 
Scrmanul Pumnul, el deşteptătorul şi luminatorul Bucovinei n-aveau nici o 
lumânare la mormânt. Cât de ingrată şi de uitătoare e lumea asta nouă, lipsită 
de ideal şi de respect faţă de oamenii mari ai neamului nostru! Flămând, 

prigonit, sărac şi slab în urma holerci de care suferise, astfeliu sosi Pumnul la 
noi, şi câtă vreme a trăit în ţara asta ingrată, ne-a iubit din toată inima, ne-a 
învăţat părinţii, ne-a dat cărţi, ne-a povăţuit şi ne-a deprins să credem în 
puterea de viaţă neistovită a acestui neam greu încercat. .. Iar românii nu i-au 
aprins nici o lumânare la cap, măcar acum spre Sâmbăta Morţilor, o dată în 
an! Prietenii mei deschiseră portiţa şi aprinseră pe mormântul lui Pumnul 
câteva lumânări, apoi, întristaţi, am plecat pc aleelc frumos luminate spre 
mormântul altui martir uitat de neamul nostru „. ". 

În anul 1917 cu multe eforturi, împotriva greutăţilor şi piedicilor pornite 
din partea autorităţilor austriece\ Leonida Bodnărescu reuşeş'te să redeschidă 
Liceul de Băieţi din Câmpulung Moldovenesc, iar cu trei ani mai târziu, iii 
anul 1920, înfiinţează şi organizează un liceu cu internat la Coţmani unde 
veneau tineri din toate regiunile ţării. · 

Leonida Bodnărescu solicită transferarea de la Liceul din Coţmani la cel 
din Storojincţ, unde prin aceeaşi stăruinţă şi pricepere înfiinţează un internat 
al liceului, pe care 1-a condus până în anul 1929. 

Şi-a dăruit puterea şi capacităţile, şcolii şi tot în câmpul şcolii şi-a găsit 
motivaţia care 1-a susţinut în toate împlinirile sale. A îndrumat multe generaţii, 
a organizat viaţa şi munca şcolară pentru români şi a cercetat atent fenomenul 
educaţional. Şi-a exprimat vocaţia în condiţii neprielnice, dar a rămas la 
autenticul său crez - devoţiune faţă de şcoală românească. 

La cerere, profesorul Leonida Bodnărescu se retrage din activitate şi se 
stabileşte la Ciudeiu. Aici îşi întemeiază o frumoasă gospodărie, iar în plan 
cultural înfiinţează Societatea Culturală „Ateneul Român" cu bibliotecă şi sală 

3 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I, De la administraţia militară la autonomia 
provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 104. 
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de lectură la care au ţinut conferinţe şi oamenii de cultură: savantul Grigore 
Nandriş, dr. T. Balan, dr. A. Gorovei. 

După un timp, profesorul Leonida Bodnărescu donează propria gospodărie 
din Ciudeiu Societăţii pentru Cultura şi Liter~tura Română în Bucovina. 

A fost un distins cărturar, care a cules cântece populare pentru 
Friedwagner ce au fost publicate în lucrarea Rumănische Volkslieder aus 
Bukowina. Preocupat de fenomenul cultural, cu o vastă cultură umanistă şi cu 
autoritate în viaţa spirituală, Leonida Bodnărescu scrie lucrări care au văzut 
lumina tiparului între care: Scrierile lui /rac/ie Porumbescu ( 1898), Cetatea 
Neamţului ( 1903), Autorii români bucovineni ( 1903)~ Einige Osterbrăuche der 
Rumănen (1906), Neujahrsbrăuche der Rumănen ( 191 O), Gramatik zum rum. 
Sprach- und Lesebuch ( 191 O), Der personliche Furwart im Rumănischen ( 1921 ), 
Milioane risipite (1943)4. 

Lucrarea sa mai importantă rămâne antologia închinată lui Iraclie 
Porumbescu, prozatorul reprezentativ al literaturii bucovinene din secolul trecut. 

Devenit pensionar, este hirotonit în diacon şi apoi în presviter, îndeplinind 
rolul de preot misionar pentru întreaga Eparhie Ortodoxă a Maramureşului şi, 
în acelaşi timp. funcţionând ca profesor de religie la Liceul de Feţe „Domniţa 
Ileana" din oraşul Sighct. 

Cărturar şi pedagog de marc vrednicie, cinstit şi cu un caracter integru. 
Leonida Bodnărescu şi-a dedicat întreaga viaţă activităţii didactice şi cultu
rale. pc care a pus-o în slujba poporului român. 

Se stinge din viaţă la Suceava, la 30 ianuarie 1945. la vârsta de 73 de 
ani. dar rămâne ca o lumină în istoria învăţământului din Bucovina istorică. 

Resume 

L"auteur evoquc la dimension pedagogique et scientifiquc de la personnalite de Leonida 
Bodnărescu. 

4 Milan Şesan, la cinci ani de experienţă. Suceava, Tipografia Mitropoliei Suceava, 
1947, p. 81. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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BIBLIOTECA LUI ARON PUMNUL 

D. VATAMANIUC 

Istoricii literari nu fac distincţie între biblioteca lui Aron Pumnul şi 

biblioteca elevilor de la Liceul german din Cernăuţi (Obergymnasium), 
cunoscută din Cunsemnăciunariul venitului, cheltuieli/or şi al avutului 
Bibliotecei învăţăceilor români gimnasiali cernăuţeni, căreia i-am consacrat 
două studii, Aron Pumnul şi Biblioteca gimnazişti/or cernăuţeni şi 

Intelectualii bucovineni, Eminescu şi Biblioteca gimnaziştilor români 1• 

biblioteci găzduite, amândouă, în casa profesorului cernăuţean. Cel dintâi. 
care atrage atenţia asupra bibliotecii lui Aron Pumnul, separată de cea a 
elevilor săi, este Aurel Vasiliu, în studiul Bucovina în viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu, publicat în volumul omagial Eminesrn şi Buc0\1ina, tipărit la 
Cernăuţi, în anul 1943 2. Profesor la Cernăuţi, Aurel Vasiliu, cunoscut şi ca 
poet sub pseudonimul Aurel Sânger, cercetează, alături de Cunsemna
ciunariul ... şi Inventarul bibliotecii Societăţii pentru literatura şi Cultura 
Română în Bucovina, început in anul 1865 şi găseşte înregistrată aici donaţia 
făcută de Catinca, soţia lui Aron Pumnul, Societăţii pentru Cultură, în anul 
1868. În acelaşi „Inventariu" al Societăţii, care ni s-a păstrat - arată Aurel 
Vasiliu - se specifică pe margine, la pagina I 02, din anul 1868, despre 
cărţile de la „nr. 87-25 l, cărţile din biblioteca profesorului A. Pumnul, 
dăruite de Catinca Pumnul, - 165 de opuri în 145 de tomuri şi 62 de 
fascicole". Deci cărţile personale ale lui Aron Pumnul, pe care nu le dăruise 
gimnaziştilor până la moartea sa, Ic-a dăruit după aceea soţia sa Societăţii3 . 
Ion Negură, secretar al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
din Bucovina (1935-1940), descoperea în arhivele Societăţii lista pe baza 
căreia se face donaţia şi a publicat un articol, Eminescu şi Biblioteca lui 
Aron Pumnul în „Atelier literar'', în anul 19.764

. Mai important este faptul 

1 „Analele Bucovinei", IV, nr. I, 1997, p. 17-25; nr. 2, 1997, p. 327--344. 
2 Eminescu şi Bucovina, Cernăuţi, Editura „Mitropolit Silvestru'', Proprietatea Societăţii 

pentru Cultură, 1943, p. 203-481 (şi extras). 
3 Ibidem, p. 255 (şi extras, p. 55). 
4 „Atelier literar", Bucureşti, Editura Litera, 1976, p. 4, I O. 

Analele Bucovinei, V, 2, p. 285-292, Bucureşti, 1998 
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că Ion Negură salvează acest manuscris, ameninţat cu dispariţia la ocuparea 
nordului Bucovinei de armatele sovietice şi îl depune la Muzeul Bucovinei 
din Suceava, unde se păstrează şi astăzi 5 . 

Lista Cărţilor din biblioteca prof Aron Pumnul, donate de Catinca 
Pumnul cuprinde 166 de titluri, câteva în mai multe volume6. Biblioteca 
lui Aron Pumnul număra, în momentul când a început să doneze din 
publicaţii, aproape 300 de titluri. Din acestea, donează bibliotecii elevilor 
127 de titluri, care cuprind, cum am arătat, mai multe domenii. Lista soţiei 
lui Aron Pumnul se deschide cu lucrarea lui G. Vapereau, Dictionnaire 
universel des contemporains, ediţia din 1861, care figurează cu trei vo
lume, fără altă specificare. Dificultăţile cele mai mari le întâmpinăm în 
descifrarea numelor autorilor şi titlurilor scrierilor în germană scrise în 
gotică, cu datele bibliografice, în parte incomplete. Ocupă primul loc 
enciclopediile şi tratatele de filosofie: Friedrich Goebel, Enzyklopădische 
Einleitung in der Philosophie (30)7 , Arneth, Neue Enzyklopedie der Kunst 
und Wissenschaften (76), Tennemans 's Geschichte der Philosophie (36), 
Pompe, Handhuch der Psychologie (48), Herbart. Pădagogik (50), Beck, 
Psychologie und logik (52), Propedeutik der Geschichte der Philosophie 
( 114 ), Rcgis, Der Fiirst des Nicco/O Machiavelli ( 115). Alături de lucrările 
de filosofie sunt de notat cele de geografic şi istorie: Ernst Treymund. 
Geschichte des neuern Zeit (2), Lehrbuch der neueren Statatengeschichte 
(35), Ficker, Geschichte des Altertums (70), Kortman, Die alte Geographie 
(84 ), Fried, A llegemeine Weltgeschichte ( 13 7). Întâlnim şi lucrări privind 
situaţia din Austria: Blaschke, Die Schullung des Wechselrechts Oesterreich 
(I 08). Die Sprachen und Nationalitătenfrage in Osterreich (119). Interesează 
şi lucrările de gramatică: Iacob, Grundriss der allgemeinen Gramatik (3 7), 
Blajevici, Daco-romanische Gramatik (49), August von Schaden, Prinzip 
der Sprache (77), Neue hochdeutsche Elementar Gramatik (79), Aron 
Pumnul, Gramatik der rumiinischen Sprache (99). Două lucrări se ocupă 
de situaţia din Bucovina ~iele aparţin lui Euxodiu Hurmuzachi, Antrag des 
Abgeordneten ( 121) şi lui Teofil Bendela, Die Bukowina im Konigreiche 
Galizien (97). Sunt înregistrate mai multe dicţionare în germană pentru 
diferite limbi. Se înregistrează şi anuarele liceului din Cernăuţi, pe mai 

5 Manuscrisul ne-a fost pus la dispozitie de d-l Nicolae Cârlan, cercetător la această 
institutie. 

6 Numerotarea este greşită: după pagina 115 se reia I 0_6 şi cifrele I 06--115 se repetă, iar 

paginile 131 şi 152 sunt numerotate de două ori; unele lucrări sunt înregistrate la mai multe 
poziţii. 

7 Cifrele din paranteze trimit la pozitia din lista donatiei. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mulţi ani (145, 146), importante pentru cunoaşterea acestui domeniu de 
învăţământ, singurul la acea dată în Bucovina. 

Dintre scriitorii români, ocupă primul loc C. O. Aricescu, cu 1 O titluri 
(16;··23, 64, 65, 66, 67, 95, 115, 117, 118), între care figurează Arpa 
română, dar şi Explicarea alegoriilor din „ Arpa română", şi Pasagele 
şterse de censură din această operă, Călătorii împrejurul camerei mele, 
Trâmbiţa unirii, Misterele căsătoriei, precum şi trei lucrări Arpa română, 
Procesul meu pentru „ Odă la Grecia" şi Istoria Câmpulungului, pe care 
le donează şi bibliotecii gimnaziştilor români. Alexandru Pelimon este 
înregistrat cu două lucrări: Bucur. Istoria fondării Bucureştilor (18), dacă 
titlul este exact şi Impresiuni de călătorie în România (22), pe care o 
donează bibliotecii gimnaziştilor cernăuţeni. Carte de învăţătură, a lui 
Varlaam, din anul 1643, figurează şi în donaţia făcută bibliotecii 
gimnaziştilor şi în lista acestei donaţii, acum cu titlul Evanghelie 
in văţă toaria. în două tomuri ( 15 6). Interesant este şi titlul ultimei 
înregistrări, Adunare a cazaniilor, incomplet. tipărită la Viena în anul 1793 
( 157). Figurează cu lucrări puţine Andrei Mureşanu (3, 17). Ion 
Codru-Drăguşanu (58), Grigore Serrurie (60). Atanasie M. Marienescu (25. 
88, 89), care nu figurează şi în donaţia făcută bibliotecii gimnaziştilor 
cernăuţeni. Aron Pumnul deţine în biblioteca sa lucrări de istoric şi drept 
(6, 8, 44. 63, 90, 96, 117, 120), filosofie (13. 15, 19), gramatică (9, 57, 82. 
87), rapoarte de la diferite reuniuni, instrucţiuni şi adrese (42, 43, 44, 107. 
113, 127, 128, 144), precum şi un număr important de reviste şi ziare (20, 
94, 106, 129, 131, 133, 134, 136, 141, 154). Este interesant de observat că 
broşura Lăcrimioarele învăţăceilor români, publicată la încetarea din viaţă 
a lui Aron Pumnul intră cu titlul Lăcrimioare la mormântul lui Pumnul, în 
patru exemplare şi în biblioteca sa. Să mai remarcăm şi faptul că două 
lucrări, a lui P. Eremievici, Suceava, vechea capitală· şi a lui E. Hurmuzachi 
Datorinţele arhiereilor, deşi se aflau în biblioteca foi Aron· Pumnul, prima 
în 12 exemplare (l 40), a doua în zece exemplare (l 23 ), nu figurează în 
Bibliografia românească modernă. 

Biblioteca lui Aron Pumnul reunea producţia de carte românească şi 
publicaţii periodice, precum şi un mare număr de lucrări în limbi străine, 
îndeosebi în germană şi ea oferă o bază documentară necesară evaluării, 
fie şi în linii generale, a informaţiei care stă la baza Lepturariului românesc, 
cel dintâi tratat de istorie literară completat cu o antologie de texte din 
cultura noastră. Ar fi de cercetat dacă şi Eminescu intră în biblioteca 
profesorului său. Reproducem acest document unic, important pentru 
investigaţiile viitoare. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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o 

~ 
Resume 

La Bibliotheque d'Aron Pumnul est un article qui contient des donnees sur la bibliothe
que du profcsseur et de l'homr!le de science qui a ete Aron Pumnul. Dans sa bibliotheque cm 
trouvaient des livres roumains et des publications periodiques et aussi , un grand nombre d 'a:uvres 
etrangeres, notamment dans ·la langue allemande. Leur connaissance peut etre utile dans l'eva
luation de l' inforrnation qui constitue la base du Lepturariu, le premier traile d'histoire' litteraire 
de notre litterature, complete d 'une anthologie de textes. Â la fin de l 'article, l'auteur publie 
une liste avec Ies titres des volumes de la bibliotheque d 'Aron Pumnul. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE. ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

STUDIU COMPARATIV AL RECENSĂMÂNTURILOR 
POPULAŢIEI BUCOVINEI DIN ANII 1772, 1774 ŞI 1775 (I) 

Acad. RADU GRIGOROVICI 

I. INTRODUCERE 

Este desigur o întâmplare că între 1772 şi 1775, ani decisivi pentru 
crearea şi însuşirea de către Austria sau, mai bine spus, de către Imperiul 
Habsburgic a Bucovinei, au avut loc, succesiv, nu mai puţin de 3 rcccnsământuri 
ale populaţiei de pe teritoriul acesteia. 

Cel dintâi a fost organizat de divanul Moldovei, din ordinul feldma
reşalului conte (graf) P. A. Rumianţev, comandantul trupelor ruseşti, transmis 
administratorului militar al Moldovei, generalul A. V. Rimskii-Korsakov la 
18 februarie 1772. Fiind redactat în limba română, informaţia verbală a trebuit 
să fie tradusă în ruseşte, pentru a putea fi folosită de comandantul rusesc. Sunt 
menţionate uneori numele traducătorilor - în cazul ocoalelor Bucovinei ci se 
cheamă polcovnicul Dmitric Pepon şi căpitanul Iurie - precum şi acelea ale 
unor boieri moldoveni care au semnat pentru autentificare. ca vornicul 
Mihalache Stârcea, starostele paharnic Imbo, starostele Ilie Hcrescul, al doilea 
vistiernic Ştefan Hurmuzachi. 

Sunt enumerate localităţile cu denumirile lor româneşti. sunt 
nominalizaţi stăpânii acestor localităţi şi anume mănăstirile sau episcopiile, 
boierii, uneori şi nobili mai mărunţi ca mazilii şi şleahtiţii; moşiile răzăşeşti 
sunt caracterizate drept „stăpânite de feluriţi proprietari". Se indică numărul 
caselor locuite şi al celor pustii (în marea majoritate a cazurilor - dar nu 
întotdeauna - este vorba în primul caz de numărul capilor de familie prezenţi), 
numărul moldovenilor şi ţiganilor supuşi unui boier, al clerului (popi, diaconi 
şi dascăli), al moldovenilor liberi şi al ţiganilor domneşti, al grecilor, 
armenilor, sârbilor şi jidovilor (ultimii doi împreună, dar privind, în cazul 
Bucovinei, doar pe cei din urmă). În rubrica „Mazili şi ruptaşi cu numele 
lor" sunt înregistraţi şi şliahtiţii, ruptaşii şi aşa numitele neamuri (postelnici, 
polcovnicei, vei căpitani). Majoritatea covârşitoare a populaţiei o constituiau 
„moldovenii liberi", singurii care plăteau biruri obşteşti, impuse de domnie 
şi repartizate pe familii în fiecare localitate de către obştiile înseşi (vezi 
G. Spleny, Descrierea districtului bucovinean, 1775, Partea I, „Analele 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 293-312, Bucureşti, 1998 
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Bucovinei", IV, 2 ( 1997), pag. 495). Cei cuprinşi în rubrica mazililor ş1 

ruptaşilor nu făceau parte din acest sistem obştesc, zis şi al „cislelor", ci îşi 
negociau impunerea cu fiscul şi-şi achitau impozitele individual şi la termene 
fixe. Şliahtiţii erau posesori ai unui titlu nobiliar polonez acordat cu dărnicie 
de armata rusă de ocupaţie celor ce i-au servit interesele; titlul n-a fost 
recunoscut mai târziu ca titlu de nobleţe de către autorităţile moldoveneşti, 
dar asimilat cu cel de mazil de cele austriece „din neştiinţă", cum spunea 
generalul von Enzenberg, al doilea guvernator militar al Bucovinei după 
generalul Spleny. Cât priveşte pe ruptaşi, aceştia erau după Radu Rosetti 
(Pământul. Sătenii şi stăpânii în Moldova, /, Bucureşti 1907, pag. 388) „îrt 
cea mai mare parte oameni străini sau bejenari readuşi în ţară, aşezaţi cu 
ruptă sau ruptoare făcută cu Vistieria: atâta pe cap pe fiecare an". 

Şi dintre „moldovenii liberi" unii erau scutiţi parţial sau integral de 
biruri şi alte îndatoriri obşteşti. Era vorba de slujbaşii judiciari şi militari 
(arnăuţi, bărani, îmblători, călăraşi, panţâri şi comandanţii acestora) ai 
starostiilor şi isprăvniciilor, precum şi de slugile, argaţii şi breslaşii autorităţilor 
administrative - uneori şi ai poştei -, ai marilor şi micilor nobili, ai mănăstirilor, 
episcopiei Rădăuţilor, mitropolici de 'la Iaşi, dar mai ales, adeseori în număr 
excesiv de marc, de categoria scutelnicilor autorizaţi cu salvgardarea divanului, 
dar şi a „luminăţiei sale feldmareşalului (sau grafului)". 

Ultima categorie de membri ai obştei scutită parţial sau integral de 
contribuţie avea caracter de protecţie socială: erau femeile văduve în ţinutul 
Ccrnăuţiului, iar în ţinutul Sucevei erau femeile sărace şi nevolnicii. 

Aceste exceptări erau enumerate şi motivate în amănunt - în cazul 
scutelnicilor chiar cu data, numărul şi autoritatea emitentă a salvgardării. 

Ceea ce a supravieţuit din documentele acestui recensământ, încheiat la 
sfârşitul anului 1772 şi începutul anului 1773, este numai o fracţiune a 
variantelor ruseşti referitoare la 20 din cele 22 de ţinuturi ale Moldovei şi 

nimic din documentul moldovenesc original. 
Aici ne vor interesa datele privitoare la: l) Ţinutul Câmpulungul 

cemăuţean, cu ocoalele Câmpulungului rusesc (5 localităţi) şi al Putilei (4 
localităţi); 2) Ţinutul Cemăuţiului cu ocoalele Târgului (27 de localităţi), al 
Prutului (33 de localităţi), al Nistrului (31 de localităţi); şi Ceremuşului (23 
de localităţi); 3) Ţinutul Hotinului, ocolul de sus (9 localităţi); 4) Ţinutul 
Sucevei, 21 de localităţi din ocolul Berhometelor; 5) Ţinutul Botoşaniului, 
4 sate din ocolul Siretului şi ocolul de jos. Vom dispune deci de un număr de 
158 de localităţi, preponderent din nordul Bucovinei, faţă de totalul de 
290 recenzate în 1975, de care ne vom ocupa mai jos. - : : 

Din cauza dispariţiei, apariţiei, contopirii sau scindării unor comune 
şi a modificării atenanţelor lor, identitatea şi numărul localităţilor din cele 
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3 recensământuri au necesitat unele adaptări şi eliminări câteodată 

îndoielnice, dar care nu influenţează câtuşi de putin concluziile trase din 
aceste date. 

Din aceste 158 de localităţi, un număr important a fost ocupat numai 
vremelnic de trupele austriece, şi anume: 13 din ocolul Târgului din ţinutul 
Cemăuţiului; toate cele 9 din ocolul de sus al ţinutului Hotinului; 5 din ocolul 
Berhometelor şi 4 din ocolul de mijloc al ţinutului Sucevei şi 32 din ocoalele 
Siretului şi din ocolul de jos al tinutului Sucevei şi cel al Botoşaniului. Aceste 
63 de localităţi au fost retrocedate Moldovei după încheierea anevoioaselor şi 
îndelungatelor tratative austro-turce pentru stabilirea graniţei definitive 
moldo-austriece, asupra căreia s-a convenit prin tratatul de la Balamutca abia 
la 2 iulie 1776. Această retrocedare a afectat deci o fracţiune semnificativă din 
numărul total al localităţilor din estul şi sud-estul Bucovinei, o regiune a cărei 
ocupaţie de către armata austriacă reprezenta o primejdie evidentă pentru cetatea 
turcească destul de izolată a Hotinului. 

În analiza noastră vom ţine seama de toate cele 158 de localităţi, 
pentru a da datelor demografice mediate o pondere statistică mai mare, ele 
făcând, la urma urmei, la data recenzării lor. toate parte din acelaşi stat al 
Moldovei, aflat sub suzeranitate turcească, domnie fanariotă şi ocupaţie 

militară rusească, spre sfârşitul ostilităţilor ruso-turce desfăşurate în acest 
colţ nord-vestic al ţării. 

Al doilea recensământ este de fapt o repetare a celui dintâi, care se 
pare că nu l-a satisfăcut pe cel ce-l comandase. De altfel rubricile sale 
dezvăluie foarte clar ce-l interesa în primul rând pe feldmareşal: numărul 
birnicilor. Acesta rezultă pentru fiecare localitate din „toată suma caselor", 
din care se scad numărul caselor pustii precum şi „rufeturile". Acest din 
urmă termen este explicat în dicţionare prin „breslaşi" sau „meseriaşi"; dar 
el cuprinde în acest recensământ o gamă largă de categorii sociale cărora 
li se acordă fie în grupuri restrânse, fie individual, cu aprobarea unor 
autorităţi de altfel foarte diverse, această calitate. Există şi abateri de la 
regula de mai sus, dar ele sunt foarte rare şi nesemnificative, chiar pe plan 
local. 

Găsim printre rufeturi: boierii, mazilii şi şliahtiţii, în calitatea lor de 
„nobili"; clerul mirean şi slugile lor; militarii şi slujbaşii starostiilor şi 

isprăvniciilor, precum şi slugile nobilimii, ale starostilor şi ispravnicilor (vizitii, 
bărbieri, croitori, dărvari, apari şi alţii); vomicii şi vatamanii satelor; unii 
breslaşi mai deosebiţi şi calfele lor. Mai întâlnim printre rufeturi pe ruptaşi, 
pe ţiganii boiereşti şi mănăstireşti şi, în general, pe cei ce plăteau birurile în 
afara sistemului de impunere obştesc, precum marchitanii, ţiganii nomazi, 
jidovii, armenii şi alţii. Excepţie făceau, ca şi la recensământul din 1772, 
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văduvele, femeile sărace, nevolnicii, bejenarii şi, temporar, „liuzii" din slobozii. 
În listele nominale ale beneficiarilor acestui ajutor social întâlnim, pe lângă 
simplul lor prenume, menţiuni ca „preuteasă", „maziliţă săracă", „panţâri care 
şi-au depăşit anii de slujbă" sau ,jidaucă". 

Categoria cea mai numeroasă de nebimici erau scutelnicii. Calitatea de 
scutelnic era acordată în principiu de divan printr-o „salvgardare" cu număr şi 
dată, iar scutelnicii individuali sau colectivi - putea fi un sat întreg - se 
găseau pe o listă oficială (vedomostie), scutelnicii lucrând în folosul unui 
notabil (boier, mazil, ruptaş, breslaş), care obţinuse această favoare la Iaşi, 

privând astfel statul -- adică pe domn - de o contribuţie deviată spre acea 
notabilitate. După Radu Rosetti (op. cit., p. 389) în 1833 numărul scutelnicilor 
din Moldova se ridicase la 25917, alţi 191 7 aşteptând să fie acceptaţi, iar 
paguba pentru visterie se ridica la 700 OOO lei. Instituţia scutelniciei şi amploarea 
ei reflectă clar lupta dintre divanul boieresc şi domnul fanariot, victima fiind 
moldoveanul birnic. 

Din acest al doilea recensământ, încheiat în intervalul documentat dintre 
26 mai şi 5 iulie 1774, deci la un an şi jumătate după cel dintâi, au supravieţuit 
datele numerice şi textele redactate în limba română cu grafic cirilică (varianta 
moldovenească) privind 19 din cele 22 de ţinuturi ale Moldovei, dar nu identice 
cu cele conservate din recensământul precedent. Din acesta lipsesc cu totul 
ţinuturile Câmpulungului Sucevei (moldovenesc), al Bacăului şi al Putnei; în 
recensământul din 1774 nu s-au păstrat ţinuturile Câmpulungului Cemăuţiului 
(rusesc), al Codrilor şi al Tecuciului. 

În schimb, datele oferite cu privire la Bucovina sunt în parte mult mai 
bogate pentru anul 1774. Aici figurează ţinutul Câmpulungului Cernăuţiului 
cu 9 localităţi, ocoalcle Târgului·, al Prutului de jos, al Nistrului şi al 
Ceremuşului, ale ţinutului Cemăuţiului, cu aceleaşi localităţi ca în 1772 
adică, respectiv, 27, 33, 31 şi 23 la număr; ţinutul Suceava cu ocolul 
Berhometelor, de astă dată complet cu 37 de localităţi, al Vicovelor cu 35 de 
localităţi, al Mijlocului cu 22 de localităţi; ţinutul Hotinului, ocolul de sus 
cu 9 localităţi; ţinuturile Sucevei şi al Botoşanilor, cu ocoalele Siretului ale 
amândurora (46 de localităţi) şi, în sfârşit, din nou, ţinutul Sucevei cu 
ocolul Câmpulungului moldovenesc ( 13 localităţi). Din totalul de 284 de 
localităţi acoperite de acest recensământ, numai 212 au rămas efectiv în 
Bucovina. 

Cea mai importantă deosebire dintre cele două recensământuri succesive 
este faptul că între datele fumizate de cel de-al doilea pentru tot ţinutul 
Cemăuţiului (cu excepţia Câmpulungului rusesc), al ţinutului Hotinului, al 
ocolului Câmpulungului moldovenesc - Suceava şi al 'ocolului Siretului al 
ţinutului Botoşaniului erau cuprinse prenumele şi, când se putea, numele de 
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familie, porecla, meseria sau etnia fiecărui recenzat. Este regretabil că din tot 
restul ţinutului Suceava există numai „Extracte" c~ conţin aproape numai date 
numerice. 

Cele două recensământuri amintite până acum au fost publicate in ex
tenso în cadrul seriei întitulate Moldova în epoca feudalismului de către 

Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti în Editura 
„Ştiinţa" la Chişinău, în anul 1975. Datele sunt cuprinse în volumul VII al 
seriei, având 2 părţi de câte 600 şi 527 de pagini, sub titlul Recensămintele 
populaţiei Moldovei din anii 1772 - 1773 şi 1774. Volumele sunt alcătuite de 
P. G. Dimitriev, care scrie şi cuvântul introductiv şi comentariile, iar redacţia 
este asigurată de P. V. Sovietov. Ediţia este bilingvă, română-rusă; se promite 
şi un glosar-indice moldavo-rus, care lipseşte însă. 

Al treilea recensământ se datoreşte unei echipe de ofiţeri austrieci 
din armata de ocupaţie de sub comanda generalului Gabriel von Spleny, 
după ce fuseseră instruiţi pc teren de ci însuşi, în acest scop. Rezultatele 
obţinute sunt, după propria caracterizare a generalului. sumare. Localităţile 
sunt grupate pc ţinuturile şi ocoalcle Moldovei. Ele sunt numerotate într-o 
ordine care se aseamănă şi ca în mare măsură cu aceea din recensămintele 
moldoveneşti. Denumirile satelor sunt deformate până la desfigurare totală, 
putându-se decela de multe ori chiar naţionalitatea ofiţerului recenzent. 
Dacă satul Buda devine Poda, este vorba de un german. care diferenţiază 
cu greu sunetele P şi B; dacă satul Scheia devine Skce. este probabil vorba 
de un francez; dacă Hârtopul devine Hcrdopol, se putea ca recenzentul să 
fi fost grec; dacă Suha şi Mălinii devin Zuchomalia trebuie să fi fost 
italian; iar dacă Corocăieştii devin Kărăkajcst, era cu siguranţă ungur. 
Pentru identificarea localităţilor cuprinse în listele acestui recensământ, 
ne-au folosit identificările realizate după diferite izvoare de Rodica 
Marchidan şi publicate în partea a doua din cartea Bucovina în primele 
descrieri, aflată sub tipar în Editura Academiei Române. 

Localităţile cuprinse în aceste tabele cuprind toate cele aflate în toamna 
lui 1775 sub ocupaţie militară austriacă; cele restituite până la unnă Moldovei 
(respectiv Imperiului Otoman) au fost prevăzute de către editorul iniţial al 
manuscrisului generalului Spleny, custodele bibliotecii Universităţii ccmăuţene, 
Josef Polek (1893), cu un asterisc, ca şi în sus-amintita ediţie bilingvă. 

Dintre categoriile sociale sunt înregistrate separat pentru fiecare sat şi 
„atenanţele" sale: „notabilităţile" (boieri, mazili, şliahtiţi - incorporând în 
ultima categorie toată nobilimea măruntă, cum explică însuşi generalul); 
apoi popii (de fapt numai preoţii - nu şi diaconii şi dascălii) şi ţăranii; în 
sfârşit, slujbaşii judiciari (îmblători, bărani, arnăuţi şi călăraşi). Categoriile 
înregistrate numai global sunt: negustorii, armenii, evreii şi ţiganii nomazi. 
De fapt numerele din tabelele de date nu reprezintă nici la Spleny indivizi, 
ci capi de familie. 
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Rezultatele numerice, tabelate pe ocoale, erau de fapt o anexă a Descrierii 
Bucovinei a generalului Spleny. Ele au fost publicate din motive tehnice de 
acelaşi Johann Polek separat de lucrarea de bază în „Jahrbuch des Bukowiner 
Landesmuseums", 1894, p. 27-44, însoţite de o scurtă introducere şi un registru 
alfabetic al localităţilor rămase definitiv în interiorul Bucovinei. Ele vor 
constitui partea a II-a a cărţii Bucovina În primele descrieri, însoţite de 
comentarii şi de un indice bilingv german-român şi român-german. 

În plus, tabelele numerice pe ocoale sunt completate cu un extras ce 
cuprinde datele însumate pe 12 ocoale şi pe toată Bucovina, precum şi 

datele globale, privitoare la negustori, armeni, evrei şi ţiganii nomazi, 
nepcnniţând, prin urmare, desluşirea repartiţiei acestor locuitori pe localităţi 
sau cel puţin pe ocoale, ceea ce nici n-ar fi avut sens în cazul ţiganilor 
nomazi. 

O tabelă finală separată enumeră cele 36 de mănăstiri, schituri şi sihăstrii 
din teritoriu, împreună cu numărul călugărilor şi călugăriţelor ce se găseau în 
ele. Astfel de date nu se găsesc în recensământurile moldoveneşti; deci nu 
găsesc date comparabile. 

Trebuie menţionat că acest ultim recensământ este realizat conştiincios. 
lipsit de erori numerice sau de tipar, dar, din cauza absenţei unor texte expli
cative şi a mai multor rubrici cu caracter social şi etnic la nivelul localităţilor. 
fumizează mai puţine infonnaţii demografice mai subtile decât recensământurile 
moldoveneşti, care abundă în schimb în erori numerice şi geografice, precum 
şi prin confuzii pc plan definitoriu şi organizatoric. 

2. SCOPUL ŞI TEHNICA STUDIULUI 

Existenţa a trei recensământuri a căror întocmire se p~trece între decembrie 
1'772, iunie 1774 şi august 1775, încălecând deci trecerea confuză, dar paşnică 
a teritoriului viitoarei Bucovine şi a unor teritorii învecinate de sub ocupaţia 
militară rusă sub ocupaţia - în parte doar temporară - a armatei imperiale 
habsburgice, în timp ce administraţia moldovenească mai funcţiona, era o situaţie 
rar întâlnită de a întreprinde un studiu demografic comparativ. Tentaţia era 
mare, deşi autorul nu se poate lăuda că ar fi prevăzut în ce vor consta rezultatele 
studiului. Lucru tentant i s-a părut circumstanţa că datele mergeau - cel puţin 
în mare parte - până la nivelul local, uneori chiar individual, ceea ce dă frâu mai 
liber intuiţiei şi procedeelor matematice de prelucrare a datelor. 

Baza numerică principală pentru analiza la nivel de ţară, ţinut, ocol şi 

categorii de localităţi (oraşe, târguri, sate) este formată de un grup de tabele 
întocmite de autor anume în acest scop. 
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Tabela I 

Ţinutul Cernăuţi - Ocolul Târgului 

Ţăranii Notabilii ·;:; 
Felul 2 Case liberi .H :t·N u ·a ·a 

locali• •Ol su ·;::: > ·;; ·~ -"ii e "S locu- Cler bir- % u ·~ US._ ::s u c.o-tpus- 3";.: 'l:l o e tăţilor ::s i:: total IJKl'I ·s r:i.. 
"" :'5! -~ -= e ;z < tii ite Nr. % nici .J:J e 2 io;;; e > . ...., Ol "'"' 

a 

Târgul 2 72 421 1 420 15 3,6 112 - 26,6 - 3 7 154 32 65 24 2 6 

Cernăuţi 74 537 - 537 13 2,4 133 -- 42,1 - 4 9 153 30 93 7 4 87 

şi Roşişa 75 324 - 324 12 5,4 161 ·- 71,9 2 9 - 140 - - - ·- -

b 

Sate 12 72 877 12 865 18 2,1 641 - 74, I -- 8 I 5 66 5 3 107 

rămase în 74 799 -- 799 23 2,9 487 - 61,0 - 6 5 96 28 18 133 

Bucovina 75 803 -- 803 16 2,0 768 - 95,6 - 9 - 10 - -- ·-· 

c 

Sate 13 72 636 97 539 25 4,6 419 77,7 -- 19 I 51 23 12 7 ·-

ocupate 74 693 112 581 25 3,6 277 36,5 - 17 7 154 64 19 - - 13 
temporar 75 423 423 15 2.9 383 73.2 1 24 -· --

d 

27 72 1934 110 1824 58 3,2 1172 64.3 30 9 210 121 82 24 12 113 
Total 

74 2029 112 1917 61 3,0 897 -- 44.2 27 21 403 122 130 7 4 233 
Ocol 

75 1550 - 1550 43 2,8 1312 84,6 3 42 - 150 - -- -

Tabela 2 

Ţinutul Cernăuţi - Ocolul Prutului 

Sate 23 72 1801 47 1754 70 4,0 1261 3 72,1 - 43 8 244 32 31 - 6 74 

rămase în 74 2275 258 2017 79 3,5 1506 - 66,2 1 42 22 57 183 48 - 16 49 

Bucovina 75 2546 -- 2548 52 2,0 2428 - 95.4 1 47 -- 18 - -- - -

Tabela 3 

Ţinutul Cernăuţi - Ocolul Nistrului 

Sate 31 72 1793 - 1793 80 4,5 1528 - 85,2 - 33 6 40 44 42 - 4 li 
rămase în 74 1779 153 1626 90 5,1 1231 - 69,2 - 27 12 55 73 53 -- 5 78 
Bucovina 

75 1890 - 1890 55 2,9 1767 - 93,5 - 49 19 ·- - - - - --
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Tabela 4 

Ţinutul Cernăuţi - Ocolul Ceremuşului 

a 
Târgul I 72 120 2 118 4 3,3 40 - 33,3 - - - 10 - 64 - -

Vijniţei 74 153 - 153 7 4,6 166 -- 43,1 - - -- 9 71 - „ 

75 65 -·· 65 3 4,6 62 - 95,4 - - -· -- -- - -- - --

b 
Sate 22 72 1270 39 1231 49 3,9 620 239 67,6 - 75 22 I05 16 46 - 22 23 
rămase în 74 1196 - 1196 53 4,4 606 - 50,7 - 66 36 126 76 45 - 16 154 
Bucovina 75 1466 - 1466 33 2,3 1298 - 88,5 2 104 - 29 -- - - -

c 

Total 23 72 1390 41 1349 53 3,9 660 239 51,8 - 75 22 115 16 110 - 22 23 

Ocol 74 1349 - 1349 60 4,4 672 - 49,8 - 66 36 126 85 116 -· 16 154 
75 1531 1531 36 2,4 1360 - 88,8 2 104 - 29 - - - - -

Tabela 5 

Ţinutul Cernăutiului 

Total I 14 72 6918 198 6720 261 3,8 4621 239 72,8 -I R I 45 611 213 265 24 44 236 
Ţinut 74 7432 523 6909 290 3,9 4375 - 58,9 11 62 91 641 463 347 7 41 514 

75 7517 - 7517 186 2,5 6867 93.6 62 42 . 216 

Întocmirea lor n-a fost deloc simplă. 

1. În primul rând, identitatea unei localităţi date era adeseori dubioasă, 
ea fiind menţionată într-un recensământ, dar absentă în altul; în general era 
vorba de localităţi de dimensiuni foarte reduse. Cauza unor astfel de 
inadvertente putea fi o contopire, o sciziune, înfiinţarea sau disolvarea unei 
slobozii, o schimbare de denumire, o omisiune, o eroare de apartenenţă la un 
ocol anume, etc. 

2. În particular, în recensământul din 1775 unele localităţi mai impor
tante au una până la 8 „atenanţe", sate învecinate mai mici, ale căror date 
au fost contopite cu cele ale localităţii dominante. În recensământurile 
moldoveneşti ele apar adeseori ca unităţi separate. Mai mult, în ţinutul 

Câmpulungului rusesc (zis şi al Cernăuţiului), greu accesibil, situat pe văile 
Ceremuşului Alb şi a afluentului său Putila, recensământul moldovenesc din 
1772 înregistrează două ocoale. Unul, al Câmpulungului, cu 5 sate, printre 
care „Vatra" (centrul politic al ocolului), cu 170 de familii, nu am putut-o 
identifica pe nici o hartă a regiunii, nici măcar pe cea mai veche hartă a 
Bucovinei întocmită de topografii austrieci în 1775, iar localitatea următoare 
ca importanţă, Câmpulungul, cu 85 de familii, îl regăsim chiar şi pe harta 
aceasta sub numele ucrainean echivalent de Dolhopole, numele de Câmpulung 
găsindu-se numai în documente. Cele 4 sate identificabile pe hărţi se găsesc 
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toate pe Ceremuş. Din ocolul Putilei fac parte 4 sate, care pot fi identificate 
pe hărţi cu oarecare siguranţă, două dintre ele găsindu-se şi ele pe Ccremuş. 
Deci cele două ocoale s-ar suprapune parţial. În recensământul austriac din 
1775 apar doar 3 localităţi cu câte 8, 8 şi 5 atenanţe respectiv, distribuite cu 
totul fantezist în teren. Acum Dolhopole a dispărut, Câmpulungul rusesc a 
reînviat, iar printre atenantele sale se găseşte pc de o parte Gura Putilci 
situată pe Ceremuş şi, pe celălalt versant al Carpaţilor păduroşi, pe valea 
Siretelui superior, satul Nisipitul, astăzi pe teritoriul României, capul liniei 
ferate Dărmăneşti - Rădăuţi - Putna. Pentru a putea compara rezultatele 
celor două recensământuri a trebuit să fie făcute unele ajustări mai degrabă 
arbitrare; iar absenţa celor mai multe sate huţăneşti de pc valea Putilei de pc 
harta austriacă din 1775 arată că atât topografii, cât şi probabil recenzenţii 
austrieci n-au prea călcat pe acolo. Dimpotrivă, moldovenii dau o serie de 
detalii despre stăpânii pământului din regiune, care au putut fi documentate 
(vezi Em. Grigoroviţă, Dicţionarul geografic al Bucovinei, 1908, p. 86 ). 

Astfel de nepotriviri, dar mult mai puţin grave, s-au mai constatat pc 
alocuri, dar ele fiind foarte puţine la număr, au putut fi înlăturate cu relativă 
uşurinţ~ şi au implicat întotdeauna un număr foarte mic de familii. De altfel 
rezolvările date unor astfel de cazuri nu pot influenţa apreciabil concluziile 
trase din analiza datelor din tabelele prezentate. 

3. Cu privire la recensământul din 1772 am mai menţionat că în materialul 
care s-a păstrat avem de-a face cu o traducere în limba rusă a originalului 
românesc. 

Încercarea de transcriere corectă a denumirilor localităţilor şi a numelor 
proprii - în special ale boierilor, mazililor şi ruptaşilor - se ciocneşte de 
inexistenţa în grafia cirilică rusă a unui echivalent a sunetului ă. care este 
redat în varianta moldovenească cu litera "J ( citt:şlt: ă), în timp ce translatorii 
recensământului îl folosesc pe a, de ex. Tautul pentru Tăului. Uneori terminaţii 
uşor rusificabile duc la deformări în acest sens, de ex. Cemovka pentru 
Cemauka; Toporauţî pentru Toporăuţi, dar şi Godanest' pentru Godineştii, dar 
şi Temauca pentru Tâmauca; de asemenea, permanent, Vasilii pentru Vasile 
sau II 'a pentru Ilie, dar şi Sandul, Ioan, Toader, Ştefan. Este păstrat practic 
peste tot articolul definit masculin la localităţi (Boianul, Vatra Câmpulungului) 
şi la nume proprii (Lupul Braha, Vasilii Braescul). 

Traducerea textelor explicative n-a prezentat dificultăţi majore, în ciuda 
unor cuvinte ieşite din uz. De altfel, în astfel de cazuri găsim adeseori în textul 
rusesc cuvinte româneşti nemodificate. Astfel, când este vorba de 8 slujbaşi 
judiciari şi de 39 de grăniceri-vameşi călare, denumiţi în Moldova umblători 
şi călăraşi, îi găsim denumiţi în textul rusesc „8 umblatorov i 39 kalaraşei" şi 
pe cei dintâi numai câteodată ,,rassâlstiki", adică curieri. 

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



302 Radu Grigorovici 10 

Atunci când vom fi în situaţia de a cita numele unei localităţi date, vom 
folosi în general denumirea ce i s-a dat în recensământul moldovenesc din 
1774 sau, la nevoie, cea din recensământul din 1772, redată în forma românească 
echivalentă, de obicei foarte apropiată. 

Cu aceasta cred că am epuizat acele observaţii tehnice, care vor fi necesare 
cititorului pentru înţelegerea întocmirii tabelelor de date, anexate prezentului 
studiu, precum şi pentru folosirea ca bază de date pentru comentariile şi 
interpretările care urmează. 

3. ŢINUTUL CERNĂUŢIULUI 

Discutarea datelor demografice se face de obicei pe unităţi teritoriale şi 
administrative relativ mari: districte, regiuni, provincii, ţări. În acest fel se 
evită fluctuaţii statistice excesive, se estompează efectele structurilor etnice, 
geografice, politice cu caracter microregional şi se elimină practic 
particularităţile punctuale. adeseori interesante din punct de vedere istoric sau 
social. 

În cele ce urmează vom folosi, ca unitate geografică şi administrativă. 
ocolul. Îl vom subîmpărţi, când va fi cazul, în subgrupe de localităţi. care au 
în comun o anumită caracteristică structurală (de ex. oraşe şi târguri), durata 
ocupaţiei militare austriece (temporară sau definitivă), intervenţia armatei ruse 
(prin acordarea de scutiri de bir). 

Datele demografice furnizate de cele trei sau - la nevoie - a doar două 
rcccnsământuri sunt desfăşurate pe orizontală pe categorii sociale şi economice, 
iar pe verticală după trecerea timpului. 

Se trece apoi la însumarea şi medierea datelor pe ocoale. pe ţinuturi şi 

pe toată ţara Bucovinei. 
Cca mai complexă bază de date se referă la ţinutul Cernăuţiului cu 4 din 

ocoalele sale (vezi tabelele 1 - 5): 
- Ocolul Târgului (Cernăuţi), care cuprinde oraşul ce avea să devină 

capitala ţării şi suburbia sa, Roşişa (tabela 1 a); '12 sate situate în preajma 
oraşului, la sud de Prut, care vor rămâne în interiorul Bucovinei (tabela I b ); 
13 sate ocupate de trupele austriece după februarie 1715, retrocedate Moldovei 
abia după tratatul de la Balamutca din 2 iulie 1776, deci aflate încă sub 
ocupaţie austriacă în august 1775, când s-a executat recensământul ordonat de 
Spleny (tabela le). Datele însumate respectiv mediate pentru întregul ocol se 
găsesc în tabela Id. 

- Ocolul Prutului de Jos cuprinde 23 de sate (tabela 2), aflate în teritoriul 
mărginit la apus prin pârâul Turcului de Galiţia, la răsărit prin pârâul Răchitna 
de ocolul de sus al ţinutului moldovenesc al Hotinului, iar spre miazăzi de 
Prut. Localităţile din acest ocol, care vor deveni sub regimul austriac capitală 
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de judeţ, respectiv capitale de district judiciar, sunt satele Coţmani respectiv 
Sadagura şi· Boianul. Toată aria ocolului va face parte din Bucovina după 
fixarea definitivă a graniţelor ei. 

- Ocolul Nistrului, care cuprinde 31 de sate (tabela 3), ocupă toată 
partea de nord a Bucovinei. El se învecinează la apus, ca şi ocolul Prutului, 
cu Galiţia, dar fără graniţă naturală; la răsărit este separat de ocolul de sus al 
ţinutului Hotinului prin pârâul Onut. Acesta se varsă în râul Nistru, care 
limitează ocolul ce-i poartă numele spre miazănoapte de Galiţia răsăriteană. 
Spre sud se învecinează cu ocolul Prutului de Jos. Satul Zastavna va deveni 
până la urmă capitală de judeţ. 

- Ocolul Ceremuşului se găseşte în marele arc al Bucovinei, care pătrunde 
în Galiţia datorită traiectului curbat al cursului inferior al Ceremuşului, începând 
de la Răstoace şi până la vărsarea sa în Prut la Piedicăuţi. Acest ocol cuprinde 
una din marile bucovine, păduri ce au dat ţării numele de Bucovina şi munţilor 
cel de Carpaţi păduroşi. Două localităţi din acest ocol, Vijniţa şi Văscăuţi pe 
Ceremuş, aveau să devină capitale de judeţ. El cuprindea 23 de sate (vezi 
tabelele 4a, b şi c ). 

Formal, mai făcea parte din ţinutul Cernăuţi ţinutul sau ocolul 
Câmpulungului rusesc; dar el va forma, ca şi ocolul Câmpulungului moldovenesc, 
obiectul altei discuţii, datorită statutului său autonom şi a izolării sale. 

Să analizăm mai întâi evoluţia în timp a populaţiei satelor rămase în 
final în cuprinsul Bucovinei în cele 4 ocoale ale ţinutului. Dacă admitem că 
numărul de case locuite, obţinute prin scăderea caselor pustii din totalul caselor, 
reprezintă numărul familiilor din sat, constatăm o uniformitate surprinzătoare 
în tot ţinutul, în bun acord cu rezultatele medii, calculate pentru întregul ţinut, 
incluzând capitala şi satele ocupate numai vremelnic de armata austriacă, deşi 
- cum vom vedea - comportarea populaţiei acestora din urmă este foarte 
diferită (vezi tabela 5). 

Într-adevăr raporturile dintre populaţiile totale recenzate în anii 1774 şi 
1772, respectiv în anii 1775 şi 1774 variază atât de puţin de la ocol la ocol, 
încât mediile lor pe toate ocoalele sunt afectate de o abatere standard de numai 
8%, aceste raporturi având valorile 0.99 ± 8% şi 1.14 ± 8%. Deci, în medie, 
populaţia satelor în această parte a ţinutului Cernăuţi, care a intrat definitiv în 
compoziţia Bucovinei, a scăzut cu doar l % în cele 18 luni dintre decembrie 
1772 şi iunie 1774, dar a crescut cu 14% în intervalul de 14 luni dintre iunie 
1774 şi august 1775, mult peste sporul natural. Oricât s-ar fi normalizat 
condiţiile de viaţă în al doilea răstimp datorită încetării războiului, acest lucru 
nu se poate explica decât printr-un aflux de populaţie din exterior. 

Dacă calculăm însă raporturile populaţiilor determinate în cele trei 
recensământuri în satele vremelnic ocupate de trupele austriece cuprinse în 
ocolul Târgului, 1:onstatăm o deosebire marcată faţă de cele rămase definitiv http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în Bucovina. În timp ce raportul dintre anii 1774 şi 1772 este egal cu 1,07, 
care se încadrează în limitele de eroare ale valorilor acestui raport pentru 
toate satele din categoria celor din urmă, anul 1775 marchează o scădere 
spectaculoasă, astfel că raportul dintre anii 1775 şi 1774 scade de la 0,99 
la 0,73. 

Faptul că în recensământul din 1775 evreii nu apar în tabelele pc localităţi 
şi ocoale, ci numai global, nu poate modifica sensibil acest raport, proporţia 
lor la sate menţinându-se în acea epocă - ca şi mai târziu - sub 4% şi era în 
orice caz în creştere. În schimb atrage atenţia faptul că în cazul particular 
discutat aici, în decembrie 1772, respectiv în iunie 1774, se înregistrează 15,3 
respectiv 16,2% case „pustii" adică nelocuite, în timp ce în recensământul din 
august 1775, acestea nu sunt înregistrate deloc. De altfel şi în satele ţinutului 
Cernăuţi rămase în componenţa Bucovinei austriece, proporţia caselor pustii 
în 1772 variază între 1,4 şi 3, 1 %, în timp ce în 1774 creşte la 8,6 şi 11,3% 
în ocoalele Prutului şi Nistrului, dar este nulă în cele ale Târgului şi 

Ceremuşului. 

În acest context, trebuie remarcate şi variaţiile suferite între decembrie 
1772 şi iunie 1774 de numărul văduvelor, care nu erau impozitate decât foarte 
pulin sau deloc în Moldova acelei vremi. În medie pc întreg ţinutul Cemăuţiului 
numărul familiilor de locuitori a crescut de la 6717 la 6925, adică cu abia 3%, 
în timp ce cel al văduvelor crescuse de la 213 la 463, adică cu 117%, deci de 
peste două ori. Atrage de asemenea atenţia faptul că în Târgul Cernăuţiului, 
devenit sediu al comandamentului armatei de ocupaţie şi în satele înconjurătoare 
din acest ocol, populaţia a crescut în intervalul dintre primele două 
recensământuri de la 1298 la 1338 de familii, adică cu 3,1%, în timp ce cel 
al văduvelor a scăzut de la 98 la 58, deci la 60%. În schimb, în satele numai 
temporar ocupate, între februarie 1775 şi 2 iulie 1776, lipsa unei stări de 
relativă ordine impusă de armata austriacă a dus la o scădere relativă a 
numărului de bărbaţi şi la o creştere compensatorie din punct de vedere statistic 
al femeilor singure; într-adevăr, în aceste sate populaţia a crescut uşor de la 
539 la 581 de familii, adică cu 7,8%, în timp ce numărul văduvelor a crescut 
de la 23 la 64, deci cu 41 de persoane, adică de 2,8 ori. 

Cele de mai sus arată că utilizarea exclusivă a rezultatelor globale, cu 
neglijarea celor progresiv mai amănunţite a datelor statistice, duce la pierderi 
importante de informaţie de valoare istorică şi socială. 

Alte informaţii fumizate de tabelele 1 - 5 se referă la clerul mirean. 
Datele numerice reprezintă suma popilor, sub care recenzenţii înţeleg, de cele 
mai multe ori, tot clerul mirean, independent de pregătire, adică preoţii, diaconii 
şi dascălii. Ei reprezintă în decembrie 1772 3,8% din numărul total al caselor 
din ţinut, iar în iunie 1774 3,9%; deci numărul lor relativ creşte nesemnificativ 
în aceste 18 luni. În aparenţă, în anul 1775 se înregistrează o scădere importantă http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a raportului dintre cler şi populaţia virtuală la 2,5 la suta de familii, adică cu 
36%, sugerând vreo persecutare a ortodoxiei de către ocupant. De fapt în 
recensământul din I 774, în componenţa rufeturilor, clerul este divizat chiar 
nominal (doar prin prenume) în aproape toate localităţile, în popi, diaconi şi 

dascăli. Din cei 290 de membri ai clerului numai 166, adică 57% din cler, 
adică 2,2 la suta de familii virtuale, sunt popi sau diaconi, şi este foarte 
probabil ca din ordinul generalului Spleny numai cei din aceste două categorii 
să fi fost înregistraţi sub denumirea de „popi". În acest caz, scăderea numărului 
relativ de clerici se transformă într-o creştere uşoară de 14%, ceea cc corespunde 
cu recomandarea clar exprimată de Spleny în Descrierea Bucovinei, 11, cap. 4 
şi III, cap. 6, §I, de a ridica nivelul material, cultural şi moral al preoţimii 
ortodoxe, spre deosebire de călugări. 

Altă problemă este aceea a imigrării şi emigrării în şi din Bucovina. 
Aici, la analiza ţinutului Cernăuţi, ne vom mărgini la câteva aspecte particulare, 
revenind la problema globală după ce vom analiza şi datele referitoare îndeosebi 
la ţinuturile Suceava şi Botoşani, precum şi la ocoalele Câmpulungului rusesc 
şi moldovenesc. · 

Se remarcă, în primul rând, că populaţia totală a rămas numeric practic 
neschimbată în răstimpul de 18 luni dintre decembrie 1772 şi iunie 1774. 
după cum am arătat mai sus. Aceste date creează impresia înşelătoare de 
stabilitate şi acalmie; de fapt putem constata uşor că în cursul acestor 18 
luni numărul caselor pustii a crescut cu 325, în timp cc acela al casi.:lor 
locuite a crescut doar cu 189; totodată numărul văduvelor a crescut cu 252. 
iar cel a gospodăriilor familiale evreieşti cu 82, adică cu 31 %. Cu alte 
cuvinte s-au destrămat 252 de familii vechi şi au apărut 272 de gospodării 
familiale noi, dintre care 82 evreieşti. lată realitatea adevărată din spatele 
celei cifrice globale, virtuale. 

Cauza dispariţiei semnificative a capilor de familie ar putea fi ciuma, pe 
care o invocă generalul Spleny în Descrierea Bucovinei, II, cap. 5, §5 drept 
cauză a împuţinării populaţiei, deşi selectivitatea după sex a mortalităţii de pe 
urma acestei boli nu ştiu să fie documentată. Mai degrabă, cauza într-adevăr 
selectivă după sex ar putea fi înrolarea relativ frecventă a bărbaţilor ca voluntari 
în armata rusă, fenomen bine cunoscut şi invocat atât de Spleny în alt context 
(vezi Descrierea Bucovinei, I, cap. 4), cât şi de von Jenisch în observaţiile sale 
la această scriere. 

Dacă admitem că datele de mai sus sunt cel puţin parţial corelate, să 
analizăm mai amănunţit situaţia din cele patru ocoale şi cele două târguri ale 
ţinutului Cernăuţi. 

Pentru a uşura discuţia care urmează, am întocmit pe baza datelor din 
tabelele 1-5 următoarea tabelă 6, în care aceste date sunt regrupate într-o 
prezentare mai potrivită scopului urmărit. 
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Tabela 6 

Vari- Vari- ~ Vari-
Case Variaţia Case pustii aJia Văduve aJia 

Case evr. aţia ei 
A. Târguri 

locuite populaJiei evreieşti 
din ce în ce lor lor (nu-

în% meric) mai departe 
de GaliJia ·72 ·74 1774-1772 '72 '74 74-72 ·72 '74 74-72 '72 '74 1774 ·74.·7: 

+-

I. VijniJa 118 153 +35 - 2 - -2 - 9 +9 64 71 46.4 +7 
2. Cernăuţi 420 537 +117 - I -· -I 32 30 -·2 65 93 15,4 +28 

8. Sate din 
Ocoalelc: 

I. Ceremuş 1231 1196 - -35 39 --39 16 76 +60 46 45 3,8 -I 
2. Nistru 1793 1626 --- - 167 - 153 +153 44 73 +29 42 53 3,3 +11 
3. Prut 1754 2017 +263 47 258 +211 32 183 + 153 31 48 2,4 +17 
4. Târgul 865 799 ·- . 66 12 - -12 66 28 -38 5 18 2,2 +13 
5. „ partea 539 581 +42 97 112 +15 23 64 +41 12 19 1.2 +7 

temporar 
ocupată 

SUME ŞI 6720 6909 +457 -268 198 523 +325 213 463 +252 265 347 5,0 +82 

DIFERENTE = +189 
~ 

În primul rând, constatăm că creşterea între 1772 şi 1774 de 189 de 
familii, adică de 2,8% pe întregul ţinut, se realizează astfel: în târgurile 
Cernăuţi şi Vijniţa se constată creşteri de 117, respectiv de 35 de familii, iar 
în satele vremelnic ocupate din ocolul Târgului şi cel al Prutului creşterile 
sunt de 42, respectiv de 263 de familii, deci în total de 457 de familii. Există 
însă alte trei ocoale (ale Târgului, Nistrului şi Ceremuşului) ale căror sate 
definitiv ocupate prezintă scăderi de 66, 167 şi 35 de familii, adică în total 
de 268 de familii. Diferenţa 457 - '268 = 189 dă naştere creşterii enunţate 
mai sus. 

În al doilea rând, este clar că pustiirea a 325 de case şi adausul de 
82 de familii evreieşti infiltrate dinspre N-V, N şi N-E în decursul celor 18 
luni ar trebui să dea naştere la o scădere de populaţie de 243 de familii; 
de fapt, în acest răstimp a avut loc o creştere de 189 de familii. Se naşte 
astfel un deficit de 432 familii, adică de 6,4% din populaţia din decembrie 
1772, care nu putea fi completat decât prin imigraţie şi nicidecum prin 
spor natural. 

Era deci firesc ca ţăranii din Galiţia învecinată să fie tentaţi să se aşeze 
atunci şi în viitorul apropiat în ţinutul Cernăuţiului Moldovei, unde îi aşteptau 
523 de case pustii, pământul aferent lor şi 463 de vădane; era firesc ca aceşti 
imigranţi, pentru care nu avem o documentaţie precisă, să fie ucraineni (sau http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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- cum preferau să le spună oficialitatea austriacă - ruteni, aşa cum în prezent 
oficialitatea ucraineană actuală a regiunii Cernăuţi preferă să numească o parte 
din populaţia de limbă şi naţionalitate română: moldoveni). 

Nu există în spatele instalării acestei imigraţii nici o conspiraţie, ci pur 
şi simplu legea de difuzie din fizică. Această lege prevede că într-un ansamblu 
de densitate neunifonnă de numeroase particule mobile, acestea se vor mişca 
de la sine, din regiunile de densitate mai mare spre cele cu densitate mai mică. 
Am putut demonstra aplicabilitatea acestei legi în cazul migrării evreilor spre 
şi prin Bucovina între anii 1880 şi 1900 (Analele Bucovinei, II, 2, 1995, p. 
339-356). Difuzia continuă într-un spaţiu închis până ce densitatea particulelor 
devine peste tot aceeaşi. Dacă în acel spaţiu există centre de atracţie, particulele 
se aglomerează în ele până la densităţi mai mari decât în restul spaţiului. 

Mişcarea încetează când, în unitatea de timp, sosesc în fiecare centru, datorită 
atracţiei, tot atâtea particule, câte pleacă din centru datorită difuziei. Se spune 

· că centrul s-a saturat. 
În cazul particular al numeroşilor evrei galiţieni, nordul Moldovei a 

exercitat o atracţie puternică, nu din cauza caselor pustii, a pământului lipsit 
de stăpân şi a vădanclor. Centrele de atracţie erau târgurile şi oraşele în curs 
de formare, cc puteau adăposti densităţi mari de meseriaşi şi de negustori, 
care se găseau în număr redus în târgurile existente şi nu se puteau opune 
prin bresle organizate şi printr-un comerţ eficient imigraţiei. Într-adevăr, în 
1975; recensământul evaluează numărul de negustori din Bucovina la 45, 
adică un negustor la 380 de familii, iar rudimente de bresle se găsesc numai 
la Suceava. 

După premisele de mai sus este de aşteptat ca, proporţia medie a evreilor 
faţă de populaţia ţinutului fiind de numai 5%, să găsim în cele două târguri 
procentaje superioare acestei valori şi aceasta cu atât mai mult, cu cât târgul 
se află mai aproape de graniţa cu Galiţia, iar în restul ţării, la sate, proporţia 
lor să fie situată fireşte sub valoarea medic şi să scadă sistematic cu cât ne 
depărtăm de această graniţă. Într-adevăr datele tabelei 6 confinnă această 
predicţie. 

În timp ce în târguri multiplicarea familiilor evreieşti arăta încă de pe 
atunci un început de saturaţie (vezi Vijniţa în care creşterea populaţiei evreieşti 
între 1772 şi 1774 se cifrează la abia 7 familii), variaţia populaţiei băştinaşe 
rurale este dominată de efectele urbanizării progresive: această populaţie se 
împuţinează în ocolul Ceremuşului exact cu cât creşte populaţia Vijniţei; în 
schimb, în sate proporţia familiilor evreieşti creşte în 18 luni de la 1,2 familii 
per sat la 2, 7 familii per sat, adică de 2,25 ori. 

Un important aspect al interpretării comparate a celor trei recensământuri 
din anii 1772 - 1775 este acela al scopului urmărit de cei ce le-au comandat 
şi le-au efectuat. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În pnvmţa recensământului din 1772, ştim că a fost comandat de 
feldmareşalul P. A. Rumianţev, comandantul armatei ruse, într-o fază încă 
nedecisă a războiului ruso-turc din anii 1768-1774. Asupra ţelurilor urmărite 
de el prin această acţiune, cercetătorul P. G. Dmitriev de la Institutul de Istorie 
al Academiei de Ştiinţe a Republicii Socialiste Sovietice Moldoveneşti din 
Chişinău în introducerea sa la partea I a Recensămintelor populaţiei Moldovei 
din anii 1772-1773 şi 1774, Chişinău, 1975, p. 9, ne oferă următoarea explicaţie, 
pe care o reproducem aici în întregime şi textual: „ ... recensămintele au fost 
efectuate din porunca mareşalului, care dorea, mai întâi de toate, să ştie pe ce 
resurse materiale şi umane se poate baza comandantul rus în lupta împotriva 
Imperiului otoman. În al doilea rând, mareşalul Rumianţev voia să întărească 
spatele frontului rus prin înlăturarea celor mai strigătoare abuzuri ale 
dregătorilor localnici, care apropriind o parte din prestaţiile predestinate 
(sublinierea noastră) armatei ruse; reduceau resursele ei materiale şi, afară de 
aceasta, provocau nemulţumiri în rândul ţăranilor". 

Nu voi comenta aici ceea ce se poate citi printre rândurile acestui text. 
Acelaşi autor, care se pricepe să îmbine atât de abil ţelurile militare ale 
mareşalului cu simţul său pentru problemele sociale ale ţărănimii, nu reuşeşte 
să explice ordinul aceluiaşi comandant de a repeta în vara anului 1774 
precedentul recensământ, atunci când soarta războiului era practic decisă. El 
invocă vag „uncie neajunsuri găsite de comandamentul rus". De altfel. se pare 
că rezultatele acestui recensământ n-au mai fost traduse în limba rusă. 

În cazul recensământului efectuat de ofiţeri austrieci în vara anului 
1775 la iniţiativa şi sub controlul comandantului lor, generalul Gabriel von 
Spleny, nici scopul lui nu era pur informativ. Rezultatele lui formau o anexă 
la a sa Descriere a Bucovinei înaintată prin Consiliul aulic de război Curţii 
Imperiale de la Viena. Datele urmau să contribuie la susţinerea tezei 
generalului că Bucovina este o provincie potenţial bogată, dar ineficient 
exploatată. El însuşi era convins că vina o poartă subpopularea şi neglijarea 
agriculturii şi comerţului din cauza administraţiei inculte, abuzive şi 

contradictorii din Moldova. 
În calitatea sa de guvernator militar al noii provincii, Spleny propunea să 

procure, printr-un sistem simplificat şi just de impunere ţărănimii, breslaşilor şi 
negustorilor, venituri cât mai mari suveranului său, înlăturând corupţia organelor 
administrative salarizate necorespunzător, care raportau la Iaşi date demografice 
false, şi desfiinţând privilegiile create multor categorii sociale din afara nobilimii 
autentice (boieri şi mazili), dar şi abolind sistemul numeroaselor scutiri de biruri 
de care abuzau din plin, cu şi fără aprobare de la Iaşi, mănăstirile, boierii, mica 
nobilime şi chiar breslaşii mai răsăriţi şi ruptaşii. Am enumerat aici numai acele 
măsuri ale căror efecte reies din tabelele noastre. 

Nu ştim dacă Spleny avea cunoştinţă de recensământurile moldoveneşti 
anterioare. Lucrul este cu putinţă, având în vedere că superiorul său, http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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feldmareşalul baron von Barco, care era din 1772 ofiţerul austriac de legătură 
cu mareşalul Rumianţev la Iaşi, a trecut în decembrie 1774 prin Cernăuţi şi 1-a 
vizitat pe acesta la Mohilev, la mijlocul lui ianuarie 1775. 

Din tabelele noastre centralizatoare pe ocoale şi ţinuturi rezultă că pentru 
recensământul din 1775 nu mai găsim date decât pentru denumirile localităţilor, 
numărul total al familiilor, notabilităţi (cu excepţia ruptaşilor), cler (popi), 
ţărani (birnici obşteşti) şi slujbaşi Uudiciari şi militari). Negustorii. armenii, 
evreii şi ţiganii nomazi, apar numai în datele globale pe toată Bucovina. Se 
simte spiritul simplificator şi practic al guvenatorului militar. 

Ne vom concentra acum atenţia asupra ţăranilor, sursa principală de 
venituri ale statului respectiv, ale suveranului, în concepţia lui Spleny. Vom 
considera că datele numerice din rubrica „ţărani liberi" a recensământului din 
1772, cele din rubrica „ţărani birnici" a recensământului din 1774 şi din rubrica 
„ţărani" din recensământul din 1775 pot fi comparate între ele cel puţin din 
punctul de vedere adoptat acum. 

Constatăm că între 1774 şi 1775 populaţia totală a ţinutului Cernăuţi a 
cres~ut de la 6909 la 7517, adică cu 608 familii, deci cu 8,8%. Din totalul de 
familii din 1774, 4375, adică 63,3% erau familii de ţărani birnici, în timp cc 
din cele 7517 familii din 1775, 6867, adică 91,4% erau ţărăneşti, deci 
impozabile. Un examen al tabelelor 1-4 arată că în fiecare din ele, chiar şi 

atunci când populaţia din anul 1775 scăzuse faţă de cca din 1774, cca a 
ţăranilor birnici crescuse în 1775; ca exemplu am cita cele 13 sate din ocolul 
Târgului, vremelnic ocupate de austrieci, în care numărul familiilor scăzuse 
puternic intre 1774 şi 1775, şi anume de la 581 la 423, dar numărul familiilor 
ţărăneşti crescuse de la 277 la 383 (vezi tabela Ic). 

Acest câştig de aproximativ 2500 de familii contribuabile noi pentru 
întregul ţinut al Cernăuţiului s-a realizat pe de o parte prin creşterea populaţiei 
cu 608 de familii, fireşte nu toţi ţărani, pe de altă parte prin reducerea cu 425 
a slujbaşilor şi militarilor, prin anularea scutirii de contribuţia obştească a 514 
scutelnici şi slugi, a 40 de ţigani aşezaţi, a 104 dascăli şi 463 de văduve, care 
însumaseră 2154 de familii de la sate, scutite într-un fel sau altul de contribuţiile 
obşteşti de orice fel. Din punct de vedere social cazul văduvelor este într-adevăr 
dureros. Ne mai lipsesc deci circa 350 de familii, pentru a acoperi totalul celor 
2500 de familii, necesare pentru a explica sporul de birnici realizat de 
administraţia austriacă. 

Aceste consideraţii ne-au dat ideea de a profita de asemănările dintre 
criteriile de recenzare din 1774 şi 1775, pentru a obţine o evaluare a mişcărilor 
de populaţie ce au avut loc în răstimpul dintre iunie 1774 şi august 1775 în 
ţinutul Cernăuţi, dar şi în alte ţinuturi, ocoale şi chiar localităţi din Bucovina, 
interval de timp în care s-a petrecut intrarea trupelor austriece în nord-vestul 
Moldovei (septembrie 1774) şi, apoi, depăşirea vremelnică a graniţelor definitive 
ale Bucovinei austriece (februarie 1775). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Să descriem întâi procedeul folosit: 
Vom face următoarele ipoteze şi simplificări: 
I. Vom neglija creşterea naturală oricum mică în cursul unui singur an, 

dar şi micşorată de evenimentele militare, faţă de mişcările populaţiei, care se 
vor dovedi într-adevăr importante; de altfel nu se •înregistrau ·decât capi de 
familie şi în nici un caz nou născuţi. 

2. Vom ţine seama de faptul că în 1774, dar n:u şi în· 1775, se înregistrau 
la nivel local casele pustii şi familiile armeneşti, evreieşti, greceşti şi turceşti, 
care erau scăzute din „numărul total al ·caselor''.. 

3. Vom ţine seama de scăderile sau creşterile numărului de clerici, notabili, 
slujbaşi şi militari publici şi de dispariţia din recensământul din 1775 a 
categoriilor: văduve, ţigani aşezaţi; scutelnici şi slugi. 

4. Vom neglija ţiganii nomazi înregistraţi numai sporadic şi în nici un 
caz drept casnici în 1774 şi numai global în 1775. 

5. Vom însuma toate aceste „rufeturi", presupunând că cei· dispăruţi din 
rubricile de nebimici ale recensământului din 1774 sunt înregistraţi în 1775 ca 
ţărani birnici în acord cu concepţiile expuse de generalul Spleny în Descrierea 
Bucovinei, şi le vom adăuga la numărul de ţărani birnici din 1774. 

6. Dacă această sumă, adunată la rufeturite recunoscute de Spleny -
adică popi, boieri, mazili, slujbaşi şi militari publîci - dă un rezultat mai mare 
decât numărul de capi de familie, înregistrat în 1775, înseamnă că surplusul 
a plecat din unitatea teritorială luată în considerare (ţinut, ocol, târg sau sat); 
dacă este mai mic, a avut loc o imigraţie în acea unitate. 

Tabela 7 de mai jos redă rezultatele pentru târgurile şi ocoalcle ţinutului Cernăuţi. 

Tabela 7 
,. 

Mişcarea populaţiei 

de tip rural ( 1774-1775) 

Unitatea teritorială imigranţi emigranţi 

Târgul Cernăuţi ·- --10.9 
Târgul Vijniţa -17 
Ocolul Târgului 

Sate rămase în -- -18 
Bucovina 
Sate ocupat~ - -134 
temporar 

Ocolul Prutului 591 -
Ocolul Nistrului 319 -

Ocolul Ceremuşului 335 

SUME 1245 -- 278 
DIFERENŢA = 967 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Se observă că: 
1. Numărul efectiv de 967 de imigranţi, obţinut prin procedeul nostru, 

egalează aproape exact numărul de 608 + 350 = 958 de familii, necesar pentru 
a justifica populaţia de tip rural a ţinutului Cernăuţi, înregistrată în 1775. 

2. Fiind vorba de târguri în curs de urbanizare încă dinaintea anilor 1772 
- 1775, ţăranii părăsesc târgurile şi evreii se înmulţesc până la a le domina. 
Astfel, în Vijniţa, evreii reprezentau în 1774 46,4% din populaţie; chiar dacă 
admitem că numărul evreilor n-ar fi crescut deloc până la 1775, proporţia lor 
ar reprezenta 52,2%. Nu este de mirare că, în 1900, evreii reprezintă 91, 1 % 
din populaţia oraşului Vijniţa, dar doar 35,0 respectiv 15,9% în localităţile 

învecinate Vijenca şi Vilaucea (2,6% în 1772, 6,6% în 1774). La Cernăuţi, 
procesul a fost similar: în 1772 22,3% evrei, în 1774 23,7% şi în 1775 38,6%); 
în 1900, în oraşul propriu-zis 41,4%, în suburbii 9,9%. 

Înainte de a încheia comentariile cu privire la ţinutul Cernăuţi, mai sunt 
necesare câteva cuvinte despre localitatea Sadagura, situată la 7 km nord-est de 
Cernăuţi. În timpul războiului ruso-turc generalul rus Gartenberg, zis şi 
Sadagorski, baron baltic, înfiinţează o monetărie cu metalurgi germani, protestanţi, 
din regiunea sa de baştină. Terenul fiind anterior nefolosit, se naşte aici o 
localitate, pe care Splcny intenţiona s-o transforme după război în oraş industrial 
şi comercial; dar realizarea nu i s-a aprobat, (Pentru detalii vezi F. A. 
Wickenhauser, Die deutschen Siedlungen in der Bukowina, I, p. 57 şi urm.). 

Sadagura nu apare deloc în lista de localităţi a recensământului 
moldovenesc din 1772. În cel din 1774 ea apare abia la sfârşitul listelor tuturor 
localităţilor ţinutului Cernăuţi sub forma următoarei note, pe care o reproducem 
textual: „Osăbit de satul Sandogora (aşa e în original - corect Sadagura) a lui 
baron, care sânt aproapi la 1 OOO de oameni şi nu ne-au lăsat să o scrim, după 
cum am înştiinţat divanul, şi nici un răspunsu n-am luat în ce chip să urmezi." 
În acelaşi an satul învecinat Rohozna, pe al cărui teritoriu luase naştere 
Sadagura, număra printre locuitorii săi 9 familii evreieşti, o proporţie de 19%, 
neobişnuit de mare în acea epocă, când în această regiune găseai în medie o 
singură familie evreiască în fiecare sat. 

În 1775 Sadagura are 180 de familii plus un număr necunoscut de evrei. 
În 1880 evreii formau 80,4% din populaţie în Sadagura şi 36,9% în satul 
învecinat Rohozna, aproape tot atât de mare; dar Sadagura ajunsese capitală 
de district judiciar. Apare acum şi fenomenul de saturaţie şi migrarea evreilor 
spre România (vezi R. Grigorovici, Bucovina. ţară de trecere a evreilor galiţieni 
spre România, între anii 1880 şi 1900, „Analele Bucovinei", II, 2, 1995, 
p. 339-356.); deşi proporţia populaţiei evreieşti scade în anii 1900 şi 1910 la 
76,2 respectiv, 74,3%, însăşi populaţia târgului scade din 1880 la 1910 de la 
4836 la 4592 de locuitori, şi asta în ciuda faptului că orăşelul devenise un 
centru religios de mare faimă. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Poate că mai merită să menţionăm că din cele I I I sate ale ţinutului 
Cernăuţi, 50 erau boiereşti, 24 ale Episcopiei de la Rădăuţi şi ale mănăstirilor 
şi 37 de sate răzăşeşti. Din păcate, acest tip de informaţie nu ne va sta la 
dispoziţie în cazul ţinutului Suceava, ceea ce zădărniceşte o analiză a influenţei 
tipului de proprietar al pământului asupra datelor demografice. 

Cele desprinse mai sus din comparaţia datelor rccensământurilor succesive 
din timpul ocupării Bucovinei de către armatele habsburgice completează 
imaginea pe care căutăm să ne-o facem despre începuturile trecerii bruşte a 
unui teritoriu românesc aflat sub stăpânirea coruptă turco-greco-boierească şi 
cu o economie dominantă de tip pastoral, cu grave fisuri interioare şi obiceiuri 
orientale, sub o altă stăpânire, străină ca neam şi mentalitate, dar mai înaintată, 
datorită faptului că a trecut mai de timpuriu de la economia pastorală la una 
agrară şi spre o societate cu caracter imperialist occidental, influenţată de 
iluminism şi spirit de ordine. Orice asemănare cu prezentul nu este deci 
întâmplătoare. 

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



DACOROMÂNISMUL ÎN CONŞTIINŢA ŞI ACTIVITATEA 
ROMÂNILOR DIN BUCOVINA 

(sfirşitul secolului al XVIII-iea - mijlocul secolului al XIX-iea) 

ŞTEFAN PURICI 

Legătura culturală şi politică între Bucovina, această margine îndepărtată 
a imperiului, şi Austria a fost întotdeauna una destul de firavă, acest spaţiu 
geografic avându-şi, într-o măsură mai mare sau mai mică, propriul său destin, 
aflat, deseori, într-o puternică disonanţă cu soarta centrului sau a celorlalte 
provincii habsburgice. În pofida acestui fenomen de izolare relativă, Bucovina 
nu s-a situat, în perioada anilor 1775-1918, în afara circuitului de valori 
european, ba dimpotrivă. Conectarea şi receptarea ideologiilor modernizatoare 
a fost înlesnită, alimentată şi asigurată fie prin călătoriile bucovinenilor în 
Vestul Europei sau a occidentalilor în ţinut, fie prin tinerii trimişi la studii în 
capitalele europene, fie prin corespondenţa purtată cu personalităţile timpului, 
fie prin publicaţiile şi tipăriturile care ajungeau la Cernăuţi şi în alte localităţi 
ale provinciei. Un rol nu mai puţin important l-au jucat procesul continental 
de formulare a identităţilor naţionale şi politica absolutismului luminat 
promovată de i:mpăratul Iosif al II-iea în anii '70-'80 ai secolului al XVIIl-lca. 

De-a lungul veacului al XIX-iea, istoria a formulat în mod explicit răspunsul 
la interogaţia cc nu fusese enunţată până atunci: „Care sunt grupările cărora li 
se va atribui guvernarea? Răspunsul a fost: naţiunile" 1 • Drept urmare, în ultimele 
două secole, pe harta politică a lumii - în pofida particularităţilor regionale ale 
mişcărilor naţional-politice şi a metodelor folosite pentru realizarea unităţii 

naţionale - a apărut un şir de state, constituite pe baza principiului naţional. 
Deoarece Ţara Moldovei, căreia aparţinea ca parte integrantă teritoriul 

denumit ulterior Bucovina, avea de suportat din secolul al XVI-lea toate 
consecinţele nefaste ale suzeranităţii Porţii Otomane, stadiul „descoperirii" 
propriei individualităţi naţionale de către locuitorii Moldovei a început înainte 
de anexarea zonei de nord-vest a ţării de către Austria2

, în anul 1775. Pe 

1 Ernest Gellner, Mitul naţiunii şi mitul claselor. „Polis". Revistă de ştiinţe politice, nr. 
2. 1994, p. 32. 

2 Acest fenomen n-a fost periclitat de factori politici şi de altă natură de la Constantinopol 
fiindcă bazele de organizare a Imperiului Otoman, nu reprezentau un impediment pentru ca 
supuşii săi să aibă posibilitatea de. a cunoaşte propria origine etnico-religioasă (E. Gellner, op. 

cit., p. 53). 

Analele Bucovinei, V, 2, p. 313-331, Bucureşti, 1998 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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această linie se înscriu cronicile domnitorilor moldoveni în care, în majoritatea 
cazurilor, erau schiţate originile familiei domneşti şi, împreună cu acestea, au 
fost introduse idei generale cu privire la rădăcinile şi originea românilor; 
letopiseţele lui Grigore Ureche, Miron Costin, Ioan Neculce; lucrările De neamul 
moldovenilor de Miron Costin şi Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor de 
Dimitrie Cantemir etc. Aceasta este aşa numita „axa istorică" a procesului de 
formare şi formulare a identităţii etnice: „În cadrul ei sunt afirmate principalele 
variante ale originii şi identităţii (daco-romană, dacă, tracică, pur romană, 
chiar cu unele recunoaşteri ale contribuţiilor diferitelor popoare migratoare 
sau a componentelor etno-rasiale ale unor puteri imperiale cuceritoare). O 
componentă esenţială a afirmării de sine şi a definirii unei legitimităţi, în 
raport cu toate imperiile înconjurătoare şi cu comunităţile etnice, a fost 
dovedirea tranşantă a priorităţii istorice absolute şi a continuităţii neabătute pe 
acelaşi teritoriu a poporului român ( ... )"3. 

Circulaţia operelor cu caracter istoric şi, deci, interesul pentru acest gen 
de scrieri, pot fi remarcate atât în sânul intelectualităţii laice, vezi cazul 
Hurmuzăcheştilor, cât şi în cel al clericilor care, de facto, mult timp au fost 
promotorii şi îndrumătorii procesului de formare culturală a tinerii generaţii4 . 

Dezvoltarea culturii a jucat un rol deosebit de important în procesul de 
formare şi consolidare a conştiinţei naţionale la români. Extinderea sistemului 
educaţional, uniformizarea limbii literare, artele şi literatura modernă au 
contribuit în egală măsură la înlăturarea barierelor dintre membrii naţiunii, 

asigurând realizarea a ceea ce poate fi numită drept „solidaritate naţională"5 . 
Factorul naţional s-a întărit odată cu progresele învăţământului popular, cu 
penetrarea cunoştinţelor în mase, cu creşterea numărului purtătorilor unui nivel 
mai ridicat de civilizaţie. Un rol important în extinderea potenţialului de 
receptare a ideologiei naţionale ca şi, în general, a ideilor modernizatoare, l-a 
jucat prima alfabetizare a unui important segment al comunităţii bucovinene, 
realizată, în anii '80-'90 ai secolului al XVIII-iea, sub auspiciile iosefinismului. 

La momentul anexării Bucovinei, Austria era condusă de împăraţii 

luminaţi Maria-Theresia ( 1740-1780) şi fiul ei, coregentul Iosif al II-iea (împărat 
între anii 1780-1790), care, pentru a asigura loialitatea locuitorilor noii provincii 

3 Dan Pavel, „ Deşteaptă-re române'" O cercetare in ideologia naţionalismului, „Polis", 
nr. 2, 1994, p. ISR. 

4 Astfel, la mănăstirea Suceviţa, la sfârşitul secolului al XVIII-iea - începutul secolului 
al XIX-iea, a fost întocmit un miscelaneu de cronici privitoare la istoria Moldovei şi a neamului 
românesc, iar la mănăstirea Putna se păstra un miscelaneu cu fragmente din cronicile lui Nicolae 
Costin, Radu Popescul şi Axintie Uricariul (Biblioteca Academiei Române /în continuare BARI 
, Manuscrise româneşti, nr. 932 şi 241 ). 

5 Liviu Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania, /90{}-/914. Cluj-Napoca, 
Editura Dacia. 1986. o. 5--6. 
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faţă de Coroană, cât şi pentru a detennina simpatia şi invidia românilor din 
Principate în vederea unei eventuale încorporări în componenţa imperiului, au 
efectuat transformări în direcţia îmbunătăţirii situaţiei social-economice şi 

culturale a bucovinenilor. La structurile instituţionale imprimate românilor de 
către Viena se refereau decretele cu privire la menţinerea statu-quo-ului religios, 
înfiinţarea şcolilor începătoare cu instruire în limba maternă, întemeierea şcolilor 
secundare pentru intelectualitatea bucovineană, constituirea Episcopiei Ortodoxe 
a Bucovinei etc. Puternicul impuls cultural-politic al statului austriac, dominat 
de ideologia iluministă iosefinistă, prin încercarea de a introduce şi, apoi, prin 
legiferarea limbii germane în provincia anexată, i-a făcut pe români să devină 
mai conştienţi de practicile lor lingvistice şi culturale, de consecinţele politice 
ale acestora. Efectul real al unui asemenea fenomen „a fost un fel de exil 
interior, o tendinţă ascendentă de înstrăinare"6 care, pe lângă celelalte elemente, 
a contribuit la afirmarea mişcării naţionale româneşti în Bucovina. 

În acelaşi timp, în evul mediu, pe acest teritoriu, situat la marginea 
Moldovei, purtându-se un şir de războaie şi bătălii, invadatorii, vrând-nevrând, 
treptat, au determinat accelerarea procesului de formulare a unei puternice 
conştiinţe etnice în rândul autohtonilor. Către anul 1775, românii - elitele 
culturale şi politice, cel puţin - din partea de nord-vest a Moldovei, ca şi din 
restul ţării, erau deja conştienţi de apartenenţa lor etnică, de originile şi 

vechimea naţiei lor. 
În demersul nostru dorim să ne referim la una dintre formele de 

lTlanifestare a ideologiei naţionale româneşti, înregistrată în raporturile 
autorităţilor habsburgice şi în lucrările cercetătorilor istoriei Bucovinei sub 
denumirea de „dacoromânism''. Dacoromânismul a reprezentat conştiinţa 
politică şi mesajul ideatic ale acelei părţi a elitei intelectuale bucovinene care 
aprecia că românii, în pofida divizării teritoriale şi a vieţuirii sub diverse 
stăpâniri, alcătuiesc o unitate culturală şi naţională care trebuie transpusă într-o 
dimensiune politică omogenă. 

În Bucovina, primele doleanţe şi proiecte axate pe ideea unităţii româneşti 
au fost înaintate încă la sfărşitul secolului al XVIII-iea. Astfel, în februarie -
martie 1791, boierul bucovinean Vasile Balş a prezentat împăratului Leopold 
al Ii-lea un memoriu - studiu istoric - Die Verhăltnisse der Moldau und 
Walachei (Legăturile Moldovei şi Ţării Româneşti). Redactat în spiritul 
ideologiei dacoromânismului, documentul propunea monarhului austriac să 

sprijine emanciparea românilor din cele două principate, aflate sub suzeranitate 
otomană, prin încorporarea lor în cadrele imperiale şi constituirea, în 
componenţa Austriei, a unui stat românesc sub un principe al Casei de Habsburg. 
Demersul lui Balş se întemeia pe faptul că o mare parte a naţiunii române era 

6 Benedict R.O'G. Anderson, Naţionalismul la mare distanţă. Capitalismul mondial şi 
ascensiunea politicilor identitare. „Polis", nr. 2, 1994, p. 9. 
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deja încadrată în structurile statale austriece. Deoarece romanu nu puteau 
singuri să se opună instituirii dominaţiei Turciei sau Rusiei asupra ţărilor lor, 
locuitorii Principatelor trebuiau alipiţi celor din Austria, stat care era mult mai 
avansat din punct de vedere al economiei şi culturii faţă de cele două imperii 
vecine7. Însă, în pofida atitudinii favorabile a Vienei, raportul internaţional de 
forţe n-a îngăduit traducerea în viaţă a proiectului românului bucovinean. 

Memoriul lui V. Balş a fost primul demers al unui om politic român care 
a propus reunirea întregii naţiuni într-un stat constituit sub sceptrul Casei de 
Habsburg, idee asupra căreia s-a revenit în perioada următoare, în mai multe 
rânduri, în unele cercuri intelectuale româneşti din Principate şi din Bucovina 
şi despre care vom vorbi mai jos. 

Un rol important în afirmarea comunităţii naţionale l-au avut legăturile 
directe între diverse ramuri ale românimii. Astfel, contactul etno-cultural a 
fost alimentat mult în timpul războiului ruso-austro-turc, din 1787-1792, când 
o parte a Moldovei a fost ocupată de armatele austriece şi frontiera 
austro-moldovenească a devenit simbolică, iar o parte din nobilimea moldoveană 
s-a refugiat în Bucovina8. Conlucrarea şi eventualele consecinţe antihabsburgice 
ale acesteia au obligat Curtea din Viena să nu permită organizarea în Bucovina 
a unor societăţi şi comunităţi secrete şi să interzică orice fel de participare a 
bucovinenilor la activitatea unor asemenea organizaţii9 . În ciuda măsurilor 
întreprinse, în anul 1804, a fost semnalată existenţa unei „înţelegeri" între 
românii din Bucovina şi cei din Moldova, orientată împotriva Austriei 10 . 

. Renunţarea la aplicarea reformelor iosefine şi instaurarea conserva
torismului în Austria au condiţionat renunţarea popoarelor Monarhiei la 
prezentarea şi înaintarea pe adresa Curţii din Viena sau a unor Puteri euro
pene a doleanţelor lor naţionale. Totuşi, ideea unităţii naţionale a fost 
promovată drept o realitate etno-culturală care nu putea fi tăgăduită de oamenii 
politici raţionali. 

Astfel, cărturarul bucovinean Teodor Racoce ( 1770-1822), a adresat, în 
iunie 1816, Gubemiului de la Lernberg o cerere pentru a obţine permisul de 

7 M. Şt. Ceauşu, Vasile Balş, un iosefinist bucovinean, „Suceava - Anuarul Muzeului 
Naţional al Bucovinei" (în continuare „Suceava"), XVII-XVIII-XIX, 1990-1991-1992, 
p. 416; M. Iacobescu, Idealul de libertate şi unitate naţională la românii din nordul Moldovei 
sub habsburgi (1774-1918) (!), „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»" 
(în continuare AllA), XXV /2, 1988, p. 68-69; E. Prokopowitsch, Die rumanische 
Nationalbewegung in der Bukowina und der Dako~Romanismus, Graz-Koln: Bohlaus, 1965, 
p. 35-36. 

8 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Colec/ia de mic~filme, 
Austria, r. 159, c. 229-233, 656-{,72; Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi (în continuare ASRC), 
fond 320, inv. 1, d. 14, f. 1-3. 

9 ASRC, fond 1, inv. I, d. 1103, f. 1-lv. 
111 Ibidem, d. 1354, f. 1··3. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a tipări „atât un ziar politic cât şi o revistă ştiinţifică în limba românească". 
Motivaţia venea atât din „dragostea pentru naţiunea sa rămasă atât de mult în 
urmă în privinţă ştiinţifică", cât şi din „îndemnul sosit de la mulţi cetăţeni din 
Bucovina şi Moldova". Publicaţia, care trebuia să apară săptămânal, sub titlul 
de „Gazetă moldovenească'', urma să insereze în coloanele sale traduceri şi 

reproduceri din alte reviste, dar şi „articole originale potrivite a lumina şi 

deştepta spiritul încă nedezvoltat al naţiunii" 11 . Doleanţa a fost satisfăcută prin 
decretul gubernia! din 25 februarie 1817 12, şi, la 8 martie 1817, T. Racoce 
lansează o Înştiinţare pentru gazete româneşti, adresată conaţionalilor săi din 
Bucovina, Transilvania, Moldova şi Muntenia. Această depăşire a frontierelor 
politice cât şi a provincialismului etno-cultural din perspectiva ideii naţionale 
este foarte bine fundamentată - după cum vom vedea - şi îl plasează fără 
discuţii pe autor în tabăra adepţilor dacoromânismului. T. Racoce sublinia că 
„neamul românesc măcar că împărţit întru mai multe ţări şi trăind osebite 
stăpâniri, totuşi o limbă are, aceeaşi lege [religie - n.n.] şi tot aceleaşi obiceiuri, 
precum şi aceleaşi cărţi şi aceeaşi scrisoare; deci, românii, socotiţi de împreună, 
facu o naţiune de mai multe milioane care de mult acum simţeştc bunătăţile 
polituirii şi doreşte a fi părtaşă culturii celorlalte neamuri Europii". Prefigurând 
iminenţa unor însemnate cheltuieli, autorul făcea apel „celor iubitori de neam 
şi de procopsirea limbii patrioticeşti, ca să binevoiască a-l sprijini întru această 
apucare, de obşte folositoare neamului românesc" 13

. 

Teodor Racoce n-a izbutit să editeze acele „Novele sau gazete române~ti" 
anunţate, deoarece, este posibil, să nu fi primit ajutorul financiar pc care 
contase mult în intreprinderea sa. 

Un nou, extrem de puternic, impuls 1-a primit dacoromânismul bucovinean 
la începutul anilor '20 ai secolului al XIX-iea, când, din cauza mişcărilor 
antiotomane în Moldova şi Ţara Românească, în Bucovina s-a refugiat un mare 
număr de intelectuali români din Principate, îndeosebi din Moldova. Ideea 
naţională, îngrijorarea faţă de destinul Moldovei şi a întregului neam românesc, 
s-au aflat printre temele dezbătute între fruntaşii bucovineni şi confraţii lor. 
Iordachi Bucşănescu sublinia acest fapt într-o scrisoare către Mitropolitul 
Moldovei, ar;itând că bucovinenii împart cu moldovenii toate „supărările cele de 
faţă ale Patriei"14. În discuţiile care s-au purtat între românii din cele două 

11 T. Bălan, Teodor Racoce şi „ Crestomaticul Românesc", „Codrul Cosminului", 11-111, 
1925-1926, p. 369. 

12 ASRC, loc cit„ d. 3429, f 1-3 . 
. 13 Pentru detalii, vezi lucrarea lui Teodor Bălan, cât şi articolul lui N. Cârlan, Despre 

„un proiect naufragiat" şi semnificaţiile lui: „Novele sau ga::ete româneşti", Cernăuţi, 1817, 
„Glasul Bucovinei", I, nr. 3, 1994. 

14 M. Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862), De la administraţia militară 
la autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 353. 
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provincii, aprecia Teodor Bălan, s-a dezbătut nu numai „situaţia politică din 
Moldova, ci s-a vorbit şi despre chestiunea românească în general" 15• La începutul 
lui octombrie 1821, la Cernăuţi, boierii refugiaţi au ţinut un sfat politic 16 şi au 
alcătuit un document cu durerile şi revendicările lor pe care l-au înaintat Porţii. 
Printre altele, memoriul acuza Poarta că, prin politica sa nefastă, ea a redus la 
jumătate teritoriul de odinioară al Moldovei, cedând Austriei, în anii 1774-
1775, partea de nord, iar Rusiei, în anul 1812, partea de răsărit a ţării 17. 

Contactul îndelungat al moldovenilor cu nobilii şi cu puţinii intelectuali 
bucovineni a provocat răspândirea in extenso în Bucovina a ideii privitoare la 
originile şi apartenenţa naţională comună a românilor din diferite teritorii. 
Această legătură spirituală s-a menţinut şi după plecarea acasă a intelectualilor 
moldoveni, prin vizitele reciproce şi corespondenţa purtată. Alexe Procopovici 
avea să aprecieze că, în anul 1821, românii bucovineni au depăşit limitele 
provinciale: „De atunci Bucovina a fost înfrigurată de un dor de libertate, nu 
numai pentru ea, ci pentru neamul întreg. Deşi înfrigurarea aceasta nu s-a 
putut traduce încă într-o acţiune hotărâtă şi de obştească conştiinţă, 1821 este 
anul de naştere a Bucovinei luptătoare pe planul intereselor generale şi mari 
ale neamului" 18 . 

Mai modeste, din perspectiva ideologiei daco-românismului, au fost 
influenţele exercitate de „Calendar" - ele lui Porfirie Dimitrovici, care apăreau, 
din anul 1841, într-o vreme dominată de reacţiune. Totuşi, pe lângă faptul că 
fiecare număr cuprindea succinte dale - dar importante - privind cronologia 
istorică a Moldovei şi Ţării Româneşti, cele pentru anii 1841-1849 arătau 
oraşul C emăuţi drept „capitala Bucovinei/ Moldaviei austriece/" (sub I. n. ), adică 
Bucovina, Moldova şi Muntenia erau privite şi prezentate drept părţi ale unui 
singur spaţiu naţional. 

În limitele permisibile în perioada de până la 1848, redactorii au dus o 
campanie susţinută împotriva politicii habsburgice de omogenizare naţională 
şi a germanizării benevole a unor români bucovineni. Astfel, Silvestru Morariu 
Andrievici, în fabula Luna şi stelele, din calendarul pentru anul 1844, inserează 
adresarea versificată a stelelor către Lună, în care se arată: „Noi şi astăzi 

suntem cum eram I N-am pierdut stare nici de un dram I Însă tu te schimbi, 
şi a ta faţă I Astăzi mândră şi măreaţă I Mâine-i ştirbă comurată I Şi il~ai să 
fii îngâmfată". Morala adresată românilor bucovineni este extrem de relevantă 
pentru fenomenele de germanizare a unei părţi a nobilimii: „Ca steaua să 

15 T. Bălan, Refugiaţii moldoveni în Bucovina, 1821 şi lfl4fl. Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 1929, p. 29. 

16 I. Nistor, Istoria Bucovinei, editie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1991, p. 59. 

17 M. lacobescu, op. cit .. p. 354. 
1 ~ Al. Procopovici, Luptele naţionale din celălalt veac: Bucovina care a fost şi care va 

să /ie, Sibiu, 1942, p. 6. 
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luceşti cu a ta lumină I Fie cât de mândră cea străină. I Ca luna poţi să păţeşti, 
I Dacă numai prin alţii luceşti" 19 . 

Însă acest fenomen nu a cuprins totalitatea intelectualităţii bucovinene şi 
în rândul familiilor de nobili români, care au promovat cultura şi conştiinţa 
identităţii naţionale şi au dat cadre pentru elita românească din acest spaţiu 
septentrional, se înscrie familia Hurmuzachi. Cei şapte copii au fost crescuţi, 
educaţi şi îndrumaţi în spiritul devizei formulate de soţia lui Doxachi: „Să 
grijim, iubite soţule, cu tot adinsul ca, în amestecătura de limbi, copiii noştri 
să rămână aceea ce sunt!"20, adică români şi nu germani sau polonezi. Fiii lui 
Doxachi: Gheorghe, Constantin, Eudoxiu, Alexandru, Nicolae, care au studiat, 
în anii '30 şi '40, ştiinţele juridice la Viena, au intrat în contact direct cu ideile 
modernizatoare şi teoriile socio-etnice care dominau cugetele intelectualilor 
vest-europeni şi s-au întors acasă cu convingerea că românii se pot afirma ca 
naţiune numai atunci când vor constitui propriul lor stat naţional, fie şi - în 
circumstanţele internaţionale de atunci - în cadrele Imperiului Habsburgic 21 • 

Unul dintre aceştia, Alecu Hurmuzachi, a fost mult preţuit de Mihail 
Kogălniceanu, ca o persoană care „n-a uitat că este român" [subl. n.], 
trimiţându-i, la 24 martie 1840, revista „Dacia literară'', „umedă încă de sub 
teasc"22 . În anul 1848, revoluţionarul polonez Petre Butkiewicz, aflându-se la 
Cernăuţi pentru a stabili o colaborare cu conaţionalii săi din Bucovina, a avut 
o întâlnire şi cu Alexandru Hurrnuzachi. În urma discuţiilor avute, P. Butkiewicz 
ii numeşte „prieten al libertăţii23 şi al cauzei poloneze" (subl. n.)24 . 

Pe Constantin, alt fiu al lui Doxachi, Mihail Kogălniceanu îl consideră 
„prietenul meu din Bucovina", acesta sprijinind eforturile istoricului privind 
publicarea izvoarelor referitoare la trecutul neamului românesc25 . Încă din anii 
'30, Constantin Hurmuzachi, fiind interesat de ideile novatoare care circulau 
în ţările vest-europene, încerca să treacă de zidul cenzurii austriece, revendicând 
de la autorităţile gubcmiale pennisiunea de a primi de peste graniţă cărţi 

interzise spre difuzare pe teritoriul Imperiului Habsburgic26 . 

19 „Calendar pentru Bucovina ... pe anul 1844", nepaginat. 
20 I. G. Sbiera, O pagină din istoria Bucovinei din 1848-1850 dimpreună cu nişte Notiţe 

despre familia Hurmu=achi, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană, 1899, p. 30. 
21 H. Hofbauer, V. Roman, Bucovina, Basarabia, Moldova (0 ţară uitată intre Europa 

de vest, Rusia şi Turcia), traducere de T. P. Dordea, Bucureşti, Editura Tehnică, 1995, p. 28. 
22 M. Platon, Vasile Alecsandri şi Bucovina: o lecţie de patriotism şi iubire, „Analele 

Bucovinei", I, nr. I, 1994, p 74. 
23 La acea dată, libertatea era interpretată atât de români cât şi de polonezi în calitate de 

concept prin care se afirma dreptul naţiunilor aflate sub dominaţie străină la edificarea propriului 
lor stat naţional. 

24 T. Bălan, Emigranţii poloni in Bucovina şi Moldova in secolul al XIX-iea, în Lui D. 
Marmeliuc. 20 octombrie 1936, Cernăuţi, „Glasul Bucovinei", 1936, p. 189. 

25 BAR, loc cit., nr. 241, f. 2. 
26 ASRC, fond I, inv. I, d. 7380, f. 1. 

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



320 Ştefan Purici 8 

Totodată, un impact semnificativ asupra difuzării dacoromânismului în 
Bucovina l-a avut presa şi tipăriturile apărute în alte zone ale Austriei sau în 
Principatele dunărene. Astfel, cel dintâi periodic naţional din Moldova, „Albina 
românească", se difuza şi în Bucovina, redactorii lui manifestând un viu interes 
pentru destinul românilor din această provincie, ca şi . cei de la „Curierul 
românesc" din Bucureşti, ori cei de la „Gazeta de Transilvania" şi „Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură" din Braşov. În anul 1838, în Bucovina, cele 
două din urmă periodice numărau 17 abonaţi27 . 

Călătorul german J. Kohl, care vizitase Bucovina la sfârşitul anilor '30, 
a relatat despre discuţiile purtate cu „patrioţii români" din Cernăuţi, nişte 

tineri care, în opinia acestuia, erau „patrioţi entuziaşti în serviciul austriac"28 . 

Însă aceştia i-au povestit cu mândrie despre „marele lor trecut, despre 
moldoveni, sau, cum se spune mereu, despre mitologia daco-romană, despre 
Ştefan cel Mare şi despre alţi mari oameni şi principi din patria lor. Noi n-am 
mai văzut încă până acum patrioţi şi, cum se întâmplă la restul europenilor, 
n-am ştiut nimic despre existenţa patriotismului moldovenesc. Spre uimirea 
noastră, am aflat că acest patriotism este răspândit peste tot, până departe la 
Lemberg [unde un număr de bucovineni se afla în serviciul administraţiei 

galiţiene, precum şi studia în şcolile lvovene - n.n.], unde multe inimi se 
aprind pentru timpul de odinioară atât de important din vremea lui Decebal, 
precum şi pentru marele regat dacic"29 . 

Legăturile cu românii din celelalte teritorii, combinate cu dezvoltarea 
reţelei şcolare în Bucovina şi extinderea procesului de alfabetizare, cu contactul 
direct al credincioşilor cu Sfânta Scriptură în limba lor maternă şi apariţia 

primelor publicaţii modeste în limba română, au fost elemente care au contribuit 
în mod ireversibil la afinnarea identităţii naţionale. Prezenţa şi activitatea unei 
intelectualităţi laice şi clerice indigene, cu prerogative destul de largi, au avut 
implicaţii pozitive şi de lungă durată în fenomenul de cultivare a unor idealuri 
naţionale în domeniul culturii, societăţii, etniei etc 

Evenimentele de la mijlocul veacului al XIX-iea au inclus Bucovina în 
frământările revoluţionare general-austriece, cu toate că, spre deosebire de alte 
părţi ale imperiului, cu ciocniri sângeroase şi numeroase jertfe, aici totul a 
decurs într-o atmosferă relativ calmă, înregistrându-se puţine nereguli şi 

violenţe. Totuşi, pentru evoluţia ulterioară a Bucovinei, revoluţia de la 1848-
1849 a avut un rol hotărâtor în afirmarea pe scena politică a provinciei - dar 
şi într-un cadru mult mai larg - a mişcării naţionale româneşti, în extinderea 
fenomenului de conştientizare etnopolitică a românilor simpli, în realizarea, 

27 M. Iacobescu, op. cit.. p. 355-356. 
28 J. Kohl, Reisen im lnneren von Russand und Polen. Bd. III, Die Bukowina, Galizien, 

Krakau und Măhren. Dresden-Leipzig, 1841, p. 20. 
29 Ibidem, p. 20--21. 
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fie şi parţială, a dezideratelor populaţiei autohtone. De la 1848 şi până la 
1918, elita românească din Bucovina va îmbina cu succes ideologia 
dacoromânismului cu cea a autonomismului, ambele cu obiective şi implicaţii 
majore în procesul de constituire şi manifestare a identităţii naţionale româneşti. 

La începutul anului 1848, liderii mişcării naţionale din Bucovina, aflaţi 
sub impresia transformărilor politice rapide care aveau loc în toate colţurile 
continentului, au apreciat că a sunat ceasul întregirii neamului românesc. 
Fruntaşii bucovineni au încercat, împreună cu reprezentanţi ai elitelor 
intelectuale din celelalte provincii româneşti, să realizeze proiectul constituirii 
unui stat care să cuprindă între fruntariile sale pe toţi românii. 

Nutrind asemenea speranţe, Alexandru şi Gheorghe Hunnuzachi l-au 
împuternicit, în aprilie 1848, pe moldoveanul Alecu Russo, aflat în drum spre 
Viena, să propună împăratului Ferdinand I unirea tuturor teritoriilor româneşti 
din afara şi dinlăuntrul imperiului austriac într-un stat daco-românesc, sub 
sceptrul unui principe din Casa de Habsburg. Paralel, cei doi au scris fratelui 
lor, Eudoxiu, participant la revoluţia de la Viena şi aflat în capitala Austriei, 
îndemnându-l să intervină, prin persoane influente, pe lângă împărat ca acesta 
să nu refuze coroana Principatelor Române, în cazul când i se va ofcri30 . 

Planurile românilor de a se reuni într-un stat naţional au fost înregistrate 
de agentul polon Butkiewicz, aflat, în primăvara lui 1848, în Moldova. 
Bazându-se pc informaţiile obţinute de la Dimitrie Rallct, Butkicwicz consemna. 
la I O mai 1848, că românii din Moldova şi Ţara Românească „au format 
comitete şi intenţionează să se pună sub protecţia Austriei, devenită 
constituţională, pentru a respinge protectoratul Rusiei". Se urmărea unirea 
tuturor românilor în cadrul monarhiei habsburgice, eliberată de sub regimul 
absolutismului antepaşoptist31 • Aspiraţiile românilor n-au rămas secrete nici 
pentru guvernul ţarist care, la 19/31 iulie 1848, motiva decizia sa referitoare 
la invadarea Principatelor dunărene prin faptul că paşoptiştii au preconizat 
planul „de a înceta să mai fie provincii şi de a constitui, sub numele de 
Regatul Daco-Român, un nou stat, separat şi independent, la formarea căruia 
îi invită pe fraţii lor din Moldova, din Bucovina, din Transilvania şi din 
Basarabia"32. Implicarea bucovinenilor în realizarea acestui proiect panromânesc 
a fost destul de activă, Hurmuzăcheştii încercând să editeze la Cernăuţi, în 
vara acelui an revoluţionar, o gazetă cu titlul de „Daco-România"33 . 

30 I. Dârdală, Conştiinţa naţională a românilor din Bucovina, AHA, XII, 1975. p. 180. 
31 P. P. Panaitescu, Emigraţia polonă şi revoluţia română de /'! 1848. Studii şi docu

mente, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1929, p. 38- 39; C. B·odea, Lupta românilor 
pentru unitate naţională. 1834-1849, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R„ 1967, p. 141, 
170, 175. 

32 C. Bodea, /ll4ll la români. O istorie în date şi mărturii, voi. II. Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 813. 

B Ibidem, p. 796. 
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În prima jumătate a anului 1848, Curtea de la Viena a urmărit obiectivul 
de a se afirma ca protectoare a românilor din Principate şi de a profita de 
nemulţumirile acestora faţă de politica Porţii Otomane şi a Imperiului ţarist 

pentru ca. în viitorul apropiat, să-i atragă în sfera sa de influenţă sau, în 
circumstanţe internaţionale favorabile, chiar şi în componenţa Austriei. În 
acest scop, autorităţile habsburgice au aprobat venirea şi aşezarea în Bucovina 
a revoluţionarilor moldoveni, dispunând instituirea unei supravegheri vigilente 
a activităţii acestora pc teritoriul impcriului'4 . 

După mai multe peripeţii, în vara lui 1848, în Bucovina, se aflau în 
jur de 50 de patrioţi moldoveni, printre care personalităţi ca V Alecsandri. 
M. Kogălniceanu, Gh. Sion, Al. I. Cuza, A. Russo, A. Panu. C. Ncgruzzi, 
L. Rosetti. D. Rallct, Al. Moruzi, D. ('anta, C. Negri ş.a. Ca şi la 1821. moşia 
Ccmauca a boierului Doxachi Hurmuzachi a devenit „statul major" al ideologici 
naţionale românqti. 

Nu mai t<irziu de mijlocul lunii iunie. rcf'ugiaţii moldon:ni au constituit 
a:;;a-numita „Societate a moldovenilor din Ccrn;iuţi''. Intelectualii români se 
întruneau în ~cdinţc de dou<i ori pc săptămf111;i duminica şi micn.:urca ş1 

puneau în discuţie diverse prohlemc cc ţineau de domeniul politicii curente. 
istorici. culturii. economici. relaţiilor intcrna!ionalc l'll'. Totodat{1. in centrul 
dc1hatcnlur s-au atlat chestiunile privitoare la trecutul. prucntul ~i ,·iitorul 
naţiunii rom<inc. Dint1T bucovineni. membru plin :;-i participant la ~edin\ck 
socict;iţii a fost Akcu Hurmuzachi·1'. Mai tftuiu. Vasile Alecsandri. înll'-ll 
scrisoare c;itrc Alecu. i:;;i amintea cum. atl<indu-sc „mai nrnlţi prieteni la moşia 
voastră, la poetica Ccrnauca ( ... ),atunci. ca totdeauna. inccpuscrfl toţi o lung{1 
şi mult interesantă dizcrtarc asupra neamului româncsc"v'_ Hurmuzăchqti1 au 
subvenţionat tipărirea la Cernăuţi a manifestului alcătuit de M. Kogălniceanu, 
Dorinţele partidei 11a{io11ale'7 • în care se sublinia că unirea Moldovei cu Ţara 
Românească trebuie să fie „cheia de boltă" a viitorului edificiu na!ional 
românesc. 

După ample şi detaliate discuţii privind demersurile comune cc 
trebuiau întreprinse, în august 1848. o dclcga!ic de ro1rnîni din Moldova. 
Transilvania şi Bucovina a plecat la Viena penim a prezenta împăratului 
un proiect privind constituirea unui stat naţional „România" sub supremaţia 
împăratului sau a unui arhiduce al Casei de Habshurg1 x. Planul se haza pc 

q /\SRC. fon<l I. in\'. I. <l. 1'34X. f. 5 15 \': Direcţia l1cm:rală a Arhivelor Naţionali.:. 
filiala Suceava (În continuare /\~S). fond personal Teodor Hei/an. 11ac'1 V ci. /.?. f I. 

'' T. Hălan . . fr1i1·i1a1ea re/ugia/ilor 11111/clon'llr i11 811cn1·i11a IX4ii. Sih1u. Tipografia Krafft 

& Drotlcff. 1944. p. 14. 
11

' M Platon. op.cil„ p. 7'l,. 
17 M. Jacohcsrn. oJ!- cil„ p. 41 O. 

'' I. Nistor. op. cil„ p. 97. 
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ajutorul pe care trebuia să-l acorde Austria Moldovei şi Munteniei pentru 
ca acestea să se emancipeze de sub suzeranitatea Porţii Otomane şi de sub 
protectoratul rusesc. Principatele române, unite cu Basarabia, Transilvania 
şi Bucovina, urmau să constituie o ţară aparte a Coroanei. Membrii delegaţiei 
au purtat discuţii şi cu membrii parlamentului austriac pentru a-i atrage de 
partea cauzei româneşti. O parte dintre deputaţii austrieci şi poloni s-au 
arătat favorabili proiectului panromânesc. Însă agravarea situaţiei interne 
în Austria, dorinţa habsburgilor de a menţine echilibrul internaţional şi de 
a evita producerea unor complicaţii politico-militare în relaţiile cu puterile 
europene, nevoia Curţii de la Viena de a apela la serviciile Rusiei pentru 
a înfrânge revoluţia ungară etc., au determinat căderea acestui proiect 
panromânesc. 

În pofida eşecului suferit, colaborarea paşoptiştilor moldoveni şi ardeleni 
cu românii bucovineni a contribuit la dezvoltarea, consolidarea şi afirmarea cu 
forţă în Bucovina a conştiinţei naţionale. Doxachi Hunnuzachi, analizând 
implicaţiile evenimentelor de la 1848 în evoluţia românismului, scria lui G. 
Bariţiu că, în Bucovina, românii de pe întreg spaţiul naţional „se cunoscură, 
se iubiră şi se îndatoriră unii pe alţii. „"39 . 

Între roadele imediate ale acestei colaborări se înscrie editarea periodicului 
„Bucovina. Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură" (octombrie 
1848 - septembrie 1850), cu text bilingv, român-german, publicaţie care, pentru 
un timp, a devenit „farul unităţii culturale româneşti"40 . 

Poziţia civică a redacţiei a fost determinată de năzuinţele şi aspiraţiile 
formulate de întemeietorii gazetei, astfel că periodicul condus de Gheorghe 
şi Alecu Hurmuzachi „nu a putut să aibă decât caracter panromânesc. În 
coloanele lui aveau să se apere interesele tuturor Românilor"41 . Nu 
întâmplător, aşa cum am remarcat mai sus, publicaţia urma iniţial să se 
numească „Daco-Românîa". 

În programul politic al „Bucovinei", tipărit în primul număr, ideologia 
dacoromânismului a fost jalonată destul de clar, ţinând cont de limitele impuse 
de faptul că gazeta apărea nu într-un stat naţional românesc. Redacţia aprecia 
că, deoarece Bucovina a fost, până la 1775, parte integrantă a Moldovei şi este 
şi în prezent unită de aceasta „prin fireştele legături a unei aceeaşi naţionalităţi, 
a istoriei, a religiei, a năravurilor, şi a multor altor relaţii de trebi şi de familii, 
noi nu putem tăgădui interesul cel mai viu ambelor principate". Totodată, se 
făcea o aluzie certă la proiectul de constituire a unui stat unit românesc sub 
patronajul Casei de Habsburg, specificându-se că editorii şiaau propus ca 
obiectiv, pe de o parte, „a mijloci şi cunoştinţa ambelor surori Moldova şi 

39 BAR, fond Manuscrise româneşti, nr. 995, f. 277-278v. 
40 M. Cenuşă, Vasile Alecsandri şi Bucovina (/), „Septentrion", nr. 4-5, 1991, p. 4. 
41 T. Bălan, Refugiaţii moldoveni în Bucovina„ .. p. 30. 

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



324 Ştefan Purici 12 

Valahia, Austriei şi Germaniei" şi, pe de altă parte, de a face din publicaţia lor 
o punte de legătură care să faciliteze „înrâurirea, ce Austria şi Germania sunt 
mai ales menite a exercita asupra viitorului ţărilor româneşti"42 . 

Aceeaşi solicitudine, promiteau redactorii, va fi acordată şi românilor 
din provinciile aflate în cadrul Imperiului Habsburgic: „Nu vom lipsi asemine 
a ne ocupa şi de soarta fraţilor noştri români - în număr de trii milioane - din 
Ungaria şi Transilvania, şi aşa vom aduna ştiri regulate despre lucrările lor, ca 
prin aceasta să le dovedim toată frăţească împărtăşire, la care prin aceeaşi 
naţionalitate suntem îndatoriţi"43 . 

Liderii mişcării româneşti din Bucovina au ţinut continuu sub 
supraveghere evoluţia evenimentelor de pe întreg spaţiul naţional. Prin 
intermediul gazetei, ei au protestat vehement contra persecuţiilor paşoptiştilor 
moldoveni, au combătut măsurile antinaţionale adoptate de autorităţile ieşene. 
Domnul Moldovei a înaintat repetate proteste pe lângă organele de resort de 
la Lemberg şi Viena cerând suspendarea „Bucovinei" şi a interzis difuzarea 
acestei publicaţii pe teritoriul principalului. 

În acelaşi timp, gazeta Hurmuzăcheştilor a apărat, cu orice ocazie, 
interesele românilor transilvăneni, publicând memoriile acestora, adresate 
împăratului Austriei, purtând polemici cu ziarele saşilor ardeleni care se opuneau 
revendicărilor legitime ale românilor etc. Dar nu numai atât. Tinerii români 
transilvăneni, care au luptat în rândurile legiunilor române sub conducerea 
colonelului Carol Urban împotriva maghiarilor din Transilvania, sosind în 
Bucovina, erau întâmpinaţi de preotul Iraclie Porumbescu, secretarul gazetei, 
„trimis din Cernăuţi de către familia boierului Eudoxiu Hurmuzachi cu bani 
de ajutoriu", pentru ca refugiaţii să aibă „din ce trăi"44 . 

Atunci când, după suprimarea revoluţiei ungare, românii din Transilvania 
nu au fost trataţi egal în drepturi cu celelalte naţiuni, articolele „Bucovinei" 
au devenit vehemente, iar apărarea intereselor româneşti se transformă mai 
degrabă într-o ofensivă împotriva oficialităţilor austriece. Această campanie 
concentrată l-a făcut pe generalul Wohlgemuth, Guvernatorul militar al 
Transilvaniei, să afirme că „Bucovina" este editată „mai mult pentru românii 
din Ardea1"45 . 

Gazeta „Bucovina" a combătut ferm, în anul 1849, aserţiunile autorităţilor 
austriece în conformitate cu care „Ţara Fagilor" ar fi locuită de o „naţiune 
moldovenească" care vorbeşte „limba moldovenească". Comentând o ordonanţă 
comună a Ministerului de Învăţământ şi a celui de Interne, redacţia constata: 

42 „Bucovina", nr. I, 16 octombrie, I !148, p. 2· 3. 
43 Tbidem, p. 3. 
44 M. Cenuşă, Bucovina în memoriile unui prefect al lui Avram Iancu. „Suceava", XI

XII, 1984-1985, p. 209. 
45 T. Bălan, op. cit .. p. 31. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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„Naţie şi limbă moldovenească chiar aşa nu este: precum nu e nici naţie sau 
limbă bucovinească, transilvănească, galiţienească, virtembergească, băvărească 
ş.a. Precum este numai o singură naţie şi o limbă germanică pe lângă toate 
diferinţele (deosebirile) locale şi provinciale: chiar aşa cunoaştem noi pe români 
numai ca o singură naţie, şi limba lor numai ca o limbă singură"46 . 

Pe lângă articole cu caracter pur politic, „Bucovina" s-a obligat să publice 
„şi noile producţii ale literaturii româneşti", cu scopul de a deveni „o oglindă 
a activităţii intelectuale a românilor", obiectiv realizat cu succes şi care a avut 
un impact masiv asupra procesului de emancipare naţională în Bucovina. Printre 
colaboratorii gazetei s-au numărat V. Alecsandri, D. Bolintineanu, Gh. Asachi, 
C. Conachi, V. Cârlova, G. Bariţiu, C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, V. Pogor. 
A. Pumnul, A. Mureşanu, A. Şaguna, iar dintre bucovineni, pe lângă fraţii 
Hurmuzachi, lraclie Porumbescu şi Samuil Morariu Andrievici47. În acest sens, 
Vasile Alecsandri, la 12 mai 1849, îi scria, din Constantinopol, lui Alecu 
Hurmuzachi, numindu-l cu drag „iubite Chiţegoiule", că doreşte „ca foaia 
«Bucovinei» să devie cel mai bun organ a[l] răspândirii ideilor frumoase printre 
români, şi-ţi făgăduiesc a lucra pentru ea cu aceeaşi râvnă cu care am lucrat 
pentru «Propăşire»"4R. În plus, membrii redacţiei au sprijinit difuzarea în 
Bucovina a cărţilor româneşti, tipărite în diverse centre culturale. Printre acestea 
trebuiesc menţionate Istoria pentru începutul românilor în Dacia, de Petru 
Maior, un volum de poezii scrise de Cezar Bolliac, poemul Don Juan. de 
Byron, în traducerea lui Ion Heliadc Rădulescu, Convorhire între tatâ şi fiul 
lui asupra limbii şi literelor româneşti, de Aron Pumnul etc.49

. Prin colaboratorii 
săi, reuniţi din toate zonele spaţiului românesc, „Bucovina" a realizat, 
deocamdată doar în plan naţional - cultural şi literar, idealul generaţiilor 

antepaşoptiste şi ale acelor care le-au urmat - unirea tuturor românilor. 
După stingerea oricăror speranţe în reunirea întregului neam românesc cu 

sprijinul Casei de Habsburg şi după ocuparea Principatelor de către trupele 
ţariste şi otomane, elita naţională românească din Bucovina a aderat la proiectul 
formulat de românii ardeleni privitor la constituirea unui ducat autonom care 
să-i cuprindă pe toţi românii din componenţa Imperiului austriac. Andrei Şaguna, 
Episcopul ortodox din Transilvania, a făcut apel către fruntaşii bucovineni, în 
special către Eudoxiu Hurmuzachi, de a prezenta împăratului şi parlamentului 
un memoriu prin care să se ceară crearea unui „Ducat Românesc", cu autonomie 
administrativă şi bisericească, pe calea unirii tuturor românilor din Austria50

. 

46 „Bucovina", supliment, 16 octombrie 1849, p. 187. 
47 M. Cenuşă, George Bariţiu şi ziarul „ Bucovina", „Suceava", Vl--VII, 1979- 1980, 

p. 181 
48 BAR, loc cit., nr. 3349, f. 3-3v. 
4Y „Bucovina", nr. 10, 15 februarie 1850, p. 48; nr. 22, 10 aprilie 1850, p. 96. 
so Şt. Bucevschi, Câteva cuvinte despre hotarele Bucovinei, „Septentrion", 1991, 

nr. 4--5, p. 5. 
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În acea perioadă, plină de speranţe într-o realizare grabnică a idealurilor 
naţionale a tuturor popoarelor europene, în contextul efervescenţei spiritului 
naţional românesc, compozitorul bucovinean Carol Miculi a compus o nouă 
melodie pentru Hora Unirii, ştire primită cu mare entuziasm de Vasile Alec
sandri, care se grăbi să-şi împartă bucuria într-o scrisoare adresată, la 8 februarie 
1849, lui Alecu Hurrnuzachi51 . 

Sub zodia unirii, în iama lui 1849, s-a constituit o delegaţie a românilor 
din Austria, formată din 12 persoane, avându-l în frunte pe episcopul Şaguna. 
Ca membri din partea mişcării naţionale româneşti din Bucovina, în delegaţie 
au fost incluşi Eudoxiu Hunnuzachi şi Mihai Bodnar, deputat în Parlamentul 
austriac. La I 3/25 februarie 1849, această delegaţie s-a prezentat la Olmiitz şi 
a prezentat împăratului Francisc Iosif I Memoriul naţiunii române din marele 
Principat al Ardealului, din Banat, din părţile vecine ale Ungariei şi din 
Bucovina. Petiţia cuprindea opt puncte: 1. Unirea tuturor românilor din imperiu 
într-un unic corp politico-statal sub sceptrul Austriei; 2. Administraţie naţională 
autonomă în plan politic şi religios; 3. Alegerea adunării, consiliului, senatului 
şi a „unui cap al naţiei"; 4. Introducerea limbii materne în toate lucrările care 
privesc pc români; 5. Adunare generală anuală a întregii naţiuni; 6. Reprezentare 
proporţională a românilor în Parlamentul austriac; 7. Înfiinţarea unui ziar 
naţional; 8. Purtarea de împăratul Austriei a titlului de „mare duce al 
româmlor"52 . 

Gazeta „Bucovina" a reprodus, la 9 martie 1849, textul memoriului fără 
a-i nominaliza pe semnatari şi fără a insera vreun comentariu pe marginea lui. 
Nici atunci, nici mai târziu, redacţia nu a publicat ecouri la propunerile 
delegaţiei româneşti, n-a comentat starea de spirit a românilor bucovineni faţă 
de proiectul prezentat împăratului. Totuşi, tangenţial, planul a fost sprijinit 
prin invocarea, în câteva cazuri, a unui argument care trebuia să convingă 
Casa de Habsburg de utilitatea unificării românilor din provinciile austriece. 
Editorii au arătat că, pentru a atrage Principatele dunărene în sfera de influenţă 
a Vienei şi, apoi, de a le încadra politic în componenţa Imperiului Habsburgic, 
este necesar, mai întâi, de a acorda românilor din Austria aceleaşi drepturi de 
care se bucură celelalte naţiuni din componenţa statului austriac53 . 

Dar înainte ca informaţia să fi fost publicată în paginile gazetei, membrii 
delegaţiei din partea Bucovinei au adus la cunoştinţa bucovinenilor ştirea 
privitoare la înaintarea memoriului, adresând, în zilele imediat următoare, 
câteva scrisori lui Gheorghe şi Alecu Hunnuzachi, boierului Ioan Mustaţă 
ş.a. E. Hurmuzachi şi M. Bodnar au specificat faptul că unirea ţinutului cu 

'
1 BAR, Manmcrise româneşti, nr. 3349. f. 11. 

' 2 C. Bodca, op. cit„ voi. II, p. 961. 
;i „Bucovina", nr. 3, 9 martie 1849, nr. 18, 27 martie 1850, nr. 51-52, 24 iulie 1850, 

nr. 53-54, 31 iulie 1850. 
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Transilvania nu trebuie privită ca o dizolvare completă a Bucovinei în cadrele 
acesteia. În cazul unirii, vor fi garantate interesele şi particularităţile 
Bucovinei, aceasta din urmă va avea un viceguvernator, o dietă aparte în 
Cernăuţi etc.54 

La 6 martie 1849, Gheorghe Hunnuzachi îi scria lui Eudoxiu: „Unirea, 
organizarea naţională şi concentrarea românilor austrieci într-un singur 
mănunchi este o idee atât de frumoasă, atât de mare, atât de fermecătoare, 
încât curajoşii bărbaţi, care pentru prima dată au exprimat-o în faţa tronului 
şi se străduiesc s-o traducă în viaţă, vor trece în istoria evoluţiei poporului 
nostru drept cei mai mari binefăcători. („.) Aceasta [unirea - n.n.] este 
convingerea mea, crezul meu, arzătoarea mea dorinţă şi nu mai puţin a întregii 
noastre case în frunte, fireşte, cu scumpul şi patrioticul nostru părinte; apoi cât 
am putut afla într-un timp scurt, a marii părţi a preoţimii noastre, a puţinilor 
funcţionari români şi, după cum sper, ea va fi adoptată şi de către deputatul 
în Reichstag Ciupercovici, care este aici aşteptat dintr-un moment în altul în 
călătoria sa spre Kremsier"55 . 

Celălalt frate, Alecu, tot la 6 martie, într-o scrisoare adresată lui Eudoxiu, 
constata: „Luând în consideraţie relaţiile noastre mizere de aici sau mai mult 
în tristă cunoştinţă a nehotărârii şi ignoranţei patrioţilor noştri bucovineni, 
trebuie să spun că tu ai făcut un pas măreţ ( ... ). În plus, voi aţi dat expresie 
gândurilor intime, pe care fiecare român adevărat trebuie să le nutrească, adică 
dorinţa de unire posibilă. Voi aţi formulat ţinta pc care o urmărim cu toţii şi 

pe care trebuie s-o urmărim, pentru atingerea căreia lucrăm cu toţii ( ... ). 
Dragă Doxachi! Cât de fericit am fost să te aud tocmai pe tine rostind public 
şi în mod oficial ceea ce a fost dorinţa mea cea mai fierbinte, o dorinţă pe care 
eu aici numai faţă de puţini oameni am putut s-o exprim"56. 

Totuşi, ştirea privind înaintarea memoriului cu doleanţele fruntaşilor 

români din Austria a fost receptată de bucovineni diferenţiat. O parte a elitei 
româneşti, unii fruntaşi ai minorităţilor naţionale au primit cu mari rezerve 
vestea respectivă. Gh. Hurmuzachi scria: „Din păcate, m-am izbit şi eu deja 
de adversari îndărătnici care, la prima veste a participării tale la intervenţiile 
deputăţiei româneşti, au pălit. Printre aceştia se numără baronul Mustaţă, baronul 
Nico Petrino, Iordachi cavaler de Vasilco şi însă asemeni câţiva cavaleri de 
naţionalitate, inteligenţă şi spirit de sacrificiu dubioase pentru cauza 
românească"57 . Argumentele aduse împotriva unirii au fost următoarele: în 
cazul izbucnirii unei noi răscoale ungureşti,. Bucovina, unită cu Transilvania, 

54 T. Bălan, Eudoxiu Hurmuzachi şi memoriul Românilor ardeleni din luna Februarie 
1849, Cernăuţi. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", 1943, p. 22-24. 

55 Ibidem, p. 20--21. 
56 Ibidem. p. 24 25. 
57 Ibidem. p. 21. 
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va trebui să suporte toate grozăviile unui război civil58, unirea va avea „o 
urmare fatală'', fiindcă partea ucraineană a Bucovinei s-ar alipi Galiţiei59 ; 
noua organizare politică a Bucovinei, care promite o administrare aproape 
complet independentă de Gubemiul de la Lemberg; prin unirea cu Transilvania 
„vom pierde independenţa noastră, se va aprinde o luptă naţională între 
români şi ucraineni, vom pierde liniştea noastră şi poziţia neutră pentru 
totdeauna" şi alte, aşa cum arăta Gh. Hurmuzachi, „asemenea mai multe 
fantasrnagorii"60. 

Ioan Mustaţă, în urma măsurilor întreprinse de către adepţii ideologiei 
daco-românismului, „a avut deja din cauza aceasta dureri de burtă şi ticălosul 
Iordachi Vasilco i-a spus bravului nostru prieten Iacob Miculi, de faţă cu 
mai mulţi bucovineni, că se poate protesta împotriva participării tale [a lui 
E. Hurmuzachi - n.n.], fiindcă tu nu ai nici un fel de împuternicire pentru 
aşa ceva. Miculi i-a liniştit puţin pe Vasilco şi Mustaţă"61 . Opozanţii au 
alcătuit un protest pe care intenţionau să-l dea publicităţii, dar, aşa cum 
arăta Cristof Petrovici, la intervenţia lui Ioan Mustaţă, tipărirea lui a fost 
suspendată62 . 

Ţinând cont de aceste realităţi, Alecu 1-a rugat pe Eudoxiu Hurmuzachi 
să scrie un articol, care să fie publicat într-un ziar vienez sau în „Bucovina", 
în care să fie expuse motivele aderării sale la proiectul sus-menţionat şi să fie 
subliniate avantajele în urma realizării lui. În acest scop, Alecu îşi îndemna 
fratele: „Te rog, trage una puternică [un articol - n.n.] peste căpăţâna tare a 
compatrioţilor noştri"63 . În opinia lui, printre argumentele invocate trebuiau să 
se numere şi următoarele idei: prin unire, românii vor deveni „o naţiune, ceea 
ce nu· suntem încă, spre nenorocirea noastră. Şi apoi efectul firesc asupra 
Moldovalahiei, ce perspectivă superbă, măreaţă!"; unirea este necesară şi „mai 
devreme sau mai târziu ea va trebui să vină"; unirea românilor din Austria 

5 ~ Încă la 17/29 mai 1848, Dieta din Cluj, ignorând realităţile etnoculturale, 
istorico-demografice şi politice, a votat unirea Transilvaniei cu Ungaria, act sancţionat de Fer
dinand I la 29 mai/10 iunie 1848. Această atitudine, care nu ţinea cont de opţiunile românimii 
ardelene, precum şi acţiunile liderilor revoluţiei maghiare au provocat protestele românilor 
transilvăneni, conducând la ciocniri deosebit de violente între maghiari şi români, în prima 
parte a anului 1849. 

59 Gh. Hurmuzachi arăta inconsistenţa acestui argument, subliniind că liderii ucraineni 
din Galiţia urmăresc de multă vreme acest lucru, iar în cazul izbucnirii unui război civil în 
Galiţia, Bucovina nu va rămâne în afara lui. Consiliul Central Rutean din Lemberg, constituit 
la 2 mai 1848, a cerut de la guvernul austriac si împartă Galiţia în două, iar partea răsăriteană 
a acesteia, populată predominant de ucraineni, împreună cu Bucovina şi cu o regiune a 
Maramureşului, să constituie o ţară autonomă a Coroanei de Habsburg. 

60 T. Bălan, op. cit., p. 21-22. 
61 Ibidem, p. 25. 
62 Ibidem. p. 32. 
61 Ibidem, p. 27. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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trebuie să reprezinte un obstacol în calea realizării proiectelor „precise de 
rutenizare"; prin realizarea acestui deziderat, statutul celorlalte etnii din 
Bucovina „nu este primejduit [ ... ] va fi garantată cea mai liberă dezvoltare 
pentru celelalte naţionalităţi". La acestea se adăugau argumentele lui Gh. 
Hurmuzachi: asigurarea unor perspective egale cu cele ale altor provincii 
germane ale Austriei; administraţie; viceguvernator şi dietă proprii; egalitate 
în drepturi pentru germani şi ucraineni64. 

În acest timp, situaţia politică în Austria evolua într-un ritm alert. La 7 
martie 1849, împăratul a desfiinţat Parlamentul şi a introdus Constituţia de la 
4 martie, în care Bucovina era nominalizată ca o provincie autonomă. La I O 
martie 1849, întemeindu-se pc prevederile noii Constituţii, guvernul austriac 
a respins propunerea constituirii unui Ducat românesc în cadrele Austriei. 
Cabinetul imperial a justificat decizia sa prin faptul că, în Constituţie, regiunile 
locuite de români - Bucovina, Ungaria, Transilvania - au fost indicate ca „ţări 
de-sine-stătătoare ale Coroanei", iar art. 6 nu permite modificarea „frontierelor 
actuale ale acestor ţări ale Coroanei"65 . 

După acordarea autonomiei Bucovinei, liderii mişcării naţionale româneşti 
de aici nu mai participă activ la eforturile românilor transilvăneni de a realiza. 
totuşi, unirea conaţionalilor din Austria ~ntr-un mare ducat. Aspiraţiile unio
niste ale Hurmuzăcheştilor, A. Pumnul, I. Miculi, M. Bodnar. I. Porumbcscu 
ş.a .. tolerate, de nevoie, o anumită perioadă, de autorităţile habsburgice. dar 
căzute, între timp, în dizgraţia Curţii imperiale, nu s-au bucurat, simultan. aşa 
cum am văzut mai sus, de sprijinul necesar din partea altor paşoptişti bucovineni. 
ca I. Vasilco, I. Mustaţă, N. Petrino, Cr. Petrovici etc. Aceştia erau, mai 
degrabă, adepţii unui patriotism românesc de nivel local, fiind satisfăcuţi de 
soluţionarea revendicărilor de ordin imediat. Ei considerau că n-a sosit vremea 
unirii tuturor românilor din teritoriile austriece, scopul principal reducându-se, 
în acea perioadă, la afirmarea drepturilor etniei româneşti, în fiecare zonă 
aparte, pe picior egal cu cele ale altor popoare din Austria. Mai apreciau că, 
dacă se va tinde spre unirea cu Transilvania, ucrainenii din ţinut care, deja la 
1848, reprezentau o populaţie destul de compactă între Prut şi Nistru, se vor 
orienta efectiv spre Galiţia, fapt ce va conduce la trunchierea provinciei. În 
opinia lor, Bucovina, devenind odată ducat autonom, va beneficia de o 
administraţie independentă de autorităţile galiţiene şi, în aceste condiţii, 

indigenii se vor putea afirma neîngrădit în diverse domenii. 
Deputatul M. Ciupercovici n-a fost nici el un adept al soluţionării radi

cale a problemei naţionale, lipsindu-i clarviziunea politică necesară. El a sprijinit 
eforturile adepţilor dacoromânismului în măsura în care acestea se limitau la 
separarea de Galiţia şi la soluţionarea chestiunilor sociale în Bucovina, 

64 Ibidem. p. 24-27. 
65 C. Bodea, op. cit., voi. li, p. 971-972, 973-976. 
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analizându-le din perspectiva restrânsă a românilor bucovineni şi nu din cea 
a întregului neam românesc. Încă de la începuturile activităţii sale parlamentare• 
el se pronunţa pentru transformarea Bucovinei într-o provincie autonomă, 
subliniind că el militează pentru situaţia în care indigenii să nu fie „sup[t] 
giugul leşilor sau a[l] ardelenilor"66. 

Prin constituirea unui ducat românesc autonom în Austria, erau lezate 
ambiţiile personale ale lui E. Hacman, Episcopul Bucovinei, care nu putea 
face faţă concurenţei din partea lui A. Şaguna în eventuala competiţie pentru 
funcţia de mitropolit al ortodocşilor din imperiu. Din această cauză, aflând 
despre susţinerea acestui proiect de către E. Hurmuzachi şi M. Bodnar, episcopul 
s-a arătat revoltat de atitudinea lor, relevând că deputatul rădăuţean „a fost un 
simplu ţăran care, probabil, nu ştia ce a semnat. Dar acest lucru nu se poate 
spune despre Eudoxiu Hurmuzachi ( ... ). Pe ce bază şi-a asumat acel domn 
reprezentarea Bucovinei şi a diecezei melc într-o chestiune atât de importantă? 
( ... ). Doar cu, ca Episcop al Bucovinei, aveam, fără discuţii, în ţinut întâiul, 
iar în dieceza mea, în care eu sunt cap, singurul cuvânt în acea afacere"67 . 

Această atitudine reticentă a multor paşoptişti bucovineni faţă de realizarea 
unirii politice a românilor din imperiu n-a curmat eforturile comune ale 
transilvănenilor şi bucovinenilor spre atingerea obiectivelor naţionale. Dat fiind 
e~ecul proiectului de unificare administrativă. elita politică românească din 
Bucovina a susţinut ideea creării unei mitropolii ortodoxe pentru toţi românii 
din Austria. ca o treaptă spre crearea, în perspectivă, a doritului Ducat românesc. 
Urmărind intrarea în structurile imperiale de decizie, în scopul facilitării 

soluţionării problemelor naţionale, la 18 octombrie 1849, o delegaţie a naţiunii 
române din Austria a prezentat forurilor supreme de la Viena o petiţie. în care 
au cerut ca, în funcţiile politice şi juridice mai importante, să fie numiţi 

următorii reprezentanţi ai românilor austrieci: E. Hurmuzachi şi tânărul jurist 
A. Ciupercovici, din partea Bucovinei, I. Maiorescu şi A. Treboniu Laurian, 
din partea Transilvaniei68 . 

Evoluţia evenimentelor politice în capitala imperiului şi în Bucovina, 
atitudinea negativă a Curţii de la Viena şi opoziţia unei părţi a nobilimii şi 

intelectualităţii bucovinene au condus la eşecul proiectului de constituire a 
unui Ducat românesc în cadrele Austriei. Peste câţiva ani, Hiibner, ambasadorul 
austriac la Paris, într-o discuţie cu împăratul Franţei, a dezvăluit concepţia 
cârmuitorilor de la Viena: „Austria arc ca principiu respectul datorat drepturilor 
imprescriptibile ale suveranilor şi nerecunoaşterea pretenţiilor naţionalităţilor 
de a se alcătui în state politice"69 . Circumstanţele interne şi internaţionale n-au 

66 Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului, 1388-1918, voi. I, 
Bucureşti. 1989, p. 671. 

67 O. MacaH. llep10116y1w111111cb1111ap.w.11e11rapu, „Mono,a,HH liyKoBHHCUb", Hp. 20, 1994, 
K. 5. 

611 ANS, fond personal Teodor Bălan, pach. V, d. 28, f. I. 
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fost favorabile realizării unirii neamului românesc într-un stat naţional, nici 
unirii românilor din Imperiul Habsburgic şi constituirii lor într-o instituţie 

naţională politico-administrativă autonomă. Totuşi, formularea şi eforturile de 
a realiza proiectele de unire au reprezentat primele tentative oficiale, deschise, 
ale românilor bucovineni de a traduce în viaţă ideile dacoromânismului. De 
acum înainte, Curtea de la Viena trebuia să aibă în vedere că, în alte condiţii, 
elita politică românească din Bucovina va opta pentru unirea naţională chiar 
şi în afara Austriei. 

Resume 

Entre la derni~re decennie du XVlll~mc si~cle et Ies annees 1848-1849, Ies elites intel
lectuelles de Bucovine etaient atachees ~ l'indeologie du «dacoromânism». L'etude presente la 

perpetuation. l'e)(tension ci Ies manifestations de cette ideologie a l'epoque mentionee. 

69 România in relaţiile illTemaţionale 1699-1939, laşi, Editura Junimea. 1980, 
p. 148-·149. 
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IANCU FLONDOR_ ŞI MIŞCAREA NAŢIONALĂ 
A ROMÂNILOR DIN BUCOVINA 

(Sfirşitul secolului al XIX-iea şi începutul 
secolului al XX-iea) 

MARIAN OLARU 

Într-o vreme în care este tot mai evident efortul istoriografic de recuperare 
sau cel de abordare a istoriei din prisma identităţilor locale, zonale sau regionale, 
sau din punctul de vedere al istoriei mentalităţilor, apare cel puţin desuet, dacă 
nu retrograd, orice act de prezentare a activităţii unei personalităţi politice ca 
Iancu Flondor. Acesta este cunoscut, însă, ca unul din cei mai importanţi 

oameni politici din Bucovina istorică, ca personalitatea care a îndrumat mişcarea 
naţională românească, contribuind la coagularea şi afirmarea ei în viaţa publică 
bucovineană de-a lungul a peste două decenii, fapt ce justifică întru totul 
demersul nostru. 

Ne propunem, în continuare, să prezentăm activitatea lui Iancu cavaler 
de Flondor, între anii 1898 şi 191 O, în relaţie cu curentele politice şi mişcarea 
naţion~lă a românilor din Bucovina, abordând următoarele chestiuni: date 
generale despre famifia Flondor în istorie; curentul politic şi naţional generat 
de Partidul Naţional Român în jurul publicaţiei „Patria" şi activitatea lui Iancu 
Flondor; problematica mişcării naţionale a românilor bucovineni şi rolul lui 
Iancu Flondor, 190CJ'.- l 9 l O. 

I. DATE GENERALE DESPRE FAMILIA FLONDOR ÎN ISTORIE 

Familia boierilor Flondor îşi are origini adânci în istoria Moldovei de 
Sus, Viţa ei genealogică poate fi regăsită în documentele istorice din secolul 
al XVI-lea1, un Şerban Flondor fiind pomenit la 1663, aşa cum aflăm din 
hotărnicia satului Mămăieşti. Strămoşul tuturor Flondorenilor din Bucovina a 
fost Ioan Flondor (171~1784). 

1 N. Cotlarciuc, Familia F/ondor, „Gazeta mazililor şi răzeşilor bucovineni", III, nr. 7-
8, 18 octombrie 1913, p. 113-117. 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 333-350, Bucureşti, 1998 
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Familia Flondor a fost amintită mai ales ca urmare a deţinerii, mai mult 
de patru generaţii - până la desfiinţarea acesteia - a funcţiei de vomic de 
Câmpulung pe Ceremuş. Această dregătorie avea un caracter administrativ şi 
judecătoresc şi depindea de Starostia de Cernăuţi. După ocuparea unei părţi a 
Ţării de Sus a Moldovei de către austrieci, „le plăcea vomicilor Mihalachi 
Giurgiuveanu, Vasile şi Dimitrie Flondor" să li se spună „Ober vomic"2 - titlu 
tolerat şi de austrieci din diferite raţiuni. 

Având importante proprietăţi şi legături de înrudire cu boierii din Ţara 
de Sus, familia Flondor se înscrie printre cele mai importante, alături de cea 
a Hurmuzăcheştilor, fiind înregistrată ca a 38-a, la 29 noiembrie 1789, la 
înnobilarea făcută de către austrieci3. De numele acestei familii sunt legate şi 
ctitorirea bisericilor cu hramul Adormirii Maicii Domnului din Hliniţa (la 
1786) şi cu hramul Sfăntul Gheorghe din Storojineţ (la 1888)4. 

Iancu Flondor s-a născut la 16 august 1865, la Storojineţ şi a absolvit 
cursurile liceului din Cernăuţi, fiind crescut în atmosfera tradiţională a unei 
vechi familii boiereşti, primind o educaţie naţională şi românească5 . A urmat 
cursurile universităţii vieneze, iar în 1894, în cadrul aceleiaşi universităţi, şi-a 
susţinut doctoratul în drept6. Faptul acesta şi deosebita sa ţinută intelectuală 
au făcut din Iancu Flondor o personalitate publică remarcabilă în fostul ducat 
al Bucovinei, fiind considerat nu numai un mare patriot român ci şi un model 
de „cinste publică"7 . 

2. CURENTUL POLITIC ŞI NAŢIONAL, GENERAT DE PARTIDUL NAŢIONAL 
. ROMÂN ÎN JURUL PUBLICAŢIEI „PATRIA", ŞI ACTIVITATEA. 

LUI IANCU FLONDOR 

Afirmarea politică a lui Iancu Flondor s-a făcut într-un context în care 
Bucovina era profund marcată de transformările sociale şi politice care afectau 
Imperiul dualist Austro-Ungar în ansamblul său. Este vorba de acţiunea aşa
zişilor „factori centrifugi"8 sau de crizele structurale ale monarhiei, precum şi 
de acţiunea lor divergentă, ca urmare a afirmării curentelor şi mişcărilor politice 
naţionale ale românilor şi rutenilor din Bucovina istorică, legate organic de 

2 „Arhiva genealogică", nr. 12, decembrie 1912, an. Dări de seamă, p. 204. 
3 T. Larioncscu, Vechi familii bucovinene, „Arhiva genealogică română", 1944, p. 19. 

Autorul arată că numele vechi de familie al Flondorenilor a fost Albotă. 
4 Ibidem, p. 29. 
5 Raul Crăciun, Iancu cavaler de Flondor -- o viată şi o pagină de istorie, „Universul 

literar", XLIV, 9 decembrie 1928, p. 798. 
6 „Glasul Bucovinei", VII, nr. 1670, 22 octombrie 1924, p. 2. 
7 „Gazeta Bucovinei", I, nr. 3 şi 4, 25 decembrie 1924, p. I. 
8 Oskar Jaszi, The Dissolutio11 of the Habsburg Monarchy, Chicago - Illinois. The Uni

versity of Chicago Prcss, 1929. 
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mişcările de afirmare naţională din patriile lor istorice. Toate acestea se 
petreceau concomitent cu afirmarea identitară a evreimii din Imperiul dualist9, 

apariţia în ultimul deceniu al secolului trecut a unei aşa-zise probleme poloneze 
în Bucovina10 şi manifestarea puternică în zona Europei Centrale şi de Răsărit 
a pangermanismului şi a panslavismului. 

Perioada 1890-191 O, în Bucovina poate fi pusă sub semnul aprecierii pe 
care o făcea Iancu Zotta, deputat în Dieta Bucovinei: „De un timp încoace, 
domnilor, este un curent care [ ... ] nu e favorabil pentru români şi pentru legea 
ortodoxă"". Este vremea în care cei mai mulţi dintre guvernatorii Bucovinei12, 

împreună cu forţele politice ale celorlalte etnii din Bucovina se aliază, de 
regulă, împotriva românilor, împiedicând împlinirea „gravimentelor" mişcării 
naţionale româneşti din această provincie. De fapt, se urmărea menţinerea 
controlului imperial asupra acestei „ţări" a Coroanei cu mişcări politice tot 
mai „rebele". 

Viaţa politică din Bucovina cunoaşte la sfârşitul secolului al XIX-iea o 
deosebită dezvoltare şi datorită apariţiei partidelor politice, în sens modem 
(cel puţin în cazul românilor!), şi activităţii politice intense a deputaţilor 
bucovineni în parlamentul de la Viena. Pe acest fundal, clasa politică 

românească îşi afirma tot mai insistent opţiunile prin constituirea Societăţii 
Politice „Concordia'', prin activitatea „Revistei politice", la Suceava (1886-
1891 ), continuată de „Gazeta Bucovinei" (1891-1897) şi „Deşteptarea" (1893-
1904) şi constituirea Partidului Naţional Român - „Concordia"13, în 1892. 
Activitatea oamenilor politici români în Clubul Parlamentar Român, în gruparea 

9 Jaques Le Rider, Modernitatea viene::ă şi cri::ele identităţii, ediţia a 11-a, laşi, Editura 
Universitălii „Al. I. Cuza", 1995, p. 9. 

10 „Gazeta Bucovinei", I, nr. 67, 19/31 decembrie 1891, p. 2--3, an. Opintelile polone::ilor 
din Bucovina. 

11 Ibidem, nr. 49, 31 octombrie/12 noiembrie 1891, p. 1-2, an. Două evenimente. 
12 În perioda menţionată au fost guvernatori ai Bucovinei următorii: Anton Graf Pace 

(1891-1892), Franz von Kraus (1892-1894), contele Leopold Goes (1894-1897), Friedrich 
Freiherr Bourguignon von Baumberg ( 1897-1903), Konrad Hohenlohe-Schilingsfiirst ( 1903-
1904), dr. Oktavian Regner Ritter von Beylebcn ( 1904-1911) şi dr. Rudolf Graf von Meran 
( 1912-1917), Cf. Rudolf Wagner, Vom Moldauwappen ;:um Doppeladle1; Ausgiiwăhlte Beitrăge 
zur Geschichte der Bukovina. Augsburg, Hoffmann- Verlag, 1991, p. 41; Teofil Sauciuc-Săveanu, 
Ideea naţională a Partidului Român din Bucovina de sub preşedenţia lui Iancu Flondor, în 
„Buletinul Fundaţiei Culturale «Iancu Flondorn", I, nr. 1, noiembrie 1992, p. 49. 

13 În legătură cu evenimentele care au urmat datei de 7 martie 1892, de la Cernăuţi, care 
au dus la constituirea Partidului Naţional Român - „Concordia" şi care a reuşit să-l învingă pe 
guvernatorul Anion Pace, părerile sunt împărţite. Unii considerând că adevăratul Partid Naţional 
Român s-a format în 1897, ca urmare a activităli i a doi tineri, pe atunci, George Popov ici şi 

Iancu Flondor: Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918 (în 
lepătură cu evoluţia culturală şi politică). Cernăuţi, Editura „Alexandru cel Bun", 1996, 
p. 213-219; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 256-264; George 
Bogdan-Duică, Notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, 1895, p. 260-272. 
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politică Hohenwart, sau în cea numită Corionini şi colaborarea cu Unio 
Latina, în Parlamentul vienez, vădesc afirmarea unui nou spirit, a unei noi 
generaţii politice14 - cea a tinerilor români (Jung-Rumanen). Sunt ilustrative 
nume ca: George Popovici, Grigore Filimon, Constantin Isopescu, Florea Lupu, 
Nicu Blându, Vasile Găină, Constantin Morariu, Constantin Berariu, Casian 
Breabăn, Zaharic Voronca. 

În aprilie 1897, tinerii în frunte cu Iancu Flondor şi George Popovici, 
nemulţumiţi de politica dusă până atunci de fruntaşi politici români - formaţi 

mai ales din mari boieri (Alt-Rumanen) - formează un nou „comitet de 
conducere a partidului" 15• Acest comitet politic 16, cum 1-a numit Ion Nistor, a 
sistat apariţia „Gazetei Bucovinei" - semn al transformărilor survenite, iar 
gruparea politică „Concordia" este aservită unor interese de grup sau personale. 
O dată cu intrarea în scena politică a lui Iancu Flondor şi George Popovici 
(ajuns membru în parlament, în alegerile din 1897) „se produce un nou curent 
în treburile obşteşti", activitatea oamenilor politici răsfrângându-se mai ales 
asupra păturilor ţărăneşti, fiind mai mult preocupaţi de limba română şi şcoala 
sătească, de casele, cabinetele de lectură, băncile populare etc. „Politica 
românească începea să se sprijinească mai conştient pe masele poporului, 
începea să devie mai democrată" 17 , fapt care i-a atras advets!tatea „guvernelor 
vremelnice" şi a altor autorităţi imperiale. 

În sensul schimbărilor amintite mai sus, politicienii români l-au contactat 
pe Valeriu Branişte, la Braşov, pentru a-i propune conducerea ziarului „Patria" 18 . 

Noua publicaţie a început să apară, de la 14 iulie 1897, cu un editorial semnat 
de V. Branişte în care se sublinia necesitatea strângerii legăturilor dintre 
„inteligenţă" şi popor. 

Sosit în capitala Bucovinei pentru a conduce publicaţia „Patria" (după 
ce, iniţial, i se propusese preluarea conducerii ziarului „Gazeta Bucovinei" 
şi Catedra de limba şi literatura română de la Universitatea din Cernăuţi), 
pentru că nu avea cetăţenia austriacă şi pentru a nu atrage atenţia autorităţilor, 
Valeriu Branişte s-a înscris ca student „extraordinar" al Universităţii din 
Cernăuţi. A semnat contractul de editare a ziarului cu Modest Grigorcea, 

14 Ion Nistor, op. cit., p. 260. 
15 Ioan V. Cocuz, Matei Hulubei, Presa românească în Bucovina (1809-1944), (de aici 

înainte: Presa românească în Bucovina), [Suceava], 1991, p. 40. 
16 Ion Nistor, op. cit., p. 263. 
17 C. Login, op. cit., p. 216. 
18 Într-o telegramă, din data de 10 iulie 1897, din Cernăuţi, Modest Grigorcea, membru 

marcant al PNR şi editor al „Gazetei Bucovinei" ( 1891-1892, 1895-1897), se arăta preocupat 
de sosirea urgentă a lui Valeriu Branişte în „Ţara Fagilor" „la terminul împărtăşit de dr. Popovici"; 
Valeriu Branişte, Corespondenţă, voi. II, 1895-1901, Ediţie îngrijită de Valeria Căliman şi 

Gheorghe Iancu, (de aici înainte Valeriu Branişte, Corespondenţă), Cluj-Napoca, Editura „Dacia", 
1986, p. I 02. 
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luând legătura cu comitetul de redacţie în fruntea căruia era Iancu Flondor 
în calitate de preşedinte. De fapt, înţelegerea dintre Valeriu Branişte şi 
dirigenţa Partidului Naţional Român din Bucovina (formată din deputaţii 
partidelor româneşti din Reichsrath şi Dieta Bucovinei) a fost de a conduce 
publicaţia amintită timp de un an, cu apariţii de trei ori pe săptămână, pentru 
care a primit suma de 4000 florini 19. 

La 5 decembrie 1897, Iancu Flondor îi scria lui Valeriu Branişte că 
dirigenţa partidului îi asigura acestuia „deplina independenţă morală în 
conducerea foii" şi ca singură stea călăuzitoare în activitatea ce avea să o 
desfăşoare urma să fie „interesul românilor"20 aşa cum fusese fixat prin 
programul partidului. Totodată, Iancu Flondor îi atrăgea atenţia lui Valeriu 
Branişte că „afacerea aceasta, în urma naturii sale delicate, să rămână în cerc 
cât se poate de strâns cunoscută, comunicându-se numai acelor bărbaţi ai 
partidului, care în interesul cauzei trebuie necesarmente să aibă cunoştinţă 
( „. )"21

. Această scrisoare a lui Flondor este realizată în contextul în care, în 
primăvara lui 1898, proiectul de reorganizare a partidului fusese întocmit, 
trecut prin comisiile ce fuseseră alcătuite în acest seop22 . Reorganizarea 
partidului a avut la bază principiul teritorialităţii (până la nivel de localitate 
urbană sau rurală), al antrenării la viaţa politică a unor categorii cât mai largi 
de cetăţeni, cuprinderea în sfera de gândire şi acţiune politică a tuturor 
sectoarelor economice şi sociale, înfiinţarea de noi societăţi politice şi cultu
rale etc„ toate acestea urmărind scoaterea de sub tutela guvernului şi a 
autorităţilor imperiale a activităţii politico-naţionale a românilor23 . Urmare a 
acestei politici, în iarna lui 1898, s-a înregistrat un prim succes, prin înlocuirea 
contelui Goess cu baronul Bourguignon, în funcţia de Guvernator al Bucovinei. 

Retragerea lui Victor Stârcea din fruntea dirigenţei naţionale24 şi înlocuirea 
lui cu Iancu Lupul, la 24 mai/5 iunie 1898, a avut darul să impulsioneze 
activitatea politică a românilor în sens naţional Acest fapt s-a concretizat prin 

19 Această sumă îi era necesară lui Valeriu Branişte pentru acoperirea datoriilor acumulate 
în urma activităţii de ziarist şi a condamnării sale, în procesul de presă, de la „Dreptatea", din 
Braşov. 

20 Valeriu Branişte, Corespondenţă, p. 120. 
21 Ibidem, p. 121. 
22 Ibidem, p. 129. Într-o scrisoare a lui V. Branişte, adresată membrilor din conducerea 

PNR (E. Stârcea, M. Călinescu, G. Popovici, Iancu Flondor şi Z. Voronca) se anunţa finalizarea 
proiectului de organizare a partidului. Acesta a stat la baza dezbaterii din Comitetul Naţional, 
în şedinţa din 19/31 mai 1898. Această scrisoare a motivat începutul acţiunilor autorităţilor 
îndreptate împotriva lui Valeriu Branişte, pentru că acesta, nefiind cetăţean austriac, nu avea 
voie să participe la viaţa politică din Bucovina. 

21 Ioan V. Cocuz, Activitatea lui Valeriu Branişte şi a ::iarolui „ Patria" pentro emanciparea 
politică a românilor din Bucovina. „Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", IX, 1982, p. 255. 

24 În noul comitet. Iancu Flondor era vicepreşedinte alături de Modest Grigorcea. 
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deschiderea conflictului dintre guvern şi PNR. Această stare a continuat şi 

după şedinţele Comitetului Naţional din 3/15 august şi 18/30 august 1898, 
când s-au hotărât candidaţii şi modul de participare a PNR la alegerile pentru 
Dieta Bucovinei şi, mai ales, datorită tendinţei autorităţilor de a susţine în 
alegeri oameni credincioşi guvernului. Lupta electorală aprigă a fost amplu 
reflectată în presa din Ţară, în cea din Transilvania şi mai ales în ziarul 
„Patria", din lunile august-septembrie 1898. 

În urma alegerilor din 19 septembrie I l octombrie 1898, Iancu Flondor 
a fost ales în Dieta Bucovinei cu unanimitate de voturi la colegiul II al 
marilor proprietari, alături de Nicu Mustaţă, George Vasilco, dr. Iancu 
Volcinschi, şi făcea parte din grupul important românesc (în număr de 13, 
din cei 31 de membri ai Dietei), de deputaţi care puteau face opoziţie 

guvernului. Dar, în acest context, trebuie menţionat că nu toţi deputaţii români 
erau adepţi ai PNR, ci unii erau oportunişti şi servili politicii guvernatorului 
Bourguignon. În acelaşi timp, deputaţii ruteni erau împărţiţi în două grupări 
rivale, iar deputaţii germani erau împărţiţi în: conservatori, naţionali şi 

libcrali 25
. Metoda politică folosită de guvernatorul Bucovinei a fost „divide 

et impera". Acest fapt 1-a făcut pe I. G. Sbiera să scrie: „Stările de lucruri 
au devenit în aceste timpuri atât de insuportabile pentru noi românii, încât 
coarda elasticităţii răbdării noastre nu mai sufere nici pic de strunire"26 . 

Preocuparea elitei româneşti din Bucovina este, în această vreme, păstrarea 
caracterului ţării şi asigurarea unei majorităţi efective în dietă, conformă cu 
interesele naţionale ale românilor. 

Intrat în Dicta Bucovinei, dr. Iancu Flondor - vicepreşedinte al clubului 
român din această instituţie - a afirmat caracterul românesc al ducatului, 
prezentând la 28 dec.embrie 1898, în româneşte, discursul său prin care cerea 
ca limba română să fie folosită nu numai în cameră ci şi în actele oficiale 
ale statului. Totodată, el a protestat împotriva „presupunerii că naţiunea 
română poate fi într-un mod nedemn bagatelizată în ţara sa, în patria sa, în 
Bucovina sa [ ... ]. Dacă ne violentaţi pe noi, violentaţi totodată dreptul şi 
legea"27 . 

Ca urmare a criticii virulente făcute de publicaţia „Patria" la adresa 
politicii guvernatorului Bucovinei, a autorităţilor imperiale (de „strivire naţional
politică a românilor") şi-n urma interpelării guvernului central în Reichsrath 
(de către G. Popovici şi I. Ţurcan), la IO aprilie 1899, Bourguignon a anunţat 
măsuri aspre. Acestea au dus la restrângerea presei române şi la expulzarea lui 

25 Ioan V. Cocuz, op. cit., p. 261. 
26 Apud, Mihai Tcliman, Foiletoane, Suceava, Tipografia Societăţii „Şcoala Română'', 

1906. p. 18. 
27 Teofil Sânciuc -Săveanu, op. cit., p. 52. 
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Adrian P. Deseanu şi Victor Branişte28 (colaborator la „Patria"), numeroase 
amenzi şi confiscări ale publicaţiei PNR, sancţionarea a patru studenţi români 
care-l criticaseră pe mitropolitul Arcadie Ciupercovici (1823-1902) pentru 
atitudinea sa servilă faţă de guvernator. De asemenea, au fost înăsprite măsurile 
împotriva purtării tricolorului ca simbol naţional. 

La 9/21 iunie 1899, PNR din Bucovina a reacţionat faţă de măsurile 
întreprinse de guvernatorul Borguignon prin constituirea unui comitet executiv 
din care făcea parte şi dr. Iancu Flondor alături de Eudoxiu (Doxuţă) 
Hurmuzachi, Iancu Lupul (mareşalul ţării), dr. George Popovici şi Nicu Mustaţă. 
Prin comunicatul dat publicităţii se dădea un puternic avertisment politic prin 
care se cerea încetarea măsurilor represive îndreptate împotriva românilor. 
Sub presiunea imperialilor, în şedinţa comitetului PNR, din 3 iulie 1899, Iancu 
Lupul a renunţat la preşedinţia partidului - fapt care evidenţia diferenţa de 
vederi din interiorul acestuia şi anunţa „pactul" care avea să se încheie mai 
târziu. În urma plecării lui Iancu Lupul de la conducerea partidului, destinele 
mişcării naţionale aveau să fie conduse de o comisie formată din: arhimandrit 
Miron Călinescu, Eudoxiu Hurmuzachi şi Iancu Flondor. Barie Onciul a fost 
numit locţiitor, pe un post ocupat până atunci de I. Lupul29 . Dar, ca urmare a 
solidarizării deputaţilor dietali, inclusiv a celor „guvernamentali", guvernul a 
fost sancţionat cu un vot de neîncredere. Răspunsul guvernatorului a fost de 
înăsprire a măsurilor antiromâneşti şi expulzarea lui Valeriu Branişte, începând 
cu 18/30 iulie 1899. Acesta a reuşit cu greu, din clandestinitate, să conducă 
ziarul „Patria", care a apărut ultima dată30 la 4 mai 1900 (st.n), iar dr. Valeriu 
Branişte a reuşit să părăsească Bucovina fără să fie arestat31 . Din izvoarele 

ZM Victor Branişte a fost expulzat din Bucovina, în iunie 1899. Într-o scrisoare a Minodorei 
Ştefanelli, din 7 iunie 1899, adresată fratelui lui Victor, Valeriu Branişte, aceasta scria: .,În ziua 
de Sf. Elena mai multe fete române, venind de la biserică, treceau la Pardini în JOS. Deodată 

îl zăresc pe Skedl [rectorul Universitătii - n.n.]. Fetele se opresc în loc şi ii strigă un puternic 
«Pcreat» în alt, sopran, mezzosopran de a răsunat piaţa, iar Skedl roş la faţă a apucat-o la fugă, 
de prăpădea călcâiele. La Uvecinca zi«.:c că a răsunat satul de strigăte de «Să trăiască» lui Victor, 
iar de «Pereat» lui Arcadie, Bourguignon et -consortes. Tricolorul fâlfâia în aer de se vedea de 
la guvern". Cf., Valeriu Branişte, Corespondenţă, p. 149. 

29 Ibidem, p. 157, nota 4; Ioan V. Cocuz, Presa românească în Bucovina, p. 48. 
30 Valeriu Branişte, op. cit., p. 159. La 9 septembrie 1899, Minodora Ştefanelli încă mai 

spera în înlăturarea lui Bourguignon şi intrarea triumfală a lui V. Branişte în Cernăuţi. În 
această perioadă, directorul „Patriei" se ascundea la Roşa, lângă Cernăuţi. 

31 Teofil Săuciuc-Săveanu, op. cit., p. 51, formula în conferinţa ţinută la 28 noiembrie 
1934, în Sala „Armoniei" din Cernăuţi, ideea că dr. Valeriu Branişte a fost silit să părăsească 
Bucovina, în iulie 1900, travestit în vizitiu" cu caii şi căruţa lui Iancu Flondor", ceea ce implică 
sprijinul acestuia din urmă în plecarea lui Branişte. 

La 4 noiembrie 1899, Branişte îi scria lui Dimitrie Onciul, că: „De vreo câteva zile sunt 
aici petrecând zilele în Moldova şi nopţile în Bucovina. Stabil nu pot rămâne în Bucovina, 
fiindcă jandarmii mă caută ca pe un ac". „Eu mâine trec ( ... ) la o jumătate de oră de Cernăuţi 
ca să mă întâlnesc cu fratele meu". În scrisoarea amintită, Valeriu Branişte arăta că beneficia 
de sprijinul soldaţilor „domnului Bănulescu" -· care îi transmiteau scrisorile din Bucovina şi îi 
permiteau trecerea frontierei (V. Branişte, Corespondenţa, voi. II, p. 161-162). 
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istorice parcurse rezultă că dr. V. Branişte a dorit să rămână ascuns la Lucoviţa, 
de unde urma să conducă „Patria". Iancu Flondor îi scria la 8 noiembrie 
1899 (st.o.), că ar fi fost mai bine să plece la Braşov unde nu era expus 
pericolului arestării. Flondor îi solicita plecarea, până ce guvernatorul urma 
să fie înlăturat: „Noi sperăm că-l vom depărta, în cazul cel mai rău ne 
mântuim de Wiirfel şi Tumlirz"32 . 

Situaţia dificilă a guvernatorului Bucovinei se datora conflictului deschis 
cu preoţimea română. Aceasta, la 18 august 1899, de ziua împăratului, prin 
reproşul adus mitropolitului Arcadie Ciupercovici, fusese acuzată de neloialism 
faţă de Austria şi că purta tricolorul, care erau „culorile unui stat străin"33 . 
Această atitudine a lui Bourguignon a determinat o suită de adunări de protest 
ale preoţilor români, impulsionaţi fiind de „Apelul" publicat de părintele paroh 
Atanasie Procopovici, din Drăgoicşti. Aceste manifestări politico-naţionale ale 
românilor, cu ecou deosebit în Regat şi în Transilvania, au avut un puternic 
impact şi la Viena, în urma protestelor adresate primului ministru, ministrului de 
Interne şi ministrului de la Culte. Adunarea de protest din 18/30 octombrie 1899 
era apreciată, în „Patria", că „a umplut orice inimă românească de bucurie şi vie 
satisfacţie"34 . Oricum, evenimentele din Bucovina au avut o largă reflectare în 
presa vremii: „Czernowitzer Zeitung'', „Bukowinaer Zeitung'', „Tribuna", 
„Evenimentul", „Dreptatea", „Voinţa naţională" şi „Deutsches Volksblatt" (Viena), 

Fenomenul politic şi naţional - generat de publicaţia „Patria", dr. Valeriu 
Branişte şi PNR din Bucovina - s-a bucurat de sprijinul material generos al 
lui Iancu Flondor. Acesta îi scria, la 9 aprilie 1900, lui Branişte: „Din punct 
de vedere moral vă comunic faptul că am cheltuit în cei doi ani din urmă, din 
propria mea pungă, 4566 fl. pentru jurnal, o sumă destul de însemnată şi 

pentru mine. Toţi ceilalţi membri ai partidului, sau n-au cheltuit nimica, sau 
cel mult suma de 50-100 fl"35 . 

3. PROBLEMATICA MIŞCĂRII NAŢIONALE A ROMÂNILOR BUCOVINENI ŞI 
ROLUL LUI IANCU FLONDOR, ÎN PERIOADA 1900-1910 

Mult aşteptata îndepărtare a guvernatorului Bourguignon, aşa cum sperau 
liderii politici români, nu s-a întâmplat. Consecinţa acestui fapt a fost sporirea 
presiunilor asupra PNR şi a conducătorilor acestuia, folosind mult invocatele, 

32 Jbidem, p. 163. 
33 „Patria", III, nr. 308, 11/23 august 1899, p. I. 
34 Ibidem, nr. 338, 22 octombrie /3 noiembrie 1899, p. I; Valeriu Branişte, op. cit., 

p. 161: „Recunoştinţă lui Bourguignon, care a reuşit să trezească preoţimea din indolenţa lor 
de până acum! N-ar fi crezut nimeni, că vor succede a mobiliza preoţimea în astfel de dimensiuni 
pe chestia naţională". 

35 Ibidem, p. 167. 
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în istoriografia perioadei, valenţe ale politicii vieneze. Simptomatică, pentru 
existenţa în rândurile conducerii PNR a unor diferende pe chestiunile naţionale 
şi politice, a fost constituirea, în 1898, cu prilejul alegerilor dietale, a publicaţiei 
„Sentinela" (care a apărut în septembrie şi decembrie 1898) şi care grupa în 
jurul ei câţiva oameni politici de orientare conservatoare36 . 

Evenimentele politice din primăvara lui 1990 la care participau deputaţii 
români de la Viena şi cele care afectau, în vreun fel sau altul, Ducatul 
Bucovinei erau deosebit de complexe. Acestea se datorau incapacităţii struc
turale a Imperiului dualist de a subordona mişcările şi curentele politice 
naţionale care-i vizau disoluţia, ca măsură radicală sau, soluţia minimă -
federalizarea pe principiul statelor istorice. În Ducatul Bucovinei, mişcările 
naţionale şi curentele politice aferente românilor, ucrainenilor, evreilor şi 

germanilor erau, în „er·a Bourguignon", într-un joc de alianţe care-i grupa pe 
aproape toţi împotriva românilor. Ţinta guvernatorului fiind „spargerea 
rândurilor partidului naţional român"37 , înfiinţarea unei publicaţii româneşti 
proguvernamentale care să „înlăture" mesajul „Patriei", să-i atragă pc românii 
proguvernamentali, să-i tempereze pe preoţii „naţionalişti" care erau conduşi 
de un chiriarh ce se „întrecea în slugărnicii"38 faţă de imperiali. În acest 
timp, dr. Iancu Flondor şi dr. George Popovici afirmau la Câmpulung, în faţa 
alegătorilor, necesitatea combaterii „asiaticelor abuzuri electorale încuibate 
în ţară şi duse la perfecţiune de baronul Bourguignon"H. respectarea 
autonomiei comunelor, îmbunătăţirea sistemului şcolar, înfiinţarea băncilor 
populare etc. Totodată considerau alianţa care funcţiona între germani şi 

ruteni ca fiind „contractul lupului cu berbecul"40
. Primăvara lui 1900 fiind 

şi vremea în care germanii naţionali din Austria prin „Ostdeutsche Rundschau" 
se întrebau de ce românii se aliau cu slavii de sud, cehii, polonii şi rutenii 
- care urmăreau să transforme imperiul într-un stat slav, în timp ce, în 
Bucovina, cu o parte a aliaţilor lor vienezi erau în conflict41 (rutenii, n.n.). 
Această dualitate de poziţii se regăsea şi-n atitudinea germanilor care în 
Bucovina erau împotriva românilor, iar la Viena erau împotriva slavilor, cu 
majoritatea guvernamentală~ 'Explicaţia acestui fenomen era foarte simplă şi 
ea consta în unitatea de obiective a parlamentarilor cehi, ruteni, slavi de sud 
şi români în parlamentul vienez şi în divergenţele de obiective politice dintre 

36 Ioan V. Cocuz, Viaţa politică românească în Bucovina (1900--1914), „Suceava 
Anuarul Muzeului Judeţean", X, 1983. 

31 „Patria", IV, nr. 381, 13/25 februarie 1900, p. I. În acest număr se anunţă confiscarea 

publicaţiei a 55-a oară. 
3s Ibidem; C. Loghin, op. cit., p. 217. 
39 „Patria", IV, nr. 380, 11123 februarie 1900. p. 2. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. nr. 386, 24 februarie/8 martie 1900, articolul Slavisch ader rumiinisch. 

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



342 Marian Olaru 10 

români şi ruteni (cu aliaţii lor) în Ducatul Bucovinei, românii sesizând că 
autonomia n-ar mai fi folosit dacă procesul de deznaţionalizare ar fi avansat, 
aşa cum avansa fie şi numai în statisticile oficiale. 

La 16 aprilie 1900, Iancu Flondor anunţa că se retrage din conducerea 
ziarului „Patria", iar articolul redacţional al amintitei publicaţii anunţa 

„împăcarea" cu guvernul local şi celelalte partide42 . În ziua de Paşte a anului 
1900, „Patria" scria, în articolul intitulat Cristos a înviat: „Baştinaş al ţării şi 
singurul ei element istoric, poporul românesc îndură suferinţele marelui martir 
de pe Golgota şi nu află repaos ( ... ). Cerb gonit în proprii săi codri, el ia azi 
toiagul în mână, şi cu moartea în suflet se duce spre a căuta tărâmuri mai 
fericite, căci în ţara lui nu mai e loc pentru dânsu1"43 . Descoperim în această 
deosebită retorică romantică drama şi preţul plătit de societatea românească în 
drumul ci spre modernizare, prin părăsirea patriarhalismului şi constituirea 
unei vieţi politice moderne, dar care era grav marcată de includerea Bucovinei 
într-un imperiu multinaţional şi care urmărea să facă din această provincie o 
copie fidelă a „babilonului austriac". 

Încă din martie 1900, boierii conservatori au părăsit P.N.R., membrii 
clubului dictai şi deputaţii imperiali hotărând să înceteze lupta cu autorităţile 
provinciale şi imperiale reprezentate de guvernatorul Bourguignon. Între liderii 
acestui curent îi remarcăm pe Iancu Lupul, Ilarion Onciul, Nicolae Mustaţă, 
Eudoxiu Hurmuzachi. Istoriografii perioadei susţin că această împăcare a fost 
sugerată de prim ministrul Austriei - Kărber44. Considerând că starea de fapt 
a luptei naţionale, din primăvara lui 1900, se datora banului, redactorului 
„Patriei", care exprima şi punctul de vedere al lui Iancu Flondor şi George 
Popovici, scria dezamăgit: „Nimeni nu se interesează de afacerile obşteşti şi 

toată apărarea naţională zace pe umerii a doi, trei oameni. Pune-te apoi măi 
creştine din redacţie, şi apără naţia dacă ştii"45 . Urmarea a fost, după încetarea 
activităţii PNR prin desprinderea aripii pactiste, încetarea apariţiei publicaţiei 
„Patria", în care - la 3 aprilie 1900 - Valeriu Branişte îşi lua rămas bun. 
dorind succes cauzei românilor din Bucovina „care este cauza tuturor 
românilor"46 . 

Dezamăgiţi de evoluţia evenimentelor G. Popovici şi Iancu Flondor n-au 
mai participat la lucrările dietei, de la sfârşitul lunii aprilie 1900, fapt confirmat 
şi de scrisoarea din 9 aprilie - prin care Flondor îi scria lui Valeriu Branişte: 
„mandatul în dictă încă nu l-am depus, aştept rezultatul pertractărilor cu Bour
guignon"47. Încă în iunie 1900, Iancu Flondor îi acuza pe pactişti că erau 

42 Ibidem, nr. 402, 5118 aprilie 1900, p. I. 
43 Ibidem, nr. 404, 9/22 aprilie 199, p. I. 
44 I. V. Cocuz, op. cit„ p. 599. 
45 „Patria'', IV, nr. 404, 9/22 aprilie, p. 6, art. Surâ.~ cu lacrimi. 
46 Ibidem, nr. 406. 21 aprilie/4 mai, p. I. 
47 Valeriu Branişte, Corespondenţă, p. 168. 
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lipsiţi de sentiment naţional „sau cu aspiraţiuni personale" în chestiunea 
încheierii pactului. 

În urma evenimentelor menţionate s-a constituit Partidul Conservator 
Român care l-a avut ca preşedinte pe Ioan Volcinschi (şi membri marcanţi pe 
dr. Florea Lupu, Leon Vasilco, Tudor Flondor, Nicolae Mustaţă, George Vasilco 
ş.a.). În luna august 1900, Partidul Poporal Naţional Român îl avea ca preşedinte 
pe dr. George Popovici. Iancu Flondor a fost ales preşedinte al Comitetului 
Central al Partidului Poporal Naţional Român şi a devenit preşedintele partidului 
după plecarea lui George Popovici din România, în 1901. Partidul avea o 
reprezentare teritorială şi un program care punea mare preţ pe cuprinderea în 
sfera interesului politic a întregii structuri sociale din Bucovina istorică, în 
acelaşi timp nefiind neglijată chestiunea apărării intereselor românilor. 

Conservatorii îşi afirmă în publicaţia „Timpul" interesul pentru „susţinerea 
elementului român ( ... ) necesitate eminentă de stat", realizarea „patriotismului 
austriac", „toleranţă absolută", reforma sistemului şcolar, reorganizarea clerului 
şi obiectivitatea guvernului. Toate acestea vizând „ţinta cea mai frumoasă 
naţională; un popor cult, economiseşte consolidat şi moralmente limpezit şi 

integru"4R. În acelaşi timp conservatorii cereau românilor şi românofililor să 
fie pregătiţi pentru că „marii proprietari trebuie să fie exemplu politic pentru 
micii proprietari"49 . În esenţă, „pactiştii" nu renunţau în mod declarat la 
rezolvarea marilor probleme ale societăţii din Bucovina, însă credeau că 
guvernatorul Bourguignon şi autorităţile imperiale aveau să susţină aceste cereri 
româneşti. Că este aşa ne dovedeşte şi articolul La istoria Bucovinei, publicat 
în „Timpul" din 11 iulie 1900, în care se arată că deşi administraţia austriacă 
a apropiat Bucovina Vestului şi culturii sale (clişeu istoriografic des invocat 
în ultima vreme!), în alegerea mijloacelor „spre ajungerea acestui scop nu a 
avut întotdeauna noroc"50. Prin procedeele utilizate de administraţia austriacă 
din Bucovina s-a ajuns la slăbirea „individualităţii româneşti" a provinciei, 
împiedicând dezvoltarea „sentimentului naţional" prin germanizare, alipirea la 
Galiţia, politica şcolară care i-a defavorizat pe români, îngreunarea legăturilor 
cu Regatul României etc. Toate acestea având drept rezultat deznaţionalizarea 
şi înstrăinarea unor sate ca: Toporăuţi, Cernauca, Mihalcea, Dracineţ, Costeşti, 
lvancăuţi, Bobeşti 51 • 

În preajma alegerilor din vara lui 1900, în care conservatorii au obţinut 
victoria candidaţilor lor, 20 de mari proprietari din grupul german, care erau 
de fapt evrei şi care până atunci fuseseră aliaţi românilor, s-au desprins pentru 
a-şi realiza o organizare politică proprie (curent care în afara jocului de 

4
H „Timpul", I, nr. I, I iulie 1900, p. I, art. Programul nostru. 

49 Ibidem. 
io Ibidem, nr. 4, 11 iulie 1900, p. I; C. Loghin, op. cit., p. 218. 
li „Timpul", I, nr. 4, 11 iulie 1900, p. I. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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culise al guvernatorului poate fi legat şi de nevoia afişării propriei identităţi -
redescoperită sau creată). Oricum, unii dintre românii mari proprietari l-au 
interpretat ca pe un atac la adresa lor. Acest fapt poate fi invocat şi pentru a 
ilustra ideea că Bourguignon nu avea să îndeplinească termenii pactului, 
îndreptăţind criticile PPNR şi temerile lui Iancu Flondor care nu a acceptat 
pactul. Acesta spunea în şedinţa Dietei din 6 iulie 1901: „azi domnii mei a 
trecut mai mult de un an şi jumătate şi toate promisiunile care le-aţi primit de 
la preşedintele ţării, nimic nu s-a îndeplinit"52 . 

Izolarea politică a românilor, din vara anului 1900, a avut ca rezultat 
desfiinţarea Clubului Parlamentar Român din Reichsrath şi alăturarea lor 
celorlalţi deputaţi din Bucovina, formându-se Uniunea Liberă Buco
vineană53. 

În preajma alegerilor şi după alegeri, până în 190 l, Iancu Flondor şi 
P.P.N.R. au organizat numeroase adunări populare, au susţinut o intensă 

activitate în „Deşteptarea" şi în Dieta Bucovinei, prin care criticau pactul 
încheiat de conservatori, întrebându-se care sunt rezultatele acestui act politic. 
În acest context, în lucrările Dietei Bucovinei, dr. Iancu Flondor a răspuns lui 
Borguignon care se arată în continuare preocupat de persecutarea românilor ce 
purtau tricolorul: „E sub demnitatea noastră de a discuta cu dumneata de a 
putea dovedi prin fapte istorice sau ba, chiar şi în caz că aceste culori ar fi 
identice cu culorile Regatului Român"54

. 

Pentru că pactul n-a fost respectat şi el nu adusese decât deservicii 
mişcării naţionale româneşti, în ianuarie 1902, acesta a fost dezavuat printr-o 
declaraţie a conservatorilor. Cauza anulării pactului era „fiindcă mai multe 
postulate din el nu au fost îndeplinite de guvern până la termenul fixat", fiind 
considerat numai „un mijloc de adormire a reprezentanţilor noştri"55 - se 
spunea în „Deşteptarea". De fapt, dezavuarea pactului cu Bourguignon s-a 
făcut în urma adunării comune a reprezentanţilor conservatorilor şi 

poporaliştilor, aflaţi sub conducerea lui Iancu Flondor, în data de l 7 /30 ianuarie 
1902. Urmarea a fost că, la sfărşitul lunii ianuarie 1902, deputaţii dietali 
români, care-l susţinuseră pe guvernator, anunţau că-şi depun mandatul pentru 
„a rămâne afară de dietă câtă vreme Bourguignon va sta în fruntea administraţiei 
din Bucovina"56 . 

Receptiv la schimbările politice pe care le aştepta în Bucovina, Valeriu 
Branişte - fost director al „Patriei" - i se reproduce în „Deşteptarea" un 
articol referitor la viaţa politicii din această parte ocupată a Ţării de Sus. El 

52 Ion Nistor, op. cit., p. 266. 
53 „Timpul", !, nr. 7, 18 iulie 1900, p. 1-2, I. V. Cocuz, op. cit., p. 600. 
54 „Deşteptarea", IX, nr. 61, 9-22 august 1901, I. V. Cocuz, op. cit., p. 602. 
ss „Deşteptarea", X, nr. 3, 1~23 ianuarie 1902. 
56 Ibidem, nr. 9, 31 ianuarie/13 februarie 1902, p. I. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



13 Iancu Flondor şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina 345 

aprecia în articolul menţiooat57 că pentru a-i înfrânge pe români, Bourguignon 
a alcătuit în Dietă o majoritate germano-slavă, în 1898. În 1902, sesiza Valeriu 
Branişte, germanii nu mai vroiau să facă parte din acest „partid", de aceea au 
iniţiat tratative cu românii. Semnul împăcării dintre români şi germani, în 
Dieta Bucovinei, era faptul că publicaţiile „Deşteptarea" şi „Bukowinaer Jour
nal" încheiaseră un armistiţiu. Mergând pe această logică a evenimentelor, 
Valeriu Branişte prevedea o ramificare politică a românilor, ca manevră a 
autorităţilor faţă de apropierea romano-germană58 . Semn al acestei aprecieri a 
fost şi numirea lui Tudor cavaler de Flondor ca preşedinte al Consiliului de 
Cultură al Ţării, la mijlocul lui februarie 1902. În aceste împrejurări politice 
care păreau favorabile demersurilor politice româneşti, avea să moară şi mult
hulitul Arcadie Ciupercovici59 ce a fost înlocuit la mitropolie de Vl3dimir de 
Repta, demn urmaş al lui Silvestru Morariu-Adrievici. 

În iunie 1902, reprezentanţii celor două partide româneşti au căzut de 
acord să coopereze politic, păstrându-şi individualitatea. S-a convenit ca o 
dirigenţă compusă din reprezentanţi ai celor două partide să decidă în chestiunile 
vitale. Dirigenţa era compusă din câte cinci reprezentanţi din partea fiecărui 
partid, iar din partea PPNR era şi dr. Iancu Flondor. Singurul care s-a opus 
fuziunii conservatorilor cu „naţionaliştii" a fost Florea Lupu, care fusese ales 
deputat în Parlamentul din Viena pc programul conservator. Urmarea a fost 
excluderea lui din partid şi suspendarea din funcţia de consilier de tribunaJ60 

Acest fapt a generat în epocă un adevărat scandal politic şi l-a determinat pc 
Florea Lupu să se apropie de dr. Aurel Onciul. Se realiza în practică ceea cc 
anunţase, cu câteva luni înainte, Valeriu Branişte. În acelaşi timp, deputaţii 
dietei şi ai Parlamentului vienez aveau să formeze împreună un club parlamentar 
român, preconizându-se şi alianţa cu germanii şi armeno-polonii 61

. 

57 Ibidem, nr. li, 7-20 februarie 1902, p. 1-2. 
5~ Ibidem. confirmarea acelor scrise de dr. V. Branişte o constituia faptul că G. Wassilko. 

care declarase că-şi depune mandatul atâta timp cât Bourguignon rămânea în calitate de 
guvernator, ataca în urma înţelegerii româno-germane, în „Bukowinaer Post", programul PPNR. 

w Ibidem, nr. 20, I 0/23 martie 1902, p. I. Lui Ciupercovici i se reproşau: numirea în 
slujbele arhiereşti a unor profesori eretici, ca leremciuk; toleranţa nepermisă faţă de revendicările 
rutenilor; susţinerea preoţilor ruteni în defavoarea celor români; desfiinţarea tipografiei 
arhiepiscopale; lupta contra studenţilor români; a permis ca preoţimea română să fie nedemn 
atacată în chestiunea tricolorului; faptul că nu a intreprins nici o acţiune pentru convocarea 
congresului bisericesc etc. 

60 Ion Nistor, op. cit„ p. 268, „Deşteptarea", X, nr. 61, 8-21 august 1902, p. 1. În urma 
publicării broşurii către poporul român ţărănesc, apel către învăţătorime, prin care i-a atacat pc 
boierii români, dr. Florea Lupu a fost declarat de partidele reunite „inamic al intereselor adevărate 
ale naţiunii române, în „Deşteptarea" din 29 august/IO septembrie 1902. 

61 'Ibidem, nr. 45, 13--26 iunie 1902, p. I, Coco Wassilko, renegat român trecut „cu arme 
şi bagaje" în tabăra ucraineană, scria în gazeta „Bukovyna": „dr. Flondor, dr. Volcinschi şi dr. 
Skedl sunt trinitatea de genii reale care tulbură pacea ţării şi baronul Bourguignon, în asociere 
cu ei, a aruncat făclia incendiară în populaţia ruteană". http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Pe fondul luptelor politice din Bucovina şi al „dezunirii" dintre români, 
se contura, în 1902, un nou curent politic, numit şi democrat. Exponentul 
acestei noi direcţii de acţiune politică a fost Aurel Onciul62 , „un om tânăr, 
energic, vorbăreţ şi îndrăzneţ, dar lipsit de scrupule şi străin de orice senti
ment naţional"63 , care şi l-a asociat în demarările sale pe dr. Florea Lupu, cel 
de-al doilea „luceafăr nou"64 apărut pe orizontul politic al Bucovinei, după ce 
fusese exclus din partidul de conservatori. Cei doi oameni politici şi-au expus 
ideile mai întâi în revista „Privitorul" şi apoi le-au materializat prin Societatea 
Politică „Unirea" (pe baza căreia s-a format Partidul Ţărănesc Democrat, din 
1903). Constituit după modelul „Concordiei", noua societate politică abandona 
politica naţională şi-şi propunea să colaboreze pe tărâm social cu rutenii65 , 

germanii şi evreii. Aşa a luat naştere „Freisinniger Verband" cunoscută şi sub 
numele de „Tovărăşia ţărănească", în 1.904. Guvernul imperial, pentru a scăpa 
de presiunea politică excercitată de mişcările naţionale din imperiu, a descoperit 
„sistemul Korber". Acesta consta în crearea unor curente democratice66, care 
să aibă, în primul rând în programele lor politice, „revendicări de ordin material 
şi social"67 . Urmarea a fost iniţierea unor lupte sociale moderate care, sperau 
austriecii, aveau să abată atenţia de la problematica naţională. În vederea 
aplicării acestei politici în Bucovina, a fost trimis ca guvernator Conrad von 
Hohcnlohc, supranumit şi „prinţul roşu". Curentul politic generat de Societatea 
Politică „Unirea", aşa cum rezultă din documentel.e vremii, a avut sprijinul lui 
von Hohcnlohc. „Tovărăşia ţărănească" era alcătuită din cluburi naţionale 

distincte, cc aveau deplină libcrta.te în chestiunile naţionale şi în desemnarea 
candidaţilor pentru alegerile dietale. Programul politic al „Tovărăşiei" prevedea: 
reforma electorală, reforme comunale şi desfiinţarea domeniilor, dezvoltarea 
sistemului de învăţământ prin ridicarea de şcoli pentru toate etniile, organizarea 
creditului public şi a Băncii Ţării etc. În acest context, trebuie să menţionăm 
că fiecare club naţional considera prioritară o anume problemă în funcţie de 
interesele proprii. Partidul Conservator i-a sprijinit pe democraţi în chestiunea 

62 Marian Olaru, Aurel Onciul şi revista „ Privitoru/". „Analele Bucovinei", I, nr. 2, 
1994, p. 281-289; idem, Activitatea politică a lui Aurel Onciul J 904-19 J 8, „Analele Bucovinei", 
II, nr. 2, 1995, p. 275-289; idem, Despre crezul politic al lui Aurel Onciul, „Analele Bucovinei", 
IV, nr. I, 1997, p. 175-180. 

63 Ion Nistor, op. cil„ p. 308. 
64 C. Loghin, op. cit., p. 268. 
65 Majoritatea oamenilor politici români din Bucovina refuzau să colaboreze cu rutenii 

din Următoarele motive: „pretenţii nejustificate şi politica revendicativă faţă de români, atitudinea 
ostilă dezlipirii Bucovinei de Galiţia la 1848; sprijinirea episcopului Eugeniu Hacman în atitudinea 
sa ostilă recunoaşterii mitropoliei româneşti a Transilvaniei; penetraţia ruteană continuă în 
Bucovina cu puternică tentă de deznaţionalizare pentru români; revendicările teritoriale ale 
rutenilor asupra Bucovinei'"· cf. I. V. Cocuz, op. cit., p. 605. 

66 „Universul literar", XLIV, nr. 50, 9 decembrie 1928, p. 798. 
67 Ibidem, nr. 50, 9 decembrie 1928, p. 798. 
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desfiinţării domeniilor şi a constituirii Băncii Ţării. În urma alegerilor dietale, 
din iulie 1904, desfăşurate într-o atmosferă deosebit de tensionată, au reuşit 
candidaţii „Tovărăşiei" şi cei ai Partidului Conservator Român, candidaţii 
„naţionalişti" fiind învinşi. 

Evoluţia evenimentelor politice din Bucovina avea să îngrijoreze opinia 
publică din România, fapt reflectat şi în presa vremii. Aceasta cu atât mai 
mult, cu cât, în octombrie 1903, „se încercase un atentat la reputaţia lui Iancu 
Flondor", conducătorul PNR, în publicaţia „Bukowinaer Journal" prin articolele 
Rumiinian und Juden şi Zur Abwehr, pe care redactorul publicaţiei amintite le 
atribuia omului politic român68 . Comisia instituită şi dezbaterile deputaţilor 
din Dieta Bucovinei aveau să evidenţieze falsitatea acestor afirmaţii, scopul 
lor fiind doar compromiterea lui Flondor69. Ca urmare, la 23 iulie 1904, Iancu 
Flondor -caracterizat în epocă drept „persoană morală compusă din sentimente, 
gânduri şi fapte româneşti"70 - şi-a dat demisia de la conducerea PPNR, iar 
din noiembrie publicaţia acestui partid - „Deşteptarea Poporului" - şi-a încetat 
apariţia. Iată comunicatul publicat de Partidul Naţional condus de Iancu Flondor 
în urma acestor evenimente: „Corpul naţiunii noastre este spart în caste separate. 
Mari proprietari, învăţători, poporul rural - toti se separă politiceşte unii de 
alţii şi se mărginesc a lupta pentru interesele particulare ale stării căreia îi 
aparţin; acesta este tristul efect al agitaţiei democraţilor români! 

Drept consecinţă a acestei convingeri a fost dizolvarea comitetului cen
tral al PPNR. Vremea actuală reclamă însă combaterea sterilului separatism, 
reconsolidarea unui partid mare naţional şi un ziar care să reprezinte aceste 
convingeri"71 . 

După ce au trecut prin Dietă, în 1904, proiectele de reformă pm:onizate 
de „Tovărăşia Ţărănească" (unele anticipate de PNR, încă din 189272), această 
alianţă politică a românilor democraţi cu rutenii şi germanii a început să dea 
semne de dezintegrare. Acest fapt este semnalat de câştigarea alegerilor în 
districtul Suceava de către Varteres Pruncul, din partea conservatorilor, care 
fiind contestat de Partidul Ţărănesc Democrat, cedează mandatul lui Tit Onciul, 
candidat democrat. La 5 martie 1905, în publicaţia „Voinţa Poporului" a apărut 
un apel la reconcilierea între români: „Spre binele poporuh,ii român ( „.) uniţi 
( ... )cu ajutorul unui Florea Lupu, Iancu Flondor şi Aurel Onciul vom respinge 
toate atacurile care ne periclitează individualitatea noastră"73 . 

68 Teofil Sauciuc-Săveanu, op. cit„ p. 56. 
09 Flondor affaire im Bukowinaer Landtage, nach den stenograftschen protoko/len, 

Cemowitz, Verlag der Bukowinacr Post, 1903. 
70 Teofil Sauciuc-Săveanu, op. cit .. p. 57. 
71 Ion Nistor, op. cit .. p. 320-321. 
72 George Popovici a preluat propunerea lărgirii dreptului de vot, prin care ţăranii să-şi 

trimită reprezentanţi în Dieta Bucovinei. Dar această initiativă nu a avut ecoul necesar în Dietă. 
73 Cf. I. V. Cocuz, op. cit., p. 611. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Ruptura dintre Aurel Onciul şi aliaţii săi din „Tovărăşia Ţărănească" s-a 
produs în luna mai 1905, când ucrainenii au încercat să-şi întărească poziţiile 
economico-administrative în Bucovina, prin controlul efectiv asupra Băncii 
Bucovinei, al cărei preşedinte era Florea Lupu. Acesta fiind destul de mult 
plecat la Viena, ca deputat imperial, era înlocuit în exercitarea atribuţiilor, în 
calitate de viceguvernator, de Ştefan Smal Stocki. Deputaţii români conservatori 
au propus, în Dietă, ca preşedintele Băncii să fie un om care să activeze doar 
în această calitate. Candidatul românilor a fost propus să fie un om ales dintre 
deputaţii români şi pe viaţă. Ucrainenii şi evreii, sesizând pericolul pentru 
interesele lor, au respins propunerea, determinând ruptura acestui hibrid politic 
de interese şi compromisuri. Aceste evenimente au determinat apropierea dintre 
conservatori şi democraţi, care, la 17 iulie 1905, au reconstituit Partidul Naţional 
Român, având ca preşedinte pe Modest Grigorcea şi vicepreşedinţi pe: Vasile 
Găină, Simion Ciolac şi Grigore Halip. Acest partid s-a constituit fără 
participarea „naţionaliştilor". Istoriografia perioadei consemnează refuzul lui 
dr. Iancu Flondor care, fiind vizitat de Aurel Onciul şi de Florea Lupul, la 2 
noiembrie 1905, nu a acceptat propunerile de împăcare ale acestora. 

La 2/ 15 aprilie 1906, s-a reluat tipărirea „Gazetei Bucovinei", publicaţie 
a Partidului Naţional Român, care îşi propunea să aducă în scena politică 
întreaga naţiune română, iar din 17 octombrie 1906, ca urmare a necuprinderii 
„naţionalilor" în PNR, a apărut „Apărarea Naţională", publicaţie ce şi-a propus 
să grupeze forţele naţionale care nu acceptau demersurile democraţilor lui 
Aurel Onciul. Pe structura „Apărării Naţionale" s-au reunit intelectuali ca: 
Vasile Bodnărescul, Teodor Tarnavschi, Ştefan Saghin. Aceştia au aparţinut 

Partidului Poporal Naţional şi unii erau apropiaţi demersurilor Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina (ex. Ştefan Saghin). În preajma 
alegerilor din mai 1907, românii se găseau divizaţi, iar violenţa de limbaj se 
regăsea din plin în coloanele „Voinţei poporului" (publicaţie a democraţilor) 
şi în cele ale „Apărării Naţionale". Dr. Emilian Sluşanschi, secretarul societăţii 
Armonia, aprecia această perioadă astfel: „marea majoritate a inteligenţei s-a 
retras după dizolvarea partidului poporal de pe arena vieţii naţional-politice şi 
a cedat terenul democraţilor păstrând în inimă o doză de amărăciune pentru 
înfrângerea îndurata şi, mai ales, pentru ofensa care adesea a trebuit s-o 
suporte"74. Iar dr. Volcinschi aprecia că „a forma pentru toată nimica partide 
şi a da prilej străinilor de a se amesteca şi nutri zâzania în cuibul nostru spre 
a slăbi forţa politică a poporului român, e politiceşte imprudent"75 . 

Oricum, în vremea alegerilor din 1907, organizate pe baza votului 
universal, Aurel Onciul a fost ales deputat de Gura Humorului pentru 
Parlamentul vienez, alături de alţi trei deputaţi români. Aceştia, împreună cu 

74 „Gazeta Bucovinei", VII, nr. 17, 17 iunie 1906, p. I. 
75 Apud I. V. Cocuz, op. cit., p. 619. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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contele Bellegarde, au constituit Clubul Parlamentar Român de la Viena, care 
a intrat în relaţii de colaborare cu creştinii-sociali austrieci, conduşi de dr. 
Luegger76, obţinând şi unele rezultate pe tărâm şcolar .şi bisericesc. 

Deşi naţionalii nu aveau „încredere în acel Onciul care mergea umăr la 
umăr cu evreii şi cu micul Belzebut"77, ei au luat hotărârea, în octombrie 
1908, de a fuziona cu democraţii şi conservatorii78

, în Partidul Creştin-Social 
Român din Bucovina, aliat fiind cu dr. Luegger. Pentru realizarea acestui 
partid, adversarii politici ai lui Iancu Flondor i-au adresat următoarea rugăminte 
scrisă, ~usă de o delegaţie condusă de Aurel Onciul: „Iubite Iancule! În vremea 
de grea cumpănă, noi solii tuturor vârstelor, tuturor păturilor şi tuturor 
năzuinţelor româneşti din ţară, venim la tine, ca să te rugăm dintr-o gură, ca 
să părăseşti singurătatea-ţi de până acuma şi să reintri iarăşi în războiul politic. 
Ştim că războiul acesta la timpul său ţi-a făcut mult amar, dar soarta îţi dă 

satisfacţia cea mai splendidă, pentru că azi întregul neam românesc te cheamă 
să i te pui în frunte ca să-l mântuieşti ( ... ). Din inimă curată şi sinceră întregul 
nostru popor te roagă: «să fii căpitanul nostru şi ne du la izbândă»"79 . 

Iancu Flondor a acceptat să fie şeful noului partid politic, iar dirigenţa 
PCSR din Bucovina mai cuprindea pe următorii: Teofil Tarnavschi, Nicu 
Blându, George Tofan110, Claudiu Stefanelli, Dorimendont Popovici, Constan
tin Morariu, Zaharic Percec. Publicaţia „Românul" a devenit organul de presă 
al partidului şi a apărut de două ori pe săptămână, între octombrie 1908 şi 

februarie 1909. Din ianuarie 1909, PCSR din Bucovina şi-a schimbat numele 
în Partidul Naţional Român, păstrându-şi statutul şi organizarea, iar dirigcnţa 
partidului a devenit comitet naţional. Alături de Iancu Flondor, ca preşedinte, 
s-au aflat Aurel Onciul şi Dionisie Bcjan, ca vicepreşedinţi, secretari au fost 
aleşi Mihail Boca, Dorimendont Popovici, Zaharic Percec. Publicaţia „Patria", 
reapărută, a fost organul de presă al partidului111

. 

Deşi PCSR din Bucovina, devenit PNR din ianuarie 1909, îşi propunea 
să menţină unitatea, să combată fracţionarismul politic pentru triumful cauzei. 

76 Marian Olaru, Activitatea politică a lui Aurel Onciul. 1904- 1918. „Analele Bucovinei". 
II, nr. 2, 1995, p. 279. 

77 „Românul", I, nr. 5, 4 noiembrie 1908, p. I. 
78 Semnele reconcilierii între naţionali şi proaspăt constituitul PNR apăruseră încă din 

21 februarie 1907, când „aparăriştii" într-o adunare publică, la Suceava, au hotărât unirea 
tuturor românilor într-un singur partid politic, reprezentat printr-un Consiliu Naţional, format 
cu ocazia acelei adunări. Programul politic al partidului trebuia să fie cel de reactivare a 
congresului bisericesc, conservarea caracterului naţional şi istoric al bisericii şi provinciei, 
toleranţă religioasă; învăţământul naţional, reglementarea creditului ţărănesc, combaterea 
cămătăritului şi a emigraţiei în America etc. 

79 Apud Mihai Pânzaru, Iancu Flondor - eroul Bucovinei, „Buletinul Fundaţiei Cultu
rale «Iancu Flondorn" .. „ I, nr. I, noiembrie 1992, p. 30. 

so Ion Nistor, op. cit„ p. 331. 
81 I. V. Cocuz, M. Hulubei, Presa românească în Bucovina, p. 61. 
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motivele acestui lucru s-au dovedit greu de realizat şi în campania electorală 
din 1911, pentru alegerile parlamentare şi pentru Dieta Bucovinei, românii 
s-au găsit, din nou împărţiţi. Cauza neînţelegerilor ivite între cele trei grupări 
ale partidului a fost disputa pentru distribuirea mandatelor. Ca urmare, dr. 
Iancu Flondor şi-a prezentat demisia, publicată în „Patria", din 27 noiembrie 
191 O: „În faţa acestor împrejurări îmi este peste putinţă a răspunde pentru 
viitorul neamului nostru din Bucovina şi trebuie cu inima întristată să mă 
retrag de la conducerea partidului naţional"82 . Atitudinea aceasta o va păstra 
Iancu Flondor până în preajma evenimentelor legate de declanşarea primului 
război mondial, mulţumindu-se, în toată această perioadă, cu postura de sfătuitor 
al oamenilor politici români din Bucovina şi sprijinitor al mitropolitului Vla
dimir de Rcpta83 în chestiunile privitoare la păstrarea caracterului românesc al 
Mitropoliei Bucovinei. 

Concluzi.ile acestei prezentări sunt evidente. Iancu Flondor a jucat un rol 
deosebit în formarea şi afirmarea curentului naţional-politic românesc din 
Bucovina, fiind apreciat, atât de simpatizanţi, cât şi de opozanţi, ca lider 
incontestabil al mişcării naţionale, după stingerea din viaţă a lui George 
Popovici. Format într-o familie de boieri români de la Storojineţ, într-o vreme 
când boierimea românească a Bucovinei se reducea, el nu s-a opus ideilor 
modernizatoare ale epocii, dar a pus mai presus de orice ideea naţională. Prin 
activitatea sa, cât şi prin aportul material pe care 1-a asigurat, Iancu Flondor 
a contribuit în mod esenţial la păstrarea caracterului românesc al Bucovinei 
istorice. Acest fapt s-a concretizat prin activitatea PNR din Bucovina (sub 
diversele sale denumiri până în 191 O) şi a publicaţiilor care au servit ideea 
naţională în această provincie românească, ocupată de austrieci în anul 1775. 

Resume 

La pcrsonnalite complexe de Iancu Flondor et son role dans la vie politiquc de la 
Bucovinc a la fin du XIXc siecle et au debut du XX'. sont presentes sur la foi des temoignages 

des contcmporains et ayant commc principal element des documents d'archives. 

x2 I. V Cocuz, Viaţa politică romanească in Bucovina „„ p. 612. 
Ki „Universul literar", XLIV, nr. 50, 9 decembrie 1928, p. 798. 
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CONSIDERAŢII ASUPRA EVOLUŢIEI UNIVERSITĂŢII 
DIN CERNĂUŢI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (II) 

RODICA IAŢENCU 

În cadrul facultăţilor Universităţii din Cernăuţi a funcţionat un număr de 
institute şi seminarii de specialitate, a căror activitate ştiinţifică, concretizată 
prin publicarea unor periodice 1, a completat activitatea didactică. 

Din anul 1922 a funcţionat Institutul pentru Istorie şi Limbă, condus de 
Ion Nistor, înfiinţat ca urmare a unei iniţiative mai vechi, din 20 aprilie 1920, 
când la universitate s-a constituit „Fundaţiunea «Regele Ferdinand» pentru 
promovarea studiilor istorice, arheologice şi lingvistice din domeniul trecutului 
românesc", care şi-a propus printre altele şi crearea unui institut ştiinţific pe 
lângă universitate2. Ministerul Instrucţiunii Publice a aprobat, la 5 februarie 
1924, funcţionarea acestui institut3 care îşi propunea, prin statutul său, crearea 
unei biblioteci de specialitate, îndrumarea şi încurajarea cercetării şi a 
publicaţiilor de specialitate, editarea unui Buletin al Institutului. În ceea ce 
priveşte membrii acestuia, statutul prevedea că membrii fondatori sunt actualii 
profesori de la catedrele de istoria românilor, limba şi literatura română, 
literatura modernă română şi folclor, istorie universală, bizantinologie; membrii 
activi sunt specialiştii în domeniul istoriei şi limbii, cooptaţi de director; 
membrii corespondenţi puteau fi numiţi de director, în funcţie de meritele lor 
ştiinţifice. Institutul i-a avut ca secretari pe Leca Morariu, şi din 28 februarie 
1925, pe Vasile Grecu, iar printre membrii s-au numărat, printre alţii, Romulus 
Cândea, Eugen Herzog, Dimitrie Manneliuc, Dragoş Protopopescu. Teodor 
Bălan, Vasile Gherasim, Nicolae Grămadă, Claudiu Isopescu, Constantin 

1 În timpul Universităţii germane, nu s-a publicat nici un periodic ştiintific, cu 
excepţia revistei „Candela", editată, din 1882, de profesorii Facultăţii de Teologie. 
Menţionăm că această publicatie a fost editată parţial şi în limba ucraineană. Cf 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. 53. 

2 Ion Nistor, Prefaţă, „Codrul Cosminului: «Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă»", 
I, nr 1, 1924--1925. 

3 O. Bozgan, /o11 I. Nistor. Preliminarii monografice (11).„Revista istorică". Serie nouă, 
tom. V, nr. 3-4, 1994, p. 351. 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 351--365, Bucureşti, 1998 
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Loghin, Grigore Nandriş, Simeon Reli, Oreste Luţia4 . La 2 ianuarie 1924 s-a 
hotărât publicarea Buletinului acestui institut, „Codrul Cosminului", care a 
apărut în zece volume (voi. X/1936-1939, până în 1940), director fiind Ion 
Nistor, secretar de redacţie, Vasile Grecu. Această publicaţie a cuprins studii 
de istorie, literatură, filologie, semnate, printre alţii, de Ion Nistor, Ilie Corfus, 
Romulus Cândea, Teodor Bălan, Simeon Reli, Leca Morariu, Vasile Grecu, 
Vasile Gherasim, Traian Brăileanu, Nicolae Iorga5. În anul 1926, când C. C. 
Giurescu scria studiul Consideraţii asupra istoriografiei româneşti in ultimii 
20 de ani 6, istoricul aprecia că „cercetarea istorică e în stadiul grupării forţelor 
în jurul unor personalităţi ştiinţifice pregnante sau a unor organe de specialitate". 
Un nucleu al dezvoltării şcolii istorice româneşti 1-a reprezentat şi Universitatea 
din Cernăuţi, prin publicaţia „Codrul Cosminului «Buletinul Institutului de 
Istorie şi Limbă»"7 . 

Pe lângă Universitatea din Cernăuţi a funcţionat şi Institutul şi Seminarul 
Pedagogic, conduse de Constantin Narly. Institutul a avut trei secţii: pedagogie 
(condusă de Constantin Narly), etică (Traian Brăileanu), psihologie (Alexandru 
leşan) 11 şi a editat periodicul „Revista de pedagogie"9 al cărui director a fost 

4 Ion Nistor, op. cit., Idem, Zece ani de activitate universitară la Cernăufi. (în continuare 
se va cita Zece ani ... ), „Revista Fundaţiilor Regale'', VIII, nr. 8 9. 1941, p. 385. 

' M. Grigoroviţă, Învăfământul în Nordul 811col'i11ei (1775- 1944) (în continuare se va 
cita Învă/ământul ... ). Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R. A .. 1993. p. 153. 

6 Studiul a fost publicat în „Revista istorică", nr. 7-9, 1926, p. 137-185 şi reluat în 
volumul Prelegeri universitare inaugurale. Un secol de gândire istoriografică românească 
( 1843-1943). laşi. Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 1993, p. 250 -273. La dezvoltarea 
istoriografiei· româneşti şi-a adus contribuţia şi istoricul Dimitrie Onciul ( 1856- 1923), care 
preconizase crearea unui institut de istorie după model vienez şi, împreună cu Ion Bogdan şi 

Nicolae Iorga („triada critică"), au pus bazele şcolii critice în istoriografia română. Cf. Alexandru 
Zub, Şcoala critică în istoriografia română: model genetic şi strategie, în voi. Cultură şi 

societate, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, p. 286- 30 I. Oprindu-se asupra evoluţiei 

istoriografiei române, F. Kellog propune o periodizare, anii 1918--1944 reprezentând vârsta de 
argint (accent pe document), perioadă în care s-au remarcat, prin contribuţia lor, şi istoricii 
bucovineni Ion Nistor şi Teodor Bălan. Cf. F. Kellog, O istorie a istoriografiei române, Iaşi, 

Institutul European, 1996, p. 66, 71 şi unn. 
7 La această remarcabilă şcoală istorică s-au format: Ilie Corfus, Vianor Bendescu, Mihail 

Guboglu. 
8 În perioada austriacă, Universitatea n-a avut printre cursurile sale şi unul de pedagogie. 

După l918, prin crearea Catedrei de pedagogie şi istoria pedagogiei, s-a pus problema coordonării 
studiilor universitare spre o pregătire practică. Din anul 1925, studenţii au putut asista la lecţii 
la licee din Cernăuţi. Din 1936 la Cernăuţi s-au organizat, în perioada vacanţelor de Paşte, 
cursuri de pedagogie, seminarii practice şi excursii, în cadrul „Săptămânii pedagogice", la care 
a participat un însemnat număr de cursanţi. Cf. M. Grigoroviţă, op. cit„ p. 157. Idem, 
Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Misiunea educativă şi ştiinţifică, (în continuare 
se va cita Universitatea ... ), „Glasul Bucovinei", II, nr. 3 (7), 1995, p. 76. 

9 M. Grigoroviţă, Din tradiţiile presei pedagogice româneşti, „ Revista de Pedagogie" 
(1931-1943), în „Revista de pedagogie" nr. 10, octombrie 1991 p. 58-61. 
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Constantin Narly. Revista apărea structurată în mai multe rubrici: Studii, Politica 
şcolară şi culturală, Şcoala primară, Revista documentară. Publică studii 
semnate, printre alţii, de C. Narly, Traian Brăileanu, Romulus Cândea, Traian 
Chelariu, Victor Morariu, Dimitrie Marmeliuc, Grigore Nandriş, Simeon Reli, 
Gaston Richard, Ernst Kal16s 10. 

Din octombrie I 938, a funcţionat Institutul de Literatură, care-l avea ca 
director pe Leca Morariu, şi care a editat „Buletinul Institutului de Literatură" 
(mai târziu Buletinul „Institutului Cernăuţi"), unde au apărut studii semnate de 
Leca Morariu, Victor Morariu, Nicolae Tcaciuc Albu 11 . În anul 1940 institutul 
avea 14 membri onorifici şi 38 membri activi 12. 

La Facultatea de Ştiinţele Naturii s-au creat numeroase institute, 
laboratoare de cercetare şi seminarii ştiinţifice. În cadrul secţiilor acestei 
facultăţi au funcţionat următoarele institute: de chimie neorganică, chimie 
organică, fizică experimentală, teoretică şi cosmică, zoologie, fiziologie animală. 
botanic, de anatomie şi fiziologic vegetală, geologic-petrografic. geografic. 
care aveau o bună dotare tehnică şi care au desfăşurat o activitate ştiinţifică 
cunoscută şi în afara Bucovinei 13 • 

În perioada refugiului universităţii, au funcţionat două institute la 
Facultatea de Teologie: Institutul „Cernăuţi" ( 1941 ), succesorul Institutului 
de Literatură şi Institutul de Istorie, fondat la 5 decembrie 1942. condus de 
Simcon Reli 14

. 

Pe lângă periodicele care au apărut în cadrul institutelor universitare. 
activitatea publicistică a corpului profesoral al universităţii a fost mult mai 
vastă. Amintim, în acest sens, colaborarea universitarilor ccrnăuţcni la 
„Revista filologică" (l 927-1928) - organ al Cercului de Studii Filologice 
de pe lângă Facultatea de Filosofie-Litere (constituit la 13 mai 1926) şi 

condus de Alex. Procopovici 15 ; „Candela", Buletinul ştiinţific al Facultăţii 
de Teologie (1923- I 945); „Buletinul «Mihai Eminescu»" (l 930-1944 ), 
singurul de acest fel din România din acea perioadă, redactat de Gh. 
Bog-dan-Duică şi Leca Morariu; „Junimea literară", redactor Ion Nistor 
( 1923-1939); „Făt-Frumos. Literatură. Artă. Ştiinţă. Viaţă socială", redactor 
Leca Morariu (I 926-1944); „Fond şi formă" (Leca Morariu), cu o apariţie 

10 M. Grigoroviţă, Universitatea„ .. „Glasul Bucovinei", li, nr. 3 (7), 1995, p. 76. 
11 Idem, lnvăţământul„„ p. 158. 
12 Idem, Universitatea„„ „Glasul Bucovinei", li, nr. 3 (7), 1995, p. 77. 
13 Idem, Învăţământul..„ p. 148--150. 
14 !bidem, p. 140-141. 
15 Revista prezintă ample informaţii despre viata culturală desfăşurată în Cernăuţi, aduce, 

printre altele, şi date despre organizarea celui de al treilea congres al filologilor români. desfăşurat 
la Cernăuţi, între 20--22 mai 1927, unde s-a pus în discuţie şi necesitatea înfiinţării :.inei Societăţi 
a Filologilor din România. Cf. M. Grigoroviţă, lnvăţământul„„ p„ 154. 
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efemeră (două numere, 1938, 1944), „Revista Bucovinei" (1942-1945), 
„Revue des etudes indo-europeennes", condusă de Vlad Bănăţeanu ( 1938, 
1939, 1943 ); Buletinul Facultăţii de Ştiinţe (1927-1938) sub conducerea 
unui comitet de profesori de la această facultate; „Bucovina. Revistă lunară 
de drept, sociologie şi criminologie" ( 1927-1928); „Pagini juridice (1933-
1940); ,,Însemnări sociologice" ( 1935-1938), condusă de Traian Brăileanu; 
„Analele Dobrogei", apărută la Cernăuţi între 1924-1938 şi condusă de 
Constantin Brătescu, devenit profesor la universitatea cernăuţeană 16 • La 
universitate s-au publicat, pentru anii de studii 1923-1928, 1933-1938, 
anuare, care cuprind ample informaţii despre activitatea universitară - date 
statistice, date despre activitatea ştiinţifică şi didactică, asistenţă socială, 

activitatea Bibliotecii. În fiecare an s-au publicat „Programele cursurilor şi 
lucrărilor în seminarii, institute şi laboratoare ... ", care cuprindeau numele 
personalului didactic, gradul de învăţământ, tematica cursurilor şi 

seminariilor ctc 17• 

Activitatea ştiinţifică a profesorilor de la universitatea cernăuţeană a 
fost completată prin colaborarea acestora la diferite periodice străine: 

„Siidostdeutschc Forschungen", „Zeitschrift fiir verglcichende Rechtswis
scnschaft". „Revue lnternationalle de 1' Administration", „Revue lnternatio
nalc de Sociologie", „Byzantion", „Bulletin de la Socicte Mathematique de 
France", „Zeitschrift fiir technische Phisik" ctc 1M. Unii profesori cernăuţeni 
au fost chemaţi la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti (fizicianul Eugen 
Bădărău, matematicienii Simeon Stoilov şi Grigore Vrânceanu, geograful 
Constantin Brătescu, bizantinologul Vasile Grecu, romanistul Alexe 
Procopovici etc.) sau au conferenţiat la universităţi din străinătate şi au 
participat la diferite congrese 19. O parte a universitarilor cernăuţeni (Leca 
Morariu, Nicolae Grămadă, Simeon Reli, Aurel Morariu, Teodor Bălan, Con
stantin Loghin) a fost cooptată în realizarea proiectului lucrării Istoria 
Bucovinei, iniţiat de Muzeul Bucovinei în decembrie, 1943, proiect care nu 
a fost dus la îndeplinire20

. Activitatea didactico-ştiinţifică a profesorilor 

16 Despre activitatea profesorului Constantin Brătescu vezi VI. Trebici, Constantin 
Brătesc11, profesor la Universitatea din Cernăuţi, „Analele Bucovinei", III, nr. I, 1996, 
p. 14 -16. 

17 M. Grigoroviţă, op. cit„ p. 150-161. Dimitrie Marmcliuc aprecia rolul periodicelor 
universitare în procesul de românizare a universităţii. Cf. Dimitrie Marmeliuc, Aspecte 
din \'ia/a culturală a Bucovinei, „Revista Fundaţiilor Regale", VIII, nr. 8- 9, 1941, 
p. 451. 

IK Ion Nistor, Zece ani„., „Revista Fundaţiilor Regale", VIII, nr. 8-9, 1941, 
p. 385. 

19 /hidem. p. 384. 
211 M. Grigoroviţă, op. cit., p. 172. 
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cernăuţeni de la universitate21 a fost completată şi de susţinerea unor 
comunicări în cadrul cursurilor de popularizare, care au început în anul 1920 
şi s-au ţinut nu numai la Cernăuţi, ci şi în alte oraşe (Suceava, Siret, Rădăuţi, 
Storojineţ, Chişinău, Timişoara, Bucureşti, laşi, Roman, Galaţi etc.)22 . De 
exemplu, în anul 1923, între lunile noiembrie-decembrie, universitatea a 
susţinut 12 cursuri populare, pe teme de istorie, literatura' română, istoria artei, 
pedagogie, chimie, medicină23 , iar în lunile martie-aprilie ale anului 1924 s-au 
ţinut 15 cursuri pe diverse teme, unii dintre conferenţiari propunând o 
intensificare a acestei opere culturale, printr-o înfrăţire a ceţor patru universităţi 
(laşi, Cluj, Cernăuţi, Bucureşti) şi prin schimbul reciproc al conferenţiarilor24 . 
Între anii 1930-1940 universitatea a ţinut, prin contribuţia a 74 profesori, 378 
cursuri de popularizare, frecventate de 16817 cursanţi25 . În cadrul universităţii 
cemăuţene s-au organizat diverse manifestări ştiinţifice: la 8 noiembrie 1923 
au avut loc festivităţile de comemorare a lui Dimitrie Cantemir, prilej cu care 
Ion Nistor a susţinut o importantă conferinţă26 ; în aprilie, 1936, se deschide 
o expoziţie de carte istorică veche, închinată Congresului internaţional de 
ştiinţe istorice care s-a desfăşurat la Bucureşti; în mai 1936, s-a inaugurat 
„Săptămâna Cărţii", unde s-a expus carte bisericească bucovineană; în 
septembrie 1936 a avut loc, la Cernăuţi, Congresul general al învăţătorilor, cu 
o expoziţie pedagogică; la I O octombrie 1937 s-a deschis o expoziţie cu prilejul 
vizitei participanţilor la Congresul internaţional de antropologie şi arheologie 
preistorică, expunându-se literatură de specialitate, cărţi rare; între 29 octombrie -
2 noiembrie 1937 a avut loc Congresul de arheologie şi numismatică etc. 27 . 

Relevantă pentru evoluţia universităţii cernăuţene a fost şi activitatea 
studenţească, componenţa naţională şi numărul studenţilor, modificându-se 
în perioada românească. Dacă între anii 1875-1900, anual studiau 
aproximativ 290 studenţi, între 1901-1913 numărul acestora va creşte la 82028

; 

în anul de studii 1912/1913 universitatea avea aproximativ 1129 studenţi29 ; în 

21 Făcând un bilanţ al activităţii Universităţii din Cernăuţi, la zece ani de la unire, Ion 
Nistor aprecia că, în această perioadă, universitarii cemăuţeni au publicat 1796 cărţi şi boşuri. 

Cf. Ion Nistor, op. cit„ p. 385. 
22 Romulus Cândea, Învăţământul superior, în Zece ani de la Unirea Bucovinei. 19/8-1928, 

Cernăuţi, Editura „Glasul Bucovinei", p. 275-276. 
23 „Junimea Literară", XII, nr. 11--12, 1923, p. 464. 
24 Ibidem. XIII, nr. 3--4, 1924, p. 191. 
25 Ion Nistor, op. cit„ p. 384. 
26 „Junimea Literară", XII, nr. 11-12, 1923, p. 401. 
27 M. Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Preliminarii, „Glasul 

Bucovinei", II, nr. 2 (6), 1995, p. 125---126. 
28 Cerniveţki universitet. Storinki istorii (în continuare CU), Cemivţi „Ruta", 1995, p. 80. 
29 Grigore Bostan, Universitatea românească din Cernăuţi (1920 1940), în „Ţara Fagilor", 

Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, Cernăuţi -· Târgu-Mureş, 1995, p. 81. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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1919/1920 - 1671 studenţi30 ; între anii 1930-1940 au studiat la universitate 
25569 studenţi, din care 9993 la Facultatea de Teologie, 7643 la Facultatea 
de Drept, 4308 la Facultatea de Litere-Filosofie, 3625 la Facultatea de 
Ştiinţe31 . 

Sintetizând aceste date şi completându-le cu alte informaţii, putem 
prezenta următoarea situaţie: 

Tabelul nr. I 

Numărul studenţilor de la Universitatea din Cernăuţi 
I 

Anul de studii 1875/ 1885/ 1894/ 1899/ 1919/ 1920/ 1933/ 1937/ 1938/ 
1876• 1886 1895 1900 1920 1921 1934 1938 1939 

Teologie 38 63 57 36 80 112 1194 1244 716 

Drept 101 137 272 306 653 515 1012 936 778 

Filosofie 38 60 42 50 938 946 --

Litere-Filosofie - 554 274 223 

Ştiinţe 447 176 242 

Total 177 260 371 ]92 1671 1573 3207 2630 1959 

• Pentru anul de studii 187511876 sunt prezentate mai multe cifre referitoare la 

numărul studenţilor înscrişi la universitatea cernăuţeană: 158 (din care 99 din Bucovina. 
49 - Galiţia, 2 - România, 8 - din alte provincii ale Austro-Ungariei), cf. CU, p. 16; 188 

(din care 119 - Bucovina, 56 - Galiţia, 2 Austria, 2 - România, 9 - din alte provincii 

al imperiului), cf. Alexandrina Cernov, Universitatea din Cernăufi în contextul 
evenimentelor premergătoare inaugurării. „Glasul Bucovinei", III, nr. 3 (7), 1995, p. 59; 
208; (din care 53 români, 51 evrei, 41 ucraineni, 31 germani, 28 polonezi. 4 cehi), cf. 

O. Tofan, Societăţile academice din Bucovina (1875-1938). Scurtă privire istorică, „Su

ceava". Anuarul Muzeului Judeţean", XVII-XVIII-XIX, 1990-1991-1992, p. 315; 191, 
cf. VI. Trebici, Bucovina in perioada interbelică:_Universitatea, „Septentrion", Foaia 

Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, li, nr. 6-7, I 992-1993, p. 6_ 

În expunerea de motive privind înfiinţarea unei universităţi în Bucovina, ministrul austriac 

al învăţământului, Karl von Stremayr, propunea ca această instituţie să aibă între 300--

400 studenţi, lucru care ar fi făcut-o superioată altor universităţi (Freiburg, Rostok, Vena, 

Baset etc.), cf. A. Norst, Alma Mater Francisco Josephina. Festschrift zu deren 25. 
Jăhrigem Bestande, Czernowitz, Verlag der k.k. Universităts Buchhandlung H. Pardini, 

1900, p. 13. 
30 O. Bozgan, op. cit., p. 350; inaugurarea Universităţii româneşti din Cernăuţi, 

23-25 octombrie 1920 (în continuare se va cita Inaugurarea ... ), Cernăuţi, 1922, 

p. 20-21. 
31 Ion Nistor, op. cit .. p. 388. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Tabelul nr. 2 

Componenţa natională a corpului studenţesc 

Etnia Români Germani Ucraineni Polonezi Evrei Alţii Total 

Anul nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

I 875/1876 47 26,6 73 41,2 32 IR,1 23 13,0 -- - 2 1,1 177 100 

1885/1886 92 35,3 91 35,0 39 15,0 35 13,4 -- - 3 1,1 260 100 

1894/1895 104 28,0 182 49,0 37 10,0 34 9,1 - -- 14 3,R 371 100 

1899/1900 89 22,8 218 55.7 35 9,0 41 10.4 -- 9 2.2 392 100 

1919 217 21,0 83 8,0 152 14,6 55 5,3 525 50,5 8 0,8 104 100 

o 

1933/1934 215 67, 199 6,2 155 4,9 57 1,8 679 21,1 320 100 

7 2 7 

193711938 218 83.1 101 3,9 75 2,9 188 7.1 80 3,0 263 100 

6 o 

193811939 156 RO.O 85 4.3 74 3,7 29 1.5 173 8.9 3S 1,8 195 100 

8 9 

Datele prezentate în aceste tabele conduc la următoarele concluzii: 
numărul studenţilor înscrişi la Univ«sitaka din Cernăuţi a crescut progresiv 
(de pildă, în anul de studii 193 7 /1938 numărul studenţilor a crescut cu 12,5% 
faţă de anul precedentu). Sigur că, în urma selecţiilor anuale, numărul 
studenţilor nu se putea menţine acelaşi ca la înscriere. De exemplu, în anul de 
studii 1920/1921, la universitate s-au înscris 1573 studenţi, din care au absolvit 
1165/85,2% (153 - Facultatea de Teologie, 491 - Facultatea de Drept, 371 -
Facultatea ele Litere-Filosofie, 50 - Facultatea de Ştiinţe )33 , accesul celorlalte 
naţionalităţi la învăţământul superior era nestingherit; majoritatea studenţilor 
provenea din spaţiul românesc, dar la Universitate veneau şi studenţi din ţările 

J2 VI. Trebici, Bucovina în perioada interbelică: Universitatea, „Septentrion", Foaia 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, IT, nr. 6--7, 1992-1993, p. 6. În 
anul 1935/1936 numărul studenţilor din România era de 38000, studenţii bucovineni deţinând 

7% din acest total. 
33 G. Bostan, op. cit„ p. 81--82. La 13 august 1938 se adoptă o lege conform căreia 

studenţii care timp de doi ani consecutiv n-au trecut examenele unui an de studii urmau să fie 
exmatriculati. De aceea numărul lor a scăzut cu 650 faţă de 1937, reprezentând la 24 octombrie 

1939, 1959 studenţi. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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vecine34. În perioada interbelică mulţi dintre studenţi proveneau de la liceele 
din Bucovina: Liceul „Aron Pumnul'', Liceul Real Ortodox „Mitropolit 
Silvestru" - ambele din Cernăuţi, Liceul „Ştefan cel Mare" - Suceava, Liceul 
„Eudoxiu Hunnuzachi" - Rădăuţi, Liceul „Laţcu-Vodă" - Siret, „Dragoş-Vodă 
- Câmpulung Moldovenesc etc.35 . La universitate se înscriau şi absolvenţi din 
Basarabia36, Transilvania, Banat; absolvenţi ai instituţiilor teologice sau 
teologico-pedagogice din Caransebeş, Arad, Cluj, Sibiu veneau la Universitatea 
din Cernăuţi în vederea obţinerii licenţei şi a doctoratului. Tot aici veneau 
absolvenţii seminariilor teologice din Oltenia, Moldova, Basarabia37 . 

Modalităţile de desfăşurare a cursurilor şi seminariilor au fost 
reglementate prin „Regulamentul de activitate al facultăţilor şi catedrelor", 
confirmat după adoptarea legii cu privire la recunoaşterea Universităţii din 
Cernăuţi ca persoană juridică (28 octombrie 1924). Aceste documente 
cuprindeau programul de lucru, efectuarea examenelor anuale de stat şi 

doctorat, reguli de înscriere, de frecvenţă la cursuri, seminarii, lucrări practice, 
programele diverselor cursuri etc 38 . La universitate puteau studia doar 
persoanele care au terminat liceul şi aveau bacalaureatul, durata cursurilor 
fiind de patru ani. lecţiile neţinându-se pe ani de studiu, separat. Anul de 
învăţământ începea la l octombrie şi se termina la 1 iulie. vacanţele fiind 
fixate între 24 decembrie - 7 ianuarie. La înscriere se plăteau mai multe 
taxe: pentru folosirea bibliotecii (20 lei), frecventarea cursurilor (SO Ici). 
necesităţi de cancelarie ( l O lei )39 . Studenţii trebuiau să parcurgă bibliografia 

>4 În perioada austriacă, la Universitate majoritatea studentilor provenea din Bucovina. 
Astfel. dacă în anul 187511876, din numărul total al studenţilor, 109 (61,6%) erau bucovineni. 
55 (31,0%) erau galiţieni, 2(I,12%) din România şi 11 (6,2%) din alte ţări, atunci în anul 1899/ 
1900, din Bucovina erau înscrişi 293 (74,74%) studenti, din Galiţia 66 ( 16,83%), din România 
6 ( 1,53%) şi 27 (6,88%) din alte \ări. Această tendinţă s-a păstrat şi după Primul Război 
Mondial. Oe pildă, în anul 191911920, erau I 328 (79,47%) studen{i bucovineni, 250 ( 14,96%) 
basarabeni. 48 (2,87%) polonezi, 39 (2,33%) din Vechiul Regat, 3 (0, I 7%) din Transilvania şi 
3 (0.17%) din alte ţări Cf. A. Norst, op. cit.; lna11gurareu Universităţii române.yti„„ p. 20--21. 

3 ~ Faţă de perioada austriacă reţeaua şcolilor de tip liceal s-a extins. Dacă în anii 1913/ 
I 914 existau 16 licee în Bucovina, cu 1500 cadre şi 7250 elevi (24% români), în 192711928 
existau 20 licee cu 7800 elevi (58,5% români). În anii 1936/1937 existau 35 şcoli secundare 
(licee, gimnazii, şcoli normale, gimnazii industriale) cu 8257 elevi (54% români). Sigur că o 
parte a absolvenţilor liceelor bucovinene se îndreptau şi spre institutiile de învăţământ superior 
din Bucureşti, Timişoara. Cluj, laşi sau spre universităţi din străinătate, generând acel fenomen 
de „mobilitate estudiantină" cu efecte culturale pozitive. Cf. VI. Trebici, op. cit., p. 7. 

36 Aceasta va dispune de instituţii de învăţământ superior din 1926 (Facultatea de Teologie) 
şi din 1933 (Facultatea de Agronomie) subordonate Universită\ii ieşene; Cf. Ştefan Ciobanu, 
Ba:wrahia. Populaţia. Istoria. Cultura. Bucureşti, Editura Clio, 1992, p. 83. 

3' VI. Trebici, op. cit„ p. 7. 
·1 ~ CU, p. 77. 
3 ~ /hidem, p. 78. 
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şi să elaboreze lucrări de licenţă. Cu două săptămâni înainte de începerea 
anului universitar se publicau programele cursurilor şi lucrărilor practice de 
seminar, studenţii fiind obligaţi să fie prezenţi cel puţin 1 O ore pe săptămână 
la cursuri şi seminarii în specialitatea aleasă. Între 1-20 iunie se susţineau 
examenele anuale; cei ce nu erau admişi la sesiune puteau susţine aceste 
examene între 1-20 octombrie sau 1-15 decembrie; studenţii care în curs de 
doi ani nu-şi susţineau aceste examene erau exmatriculaţi. Pentru susţinerea 
fiecărui examen se plătea o taxă de 30 lei. 

Cursurile universitare puteau fi susţinute numai de profesori titulari sau 
suplinitori. Doctorii şi docenţii în ştiinţă puteau suplini, de regulă, pentru două 
săptămâni. Problemele tratate nu trebuiau să parcurgă o anumită materie. 
Profesorii îşi puteau multiplica cursurile (la Editurile „Glasul Bucovinei'', 
„Mitropolitul Silvestru" şi la Tipografia Universităţii). Între anii 1923-1924, 
de exemplu, pentru publicarea cursurilor s-a alocat suma de 150000 lei (aşa 
s-au editat cursurile lui Leca Morariu, Mihai Eminescu şi Ion Creangă, Dimitrie 
Marmeliuc, Homer şi drama greacă antică etc.); între anii 1927-1029 s-au 
alocat 50000 lei pentru publicarea cursurilor lui Traian Brăileanu, Sociologie 
generală, Teofil Sauciuc-Săveanu, Cercetări arheologice ale ultimilor ani ai 
Orientului Clasic, Leca Morariu, Istroromânii etc.40 . 

La terminarea studiilor, universitatea elibera două tipuri de diplome: de 
licenţă şi de doctorat. Licenţa avea două categorii; generală (cu specialităţile 
drept. teologie, filosofie, ştiinţele naturii) şi specială (matematică, biologic, 
filologie, istorie etc.). Licenţa generală reprezenta un grad ştiinţific care permitea 
înscrierea candidaţilor la examenul de doctorat; licenţa de specialitate pregătea 
profesori de liceu sau gimnaziu, cu posibilitatea predării unor obiecte înrudite, 
prin combinarea unor grupe de materii (fizică-matematică, chimie-biologie, 
istorie-sociologie etc.). Pentru examenul de licenţă se plătea o taxă de 200 lei, 
diploma era acordată în numele M. S. Regelui, purta sigiliul facultăţii şi era 
semnată de ministrul Instrucţiunii Publice, decanul facultăţii respective şi 

comisia examinatoare, din care făceau parte cel puţin trei profesori. 
Candidatul pentru obţinerea titlului de doctor - toţi absolvenţii cu licenţă 

aveau dreptul să se înscrie la doctorat - trebuia să prezinte o disertaţie asupra 
unui subiect ales din materiile facultăţii şi confirmat de profesorul din 
specialitatea respectivă. Examenul de doctorat consta în susţinerea orală a 
tezei şi într-un examen de specialitate. Diploma conţinea menţiunea „cum 
laude" sau „magna cum laude". Pentru examenul de doctorat se plătea o taxă 
de 250 Ici, iar pentru diplomă 160 lei. Aceasta era eliberată în numele M. S. 
Regelui, tipărită în două limbi: română şi latină (pentru studenţii străini), purta 
sigiliul universităţii şi era semnată de ministrul Instrucţiunii Publice, rectorul 
universităţii, decanul şi profesorul conducător al lucrării. 

40 Ibidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Examenele de licenţă şi doctorat presupuneau o pregătire temeinică, 
pentru anul de studii 1933/1934, de exemplu, obţinând licenţa 280 studenţi 
(138 la Teologie, 50 - Drept, 53 - Litere-Filosofie, 39 - Ştiinţe) şi titlul 
de doctor 15 licenţiaţi (8 în drept, 5 în litere şi 2 în ştiinţe)41 , numărul 
studenţilor înscrişi în 1930/1931 fiind de 200042 ; în anul 1937/1938 
universitatea a promovat 521 licenţiaţi (84% români) din care l O au obţinut 
şi titlul de doctor43 , din numărul de 3207 studenţi înscrişi în anul 1933/ 
193444; în anul de studii 1938/1939 au fost promovaţi doctori în ştiinţă 17 
licenţiaţi45 . 

Studenţii erau organizaţi în societăţi studenţeşti, care aveau o tradiţie 
mai veche, din perioada gennană a universităţii. Atunci, potrivit tradiţiei 

studenţeşti din spaţiul cultural german, au luat fiinţă diferite societăţi, 

majoritatea naţionale, ale românilor, germanilor, ucrainenilor, evreilor, 
polonezilor: „Arboroasa" (1875), „Junimea" (1878), „Bucovina" (1880), 
„Academia Ortodoxă" ( 1884 ), „Dacia" ( 1905), „Moldova" ( 191 O), „Arboroasa" 
(1921); „Akademische Lcsehalle" (1875), „Austria" (1875), „Gothia" (1876), 
,;Alemannia" (1877), „Arminia" (1879), „Franconia" ( 1890), „Teutonia" (1903), 
„Katholische Deutsche Verbindung Uni tas" (1891 ), „Katolische Dcutsche 
Verbindung Franconia" (1906); „Sojuz" (1875); „Sicz" ( 1902), „Zaporoje" 
(191 O), „Ciomomore" (1913); „Hasmonea" (1891 ). „Zefira" (1897), „Hebronia" 
(1899), „Humanitas" (1900), „Emunah" (1903), „Heatid" (1918); „Ognisko" 
( 1885), „Lechia" (1910)46

. Relaţiile dintre aceste societăţi studenţeşti erau 
reglementate prin convenţii. în spiritul respectului reciproc şi al colegialităţii47 . 
Societăţile studenţeşti româneşti şi-au desfăşurat activitatea în spiritul 
ataşamentului faţă de cultura şi istoria naţională, principii care au devenit şi 

mai actuale în perioada interbelică. 
După unirea Bucovinei cu România studenţii români din Cernăuţi s-au 

reorganizat. Şedinţa societăţilor studenţeşti, din martie 1919, şi-a propus o 
nouă orientare, prin elaborarea unor principii generale de reorganizare -
organizarea unui Centru studenţesc, desăvârşirea operei de consolidare naţională, 
neamestec în politicianism411 • La Adunarea generală a studenţilor români din 

41 O. Bozgan, op. cit .. p. 352, nota 66. 
42 G. Bostan, op. cit„ p. 82. 
43 VI. Trebici, op. cit„ p. 6. 
44 O. Bozgan, op. cil„ p. 352, nota 66. 
4s CU, p. 81. 
46 VI. Trebici, op. cit„ p. 6; M. Grigoroviţă, Învăţământul„ .. p. 165-170. 
47 S-a vorbit chiar de existenţa unui model cultural bucovinean, favorizat de legăturile 

care s-au stabilit între aceste societlţi aparţinând diferitelor naţionalităţi. Cf. VI. Trebici, 
op. cit„ p. 6. 

48 „Glasul Bucovinei", II, 10/23 februarie, 1919. p. 2; 26 februarie/ 11 martie, 1919, 
p. 2. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Cernăuţi s-a hotărât înfiinţarea Centrului Studenţesc „Arboroasa" (23 martie 
1919)49

, care a încercat să unească toate societăţile studenţeşti. Acest lucru nu 
a fost posibil, „Arboroasa" devenind cerc studenţesc, în 1921. Acesta a 
organizat, printre altele, la Roşa, o Academie populară, devenită cu sprijinul 
universităţii cernăuţene (catedra de sociologie), „universitate Ţărănească", care 
a ţinut cursuri de popularizare a rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice ale 
profesorilor cernăuţeni şi conferinţe pe diverse teme culturale50. În perioada 
interbelică au activat „Academia Ortodoxă" - societatea studenţilor teologi, 
„Dacia"51 , „Junimea" - care a contribuit la organizarea unei universităţi libere 
la Câmpulung Moldovenesc, între 1934-1935, unde renumiţi oameni de cultură 
au susţinut prelegeri52

. Alături de acestea şi-au desfăşurat activitatea şi societăţi 
ale minorităţilor naţionale: „Franconia", „Zaporoje", „Ciornomore", „Ognisko", 
„Lehia"53 . Aceste societăţi şi-au încetat activitatea în 1938, când au fost 
desfiinţate54 . 

În ceea ce priveşte sistemul de ajutor material şi asistenţă socială, acordate 
studenţilor, regulamentul pentru acordarea de burse în ţară şi străinătate, publicat 
în 20 septembrie 1923, în M.O. (nr. 137), prevedea acordarea de burse, în 
valoare de: I OOO lei, 600 lei şi semi burse de 300 lei; bursele se acordau în 
funcţie de note şi prin concurs (se susţinea o probă la limba română, sau, când 
era nevoie, la limba maternă şi la specialitatea respectivă), intre 1 şi 15 
octombrie, în prezenţa unei comisii formată din profesori numiţi de Ministerul 
Instrucţiunii Publicc55 . Din darea de seamă a rectorului Valerian Şesan aflăm 
că, în anul de studii 1923/ 1924, din aproximativ 1500 studenţi, au beneficiat 
de burse lunare 125; în 193311934, 245 studenţi au obţinut burse integrale, iar 

49 „Glasul Bucovinei", II, 13/26 manie 1919, p. 2. 
so G. Bostan op. cit„ p. 83. 
51 Pentru istoricul Societăţii „Dacia", vezi monografia lui Filaret Doboş „Socielatea 

Academică Română «Dacia», 25 ani de 11ia/ă s1uden/ească, 21 mai 1905 21 mai 1930, 

f.e., 1930. 
52 Societatea a editat în perioada austriacă „Gazeta pentru popor «Deşteptarea»", care a 

reapărut între 1921-1922, având un conţinut variat, predominând subiectele de istoria românilor 
şi de teologie. Cf. M. Grigoroviţă, op. cit., p. 159. 

53 CU, p. 82. 
54 De altfel, perioada anilor 1930-- 1940 a fost dominată de frământări politice care nu 

au ocolit universitatea cemăuţeană. Criza morală în care se afla România a generat o reacţie de 
natură naţionalistă, care s-a manifestai în rândurile studenţilor bucovineni majoritatea adepţi ai 
mişcării legionare. Tudose Popescu, liderul studenţilor bucovineni, a fost unul din fondatorii 
mişcării legionare, făcând parte din primul grup de legionari închişi la Văcăreşti, în 1924 (cf. 
O. Bozgan, op. cit .. p. 352, nota 65). În anul 1938 mişcările studenţeşti iau amploare, festivitatea 
de deschidere a anului universitar fiind transformată într-o manifestare prolegionară, cerându-se 
eliberarea colegilor arestaţi. Cf. N. Ciachir, Din istoria Bucovinei (1775-1944). Bucureşti, 

Editura Didactică şi Pedagogică R. A., 1993, p. 113 114. 
55 CU, p. 79. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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169 semiburse, din totalul de 3207 studenţi 56 . Studenţii mai primeau burse 
acordate de Primăria oraşului Cernăuţi, Consiliul Eparhial al Mitropoliei 
Ortodoxe, Fundaţia Universitară „Regele Ferdinand 1"57. În perioada românească 
a universităţii cemăuţene s-a dezvoltat şi serviciul de asistenţă socială; un 
merit deosebit revenindu-i lui Ion Nistor, care a iniţiat o veritabilă politică 
socială universitară58 . Din 1921 a luat fiinţă sistemul de asistenţă socială a 
studenţilor, când un comitet compus din profesori şi studenţi se îngrijea de 
studenţii bolnavi59 . În anul de studii 1933/ 1934, Senatul universităţii a hotărât 
înfiinţarea unui Oficiu universitar, cu un birou permanent de informaţii, care 
avea patru secţiuni: asistenţă socială, medicală, sportivă, plasare şi îndrumare 
profesională60 , În 1936, s-a inaugurat Laboratorul de psihotehnică, iar din 
1938, a funcţionat un Serviciu de orientare profesională şi asistenţă psihotehnică 
academică, condus de Alexandru Ieşan, Traian Chelariu şi Pauliuc Burlă. Aici 
s-au întocmit fişe antropologice pentru studenţi şi s-au efectuat examene 
psihologice experimentale pentru testarea aptitudinilor celor cc se orientau 
spre învăţământul profcsional 61 . În octombrie 193 7, s-a inaugurat Preventoriul 
studenţesc de la Gura Humorului, prima instituţie de acest fel din România62 . 

Baza materială a universităţii a fost consolidată în perioada românească63 . 
Aceasta dispunea de trei cămine studenţeşti, proprietăţi în Cernauca - aici a 
fost organizată o colonie de vară pentru odihna studenţilor; în 1925, la 
insistenţele lui Ion Nistor, Ministerul Instrucţiunii Publice cedează un teren de 
6000 m în Cernăuţi, pentru construirea unui local al Universităţii64 . 

În activitatea universităţii, un rol important 1-a avut biblioteca. Originile 
acesteia sunt plasate în perioada austriacă, când, la 1852 a luat fiinţă Biblioteca 
Ţării. cuprinzând aproximativ 2000 volume65 . În 1875 biblioteca a fost integrată 
universităţii, având atunci 15544 volume66, la care s-au adăugat şi altele - din 
bibliotecile particulare - cumpărate de guvern, însumând 31306 cărţi67 . În anii 

56 G. Bostan, op. cit .. p. 80. 
<, R. Cândea. op. cit„ p. 271. 
5H O. Bozgan, op. cit., p. 352-354. Ion Nistor fusese şi ministru în anumite perioade în 

guvernul României, lucru care a facilitat aqiunile lui de întărire a bazei materiale şi sociale ale 
universităţii. 

59 R Cândea, op. cit., p. 271. 
60 M. Grigoroviţă, Universitatea„., „Glasul Bucovinei", li, 1995, nr. 2 (6), p. 128. 
61 O. Bozgan, op, cit., p. 353-354. 
62 M. Grigoroviţă, op cit. p. 127. 
63 În 1918, universitatea dispunea de două clădiri. construite de Fondul Religionar Ortodox 

Român şi Primăria oraşului Cernăuţi. Facultatea de Teologie se afla în complexul Reşedinţei 
Mitropolitane. 

1
'
4 O. Hozgan, op. cit., p. 351. 

65 Ibidem, p. 353, nota 68. 
66 M. Grigoroviţă, lnvăţământul„ ., p. 161. 
1
'
7 Eugen I. Păunel, Biliboteca Univer.fităţii din Cernăuţi. „Boabe de grâu" (Bucureşti), 

IV, nr. 4, 1933, p 230. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ce au urmat fondurile bibliotecii au crescut (în anul 1913 biblioteca a 
primit încă 7000 volume)68 . În timpul primului război mondial, deşi s-a 
decis evacuarea şi transferarea ei la Viena, biblioteca a rămas intactă, 

trecând fără dificultăţi sub administraţie românească. O dată cu exodul 
profesorilor germani de la universitatea cernăuţeană; s-a încercat şi 

evacuarea bibliotecii, însă, la insistenţele lui Ion Nistor, biblioteca şi-a 

continuat activitatea. Între cele două războaie mondiale biblioteca a fost 
condusă de Nectarie Cotlarciuc (1919-1923 ), Constantin Mandicevschi 
(1923-1930)69 , Eugen Păunel (1930-1940)70. 

Biblioteca universităţii a avut şi o rodnică activitate ştiinÎifică - s-au 
organizat manifestări şi expoziţii ştiinţifice; din 1923 biblioteca a realizat 
o. colecţie de cărţi şi reviste pedagogice apărute în ţară71 , în mai 1934, 
biblioteca, răspunzând invitaţiei Fundaţiei Culturale Regale, a organizat 
expoziţia „Bucovina în cărţi şi icoane", prezentând monografii istorice şi 

geografice despre Bucovina, reviste, dicţionare, calendare vechi etc.; 
expoziţia din 1925 a avut ca temă răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, 

prezentând piese şi documente necunoscute până la acea dată; în acelaşi an 
s-au organizat „Săptămâna Cărţii, o expoziţie închinată istoriei şi literaturii 
cehoslovace 72 etc. 

Pc lângă Biblioteca Universităţii din Cernăuţi s-au creat şi biblioteci 
seminariale de specialitate 7\ îmbogăţite cu carte românească, in întreaga 
perioadă interbelică înregistrându-se o dublare a numărului de cărţi, rod al 
politicii culturale promovate de statul român. În iunie 1918, ea avea un fond 
de 230928 volume, care a înregistrat creşteri: 1919 - 222000 tomuri şi 14000 
lucrări ale bibliotecii Facultăţii de Teologie74; în urma apelului lansat de 
Universitatea din Cernăuţi; „daţi-ne carte românească", publicat în ziarele şi 

6~ „Glasul Bucovinei", li, 9 octombrie 1919, p. 3. 
69 Venit de la Universitatea din Viena, C. Mandicevschi a introdus o metodă modernă a 

întocmirii cataloagelor sistematice şi topografice. Tot el a elaborat şi proiecte de lege cu privire 
la funcţionarea bibliotecilor, prezentate spre examinare la consfătuirea bibliotecarilor din România, 

organizată la Cernăuţi, în iunie 1922, multe din inovaţiile sale fiind aplicate în bibliotecile din 
România. Cf. G. Bostan, op. cit„ p. !13-84. 

70 Dimitrie Vatamaniuc, Eugen Păunel şi activitatea sa. „Analele Bucovinei", I nr. 2. 
1994, p. 269 277. 

71 „Junimea Literară", XII, nr. 11-12, 1923, p. 464. 
72 M. Grigoroviţă, Universitatea.„, „Glasul Bucovinei", li, nr. 2 (6), 1995, p. 125. 
73 Printre acestea s-a remarcat biblioteca seminarului de istoria românilor, înfiinţată în 

anul 1919 de către Ion Nistor, care, în 1937, avea un fond de 3331 lucrări. Cf. Doina Huzdup, 
Ion I. Nistor şi rolul său în viaţa culturală a Cernăuţiului. „Analele Bucovinei", I, nr. 2, 1994, 
p. 246. 

74 „Glasul Bucovinei", li, 9 octombrie. 1919, p. 3. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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revistele din ţară75 , fondul de carte a crescut: în 1927 biblioteca avea 312252 
volume, din care 60807 în limba română (19,5%)76, până în 1932 biblioteca 
îmbogăţindu-se cu alte volume77. În 1935/1936 biblioteca avea 420140 vo
lume, la egalitate cu fondurile Academiei Române (fără manuscrise)78 . Din 
acest an încep şi lucrările pentru ridicarea unui nou edificiu al bibliotecii 
(până atunci biblioteca funcţiona în incinta Facultăţii de Drept), depozitul de 
carte fiind construit pentru a adăposti până la I 000000 de volume. Din 1939 
aici a funcţionat o legătorie şi Tipografia Universităţii79 . În 1938, biblioteca 
avea 472259 volume (din care 180107 în limba română)80, în 1939, 495121 
volume81 , ajungând să dispună, în preajma celui de al doilea război mondial, 
de un fond de peste 540000 volume82, fiind considerată a doua bibliotecă a 
României, după cea a Academiei Române83 . 

În vremea celui de al doilea război mondial şi a ocupaţiei ruseşti ( 1940-
1941 ), au fost transferate la Lemberg 31283 volume de la secţia Facultăţii de 
Drept84, readuse în 1943, tezaurul bibliotecii fiind îmbogăţit cu aproximativ 
90000 cărţi ruseşti85 . 

În contextul evoluţiei societăţii româneşti în perioada interbelică, 
Universitatea din Cernăuţi s-a impus în circuitul valorilor culturale prin 
prestigioasa activitate pe care a desfăşurat-o. Situaţia specifică cu care această 
instiluţie s-a confruntat până la 1918 ţinea de imposibilitatea unei dezvoltări 
culturale fireşti, prin caracterul german care i s-a atribuit. Accesul la valorile 
culturii germane, văzut ca o „posibilitate a realizării unei gândiri europene"R6 

a fost un fenomen cu implicaţii mai largi, care nu a împiedicat intelectualitatea 

75 „Junimea Literară'', XIII, nr. 7--8, 1924, p. 392. Conform deciziei Parlamentului 
României, din 27 noiembrie 1922, biblioteca primea gratuit câte un exemplar din producţia 
fiecărei edituri din Rumânia; de asemenea s-au ub\inul lucrări din străinătate: Franţa, Germania, 
Italia, Polonia, URSS, Liga Naţiunilor. Cf. CU, p. 82. Între 1923-1924, s-a întocmit de către 
Ministerul Instrucţiunii Publice o donaţie bugetară extraordinară pentru acoperirea lipsei de 
carte românească, completată şi prin donaţiile Academiei Române, Casei Şcoalelor, donaţii 

publice. Cf. Eugen Păunel, op. cit., p. 235. 
76 R. Cândea, op. cit., p. 273. 
77 Eugen Păunel, op. cit., p. 235. 
78 M. Grigoroviţă, Învăţământul„., p. 161; O. Bozgan, op. cit .. p. 353, nota 68. 
79 Ion Nistor, Zece ani„., p. 390--391. 
llO M. Grigoroviţă, Universitatea„., „Glasul Bucovinei", II, nr. 2 (6), 1995, p. 124. 
81 CU, p. 82. 
82 VI. Trebici, op. cit., p. 6. 
83 M. Grigoroviţă, I nvăţământul. „. p. 161. 
84 Biblioteca Universităţii din Cernăuţi. 6 VI/ 1942-30 IX 1942. Raport prezentat de dr. 

Teodor Bălan. directorul bibliotecii, Cemăuţi-Lemberg, 1942, p. I. 
85 Ion Nistor, op. cit., p. 390-391. 
86 R. Wagner, Die lnauguralion der rumănischen Universităt in Czernowitz, în „Kaindl 

Archiv", Mitteilungen der Raimund Friedrich Kaindl Gesellschaft, Heft 3, Stuttgart, 1982, p. 11. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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românească din Bucovina să cultive ideea naţională - rolul societăţilor 

studenţeşti a fost relevant în acest sens - această experienţă conturându-se 
într-o sinteză proprie care a influenţat dezvoltarea universităţii după 1918, pe 
calea unui autentic progres. 

Calitatea învăţământului universitar cemăuţean, care a format o elită 

intelectuală şi politică87 , activitatea didactico-ştiinţifică a profesorilor, creatori 
de şcoală (de istorie, teologie, chimie, biologie, matematică, fizică), recunoscută 
nu numai în Bucovina, o parte dintre ei membrii ai Academiei Române (Ion 
Nistor, Eugen Herzog, Al. Priespovici Teofil Sauciuc-Săveanu, Al. Tzigara 
Samurcaş, Mihai Guşuleac, Constantin Hurmuzachi, Eugen Bădărău, Simeon 
Stoilov, Gheorghe Vrânceanu, Miron Nicolescu), ecumenismul academic 
bucovinean88, prestigiul acestei instituţii în străinătate89 , toate au fost coordonate 
ale dezvoltării Universităţii româneşti din Cernăuţi, în sprijinul ideii de progres 
cultural care a marcat întreaga perioadă interbelică. 

Resume 

L'auteur met cn lumiere l'evolution de l'Universite de Cernăuţi, pcndant la periodc de 
l'entre-deux-guerres, de point de vue institutionnel. Cette mstitution a eu un role distincti f dans 
le developpement de la science roumaine, etant considerce unc de Ies plus importantes institu
tions d'enseignement superieur de la Roumanie. 

H7 În discursul inaugural din 24 octombrie 1934, Ion Nistor aprecia, în spiritul concepţiilor 
epocii, rolul universităţilor, care sunt „adevărate uzine în care se făureşte şi se modelează 
spiritul de creaţie al conducătorilor de mâine ai destinelor neamului nostru". Cf. O. Bozgan, op. 
cit .. p. 353. 

HH Relaţiile interconfesionale - principalele religii din Bucovina erau: ortodoxă, 

romano-catolică, evanghelică, mozaică - şi raporturile interetnice - între români, ucraineni, 
germani, evrei şi polonezi - şi-au găsit la Facultatea de Teologie un bun teren de manifestare, 
oferind „un exemplu tipic de integrare intre etnii cu preţuirea valorilor culturale ale fiecăruia". 
Cf. VI. Trebici, Facultatea de Teologie .... p. 52-53. 

89 S-au dezvoltat legături ştiinţifice ale universităţii cernăuţene cu instituţii de învăţământ 
superior din străinătate (Franţa, Italia, Spania,.Germania etc.). Astfel, la Cernăuţi vor conferenţia 
Oliver Martin, profesor la Facultatea de Drept din Paris, Guido Calza, profesor la Universitatea 
din Roma, Giacomo De Voto, profesor de glotologie indoeuropeană la Universitatea din Florenţa, 
Aime Cotlon, profesor de fizică la Sorbona şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Franţa, 
H. Focillon, filolog la Universitatea din Sorbona. Cf. Doina Huzdup, op. cit .. p. 254; 
M. Grigoroviţă, op. cit., p. 163. Între anii 1933-1938, au fost proclamaţi „doctor honoris causa'' 
ai universităţii nouă oameni de ştiinţă din străinătate; I. Nistor, op. cit .. p. 385. 
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ARMATA ROMÂNĂ ÎN POCUŢIA 

ION ZADIK 

Armata română, sub comanda generalului Iacob Zadik, primeşte o nouă 
misiune, la câteva luni după evenimentele din Bucovina din octombrie, 1918. 
Această nouă misiune, de mare responsabilitate, privea intrarea oştirii române 
în Pocuţia, pentru stabilirea ordinei. La 23 mai 1919, generalul Zadik dă 
proclamaţia prin care anunţă începerea acestei acţiuni. 

Cunosc evenimentele ca martor ocular. Absolvent al Liceului Militar de 
la Mănăstirea Dealu, încadrat în armata română ca ostaş în tennen, l-am însoţit 
pe tatăl meu în Pocuţia. 

La 24 mai, trupele române, grupate pe trei coloane, comandate de coloneii 
Cănciulescu, Răuţoiu, Daşchievici, Gerota, au intrat în Pocuţia şi s-au angajat 
în urmărirea unităţilor ucrainene, în parte bolşevizate, conduse de tânărul arhiduce 
Wilhelm de Habsburg, pe nume ucrainizat, Cneaz Waisyl Wasehyase Stepanewiz. 
Acestea, nefiind în măsură să susţină ciocniri cu ostaşii români, au trecut la 
tactica replierilor, vizând cedarea terenului pas cu pas. Ostaşii noştri au ripostat 
prin străpungeri în forţele adverse, realizând capturi de prizonieri, ce provocau 
dezorganizarea şi deruta lor. Cea mai preţioasă şi spectaculoasă captură, survenită 
la Jubia pe Ceremuş, a fost aceea a comandantului Wilhelm, care a devenit 
prizonier şi, conform ordinului comandantului suprem, a fost trimis la Mănăstirea 
Căldăruşani, lângă Snagov, de unde, apoi, eliberat, a plecat în Ucraina. La 
26 mai s-a definitivat ocuparea, ultimele rămăşiţe ucrainene fiind împinse dincolo 
de frontiera de nord a Pocuţiei. 

Se înfăptuise, astfel, joncţiunea cu armata polonă şi legătura cu trupele 
române din Maramureş. 

Pentru organizarea din interior, vizând liniştea şi ordinea publică, a luat 
fiinţă Comandamentul Teritorial la Colomeea, sub conducerea colonelului Liciu. 
Fără îndoială, au fost întâmpinate şi greutăţi, inerente, de altfel, colaborării 
dintre două regimuri diferite (administraţia locală menţinută şi organele de 
supraveghere ale ocupantului). Datorită însă instrucţiunilor difuzate privind 
calmul, tactul şi armonia dominantă, totul a decurs în ordine, evitându-se 
eventualele diferende. Operativ, Pocuţia s-a împărţit în trei sectoare: Zastavna, 
Horodenca şi Otynia, acestora revenindu-le misiunea supravegherii şi apărării 
frontierei de nord, precum şi oprirea invaziei trupelor bolşevizate. 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 367--368, Bucureşti, 1998 
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În legătură cu excepţionalul act militar prezentat, reproducem din „Studii 
şi materiale din istoria contemporană" (voi. II, p. 275) un extras care se referă 
la aceste evenimente: ,,Încă din timpul desfăşurării Conferinţei de Pace de la 
Paris, s-a stabilit legătura amicală între delegaţia poloneză şi delegaţia română. 
Paderevski şi I. Brătianu şi-au făcut promisiuni în legătură cu viitoarele fruntarii. 
O altă acţiune comună, pusă la cale tot în 1919, a fost şi aceea întreprinsă de 
Divizia a 8-a română de sub comanda generalului Zadik, care a ocupat la 
24 mai linia Nadnor-Otinia-Niewska şi a făcut joncţiunea cu armata polonă. 
Dintr-o scrisoare adresată de delegaţia de la Paris către I. Brătianu, reiese că 
între România şi Polonia existau încă de atunci relaţii deosebit de cordiale. 
Roman Dmowski cerea, în numele delegaţiei poloneze, să se dea instrucţiuni 
generalului Zadik, în scopul de a stabili caracterul de colaborare cu totul 
prietenesc al României în calitatea sa de aliat al Poloniei ... ". 

Ocupaţia armatei române a durat până la 14 august 1919. Protocolul de 
predare s-a încheiat la Stanislav, la 17 august, între generalul Zadik, 
reprezentând statul român, şi generalul comandant al armatei polone de sud-est, 
reprezentând statul polon. Din delegaţia română, deplasată la Stanislav, mai 
făceau parte colonelul Cănciulescu, căpitanul Şerbănescu, locotenentul Atanasiu 
D., sublocotenentul .Gallin şi subsemnatul (fără misiune oficială). 

De remarcat, atmosfera amicală şi caracternl solemn, generalul comandant 
al armatei polone toastând pentru regele Ferdinand şi generalul Zadik pentru 
preşedintele Poloniei. 

Predarea s-a efectuat între 18-25 august 1919. 
Merită relatate momentele de înălţare sufletească, adâncă recunoştinţă şi 

mulţumire exprimată de populaţia tuturor naţionalităţilor faţă de sprijinul acordat 
de statul român şi comportarea exemplară a trupelor române. 

În mod oficial, naţionalităţile, în frunte cu cea poloneză din Pocuţia, au 
ţinut să aprecieze conduita ostaşilor români în timpul ocupaţiei. 

Prin Proclamaţia dată la plecarea din Pocuţia, comandantul armatei române 
de ocupaţie, aducând mulţumirile sale tuturor autorităţilor şi întregii populaţii 
pentru ordinea şi liniştea ce au păstrat-o în timpul ocupaţiei, urează tuturor 
spor la muncă pentru a readuce frumoasa şi bogata provincie la înflorirea ei 
de altădată. Proclamaţia este semnată: Comandantul Armatei Române de 
ocupaţiune din Pocuţia, general /. Zadik, Colo mea, 17 VIII, 1919. 

Resume 

I. Zadik presente quelques pages de ses memoires concemant Ies actions de l'armee 
roumaine en 1919, en Pocuţia. 
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FOLCLOR. ETNOGRAFIE. ARHITECTURĂ 

ARHITECTURA GOTICĂ ÎN STILUL MOLDOVENESC 
DIN SECOLELE AL XV-LEA ŞI AL XVI-LEA 

MIRA VOITEC-DORDEA 

Statul moldovean apare în a doua jumătate a secolului al XV-iea ca o 
formaţiune politică strâns legată de lumea occidentală, prin relaţiile sale cu 
regatele feudale catolice ale Ungariei şi Poloniei. Aceste legături politice ale 
statului moldovean se reflectă şi în arhitectură. În acelaşi timp, tendinţele 
expansioniste ale Bisericii Catolice, fără să ajungă la rezultatele scontate -- de 
introducere a catolicismului ca religie de stat - au avut ca cf ect să facă cunoscute 
în Moldova, prin construirea în stil gotic, a unui număr de biserici şi aşezăminte 
mănăstireşti catolice, a unor clemente de detaliu specifice arhitecturii gotice, 
familiarizându-i astfel pe constructorii moldoveni cu aceste elemente şi cu arta 
cioplirii în piatră. 

Activitatea constructivă din timpul domniei lui Ştefan cel Marc a încL·put, 
pc de o parte, cu întărirea şi amplificarea cetăţilor moştenite de la predecesori, 
pe de altă parte, cu construirea unor fortificaţii de pământ sau piatră noi şi a 
continuat cu un important număr de curţi domneşti. Urmărind începuturile 
acestui vast program, putem afirma că alfabetul decorativ al clementelor de 
piatră făţuită din arhitectura laică este acelaşi cu cel folosit în construcţiile 
religioase de mai târziu. 

Arhitectura militară avea un caracter tipic feudal şi un aspect pc care 
l-am putea numi „internaţional'', cerut de funcţiunea ei, aşa încât din analiza 
acestei arhitecturi n-am putea extrage prea multe trăsături specific locale. Este 
probabil că pentru lucrul la cetăţi s-a făcut apel la meşteri străini, în special 
pietrari, care vor fi lucrat pc lângă meşterii localnici. 

Arhitectura militară ne interesează însă prin formulele arhitectonice pe 
care le putea comunica arhitecturii civile şi religioase, ca şi prin clementele 
comune pe care le putea avea cu aceasta, în special în decoraţia de piatră. 

Pentru definirea stilului moldovenesc ne sunt de ajutor puţinele vestigii 
de arhitectură civilă de epocă, păstrate pe alocuri, dar nici un monument 
întreg. În această privinţă suntem reduşi la conjuncturi bazate pe aceste vagi 
„urme răzleţe şi nu totdeauna sigure"1. Aspectul şi caracteristicile generale ale 

1 Istoria artelor plastice în România. voi. I, Bucureşti, Editura Meridiane, 1968, p. 295. 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 369-386, Bucureşti, 1998 
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stilului moldovenesc trebuie deduse deci din ceea ce cunoaştem asupra 
arhitecturii religioase, având în vedere şi faptul că materialele, parte din 
decoraţie, meşterii arhitecţi şi pietrari au fost fără îndoială aceiaşi. 

Este incontestabil că stilul moldovenesc de arhitectură în liniile sale 
fundamentale tradiţiei de arhitectură postbizantină. În acelaşi timp însă, este 
evidentă prezenţa unor elemente de origină gotică în componenţa acestui stil. 

Două trăsături caracteristice stilului moldovenesc, pe de o parte îmbinarea 
elementelor de stil bizantin şi gotic, iar pe de altă parte originalitatea rezultantei 
acestei îmbinări, datorită unui geniu local, au fost observate chiar de primii 
cercetători ai fenomenului. Această constatare pledează pentru evidenta 
singularitate a arhitecturii moldoveneşti în istoria stilurilor europene. 

Elementul care a dat cel mai mult loc discuţiilor de până acum şi care 
particularizează stilul moldovenesc în evoluţia arhitecturilor postbizantine este 
clementul gotic, care ocupă un loc privilegiat în fenomenul pe care îl tratăm. 

Originalitatea constă în cea mai înaltă măsură în soluţiile găsite boltirii. 
Este vorba de un sistem ingenios combinat din arce piezişe în consolă, 
pandantivi, tamburi cilindrici şi calote sferice, sistem care, aşa cum s-a afirmat, 
„nu-şi găseşte - luat în ansamblu şi în formele lui particulare - corespondent 
în nici o altă arhitcctură"2 . Numai în stilul moldovenesc întâlnim o asemenea 
formă de boltire. asociată în mod original unei sinteze la fel de originale, în 
care sunt reunite elemente arhitecturale bizantine şi gotice. Pe linia acestei 
confluenţe se înscrie, de altfel, şi folosirea în sistemul de boltire moldovenesc 
a unor forme constructive specifice arhitecturii bizantine, ca arce în plin centru, 
pandantivi şi calote sferice. Arcele piezişe ne sugerează, prin modul lor de 
aşezare, ogivele gotice. Se realizează, astfel, un modest constructiv, în care 
spiritul gotic îşi află un loc aparte. Ne referim la verticalitatea şi relansarea 
volumelor, la o relativă uşurare a maselor constructive şi la întrebuinţarea 
raţională în economia construcţiei a elementului de factură bizantină, după 
soluţii vizibil inspirate de o familiaritate cu arhitectura gotică3 . 

În faţa acestui fenomen, cercetătorii, încă de la Hlavka, au încercat un 
sentiment pe care nu şi l-au explicitat întotdeauna, acela de a se găsi în faţa 
unei soluţii de spirit gotic, dar şi în prezenţa unor certe elemente de tradiţie 
bizantină, fără a putea nega originalitatea îmbinării unor experienţe de 
arhitectură atât de diverse. 

Prezenţa elementelor gotice în stilul moldovenesc a fost explicată prin 
migrări de meşteri şi prin relaţiile variate ale Moldovei cu regiunile învecinate, 
ardelene, ungare şi polone. Cunoscând rolul important pe care personalitatea 

2 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, voi. I, Bucureşti, Editura Academiei, 
1963, p. 239. 

·1 Observaţiile juste în acest sens ale lui Joseph Hlavka, Die g1: or. Kirchenbauten in der 
Bukowina. în „Osterreichische Revue ", 1866, 4, Heft, p. I 06 şi urm. şi Joseph Lehner, Der 
By:untinisch-gotische WO!bungsbau in der Molda11 von 15. his 17. Jahrhundem. Wien, 1947. 
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ctitorului şi vederile lui îl aveau în realizarea vechilor noastre construcţii, se 
cuvine să insităm asupra acestui numitor comun al genezei monumentelor 
moldoneneşti din a doua jumătate a secolului al XV-lea şi anume asupra 
faptului că majoritatea lor au fost datorate iniţiativelor şi zelului lui Ştefan cel 
Mare. Dar, cele mai intense legături spre apus ale voievodului ne îndrumă 
către regatul f eu dai ungar din epoca lui Matei Corvin. 

Ştefan cel Mare a moştenit conducerea unui stat confruntat cu numeroase 
probleme pe plan politic, militar, social şi cultural şi marele merit al acestui 
voievod a fost modul în care a reuşit, în numai o jumătate de secol, să aducă 
rezolvări durabile acestor probleme. 

Remarcăm că generalizarea programului de construcţii al domnului, 
crearea unei emulaţii vizibile prin ctitoriile boiereşti după un model impus de 
cele voievodale, ritmul viu al execuţiei (numeroase monumente sunt construite 
în numai câteva luni), capacitatea de a investi sume importante şi de a angaja 
forţe de muncă numeroase la asemenea construcţii, vădesc o participare generală 
la opera culturală, inspirată şi îndrumarea de Ştefan. 

Dacă documentele istorice au înregistrat în special momentele de tensiune 
ale relaţiilor statului moldovenesc cu regatele ungar şi polon, caracterul real 
al acestor relaţii este demonstrat de documentele de ordin economic şi cultural 
care înclină mai degrabă spre lungi perioade de schimburi folositoare şi de 
colaborare. Considerând harta politică a Europei răsăritene de Est şi Sud-Est, 
în a doua jumătate a secolului XV, nici nu putem afla alte relaţii mai stăruitoare 
şi mai profitabile pentru statul moldovenesc. Ştefan cel Marc ia domnia câţiva 
ani după căderea Constantinopolului. Imperiul bizantin căzuse, ţaratele bulgar 
şi sârb fuseseră desfiinţate, epopeea lui Ioan Corvin se încheiase şi câteva 
formaţii politice balcanice (în Albania, Bosnia, Macedonia), îşi trăiau ultimii 
ani de rezistenţă antiotomană. Ţara Românească continua cu succese variabile 
această rezistenţă, ilustrată în special de Vlad Ţepeş. Rusia de Sud reprezenta 
un vast teritoriu controlat de incursiunile Hoardei de Aur, ceea ce crea o 
zonă de instabilitate care izola teritorial Moldova, atât de Marele Cnezat al 
Moscovei, cât şi de ultimele formaţii bizantine din Crimeea. Este adevărat 
că, angajat în rezistenţa antiotomană şi legat de lumea orientală prin raţiuni 
confesionale sau alianţe de familie, Ştefan are legături cu orice factor politic 
din această zonă, capabil să se ralieze programului său militar. De aici, 
cunoscutele raporturi cu Mangopul, curtea din Moscova, genovezii din Marea 
Neagră sau chiar cu sultanul Uzun Hassan din Persia. Asemenea legături au 
putut facilita sporadic şi contacte de ordin artistic, dar condiţiile generale nu 
le-au putut conferi un rol precumpănitor în formele de arhitectură şi arată 

care se elaborau atunci în Moldova. 
Dimpotrivă, stabilitatea, puterea politică şi militară, continuitatea de 

creaţie din regatele catolice europene şi mai ales o certă unitate de interese, http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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trebuia să apropie Moldova de aceste state. Deşi în repetate rînduri, ajutorul 
militar şi economic solicitat de Ştefan prin ambasadele trimise la curţile 
occidentale nu s-a bucurat de audienţa aşteptată, este neîndoielnic că 
evenimentele din Moldova, ţară situată în primul front antiotoman al vremii, 
erau urmărite cu interes la aceste curţi, care, în cazul unei înfrîngeri a lui 
Ştefan, trebuiau de îndată să-şi modifice raporturile cu turcii. În sfârşit, 
urmărirea evoluţiei aşezărilor orăşeneşti din zona de vest a Moldovei cu o 
puternică penetraţie saxonă şi catolică, integrată structural şi instituţional 

societăţii moldoveneşti, reprezenta o zonă de osmoză a formelor de cultură, 
căreia îi găsim un interesant corespondent pe celălalt versant al Carpaţilor, 
în special în zona Bistriţei, controlată adesea din punct de vedere politic de 
voievodul din Suceava. 

Conflictul lui Ştefan cu Matei Corvin, marcat de ocuparea Chiliei în 
1465, de intervenţia moldoveană în mişcarea separatistă din Transilvania din 
1466-1467 şi de campania ungară nereuşită, terminată prin înfrîngerea de Ia 
Baia în acest din urmă an, reprezintă un simplu episod trecător în relaţiile 
moldavo-ungare. Este cunoscută asistenţa primită de Bogdan, tatăl lui Ştefan, 
din partea lui Ioan de Hunedoara; în anii dinaintea ocupării tronului, Ştefan 
a aflat adăpost în acelaşi mediu - Ţara Românească, pc atunci cîrmuită de 
aliaţi ai guvernatorului Transilvaniei. Numai încercarea lui Matei Corvin de 
a-l folosi pe pribeagul Petru Aron, refugiat în Transilvania, pentru a interveni 
în politica internă moldovenească, explică vremelnica vrăjmăşie din 1465-
1470. În anii urm~tori, Moldova reia şi amplifică relaţiile cu statul ungar, 
relaţii care se traduceau politic prin alianţe militare, dar care negreşit facilitau 
schimburile economice şi culturale. În acest context politic se înscrie acordarea 
de către Matei Corvin a celor două feude transilvănene, Ciceiul şi Cetatea 
de Baltă. 

Dimpotrivă, relaţiile cu Polonia se deteriorează progresiv în timpul 
domniei lui Ştefan. Punctul lor de plecare fusese de rău augur: un teritoriu 
contestat (Pocuţia); sprijinul acordat de polonezi uzurpatorului Petru Aron, 
care duce la conflicte militare încă din primii doi ani ai domniei lui Ştefan; 
pretenţia poloneză de a-şi exercita efectiv o suzeranitate, în realitate mai mult 
formală, asupra statului românesc din sud. Aceste relaţii politice, în general 
încordate, nu excludeau fireşte schimburi economice şi posibilitatea în cadrul 
lor, a unor schimburi culturale. Nu trebuie uitat însă că, sub acest raport 
cultural, tot ce putea interesa Moldova îi era oferit în formele înalte datorate 
patronatului lui Matei Corvin, de către Transilvania vecină. De altfel, după 
cum vom arăta mai departe, tocmai în anii de îmbogăţire a programului de 
construcţii al lui Ştefan (ultimele două decenii ale secolului XV-iea), datorită 
umilinţei inutile de la Colomeea (1485) şi a tratatului de pace polono-turc 
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( 1487), Ştefan se orientase tocmai atunci spre o intensificare a relaţiilor sale 
cu Transilvania şi Ungaria. Din aceeaşi perioadă datează incursiunea lui Ioan 
Albert în Moldova şi înfrângerea sa la Codrul Cosminului. 

Se poate afirma că această orientare a politicii externe moldoveneşti 
către Transilvania şi Ungaria constituie: o permanenţă a istoriei acestei ţări, 
pentru întreg secolul al XVI-iea, ceea ce ne explică frecventele intervenţii ale 
lui Petru Rareş la vest de Carpaţi, paralel cu conflictele sale cu Polonia, pentru 
stăpânirea Pocuţiei; intensificarea raporturilor cu lumea germană, tot prin zona 
Transilvaniei, în perioada lui Despot Vodă; politica lui Alexandru Lăpuşneanu 
în sprijinul lui Ioan Sigismund Zapolya, principele acestei provincii. Constatăm, 
astfel, o lungă continuitate de interese şi legături transilvănene ale Moldovei, 
de la mijlocul secolului al XV-iea pînă la sfirşitul secolului al XVI-iea. Pentru 
tot acest interval, istoria arhitecturii moldoveneşti, aşa cum va apărea în paginile 
următoare, vădeşte contacte cu arhitectura din Transilvania, activitate a 
meşterilor zidari şi pietrari din centre ardelene sau germane, în slujba 
programelor de construcţii ale principilor moldoveni. 

Spuneam înainte că principalele contacte europene ale lui Ştefan cel 
Marc erau îndreptate către regatul lui Matei Corvin şi în special către 

Transilvania. Unii autori.i au presupus chiar prezenţa lui Ştefan înainte de 
luarea domniei la curtea lut Ioan Corvin de la Hunedoara. Deşi pînă în prezent 
nu s-au descoperit documente care să confirme această supoziţie, ca merită a 
fi luată în consideraţie. În acest caz s-ar putea presupune că tînărul prinţ a fost 
impresionat de lucrările de artă şi de arhitectură ale Transilvaniei. că a luat 
poate conîact cu diferiţii meşteri cc lucrau acolo. pentru ca ulterior să apeleze 
la ci pentru construcţiile pc care vroia să Ic realizeze în Moldova. 

Deşi această ipoteză ni se parc atrăgătoare. lipsa documentelor pune 
frână imaginaţiei. Dar relaţiile transilvănene ale Moldovei, precum şi 

similitudinea formelor de decoraţie gotică ale celor două principate ne permit 
să afirmăm că apelul la meşteri pietrari specializati, care ulterior au format o 
şcoală în Moldova, s-a făcut în Transilvania. 

Relaţiile politice şi economice ale statului moldovenesc în secolul al 
XV-iea aşa cum au fost înfăţişate în rândurile precedente, ne definesc şi zona 
de răspândire a arhitecturii gotice din Europa Centrală şi Orientală, de unde 
se puteau cu mai multă probabilitate exercita influenţe asupra stilului 
moldovenesc în formare. Nu vrem prin aceasta, fireşte, să contestăm posibilitatea 
unor contaminări fortuite la mari distanţe, prin meşteri, cu atât mai mult, cu 

4 Unele pasaje din Istoria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc, de N. Iorga, 
Bucureşti 1904, ne permit să credem în prezenţa lui Ştefan la cuttea lui Iancu de Hunedoara 
în 1449. Vezi op. cit„ p. 46, 55. Vezi, de asemenea, Manole Neagoe, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 
Edit. Albatros, 1970, p. 16. 
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cât cunoaştem raza întinsă a legăturilor moldoveneşti care, în special sub 
domniile lui Ştefan cel Mare sau Petru Rareş, atingeau spre vest centre impor
tante din Germania, ca Niirenbergul5. 

În ce priveşte locul elementelor gotice din stilul moldovenesc - problemă 
atât de mult discutată - trebuie arătat de la bun început că în construcţiile 
moldoveneşti, fie laice, fie religioase, nu întîlnim decât elemente care permit 
asocierea lor într-o sinteză moldovenească, dar care nu s-a putut identifica cu 
nici un edificiu executat potrivit principiilor stilului gotic. 

Prezenţa elementelor gotice apare pronunţată în anumite părţi ale 
decoraţiei monumentelor şi anume, în tratarea ancadramentelor de portaluri şi 
ferestre, a profilelor soclurilor şi contraforţilor, a detaliilor de piatră ale pilelor 
interioare, a bolţilor pe nervuri de piatră şi a lespezilor sau chivoturilor funerare; 
toate aceste elemente de detaliu aparţin în mod neîndoios stilului gotic. Această 
concluzie ne este îngăduită de comparaţia detaliilor monumentelor moldoveneşti 
din epoca amintită cu alte exemple gotice din monumentele de arhitectură 
moldovenească ale secolului al XV-iea va purta în mod precumpănitor asupra 
ancadramentelor, care ne oferă cele mai multe date comparative. 

Primul fenomen care ne atrage atenţia este acela că, în monumentele 
religioase analizate, fiecare ancadrament se situează într-un tip funcţional precis: 
portaluri principale de pronaos; portaluri de exonartex, portaluri interioare, 
ferestre mici de naos şi altar (întâlnite în anumite cazuri şi la pronaos) şi 

ferestre mari de pronaos sau exonartex. De adăugat, în sfirşit, variantele lor 
mai simple de la puţinele construcţii laice care s-au păstrat. 

Portalurile şi ferestrele monumentelor moldoveneşti pot fi, de asemenea 
clasificate şi după formele caracteristice ale golurilor şi ancadramentelor. 

Profilatura ancadramentelor portalurilor sau ferestrelor este realizată prin 
intercalarea mulurilor în formă de tor sau pară cu cavete. Între cavcte şi toruri 
intervin, în uncie cazuri, listele separatoare. Mănunchiul de muluri astfel for
mat reazemă uneori pe baze înalte, decorate, sprijinite pe planuri înclinate. 
Partea inferioară a ancadramentului este tăiată fie simplu în unghi drept, fie 
în două sau mai multe planuri teşite care determină în elevaţie faţete verticale. 

Mulurile sunt dispuse în retrageri succesive, care descriu în plan o 
pâlnie - detaliu caracteristic pentru ancadramente în arhitectura gotică. 

Element caracteristic al ancadramentelor dreptunghiulare este încrucişarea 
baghetelor la colţurile superioare, specifică de fapt formelor goticului târziu. 

5 Reamintim pentru ilustrarea acestor relaţii câteva fapte: existenţa unei cronici 
moldoveneşti în limba germană, contemporană lui Ştefan cel Mare, aceea descoperită de 
O. Gorka în Biblioteca de Stat din Miinchen şi publicată de I. C. Chiţimia; includerea inforrnatiilor 
despre Moldova în Chronicum Mundi, Niirenberg 1493, a umanistului Hartmann Schedel; originea 
din acelaşi oraş a medicului lui Ştefan, Klingenspom; relaţiile comerciale ale comunităţii 
orăşeneşti germane din Moldova cu acelea din Germania de Sud. A se vedea pentru toate Istoria 
României, voi. II, Bucureşti, 1964. 
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Din analiza făcută se observă o grupare şi a modului de tratare a acestei 
profilaturi după tipul funcţional de deschidere. 

Urmărind începuturile activităţii constructive în vremea lui Ştefan cel 
Mare am putut constata că ele se manifestă în domeniul arhitecturii militare. 
Am remarcat, de asemenea, că decoraţia în piatră , de factură gotică; este 
aceeaşi cu cea întâlnită la construcţiile religioase. 

Din săpăturile arheologice efectuate la Cetatea de Scaun a Sucevei de 
către Romstorfer, ne-au parvenit fragmente de ancadramente de ferestre şi 

portaluri, care prin asemănarea lor cu cele ale monumentelor religioase, 
îndreptăţesc această concluzie. 

Au fost identificate, de asemenea, printre piesele găsite în „cursa de 
şoareci" de la cetatea Sucevei, unele fragmente decorate, provenind probabil 
de la două balustrade. Una din ele, pe care am încercat s-o reconstituim, 
prezintă izbitoare asemănări cu balustrada pridvorului de la Bălineşti şi cu 
soclul mormântului Mariei de Mangop de la Putna. Acelaşi motiv, tratat 
însă în relief mai adânc , apare şi la balustrada capelei castelului diri Hu
nedoara 6 . (fig . 1,2) 

Fig. I . Suceava - Cetatea de Scaun. 

6 A se vedea Mira Voitec Dordea, Reflexe gotice in arhitectura Moldovei, Bucur~Şt. i , 
Editura Meridiane, 1976. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Fig. 2. Bălinc~ti Biserica Sf. Nicolae. pla11 şi .1'ff(i1111c. 

Faptul că motivul hunedorean a fost probabil preluat de la catedrala 
din Amiens. nu ni se parc a dovedi că un meşter francez ar fi lucrat în 
Transilvania. Raliindu-ne părerii lui Virgil Yătăşianu. credem. mai curând. 
că decoraţia a fost transmisă de numeroşi meşteri pietrari care circulau în 
acea epocă în Europa Centrală. Transpunerea motivului decorativ hunedorean 
în Moldova demonstrează legăturile care au existat intre cele două state. Mai 
mult decât atât, permite supoziţia că Ştefan cel Marc impresionat de lucrările 
de artă şi arhitectură ale Transilvaniei, pe care probabil le cunoştea a făcut 
apel la meşteri ce lucrau acolo, pentru construcţiile pe care vroia să le 
realizeze în Moldova. 

Constatăm în orice caz că asemănarea motivelor decorative de balustradă 
poate fi urmărită până la detalii. Considerăm că acest element constituie o 
însemnată verigă în lanţul de argumente care pledează pentru originea 
transilvăneană a formelor gotice moldovene. Menţionăm că Virgil Vătăşianu 
semnala deja elemente de aceeaşi categorie, ca stema Huniazilor de la biserica 
romano-catolică din Teiuş, al cărui ancadrament patrulob se răspândeşte în 
Moldova tocmai în vremea lui Ştefan cel Mare 7. De asemenea arheologul 
Mărioara Nicorescu a atras atenţia asupra asemănării dintre motivul îngerului 

7 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale in Ţările Române. I. Bucureşti, Editura Academiei 
Române, p. 250-251. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cu aripi deschise care susţine stema Moldovei şi apare reprezentat pe o serie 
de cahle moldoveneşti din secolele XV şi XVI şi acelaşi motiv prezent în 
compoziţia stemei lui Ioan Corvin din luneta portalului de la turnul cu scări 
al castelului din Hunedoara8. 

Revenind însă la ancadramentele de uşi şi ferestre - elemente de 
certă sursă de inspiraţie gotică - observăm că le întîlnim în forme sensibil 
asemănătoare cu cele moldoveneşti în ţările vecine de cultură occidentală. 
(fig.3). 

/_ 

O 1 2 3 4 5 tO M 

Fig. 3. Pătrăuţi - Biserica Sf. Cruce, plan şi secţiune. 

Astfel observăm că tipul de ferestre mici cu rame şi golul dreptunghiular 
este caracteristic pentru arhitectura civilă şi el apare în Europa centrală după 

8 Mărioara Nicorescu, Ceramica ornamentală din sec. XV-XVI de la Suceava în 
„Arheologia Moldovei", IV, 1966, p. 321, fig. 4 şi V. Vătăşianu, op. cit„ fig. 232 şi 237. 
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1450. În acelaşi gen de construcţie a fost folosit, probabil, la început, şi în 
Moldova, unde cele mai vechi exemplare păstrate se găsesc la Cetatea de 
Scaun a Sucevei şi la Turnul Tezaurului de la Putna. 

Ferestre foarte asemănătoare, executate în secolul al XV-iea, întâlnim în 
Polonia, la Cracovia. Acest tip de ferestre este însă caracteristic şi frecvent în 
arhitectura laică a vremii lui Matei Corvin şi răspândit în tot cuprinsul regatului 
feudal ungar începând din această perioadă. Îl întâlnim la Bratislava, la Castelele 
de la Vişegrad şi Koszeg (fiind realizate în cadrul intervenţiilor din vremea lui 
Matei Corvin) şi la Budapesta. În Transilvania, asemenea ferestre apar tot în 
construcţiile civile din timpul domniei lui Matei Corvin. Amintim, în primul 
rând, ferestrele de la Castelul din Hunedoara. Este adevărat că în majoritatea 
monumentelor civile din Europa, ferestrele sunt împărţite în ochiuri, prin 
baghete de piatră, după soluţia introdusă în Transilvania la Castelul din Hu
nedoara. Nu este mai puţin adevărat însă, că tipul de ferestre mici moldoveneşti 
cu o singură deschidere apare tot la Hunedoara, la Castelul Huniazilor şi este 
apoi reluat şi la Sibiu, Cluj sau Bratislava. Pentru tipul mai deosebit de ferestre 
mici de la bisericile din Dorohoi, Tazlău sau Volovăţ, analogia de forme ne 

Fig. 4. Arbore Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan, plan şi secţiune. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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trimite în Saxonia trecând prin monumente din Ungaria. Astfel se pare că după 
angajarea meşterilor pietrari italieni în Ungaria, în secolul al XV-iea, vechi 
saxoni specializaţi în stilul gotic, care aduseseră acest tip de ancadrament în 
regatul ungar de pe valea Elbei, „vor fi lucrat la biserici de sat sau poate au 
fost angajaţi de Ştefan cel Mare în Moldova "9. (fig. 4) 

Trebuie remarcat că şi în Transilvania aceleaşi forme sunt preluate tot 
în a doua jumătate a secolului al XV-iea la portalurile bisericilor din Sibiu, 
Feleac, Viişoara sau Dipşa (ultimele două localităţi sunt în zona 
Bistriţei-Năsăud). 

O analiză comparativă a ferestrelor mari ale monumentelor moldoveneşti 
din timpul lui Ştefan cel Marc, cu ferestrele mari ale monumentelor 
contemporane sau anterioare, în special din Transilvania, dar şi din Slovacia 
şi Polonia, ne duce la concluzii semnificative. (fig. 5,6) 

Fig. 5. Suceava Cetatea de Scaun, restituirea ha/11s1radei tip „Bălineşti ". 

Fig. 6. Hunedoara - Castel, balustradă în capelă 

În ceea ce priveşte motivele decorative din lunetele ferestrelor mari ale 
monumentelor moldovene, trebuie observat că ele sunt caracteristice pentru 
ferestrele bisericilor gotice din întreaga Europă Centrală, încă din secolul al 
XIV-iea, fiind reluate de-a lungul întregului secol al XV-iea până la începutul 
secolului al XVI-iea. Datorită largii lor răspândiri, nu putem să ne dăm seama 

9 Gyula Koroknay Nyirbator szaszorsztigi kape.rnlatai, „ Muemlekvedelem", XII, nr. 2, 
1968, p. 99-100 (portalurile din Nyirbator şi Nagyszekeresem); Istvan . Horvath. Kozepkori 
regeszeti Kutattisok Ksztergom ki:irnyeken, „Miiemlekvedelem", XV, nr. 2, 1971, p. 89, fig. 3 
(portalul din secolul XV la biserica din Bajna). 
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de unde anume au fost ele preluate în Moldova. Este foarte probabil ca meşterii 
care au executat aceste ferestre să fi fost inspiraţi de modelele existente ale 
bisericilor gotice din Transilvania mai ales. Regăsim majoritatea motivelor 
decorative din lunetele ferestrelor mari ale monumentelor moldoveneşti în 
decoraţia de acest gen a zonelor de arhitectură gotică vecine, dar în mod 
precumpănitor din Transilvania şi mai ales din regiunea Bistriţei-Năsăud. 
Identitatea câtorva motive este mai rară în Ungaria, Slovacia şi Polonia. 

Dimpotrivă, monumentele din Transilvania şi în special cele din zona 
Bistriţei-Năsăud din a doua jumătate a secolului al XV-iea şi începutul secolului 
al XVI-iea (care s-au bucurat de o cercetare mai atentă) 10 prezintă anumite 
asemănări cu monumentele moldoveneşti, care justifică şi identitatea motivelor 
decorative din lunetele ferestrelor: biserici de sat în majoritatea. lor, de 
dimensiuni relativ mici, aparţinînd goticului târziu, de pretenţii în general 
modeste, fără vitralii la ferestre, acestea au folosit o decoraţie a lunetei 
ferestrelor, rezumată la elementele pc care le întâlnim şi la monumentele 
moldoveneşti contemporane sau mai târzii. Activitatea pietrarilor din Bistriţa 
în Moldova, atestată de documente 11 , întăreşte ipoteza provenienţei acestei 
decoraţii pc care o continuă asemănările de forme. 

Observăm, de altfel, că această decoraţie, reluată la monumentele din 
Bistriţa-Năsăud sau Moldova, este veche în ornamentica gotică, deoarece o 
întâlnim la numeroase monumente din perioadele anterioare (goticul matur) la 
marile biserici parohiale din Transilvania: de la Sibiu, Cluj, Sebeş, Mediaş, 
Sighişoara, Braşov, sau la biserici mai mici de sat; pietrarii bistriţeni nu aveau 
deci dificultăţi în găsirea unei gramatici decorative. 

Portalurile exterioare de intrare în biserică, aşezate de obicei pc latura de 
sud sau vest a pronaosului, au în toate cazurile chenarul în arc frânt, încadrat 
uneori şi de o ramă dreptunghiulară. Profilatura continuă - în forma specifică 
goticului târziu, fără friză de capiteluri - cu mulurile principale întretăiate 
uneori la cheie porneşte de pe un plan înclinat aşezat pe soclul tratat în faţete. 
Baghetele au de obicei baze înalte, decorate. Golul este în majoritatea cazurilor 
de formă dreptunghiulară, mai rar în formă de lintou sprijinit pe consola 
arcuită (Kragsturzbogen). (fig. 7) 

Un element caracteristic pentru ancadramentele de factură gotică din 
arhitectura moldovenească sunt bazele înalte şi decorate ale baghetelor, întâlnite 
la majoritatea portalurilor principale. 

1° Corina Popa, Biserici gotice târzii din jurul Bistriţei. în Pagini de veche artă românească 
de la origini până la sfârşitul secolului al XVI-iea Bucureşti, Editura Academiei Române, 1970, 
p. 299-324. 

11 N. Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, voi. I, Editura Socec, 1899, 
p. 2, şi urm. 
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... Băli11 eş 1 i ". 

De remarcat c ă, spre deosebire. de numeroase exe.mpk polon ţic, hazele' 
decorate al e mulurilor de ancadramente sau ale pilelor nu sunt în. Moldova 
duble, suprapuse, c i întotdeauna s imple. 

Întâlnim baze s imilare, simple , specifice ancadramentelor moldoveneş t i. 
pentru prima oară în Transilvania într-o formulă dec. ora tivă mai complexă Ia 
pridvorul de sud al bisericii evanghelice din Sibiu, executat în faza de 
construcţie care începe în 1457. Baze mai scunde , cane l at~ vert ical apa. r ş1 
la portalul apusean al bisericii din Buzd, a tribuit începutului secolului a l 
XV-lea 12 , precum şi la poarta turnului scăr~i Caste lului din Hunedoara, 
anterioară a·nului 1453 . Le întâlnim apoi, des·tul de des în Transilvania, la· 
portalurile bisericii evanghelice din Bistriţa-Năsăud, bisericilor din D ârl os , 
Cisnădie , Felcac, Aţe i , etc . Ele sunt folosite in continuare ş i la începutul 
secolu lui următor la biserica din Bicrtan sa u la vechea Primărie din Sibiu 
(Casa Altenherger) . 

ic V. Viităşianu . op. ci l . , p. 527 ·· pentru Sihiu şi p . 245 , fig . 208. pentru Bm:d. 
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Regăsim acest tip de baze şi la ancadramentele de uşi sau ferestre ale altor 
construcţii din cuprinsul regatului feudal ungar. (Castelul de la Vişegrad, Vechea 
Primărie şi Hradul din Bratislava, executate la stărşitul secolului al XV-lea). 

Din analiza stilistică a acestor baze s-ar părea că ele au fost introduse în 
Moldova mai curând din Transilvania, unde întâlnim forme mai apropi'ate. 

Portalurile exterioare ale bisericilor vremii lui Ştefan cel Mare, cu 
decoraţia lor sobră şi elegantă, deşi prin elementele de stil se încadrează în 
arhitectura goticului târziu din Europa Centrală sunt totuşi specifice arhitecturii 
moldoveneşti. Construind aceste portaluri, arhitecţii vremii lui Ştefan cel Mare 
au reuşit să creeze forme pure şi armonioase, folosind mijloace simple şi 

expresive, perfect adecvate materialului de construcţie şi climatului regiunii . 
Acest tip de portaluri - specific goticului târziu - apare şi în arhitectura 

gotică din ţările vecine Moldovei, mai ales în Transilvania, însă mai rar, în 
forma caracteristic moldovenească, epurată de excesul de elemente decorative. 
La portalurile principale ale marilor biserici gotice, acest tip de ancadrament 
este uneori întâlnit şi anume ca intervenţii din secolul XV la construcţii mai 
vechi (Sibiu, biserica evanghelică, Braşov, biserica Neagră , Dej , biserica 
reformată). El apare mai frecvent la construcţiile noi ale bisericilor mici de 
ţară din Transilvania, executate la sfârşitul secolului XV, ca acelea din 
zona Bi striţe i-Năsăud sau din localităţile Teiuş, Hărman, Rupea, Feleac , 
Vad , etc . (fig. 8) 

Fig. 8. Bălineşti - Biserica Sf. Nicolae, balustrada pridvorului. 

În secolul XV, portalele transilvănene îmbracă în general forma 
caracteristică goticului târziu, în care ancadramentul exterior al portalului în 
arc frânt sau uneori în acoladă este lipsit de cezuri orizontale la naşterea 
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arcului şi adoptă adeseori deschideri duble sau simple, cu forma nouă, cu 
linton sprijinit pe console arcuite (Kragsturzbogen) şi lunete foarte decorate. 
Caracteristic pentru portalurile transilvănene din această perioadă este şi 

decorarea arhivoltei în exterior cu frunziş, fleron şi fiale laterale (capela 
Castelului de la Hunedoara, Sibiu, biserica evanghelică, Curciu, biserica 
evanghelică, Braşov, Biserica Neagră, Mojra, biserica evanghelică etc). 

Cu aceste portale, cele moldovenşti au în comun tratarea continuă a 
profilaturii; in rest ele ne apar înzestrate cu note de puritate şi eleganţă sobră, 
datorate absenţei încărcăturii decorative semnalată mai sus. 

Ancadramentele uşilor interioare ale bisericilor vremii lui Ştefan cel 
Marc constituie elementele de factură gotică, cele mai caracteristice ale 
arhitecturii moldoveneşti. În cuprinsul lor este sintetizat tot vocabularul de 
forme originale şi specifice întâlnite până acum: baghete încrucişate, baze 
decorate ale profilurilor şi deschideri cu linton pe console arcuite 
(Kragsturzbogen). (fig. 9) 

Aceste ancadramente au întotdeauna conturul exterior dreptunghiular cu 
o profilatură foarte asemănătoare cu cea a portalelor exterioare şi cu baghete 
încrucişate în partea superioară. 

Forma golului - prezentă la marea majoritate a exemplarelor păstrate -
este poate elementul cel mai caracteristic pentru aceste uşi. Profilele 
ancadramentului urmăresc conturul curbat al golului, realizând o fină combinaţie 
de baghete curbe şi drepte întretăiate. Această decoraţie ne apare drept reluarea 

•m 
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Fig. 9. Voronet - Biserica 
Sf. Gheorghe, fereastră la altar. 
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amplificată a motivului baghetelor încrucişate din ancadramentele ferestrelor 
mici ale aceloraşi monumente. 

Deşi sugerează formele uşilor interioare ale bisericilor moldoveneşti, atât 
prin conturul general dreptunghiular al ancadramentului, cât şi prin alfabetul 
decorativ comun, asemănarea acestor portaluri cu cele din Moldova este departe 
de a fi perfectă. datorită nu numai formelor şi proporţiilor care diferă, dar şi calităţii 
execuţiei şi rafinamentului profilaturii care - în mod ciudat poate -- în Moldova 
sunt de o calitate superioară. Trebuie remarcat că cxcmplarcJc polone cele mai 
apropiate de cele moldoveneşti se găsesc în Silczia (Brzeg, Nysa, Wroclaw). 

Numeroase ancadramente de acest tip întâlnim ş1 la monumentele sceolulu1 
al XV-iea din vechiul regat ungar: în Ungaria propriu-zisă, la castelul de la 
Dyosgyor, (poate cele mai timpurii, dadi ţinem scama că principalctc modificări 
ale castelului s-au făcut la începutul secolului), la construcţiile etapei ,,Matei 
Corvin" din Vişegrad, etc.; în Slovacia, la capela Sf Mihail din piaţa Catedralei 
din Kosicc; la Bratislava. la Catedrala Sf. Martin. la biserica mănăstirii 

clariscelor şi la Hrad; la bisericile parohiale dm Bardcjov, Levoca. etc., toate 
în zona de puternică influenţă germană, Spissk. Şi la catedrala din Kosicc se 
observă în compoziţia decorativf1 a ancadramentului celebrului portal, forma 
amintită a deschiderii. 

Formele cele mai apropiate de ancadrnmcntck uşilor interioare ak 
bisericilor moldo\-cnqti Ic intâlnim. insă. in arhitectura Transilvani.:i (amintim 
.numărul covârşitor de monumente rcliginas1;.~ şi laice care adoptă acest tip de 
portal precum şi marca asemănare a portalurilor moldovene cu po11aturilc de 
acest tip din zonele Bistriţa-Năsăud sau Sibiu. Braşov şi Cluj). fapt care permite 
să presupunem că ele au fost introduse în Moldova de aici. (fig 1 O). 

După cum am subliniat mai înainte. uşile intenoare din Moldova prezintă 
forme sigure şi rafinate şi nu există elemente care să ne permită să constatăm 
şovăieli le începutului. Fenomenul este important şi poate contribui la 
cla~ificarea problemei apariţiei acestor forme atât de caracteristice în Moldova. 
mai ales ţinând seama de datarea destul de apropiată a exemplarelor similare 
din arhitectura Transilvaniei, Ungariei, Slovaciei şi Poloniei. Împrumutat di
rect din arhitectura Transilvaniei, acest gen de ancadrament a fost, după toate 
probabilităţile, numai prelucrat de meşterii din Moldova. 

În ceea ce priveşte elementele de Renaştere introduse în Transilvania la 
începutul secolului al XVI-lea vom regăsi foarte des şi în arhitectura 
moldovenească a acestui secol. 

Ţinând seama de strânsele legături politice şi economice ale Moldovei 
cu Ungaria epocii lui Matei Corvin ni se pare firesc că arhitectura transilvăneană 
a acestei epoci, ca şi cca din alte provincii ale regatului ungar, prezintă forme 
ale goticului târziu foarte apropiate de cele pe care le vom regăsi şi în Moldova. 

Raportul ce se poate stahili intre arta moldovenească şi cea promovată 
în întregul regat ungar de către Matei Corvin ne poate da însă şi soluţia 

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



17 Arhitectura gotică în sli!ul moldovenesc 

/-----

,,-----
; f .,,. ____ _ 
: ,,..-
'I \: 
:~ 
i 

1,_L-1~~==..J -:---~-
/ 

'----
I I 

"'' '' 
\ '-;==: 

·, I 

' '\._ 
1/ 
I' 

Fig. I O. Volovăţ Bis.::rica Înăl\arca Crucii. fereastră Io 11001 

385 

asemănării dintre detalii ale monumentelor moldoveneşti şi cele sileziene. Ni 
se pare că aceste asemănări pot fi explicate tot prin arta promovată de regele 
Matei, care după 1471 ocupă Moravia şi o parte din Silezia. 

Trebuie ţinut seama şi de rolul important pe care l-au avut meşterii de 
origine germană în răspândirea stilului gotic în toată Europa Centrală. 

Dacă epoca lui Ştefan cel Marc a fost aceea de formare şi de afirmare 
impresionantă a stilului de arhitectură moldovenesc, noua perioadă de 
construcţii, inaugurată de domnia lui Petru Rareş, se distinge prin fidelitatea 
creatoare faţă de formele deja închegate. Fidelitate în sensul că dorinţa imitării 
modelelor lăsate din vremea lui Ştefan cel Marc este nu numai vădită dar chiar 
declarată, cum este cazul în 1565 cu Petru Rareş care cere unui meşter bistriţean 
să-i construiască o biserică după modelul celei din Suceava; creatoare pentru 
că meşterii acestei epoci cunosc evoluţia arhitecturii din ţările vecine, dar 
întemeindu-se pe o şcoală locală ce~şi dăduse marile examene, preiau foarte 
puţin şi foarte selectiv, din arhitectura ţărilor vecine. preferând (cum este 
cazul cu introducerea pridvorului închis sau deschis, a gropniţei şi mai ales a 
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decoraţiei picturale exterioare), să inoveze după idei proprii. Aşadar, elementele 
gotice deja adoptate în faza anterioară sunt păstrate, dar de astă dată fără 
sentimentul preluării unor modele străine, deoarece ele fuseseră integrate organic 
unui stil local. O a treia notă a arhitecturii acestei perioade, determinată tot de 
legăturile culturii moldoveneşti cu aceea a Europei Centrale şi mai ales cu 
Transilvania, este pătrunderea sensibil marcată a elementelor de Renaştere în 
tratarea ancadramentelor, în special de portaluri. Aceste elemente noi nu adaugă 
decât nuanţe în ansamblul decorativ al monumentelor, nuanţe de noutate şi 

rafinament care respectă liniile cristalizate deja într-o tradiţie a stilului local. 
Fidelitatea formelor ancadramentelor monumentelor din secolul al XVI-iea 

faţă de tradiţie se întâlneşte cu prezenţa aceloraşi forme în arta regiunilor 
limitrofe, de exemplu în Transilvania. 

Der Einfluss der Gotik au/ die moldauische Baukunst 

Zusammemfassung 

Unscre Abhandlung bestatigt die Richtigkeit der Schlussfolgerungen der bisherigen von 
den Gcschichtsschrcibcrn dcr rumanischen Baukunst angcstelltcn Forschungen uber gotsche 
Mcrkmale im moldauischen Stil. 

Auf dem Gebiet des Bauwesens schcint das Verzcichnis vollstandig zu sein: gotische 
Gewolbc. scheitclrechte Richtung der Bautcn, Zersplitterung dcr Redachung, Aufnahme der 
Stn:Jcbogen und inneren Pfeiler. 

Unserer Untersuchung zufolge, wurden die von Nord-West. aus Dcutschland ubcr Ungarn 
und Sicbenbiirgcn kommendcn gotischen Merkmale von der moldauischen Architektur zu einem 
Zeitpunkt ubernommen, da das Furstentum zur Selbstandigkeit heranwuchs. 

Somit konnen wir unser Augenmerk auf die Quelle, d.h. die deutschc uber Ungarn und 
besonders Siebenbiirgen m der Moldau sich geltendmachende Architektur richten. Alles scheint 
fur diese Annahme zu sprechen: Steinmetzzeichnen konnen wir an der oberen Donau entlang, 
uber Bohmen und Siebenbiirgen, bis in die Moldau verfolgen; es treten Formen auf, die aus 
Jenen Landern stammen. (Z.B. die Brustung der Kapelle von Schloss Hunedoara· in Siebenbiirgen 

dic wir identisch bei der Brustung der Flur in Balinesti und bei Bruchstucke der Brustung im 
Schloss Suceava in Moldau wiederfinden). Aus Urkunden geht hervor, dass zahlreiche 
transsilvanische Meistcr nach Moldau gerufen werden, wo sie von Stefan der Grosse bis zur 
Alexandru Lapusneanu Herrschaft tatig sind. Stefans politische Orientierung nach Westeuropa 
fiel mit dem Aufbluhen der Baukunst in Ungam und Siebenbiirgen zusammen, wo in bedeutenden 
Werkstatten rrizvolle Musterbilder entstanden. 

Das grosszugige Politik des Fursten Stefan berechtigte zugleich den Wen, den er auf die 
einheimische Tradition und jene nationalen Eigenschaften Jegte, die dem moldauischen Stil 
seine Eigentumlichkeit aufpragten. 

Nur wer die gotischen Merkmale des moldauischen Stils in ihrem Zusammenhang mit 
seinen anderen Bestandteilen berucksichtigt. vcrmag deren Bedeutung voii zu erfassen. Bei 
einem Verg!eich tritt das einheimische Element uberwiegend hervor, besonders aber cine durchaus 
originelie Zusammenfassung, die archiektonisch ausgedruckt, den Beitrag des moldauischen 

Geistes zur Weltarchitektur darstellt. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

REZERVAŢIA GEOLOGICĂ „PIETRELE DOAMNEI" - RARĂU 

OVIDIU BÂTĂ 

Caracterizare. Martori de eroziune ai unui recif de calcare cretacice in 
situ, „Pietrele Doamnei", cu fonnele lor avântate de turnuri gotice, sunt vizibile 
de la mari depărtări, constituind un fel de emblemă a masivului Rarău. 

Localizare. Rezervaţia este situată pe platoul somital al masivului Rarău 
din Munţii Bistriţei, Carpaţii Orientali, platou cu altitudine de 1500-1600 m, 
dominat sau mărginit de masive răzleţe de calcare, ce se termină cu pereţi 
abrupţi. 

Administrativ-teritorial, rezervaţia se găseşte pe raza municipiului 
Câmpulung Moldovenesc. Din punct de vedere juridic, terenul aparţine 

Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Numele de „Pietrele Doamnei", după tradiţie, îşi are rădăcini în trecutul 

istoric al Moldovei. Legenda spune că aici şi-ar fi adăpostit Petru Rareş familia 
în vremuri de restrişte, atunci când s-a retras spre Transilvania. Doamna sa se .· 
urca deseori pe stâncile calcaroase mai înalte şi scruta zările în aşteptarea 
domnului. Se mai spune că, între stânci, doamna lui Petru Rareş şi-ar fi adăpostit 
comoara de năvala duşmanilor. A rămas astfel, până astăzi, în tradiţia populară, 
toponimul de „Pietrele Doamnei". 

Cii de acces. Accesul spre rezervaţia „Pietrele Doamnei" este înlesnit 
de două şosele care străbat masivul Rarău, ca şi de unele drumuri forestiere 
ce pătrund pe distanţe apreciabile şi înlesnesc apropierea de marile valori ale 
fondului natural şi de numeroase poteci turistice marcate, aflate, în general, 
într-o stare bună şi care converg spre vârful Rarău. Cel mai important punct 
de plecare este municipiul Câmpulung Moldovenesc. 

Principala cale de acces este şoseaua montană DN 175, care traversează 
Masivul Rarău de la Câmpulung Moldovenesc, pe Valea Izvorul Alb, la Hotelul 
alpin „Rarău" (14 km) şi, mai departe, pe versantul sudic, satul Chirii, până 
la Valea Bistriţei ( 11 km), drum modernizat, ce face legătura între DN 17 şi 

DN l 7B. Drumul este marcat turistic - punct roşu până în Rarău, 4-5 ore de 
mers pe jos, diferenţă de altitudine 900 m, apoi punct albastru până la Chirii, 
3 ore de mers, diferenţă de nivel 796 m. Ambele trasee sunt practicabile/ 
accesibile tot timpul anului. 

Analele Bucovinei, V, 2, p. 387-398, Bucureşti, 1991! 
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" . Foto I. „Pietrele Doamnei". 
văzute dinspre Hotelul „Rarău". 

2 

Alt drum, nemodernizat, începe din Pojorâta, merge pc Valea Izvornl 
Giumalăului, apoi pc valea pârâului Colbu, prin şaua Fundu-Colbului, de sub 
Munceii Rarâului, până la Hotelul alpin „Rarau''. Este marcat turistic cu crnce 
galbenă, până în şaua Fundu-Colbului, apoi bandă roşie până la hotel. Durata 
de mers 4 ore, diferenţa de nivel 820 m, traseul, de cca 15 km, este accesibil 
turiştilor numai vara. 

În Rarău se află un număr de 12 trasee turistice marcate, dintre care nouă 
pleacă din Valea Moldovei, două din Valea Bistriţei şi unul singur de pe 
versantul de răsărit de la Slătioara. Traseele sunt marcate cu bandă verticală, 
cruce, triunghi şi p\mct de culoare roşie, albastră şi galbenă şî oferă turiştii-Or 
posibilitatea de a admira frumuseţea peisajelor montane. Amintim, dintre 
acestea, traseele de pe Valea Caselor, pârâul Limpedea, Valea Seacă·Bodea, 
pârâul Mesteacăn, Valea Pojorâtei. pârâul Colbu (de la cabana Zugreni, din 
Valea Bistriţei). 
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Limitele şi individualizarea Masivului Rariu. Masivul Rarău face parte 
integrantă din Munţii Bistriţei. Limita nordică a masivului o formează Valea 
Moldovei, între gurile de vărsare a pâraielor Izvorul Giumalăului şi Şandru, 

afluenţi de dreapta ai Moldovei. Spre sud-est, Masivul Rarău intră în contact, 
după o limită tranzitorie, cu Munţii Stânişoarei, alcătuiţi din formaţiuni ale 
flişului, iar spre est cu Obcina Voroneţului. Valea Bistriţei (de la Cotârgaş la 
Colbu) în sud, Valea Colbului, înşeuarea dintre Giumalău - Rarău 

(Fundu-Colbului) şi valea pârâului Izvorul Giumalăului de pe latura vestică, 
separă Rarăul de celelalte masive muntoase din Munţii Bistriţei. 

Masivul Rarău, în ansamblu, are o formă alungită, mai lăţită spre Valea 
Moldovei şi se suprapune în linii mari extremităţii sudice din partea nordică 
a sinclinalului marginal extern al Carpaţilor Orientali, cunoscut şi sub numele 
de Sinclinalul/cuveta Rarău (Breaza), format din depozite mezozoice dispuse 
pe un fundament cristalin. 

Formaţiunile cristaline ale sinclinalului se impun în peisajul geografic. 
mai ales în morfologie, diferă de cea din zona cristalină de la vest şi cea de 
fliş din est. Rocile carbonatice prezintă aspecte runiforme, cu versanţi abrupţi 
până la verticală, cu forme de turnuri, piramide, creste ascuţite, pereţi. Formele 
înalte (Piatra Şoimului - 1470 m, Pietrele Doamnei - 1648 m, Piatra Zimbrului 
- 1627 m, peretele Rarăului, Popchii Mari·- 1628 m) domină platouri situate 
în jurul altitudinii de 1500-1550 m). 

Succesiunea în timp a mai multor sisteme de modelare a reliefului a 
generat ritmuri şi intensităţi diferite proceselor geomorfologice. Prezenţa 

unor roci variate, cu comportare diferită faţă de fenomenele denudaţionale, 
a dat naştere unui relief diferenţiat dintre cele mai tipice. Datorită intensităţii 
deosebite a fenomenelor periglaciare, zonele calcaroase au fost puternic 
decrepitate prin procese de îngheţ-dezgheţ. Au luat naştere astfel mai multe 
tipuri de relief. Fenomenele periglaciare, manifestate cu deosebită intensitate 
în condiţiile morfoclimatice specifice pleistocenului, au găsit un cadru 
petrografic prielnic, dată fiind natura rocilor, respectiv a calcarelor, care se 
pretează modelării periglaciare, cât şi a păstrării în bună parte a formelor 
rezultate. 

În zona „Pietrele Doamnei" se disting diferite tipuri de relief: 
- relief rezidual (abrupturi, creste periglaciare, stâlpi piramidali şi turnuri, 

stânci trapeizoidale ); 
- forme de tasare şi dizolvare (pseudochei, ulucuri nivale, lapiezuri, 

doline înmlăştinite ); 
- forme de acumulare (grohotişuri eluviale, deluviale şi coluviale). 
Acest microrelief prezintă, în primul rând, o importanţă ştiinţifică, iar 

în al doilea rând, o importanţă turistică, datorită spectaculozităţii formelor 
respective. 
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Dintre formele carstice se impune amintită Peştera Liliecilor, de pe podul 
Rarăului. 

În cea mai mare parte a masivului, climatul este subalpin, cu o uşoară 
nuanţă alpină, în părţile mai înalte de pe Rarău-Todirescu, reflectându-se în 
învelişul vegetal, soluri, faună. Temperatura medie anuală, după datele Staţiunii 
Meteo Rarău, are valoarea de 2°C, iar precipitaţiile medii anuale au valoarea 
de 926 mm. 

Alcătuirea geologică. Este bine cunoscut de la V. Uhlig (1903), că la 
marginea externă a zonei cristalino-mezozoice a Carpaţilor Orientali se 
individualizează o arie sinclinală în care s-au conservat depozite mezozoice 
aparţinând Triasicului, Jurasicului şi Cretacicului. Uhlig a denumit această 
arie „Ostkarpatische Randmulde" sau „cuveta mezozoică marginală". Este vorba 
de sinclinalul marginal est-carpatic, care a fost împărţit de eroziunea terţiară 
in două sectoare principale: sinclinalul (cuveta) Rarău-Breaza, la nord şi 

sinclinalul Hăghimaş la sud. 
Perimetrul cuvetei Rarău-Breaza face parte din ~nitatea centrală, 

cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali, faţă de care are o poziţie marginală, 
ci constituind un segment al unui mare sinclinoriu, cantonat în partea estică 
a acestei unităţi. Cuveta se întinde pe o lungime de cca. 40 km şi o lăţime de 
I -8 km, lăţimea maximă fiind în partea de sud (la latitudinea Masivului Rarău). 

În această imensă cuvetă, al cărei fundament este alcătuit din şisturi 
cristaline, s-au depus, în timpuri geologice, stive groase de roci sedimentare, 
reprezentate prin gresii, conglomerate şi calcare. 

Uhlig, la timpul său, a recunoscut existenţa a două serii sedimentare 
mezozoice, dispuse în raport tectonic de şariaj, formând două pânze (suite): 
bucovinică şi transilvană. Suita bucovinică are o poziţie autohtonă faţă de 
fundamentul cristalin. Suita transilvană apare ca blocuri, klippe, petice de 
acoperire sau pânze. 

Cercetări în această regiune au fost făcute de o serie de geologi români 
de renume: D. Ştefănescu, G. Macovei, I. Atanasiu, T. Krautner, D. Preda, 
I. Băncilă, D. Patrulius, G. Popescu, R. Dimitrescu, V. Mutihac, I. Turculeţ, 
M. Săndulescu etc., care au adus contribuţii importante la studiul geologic, 
structural şi tectonic. 

M. Săndulescu (I 972) subliniază că în cuprinsul sinclinalului Rarău se 
pot recunoaşte cel puţin trei, dacă nu patru, serii sedimentare, care provin din 
arii diferite: seria bucovinică, seria subbucovinică şi una sau două serii 
transilvane. 

Seria bucovinică, împreună cu soclul ci de şisturi cristaline, alcătui.esc 
pânza bucovinică, unitate tectonică ce ocupă cea mai mare parte a 
sinclinalului Rarău. 
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Fig. I Hana geologică a zonei „Pietrele Doamnei" şi „Piatra Zimbrului" din Masivul Rarău 
(după D. Patrulius) 

I. grohotişuri şi alunecări de teren: A p ! i a n 1 n f e r i o r ; 2. wildflysch: 
3. conglomerate; 4. calcare recifale; 5. marne; 6. jaspuri; T r i as ic: 7. · calcare masive 
(Ladinian-Carnian): 8a. jaspuri şi şisturi roşii: 8b. calcare în plăci cu Dao11ella (Ladinian): 
9a. - dolomite; 9b. calcare masive (Campilian-Anisian); I O. diabazc: 11 şisturi cristaline. 

Seria subbucovinică ia parte la alcătuirea unor petice de rabotaj, antrenate 
în fruntea pânzei bucovinice, iar seriile transilvane se regăsesc în klippc 
sedimentare înglobate în formaţiuni de wildflysch bucovinic sau formând petice 
de acoperire superioară (tectonic) acesteia. 

Depozitele în facies bucovinic alcătuiesc o succesiune relativ subţire, 

incluzând în majoritate depozite de facies neritico-litoral (conglomerate, gresii, 
dolomite, calcare recifale), cu numeroase discontinuităţi stratigrafice. Ca vârstă, 
acestea aparţin Triasicului, Jurasicului şi Cretacicului inferior. 

Seria subbucovinică este alcătuită din depozite ce constituie mai multe 
petice de rabotaj prinse între fruntea pânzei bucovinice şi pânza de Ceahlău, 
din zona flişului. Ele sunt reprezentate de calcare masive bituminoase, calcare 
organogene bituminoase, grezo-calcare limonitice, brecii şi calcare polimictice. 
Lipsa resturilor organice face dificilă încadrarea stratigrafică a depozitelor din 
seria subbucovinică. 

Seriile transilvane, de Hăghimaş-Rarău, de Perşani şi de Olt, sunt pânze 
de obducţie, constituite din formaţiuni sedimentare mezozoice specifice şi, 

uneori, ofiolite de aceeaşi vârstă. Dezvoltarea areală a acestei pânze este inegală. 
În suita transilvană s-a recunoscut succesiunea de la Triasic până la 

Cretacic inferior, cu excepţia etajelor Callovian şi Oxfordian. când regiunea a 
fost exondată. 
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Fig. 2. Secţiune geologică frontală în zona „Pietrele Doamnei"; 
I. calcare masive, brecioasc--Triasic; 2. calcare masive cu pachiodonte Urgo_nian. 

Pânza de Hă~himaş-Rarău arc originea cea mai internă dintre pânzele 
transilvane. Este constituită în primul rând din formaţiuni sedimentare 
jurasic-superioare şi cretacic-inferioare. La baza ei apar sporadic roci bazice. 
Secvenţa sedimentară este exclusiv carbonatică (depozite tip „ammonitico-rosso" .. 
calcare în facies de tip Stramberg, calcare barremicne cu pachiodonte). 

În sinclinalul Rarău, peticele de acoperire „Pietrele Doamnei" şi Vârful 
Rarău, constituite din calcare urgoniene, pot fi atribuite pânzei de 
Hăghimaş-Rarău. 

Pânza de Perşani. La alcătuirea acesteia iau parte, mai ales, depozite 
triasice (şisturi calcaroase, calcare vermiculare, lentile de dolomite, calcare 
nodulare roşii). 

Pânza de Olt. Este caracterizată de dezvoltarea în corpul ei a ofiolitelor 
triasice, acoperite normal de formaţiuni sedimentare carbonatice camiannoriene, 
depozite jurasice inferioare şi jurasice medii. 

Umplutura cuvetei este alcătuită din wildfliş (sedimente neritico-litorale 
de gresii, mame, calcare, argile). 

Obiectul ocrotirii. Platoul Masivului Rarău este dominat sau mărginit 
de masive răzleţe de calcare, care se termină cu pereţi abrupţi. Aceste masive -
Vârful Rarău (1651 m), Tarniţele, Alunişul, Greabănul, Piatra Zimbrului, Pia
tra Şoimului, Pietrele Doamnei - deşi sunt constituite din calcare, sunt foarte 
variate din punct de vedere geologic. Unele calcare aparţin Triasicului, iar 
altele Cretacicului inferior. Cele triasice sunt olistolite prinse într-un fliş cretacic 
inferior (barremian-apţian), în timp ce ultimele sunt reciti sincroni acestui fliş. 
„Pietrele Doamnei" aparţin celui de al doilea tip de calcare. 
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În sinclinalul Rarău, existenţa calcarelor de vârstă cretacică a fost 
semnalată, încă din secolul trecut, de către S. Athanasiu. Considerate de către 
M. Ilie ca fiind neojurasice, ele s-au dovedit a fi totuşi calcare barremiene de 
tip Urgonian, care suportă mame cu amoniţi bedoulieni. Aceste calcare 
reprezintă un element specific pânzei de Hăghimaş şi sunt prezente în sinclinalul 
Hăghimaş şi în sinclinalul Rarău. 

Au o dezvoltare notabilă în sectorul masivului Rarău, aici constituind 
Vârful Rarău, „Pietrele Doamnei", parţial culmea Todirescu (1487 m), Popii 
Rarăului şi Hăghimiş. Grosimea totală a acestor calcare poate însuma 70-100 m. 
În zonele în care apar, plachează calcarele triasice din bază (calcare, masive, 
brecioase) - vezi fig. 2. Se caracterizează prin aspectul general masiv, prin 
culori deschise, alb-gălbui, uneori roşietice. În masa lor se pot observa benzi 
în care roca poate deveni brecioasă sau slab nisipoasă. Aceste calcare sunt 
bogate în resturi organice - greu de extras - de natură recifală, cu alge, corali, 
foraminifere, pachiodonte, brachiopode, echinoderme şi altele. Pe suprafaţa 
calcarelor se pot observa numeroase secţiuni prin astfel de resturi organice. 

Calcarele urgoniene au o uniformitate petrografică remarcabilă. Se 
evidenţiază, ca tipuri microfaciale principale, biopelsparite cu corali şi 

pachiodonte şi biomicrite cu orbitoline. 
Biopelsparite cu corali şi pachiodonte - sunt calcare masive, de culoare 

cenuşie-gălbuie, roşictice pe alocuri. Conţin frecvent bioclaste algale (cardiaccc 
şi dasycladacee), foraminifere (Rectocyclammina, Dreventina), corali, cochilii 
de moluşte, teste de echinoderme etc. 

Biomicrite cu orbitoline - corespund calcarelor masive de culoare 
roşietică-maronie, bine dezvoltate pe platoul din Vârful Rarău. Au un aspect 
dominant biomicritic, cu o frecvenţă ridicată a resturilor de orbitolinc 
(Paleorbitolina, Paleodyctioconnus) şi genuri de foraminifere bentonice. 

Aspectul litologic şi conţinutul faunistic - Discoidea sp., Rhynconella 
asteriana Orb., R. multiformis Roem., R. lata Orb., Requienia ammonia Goldf, 
Toucasia carinata Math., Orbitolina conoidea - discoidea Gras., Cretirhynchia 
irregularis, Ostrea sp., Alectryonia sp. - dovedesc caracterul urgonian al acestor 
calcare. Vârsta lor este barremiană, deoarece suportă mame cu amoniţi ce 
aparţin bedoulianului. 

„Pietrele Doamnei" domină platoul Rarăului, constituind un grup 
spectacular de stânci, cu forme avântate de turnuri şi obeliscuri. Altitudinea 
maximă este de 1648 m, iar denivelarea relativă faţă de platou de cca. 100 m. 
Caracterul masiv al calcarelor urgoniene explică formele avântate, verticale, 
ale celor trei turnuri, forme pe care le-a creat coroziunea carstică combinată 
cu eroziunea. Dintre cele trei turnuri, cel mai impresionant este Turnul Mare, 
cel de răsărit, cu o înălţime de cca. 85 m. Se prezintă sub forma unei prisme 
triunghiulare, flancată înspre Hotelul alpin „Rarău" de o stâncă masivă. 
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Foto 2. Turnurile Mari din 
„Pietrele Doamnei". 

8 

Cele trei .,turnuri gotice'' ·- simbol al Rarăului, fără egal în toţi Carpaţii 
româneşti - se văd, in zilele cu cer senin, de la mari distanţe. Doar unul dintre 
turnuri poate fi urcat în mod obişnuit, cel de al treilea, cu o altitudine de 1620 m. 
Celelalte două sunt accesibile numai alpini~ilor - ltase.e clasice, de performanţă, 
omologate de Federaţia de Alpinism, cu grad de dificultate 4A pe Turnul Mare 
~i 2B Turnul Vestic. 

Declarate monumente ale naturii conform HCM 1625/01.08.1955. 
„Pietrele Doamnei" reprezintă de fapt o rezervaţie complexă, întinsă pe o 
suprafaţă de 568,75 ha. Sunt protejate prin lege rocile, fosilele, formele de 
relief. clementele floristice. 

În afara „Pietrelor Doamnei", lot în anul 1955 a fost declarată monument 
al naturii şi Piatra Zimbrului, o stâncă interesantă, situată la răsărit de „Pietrele 
Doamnei". Are o formă alungită, 600m lungime şi lOOm lăţime şi este 
constituită din calcare triasice, groase de 60-80 m. Succesiunea litologică este 
următoarea: în bază calcare în plăci cu Daone/la, cu accidente silicioase şi cu 
jaspuri, urmate de calcare stratificate. cu faună de halobiide (Ladinian inferior).· 
calcare masive şi calcare mannoreene roşcate (Ladinian superior-Carnian). 
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La vest de hotelul „Rarău„ se află st<inca num1t{1 Pw1ra Soi11111/ui. ocrotită 
pc plan local incep{rnd din anul 1971. rezervaţia geologică av~ind o suprafaţă 
de lha. 

in cadrul Rezervaţiei „Pictrl'lc Doamnei" este cuprinsă şi o pc~tcră 
Peştera Liltcctlor sau Borta îngrădită. Situată pc un mic platou calcaros, la 
altitudinea de cca. 1 )()() m ~i la apro:ximatI\' 1 km spre nord de „Pietrele 
Doamnei". peştera este constituită dintr-o succesiune de şase încăperi/săli care 
nu au forme concreţionare - stalactite şi stalagmite - , în schimb adăpostesc 
mii de exemplare de lilieci din speciile A1yotis oxignatus şi Myotis myolis. 
Deschiderea peşterii este în plan orizontal, o adâncitură cu diametrul de 13 m. 
Peştera, cu o lungime de aproximativ 100 m şi adâncă de cca. 70 m, este 
formată în calcar alb-cenuşiu. 

O altă peşteră a fost identificată pc versantul abrupt al Peretelui Hăghimişului, 
cu deschidere în perete vertical. Este posibil să mai existe şi alte peşteri. 

Rezervaţia prezintă interes şi din punct de vedere botanic, condiţiile de 
mediu favorizând dezvoltarea unei bogate vegetaţii cu caracter subalpin. Din 
datele din literatura de specialitate, pentru Rezervaţia „Pietrele Doamnei" sunt 
citate un număr de 326 de specii de plante aparţinând la 57 familii - cndernisme 
carpatice (9,28% din flora Rezervaţiei „Pietrele Doamnei"), elemente 
euroasiaticc. circumpolare şi europene (45,4°/1}) 
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Pe ţancuri şi abrupturi calcaroase creşte albumiţa (Leontopodium a/pinum) 
cunoscută şi sub denumirea de floarea de colţ, declarată monument al naturii. 

În masivul Rarău mai există şi alte valori naturale - geologice, 
geomorfologice şi floristice de mare interes peisagistic. Putem aminti aici 
„piramidele" calcaroase Adam şi Eva de la Pojorâta, Popii Rarăului, Codrul 
Secular-Slătioara, Golul Subalpin Todirescu etc. 

Din punct de vedere al valorilor naturale, multe ocrotite prin lege, Masivul 
Rarău constituie o regiune de mare concentrare a acestora, comparativ cu alte 
regiuni muntoase ale ţării. Aceste bogăţii de valori naturale sunt elemente de 
mare atractivitate pentru practicarea turismului, ele fiind uşor accesibile, atât 
pentru iubitorii drumeţiei montane, cât şi pentru cei care se deplasează cu 
mijloace auto. Ca bază de plecare spre Masivul Rarău se poate folosi, în 
principal, municipiul Câmpulung Moldovenesc, de unde pleacă cele mai multe 
trasee turistice. 

În apropierea „Pietrelor Doamnei" se află Hotelul „Rarău", situat la o 
altitudine de 1520 m. Construcţia modernă arc o capacitate de 80 de locuri de 
cazare, un restaurant cu I 00 locuri, bar de zi (26 locuri), terasă ( 60 locuri), 
telefon, apă curentă, este deschisă tot timpul anului. 

Toate frumuseţile naturale şi valorile ştiinţifice ale Rarăului ne îndreptăţesc 
să socotim acest masiv un adevărat complex de monumente ale naturii_ 
Strădaniile oamenilor de ştiinţă şi ale iubitorilor muntelui. care au militat 
pentru a pune sub scutul legilor aceste valori, trebuie continuate şi intensificate. 

· Păstrarea şi conservarea, pentru un timp cât mai îndelungat, a frumuseţilor 
naturale din Rezervaţia „Pietrele Doamnei", impune reducerea poluării 
atmosferei prin limitarea accesului maşinilor pe platoul Rarăului. interzicerea 
accesului pe stânci, a implantării unor diverse panouri şi tăbliţe pc Pietrele 
Doamnei", camparea în imediata apropiere şi poluarea prin deşeuri menajere, 
stăvilirea comerţului cu floarea de colţ etc. 
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Resume 

Le Massif Rarău est l'une des zones touristiques importantes de la Bucovine et en 
mcmc temps. est une reserve naturelle ou sont protegees par la Joi Ies roches. Ies fossiles 
et la flore. 

La communication La reserve geologique Pietrele Doamnei - Rarău presente 
quclques-unes des beautes et des valeurs scientifiques de Rarău, parmi lesquelles on remar
que Pietrele Doamnei, representees par trois roches ayant allure de «tours gothiques», vrai 

symbole de Rarău. 
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CONTRIBUŢII LA STUDIEREA UNOR SPECII FLORISTICE 
DIN BUCOVINA 

TITUS LUCESCU 

Botaniştii austrieci din perioada 1788-1840 au cercetat o parte din flora 
Bucovinei şi au publicat câteva lucrări. Dintre aceştia îl amintim pe W. Besser, 
autorul lucrării Primitiae Florae Galiciae Austriacae utriusque (Viena, 1809). 
A. Zawadski cutreieră, în excursiile sale botanice, la început singur, apoi 
împreună cu E. Herbich, Carpaţii Bucovinei şi publică lucrarea Enumeratio 
plantarum Galiciae et Bukovinae (Breslau, 1835), în care citează nouă specii 
de Cormofite de la Iacobeni - Campanula carpatica Jacq„ Gentiana excisa 
Presl. şi Aconitum moldavicum Hacq., din Munţii Suhardului Phyteuma vagnerii 
A. Kern„ Erysimum willamanii Zaw. şi Gymnadenia a/bida Rich .. „ iar de pe 
Muntele Ţapul, Corydalis capnoides (L) Pers. şi Ligularia sihirica (L) Cass. 

Meritele lui E. Herbich cu privire la cunoaşterea florei Bucovinei sunt 
mari; orice lucrare botanică care se va opri asupra Bucovinei va trebui să ia 
în considerare lucrările sale. 

După Herbrich, în Bucovina cercetările botanice au fost continuate de 
J. Knadd, un erudit botanist al ţinutului bucovinean, care a publicat lucrarea 
Die bisher bekannten Pflanzen Ga/iziens und der Bukowina (Viena, 1872), 
unde sunt cuprinse peste 2000 de specii, din care 859 sunt specii spontane. 

F. Porcius, renumit botanist năsăudean, citează l O specii, o formă şi doi 
hibrizi de la Cârlibaba, în lucrarea sa Enumeratio plantarum phanerogamicarum 
districtus quandam Naszodiensis (Sibiu, 1881). 

După anul 1900, printre lucrările botanice privind Cormofitele amintim 
pe cele publicate de C. Hunnuzachi, legate de speciile genului Rubus, care 
contribuie la întregirea florei Bucovinei. Urmează mari botanişti bucovineni 
care au adus numeroase contribuţii la cercetarea florei din zona la care ne 
referim, ierborizând plante specifice şi publicând studii în diferite reviste din 
ţară şi străinătate. Ei au contribuit la elaborarea celor 13 volume ale Florei 
R.PR. şi Florei R.S.R. Dintre aceştia îi amintim pe Emilian Ţopa, Traian 
Ştefureac, Mihai Guşuleac. 

La cercetarea florei din Bucovina, în secolul nostru, au mai contribuit: 
I. Prodan, A. Coman, Al. Beldie, A. Nyarady, Al. Popovici, C. Papp, 
M. Răvăruţ, I. Tarnavschi, P. Răclaru şi alţii. 

Analele Bucovinei. V, 2, p. 399--404, Bucureşti, 1998 
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În urma observaţiilor efectuate de noi, în ultimele decenii, prezentăm în 
această lucrare câteva plante noi sau rare pentru zona Bucovinei, cu unele 
referiri mai largi şi completări faţă de Flora României. Acestea provin din 
materialele adunate, cu ocazia obligaţiilor de serviciu efectuate pe majoritatea 
suprafeţei fondului forestier, cât şi alte zone, şi sunt depuse la ierbarele Grădinii 
Botanice a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi. Încercăm în continuare să 
desprindem, din aceste observaţii, la unele specii, ceea ce este de importanţă 
corologică, ecologică şi fitogeografică. 

Agrimonia eupatoria L., var. major Boiss., f. fa/ax (Fiec). 
Specia este cunoscută în toate regiunile ţării; ca varietate a fost citată 

până în prezent în sudul ţării, iar în Moldova numai în pădurea Bran, jud. Iaşi. 
Ca formă are o arie mult mai restrânsă. În Bucovina a fost identificată numai 
pe raza comunei Bădeuţi. 

Toate părţile ariene se foloseau în trecut foarte mult în farmacie, drogul 
fiind cunoscut sub numele de Herha Agrimoniae. 

Arahis hirsuta (L) Scop. ssp. euhirsuta Hay., f. etrusca Tusz. 
Ca formă etrusca este foarte rară; în Bucovina a fost identificată numai 

pe raza comunei Marginea (valea pârâului Şoarec). 

Buplerum prealtum Nathhorst. 
Planta întreagă pronunţat verde, foarte rar albăstruie, specifică staţiunilor 

cu soluri calcaroase, coaste pietroase şi păduri rărite. În Bucovina s-au identificat 
câteva exemplare pe raza oraşului Câmpulung Moldovenesc, Valea Moldovei, 
la altitudinea de 600 m. 

Cardus hamulosus Ehrh. 
Exemplare foarte rare din această specie s-au identificat în poienile din 

zăvoaiele de pe malurile pârâului Suceviţa, pe raza comunei Volovăţ, la 
altitudinea de 380 m. 

Carlina acaulis L., var. (alpina) (Jacq) Beck. 
Varietatea acestei specii (alpina) se deosebeşte de celelalte varietăţi prin 

tulpini înalte până la 40 cm şi cu un singur antodiu. Specia este rar răspândită 
pe Piciorul Dragoşinului de pe raza comunei Suceviţa. 

Centaurea rarăuensis Prod. 
Taxon deosebit de rar pentru ţara noastră. A fost citat până în prezent 

numai la Băile Homorod din apropierea oraşului Odorhei şi pe muntele Rarău. 
Are tulpina înaltă de 40-70 cm muchiată, puţin lucioasă, verde glabră sau 
dispers păroasă. Frunze ovat-lanceolate, dinţate sau denticulate, cele inferioare 
atenuate în peţiol. Flori roz-deschis. Antodii pauciflori. Acest taxon a fost 
identificat de noi pe Muntele Limpede, de pe raza oraşului Câmpulung 
Moldovenesc, la altitudinea de cca. I OOO m. 
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Echinops commutatus L. 
Specie destul de frecventă în majoritatea zonelor României. În Bucovina 

s-au identificat, până în prezent, numai câteva exemplare în Unitatea de 
Producţie Codrul Voievodesei, de pe raza Ocolului Silvic Marginea. 

Filipendula vulgaris Mnch., f. glabra (Ducomm) Gams. 
Ca specie este răspândită în toată ţara, ca formă (glabra) a fost citată 

numai în Oltenia. În Bucovina a fost identificată pe Muntele Limpede de pe 
raza oraşului Câmpulung Moldovenesc. 

Fagus orientalis Lipsky. 
După forma coronamentului şi după dimensiuni nu se deosebeşte de 

specia comună (Fagus sylvatica). Deosebirile constau în: perigonul florilor 
mascule este campanulat, des păros, divizat până la 1 /3 din vârf, în lac inii 
ovate, uneori numai slab ondulat-lobate. Cupa de 2-3 cm lungime, sericeu 
păroasă, cu apendiculi inegali; cei superiori subulaţi, cei inferiori foliacei, 
verzi, liniar-subulaţi sau îngust-lanceolaţi, peţiolaţi. Pedunculul cupei pu
bescent. 

Din observaţiile noastre s-a constatat că frunzele de Fagus orientalis 
îngălbenesc şi cad toamna mai devreme decât la Fagus sylvatica. 

Fagu.\' taurica Popi. 
Întruneşte formele intermediare între F. sylvatica şi F. orientalis. Perigonul 

florilor mascule divizat până la 1/2. Cupa cu apendiculii inferiori foliacei, 
bruni, aproape liniari, nepeţiolaţi. 

Criteriul de determinare realizat la aceste două specii de fag este. fără 

excepţie, configuraţia apendiculilor de pe cupe şi, numai atunci când este 
posibil, după alcătuirea perigonului florilor mascule. Numărul redus al 
apendiculilor foleacei de pe cupele de F. orientalis din zona noastră, justifică 
încadrarea la varietatea fa/ax. 

În Bucovina, speciile de F. orientalis şi taurica au fost identificate în 
făgetele de pe valea Şoarecului, comuna Marginea şi cantonul silvic Horodnic, 
comuna Horodnic. Din observaţiile noastre efectuate asupra fagului din aceste 
zone, rezultă că F. sylvatica aproape că nu există ca specie pură. Florile şi 

apendiculii dovedesc o fază de trecere spre F. taurica. 

Helianthemum numularium (L) Mii!., ssp. numularium. 
Semiarbust înalt de 10-40 cm, puternic ramificat, cu tulpini ascendente, 

lignificate în partea inferioară. Frunzele opuse, stipelate, oblongi ovate, mai 
rar liniar lanceolate sau ovat rotunjite, acoperite cu peri rari şi alipiţi. Ca 
subspecie (numularium) a fost citată până în prezent numai în Munţii Bucegi, 
Munţii Făgăraşului şi în zona Clujului. În Bucovina a fost identificată numai 
în Munţii Tomnatic şi Limpede, de pe raza oraşului Câmpulung Moldovenesc. 
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/nula conyza D C Prodr. 
Specie rară în nordul Moldovei şi Bucovina. A fost identificată pe Valea 

Şoarecului, la marginea unui arboret de amestec de fag cu exemplare rare de 
brad şi carpen. 

Pastinaca sativa L., var. pratensis Pers., f. freynii Thell. 
Planta este mult răspândită în ţară. Ca varietate nu a fost citată în 

Bucovina. Ca formă (freynii) a fost citată până în prezent în câteva localităţi 
din Transilvania. În zona Bucovinei a fost identificată pe valea Moldovei, 
de pe raza oraşului Câmpulung Moldovenesc. Se deosebeşte foarte mult de 
specie, prin foliolele trilobate, cu lobul mijlociu mult alungit, lat liniar şi 
des serat. 

Plantago cornuti Gou. 
Specie caracteristică locurilor umede, sărăturoase. Creşte sporadic pe 

litoral şi în alte locuri din ţară. În Bucovina s-au identificat câteva exemplare 
pe o porţiune plană şi umedă de pe Muntele Limpede, de pe raza oraşului 
Câmpulung Moldovenesc, la altitudinea de I OOO m. 

Succisa pratensis Mnch. Meth., var. hirsuta Rchb., f. glabra (Schott) Jav. 
Ca varietate şi formă este rar întâlnită în ţară. În Bucovina a fost 

identificată pc Piciorul Dragoşinului, comuna Suceviţa, la altitudinea de cca 
650 m. 

În grădinile oraşului Rădăuţi se cultivă numeroase specii de plante 
ornamentale, cum sunt: 

Heracleum mantegazzianum Soro. et Lev. 
Specie ierbacee cc se caracterizează prin toate organele sale foarte mari: 

tulpină până la 3 ,5 m şi cu diametru până la I O cm; limbul frunzelor lung până 
la l m; umbelă lată până la 50 cm. Tulpina şi peţiolul păroase. Până în prezent 
a fost cultivată numai în grădinile botanice din Bucureşti şi Cluj. Noi am 
identificat în anul 1997 patru exemplare pe strada Grănicerului. 

Heuchera sanguinea Engelm. 
Specie originară din Mexicul de Nord, cu flori în raceme roşii, deosebit 

de frumoase, cultivate în câteva grădini de pe strada Bogdan-Vodă şi strada 
Dorobanţului. 

Iris pumila L. 
Cunoscută până în prezent ca plantă spontană, specifică terenurilor 

înierbate, nisipoase şi însorite. În Bucovina nu a fost identificată până în anul 
1995, când s-au remarcat mai multe exemplare cultivate, pe strada Sf. Dumitru, 
la numărul 32. După aprecierea oamenilor vârstnici, specia ar fi cultivată, în 
această zonă, de cca. I 00 de ani. 
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Cypripedium calceolos L. 
Plantă sporadică, specifică locurilor umbroase din păduri, de obicei pe 

solurile calcaroase. Este cultivată pe strada Grănicerului, la numărul 4. 

Struthiopteris filicastrum Ali. 
Ferigă cu foile ca pana struţului. Este cultivată în câteva grădini de pe 

străzile Bogdan-Vodă şi Petru Rareş. Cunoscută până în prezent ca plantă 
spontană, pe lângă cursul apelor, prin păşuni şi locuri umede, din regiunea 
montană până în cea subalpină. 

Dintre speciile cele mai frecvent cultivate în grădini, le amintim pe 
următoarele: Althae rosea (L) Cav; Antirrhium majus L., Aquilegia vulgaris 
L., Bellis perenis L., f. hortensis (L) Nyar .. Bergenia crassifolia, (L) Fritsch., 
Calendula ofjicinalis L., Callistephus chinensis (L.) Hees., Chrysanthemum 
parthenium (L.) Bernh; Chrysantemum indicum L., Campanula medium L., 
C/imantis jakmanii Jackm; Climantis jlamula L., Cosmos bipinnatus Cav., 
Cymbalaria mu,ra/is, G.M.Sch., Crocosmia crocosmiflora (Lemoine) 
N.E.Br., Convallaria majalis L., Dahlea variabilis Willd., Dahlea variabilis 
Wild., f. tubulosa, Hort., Dahlea variabilis Wild., f. lingulata, Hortr., 
Decentra spectabilis (L) Lern., Delphinium cultorum Vos .. Dianthus 
harbatus L., Echinocystis echinata (Mi.ihl) Britt., Fuchsia hyhrida Vos., 
Gladiolus comunis L., Helichrysum bracteatum, Wild., Hemerocallis flava 
L., Hemerocallisfulva L., Hosta plantagina (Lam.) Aschers., Hyacinthella 
leucophaea (K. Koch) Schur., Kerria japonica (L) D.C., Lupinus a/bus L.. 
Lilium candidum L„ Lobelia syphilitica L., Myrtus comunist L., Narcisium 
pseudonarcisius L., Ochimum basilicum L., Oenothera bienis L., Paeonia 
ojjicinalis L., Papaver orientale L., Polianthes tuberosa L., Primula 
hortensis Hort., Portulaca oleracea L., Salvia splendens Ker-Gawl., 
Saponanaria officinalis L., Sedum maximum (L) Sut., f. verum Nyar., 
Solidago canadensis L., Tagetes erecta L., Tropae/um majus L., Tulipa 
hybrida „Apel doorn", Verbena chamaedryfo/ia Juss., Zinia e/egans Jacq., 
Yucca filamentosa Auct. 
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Resume 

Dans l'article Contributions a / 'etude des quelques especes florules en Bucovine, sont 
presentees Ies preoccupations des botanistes de Bucovine pour I 'identification et la determina
tion de la flore de cet espace, activite commencee encore dans le XVIII" siecle. Par la suite, 
l'auteur decrit des especes florales nouvelles ou rares dans la zone. 
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OPINII 

BUCOVINA ISTORICĂ - ÎNTRE EXIGENŢELE SINTEZEI 
NAŢIONALE ŞI REGIONALISM 

ŞTEFAN PURICI, MARIAN OLARU 

Secolul al XIX-iea - cunoscut îndeobşte ca veacul afirmării naţiunilor -
a dat răspuns la interogaţia formulată de elitele intelectuale privitoare la 
entităţile cărora urma să li se atribuie guvernarea. Răspunsul a fost - conform 
legilor istoriei - naţiunile. Mersul istoric al naţiunii române către cadrele 
statului naţional unitar se înscrie în acest proces general, cu ritmuri şi perioade 
specifice, determinate de contextul politic şi social intern şi extern. Provinciile 
româneşti, aflate sub diferite stăpâniri străine, au cunoscut evoluţii determinate 
de impactul dintre cultura oficială şi cultura autohtonilor, fapt care a impus 
anumite particularităţi de dezvoltare economică, socială şi politică a acestor 
teritorii. În pofida politicii imperiale de diminuare a sentimentului naţional, 
locuitorii spaţiului etnic românesc şi-au conservat şi afirmat identitatea, 
acţionând, de-a lungul timpului, pentru realizarea unităţii naţional-statale. 

Anul 1918 şi sistemul de tratate de la Paris aveau să aducă triumful 
dreptului asupra forţei, a principiului naţional - prin formarea, pe ruinele 
unora dintre imperiile europene, a statelor naţionale din centrul şi estul Europei. 
Între acestea, se situează şi desăvârşirea statului naţional unitar român, realizată 
prin voinţa românilor din Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat şi 

Maramureş şi consacrată pe plan internaţional în anii 1919-1920. 
Entuziasmul general, care a caracterizat împlinirea aspiraţiilor naţionale, 

în anii 1918-1920, a fost umbrit de opoziţia intereselor unor vecini ai României 
care doreau să devină stăpânii unor teritorii unde populaţia era majoritar 
româneaşcă: ocuparea de către sârbi a Banatului, opoziţia Ungariei faţă de 
delimitarea frontierei maghiaro-române şi războiul provocat de Bela Kuhn, 
acţiunea efemeră a unor formaţiuni paramilitare ucrainene în Bucovina şi refuzul 
Rusiei bolşevice de a recunoaşte reunirea Basarabiei cu Regatul român. 

Hotărârile lipsite de echivoc, adoptate de românii din provinciile istorice 
în ultimul an al conflagraţiei mondiale, evoluţia evenimentelor în perioada 
1918-1920 şi a raportului de forţe în plan internaţional au favorizat demersul 
diplomaţiei româneşti de consacrare şi consolidare a României întregite. În 
acest context se înscrie şi problematica legată de integrarea Bucovinei în 
cadrele naţional-statale româneşti. Bucovina istorică revenea, în anul 1918, cu 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 405--409, Bucureşti, 1998 
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o anumită „moştenire" determinată de cei 144 de ani de stăpânire austriacă şi 
anume: dintr-un teritoriu românesc ea a devenit un ţinut în care românii 
reprezentau ceva mai mult de o treime (conform recensământului austriac din 
anul 191 O); o „ţară germană", la margine de imperiu, cu rol de punte 
civilizatoare între Occident şi Orient, în care cultura oficială urmărea să creeze 
un cetăţean lipsit de identitate naţională, dar supus loial Austriei - denumit 
ulterior „homo bucovinensis"; provincie ridicată la rang de land, cu o viaţă 
politică modernă, în care românii au fost primii care şi-au constituit partide 
politice autohtone şi au dominat Landtagul până la începutul secolului al XX-iea; 
ţinut cu o intensă viaţă publică şi cultural-literară, dominată, la sîarşitul secolului 
al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, de disputa dintre mişcările naţionale 
ale românilor şi ucrainenilor în principal; provincie imperială cu o viaţă 

economică relativ intensă, ce se dorea puternic legată de imperiu, rămânând 
să graviteze însă în sfera legăturilor economice cu Regatul român şi 

Transilvania; o zonă agrară la început de industrializare, o „colonie" în cadrele 
Cislcithaniei, în care elementul alogen, destul de numeros, domina activităţile 
de tip manufacturier, industrial şi reprezenta partea covârşitoare a funcţionărimii. 
Toate acestea au condiţionat într-un mod specific procesul de reintegrare a 
provinciei la statul român. 

Recunoscută ca fiind una dintre provinciile bogate în materii prime ale 
monarhiei, Bucovina a fost tratată de austrieci. în timpul primului război mondial, 
drept un teritoriu de ocupaţie, cu o populaţie ostilă, din care au rechiziţionat 
numeroase bunuri, animale, mijloace financiare, iar prin operaţiunile militare ei au 
provocat numeroase distrugeri de bunuri materiale. Acelaşi tratament a fost aplicat 
şi de trupele ţariste, pagubele estimate la sfârşitul anului 1918 fiind de 2,3 miliarde 
coroane, Bucovina revenind la România cu un important contencios economic şi 
social rămas nerezolvat, în mare parte, în perioada interbelică. Populaţia a primit 
ca despăgubire doar 36 milioane coroane de la austrieci, iar de la administraţia 
românească încă 25 milioane lei, până în anul 1924. 

Agricultura - principala ramură a economiei din această parte de ţară -
a avut cel mai mult de suferit de pe urma operaţiunilor militare, a 
rechiziţionărilor de animale din gospodăriile ţărăneşti şi a lipsei forţei de 
muncă masculine concentrată pe diferite fronturi, din Galiţia până în Italia. În 
aceeaşi măsură a avut de suferit şi fondul forestier al ţinutului, prin exploatarea 
nechibzuită a acesteia şi împrumuturile forţate luate de la Fondul Religionar 
al Bucovinei. 

Politicile econimice şi social-demografice aplicate de stăpânirea austriacă 
şi proliferarea cametei şi a arendăşiei au avut ca rezultantă schimbarea structurii 
proprietăţii în favoarea elementelor alogene şi pierderea rolului preponderent 
în economie al românilor. Drept urmare, înfăptuirea reformei agrare trebuia să 
ţină cont de aceste realităţi, procedând în acelaşi timp, la aplicarea echilibrată 
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şi unitară a principiilor cuprinse în legile agrare din România. Astfel se explică 
diferenţele procentuale de împroprietărire pe naţionalităţi practicată în ţinutul 
Bucovinei (minoritarii, care reprezentau aproape 53% din totalul populaţiei, 
au primit 38% din totalul terenurilor distribuite). În acelaşi timp, statul român, 
pentru a satisface necesităţile locuitorilor - având în vedere că Bucovina avea 
cea mai mare densitate a populaţiei din Regatul României - a procedat la 
defrişări, expropieri, înfiinţarea unor cooperaţii forestiere, constituirea pădurilor 
comunale etc. Totodată, în condiţiile unei intense agitaţii ucrainofile dincolo 
de Nistru şi Ceremuş, cu scopul întăririi elementului românesc în zonele 
deznaţionalizate dintre Prut şi Nistru, s-a recurs la colonizarea unor agricultori 
români din partea de sud a Bucovinei şi din afara acesteia. 

Până la 1918, Bucovina a evoluat în cadrele dublei Monarhii în condiţiile 
unor relaţii determinate de situaţia ei periferică faţă de centru şi a distanţei 
mari dintre Viena şi Cernăuţi, fapt care a condiţionat o dezvoltare regională, 
autonomă, prea puţin legată de administraţia centrală. Alungarea formaţiunilor 
paramilitare ucrainene a favorizat activitatea guvernului Bucovinei, prezidat 
de Iancu Flondor. Acest fapt se înscrie într-un proces general de realizare a 
unirii depline, ţinându-se cont de specificul economic, social, politic al 
provmc1e1. 

De la preluarea puterii în Cernăuţi, în zilele de 9 şi 1 O noiembrie 1918, 
de către Consiliul Naţional Român şi până la 2 ianuarie 1919, când a fost 
publicat Decretul-lege pentru administrarea Bucovinei, ţinutul cunoaşte o 
evoluţie în limitele unei „autonomii cvasitotale". Administraţia lui Iancu Flondor 
este structurată după modelul unui adevărat guvern, cu secretariate de stat 
pentru toate domeniile vieţii publice, inclusiv pentru afaceri externe şi apărare, 
bucovineanul Vasile Bodnărescu fiind recunoscut ca agent diplomatic al 
Bucovinei pe lângă autorităţile române, aflate la Iaşi. 

La 12 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român a adoptat Legea 
fundamentală provizorie a Bucovinei, care juca rolul unei constituţii în perioada 
de tranziţie. Nu s-a pus problema constituirii unui stat independent, ci a 
menţinerii statutului de provincie până la definitivarea formalităţilor 

juridico-politice privind unirea la România. Formula administrativă, instituită 
la 2 ianuarie 1919, prevedea o preluare de către guvernul de la Bucureşti a 
unor funcţii specifice instituţiilor centrale, fiind excluse din atribuţia autorităţilor 
bucovinene problemele privitoare la afacerile externe, apărarea naţională, 
siguranţa, transporturi, comunicaţii, finanţe şi vămi. Problemele administra
tive au fost trecute în competenţa unui ministru-delegat al guvernului cu 
reşedinţa la Cernăuţi (Iancu Flondor), căruia îi erau subordonate Secretariatele 
de serviciu, şi a unui ministru-delegat al guvernului cu sediul la Bucureşti (Ion 
Nistor). În aprilie 1919, în urma demisiei lui Iancu Flondor, competenţele 
ministrului-delegat la Cernăuţi au fost cumulate de către ministrul Bucovinei 
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în guvernul central, fapt care a accelerat procesul de unificare a Bucovinei cu 
Regatul Român. Totuşi, încă o mare perioadă de timp, Bucovina şi-a păstrat 
ministrul în guvernul central, această funcţie fiind deţinută de Ion Nistor ( 1918-
1920, 1922-1926, 1933-1934), Ion Stârcea (1920), Dorimedont Popovici ( 1921, 
1926), Ioan Răşcanu ( 1927) şi Teofil Sauciuc-Săveanu (1928-1930, 1932). 

În perioada analizată, Guvernul Bucovinei a propus şi aplicat un şir de 
măsuri menite să conducă la consolidarea democratică a Regatului român: 
reforma agrară, legea electorală, reforma şcolară, unificarea spirituală în cadrul 
Bisericii Ortodoxe, reforma financiară, fiscală etc. 

Pe fondul int~oducerii acestor legi, sesizăm o anumită stare inerţială sau 
un refuz de aplicare a lor datorate specificului regional invocat prin tradiţiile 
Bucovinei austriece, opoziţiei funcţionarilor neromâni, dorinţei de păstrare a 
autonomiei şi refuzului centralismului promovat de Guvernul român, exploatării 
disensiunilor sociale şi economice în spirit politicianist, atât în vechiul regat 
cât şi în Bucovina. Acest fenomen este ilustrat de disputa dintre Iancu Flondor 
şi Ion Nistor, fapt care a determinat retragerea definitivă din viaţa politică a 
lui Iancu Flondor şi neparticiparea lui la încoronarea lui Ferdinand I, ca rege 
al României Mari, în octombrie 1922. 

În acest context amintim şi faptul că hotărârile Consiliului Naţional şi 
discursurile principalilor oameni politici români din Bucovina recunoşteau 
drepturile minorităţilor naţionale de a participa în mod specific la viaţa politică, 
democratică din Regatul Român. Însă, între liderii politici din Bucovina, Iancu 
Flondor şi Ion Nistor, s-au manifestat unele diferenţe de opinii în ceea ce 
priveşte ritmul şi profunzimea integrării provinciei în statul român. În fapt, era 
o dispută între centralişti şi regionalişti. 

În intervalul 1918-1940, viaţa culturală a provinciei a cunoscut o înflorire 
deosebită, condiţionată de dezvoltarea organică în cadrele democratice ale 
Statului român a etniilor existente în Bucovina, cât şi din interferenţele atât de 
variate care făceau din peisajul cultural cernăuţean unul preponderent românesc, 
dar cu componente valoroase rezultate din interculturalitatea specifică a regiunii. 

Totuşi, abordarea divergentă, invocată mai sus, s-a perpetuat în întreaga 
perioadă interbelică, când în trăirea unor intelectuali din Bucovina se mani
festa, pe de o parte, încrederea în individualitatea şi specificul spiritual românesc 
al ţinutului, iar pe de altă parte, orgoliul unei culturi specifice rezultate din 
contactul cu cultura germană. Intelect.ualitatea bucovineană dorea o integrare 
cât mai deplină a teritoriilor alipite în anul 1918, preconizând o sinteză culturală 
românească în sensul alăturării fenomenelor specifice Regatului român la 
provinciile reunite (în special Bucovina şi Transilvania) şi nu invers. Mircea 
Streinul chiar îşi permitea să afirme (1938): „Cernăuţii mei sau Oradea lui 
George A. Petre sunt, în ansamblu, mai culturale şi mai civilizate decât 
Bucureştii". În viziunea elitei intelectuale era vorba despre o dezvoltare culturală 
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consonantă a întregului spaţiu românesc şi nu o impunere a tiparelor şi valorilor 
centrului faţă de provincie - Bucovina putând să contribuie la sinteza culturală 
românească printr-un aport specific. Această trăire se produce pe fundalul 
unei ignorări a intereselor locale generale de către autorităţile centrale. Aşa 
cum sublinia G. Călinescu, „cu Bucovina s-a întâmplat, mai mult decât cu 
Ardealul, un proces violent de adaptare la nivelul vechiului regat". Politica de 
centralizare a venit în contradicţie cu sentimentul de relativă libertate şi auto
nomie a vieţii publice şi culturale, care se dezvoltase în Bucovina în condiţiile 
unei legături relativ relaxate dintre Viena şi Cernăuţi. Pe de altă parte, nivelul 
de aşteptare al transformărilor economice, politice, sociale şi culturale era 
mult mai mare în raport cu realizările concrete, fapt care a accentuat sentimentul 
de frustrare a elitei intelectuale din provincii. 

Acest fenomen a fost exploatat cu forţa de către unii „nostalgici" ai 
Imperiului Austro-Ungar pentru a sublinia, în scrierile lor, individualitatea 
Bucovinei istorice ca provincie germană, iar istoriografia ruso-ucraineană 
foloseşte frustările manifestate pe plan economic, cultural, politic şi social 
pentru a dovedi existenţa unei opoziţii a bucovinenilor faţă de unirea din 
1918. În general, se recurge la o prezentare superficială a complexităţii 
proceselor culturale şi sociale din Bucovina istorică în perioada interbelică. 
substituindu-se esenţa fenomenelor cu aparenţele, şi se exploatează 
regionalismul pentru a justifica anexiunile teritoriale din 1775 şi 1940, punând 
sub semnul întrebării legitimitatea proceselor istorice survenite la sfârşitul 

primului război mondial. 
Cercetarea insuficientă a aspectelor abordate mai sus. prezentarea lor 

deseori tendenţioasă, existenţa unui n1.,1măr mare de izvoare istorice încă 

necercetate, impune ca stringentă necesitatea unor investigaţii ample şi 

multidisciplinare pentru o mai bună înţelegere a istorici acestei părţi de ţară. 
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DOCUMENTE 

"JURNALUL" LUI CIPRIAN PORUMBESCU* 

D. VATAMANIUC 

„Jurnalul" lui Ciprian Porumbescu, Tagebuch, 1879, cum se specifică 
pe copertă, a fost redactat în limba germană, cu caractere gotice şi originalul, 
după câte ştim până acum, nu s-a păstrat. El a fost transcris de Leca Morariu, 
cu litere latine, în două caiete dictando, liniate, cu file scrise pe amândouă 
feţele. Primul caiet cuprinde 95 de file, iar al doilea 48, dintre care 39 file 
scrise şi 9 file rămase albe. Numerotarea celor două caiete este continuă, 
făcută cu creion negru, de la 3 la 175. Leca Morariu integrează Jurnalul în 
două registre masive, Ciprian, 1, cuprinzând 300 file şi Ciprian, 11. cu 302 
file. Textele sunt scrise pe ambele feţe. Leca Morariu face numeroase 
însemnări pe coperţile din faţă şi pc cele finale. Jurnalul este integrat în 
expunerea lui Leca Morariu privind biografia şi activitatea lui Ciprian 
Porumbcscu; se deschide cu însemnările din ianuarie 1879 şi se încheie cu 
octombrie 1879, după care se continuă cu Carnet vienez, pentru epoca studiilor 
universitare. Ciprian, I expune viaţa compozitorului de la naşterea sa, mediul 
familial, formarea intelectuală şi artistică, prezintă pe larg activitatea sa la 
Societatea „Junimea", precum şi procesul Societăţii „Arboroasa", cu toate 
implicaţiile şi consecinţele sale. 

Metoda de integrare a Jurnalului în expunerea vieţii şi operei lui Ciprian 
Porumbcscu merită să reţină atenţia. Leca Morariu redă textul pe două coloane, 
în stânga originalul german şi în dreapta, paralel, traducerea sa. Textul este 
prezentat în secţiuni succesive şi cu marcarea fiecărei pagini din originalul 
german. Fiecare pagină este prevăzută cu note de subsol, iar după fiecare 
secţiune se fac comentarii ample privind problemele puse în discuţie în acea 
parte a Jurnalului. Astfel, acest document se înfăţişează ca o enciclopedie a 
informaţiilor despre viaţa şi opera compozitorului. 

Manuscrisul original după care s-a făcut transcrierea, precizează Leca 
Morariu, era deteriorat şi a operat completări în funcţie de ansamblul textului, 
însă au rămas multe goluri. Sunt goluri şi în traducerea originalului german şi 
se folosesc prescurtări pentru numiri de localităţi, de societăţi, precum şi 

pentru nume de persoane. Leca Morariu face completări în notele de la subsol 

" Manuscrisul ne-a fost pus la dispoziţie de dna Maria Olaru, din fondul Leca Morariu. 

Analele Bucovinei, V, 2, p. 411 -431, Bucureşti, 1998 
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şi o parte din ele le preluăm şi noi, cu unele completări în notele noastre de 
subsol, care le înlocuiesc pe cele ale editorului. 

Jurnalul este un document excepţional pentru cunoaşterea mediului 
familial în care s-a format compozitorul şi asupra climatului studenţesc din 
Cernăuţi, capitala Bucovinei. Asistăm la drama populaţiei româneşti, autohtone, 
îngrădită tot mai mult în dezvoltarea sa de imigrarea masivă de elemente 
alogene, îndeosebi din Galiţia, sprijinită de Curtea de la Viena. Această politică 
urmărea transformarea provinciei într-o regiune cosmopolită. 

Jurnalul oferă o imagine asupra iubirii compozitorului pentru Bertha, 
fiica pastorului din llişeşti, care însă, nu este împărtăşită şi de familia ei, din 
considerente religioase. Adamina Gorgon, mama Berthei, îi transmite lui Ciprian 
Porumbescu o scrisoare în limba germană, pe care o transcriem aici în traducere 
românească: 

Iubite Ciprian. 

Aşadar totuşi' 

Doamne Dumnezeule, de ce mai vine şi asta peste noi. ca să trebuim de a-fi produce 
durere, d-tale, pc care-l stimăm şi iubim; dar nu se poate altfel. 

E în contra tuturor principiilor noastre; nu-l putem da copilul nostru unui preot 
greco-oriental, pentru că ştim că d-ta ai trebui să negi ceea ce avem mai sfânt. 

Şi dacă ţi-ai alege alt drum i-ai produce mâhnire tatălui d-tale şi mecenatului d-tale. 
Episcopului, care te agrează în chip atât de călduros. De aceea s-a şi hotărât repede. aruncă-te 
în braţele celei de-a doua iubite a d-tale şi caută consolare în muzică. Orice altă carieră în viată 
nu e de d-ta. 

Am prevăzut totul şi m-am străduit să te lămuresc. dar precum văd, d-ta n-ai Înfcles. 
Nu ne urgisi din cauza aceasta. Poţi să mă crezi, ne vine destul de greu şi cu drag te-am 

fi primit ca fiu, dar poziţia soţului meu n-o îngăduie. 
Am chibzuit toată ziua căntărind totul, dar nu merge. Nimic contra persoanei d-tale, ci 

numai abisul. ceea cc vei recunoaşte şi d-ta, ne desparte şi nu vedem nici o punte peste care 
am putea trece. 

Fă-ţi d-ta datoria, gândeşte la noi fără înverşunare şi fii totdeauna asigurat de amiciţia 
noastră. 

Ca amintire, Bertha îţi transmite aici chipul ei, cu cele mai bune urări întru 
prosperitatea d-tale, 

Dumnezeu cu d-ta, 
Matemela d-tale amică 

Adamina Gorgon 

llişeşti la 26/ 11 1880 

(Ciprian, li, p. 329-331) 

Mama Berthei ignora faptul că şi mama lui Ciprian Porumbescu era de 
origine germană şi s-a căsătorit cu un popă „greco-oriental". De altfel, Mihail 
Klodnicki, fratele mamei compozitorului, este şi cea mai apropiată persoană 
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a lui Ciprian în anii studiilor la Cernăuţi. Numele său este pomenit în aproape 
toate însemnările din Tagebuch, sub forma „Unc", „Unchiul". 

Jurnalul oferă o privire şi asupra activităţii creatoare a lui Ciprian 
Porumbescu, cu informaţii preţioase pentru cunoaşterea genezei operelor sale 
muzicale, precum şi a conferinţelor pe care le ţine cu diferite prilejuri. Să mai 
notăm că putem urmări, cu îngrijorare, evoluţia bolii sale. 

Publicăm Jurnalul, aşa cum se prezintă în transcrierea şi traducerea lui 
Leca Morariu. Aici, îl putem cunoaşte pe Ciprian Porumbescu-omul, şi Ciprian 
Porumbescu-artistul, cu o viaţă scurtă, însă care şi-a înscris numele în 
cunoştiinţa posterităţii. 

Jurnalul este inclus în traducerea lui Lcca Morariu în volumul Lcca 
Morariu, !rac/ie şi Ciprian Porumbescu, voi I, ediţie îngrijită de Vasile 
D. Nicolescu şi Vasile Vasile, Bucureşti, Editura Muzicală, 1986, p. 373-458. 
Este utilizat şi în unele lucrări consacrate compozitorului bucovinean. 
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TAGEBUCH DER 
WICHTIGSTEN EREIGNISSE, 
ERLEBNISSE U. SONSTIGER 

ALLOTRIA 
AUFGEZEICHNET SEIT 

DEM 18. JĂNNER 1879 VON 
GOLEMBIOWSKI (J) 

1879 (Czemowitz) 

KURZE DARSTELLUNG DER 
ERLEBNISSE VOM 17. JANUAR 

ANGEFANGEN BIS ZUM 28. JANUAR. 

kh wohne beim Onkel Sause und studiere 
Philosophic. Mein Zimrner ist ziemlich bchaglich 
und wohnlich eingerichtet, doch fiihle ich mich 
ctwas einsam, daher kommt mir mein Collcge 
Karl Schorsch wic gerufen am 17. Januar Abends, 
wo wir bei einem gemiitlichen Plausch, Tec u. 
Cigaren bcsprachcn. Schorsch m&hte zu mir 
cinziehen. Es ist abgemacht. ln der Nacht fahrt 
Jozi. dcr bis dahin mit mir wohnte nach Suczawa 
um dort die Maturitătsprufung zu machen. Am 
Abend noch da ich ohnehin schon einem Treo 
hatte fiihlte ich Schmerzen in den H ... n. Am 
Morgen, des năchsten Tages konnte ich nicht 
mehr aufstehen-hattc eine nach allen Forrnregeln 
genau konst. H. .. Entztindung. Nachmittag kam 
Dr. Flinker zu mir u. verordnete die notigen 
Heilmittel. Abends es war ein Freitag -· zog 
Schorsch mit seinen 7 Zwetschken ein. Seine 
Năhe tut mir wohl, ich weiss, ich habe einen 
Freund neben mir. Die năchsten Tage verliefen 
ruhig, ich war nur mit meiner Krankheit 
beschăftigt. Wahrend diesen Tage, hatte Sch. 
Gelegenhcit eine Nacht mit Miklau zu verbumeln 
u. schloss diese Bumlerei mit einem hochst 
drastischen Finde. Nach dieser Nacht gingen sie 
beide Sch. u. Miklau nemlich zu einem Juden 
wo sich letzterer seine don versetzte Uhr auslosen 
wolltc. Der Jud hat eine Jiidin u. die Jiidin eine 
Schwester. Sch. spielte die Rolle eines Arztes, 
da die Jiidin iiber ... klagt. Auch der Jiidin 

JURNALUL ÎNSEMNATELOR 
ÎNTÂMPLĂRI, EVENIMENTE 
ŞI ALTOR ZBURDĂLNICII, 
ŢINUT DIN 18 IANUARIE 

1879 DE CĂTRE 
GOLEMBIOWSKI (I) 

Locuiesc la unchiul Sause 1 şi studiez 
filosofia. Camera mea e destul de plăcut şi 

confortabil aranjată, dar mă simt cam însin
gurat, de aceea colegul meu Karl Schorsch2 

îmi vine ca chemat în seara de 17, când, la un 
cordial taifas şi ceai şi ţigări punem la cale ca 
Schorsch să se mute la mine. Gata făcut. La 
noapte, Joji\ care până atunci a locuit cu mine, 
pleacă la Suceava ca să treacă bacalaureatul. 
Seara încă, eu pag. 4)4 ... 5 După amiază, veni 
la mine d-rul Flinker şi prescris,e medi
camentele necesare6. Seara, era o vinere, s-a 
mutat la mine cu tot calabalăcul său Schorsch. 
Prezenţa lui îmi face bine; ştiu că am lângă 
mine un amic. Zilele următoare trecură în 
linişte. eu fiind ocupat numai cu boala mea. 
Zilele acestea Sch. a avut ocazia ca împreună 
cu Miklau7 să benchetuiască şi benchetuiala 

1 Sause ·- persoană neidentificată. Leca 
Morariu ii scrie numele în notele de subsol cu 
creionul şi menţiunea vezi rămasă incompletă. 

2 Karl Schorsch - coleg de cameră al lui 
Ciprian Porumbescu. Mai departe numele 
acestuia apare notat sub forma prescurtată Sch. 

3 loji - „asiduu şi aproape permanent 
satelit" al lui Ciprian. Caracterizarea lui Leca 
Morariu, pe care o preluăm, precum şi alte 
inforrnatii din notele de la subsolul paginii. 

4 Paginaţia este pusă de Leca Morariu şi 
corespunde celei din Tagebuch. 

5 Punctele de suspensie reprezintă în text 
locuri rămase necompletate ca urmare a 
deteriorării manuscrisului sau a traducerii 
incomplete a textului german. 

6 Prima mentiune despre boala lui Ciprian 
Porumbescu; Jurnalul cuprinde în continuare 
foarte multe informatii privind sănătatea 

compozitorului. 
7 Miklau -- persoană neidentificată. 
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Schwester ist krank. Beide nun wcrden von Sch. 
ărztlich untersucht, (wobei es natiirlich an 
allerhand nicht absichtslosen Missgriffen zu den 
Tuteln und Schenkeln etc. nicht mangelte) u. er 
verschreibt ein Rezept worin als Hauptingredienz: 
„Cuprum sulfuricum" figurir - darunter schrieb 
er mit grichischen Lettem: Ob die Jildin das 
Rezept bestellt hat wissen wir nicht - Sch. hat 
aber seine Rolle gut gespielt drum mag's hier 
als gut gelungener Studentenstreich stehen. Mir 
wird·s immer besser. Es besuchen mich vers
chiedene Collegen. Patak hat einen Scheo, u. 
da er nicht ins Colleg geht, komimt er zu mir. 
Sch.kocht einen Tec u. da wird gemiitlich 
geplauscht. Sch. geht oft aufs Schlittschuh 
laufen - u. Counnaches halber. Er ist in eine 
gewissc Saltcr, cin sonst hiibsches Mădchen u. 
auch cine gute Siingerin, die auch wenn's ihn 
zu heiss wird aufs Eis tanzen geht, u. ein bischen 
verplempert. Prosit 1 Zu Hause werden Allotria 
mit dem Hausbesen Fanny getrieben. Ein 
dralles, dickes Ding, die dem Patak besonders 
gut gefiillt. Am 25. erhielt ich vom Valer einen 
etwas derben Priiffer fur meine leichtfertige 
Schrcibwcise in mcinem Briefen war er als 
Folge meines ziemlich etiquetlosen Benehmens 
das ich wenn ich auch zu Hause bin, gegen ihm 
u. die Schwester an den Tag lege - ansieht. Ich 
filrchte er zielt in scinen Briefe anderswohin ... 
Am 27 liegen wir noch im Bett, da kommt ein 
gew. Diener u. iibergibt mir cine Wechsel 
Klage von Katz. Traurig. Es ist ein Montag u. 
Schorsch sagt noch: „Du, die Woche făngt gut 
an". Und bald sollte ich die Wahrheit seines 
Ausspruches bitter einsehen lemen. 

18 Janner, Dienstag. Ich bin schon so weit 
hergestellt, dass ich das Bett verlassen kann. 
Ich stehe auf, kleide mich an u. geh' hiniiber 
zur Tante um mich fiir ihre sorgsame Pflege 
wiihrend meiner Krankheit zu bedanken. 
Hieraufgeh'ich mit Sch. aus. lch geh'zum Dr. 
Horn mit meiner Wechsel-Klage. Er verspricht 
mir das Nothige zu machen. Von dort ging ich 
zum Onkel. Er ist etwas unpăsslich, sitzt daher 
zu Hause. Auf den Abend werde ich zu einer 
Preferance - Parthie eingeladen. Ich gehe nach 
Hausc. Nachmittag war ich beim Hinker, fand 
ihn aber nicht, ging in die Stadt u. kaufte 

asta s-a terminat cu un final de tot drastic. 
După noaptea tocată, se duseră adică, ambii, 
Sch. şi Miclau, la un jidan, unde Miklau voia 
să-şi scoată ceasul amanetat acolo. Jidanul avea 
o jidancă şi jidanca o soră8 . Sch joacă rolul de 
medic fiindcă jidanca (pag. S) se plânge de ... 
Şi sora jidancăi e bolnavă. Amândouă sunt deci 
căutate doftoriceşte de Sch., Ia care ocazie 
fireşte, nu lipsiră diverse nu prea intenţionate 
alunecări pe bourei şi şolduri etc. Şi dânsul le 
prescrie o reţetă în care figurează ca ingredient 
principal: „cupru sulfuricum" - sub care dânsul 
mai scrie în slove greceşti: „Brause-Pulver". 
Or de jidanca a comandat reţeta, nu ştiu, dar 
Sch. şi-a jucat rolul bine, drept care rămână 
lucrul aice, ca bine izbutită ispravă stu
denţească, fixat. Mie mi-e mereu mai bine. 
Primesc vizitele ale doi colegi. Patak9 are ... şi 
cum dânsul nu se duce la cursuri, vine pe la 
mine. Sch. îi da ceaiul şi astfel sporovăim 
pe-ndelete. Sch. umblă adese la patinat pentru 
patinare şi ciupire de curte (pag. 6). I s-au 
cam aprins călcâiele pentru o anumită Salter. 
fată de altfel. frumuşică şi, pe deasupra bună 
cântăreaţă, care şi ea dacă i-i prea cald, iese la 
dansat pe patinoar. Murea! Acasă ne hârjonim 
cu puştanca Fanny. Codană dolofană, bine 
încalată 10 • care-i place mult mai ales lui Patak. 
La 25 c. am căpătai de la tata un cam dârzan 
ghiont pentru scrisul meu uşuratec din scri
sorile mele, lucrul pe care dânsul ii... 11 ca 
urmare a purtării mele cam lipsită de. etichetă, 
pe care eu o manifestez şi când sunt acasă faţă 
de dânsul şi de soră-mea. Mă tem însă că 

dânsul ţinteşte în scrisoarea sa într-altă parte ... 
În 27, noi încă zăceam în pat, când vine 

un... de judecătorie şi-mi prezintă o pâră de 
cambie din partea lui Katz. Trist. E o lune şi 
Schors încă intârzâie: (pag. 7) „Măi, săptămâna 
începe bine". Şi prea curând era să recunosc 
cu amărăciune adevărul spusei sale. 

8 Termeni folosiţi în Bucovina austriacă 
pentru „evrei". 

9 Patak - coleg „satelit" al lui Ciprian 
Porumbescu, cu preocupări muzicale. 

10 Încalat - bine făcut. 
11 Aici şi mai departe locuri necompletate 
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diesen Omnibus fiir unser Tagebuch.Komm 
nach Haus u. geh 'hiniiber. Scherze dort mit 
der Yetty. Auf einmal kommen zwei Ger. 
Diener um mich zu suchen. Ich geh' mit ihnen 
in mein Zimmer, sie iibergeben mir einen 
Bescheid vom Ger. mittels welchem einer von 
ihnen dic Vollmacht hat, mich in Sachcn des 
Kluczenko fiir 23 FI, die ich ihm fiir 
genommene Fotografien als Garant schulde zu 
pfiinden. Ich iibergehe diese ganze Szene da 
sie mir viei zu peinlich ist als dass ich sie 
nach der Erinnerung bewahren sollte. Durch 
das dazwischen kommen des guten Karl wiirde 
die Sache momentan beigelcgt. Sch. kommt 
nach Haus -- ich erziihl' ihm alles. Wir gehen 
aus. Ich geh' zum Onkel. Dort tinde ich grossc 
Geselschaft. Die Piteyschen, Regierungsratgeber 
Strasser, M-me Konstantinovici, dic jungcn 
Pauli's u. der Dworski. kh unterhalte mich 
mit Sofia Pitey · ein sehr liebenswiirdiges u. 
geistreiches Miidchen. Die jiingere hat etwas 
stubenmiidchentiges an sich u. sit venia verlor 
blodc Gesichtziigc. Hicrauf spielte ich mit alten 
Pauli. Dworski u. Paul Prcfcrcnce wobei ich 
30 verspielte. Nach dcm Nachtmahl ging nach 
Haus. Sch. war schon da. u. bemiihtc sich 
vcrgcblich an eim.:m kaum glimmenden Holzs
tiick einen Tee zu kochen. Miide u. schwach 
legte ich mich um I /2 11 zu Bene. Sch. muss 
das Erfolglose seines Bemiihens nur zu bald 
eingesehen haben, denn er ersparte sich fiir 
diesmal das Vergniigen des Theetrinkens u. 
legte sich auch mieder. 

Mittwoch, 29. Jiinner. lch wache um 6 Uhr 
auf. Sch. erwacht um 112 7 merkt einige 
grimmige Kiilte u. einen nicht recht definirbaren 
Gestank nach Bierfritz u. Tabakrauch. lch erklăre 
ihm, dass ich eben die Ume geschwenkt hătte 
u. um den Pestilenzgeruch zu vertreiben mir 
eine Cigare angeziindet habe. Ich erinnere mich 
des gestrigen Vorfalles mir wird sehr traurig zu 
Muthe. Wir plauschen gemiitlich insbesondere 
iiber Gorgons bis 112 8. Fanny bringt Kaffee, 
macht Feuer. Ich steh 'auf, schreibe Briefe. Sch. 
kocht sich einen Thee, friihstiickt u. geht auf's 
Eis. Kommt gleich zuriick - denn es ist ein 
diisteres, kaltes Wetter. Ich war gar nicht am 
Eis. Ist mir gleich beim Hinausgehen dic 

28 ianuarie, marţi. Sunt acu atât de 
restabilit, că pot părăsi patul. Mă scol, mă 
îmbrac şi trec dincolo, la tanti, ca să-i 

mulfumesc pentru grijulia ci căutare din timpul 
bolirii mele. Ies apoi cu Sch. Mă duc la d-rul 
Hom 12 cu pâra mea cambială. Dânsul îmi 
promite că va întreprinde cele necesare. De 
acolo, mă dusei la unchiul 13. E ceva suferind, 
stă de aceea acasă. Pc scară sunt invitat la o 
partidă de preferans 14 . Mă duc acasă. Du
pă-amiază am fost la Fl. 15, dar nu l-am aflat; 
mă dusei în oraş şi cumpărai acest caiet 
omnihus pentru carnetul nostru. Viu acasă şi 

trec dincolo. Mă hârjonesc cu Katty. (pag. 8). 
Deodată îşi fac apariţia doi ... în judecătorie, 
care mă caută. Mă transport cu dânşii în camera 
mea; dânşii îmi predau o decizie a judecătoriei 
prin care unul dintre dânşii c autorizat ca să 
mă amaneteze în„. lui Kluczenko"' pentru 23 
florini, pc care i-i datorez ca garant pt: 
fotografii luate în primire. Trec peste întreaga 
scena aceasta, dânsa fiind mult prea penibilă 
decât s-o mai păstrez amintirii. Prin intervenţia 
bunului Karl 17

• chestiunea fu momentan 
aplanată. Sch. vine acasă ii relatez totul. 
leşim în oraş. Mă duc la unchiul. Acolo aflu 
societatea marc. Pitcienii. consilierul guvernial 
Strasser. m-mc Constantinovici, tinerii Pauli 
şi Dworski, Petre cu Sofia Pitei, copilă foarte 
simpatică şi spirituală. (pag. 9). Cca mai mică 
arc ceva de servitoare, şi ·- iertare de cuvânt 
prost trăsături idioate. Apoi am jucat cu 
bătrânul Pauli Dworski şi Paul, prefcrence, 
eu pierzând 30 cr. După cină m-am dus acasă. 
Schorsch era acu acasă şi se trudea degeaba 
să gătească un ceai cu o bucată de lemn care 
abia mai licărea. Obosit şi slab mă culcai la 
I O şi 1/2. Sch. trebui prea curând să recu-

12 Horn -- avocat; în Austria nu se putea 
practica avocatura fără titlul de doctor în drept. 

13 Unchiul - formă care apare des în Jurnal. 
Este vorba despre Mihail Klodnicki, fratele 
mamei lui Ciprian Porumbescu. 

14 Preferans - joc de cărţi, foarte răspândit 
la acea dată în Bucovina. 

1 ~ FI. - Flinker. 
16 Kluczenko - probabil fotograf. 
17 Karl „ Karl Schorsch. 
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Nasenspitze erfroren. Ich setze mich hin u. 

schreibc das Tagebuch vom Anfang bis hieher. 
Sch. ist ausgegangen 1/2 12 bin bei Beringer 
gewesen, der sich eben rasierte u. lud ihn zu 
unseren heute stattfindendcn Kncipc cin, er 
versprach zu kommen. In unserer Bude herrscht 
eine sibirische Kălte Ciprian steht beim Ofen 
und versucht vergeblich sich zu erwărmen, 
abstampft mit den Fiissen als ob er Mazur tanzen 
wiirde - schadet nichts. Jetz geh' ich nach Hause 
da cin Familienfest meiner erwartet. Jetzt liesst 
mir C. Post Biichel-Antecdoten vor u. lăsst mich 
nicht fortgehen. Flinker war bei mir u. 
crkundigte sich angelegentlichst nach meinen 
E„. dann bemerket er: „Bei den Alten ist's 
hinten steif u. vome weich, bei den Jungen 
umgekehrt" Nun 1/4 3. Wozu habe ich die 
paar Haare im Gesicht, damii mir dcr C. cine 
Schmittwunde beim Rasieren beibringt, an der 
ich beinachc cbenso bliitete, wic das Schwein, 
das hcute bei meiner Schwester geschlachtel 
wiirdc (odihnească în pace) .... habe ich wieder 
das Colleg des Loserth gcschwănzt. bin um 5 
Uhr in's Hotel de Russie gegangen um mir unser 
ncucs Kneiplocall anzuschen, in welchem wir 
hculc kneipen, habe cincn Stoff vcrtilgt u. bin 
5 3/4 nach Hause gegangen. 

Hcute war ich zum crstcn Mal scit mcincr 
Krankheit im Colleg · Ferner war ich mit Sch. 
im Gesangverein. Dori machte ich persiinliche 
Bekanntschaft des Musikers Mandiczewski. 
Nach der Gesangprobe ging ich zur Kneipe 
des „Klubs deutscher Studenten" im Hotel 
Russie. Sch. ist nemlich Mitglied dieses Klubs. 
lch bin Mitglied des acad. Vereine „Junimea". 
Die Junimer leben mit den Klubisten auf sehr 
freundschaftlichen Fiisse. Die Kneipe war recht 
gemiitlich u. animiert. Unter verschiedenen 
Schwefeln die losgelasen wiirden, waren die 
des Prof. Dr. Strobl die besten. Die ofizielle 
Kneipe leitele der Student in Jura Semior 
Kiiler, die nichtofizielle Dr. Strobl, nur die 
Ex. Kneipe Dr. Dombaum. Nachdem wir auch 
noch in einem Kaffee gegangen waren, kamen 
wir um 2 Uhr Nachts nach Haus. 

Donnerstag, JO. Jiinner. Ich stehe um I /2 9 
Uhr mit einem fiirchterlichen Kopfschmerzen auf. 
Kleide mich an u. gehe zu einer Sitzung betreffs 
Constituirung eines Comites zur Veranstaltung 

noască insuccesul strădaniei sale, căci de data 
aceasta renunţă la plăcerea de a bea ceai şi se 
culcă şi el. 

Miercuri, 29 ianuarie. Mă trezesc la 6. 
Sch. se trezeşte la 6 I /2, observă cruntul ger 
şi un miros nedefinibil... şi fum de tutun. Îi 

spun că mai adineauri am clătit ţucalul şi, 

pentru a (pag. 10) alunga pestilenţialul miros, 
mi-am aprins o ţigară. Îmi amintesc de 
incidentul de ieri şi sunt foarte mâhnit. 
Tăifăsuim pe îndelete - mai ales despre 
Gorgoneni 18 - până la ora 7 1/2. Fani aduce 
cafeaua, face focul. Mă scol, scriu scrisori. 
Sch. îşi fierbe ceaiul. dejunează şi se duce la 
patinat. Se întoarce însă imediat. curând 
fiindcă-i o vreme posomorâtă. rece. :Nici n-am 
fost la patinoar, pentru că abia cc-am ieşii afară 
mi-a îngheţat vârful nasului: IY_ Mă aşa acolo 
şi-l scriu carnetul. de la început până aicc. 

Sch. a plecat. 111 1/2. Am fost la Bcringco. 
care tocmai se rădea. de l-am invitai la„ 
cnipa~11 noastră care avea loc astăzi: mi-a pro
mis că vine. În buda~' noaslră c un frig 
siberian: Ciprian stă la sobă şi încearcă ... (pai.:. 
11) darnic să se încălzească tropăind la picioare 
de parcă ar dansa o mazurcă: nu strică. /\cuma 
plec acasă, pentru că mă aşt..:aptă o scrbar1: în 
familie. Acum C.~ 2 îmi citeşte anecdot.: din 
cărţuliile factorilor poştali~) şi nu mă lasă să 

pice.: Flinker a fost la mine. interesându-se 
foarte îndeaproape de„., apoi dânsul făcu 

reflexiunea: „La bătrâni". dinapoi e vârtos şi 

dinainte moale. la cei tineri, invers. 10. A. 

18 Gorgoneni - prima menţiune în Jurnal a 
familiei Berthei. 

1 ~ Textul între acolade reprezintă comen
tariile lui Schorsch, cu referiri şi la Ciprian 
Porumbescu. 

2° Cnipa -- local pentru întruniri studenţeşti. 
~ 1 Budă - odăiţă studenţească. 
22 C. - Ciprian Porumbcscu. În text apare 

şi mai departe cu iniţială. 
2J Post-Buchel-Anectoden cărţulii cu 

literatură distractivă, împărţite de factorii 
poştali la Anul Nou. Leca Morariu precizează, 
în nota de la subsol că Ciprian Porumbescu 
era şi „colecţionar de glume şi anecdote". 
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einer Feier aus Anlass des 25. Jăhrigen 
Hochzeitsjubilăums des Kaisers. Es ist 1/2 10 
Sch. schlăft noch. Es ist 10 Uhr, ich bin schon 
auf u. gehe mit meinem Kopfschmerzen aurs 
Eis, vielleicht verliere ich ihn, vielleicht aber 
entwickelt er sich zu einem Kater. Bin am Eis 
gewesen, von da zum Essen gegangen, um 1/2 I 
nach Hausc gekommen. C. nicht zu Hause. Mein 
Kopfschmerz ist verraucht. Beringer ist ein 
Schweinehund, da er nicht bei unserer Kneipe 
war. Ich lade ihn gewiss nicht mehr ein. Um 
3/4 2 zum Kohler gegangen. C. Schlăft. Bin um 5 
Uhr nach Hause gekommen. Feuer gemecht, 
mich schlafen gelegt, bis 8 Uhr geschlafen. Nach 
der Sitzung mit Patak, Kohler u. Jaworski etwas 
gefriihstiickt dann ging ich nach Hause u. da ich 
rasende Kopfschmerzen habe, lege ich mich ohne 
Mittag zu essen nieder. Schlafe bis 3 - Kopfs
chmerz ist pfutsch. lch esse u. gehe zum 
Mandiczewski wo wir mit Patak bis 1/2 6 
spieltcn. Dort war auch die Filia Popowicz u. 
das Frl. Zurkanowicz. Von dort ging ich zum 
Onkcl u. untcrhiclt mich recht gut mit einer 
Ciouvemantc von der Frau Catargi. Um 1/2 10 
ging ich nach Haus. Sch. trinkt Thec. lch trinke 
auch cmcn. Um 1/2 9 bin ich da. C. noch nicht 
zu Hause, war zur Probe gcgangen in der 
Hoffnung ihn dortcn zu finden. habe ihn aber 
nicht gefunden, nun ging ich nach Hause und 
kochte mir einen Thee. Um 1/2 10 kam C nach 
Hausc und um 1/2 11 legten wir uns schlafen. 
Hcutc war ein triibes Wctter, 8 Kălte. Frl. Ana 
Voronca ist in Czemowitz u. war am Eis. 

Freitag, 31. Januar. !eh erwache um 6 
Uhr mit nassen thrănenfeuchtcn Augen. Ah! 
ich hattc ja eincn wunderschonen Traum. lch 
trăumte, ich wăre zu Hause in Stupka gewesen 
u. zwar mit der 8. in einem Zimmer allein. 
lch lachte zu ihr, sie sagt: „Ja, Sie lachen mich 
aus". Nein Frl B. antwortcte ich darauf, wie 
konnte ich Sie auslachen, da ich Sie unendlich 
licbc. Sie sah mich tief u. wehmiitig an, ich 
umarmte sie u. frage: „Theure B. liebst du 
mich, willst du mein Weib werden? Sie erbebte 
in meinen Armen ein langer, siisser Kuss 
war die Antwort. Kurz darauf sollte ich ... nach 
Czernowitz fahren. Ich nahm zărtlichen 

Abschied von ihr u. konnte mich von dem 
theueren Wesen nicht trennen. Wir weinten. 

2 1/4. La ce am cei câţiva peri în faţă pentru 
ca C., răzându-mă, să-mi administreze o tăie
tură, de care sângerai aproape la fel ca porcul 
care astăzi a fost tăiat la soră-mea (odih
neascăcse în pace) (pag. 12). Iar i-am tras 
chiulul lui Loserth24 ; la ora 5 mă dusei la 
Hotelul Russie, ca să-l văd noul nostru local 
de cnaipe, în care benchetuim; astăzi am dat de 
duşcă o bere şi la 6 fără I /4 m-am dus acasă}. 

Astăzi, prima dată de la boala mea am fost 
la cursuri. Apoi am mai fost cu Sch. la 
Societatea de Cântare. Acolo tăcui cunoştinţă 
personală cu muzicianul Mandicevschi25 . După 
repetiţia de cântare m-am dus la cnaipa 
„Clubului studenţilor germani" din Hotelul 
Russie. Sunt membru al Societăţii Academice 
„Junimea". Junimenii sunt în foarte amicale 
relaţii cu clubiştii. Bairamul a fost foarte jo
vial şi animat. Dintre. (pag. 13) diversele 
bancuri debitate, cele mai reuşite fură acele 
ale prof. Strob. Cnaipa oficială o conduse 
studentul în drept senior Kobler. cea neoficială, 
dr. Strobl şi epilogul. dr. Dornbaum. După 
aceea ne-am mai fost dus într-o cafenea. 
venirăm la ora 2 noaptea acasă. 

Joi, 30 ianuarie. Mă scol la I! I /2 cu 
teribilă durere de cap. Mă îmbrac şi merg la o 
şedintă în vederea constituirii unui comitet 
pentru organizarea unei serbări din incidentul 
jubileului de 25 ani a căsătoriei împăratului. E 
9 1/2. Sch. mai doarme. {E ora 10; m-am sculat 
şi merg cu durerea mea de cap la gheaţă, poate 
că o zvântur, sau poate că evoluează într-o 
mahmureală (pag. 14). Am fost la gheată; de 
acolo m-am dus la masă; la 12 1/2 am venit 
acasă. C. nu-i acasă. Durerea mea de cap s-a 
zvânturat. Beringer e un porc de câine, pentru 
că n-a fost la cnaipa noastră. Eu, desigur, nu-l 
mai invit. La 2 fără 1/4 am mers la Kohler. C. 
doarme. Am venit acasă la 5, tăcut foc, culcat, 
dormit până la 8.) După şedinţă dejunat puţin 
cu Patak Kohler şi Iaworski, apoi m-am dus 
.acasă şi având nebune dureri de cap, mă culc 
fără să mănânc amiaza. Dorm până la trei. 

24 /. loserth - profesor de istorie 
universală. 

25 Eusebie Mandicevschi (1857-1929) -· 
cunoscut mai târziu ca mare personalitate. 
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Endlich riss sie sich tos u. schluchzte: „Theur. 
C. ich werde dich nie vergessen ... " Ich 
erwachte - Mein Gott! wird dieser Traum sich 
wohl einmal verwirklichen ... Ich stehe auf, da 
ich zu arbeiten babe. Sch. ist auch schon wach 
u. singt. Es schneit u. stiirmt draussen. Sch. 
geht zum Patak u. kommt mit diesem - wir 
gehen aus. Ich geh'in die Apotheke um mir 
Benzin zu kaufen, womit ich mir zu Hause 
meine Kleider fiir die Liedertafel putzte. Nach 
dem Mittag ging ich auf Eis wo ich mich bis 
1/2 6 recht gut unterhielt. Frl. A. war auch am 
Eis. 1/2 6 kam ich nach Hause. C. nicht da, 
wahrscheinlich ist er im Colleg, ich hab's heute 
wieder geschwanzt. Ja, Kerl: „Doch ins Colleg, 
da ist der Weg, dir viei zu lemen" - Ich komme 
aus dem Colleg, gehe zum Onkel um ihn zu 
fragen ob er nicht in Gcsangverein gehen 
mochte da heute Generalprobe ist. Er kann 
nicht gehen. Der alte Pauli ist sehr schwach. 
Ich u. Sch. gehen in Gesangverein singen bis 
I /2 9 und gehen auf unsere Kneipe (Junimea) 
die heute zu Ehrcn des scheidcnden Buliga 
veranstaltet wird. Die Kncipc lief rccht 
gcmiitlich ab. Wir sangen u. unterhaltcn uns 
recht gut. Dic nichtoffizellc Ex. Kneipe pra
sidierte Şerban - Nachdem wir noch in ein 
Cafe gegangen waren - kommen wir um 3/4 2 
nach Hause und legten uns zu Bette. 

I. Febr11ar. Ich erwache um 8 Uhr, trinke 
Kaffee u. geh" ins Colleg. Sch. schlaft noch. 
Onciul zahlt mir ein Friihstiick wonach ich mit 
ihm zum Prof. Stefanowicz gehe um unsere 
Stipendien abzufassen. Ich bekomme 20 fi. 
Nachmittag war ich im Cafe I' Europe. Abends 
ging ich zum Neunteufel u. spielte mit dem 
Franzl von 7-1/2 I nach Mittemacht. Beim 
Nachhausegehen sehe ich das hei! erleuchtete 
Musikvereinsgebaude -- Heute ist Liedertafel, 
die Leute das drin sind unterhalten sich frohlich 
bei Musik u. Tanz, vergessen alle Sorgen u. 
Kiimmernisse - so manches junge Herzpocht 
da drinnen schneller bei den rauschenden 
Melodien eines Walzers, - so mancher liebes
gliihender Blick wird da geweschselt und in 
manches junge Herz schleicht sich der die
bische Pfeil Amors um ihm, dann ftir eine Zeit 

Durerea de cap dusi! Mănânc şi mă duc la 
Mandicevschi, unde, cu Patak, ficurim muzici 
până la S 1/2. A fost acolo şi Filia Popovici26 

şi d-ra Ţurcanovici. De acolo mi dusei la 
unchiul şi petrecui (pag. 15) foarte bine cu o 
guvemanti de la d-na Catargi. La 9 1/2 mă 
dusei acasă. Sch. bea ceai. Iau şi eu unul. (La 
8 112, C., încă nefiind acasă, m-m dus la 
repetiţie, în speranţa de a-1 afla acolo. Dar nu 
l-am aflat; mă dusei deci acasă şi-mi fersei un 
ceai. La 9 1/2 veni C. acasă şi la I O 112 ne 
culcarăm. Astăzi a fost vreme posomorâtă; 8 
[grade] de frig. D-ra Ana Voronca e la Cernăuţi 
şi a fost după amiază la gheaţă.} 

Jlineri, 31 ianuarie. Mă trezesc la ora şase 
cu ochii umezi. înlăcrămaţi. Ah! Am avut un 
vis minunat de frumos. Se făcea că eram acasă 
la Stupea şi anume cu sn singuri într-o odaie 
(cameră). Eu, îi zâmbesc, ea zice: „Da. d-ta 
mă râzi" (pag. 16). „Nu d-ră B." răspund eu. 
„cum aş putea râde de d-ta, când te iubesc atât 
de muh". Dânsa mă privii adânc şi melancolic; 
o cuprinsei şi întreb: „Scumpă B., mă iubeşti 
tu, vrei să fii soţia mea'>" Dânsa se înfioră în 
braţele mele -· un prelung, dulce sărut fu 
răspunsul. Putin în urmă trebuia să plec la 
Cernăuţi. Îmi luam vremelnicul bun rămas şi 
nu mă puteam despărţi de scumpa fiinţă. 

Plângeam amândoi. Până ce dânsa se smulse 
şi zise plângând: „Scumpe C., nu te voi uita 
nicicând" ... Mă trezii -- Dumnezeule! Îm
plini-se-va oare cândva acest vis? ... Mă scol 
pentru că mai am de lucru. Sch. s-a trezit acu 
şi cântă. Afară ninge şi viscoleşte. Sch. se duce 
la Patak şi vine cu dânsul - ieşim toţi trei. 
(Eu la farmacie, ca să-mi cumpăr benzină, cu 
care, acasă, îmi curăţesc hainele pentru serata 
muzicală. După amiază (pag.17) mersei la 

26 Teofila - fiică, precizează Leca Morariu, 
a preotului Gheorghe Popovici, din Dăr
măneşti. Se căsătoreşte cu avocatul Ioan 
Luţia şi este mama lui Lascăr Luţia, care 
moare în luptele de la Ştefăneşti şi Neajlov, 
la 21 noiembrie 1916. 

27 B. . Bertha Gorgon, fiica preotului din 
Ilişeşti; prima scenă, imaginată, a iubirii lor, 
din Jurnal. Şi mai departe apare cu iniţială. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Frohsinn u. Ruhe zu rauben - doch auch die 
Heuchelei und Falschheit gleitet dort auf 
glattgewichsten Boden in der Maske des Fraks 
u. der Lakstiefels einher -- lockend - bethorend 
- verfiihrend - unruhig - triibe nachsinnend 
wane ich meines Weges durch den Schnee mit 
meiner Geige unter dem Arm u. denke des 
gottlichen Mozart mit den ich mich eben 
unterhalten - doch war auch er nur ein 
Staubgeborener der wie jeder anderer in den 
finsteren Orkus hinabsteigen musste · · Mozan 

die Festgăste der Liedenafel - Alles „Nur 
Schein und Schaum", „Nur Trug und Traum", 
„Das Werk, das gute das ist unsterblich 1" Sch. 
ist bei der Liedertafel. Um 1/2 2 lege ich mich 
zu Bette. Gute Nacht theurc B. ! lch erwachte 
um 11 Uhr, stand auf, ging zum Gărtner. wo 
ich 2 Bouquets fiir Zosia und Tanda machtc. 
die ich ihncn iiberbrachte. dann ging ich mit 
C. ins Cafe, von da ins Colleg, dann mit dem 
Bucher ins Maycr'sche Bierhaus wo ich bis 
I /2 7 blieb. Zu Hause angekommen, warf ich 
mich in Frack u. ging auf dic Licdertafel. wo 
ich mich viclleicht bcsser untcrhaltcn hăttc, 

wcnn ich gctanzt hăttc. lch kam um I /2 4 nach 
Hause Frl. A. W. War auch. 

2. Februar. lch crwachc um 114 9. stehe 
auf, koche mir einen Thee u. gehe 1/2 11 nach 
Hause. C. liegt noch und manipuliert zum 
Privatvergniigen mit der Treospritze Hierauf 
stand ich auf und ging in die Stadt meinen 
Geschăften nach. Beim Kratochvil traf ich eine 
Menge Gesangvcreinsmitglieder bei einem 
Friihschoppen Nachmittag war ich mit Patak 
beim Kohler Abends beim Onkel Preference 
gespielt, um 1/2 10 legten wir uns beide zu 
Bette. 

3. Februar. Heute ist ein Jahr dass ich bei 
den Prozess Arboroasa freigesprochen wiirde. 
Diistere Erinnerungen. Sch. ist am Eis. lch 
bekomme einen Brief von der M. Verflucht! 
lch bin in hochst gedriickter Stimmung - am 
besten wiirde ich mir, eine Kugel duruch den 
Kopf schiessen. Der Vater antwonete mir nichts 
in der Kl. Angelegenheit u. Ferliewicz auch 
nichts. Was mach' ich wenn keine Hilfe 
kommt'! - Nachmittag antwone ich der M. u. 

patinat, unde am petrecut până la 3 I /2 foarte 
bine. D-ra A. 28 a fost şi dânsa la gheaţă. La 
5 1/2 venii acasă. C. nu-i acasă; probabil că-i 
la cursuri, pe care eu, astăzi, le-am făcut 

huciu-marginea.} Da! ticăloşelule: „La cursuri! 
Acesta-i drumul prea spinos pentru alde d-ta! 
Vin de la curs, mă duc la unchiul să-l întreb 
de n-ar veni la Societatea de cântare. Nu poate 
veni. Bătrânul Pauli c foarte slab. Eu şi Sch. 
mergem la Societatea de Cântare; cântăm până 
la 8 I /2 şi ne ducem la sindrofia noastră 

(Junimea), care e aranjată astăzi în onoarea 
plecării lui Buliga29 . Sindrofia s-a desfăşurat 
foarte plăcut. Cântarăm şi petrecurăm foarte 
bine. Partea inoficială şi epilogul le-a prezidat 
Şerban. După ce (pag. 18) ne mai dusesem 
într-o cafenea, ajungem la 2 fără I /4 acasă şi 
ne culcarăm. 

I faur. Mă trezesc la ora R, iau cafeaua şi 

merg la cursuri. Sch. mai doarme. Onciul~" 
îmi plăteşte un dejun, după care cu ci împreună 
merg la prof. Stefanovsci, pentru a încasa 
bursele noastre. Primesc 20 fl. După amiaz 
mă dusei la Neuntenzel şi făcui muzică de la 
7 12 112 după miezul nopţii cu Franz!. În drum 
spre casă văd puternic i1uminată clădirea 

Musikverein-ului. E sindrofie muzicală astăzi 
- lumea dinlăuntru petrecea în muzică şi dans. 
uitând orice grijă şi necaz; câte inimi tinere 
zbocotescJ 1 acolo mai vioi în melodiosul vârtej 
al unui vals, câte arzătoare priviri ale iubirii 
nu se întâlnesc şi-n câte fragede inimioare nu 
se furişă hoţeasca săgeată (pag. 19) a lui Amor, 
pentru a le răpi pe-o bucată de vreme voia 
bună şi liniştea - dar şi prefăcătoria şi perfidia 
lunecă acolo pe lustruitul parchet, sub masca 
fracului şi a pantofilor de lac -- ademenind -· 
fascinând - seducând -· şi tăcut, cufundat în 
gânduri mohorâte, înot mai departe prin 
zăpadă, cu vioara mea la subsuoară, meditând 
asupra divinului Mozart cu care am petrecut 

lH A. - Ana Voronca. 
19811/iga - Gherasim Buliga, primul pre

şedinte al Societăţii „Arboroasa". 
30 Onciul ·· Dimitrie Onciul, preşedinte. 

atunci, al Societăţii „Junimea", viitor istoric. 
31 Zhocotesc - calc, cu sensul „bat". 
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schicke ihr einen Spiess. Sch. ist noch nicht 
zu Haus. Jch setze mich zur Arbeit. Ein Bub 
kommt vom Sch. mit einem Zettel, wo er mich 
bittet ihn zu besuchen, da er kranke ist. Ich 
geh' hin Sch. liegt im Spithal. Diirfte sich 
verkiihlt haben gestem abends am Eisfest, bei 
dem er war. lch komm' nach Hause arbeite 
weiter, esse Nachtmahl u. meditiere iiber mein 
trauriges Los. lch komme mir sehr vereinsamt, 

von der ganzen Welt verlassen vor. Denke an 
B. u. lege mich um 1/2 10 nieder. 

4. Feber, Dienstag. Also diese Nacht habe 
ich allein geschlafen. Verschiedene Dumrnheiten 
getrăumt. Um 8 stehe ich auf und arbeite bis I O, 
worauf ich ins Colleg geh! Auch im Seminarium 
war ich, wo ich mir aus der theologischen 
Bibliothek einigc Bucher holte. Nachmittag 
arbeitete ich bis 3, worauf ich zum Mandiczewski 
ging u. mit ihm u. Frl. Filia bis 7 spielte. Mand. 
revidierte auch einige meiner Compositionen. 
Aus allen seincn Bemcrkungcn sehe ich, dass 
ich noch schr wenig kann u. noch viei studiercn 
muss. Sch ist noch immer krank. kh bin im 
allgcmcincn schr traurig u. missgestimmt, noch 
immcr kcin Geld u. kcin Ausweg. 

5. Februar, MittwoL·h. lch stehe zeitlich 
friih auf u. arbeite bis I i2 11 worauf ich in die 
Bibliothek ging. Mein Zimmcrnachbar, Popp 
scheint recht gut zu !eben, denn er cntl iess 
heutc um 6 Uhr friih cine Dulcinea aus seinem 
Zimmer 1.1. pusselte sie unter der Tiire beim 
Abschied noch so oft u. heftig ab, dass man 's 
bis zu uns horte. lch habc das Ding schon 
einmal bei ihm beim Tag gesehen - nicht iibel 
aber etwas antiquarisch u. zu sehr abgelegen 
u. abgenuntzt. Aber was fragi ein windiges 
Schneiderhein vie Popp viei nach Schonheit 
u. Glanz, er denkt sich halt in seinen 
Schneiderjesuitismus: „Der Zweck heiligt die 
Minei" - Nachmittag ging ich ins Colleg wo 
ich beim Zieglauer interpretierte. Abends war 
ich beim Onkel u. spielte Prefcrence, worauf 
ich um 8 Uhr nach Hause u. bis I Uhr nach 
Mitternacht arbeitete. Sch. ist noch immer 
krank u. ich habe noch immer kein Geld. 

6. Februar, Donnerstag. Um 9 Uhr stand 
ich auf, kehrte mir im Zimmer aus u. machte 

adeseori - dar şi dânsul a fost numai un 
din-pulbere născut, care, ca oarecare altul, a 
trebuit să se scufunde în bezna din Orcus -
Mozart - musafirii acestei sindrofii muzicale 
··· totul „părere numai şi vis/Şi val şi spumă şi 
abis•/ Dar Fapta, dar Fapta cea bună/Etern 
te-ncunună". Sch. e la sindrofia muzicală. La 
I I /2 mă culc; noapte bună scumpă B. ! {M-am 
trezit la ora 11, mă sculai şi mă dusei acasă, 
mâncai, ... şi mă dusei (pag. 20) la grădinar, 
unde am făcut două buchete pentru Zosia şi 

Tante, pc care le-am prezentat, apoi mersei 
cu C. la cafenea, de aici la cursuri, apoi, cu 
Bucher, la berăria Maycr, unde rămăsei până 
la 6 1/2. Am sosit acasă, mă aruncai in frac 
şi mă dusei la sindrofia muzicală unde. poate. 
aş fi petrecut mai bine, dacă aş fi dansat. Am 
venit acasă la 3 l /2. D-ra A. V. 1 ~ a fost şi 
dânsa. 

2 faur. Mă trezesc la 8 114. mă scol. îmi 
gătesc un ceai şi la I O I /2 mă duc acasă. 
C. mai stă încă in pat. .. :. Apoi mă sculai ~i 

mersei in oraş în treburile (pa~. 21) melc. La 
Kratochwil" întâlnii mulţi m.::mhrii a1 Socie
tăţii de Cântare la o gustărică de dcsmc11c1rL' 
După amiaz fusei cu Palak la Kl"ihlcr. Scara la 
unchiul am jucat Prcfercnce; la 9 112 ne-am 
culcat amândoi. 

3 faur. Astăzi e anul c-am fost achitat in 
procesul Arboroasa34. Amintiri sinistre. Sch. e 
la gheată. Capăt o scrisoare de la M. 35 Afurisit' 
Sunt în dispozitie extrem de deprimată cel 
mai bine mi-aş trânti prin cap un glonte. Tata 
nu-mi răspunde nimic în chestiunea pârii şi 

Ferlievici 36 tot nimic. Ce să fac dacă nu vine 

32 A. V Ana Voronca; apare şi mai departe 
în text cu iniţiale. 

33 Kratochwil - restaurant. 
34 Leca Morariu prezintă pc larg procesul 

„Arboroasei" în expunerea din acest registru, 
care precede Jurnalul. 

3 ~ M. - Maria, Marica, Mărioara, sora lui 
Ciprian Porumbescu, căsătorită la 7/19 ianuarie 
1890, cu Liviu Raţiu, impegat CFR. din 
România. 

36 Ferlie1'ici - Leca Morariu îl identifică în 
persoana lui Mihai Ferlievici, reputat basist. 
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mich an die Fortsetzung meiner Arbeit. Im 
Zimmer ist kalt - ich habe leider kein Holz 
u. kein Geld um mir warm zu machen. Zu 
Hause scheint man aufmich schon vergessen 
zu haben. Heute endlich bin ich um 1/2 I in 
mein alter domum gekommen, wăhrend der 
Zeit meiner Krankheit babe ich abwechselnd 
an A. W. gedacht (wollte ihr sogar einen 
Liebesbrief schreiben) und einen ganzen 
Jahrgang des illus. Volkszeitung ausgelesen. 
Im iibringen bin ich ganz froh, dass ich 
wieder bei meinem C. bin - 3/4 2 ich geh' 
ins Colleg. Sch. ist endlich da, behauptet 
mit Blut gespuckt zu haben. lch kanns ihm 
um so weniger glauben, da ich nicht an
nehmen darf, dass er ein Mădel wăre um 
allmonatlich eine Blutreinigung doch zu 
machen. Nachmittag im Colleg Abends 
bcim Onkel worauf ich zu Hause bis 112 
I I arbeircte. Wir tranken wieder gemiitlich 
unseren Tec u. feierten unser frohliches 
Wiedersehen unter gemeinsamen Bierfritz
crgiissen. (Noch immer kcin Geld). 

7. Fehruar. Draussen ist warm es thaut 
wir gehen in die Bibliothek. dann in die 

Lcschallc. von da auf cin Friihstiick (bei 
Przybilski) ich ging hicrauf zum Essen. wo 
ich bis 2 Uhr blieb. Bin auch bei Mihalescul 
gewesen. bei wclchem ich mich wegen des 
Rudolf crkiindigte. Wir waren heute auch bei 
Hoffmann, cs geht schlecht mit ihm. Lagler 
war auch dori. Abends war ich bis 8 Uhr auf 
der Probe, worauf ich nach Hause ging und 
mich schlafen legte. C. war bei seinem 
Onkcl, er arbeitcte bis I Uhr an einer Re
censton. 

Samstag, 8. Fehruar. Ich wache 8 Uhr auf 
C. auch, er geht ins Colleg wăhrend ich bin 
112 11 faullenze und hierauf in der Stadt 
herumbummle bis 12, dann zum Essen und 
endlich aufs Eis, wo ich mich 5.„ ziemlich gut 
unterhielt. Bis 6 war ich bei Kohler dann zu 
Haus Nr. I und 2. Um 8 Uhr ging ich auf die 
Kneipe, der acad. lesehalle. Die Kneipe der 
ich auch beiwohnte. lief recht gut ab, nur war 
sie schwach besucht. Die Ex Kneipe leitele 
Dr. Reiss. 

un ajutor? - După amiaz ii răspund lui Ma
rica, trimiţându-i o săgeată. Sch. încă n-a sosit 
acasă. Mă aşez la lucru. Un băiat vine de la 
Sch. cu o ţidulă37 în care dânsul mă roagă să-l 
vizitez, dânsul fiind bolnav. Mă duc încolo. 
Sch. zace în spital. O zi (pag. 22) mai departe, 
cinez şi meditez asupra tristei mele soarte. Îmi 
par foarte însingurat, de toată lumea părăsit. 
Mii gândesc la B. şi mă culc la 9 1/2. 

4 faur, marţi. Aşadar noaptea asta am dor
mit singur. Visat felurite prostii. La 8 mă scol 
şi lucrez până la I O, când apoi mă duc la 
cursuri. Am fost şi la Seminar, unde mi-am 
luat ceva cărţi din biblioteca teologică. După 
amiaz am lucrat până la 3, când apoi m-am 
dus la Mandicevshi şi cu dânsul şi d-na Filia 
am cântat până la 7. Mand. mi-a revizuit şi 

câteva compoziţii de-ale mele. Din toate 
observaţiile lui văd că eu ştiu încă foarte puţin 
şi trebuie să studiez încă mult. Sch. e încă 
mereu bolnav. Sunt, în general. foarte trist şi 

indispus: mereu. nici bani nici posibilitatea 
unei ieşiri. (pag. 23) 

5 faur, mierc·uri Mă scol devreme şi lucrez 
până la I O 112. când apoi m-am dus la 
bibliotecă. Vecinul meu de cameră, Popp~". 

pare s-o ducă foarte bine. căci dânsul demise 
astăzi, la ora 6 dimineaţa. din camera sa o 
Dulcinee şi-o mai ţocăi aprig supt uşă, la 
despăr\ire. încă de atâtea ori, de s-a auzit până 
la noi. L-am mai văzut cu acest odor. ziua, la 
dumnealui; pasabilă - numai cam de anticariat 
şi prea stătută şi hrentuită Dar cc să-i pese 
unui hai-hui de ogar ca Popp de frumuseţă şi 
de lustru; în scăfârlia lui ogărească el doar 
atâta socoteală-şi face: „Scopul sfinţeşte 

mijloacele". După amiaz mersei la cursuri, 
unde am făcut la Zieglauer39 o interpretare. 
Seara am fost la unchiul şi am jucat preference; 
iar apoi, la 8 acasă, de-am lucrat până la ora 

37 Ţidulă -· calc pentru bilet. 
38 Popp licenţiat în teologie; Ciprian 

Porumbescu are păreri rele despre el. 
39 Zieglauer - Ferdinand Zieglauer din 

Blumenfeld. peofesor de istoria Austriei la 
Universitatea din Cernăuţi. 
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Sonntag, 9. Feber. ln der friih war Pop 
bei uns und brachte cin Schliickchen Wein, 
hierauf ging ich mit Sch. zum Tabakar. 
Plauschte dort mit Prokopowicz u. Topala. 
Dann ging ich în die Stadt u. begegnete den 

Morariu mit dem ich auf cin Friihstiick zum 
Paczinski ging. Nachmittag im Kaffeehaus 
spielte mit Kessler Ecarte. Abends beim Onkel. 

Montag, 10. Feber. Friih im Colleg beim 
Supan, von dort ging ich zum Morariu. Pridie 
war auch dort, wir speisten beim Morariu. Zu 
Tisch wiirde Wein geholt. Koczinski kam auch 
heriiber u. wir unterhielten uns bis l /2 7 
abends. Von dort gingen wir alle drei zum 
Kronprinzen da wir den Grigori, der zufallig 
in Czemowitz weilte, dorthin bestellten. Beim 
Kronprinzen waren wir eine Menge beisamen 

Grigori spielte de perit u. wir (sauften) 
kilten was Platz hatie. Um 5 Uhr gingen wir 
a use i na ndcr. 

Dienstag, li. Feber. lch habe einen 
fiirchterlichcr Kater, gch' in die Stadt, 
friihstlicke mit Onczul beim Augustinowicz 
·· geh' nach Haus schlaf' ein bischen 
Nachmittag gch' ich zum Mandiczewski. Wir 
spielen mit Filia bis 6 Uhr. Heute ist 
Grande-Soim! beim Grigoruţă Hakman - ich 
sollte auch hingehen ·· habe aber keinen Frak 

also schlafcn. 

Mittwoch, 12. Feber. Gestern abends habe 
ich einen Brief vom Stefan bekommen wo er 
mir schreibt, dass er sich verlobt hat ... Traurig! 
lch will dariiber nichts mehr schreiben und 

sage nun traurig! - Ich schreibe einen Brief 
nach Haus u. Noten welche ich nach Sieben
blirgen schickte. Nachmittag wird beim Man
dicz gespielt. Abends geh'ich ins Concert des 
Musikvereins. Es wird Paradies u. Peri von 

Schuman aufgefiihrt. Ein grandiăses Werk fiir 
gemischten Chor u. Orchester. Es ist auch 
ziemlich gut ausgefallen bis auf den schlechten 
Gesang der Fr. Gerlacz, die eine Soloparthie 
hatte und fiirchterlich distonierte. Morariu war 

auch im Concert. Nach dem Concert lumpten 
wir mit Hrimaly, Duzinkiewicz. Patak etc., bis 
4 Uhr friih. 

I după miezul nopţii. Sch. e mereu bolnav şi 
eu (pag. 24) încă tot n-am bani. 

6 faur, joi. M-am sculat la ora 9, mi-am 

măturat odaia şi m-am dat la continuarea 
lucrării mele. În cameră e frig; Din păcate 
n-am lemne şi n-am bani, ca să-mi fac foc. 
Acasă pare să mă fi uitat gata. {Astăzi, am 
venit în fine la vechiul meu sălaş; în timpul 
boalei mele m-am gândit nu o dată pe 
schimbate la A. V. (ba voiam chiar să-i scriu 
o scrisoare de dragoste) şi am cetit un an 
întreg din illustr. Volkszeitung. De altfel sunt 
foarte bucuros că mă aflu iarăşi la Ciprianul 
meu. 2 fără 1/4, merg la cursuri.) (pag. 25) 

Sch. e în fine aici; pretinde ca a scuipat cu 
sânge. Nu pot să i-o cred, nefiindu-mi posibil 
să admit că ar fi o copilă care, în fiecare lună 
trebuie să suporte curăţirea sângelui. După 
amiaz la cursuri. Seara la unchiul; apoi acasă, 
la lucru până la 10 1/2. Ne luarăm iarăşi 

ceaiucul nostru, sărbătorindu-ne vesela 
noastră revedere, nu fără reciproc fanabcri~11 

(încă tot fără un ban). 

7 faur. Afară cald. dezghet; mergem la 
bibliotecă. : apoi la Lesehalle, de-aci la un 
dejun (la Przybilski). Eu mersei apoi la 
mâncare, unde rămăsei până la ora 2. Am 
fost la Mihalescul, la care m-am interesat de 
Rudolf. Fuserăm astăzi şi la Hoffmann; o 
duce rău. Şi Lagler a fost acolo (pag. 26). 
Seara am fost până la ora 8 la repetiţie, apoi 
mă dusei acasă şi mă culcai. C. a fost la 

unchiul său; a lucrat până la ora 1 la o 

recenzie. 

Sâmbătă, 8 faur. Mă trezesc la ora 8. Şi 

C.; dânsul se duce la cursuri, pe când eu 

trândăvesc până la 10 1/2 şi apoi tândălesc 

prin oraş, până la 12, apoi la masă şi în fine, 

la gheaţă, unde până la 5 ... am petrecut destul 
de bine. Până la 6 am fost la Kohler, apoi 

acasă la nr. 1 şi 2. La ora 8 mersei la &lll.Îli 
Societ. Acad. Lesehalle41 .) Sindrofia la care 

am participat şi eu s-a desfăşurat destul de 

~o Fanaberi - calc. 
41 Lesehalle - societate studenţească. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Donnerstag, 13. Feber. Onczul kommt frtih 
zu mir u. wir besprachen etwas. lch geh' in 
die Lesehalle u. von dort zum Morariu. Pridie 
ist dort. Hierauf kommt der lange Griboski u. 
bringt die Nachricht, dass er sich heute frtih 
mit Frl. Ilasievicz verlobt hat. Prosii! Ich fahr 
mit ihm fort. Nachmittag wird wieder bei 
Mand. gespielt. Hierauf geh' ich zum Onkel, 
blieb dort a 2 Stunden, komm' nach Hause u. 
fang' dartiber nachzudenken ob ich nicht lieber 
lus Studieren sollte? Es ist schreklich• Und 
<loch wiire dies das einziges Studium welches 
mir am dienstlichstcn wiirc. Morariu u. Pridic 
haben mir die Sache ganz auseinendergcsetzt 
u. mir zugeredet noch einmal umzuschlagen. 
Was wird dic Wclt dazu sagen'! lch will morgcn 
den Onkel fragen. Heute ist die Hochzcit des 
Luţia. Auch cin bcdauernswertcr Mensch, doch 
nicht in dcn Massc wic ich. 

Freitag, 14. Feber. Ncin, cs ist Unsinn 
die gestrigcn Gcdankcn noch wciter fortzu• 
spinncn. Jch werdc doch nicht 7-8 Jahre mich 
ohne einen Kreuzcrgchalt herumrakern bis ich 
schebigcr Adjunkt gewordcn bin. Dazu bin 
ich alt u. dann ist hoffcntlich damii auch 
mcine juristische Cariere abgcschlosscn. 
Oberdics kann ich auch meine theologischen 
u. musikalischen Kenntnissc nicht so gut 
verwcrtcn. Also cs blcibt dabei. Man wird 
Professor u. hat vielleicht noch das Gliick 
einmals bei einem Miidchen zu gefallen u. 
auf seinc alten Tage sie zum Weibe zu 
nehmen. Prosit! Philosofie! Gebcn 11 geh' 
ich ein bischen aus. Dann besuchte mich 
Mand. u. Patak ich ging wieder ein bischen 
spazieren, plauschte mit Mand. iiber musi
kalisches Zeug. Nach dem Essen ging ich mit 
Pat in die Stadt um den Leichenbegiingnis 
des Generalmajors Mraca zuzusehen. Ein sehr 
hiibscher Conduct Menge Militar, die Regi
mentsmusik ... aus Lemberg und hinter dem 
Leichenwagen ritt ein geharnischter Ritter. 
Der kam mir auf dem Pferd wie der Dan 
Quijote auf seiner Rosinante vor. Hierauf 
gingen wir zum Mand. und spielten bis 8 Uhr 
abends. Auch mit Boopis abends spielt die 
Rcgimentsmusik beim Mayer. Sch. ist dori, 
ich mi:ichte auch gehen, hab' aber kein Mos. 

bine, numai c-a fost puţin frecventată. Partea 
inoticială a prezidat-o dr. Reis (pag. 27). 

Duminică, 9 faur. DimineaJa a fost la noi 
Popp, aducând o duşcă de vin; apoi mersei cu 
Sch. la Tabacar. Tăifăsuit acolo cu Procopovici 
şi Topală. Mersei apoi în oraş şi-l întâlnii pe 
Morariu cu care mă dusei la un dejun, la 
Paczinscki. După amiaz la cafenea; jucat cu 
Kessler ecarte. Seara la unchiul. 

Luni, JO faur. Dimineaţa la cursuri, la 
Supan42 ; de acolo mersei la Morariu, era şi 
Pridie acolo: luarăm prânzul la Morariu. La 
masă ni s-a adus vin-de-am chilit43 şi petrecut 
până la 6 I /2 seara. De acolo merserăm tus 
trei la Kronprinz, fiindcă l-am comandat încolo 
pe Grigori44

, care din întâmplare petrecea la 
Cernăuţi. La Prinţul clizonom ne întrolocarăm 
o multimc - Grigori cânta de pe rit iar noi 
chilirăm (pag. 211) cât cc-a încăput' La ora 5 
ne împrăştiarăm. 

Marţi, I I faur. Am o cumplită mahmureală: 
ies în oraş, dejunez cu Onciul la Augustinovici 

mergem acasă dorm pu\intel. După amiazi 
merg la Mandiccvschi. Facem muzică cu Filia 
până la ora 6. Astăzi c marc serată la Grigoruţă 
Hacman: şi cu era să merg încolo · dar n-am 
frac; deci la culcat 1 

Miercuri, IZ faur. Aseară am capatat o 
scrisoare de la Ştefan4 ' în care-mi scrie că s-a 
logodit. .. Trist' Nu vreau să mai scriu nimic 
despre aceasta şi zic numai: Trist• · scriu răvaş 
acasă şi note (piese muzicale), pe care le-'!fTI 
trimis la Ardeal. După amiazi facem (pag. i9) 
muzică la Mandiccvschi. Scara mă duc la 
Concertul Musikverein-ului. Se execută Para
disul şi Pere de Schumann. Operă grandioasă 
pentru cor mixt şi orchestră. A reuşit destul de 
bine în afară de prostul cânt al d-nei Gerlacz 
care avea un solo şi distona cumplit. A fost şi 
Morariu la concert. După concert chefuirăm 

42 Supan ·-profesor de geografie la Univer
sitatea din Cernăuţi. 

4J Chilii .. provincialism. 
44 Grigori - Grigori Vindireu. cunoscut 

lăutar. 
4' Ştefan - fratele compozitorului. 
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Heute habe ich einen lieben Brief von der 
Marika bekommen. Sie wollen durchaus, ich 
soli auf die kleinen Ferien nach Haus 
kommen. lch weiss noch nicht was ich 
machen werde. 

Samstag, 15. Feber. Friih sagt mir der alte 
Sause, dass ich auszichcn muss, da er dic 
Wohnung iibcrbauen will. Gut, ich fahr' ja so 
am 18. oder 19. l.M. nach Haus. lch gch' ins 
Colleg, wo ich beim Loserth meine Semi
nararbeit lese. Dann war ich ein bischen beim 
Onkel beim Julko, nachmittag war ich sehr faul 
u. legte mich hin, -· siiss trăumend schlief ich 
ein. Gegcn Abend kam Onczul zu mir. lch ging 
mit ihm in die Societăt. Von dort kehrte ich 
nach Haus zuriick und holte meine Violin ab 
und ging zum Franz I wo wir bis I /2 12 
spielten. Ja richtig heute war ich auch beim 
Piczak in der Kanzlei. Sch. ist am Turnerball. 
Es ist 12 Uhr ich geh' schlafcn. Gut' Nacht B. 

Stmlllag, 16. Feber. Sch. schlăft bis spăl. 
lch steh' auf. schrieb einen Bricf nach Haus u. 
einen dcm Morariu. Hierauf gch' ich in dic 
Stadt. bcgcgnc den alten Kriminal kamaraden 
Orcst Popescul. geh' ein bischcn ins Seminar 
zum Titus u. Woevidka u. dann gehe ich mit 
llarion Onciul auf die Suchc wcr uns einen 
Schnaps zahlen mochte. Vergeblichc Miihe. 
Endlich cntschliesst sich der Ilar. u. zahlt beim 
Augusti ein Friihstiick auf Punp. lch kommc 
nach Haus u. „juble traurige Scele". Mos ist 
da. Reisegeld um nach Haus zu kommen. Die 

• ganze Sache mit diesen Dingen seitens des 
Vaters u. der Marie ja durchaus nach Hause 
zu kommen schcint mir nicht recht rcin zu 

sein. Ich fiirchte, mich erwartet zu Hause nichts 
Gutcs. Nachmittag geh' ich ins Cafe c Europe 
u. spici einen Preference. Von dort geh' ich 
zum Onczul, da ich dort den Orest zu finden 
glaubte er ist aber nicht dau. ich gch' nach 
Haus· und leg' mich nieder. 

Montag, 17. Feber. Sch. hat nicht bei mir 

geschlafen. lch steh' auf u. nchme mich zur 
osterreichischen Seminararbeit. Arbeite den 

ganzen Vormittag u. bin Nachmittag um 2 Uhr 
fertig! Die wird aber auch gut sein?! Genug 
fiir den Zieglauer - ich hab' sie auf 6 Bogen 

gemacht. Um 1/2 3 kommt der Patak ·· wir 

cu Hrimaly, Duzinkiewicz, Patak etc. etc. până 

la ora 4 dimineaţa. 

Joi, lJ faur. Onciul vine dimineaţă la mine 
şi punem unele la cale. Mă duc la Lesehalle şi 
de acolo la Morariu. Pridie e acolo. Apoi vine 

lunganul de Griboschi şi aduce ştirea că s-a 
logodit astăzi dimineaţă cu d-ra llasievici. 
Huraa' Plec cu dânsul. După amiazi iarăşi 

muzică la Mandicevschi. Apoi merg (pag. 30) 

la unchiul, stau acolo cam 2 ore, vin acasă şi 

prind a gândi de n-ar fi mai bine să urmez 
dreptul. Teribil! Şi totuşi 11cesta ar fi singurul 
studiu care mi-ar fi cel de mai folos. Morariu 
şi Pridie46 mi-au lămurit lucrul complet 
îndemnându-mă să mai schimb odată macazul. 
Ce-o să zică lumea? O să-l întreb mâine pc 
unchiul. Astăzi e nunta lui Luţia Şi acesta un 
om de compătimit. dar nu în aceeaşi măsură 
ca mine. 

Vineri, 14 fuur. Nu' Utopic să-l mai 
depeni înainte gândul de ieri. Că doar nu m-oi 
canoni 7 8 ani fări1 de nici o lctcaic salar. 
până să ajung un păcătos de adjunct; pi:ntru 
una rn asta sunt prea bătrâior ~i apoi. cu atâta. 
sper. s-ar şi (pag. 31) încheia cariera 111ea 

juridică. Afară de asta. nu-mi pot atât de bine 
valorifica cunoştinţele melc teologice şi 

muzicale. Rămâne deci cum a fost. Dcv11 
profesor şi poate mai ai şi norocul de a fi pc 
placul unei copile şi de-a o lua de ne\'astă mai 
încolo, la bătrâne\e. Trăiască filosofia' Pc la 
11 ies niţel în oraş. Apoi m-a vizitat Man
dicevschi şi Patak. am ieşit iarăşi niţel la 
plimbare, sporovăii cu Mand. despre diverse 
chestiuni muzicale. După masă ieşii cu Pat, în 

oraş, pentru a vedea funeraliile generalului 
Uraca. Un foarte frumos alai. Mulţime de 
armată, fanfara militară... de la Lemberg şi, 

îndărătul carului funebru, călare, un cavaler în 

zale de otel. Sus, pe cal, dînsul îmi păru 

(pag. 32) a fi ca un Don Quijote pe Rosinanta 
sa. Apoi merserăm la Man. şi cântarăm până 

la ora 8 seara. Şi cu Boopis. Seara concertează 

46 Morariu şi Pridie Vasile Morariu şi 

Atanasie Pridie studiază dreptul; Ciprian 
Porumbescu studiază teologia şi filosofia ş1 

colegii săi îi propun să urmeze dreptul. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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gehen zum Mandiczewski; worauf ich ein 
bischen zum Onkel geh'. Dort ist wieder alles 
traurig. Um 1/2 8 zu Haus. Da kam Hurtig u. 
Herzog zu mir zum Zakizewski u. blieben bis 
4 Uhr ... niichtigte bei mir. 

Dienstag, 18. Feber. ln der Friih kom
ponier' ich ein Lied -- zu dem mir der Mand. 
den Text von Baltinester gegeben hat. Das Lied 
ist ziemlich gut ausgefallen. Hierauf geh' ich 
in die Universităt u. von dort begegne ich den 
Pidier, der mir ein Friihstiick beim Paczenski 
zahlte der bis 3. Uhr sich verzogerte. Wăhrend 
dcm erzăhlte cr mir vieles unter anderen rieth 
er mir die Boopis zu ehelichen Nachmittag im 
Cafe u. dann im Colleg. Bei mir im Zimmer 
ist furchthar ode u. leer. Der liid hat sich schon 
seinc Mobel gcnommcn. lch fahr' schon 
Donncrstag fort. 

Mittwoch, 19. Feber. lch stche zeitlich auf 
u. geh · zum Patak um cin Buch. das ich zu 
mcincm Vortrag dcn ich Nachmittag beim 
Zicţl.laucr zu halten habc brauchcn. Er will fiir 
die silbcrnc Hochzcit des Kaiscrs eine Cantate 
componieren. Dann beim Herzog, dann Uni
vi:rsitat, dann beim Marty zum Testiercn. dann 
zum Franzl. der mir mein Lied vorspielte. Dann 
zu Haus Mittag gcgessen, Noten geschrieben, 
meinen Vortrag in I /4 Stunde gemacht u. 
gelemt auswendig. Dann zum Flinker gegangen 
ihn nicht zu Haus gefunden, dann zum Patak 
mit diesem zum Wolan, der hat mir was 
verschrieben. dann beide zum Herzog, ihn 
nicht gcfundcn, in die Universităt, dort halt' 
ich meinen Vortrag; Patak wartet auf mich, 
ich geh' nach Haus. trink Kaffee, geh' zum 
Patak, wir spielen einige Duette, worauf ich 
zum Onkel geh ', dori war der Tarasiewicz aus 
Turka cin reicher Kabsan u. Verwandte des 
alten Pauli mit seiner Frau, ··· ich blieb zu 
Nachtmahl, worauf ich von armen Onkel u. 
Tante u. Pauli. Abschied nahm, da ich morgen 
nach Haus fahre. Wăhrend ich das schreibe, 
ist es I /2 I O - ich bin vom Onkel gckommen 
- ich schrcibe auf dcn Divan, auf wclchen auch 
schon das Bettzeug ist· denn „Vergeblich such 
mein Aug umher/Es sieht doch gar kein 

la Mayer muzica militară. Schorsch e acolo; 
m-aş duce şi eu dar n-am mărunţele. Astlzi 
am căpătat o scrisoare drăguţă de la Marica. 
Dânşii vor neapărat ca să vin acasă de vacanţele 
mici. Încă nu ştiu ce-o să fac. 

Sambătj, 15 faur. Dimineaţa îmi spune 
Sause că trebuie să mă mut, pentru că dânsul 
vrea s-o refacă locuinţa. Fie; eu şi aşa plec în 
18 sau 19 acasă. Merg la cursuri, unde-mi 
citesc la Loserth lucrarea mea de seminar. Am 
fost apoi o lecuţică la unchiul, la lulco; după 
amiazi mi s-a făcut foarte lene şi m-am culcat
dulce visând-am adormit. Sub seară mi-a venit 
Onciul (pag. 33). M-am dus cu dânsul la 
Societate; de-acolo mă întorsei acasă, îmi luai 
vioara şi m-am dus la Franzl, unde am făcut 
muzică până la 11 I /2. Da, să nu uit! Astăzi 
am fost la Piczak în cancelarie. Sch. e la serata 
gimnaştilor. E ora 12; mă duc la culcat. Noapte 
bună, B.! 

Duminec·ă, 16 faur. Sch. doarme până 
târziu. Mă scol. scriu o scrisoare acasă şi una 
lui Morariu. Apoi mă duc în oraş. ii întâlnesc 
pe vechiul camarad de temniţă Orest Popescul. 
merg niţel la Seminar. la Tit şi Voevidca, apoi 
pornesc cu llarion Onciul în căutarea cuiva 
care mi-ar plăti un rachiu. Trudă zadarnică. În 
fine, Ilar. Se decide şi plăteşte la Augusti ... o 
gustărică pe datorie. Vin acasă şi „trcsaltă. 

întristate sufleţele"' Avem părăluţele! Bani de 
călătorie acasă' Dar toată (pag. 34) treaba asta, 
cu stăruirea tatei şi a Mariei ca să plec neapărat 
acasă nu prea pare lucru curat. Mă tem că 

acasă nu mă aşteaptă treabă bună. După amiazi 
mă duc la Cafeneaua L'Europe şi joc un 
preference. De acolo, merg la Onciul, crezând 
că I-oi afla acolo pe Orest-dar dânsul nu-i 
acolo-, mă duc acasă şi mă culc. 

Luni, 17 faur. Sch. n-a dormit la mine. 
Mă scol să mă apuc de lucrarea mea austriacă 
de Seminar. Lucrez toată înainte d-amiază şi la 
ora 2 după-amiazăzi sunt gata!' De-o fi bună?' 
Destul pentru Zieglauer; am făcut-o pe 6 coale. 
La 2 I /2 vine Patak, ne ducem la Man
dicevschi; pe urmă eu merg niţel la unchiul. 
Acolo iarăşi toţi întristaţi. La 7 I /2 acasă. Veni 
apoi Hurtig şi Herzog şi la mine ... la ... şi 

rămaserăm până la ora 4 ... la mine (pag. 35). 
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Mobilair". Der Sch. hat seine 7 Zwetschken 
schon gepackt und meine Sachen u. Papiere 
liegen jetzt in der groblichsten Unordnung -
Das ist der letzte Abend, den ich bei den 
Sauseni zubringe u. auch der letzte Abend den 
ich vor dem zweiten Semester in Czemowitz 
zubringe - und wenn ich jetzt einen Blick 
auf die vergangene Zeit von 17. Oktober 
meinen Eintritte zu Sauseni u. die Philosofie 
- so komme ich zu folgendem Resultate: lch 
habe wahrend dieser zeit viei Gutes u. viei 
Boses erlitten, oft Mangel gehabt, Kummer 
u. Krankung - aber ich war u. bin gliicklich 

u. so Gott mir hilft werde ich auch fortan 
gliicklich sein. An Bertha habe ich oft u. viei 
gedacht - ich liebe sie recht innig gedacht 
wie man eben an ein theueres geliebtes Wesen 
denkt; u. oft habe ich an mich die Frage 
gestellt, etc .... ich weiss schon was. Mit meinen 
Studium geht es recht gut vorwarts -- in der 
Musik habc ich was den ausiibenden The1l 
betrifft viei gearbeitet, Theorie jedoch wenig 
betrieben u. auch wenig komponirt. Krănken 
thut"s mich, dass kein Geld hab' um mir cin 
griissers Zimmer zu miethen u. cin Klavier zum 
Lernen auszuleihen. Was meine lieben Haus
leu te betrifft so habe ich ihnen viei zu 
verdanken. Bis auf das miirrische Benehmen 
des Karls u. das alzu materielle klingende 
Geschwătz des Alten Sause - sie haben mich 
wahrend meiner Krankheiten gepflegt im 
Noth ausgeholfen, die Tanic hat insbesondere 
mir viei Gutes gethan. -- u. mir scheint's sie 
dachten dann dass ich Absicht mit der Adele 
habe ... Leider geht's nicht - Ich freue mich 
schon auf die morgige Reisc. Nur wie ich 
immer beim Schreiben meines Tagebuches an 
dich theueres Wesen dachte, so magst auch 
jetz beim Abschluss des ersten Semester, 
herziges Kind tausend mal gegriisst sein u. das 
in ungetriibter Stimmung dereinst geniessen, 
was dir des gliickes ftillender Born in versch
wenderischsten Weise zu Theil werden lassen 
miichte. Ich bin dir gut - u. wolte es so 
sehnlichts, du warest es mir auch. Leb' wohl 
Zimmerchen, Morgen muss geschieden sein -
Ade! ade 1 - /Czernowitz 19. feber I O Uhr 
Abends 1879 Golembiovski. 

Morţi, 16/aur. Dimineaţa compun un lied, 
la care, textul de Baltinester mi l-a dat 
Mandicevschi. Cântecul a reuşit destul de bine. 
Apoi mă duc la Universitate şi de acolo îl 
întâlnesc pe Pridie, care-mi plăteşte o gustărică 
la Paczenski, tărăgănată până la ora 3. În timpul 
ăsta dânsul îmi povesti multe; între altele mă 
sfătuia s-o i-au în căsătorie pe Boopis?! După 
amiazi la cafenea, apoi la cursuri. În cameră la 
mine, cumplit de pustiu şi de gol. Evreul şi-a 
ridicat acu mobila. Plec acu joi. 

Miercuri, 19 faur. Mă scol devreme şi merg 
la Patak după o carte de care am nevoie la 
referatul pe care am să-l ţin după amiazi la 
Zieglauer. Dânsul vrea să compun o cantată 
pentru nunta de argint a împăratului. Apoi la 
Herzog, apoi la Universitate, apoi la Marty 
pentru testarea cursuri lor, apoi la (pag. 36) 
Franzl. care-mi execută liedul meu, apoi acasă 
am mâncat am scris note. am făcut disertaţia 
mea în 1/4 oră si am învătat pe dinafară. Apoi 
am mers la Flinker, neaflat acasă: apoi la Patak, 
cu acesta la Noian. care mi~a prescris nu-ştiu 
ce; apoi amândoi la Herzog: nu l-am aflat la 
Universitate; acolo îmi tin disertaţia; Patak mă 
aşteaptă; mă duc acasă; beau cafeaua; merg la 
Patak; cântăm câteva duete; pc urmă mă duc la 
unchiul; acolo era Tarasievici de la Turca, un 
prostan bogat şi rudă a bătrânului Pauli, cu soţia 
sa; rămăsei la cină; pe urmă îmi luai rămas bun 
de la bietul unchiul şi tanti şi Pauli, fiindcă 

mâine plec acasă. Pe când scriu acestea e ora 
9 1/2; am sosit la unchiul--scriu pe divan, pe 
care-i şi (pag. 37) aşternutul, căci „Zadarnic 
ochiu-mi împrejur tot cată/Mobilier p-aci'1 Nu' 
Niciodată!" Schorsch şi le-a cărat acum 
catrafusele sale, iar lucrurile mele şi hârtioarele 
zac în cea mai oribilă răvăşire. E ultima seară 
pe care o petrec la Sauseni şi totodată ultima 
seară pe care, înainte de semestrul al doilea, o 
petrec la Cernăuţi, şi dacă arunc acum o privire 
asupra timpului trecut, de la 17 octombrie, 
intrarea mea la Sauseni şi la filosofie, atunci 
ajung la următorul rezultat: am îndurat tot timpul 
acesta mult bine şi mult rău; avut-am adesea 
lipsuri şi mâhniri şi supărări, dar am fost şi 

sunt fericit, şi, pe cât mi-ajută Sfântul, voi fi şi 

de-de acuma fericit. La Bertha m-am gândit 
adesea şi mult şi m-am gândit la ea (pag. 38) http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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20. Feber, Donnerstag. Ich schreibe dies 
schon zu Hause in Stupka in meinem treusten 
Heim. An diesem Tagc babe ich in Czernowitz 
in der Friih mich zusammengepackt, von den 

Sausischen Abschied genommen u. um I Uhr 
zum Bahnhof gefahren. Ich fuhr mit mir dem 
Schnellzug. ln dem selben Coupe mit sass 
auch der absolvirte Hi:irer der Philosofie u. 
ehemalige Suczawer Student D. Rosenfeld u. 
die Theologen Isopescul u. Koczinski. ln 
ltzkany angekommen setzte ich mich mit 
Rosenfeld auf die Fiihr, die mich erwartete u. 
Fuhr in die Stadt, dort lud ich ihn ab u. fuhr 
mit Markali nach Stupka. Zu Hause fand ich 
alles gesund u. ist auch nichts besonderes 
vorgefallen. lch plauschte mit dem Vater u. 
Marie u. legtc mich zeitlich zu Bettc, da ich 
miide war. 

21. Feber, Freitag. lch stehc um l /2 9 auf, 
habe sehr gut geschlafen u. mcrkwiirdigcr 
Wcisc von B. gctrăumt. lch spiclc mit Marika. 
las etwas. gabelfrlihstiicktc. schlendere in den 
Zimmer u. draussen herum. esse Mittag. wir 
plauschen nach dem Essen. dann I ies ich etwas 
u. will einschlummern. die Maria sekirte mich 
aber u. licss mich nicht schlafen bald fragtc 
sie mich iiber die Echtheit irgend ciner Koralle, 
bald warum einer von 2. Dukaten die sie in 
der Hand hielt schwercr als der andere sei, 
bald lenkte sie meine Aufmerksamkeit auf 
irgend ein Spielzeug das sie „zabka" nannte u. 
das ihr viei Spass machte, kurz ich konnte nicht 
schlafen. lch lese etwas, wir spielen dann 
wollten wir spazieren gehen. es wird nichts 

draus. Nach dem Kaffee plauschten wir. Dann 
las ich. Marie schreibt einen Brief an die 
Gorgonischen. (Heute schrieb ich auch an 
Stefan) - Wir essen Nachtmahl worauf ich das 
schreibe u. mich um 9 Uhr niederlege. Marika 

schreibt noch. Vater schlăft im anstossenden 
Zimmer. 

Samstag, 22. Feber. lch stehe um 1/2 9 
auf. Marika ist schon auf. Vater schon in der 

Kirchc. Wir spielen cin bischen. Hierauf 
schreibe ich die Polka ftir Piczak u. plausch · 
mit der Marika. Nachmittag wird nach 

atâta de duios, cum te gândeşti la o scumpă 
fiinţă iubită şi adesea mi-am pus întrebarea etc ... 
ştiu eu bine ce. Cu studiul meu merge treaba 
foarte bine, progresează mereu, în muzică am 
lucrat mult în cc priveşte executarea, teorie însă 
am făcut puţină şi puţin am şi compus. Mă 
supără însă că nu am bani ca să-mi năimesc47 

o odaie mai mare şi să-mi împrumut un pian 
pentru studiu. Cât despre gazdele mele, am 
multe a Ic mulţumi. Abstracţie făcând de ursuza 
purtare a lui Karl şi de flăcăreala prea miro
sitoare a materialism din partea bătrânului Sause. 
lumea a fost cu mine foarte drăguţă, m-au căutat 
în timpul maladiilor mele, m-au ajutorat la 
nevoie. Tante mai ales mi-a făcut mult bine 
(pag. 39) şi-mi pare că dânşii credeau în oarecari 
intenţii ale melc fafă de Adela„. Din păcate nu 
merge. Mă bucur de călătoria de mâine. Şi cum 
totdeauna, la scrisul carnetului meu. m-am 
gândit la tine. fiinţă scumpă. aşa fii şi acuma. 
la încheierea primului semestru, de mii de ori 
salutat. copil drăguţ şi să ajungi a gusta, în cea 
mai senină dispozi!ie. tot ce ţi-ar hărăzi. cu cea 
mai largă munificicnţă. nesecatul izYor al 
fericirilor. Sunt din toată inima al tău, dorind 
atât de mult ca şi tu să fii la fel pentru mine. 
Rămâi cu bine, odăiţă; mâine trebuie să ne 
despărţim. Adio' adio. 

Cernăuti. 19 faur. ora 10 seara. 1879 
(pag. 40). 

20 faur, joi. Le scriu acestea acum. acasă la 
Stupea, în dragul meu cuibuleţ. Azi-dimineafă 
mi-am făcut bagajul la Cernăuţi, mi-am luat 
rămas bun de la Sauseni şi am pornit la ora I 
la gară. Am călătorit cu acceleratul. În acelaşi 
compartiment cu mine era şi studentul sucevean 
D. Rosenfeld şi teologii lsopescul şi Cocinschi. 
Ajuns la lţcani, m-am aşezat cu Rosenfeld în 
Haraba şi am plecat în târg; acolo l-am debarcat 
şi plecai cu Markali la Stupea. Acasă i-am aflat 
pe toţi sănătoşi şi nu s-a întâmplat nimic 
excepţional. Am tăifăsuit cu tata şi Maria ~i 

m-am culcat de timpuriu, fiind trudit. 

21 faur, vineri. Mă scol la 8 1/2; am dormit 
foarte bine şi ciudat c-am visat (pag. 41) de B. 
Făcui muzică cu Marica, îi făcui puţină lectură, 

47 Năime.l'c -- provincialism cu sens de 
închiria. 
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Illischestie geschickt. lch schrieb wieder 
Noten. Von Illisch. bringt der Bub Briefe, 
Zeitungen, darunter einen Brief vom Schorsch 
u. einen von Vilagos (Şiria). Auch B. hat 
geschrieben u. Bucher geschickt. Nach dem 
Kaffee wird geplauscht - Hierauf schrieb ich 
an Piczak u. ass Nachtmahl. Um 1/2 9 legte 
ich mich nieder Vater liegt schon. Marie liest 
noch. lch lese auch im Bett. (Stenograme: 
Mein Treo ist schon besser. lch denke fort an 
Bertha. lch liebe Sie ja so unendlich. Tch 
erfahre von der Marie, dass unser Knecht 
Dumitru die Mali heiraten soli. Prosit!). 

Sonntag, 23. Feber. lch komponiere eine 
Fastenmesse, die ich den Seminaristen schicken 
will. Heute ist bei uns letzter Fasching. Wir 
erwarten dcn Krămer u. Korzin. Nachmittag 
kamen auch beidc herangestiefelt. Auch der 
Czorncy war. Wir unterhielten uns recht gut u. 
gemiitlich. lch hab' den Krămer sehr lieb. Wir 
spiclten Preference u. assen prăchtige Krapfen. 
Dann sp1elten wir Kauflabet Krămer ist 
spass1g vir lachcn auch viei Nach dcm 
Nachtmahl spieltcn wir noch einundzwanzig 
u. lcgten uns nicder. Die zwci wollten durchaus 
noch nach Hause gehcn, wir hielten sic aber 
zuriick, da cs sehr finster war. 

Montag, 24. Feher. lch wache auf 
drausscn gicsst es na, dic werden schon 
nach Ilisch. gehen. Wir geben ihnen Schirme 
u. sie schoben ab. Tags iibcr wird es recht 
warm u. angenehm. Wir fasten hcute, da es 
der erste Fasttag im grossen Fasten ist. Wir 
legen heute schon das Mistbeet an - der 
Vater hat seine Freude, dass er wieder im 
Garten Beschăftigung hat. lch schreibe Noten 
(Messe). Spiele ein bischen. plausch' mit 
Marika u. Vater u.s.w. 

Dienstag, 25. Feber. Wir fchren nach 
Humora d.h. ich, Marika u. unsere Kochin. 
Der Weg durch den Wald ist sehr schlecht. 
Beim Onkel Mally fanden wir alles gesund u. 
wohlauf. Wir plauschen, lachen · - die Irma ist 
sehr lieb Ich stimme der Tant' das Klavier. 
Nachmittag geht Marika mit der Irma zu den 
Czemiawkischen. Dann kommen sie mit Frl. 
Olga u. Minzia Czem. zuriich. Die Olga scheint 

dejunai; tăndălesc în casă şi pe-a afară; iau masa. 
După masă tăifăsuim; apoi citesc ceva şi vreau 
să aţipesc. Dar Maria m-a sâcâit şi nu m-a lăsat 
să dorm; ba mă întreba de ce unul dintre cei 
doi ducaţi pe care-i ţinea în mână e mai greu 
decât celălalt, ba îmi abătea atenţia asupra unei 
jucărioare căreia îi zicea „abca" şi care o distra 
mult. Destul că n-am putut dormi. Citesc puţin, 
facem muzică. apoi vrem să mergem la 
primblare; dar nu se alege nimică. După cafea, 
tăifăsuim; apoi eu citesc. Maria scrie o scrisoare 
către Gorgoneni. (Astăzi i-am scris lui Ştefan). 
Cinăm, apoi eu Ic scriu despre acestea şi mă 

culc la ora 9. Marica mai scrie. Tata doarme în 
camera de alături (pag. 42). 

Sâmbăta, 22 februarie. Mă ,co] la 8 1/2. 
Marica deja sculată. Tata. în biserică. Facem 
niţică muzică. Apoi scriu pcnlru Piczak Polca 
şi tăifăsuiesc cu Marica. După amiază tri
mitem la llişeşti. Scriu iară~1 piese muzical.: 
De la llişcşti băiatul aduce scrisori ~i ziar.:. 
intre care o scrisoare de la Schorsch ~1 una 
de la Şiria~H. Şi B. a scris şi a trimis cărti. 

După cafea lăifăsuim Apoi 1-am scris lui 
Piczak şi cinai. La H I /2 m-am cukal. Tata e 
acu culcat. Maria mai citcşlt:. Şi eu c.:itcsc în 
pat. Stenograme:. Mă gândesc mereu la 
Bertha. O iubesc doară atât de mult. Aflu <le 
la Maria că servitorul nostru Dumitru c vorba 
s-o ia pe Mali. Bravo' 

Duminică, 23 faur. Compun o liturghie pentru 
post. Astăzi e la noi lăsatul secului. Îl aşteptăm 
pc Kriimer şi Corjiu. După amiază veniră în 
adevăr amândoi bine încizmuiţi. A fost şi 

Ciornei (pag. 43). Petrecurăm foarte bine şi cor
dial. Krămer mi-i foarte drag. Jucarăm preference 
şi mâncarăm minunate gogoşi. Apoi jucarăm 
Kauflabat4~. Kriimer e foarte glumeţ, şi râdem 
mult. După cină mai jucarăm Douăzeci-şi-unu şi 
ne culcarăm. Cei doi voiau neapărat să mai plece 
acasă, dar i-am oprit, fiind foarte întuneric. 

Luni, 24 faur. Mă trezesc; Afară toamă
na! ştiu că frumos drum au d-lor la Iliş. Le 

4
K Şiria comuna natală a lui Slavici; 

răspuns la notele trimise în 12 februarie lui 
Emil Monţia, compozitor care trăia în această 
comună din apropierea Aradului. 

4~ Klau/lahat joc de cărţi. 
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in mich verplempert zu sein, denn sie wirft 
mir schreklich liebesgliihende Blicke zu. Nach 
dem Kaffee fuhren wir fort. Unterwegs tritt 
Marika noch bei einem gewissen Derzalak ein, 
wo sie sich etwas năhen u. sticken liisst. Dann 
dampften wir ab. Der Weg ist ziemlich 
angenehm nur etwas kiihl u. ich habe Kopf
schmerzen. Als wir bei Ilisch. vorbeifuhren, 
suchte ich aus den vielen Lichtlein die in das 
Dunkel der Nacht aus den verschiedenen 
Hăusern hineinlcuchteten B-s Licht heraus
zufinden doch vergebens. Mir scheint's ich 
soli u. darf es nicht finden ... Ein Blick auf 
dem Himmel jedoch iiberzeugte mich, dass die 
Hoffnung ein Geschenk der Gotter fiir den 
Mcnschcn sei - wohlan denn ich bin ein 
Mcnsch u. hoffe Nach Hausc angckommcn 
fandcn wir den Vater schon im Bett dcr urn 
uns ganz besorgt war. Er erzăhlte, dass wir 
Gask hattcn den Bczirksarzt Kluczcnko u. 
Gym. Professor Dr. Ştefan. Auch erzăhltc er 
wie cr sich nicht Ranht schaffcn konnte ohne 
Kochin u. Marika. Doch ist allcs gut abgc
laufcn. Wir trankcn noch einen Thcc u. lcgtcn 
uns niedt!r. 

Mittwoch, 16. Feber. lch bin wohl. Dra
usscn ist es schon sonnig. Friihjahrsgcfiihlc 
durchbebcn die Brust... Wie schon ist es doch 
auf dcm Lande. Die Marika spielte den 
Scekadet u. ich schreibe dies; grad spielt sie ... 
lch spici dann mit. Schreibe dem Patak eine 
Kartc. Der Tag vergeht unter Plauschen u. 
Lektiirc. 

Donnerstag, 17. Feber. Heutc ist cin 
wunderschoner Tag. Ich wiirde geme nach 
1 lischestie gehen aber ein mir unbewiisstes 
Etwas hăit mich zuriick. Aber der Vater fahrt 

da er dem Stefan, der dahin versetzt wiirde 
cin Quarticr suchen muss. Vormittag hetz ich 
mich nit der Marika herum. Nachmittag gehen 
wir spazieren dem Vater entgegen. Ste
nograme: (Bevor wir ausgehen bringt Catrina 
einen Brief von der Mali ·- der Teufel mag cs 
holen. lch schicke ihr den Brief zuriick. Sie 
schreibt ich soli ihr erklăren, ob ich sie 
unterstiitzen wiel oder nicht -- da sie klagen 
will). Wir gehen spazicren -- es ist schon aber 

deterăm umbrele şi se cam mai duseră. Peste 
zi se face cald şi plăcut. Postim astăzi, fiind 
prima zi de post, din postul mare. Facem acum 
azi răsadniţa; bucuria tatei că iarăşi are ocupaţie 
în grădină. Eu scriu piese muzicale (Liturghia). 
Facem puţină muzică; tăifăsuiesc cu Maria şi 
tata ş.a.m.d. (pag. 44) 

Marţi, 25 faur. Plecăm la Humor. adică eu, 
Marica şi bucătăreasa noastră. Drumul prin 
pădure e foarte rău. La unchiul Marly îi aflarăm 
pe toţi sănătoşi şi voioşi. Tăifăsuim, râdem. Irma 
e foarte drăguţă. Îi acordez lui tanti pianul. După 
amiaz Marica se duce cu Irma la Cemoivscheni. 
Apoi se întorc cu d-ra Olga şi Miuţia Cern. 
Olga pare a fi îndrăgostită în mine, căci îmi 
aruncă priviri straşnic de arzătoare. După cafea 
plecăm. În drum Marica mai intră la oarecare 
Derzalck, unde dă ceva de cusut şi de cârpit. 
Apoi plecăm. Drumul e cam plăcut, numai cam 
răcoare şi eu am durere de cap. Când trecurăm 
pc la llişeşti. am căutat să aflu dintre multele 
lumini!i, care licăreau din cele case în în
tunericul noptii, lumina Bertei (pag. 45) dar 
intârzâia. Mi se pare că o să şi-o aflu şi că nu 
trebuie s-o aflu. O privire către cer mă convinge 
totuşi că speran!a e un dar al zeilor pentru om. 
Şi deci sunt un om şi sper. Sosi!i acasă ii aflarăm 
acu pc tata în pat, care era foarte îngrijorat de 
noi. Mi-a povestit c-am avut musafiri - pe 
medicul judeţean Klukzenkos şi profesorul 
gimnazial D-1 Ştefan~0 Şi mai povestea dânsul 
cum nu ştia cum s-o scoată la capăt fără de 
bucuroasă şi fără de Marica. Dar totul a decurs 
bine. Mai luarăm câte un ceai şi ne culcarăm. 

Miercuri, 26 faur. Mă simt bine. Afară e 
frumos ·· soare. Simţiri primăvăratice înfioară 
pieptul... Câtu-i de frumos la ţară. Marica îl 
cântă pe Seekadet, iar eu scriu acestea; tocmai 
îl execută pasagiul (pag. 46). Cânt şi eu apoi 
cu dânsa. Scriu lui Patak o carte poştală. Ziua 
trece cu taifas şi lectură. 

Joi, 27 faur. Astăzi e o zi splendidă. M-aş 
duce cu drag la llişeşti -· dar un inconştient ceva 
mă opreşte. Dar pleacă tata - fiindcă trebuie să-i 
caute lui Ştefan, care-i transferat acolo, o gazdă. 
Înainte de amiazi mă tot hârjonesc cu Marica. 

50 Şt~/an -- probabil, crede Leca Morariu, 
Ştefan Dracinschi. 
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windig. Wir gehen plauschen, schăkernd, 

lachend bis zum Markali. Die Marie ist sehr 

drollig - der Wind blăsst ihr die Haare, den 
Hut u. Schleier nach allen Gegenden. Sie kann 

sich keinen Rath schaffen. Ich lach' mich zum 

Tode. Beim Markali lernte ich dessen Tochter, 

ein htichst anspruchloses u. nichtssagendes 

Ding kennen. Marika klagt mir seine Noth, 
dass er fort muss. Wir tranken Kaffee. Endlich 

nachdem wir vergebens auf dem Vater ge
wartet, segelten wir ab. Es wurde ziemlich 

kiihl. Trotzdem scherzten wir u. erinnerten 

uns so angenehm an den vergangen Sommer, 
den wir so schtin u. doch so wehmiitig ver
brachten. Zu Hause angekommen fingen wir 

uns an zu freuen iiber unser liebliches 
Zimmerchen u. die Marie sagte: „Vielleicht 

macht's zu Hause doch angenehm als uberali 
sein". lch las etwas vor, endlich kam dcr 

Vatcr aus llisch. Er brachte Nachrichtcn von 
Gorgons. Mizi ist etwas krank gcwcsen u. 
sche spitz aus. B. u. all. Sind wohl. Der Vater 

schickte sic auf die Post mit einem Brief. 
Prosit 1 B. Ist Brieftrăgerin"1 Gut stenograme: 

Mcine licbe, tcuere Bertha' -- Nachmittag wird 
noch mehreres geplauscht. Zeitungcn u. Bricfc 
gelesen, legten wir uns schlafen u. jcdcs 

davon zu trăumen, wovon ihm das Herz voii. 
Die Marie wird sicher Zigeuner trăumen, denn 
wir sahen auf unserem Spaziergange nackte 
Zigeunerkinder, die ihr so gut gefielen. 

Freitag, 18. Feber. Ich stehc auf u. 
schreibe Noten. Heute wird gefastct, trotz 

meines Străubens u. Wehrens. Prosit 1 lch 

schreibe Noten. Es wird beschlossen morgen 
nach Pozoritta zu fahren. Nachmittag 

schreibe ich diverse Weiber ein, die Messen 
zahlen u. lach' mit der Marie, die ein so 

schrecklich ernstes Gesicht vor den Weibern 

annimmt, als wenn sie eine alta Popadia 
wăre. Auch wird nach II. Geschickt. Marika 

schreibt zu den Mădchen einige Zeilen, ich 

schreibe auch etwas. Der Bote kam von der 

Post mit Briefen u. Zeitungen. Auch Mina 

schreibt einen recht lieben u. spassigen 
Brief. B. hatte keine Zeit zum schreiben, 

da sie Buchtel bakte. 

Dupi amiazi ieşim la plimbare, în preajma tatei. 
SteDQKCame· Înainte de plecare, Catrina aduce o 
scrisoare de la Mali; s-o ia naiba! I-o trimit 
scrisoarea înapoi. Scrie că să-i declar, dacă vreau 
s-o subvenţionez sau ba, pentru ci vrea si 
pârască. Mergem la primblat, e frumos, dar vânt. 
Mergem vorbind, glumind, râzând pâni la 
Markali. Maria e foarte caraghioasi; vântul îi 
zburleşte pirul, pălăria şi vălul în toate părţile. 
Nu se mai poate (pag. 47) descurca. Si mor de 
râs, nu alta! La Markali am cunoscut-o pe fiica 
lui, o fiinti superlativ de pravoslavnici şi de 
bohodeioasă51 . Markali mi se plânge de necazul 
său, că trebuie să plece. Luarim cafeaua. În fine, 
după ce în zadar, l-am aşteptat pe tata, pomirim. 
Se făcu cam răcoare. Totuşi glumeam şi ne 
amintirăm atât de plăcut de vara trecută, pe care 
o petrecurăm aşa de frumos şi totuşi atât de 
dureros. Ajunşi acasă începurăm a ne bucura 
de drăguţa noastră de odăiţă şi Maria zise: „Parcă 
tot mai plăcut c acăsucă decât oriunde". I-am 
tăcut ceva lectură: În fine. tata sosi de la II., 
aducând ştiri de la Gorgoneni. Miţi a fost niţel 
bolnavă şi arată rău. B. şi M.'2 sunt bine 
(pag. 48). Tata o trimise la poştă cu o scrisoare. 
Bravo' B, e poştărită"' Bine. Adorala. scumpa 
mea' După amiazi altă tăiHsuirc, cctirea de ziare 
şi scrisori. Apoi ne culcarăm, pentru ca fiecare 
dintre noi să viseze despre ceea ce-i umple inima. 
Maria va visa desigur de tigani, fiindcă în 
plimbarea noastră, am văzut puradei de ţigani 

goiuti. care i-au plăcut foarte mult. 

Vrneri, 18 faur. Mă scol şi scriu piese 
muzicale. Astăzi postim, cu tot răzvrăţul şi 

protestul meu. Trăiască! Scriu piese muzicale. 
Se decide ca mâine să plecăm la Pojorâta. 
După-amiază înscriu felurite femei care plătesc 
sărindare53 şi râd cu Maria, care, înaintea 
femeilor face o faţă atât de gravă de parcă ar 
fi o ditai mamă-preoteasă bătrână (pag. 49). 
Trimitem şi la Ilişeşti. Marica le scrie copiilor 
câteva rânduri, scriu şi eu ceva. Trimisul veni 
de la poştă cu scrisori şi gazete. Şi Mina ne-a 
scris o scrisoare drăguţă şi glumeaţă. B. n-a 
avut timp de scris, fiindcă cocea gogoşi. 

51 Bohodeioasă -- evlavioasă. 
52 M. - Minna, sora Berthei. 
53 Sărindare - rugăciuni de patruzeci de zile. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă. Documente inedite, Bucureşti, Editura 
„Vestala", 1996, 256 p. 

Lucrarea cuprinde două părţi: Eminesciana şi Contribuţii la biografia lui Jon Creangă. 
Prima parte are şase capitole: Din nou despre neamul Iuraşcu; Surorile Ralucăi Eminovici; 
Fraţii Ralucăi Eminovici; Eminescu şi gimnaziul din Botoşani; Eminescu şi literatura populară; 
Aglaia Eminovici, sora poetului. Partea a doua cuprinde nouă capitole: Ohservaţii asupra 
şcolarităţii lui Jon Creangă; Câteva precizări despre „diaconia" lui Creangă; Jon Creangă. 

elev al Şcolii Normale „ Vasile lupu"; Numirea lui Ion Creangă ca institutor provizoriu; Ion 
Creangă şi „societatea" lui ieşeană (1860-1875); Insuccesul definitivării în învăţământ: 

Definitivarea în învăţământ; Ion Creangă „ umhlător după femei". Se dau. în Anexa părţii a 
doua, şi 44 documente, câteva reproduse şi în facsimil. 

Sumarul volumului, pe care l-am reprodus, intenţionat, în toată desfăşurarea sa. arată că 
sunt puse în discuţie momente importante din biografia celor doi scriitori, pentru care persistă 
contradicţii şi incertitudini. Dificultătile decurg din dispersarea documentelor în diferite arhive 
şi fonduri, precum şi din absenţa lor pentru lungi perioade. Meritul lucrării constă în rduarca 
întregii discuţii în legătură cu aceste probleme şi examinarea critică a opiniilor cercetătorilor 
anteriori. Autorul duce investigaţiile mai departe şi invocă. în sprijinul opiniilor sale. noi 
documente. necunoscute anterior. 

Multe probleme primesc o rezolvare definitivă. Sunt şi aspecte a căror eluciddre rămâne 
pe mai departe în suspensie sau pentru care argumentarea nu este suficient de convin)!iitoarc 
Stăruie incertitudini cu privire la ascendenţii mamei lui Eminescu, în prezentarea cărora se 
aduce, ca document important. omonimia onomastică. Aici există primejdia omonimiei de nume. 
mai ah:s când cercetarea acoperă, ca în lucrarea de faţă, un spaţiu extins. de la Carpaţi până la 
Nistru. Se cuvine reţinut faptul că familia Iuraşcu. din care descindea mama poetului. avea 
ramificaţii şi în Bucovina. 

Cercetătorii anteriori privesc cu rezerve şi chiar cu neîncredere mărturiile lui Matei 
Eminescu cu privire la familia sa şi ascendenţii mai îndepărtati. Se demonstrează că mărturiile 
fratelui poetului merită încredere deplină şi ele se verifică în lumina documentelor. Se elucidează 
definitiv şi problema pregătirii intelectuale a Aglaei, sora poetului, prin descoperirea actelor 
privitoare la şcolaritatea sa. 

Cartea se înscrie ca o contribuţie importantă prin examinarea critică a rezultatelor 
cercetărilor anterioare şi prin relevarea de noi documente, care duc mai departe investigaţiile de 
istorie literară. 

D. Vatamaniuc 

Ioan V. Cocuz, Unirea Bucovinei cu România (aspecte militare), Suceava, 
Editura „Suceava", 1997, I 32p. + 21 documente + 28 fotografii 

Revenirea Bucovinei în spaţiul românesc, în anul 1918, şi evenimentele care i-au precedat, 
eforturile patrioţilor bucovineni şi ale celorlalti români din afara provinciei îndreptate spre 
unire, ca şi problemele ulterioare realizării acestui deziderat rămân domenii cercetate într-o 

Analele B11covi11ei. V, 2. p. 433-452, Bucureşti. 199!! 
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măsură prea mică în istoriografia română. În anul 1994, la Editura Fundaţiei Culturale Române 
a apărut cartea juristului Radu Economu, Unirea Bucovinei, 1918, în care autorul s-a concentrat 
mai mult asupra aspectelor politico-diplomatice, juridice şi, parţial, militare ale problemei în 
discuţie. De asemenea, la sfârşitul anului 1997 a ieşit de sub tipar monografia Unirea Bucovinei 
cu România (aspecte militare), semnată de prof. Ioan Cocuz. Istoricul sucevean şi-a propus să 
pună în lumină, pe baza unor documente de arhivă şi a unor mărturii - edite şi inedite - ale 
participanţilor la acele evenimente, rolul jucat de Armata Română în unirea Bucovinei cu 
Regatul român, rol oglindit deseori tendenţios de cercetătorii străini. 

Primele pagini ale lucrării sunt consacrate unei prezentări succinte a alternativelor şi 
opţiunilor conducerii României în urma declanşării marii conflagraţii, apreciindu-se, pe bună 
dreptate, că refuzul de a intra în război de partea Puterilor Centrale, neutralitatea şi, apoi, 
aderarea la Antanta reprezentaseră măsuri care exprimau „interesel_e poporului român" în totalitatea 
sa. Ca urmare, autorităţile militare şi civile habsburgice au adoptat măsuri restrictive şi represive, 
menite să împiedice orice atitudine neloială sau activitate naţională panromânească în ţările 

austriece. I. Cocuz prezintă suferinţele şi opresiunile la care au fost supuşi românii bucovineni 
în anii primului război mondial, subliniind că, rămaşi în mica lor patrie. ei au avut parte de o 
adevărată „Golgotâ". Considerăm, însă, că autorul, susţinând că „mişcarea românească din 
Bucovina a pornit din Suceava" (p.12), minimalizează gradul naţionalismului la românii din 
acest teritoriu. Or, adepţi ai „daco-românismului", cum îi trecea în evidenţă poliţia secretă 

austriacă, erau în majoritatea localităţilor Bucovinei, nemaivorbind de centre, precum Cernăuţi, 
Rădăuţi, Câmpulung, Siret, Vatra Dornei etc. Din acest motiv este incorect să susţinem că 
mişcarea românească a pornit din Suceava. din Cernăuţi spre Storojine1. 

Autorul descrie, în mod amănunţit. acţiunile românilor bucovineni ajunşi, voit sau nevoit. 
în România, Rusia, Italia. Franţa sau la Viena, care au contribuit enorm - militar şi politic 
împreună cu fraţii lor din alte zone ale românimii, la constituirea României întregite. În 
demersurile noastre pentru aflarea adevărurilor istorice nu este bine să trecem cu vederea momente 
care nu ne convin deloc sau care pot fi interpretate altfel de cum am fi dorit-o. Aceste lucruri 
se întâmplă indiferent de voinţa noastră şi este în dezavantajul cititorului român să cunoască 
doar unele fragmente ale tabloului istoric. În acest sens, considerăm că era binevenită prezentarea 
detaliată a Tratatului de Alianţă intre România şi Antanta ( 1916) în ceea cc privea Bucovina 
(p. I 7). însoţită de o analiză riguroasă şi interpretare adecvată a tratativelor care au precedat 
semnarea acestui act internaţional. 

O atenţie aparte este acordată poziţiei deputaţilor români bucovineni în Parlamentul de 
la Viena care au protestat împotriva tentativelor de a alipi Bucovina la un virtual stat ucrainean 
în componenţa Austriei federative. Însă voinţa populaţiei autohtone avea să fie exprimată 
clar încă în condiţiile funcţionării administraţiei austriece - de către participanţii adunării 
naţionale din 27 octombrie 1918, în timpul căreia a fost ales Consiliul Naţional Român cu 
scopul de a traduce în viaţă moţiunea care prevedea „unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţâri 
româneşti". Totodată, menţionăm că adunarea n-a votat o hotărâre care prevedea „unirea Bucovinei 
cu România" (p.37) -- un asemenea lucru era greu de imaginat şi de revendicat în condiţiile în 
care, în Bucovina, administraţia, armata şi poliţia austriacă erau într-o continuă şi progresivă 
descompunere, dar încă funcţionau mai mult sau mai puţin - , însă moţiunea adoptată preconiza 
o acţiune etapizată: I. Unirea cu celelalte teritorii româneşti din componenţa Austro-Ungariei 
„într-un stat naţional independent" şi, urmărind acest scop, bucovinenii vor conlucra „în deplină 
solidaritate cu românii din Transilvania şi Ungaria"; li. Unirea iminentă, dar nedeclarată 
deocamdată, cu Regatul român. În acest scop era ales Consiliul Naţional Român cu un mandat 
bine determinat: a) „a conduce poporul român din Bucovina"; b) „a stabili o strânsă legătură 
cu toţi românii" [subl.n.]; c) „a reprezenta prin mandatari [pe românii din Bucovina - n.n.] la 
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conferinţa de pace" în cazul în care vor apărea (şi au apărut) eventuale complicaţii internaţionale. 
Considerăm că este forţată aprecierea zilei de 27 octombrie 1918 drept un eveniment „ce 
încheie o perioadă istorică şi deschide calea unei noi vieţi naţionale" (p. 37). În Bucovina, viaţa 
naţională românească nu s-a stins niciodată -- avem în vedere perioada 1775-1918 -, astfel nu 
mai rămânea un suflet de român în timpul îndelungatei stăpâniri austriece şi nu mai avea atunci 
cine să se unească cu Ţara. Totodată, nu fusese încă încheiată „perioada istorică" respectivă, 
avea să mai unneze adunarea ucrainenilor, din 3 noiembrie, care a votat unirea unei părţi din 
nordul provinciei cu Republica Vest-Ucraineană, preluarea forţată a puterii de către Comitetul 
Ţinutal Ucrainean, transmiterea mandatului de administrare a Bucovinei către „comisarul" 
ucrainean Omelian Popovici şi „comisarul" român Aurel Onciul, în ziua de 6 noiembrie 1918, 
şi instituirea aşa-zisului condominium ucraineano-român (5-9 noiembrie). Înlăturarea acestuia 
din unnă şi instituirea guvernului Bucovinei, în frunte cu Iancu Flondor, poate, în opinia 
noastră, să marcheze începutul unei noi perioade istorice. 

Este adevărat că Aurel Onciul n-a fost împuternicit de Consiliul National Român să 
poarte tratative cu ucrainenii (p. 47) sau cu oricine altcineva, însă el a fost membru al acestui 
for reprezentativ şi nu a fost exclus din rândurile acestuia, în pofida erorilor sale politice. 
Probabil, este o judecată prea aspră afirmaţia autorului că „Aurel Onciul a ieşit de pe scena 
istoriei pe uşa din spate" (p. 50). După anul 1918, acesta a participat la viaţa politică a Bucovinei 
(prezentându-şi candidatura pentru alegerile parlamentare în judeţul Storojinet şi fiind învins) 
şi a României în general (a elaborat un studiu privind viitoarea organizare politico-administrativă 
a României Mari). a practicat apoi dreptul la Bucureşti. fiind înmormântat la Cernăuţi. 

Iminenta destrămare a Imperiului Habsburgic, mişcările naţionalitătilor. au creat o stare 
de confuzie şi de incertitudine în Austro-Ungaria şi. implicit, în Bucovina, situaţie descrisă 

amănunţit de către prof. Ioan Cocuz. În acelaşi timp. autorul combate aserţiunile unor cercetători 
care susţin că intrarea armatei române în Bucovina a Fost o „cucerire", concluzionând că, în 
realitate, aceasta a venit pentru a elibera .,un teritoriu românesc răpit din trupul !ării la 1775". 
La fel au procedat celelalte popoare din cuprinsul monarhiei habsburgice, care şi-au realizat 
unificarea şi pc cale armată. Este nefiresc să revendici numai de la români să aştepte în linişte 
derularea evenimentelor, pentru ca cineva să le satisfacă dezideratele. I. Cocuz subliniază, 

totodată, faptul că românii bucovineni îşi exprimaseră opţiunea încă de la 27 octombrie 1918, 
cu zece zile înainte ca trupele române, aflate sub conducerea generalului Iacob Zadik, să fi păşit 
pe pământul Bucovinei. 

Dintre puţinele scăpări ale autorului, trebuie să menţionăm că nu este prea fericită for
mula „indi;pendenia Ucrainei în cadrul Rusiei federale" (subl.n) (p. 43). Reformele lui Con
stantin Mavrocordat nu le-au precedat „cu peste I 00 de ani" pe cele ale lui Iosif al II-iea (p. 40), 
ci doar cu peste 30 de ani (desfiinţarea robiei). În Bucovina, scutirea de recrutare s-a aplicat 
nu „pe timp de 50 de ani, adică între 1795-1845" (p. 40), ci, iniţial, populaţia a fost scutită de 
serviciul militar pentru o perioadă de 30 de ani ( 1775--1805), însă, în urma opoziţiei active a 
bucovinenilor, ei au început să fie înrolaţi în rândurile armatei imperiale abia din anul 1830. 
În perioada administraţiei galiţiene ( 1787-1848), autorităţile habsburgice n-au urmărit „slavizarea" 
provinciei (p. 41) ci germanizarea acesteia. În această perioadă ucrainenii din Bucovina erau 
încă prea puţin conştienţi de identitatea lor naţională pentru a putea fi folosiţi împotriva românilor. 
Abia în timpul revoluţiei de la 1848, când românii bucovineni s-au manifestat ca o forţă politică 
cu interese proprii, ce nu erau tocmai identice cu cele ale Casei de Habsburg, când s-a văzut 
că gennanii nu sunt în stare să contracareze acţiunile şi opţiunile politice româneşti, miza a fost 
pusă pe ucraineni, care, numeric, la mijlocul secolului al XIX-iea, erau cu doar câteva zeci de 
mii mai puţini decât românii. Cantitatea trebuia transformată în calitate, obiectiv realizat cu 
succes de către austrieci. 
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În ceea ce priveşte aparatul ştiinţific, era de dorit întocmirea unui indice de nume şi 
de localităţi, o prezentare mai riguroasă a surselor de informare (lipsesc date tehnice ale unor 
lucrări, transcriere greşită din limba germană a unor surse, trimitere la o colecţie particulară 
[?] etc.), specificarea lucrărilor şi publicaţiilor din care au fost extrase documentele incluse 

în anexe. 
În opinia noastră, cartea avea şi mai mult de câştigat în cazul în care autorul evidenţia 

şi rolul jucat de armata română în instaurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice în Bucovina, 
în asigurarea un.ui cadru de siguranţă pentru dezvoltarea proceselor politico-sociale, în prevenirea 
unui conflict armat între legiunile ucrainene şi românii bucovineni care abia îşi organizau 
propriile lor formaţiuni militare. Monografia rămâne, însă. o lucrare care abordează o problemă 
ştiinţifică prea puţin cercetată ce se cerea de mult timp a fi pusă în discu(ia istoricilor şi a celor 
interesaţi în aflarea adevărurilor istorice. 

Ştefan Purici 

Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul. viaţa şi opera; prefaţă de C. Ciopraga. 
membru al Academici Române, Antologia scriitorilor bucovineni, Editura 
Institutului Bucovina - Basarabia, Rădăuti. 1998, 144 p. 

Mircea A. Diaconu. lector la Catedra de istoria literaturii române modeme a Universităţii 
.. Ştefan cel Mare" Suceava, cercetează cu acribie şi competenţă. literatura interbelică din partea 
de nord a ţării. ţinut de remarcabilă efervescentă cultural-artistică. generată în cca mai marc 
măsură de universitatea ccmăuţcal'lă. Monografia închinată lui Mircea Streinul se constituie ca 
operă de istoric şi critică literară de aleasă ţinută ştiinţifică. sintetizând şi mai vechi studii 
publicate în reviste de nu prea întinsă răspândire. Subiectul monografici ridică în faţa 

cercetătorului dificultă\i şi capcane de tot telul: complexitatea vieţii social-politice din regiune. 
operele lui Mircea Streinul devenite rarisime. referinţe critice ale autorilor locali în publicaţii 
obscure şi mai puţin accesibile, dar mai ales prejudecata creată despre literatura iconarilor că 
ar fi extrem-naJionalistă-legionară, aprecieri critice în presa literară centrală, puţine şi 

parcimonioase, adesea m:dn:ple t:lc. Autorul, spi1 Îl ra\iunalisl, t:chilib1at. subtil. agonisind cu 
trudă şi răbdare o bibliografie impunătoare, nu se lasă intimidat de reminiscenţe proletcultiste 
şi nici ademenit de cântecele sirenelor străine literaturii, nu se îndepărtează de textele 
documentelor pe care le interpretează cu dreaptă judecată şi înţelegere artistică. 

Academician C. Ciopraga, în cele două pagini de recomandare a cărţii, accentuează 

tragismul vieţii lui Mircea Streinul. judecă proza superioară poeziei. din doctrina literară iconaristă 
reţine cultivarea specificului regional şi modernismul. Încheie cu verdictul: „studiul lui Mircea 
A. Diaconu, obiectiv şi substanţial, este o contribuţie serioasă, destinată nu numai specialiştilor". 

Studiul este conceput pe cinci secţiuni: „ Trasee" hiografice (cel mai întins, cu 
11 subcapitole, 60 p. ), În căutarea unei ideologii, „ Biografie" poetică, Epica - intre 
reportaj, confesiune şi ficţiune, Mircea Streinul şi ghilotina istoriei? 

„Traseul" vieţii şi creaţiei literare îl trăieşte Mircea Streinul cu încrâncenare între ambiţiile 
unui făuritor de programe spirituale vizând înnoirea literaturii române şi decepţiile simţite 

aproape organic de puţinul ecou trezit la contemporani. Între aceste extreme risipeşte o energie 
clocotitoare in opt volume de poezii şi 11 de proză, până la 35 de ani! Viaţă personală n-a avut; 

n-a urmărit situaţie materială. nici ranguri administrative; a urmărit doar împlinirea sa în cultură. 
Mircea A. Diaconu îşi însoţeşte „eroul" din familie. la Liceul „Aron Pumnul", la Facultatea 
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de Teologie, Litere, Filosofie şi Drept din Cemăuti, în mediile literare cemâuţene, bucureştene 
şi agonia ultimelor trei ani în capi.tală. Îi cercetează „doctrina literară", creaţia poetică şi proza, 
pornind de la textul autorului în primul rând, apoi citează opiniile critice ale celor ce i-au citit 
opera „Albină sârguincioasă", d-l Diaconu i-a adus în instanţă pe toţi, de la George Putneanu 
şi Traian Chelariu, la George Călinescu şi Perpessicius. Nimic semnificativ nu i-a scăpai. 

Ideologia iconaristâ, în datele ei fundamentale, exprimă un „neoromânism", un baroc şi un gotic 
moldovenesc, precum şi caracteristici ale literaturii modeme europene. Se vrea originală şi 

înnoitoare pentru întreg spaţiul literaturii române. Creaţia poetică a lui Mircea Streinul o pune 
în relaţie cu marea poezie universală, găsindu-i afinităţi cu Francois Villon, Ch. Baudelaire, 
Rilke, Trakl, ş.a. şi cu Blaga, Pillat, Ion Barbu etc. din cea română. Caracterizează fiecare 
volum de poezii. arătându-i valoarea şi neîmplinirile. Teme frecvente: cunoaştere, narură, suferinţă. 
sacrificiu, moarte, divinul păgân şi creştin ş.a. „Trăirea" prevalează tehnicii poetice. Fiecare 
volum îşi are personalitatea sa inconfundabilă. 

Încercările în proză, nuvele sau romane, începând cu A1•e11tura domnişoarei Zenobia 
Magheru ( 1938) până la Băieţii de fată ( 1944). izvorâse din Ţara de Sus. pleacă de la viaţa 
reală, însă făuresc o lume de ficţiune şi vis. Personajele. cele mai multe foarte tinere, se 
numesc: Ion Dracu, Stan Nimeni, Luca Urâtu, Cremene, Guzii. Dohreideni. Voncic, Filo 
Taină, lraclie Lume, Nobia, Adelheid Redniczek. Laica, Veronica Fiecare nume nu este ales 
din întâmplare. prefigurează un simbol, un destin. În discutarea lucrărilor în proză găseşte 
analogii. corespondente cu opere din literatura universală (de exemplu. Jon Aluion ne duce 
la Procesul lui Kafka). În romane ne întâmpină „obsesii lirice. de natură halucinatorie şi 
onirică. tablouri macabn: şi terifiante, rod al dereglărilor psihice şi atmosferei bizare. de 
dincolo de timp. fixată în real. dar ignorând şi sublimând realul" (p. 19), afirmă M. Diaconu. 
Prin gura unui personaj, Stan Nimeni. Mircea Streinul îşi categoriseşte proza: .. Romanck 
mele sunt ca monştrii lui Brucgel, măi Culai. Pasiuni groaznice, moarte şi nchu111c .. Dar de 
ce nimeni nu vrea să privească şi cerul. care se poartă cu soare. stele şi lună pcsk wa1c·· 1 

Cititorul ideal ar trebui să colaboreze cu autorul" (p. 119 120). 
Mircea A. Diaconu. „ca un cititor ideal"'. îşi caracterizează studiul „un demers echilibrat 

şi lucid, descriptiv şi analitic în acelaşi timp. departe de umorile conjuncturale" (p. I ~4 ). 
Caracterizare dreaptă. Noi. citindu-i atent cartea, am simţit şi o oarecare bucurie .:stetică, nu 
din meşteşug stilistic, ci din cantitatea densă de viaţă, cu toate beznele şi bucuriile ei. cc se 
transformă în artă. 

Totuşi, Mircea A. Diaconu tratează Bucovina şi pe scriitorii ei ca o entitate oarecum 
diferită de România şi de literatura română. Afirmă domnia sa: „prin el [Mircea Strcinul. n.n.) 
se poate în!elege mai bine. atât condi!ia literaturii bucovinene, cât şi a celei române dintre 
războaie" (p. 134 ). Or, literatura română din Bucovina, atâta timp cât Imperiul Habsburgic ne-a 
blagoslovit cu Bucovina, s-a dezvoltat în strânsă comunitate cu literatura română din toate 
provinciile româneşti, ca unitate organică, socială, spirituală. 

E lăudabil că în carte se găsesc puţine greşeli de tipar şi scăpări de limbă. lată: „însetat 
după limbă" (p. 123) şi Pan M. Vizirescu (p. 78). 

Lucrarea se încheie cu două note ale editorului, întreprinzătorului şi perseverentul Mihai 
Pânzaru. Prima, Legionarismul lui Mircea Streinul, din care reiese că Mircea Streinul nu a fost 
legionar, ci doar simpatizant, ca Ion Barbu, Ion Caraion. Dan Botta, Emil Cioran, Nichifor 
Crainic, Mircea Eliade, Vintilă Horia, Simion Mehedinţi, Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu etc. A 
doua notă este O cu11tinuitate a Iconarului În exilul românesc din America: revista „ Drum" a lui 
V Posteucă, din care aflăm că d-l Mihai Pânzaru este fericitul posesor al întregii colecţii a revistei 
„Drum". O monografie a acesteia ar fi o importantă contribuţie pentru istoria literaturii române. 

Vasile Precup 
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Petru Bejenaru, Luca Bejenaru, Victoria Goreac, Ştefan Botezat, Marian Olaru, 
Compendiu istoriografic al Liceului Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi ", 
Iaşi, Editura Bucovina, 1997, 382 p. 

Continuând o tradiţie mai veche, aceea a editării de anuare a unor prestigioase institutii 
de învăţământ liceal, la Editura „Bucovina" din laşi a apărut Compendiul istoriografic, 1872-
1997 al Liceului „Eudoxiu Hunnuzachi" din Rădăuti, după ce în anul 1992 a fost editat 
Compendiul monografic, 1872-1992, la 120 de ani de la înfiinţarea liceului. 

După un Cuvânt înainte, semnat de Dimitrie Vatamaniuc şi un Atgument al prof. Petru 
Bejenaru, volumul cuprinde o succintă prezentare a unor personalităţi bucovinene al căror 

destin a fost legat de liceul rădăutean: Eudoxiu Hurmuzachi. /ll/2-1874 (Ion Nistor), Ernst 
Rudol/Neubauer. profesor. scriitor şi jurnalist, primul director al liceului „ Eudoxiu Hurmu=achi" 
(Dimitrie Vatamaniuc), Ion Nistor văzut de unul din foştii săi studen/i (Vasile Precup), George 
Grigorovici, militant .wcial-democrat din Bucovina istorică (Marian Olaru). 

Volumul cuprinde şi o Cronologie (Marian Olaru), o Scurtă cronică a liceului (Luca 
Bejenaru). Sunt prezentafi directori ai lice11l11i de la 11172 până astă:i (Luca Bejenaru). Biblioteca 
şcolară şi revista „ Muguri·· (Luca Bejenaru), Cercetarea ştiinţifică a profesori/or (Petru 
Bejenaru), Pla1111( de invâţă111â11t pentru i11văţămâ11t11/ liceul (Ştefan Botezat). Volumul cuprinde 
şi liste cu absolvenţii liceului, începând cu promoţia anului şcolar 1884--1885. 

Apărut cu ocazia împlinirii a 125 de ani de existenţă a Liceului .,Eudoxiu Hurmuzachi" 
şi dedicat „erudiţilor profesori şi tuturor promoţiilor de absolvenţi până în 1997''. compendiul 
reprezintă u „contribuţie reală la cunoaşterea prestigioasei instituţii de învăţământ din această 
parte de ţară'". 

Rodica lu/e11cu 

Gheorghe Schipor, Grupul Şcolar Agricol „Andronic Motrescu" - file 
monografice, Rădăuţi, 1997, l 70p+ 16 fotografii. 

Cartea a fost realizată in întregime - aşa după cum se face precizarea chiar din 
prima pagină cu mijloacele modeste de care dispune Grupul Şcolar Agricol „Andronic 
Motrescu" Rădăuţi, cu prilejul aniversării a 100 de ani de învăţământ agricol în limba 
română la Rădăuti. în Bucovina. 

Nevoia apariţiei unei asemenea lucrări era simţită de multă vreme, mai ales de către cei 
a căror viaţă ş1 activitate a fost legată de şcoala agricolă rădăuţeană. De aceea considerăm 
lăudabilă iniţiativa, curajul şi strădania economistului Gheorghe Schipor de a se angaja în 
redactarea unei asemenea lucrări, care vine să umple un gol, aducând noi informaţii în acest 
domeniu. 

Autorul - deşi la prima experienţă de acest fel - are meritul de a fi cercetat. consultat 
şi adunat din sursele ce i-au stat la îndemână şi la care a avut acces, numeroase date şi fapte, 
pe care a reuşit să le ordoneze şi să le înmănuncheze în acest modest volum. 

Plusul de infonnaţii şi date. pe care le pune autorul la dispoziţie, sunt în măsură a ne 
confinna faptul că învăţământul agricol din Bucovina, şi în mod special din Rădăuţi, a fost 
clădit pe o temelie solidă şi că această instituţie şcolară a dat de-a lungul existenţei sale 
centenare. numeroase promoţii de absolvenţi cu pregătire medie şi profesională, ce au contribuit 
la propăşirea agriculturii bucovinene şi a ţării. 
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În primele două capitole ale monografiei, autorul face câteva consideraţii geografice, 
istorice şi culturale cu privire la oraşul Rădăuţi şi la începuturile învăţământului agronomic 
românesc. 

Capitolele următoare tratează unele probleme de fond, referitoare la şcoala agricolă 
rădăuţeană, şcoală inaugurată la 15 octombrie 1897, sub numele de Şcoala Agronomică din 
Rădăuţi, ducatul Bucovinei. De altfel, de-a lungul timpului, această şcoală şi-a schimbat denumirea 
de mai multe ori: Centrul Şcolar Agricol (1956-1961), Grupul Şcolar Agricol (1961-1968), 
Liceul Agricol, Rădăuţi (1968-1975), Liceul Agroindustrial, Rădăuţi ( 1975-1990) şi din nou 
Grupul Şcolar Agricol, Rădăuţi (după 1990). 

Momentul inaugurării primei şcoli agronomice din Rădăuţi este prezentat pe larg. Sunt 
menţionate, baza didactică (localul şcolii, ferma didactică, internatul ş.a.) şi modul de organizare 
a procesului de învăţământ în primii ani de existenţă, când numărul elevilor selecţionaţi prin 
concurs, din rândul fiilor de ţărani, era destul de mic, rareori depăşind cifra 20. 

Această şcoală s-a bucurat, de la bun început, de un binemeritat succes. Astfel, la expoziţia 
agricolă de la Cernăuţi, din anul 1904, şcoala a primit medalia de argint. pentru rezultatele 
deosebite ale fermei didactice. 

Interesant este faptul că şcolarizarea elevilor se făcea în sistem de gratuitate şi 

scmigratuitate, iar la absolvirea cursurilor, o parte din veniturile provenite din exploatarea 
terenului (21,3 ha) şi a vitelor şcolii. revenea elevilor. sub formă de vite, instrumente agricole 
şi sămânţă seleqionată. Cea mai mare parte dintre absolvenţii liceului se întorceau cu acestea 
în satele lor pentru a pune în practică cunoştinţele însuşite în timpul şcolarităţii. 

Autorul monografiei menţionează că şcoala inferioară de agricultură din Rădăuţi a cunoscut 
şi unele perioade de peregrinări (la Suceava. din anul 1921 şi la Pctriceanca-Prisăcăreni, judeţul 
Storojineţ. din anul 1925), după care a revenit la Rădăuţi. unde funcţionează şi astăzi. în 
condiJii cu totul noi (localul nou din 1976, are IR săli de clasă, cinci laboratoare. patru cabinete 
şcolare. internat cu 300 locuri şi o cantină cu 200 locuri pe serie, o fermă didactică ş.a.). 

De rerinut este faptul că învăţământul agricol din Rădăuţi nu a fost întrerupt niciodată, 
ci fiind asimilat şi continuat prin diferite forme de învăţământ profesional. de ucenici, cursuri 
fără frecvenţă şi cursuri serale. 

Lucrarea monografică redactată de economistul Gheorghe Schipor nu scapă din vedere 
planurile de şcolarizare, comisiile şi obiectele examenelor de admitere şi absolvire, planurile de 
învăţământ pe profite şi specializări (agronomice, zootehnice, veterinară, contabilitate etc), baza 
de practică, numărul de elevi şi absolvenţi ca şi a celor admişi în învăţământul superior şi multe 
alte aspecte, pe care cititorul le poate descoperi citind cartea, pe care o recomandăm, cu căldură, 
tuturor celor care nu sunt străini de preocupările agricole. 

Sunt prezentaţi cunducătorii instituţiei din învăţământ agricol din Rădăuţi. Dintre aceştia, 
este evocată figura eminentului inginer agronom Andronic Motrescu - ctitorul şi primul director 
al Şcolii Agricole, Rădăuţi, autor al unui manual de agricultură în limba română, intitulat Carte 
de agricultură pentru şcoalele de agricultură inferioare şi elementare, precum şi pentru usul 
agricultorilor practici. tipărit la Viena în anul 1905. Pentru meritele sale, numele acestui prim 
director a fost atribuit şcolii la moment aniversar centenar. Sunt amintiţi şi alţi directori merituoşi: 
Vasile Strătescu, Ilie Vişan, Vania Iakob, Gheorghe Doroftei, Vasile Coroamă, Aristide Palievici, 
Adrian Botezat. 

Nu sunt trecute cu vederea nici rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şi la concursurile 
pe meserii, la care au fost obţinute numeroase premii şi menţiuni şi nici activitatea cultural-artistică 
sportivă a elevilor şcolii - activităţi care se bucură de frumoase tr3diţii. 

Monografia trădează lipsa de experienţă şi stângăcia în mânuirea unor informaţii şi date, 
ca şi graba cu care a fost întocmită, fără a fi corectate unele greşeli stânjenitoare de nume, date 
şi fapte, care scad din valoarea lucrării. 
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Deşi lucrarea este însoţită de 16 copii foto, îi lipseşte totuşi un cuprins al capitolelor, ca 
şi o erată. 

Avem convingerea că unele aspecte cuprinse în monografia Grupului Şcolar Agricol 
„ Andronic Motrescu " ... pot fi perfectibile, dacă autorul va tine seama de observatiile, propunerile 
şi sugestiile ce-i vor fi făcute. la întocmirea şi apariţia unei noi ediţii, îmbunătăţite, ceea ce ar 
spori şi mai mult valoarea lucrării. 

Vasile Bâtă 

Nicolai Şapcă, lordăneşti: istorie şi destine, Hliboca. 1997, 36 p. +25 fotografii. 

Lucrarea /ordăneşti: istorie şi destine are un caracter istorico-literar, cuprizând extrase 
din documente privitoare la „prima" atestare, datată cu 19 ianuarie (st.v.) 1747. a satului situat 
pe malurile râului Siret. Localitatea este însă mult mai veche, fiind cunoscută încă de pe timpul 
lui Alexandru cel Bun, la începutul secolului al XV-iea. Merită să consemnăm prezentarea listei 
victimelor represiunilor staliniste, a folclorului anticomunist al iordăneştilor. a aspectelor privind 
evoluţia celor două şcoli săteşti. portretele unor fii ai satului. relatărilor unor persoane deportate 
de către autorităţile sovietice. tradiţiilor religioase locale. 

Srcfa11 Purici 

Gheorghe Gorda, Vo/oca pe Derehlui. File de istorit'. Suceava. Editura 
„Hurmuzachi", 1997, 56 p. 

Micromonografia prof. Gheorghe Gorda este dedicată trecutului unei vechi ş1 renumite 
comune române~ti din partea de nord a Bucovinei. cât şi vrednicilor oameni ai acestei localităti. 

Lucrarea, apărută cu ocazia comemorării a 500 de ani de la bătălia dm Codrii Cosminului, 
cuprinde 26 mici incursiuni în istoria localităţii Voloca, autorul schiţând portretele unor voloceni 
care au contribuit la dezvoltarea satului lor sau ale acelora care au lăsat urme dureroase în 
memoria sătenilor. Paginile referitoare la istoria acestei comune nord-bucovinene sunt interesante, 
insă se observă o anumită superficialitate în citarea unor documente sau studii. Totuşi, lucrarea 
prof. Gheorghe Gorda poate reprezenta un imbold şi un punct de plecare pentru viitorii cercetători 
ai trecutului Volocii. Monografia este valoroasă mai ales din relatările privitoare la evoluţia satului 
în .perioada postbelică, la deportările, deznaţionalizarea şi rezistenţa în faţa regimului comunist. 

Ştefan Purici 

Corneliu Crăciun, Societăţi Academice din Bucovina: „ Arboroasa" şi 

„Junimea" (I), Oradea, Fundaţia Culturală „Cele Trei Crişuri", 1997, 
224 p. 

O temeinică şi documentată lucrare privind două dintre societăţile studenţeşti bucovinene 
(cele mai cunoscute, de altfel), a fost întocmită recent ( 1977) tocmai la Oradea, de către 
dr. Corneliu Crăciun, şi a apărut sub egida Fundaţiei Culturale „Cele Trei Crişuri" în 224 p. 
Proiectul autorului este ambiţios, demn de toată lauda, şi, după cum arată acest început. are 
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toate şansele să fie o reuşită totală: „Intenţia mea este să realizez o prezentare de tip monografic 
a societăţilor academice române din Bucovina, urmând apoi (sau concomitent) lucrările despre 
societăţile din Viena şi Graz" (citat dintr-o scrisoare particulară). 

Un sfert din lucrare îi este dedicat „Arboroasei", de la înfiinţare şi până la faimosul 
proces, trecând prin cele două forme de desfăşurare a activităţii: administrativă şi social-literară. 
Foarte interesantă este acea iniţiativă a Societăţii, din aprilie 1877, scoasă la iveală de vrednicul 
cercetător, al cărei rezultat ar fi fost „obţinerea unei imagini exacte a reprezentării tineretului 
român în universităţile din Europa. Se propunea realizarea unei situaţii statistice vizând prezenţa 
românilor în învăţământul universitar, operatie nu numai utilă, pentru că ar fi oferit informaţii 
asupra potenfialului intelectual naţional aflat în curs de obţinere a unei pregătiri de tip universitar, 
dar şi necesară din punct de vedere moral, pentru că ar fi eliminat o pată albă, în sensul că în 
unele statistici elementul românesc era ignorat" (p. 33). 

Istoricul Societăţii „Junimea", de la înfiinţare (7 dec. 1878) şi până la începerea Primului 
Război Mondial (dintr-o scăpare, în mod sigur, autorul îşi încheie demersul cu capitolul 
Diwlvarea Societăţii, o dată ce aceasta a reînviat după conflagraţie, adevăratul ei apus situându-se 
în 1938), urmăreşte metodic activitatea entuziaştilor tineri de la Universitatea cernăuteană. Sum 
trecute în revistă ideologia, manifestările civice, politice şi culturale, activităţile sceţiilor (literară. 
muzicală. teatrală, juridico-economică şi sportivă), publicaţiile. balurile. jubileele. excursiile. 
biblioteca şi cabinetul de lectură, alumneul şi muzeul, fondurile băneşti şi raporturile cu socidăti 
şi instituţii. În foarte preţioasele anexe suni date programele secţiei literare şi lista de cărţi din 
biblioteca societăţii. 

Apelând la informaţii extrase din literatura aferentă subiectului. adusă la zi. la documente 
de arhivă (mai ales Fondul Dugan de la Arhivele Statului din laşi). la colecţii de gazete de 
epocă (destul de greu accesibile în ziua de azi). autorul demonstrează pertinent că . .Junimea 
a fost o şcoală de formare a caracterelor, de organizare a tineretului uniwrsitar român insprL' 
asumarea aspiraţiilor general-naţionale, prin eliminarea egoismului şi localismului"' (p. t> I). 

Ne asociem concluziilor lui Corneliu Crăciun. constatând, în acelaşi timp. apariţia um:1 
extrem de utile monografii, făcută cu profesionalism: „Cele două asociaţii academice. care au 
format obiectul investigatiilor al căror rezultat se cuprinde în lucrare. „Arboroasa" şi „Junimea". 
rămân în istoria noastră naţională ca dovezi ale nesupunerii la fatalitate. ale neacceptării oricum 
şi ale provocării istorici, ele au fost modele de dăruire în serviciul naţional şi de voinţă, au 
promovat o etică a aqiunii solidare, au afirmat, când din toate părţile se nega, şi au şriut să 
11:prcLi11lc, p1 iu parh:, Îuln:gul. Cu imperfeqiuni organizatorice şi slăbiciuni omeneşti explicabiie. 
lecţia lor aparţine istoriei constructive şi optimiste. În neprevăzutul istoriei. ele au fost factori 
de solidaritate prin crez, idei şi acţiune" (p. 192). 

Liviu Papuc 

Nicolai Coajă, Carte de înţelepciune şi orientare în viaţă (Dicţionar de maxime), 
cu un Cuvânt înainte de George Muntean, [Paris], [ 1997), 362 p. 

În extrem de puţine exemplare, a ajuns în Bucovina cartea lui Nicolai Coajă, un român 
trăind în exil, despre care deocamdată există puţine informaţii. 

Autorul, extrem de discret în ceea ce a scris până acum, s-a născut la 18 iunie 1935 în 
satul laslovăt din apropierea Rădăuţilor, într-o familie de ţărani. În 1954 figurează printre cei 
27 de absolvenţi ai clasei a XI-a A de la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi, unde va 
fi deprins o temeinică ştiinţă de carte. După ce absolvă o şcoală tehnică de topografie. urmează 
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cursurile Institutului de Construcţii din Bucureşti. Îl aflăm apoi inginer pe diverse şantiere de 
construcţii din ţară. Citeşte mult, acoperind domenii extrem de diverse. Cu o „admirabilă caligrafie 
şi meticulozitate inginerească" îşi notează fragmentele cu caracter aforistic. 

La Paris, unde ajunge „ca într-un zbor de fluture", trăieşte povestea „unui singuratic 
coborât din Ţara de Sus", muncit de dorul de acasă şi cu sentimentul dezrădăcinării („Din ce 
să-şi tragă seva?„. I Din amintiri?„. Care amintiri?„. I Cine i-a furat anii pe când dormea?„.", 
notează autorul într-un text autobiografic). 

Din materialul lecturilor sale, intelectualul aflat la „prima generaţie a desprinderii din 
Jărănime" îşi extrage, mai întâi, „repere trainice", „explicaţii, reazimuri, ritmuri existentiale şi 
în{elesuri" potrivite, frumuseţi cu care să-şi împodobească sufletul şi care să-l „vindece de 
singurătăJi". Mai târziu, povăţuit de un prieten din Ţară, grupează cu „devotament sobru şi 

constant" textele compulsate pc criteriul tematic, elimină lucrurile cunoscute, reconstituie surse 
pentru a da cărţii „unitate de ansamblu" şi un caracter inedit, rezultat din noutatea materialului 
care figurează pentru întâia dată într-o astfel de culegere la noi. În această selecţie proprie, 
Nicolai Coajă citează peste 350 de autori în aproape 400 de secţiuni tematice (p. 11 -291 ). 

Deşi inegale ca valoare, maximele, cugetările, reflecţiile conferă cărţii caracterul unui 
„jurnal al devenirii morale a unui semen care se simte solidar cu aspecte milenare şi imediate 
ale culturii umane, regăsindu-se şi integrându-se în ea într-un chip pilduitor" (George Muntean). 
Dintre acestea. am selectat câteva pe care le transcriem pentru valorile clasice comunicate prin 
vreme: .,Lumea este plină de erori şi prima grijă a omului trebuie să fie aceea de a cunoaşte 
adevărul" (Leopardi); „Ceea cc omul nu aduce cu sine, nu poate nici primi de la alţii'' (Goethe); 
„Minţile inrudite trăiesc în armonic" (Ovidiu); „Bucuria pe care o dăm altora. departe de a se 
micşora. se întoarce spre noi, mai vie" (Victor Hugo); „Copiii învaţă bunătatea de la natură, iar 
răutatea de la oameni" (Nicolae Iorga); „Noi nu pătimim decât datorită slăbiciunilor noastre" 
(Bal1ac); „Nu prin concesii ii dezarmezi pe duşmani. ci prin acte de autoritate" (Voltaire). 

Dic(ionarul de 11Hixi111e şi cugetciri al lui Nicolai Coajă mai cuprinde: Indice alfahetic 
de re111e. p. 293 305. Nore hibliografice, p. 307 -337, Index de all/ori cita/i. p. 339 359. 

Valoarea acestei cărti vine însă, după părerea noastră, din altă parte, mai putin vizibilă 
la o primă lectură. Ea este, în aceeaşi măsură, şi ,jurnalul devenirii morale" a unei întregi 
generaţii de bucovineni. Genera(ia formată, în conditii vitrege, după a doua conflagratie mondială 
concomitent cu stingerea treptată a generaţiei care a pierdut România Mare. Generatia care s-a 
risipit masiv în iară sau în lume, afirmându-se pretutindeni şi păstrându-şi în mod exemplar 
identitatea; în timp cc vatra lor s-a rusificat şi „regăţenizat", înstrăinându-se, prin nivelare 
inversă. tot mai mult, până către noi, când doar în sudul Bucovinei „schizoide" nevoia regăsirii 
de sine a devenit aproape un imperativ. 

Vasile I. Schipor 

N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, Iaşi, 

Editura Tehnopress, 1997, 526 p. 

Editura ieşeană Tehnopress reproduce întocmai ediţia din 1913-1915 a operei capitale a 
lui N. A. Bogdan ( 11!58 -1939), publicist, poet, dramaturg, traducător, dar, mai ales, un „harnic 
şi modest istoriograf', în preajma împlinirii a 140 de ani de la naşterea „cronicarului laşiului 
autentic". 

În Zidirea unei legende, cu care se deschide cartea, Constantin Simirad consideră 
monografia lui N. A. Bogdan „un imn, o odă de iubire nemăsurată", aparţinând oamenilor 
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laşilor de odinioară, în care „nu se aude un singur glas, al autorului, ci se aud vorbele tuturor 
celor care au zidit laşii". Nota editorului, care îi urmează, scoate în relief „punctele tari" ale 
cărţii. Aceasta nu este numai „o raritate bibliofilă", ci, mai ales, o restituire necesari, „actuală 
şi interesantă" prin vastitatea surselor bibliografice, bogăţia şi ineditul informaţiilor care oferă 
utilizatorilor o „imagine complexă" a laşilor în devenirea lor până în pragul veacului nostru, 
imagine purtând, implacabil, semnul vremii în care s-a născut. În acelaşi timp, socotind lucrarea 
„un îndemn şi o provocare", editorul îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini publicarea, până 
la sfârşitul acestui mileniu, a unei noi monografii, aduse la zi, a „oraşului marilor iubiri". 

Olga Rusu şi Constantin Ostap, îngrijitorii acestei reeditări, semnează, în continuare, 
două „piese" de aparat critic: Nicolae Andriescu-Bogdan (1858-1939). Scurtă biobibliografie 
şi studiul însoţitor: Destinul unei cărţi, ultima având ca obiect: I. Prima ediţie a monografiei; 
2. A doua ediţie a monografiei; 3. Proiectul lui N. A. Bogdan pentru a treia ediţie a monografiei; 
4. Proiectul ediţiei din 1944; 5. Arhi11a lui N. A. Bogdan. 

Textul monografiei lui N. A. Bogdan, însoţit de 550 de ilustra\ii este structurat în 
douăsprezece secţiuni: Cartea I: De când s-a întemeiat laşul şi de unde-i 11ine 1111mele; Cartea 
a 11-a: Descrierea geografică, politică şi socială; Cartea a 111-a: laşul. Scaun de domnie; 
Cartea a IV-a: Scaunul mitropolitan. Locaşurile de i11chinăci11ne: Cartea a V-a: Aşe::ămillle 
.fcolastice şi educative; Cartea a VI-a: Arte-Frumoase: Tradi(ii. Teatrn. Mu::ică. Danţuri. 

Sculptură. Arhitecturii: Curtea a Vil-a: Producte. Meşteşuguri. Nego/. Bresle; Cartea a Vili-a: 
Şoltu::ia. Agia, Eforia şi Primăria. Finan/e şi Edilitate: Cartea a IX-a. Viara ieşea11ă în cw·.rnl 
vearnrilor; Cartea a X-a: Aşe::âmillle umanitare şi de prevedere: Cartea a XI-a: Împrejurimile: 
Cartea a XII-a: Oamenii de samă ai laşi11l11i. fiecare cu bibliografia aferentă. Sunt menţionate 
aici 540 de „opuri citate" şi 106 periodice. Cartea mai cuprinde: lud ex de 1111111e proprii de 
persoane. popoare şi principale localită/i. Tahela ilustra/ii/or (portrete, vederi. tablouri. biserici, 
şcoli, statui şi monumente, peceţi. steme şi mărci. hărţi. planuri. facsimile. caricaturi. tabele 
grafice, iniţiale ilustrate, ornamente). 

Din aparatul ştiinfific al lucrării lui N. A. Bogdan trebuie amintite şi cele două note ale 
autorului: Asupra edifiei a doua a acestei cârti. Şi arnm. care oferă precizări şi lămuriri 

referitoare la elaborarea căr\ii pe care A. D. Xenopol o propunea în 1905 pentru premiere 
Academiei Române. 

La sfârşitul acestei reeditări, Ioan Holban, directorul Teatrului Naţional din Iaşi, semnează 
textul Polenul de sub asfalt. în care subliniază, din altă perspectivă, importanţa lucrării lui N. 
A. Bogdan, „plină de farmec", în paginile căreia se conservă „toată istoria şi poezia vechiului 
Iaşi": „Autorul n-a fost un istoric, un om de ştiin\ă. Cu el începe istoria unui anumit tip de 
intelectual, prezent de mai bine de o sută de ani în peisajul cultural al oraşului; el cultivă o 
mitologie a laşului", inaugurând o linie în memorialistică, în cadrele căreia s-au evidenţiat 

memorialiştii „Junimii", ai „Vieţii româneşti", Ionel şi Alexandru O. Teodoreanu, George 
Topîrceanu, Mihai Codreanu, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, iar în zilele noastre Ionel Maftei 
(Personalită/i ieşene) şi Aurel Leon (Umbre). Ioan Holban reia aici, de fapt, câteva precizări 
de concepţie şi metodă formulate de N. A. Bogdan în Cartea a 111-a: „Nu am făcut nici aici, 
lucrare de istoric; am povestit, am adunat, am compilat mai bine zis, fapte precise, aşa cum le 
găsesc în diferite opuri sau documente răzleţe câte se raportează special la istoricul laşiului, 

lipsindu-mă cu totul de analiza sau critica faptelor povestite, cari, după mine, nu pot avea rost 
într-o monografie ca cea ce am întreprins-o eu" (p. 98). 

Din aceeaşi secţiune a monografiei lui N. A. Bogdan ne retine atenţia, în mod special, 
paragraful: A doua domnie a lui Grigore Alex. Ghica. Desmembrarea Buco11inei. Uciderea lui 
Ghica. 1774--1777, din care cităm: „Acesta, după o domnie de aproape trei ani. văzând că 
Austria ocupase câteva districte ale Moldovei. ce fonnau partea de ţară numită Bucovina, şi că 
turcii, departe de a se împotrivi şi a apăra drepturile Moldovei. asupra căreia aveau numai 
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protecţia, nu şi stăpânirea deplină, dimpotrivă, încheiase un tratat prin care ceda Austriei acea 
bucată de ţară, protestă în scris la sultan contra acestei răşluiri nedrepte, şi căută prin toate 
mijloacele putincioase să împiedece consfinţirea acelui act"; „Atunci se întâmplă în laşi una din 
cele mai mişcătoare şi mai mişeleşti tragedii, din câte conţine istoria ţărei, şi poate chiar a celor 
mai multor ţări din lumea întreagă civilizată" (p. 148); „Prin trădare pierduse Moldova partea 
ei cea mai frumoasă; prin trădare cădea domnitorul ei; una sub cuţitul Austriei, altul sub acel 
al Turciei, o paralelă vrednică de politica acestor două state şi care se poate caracteriza pentru 
Turcia prin nechibzuinţă, pentru Austria prin lăcomie" (p. 149). 

Vasile I. Schipor 

Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, Botoşani, Editura Axa, 1997, 
398 p. 

Învăţătorul, pensionar acum, Ştefan Ciubotaru din Suliţa. judeţul Botoşani este cunoscut 
ca un „pasionat cercetător al istoriei locurilor botoşănene". A publicat cărţile: Pagini din is/oria 

invă(ă111ân1t1/11i boloşănean 17 511 11148 ( 1987), Pagini rn/111rale hotoşănene, 11102-11144 ( 1994 ). 
('a/eidoscop hn1oşă11t'a11 ( 1995). Din trern111/ şcolii hntoşânene. Profe.rnri. i111•ă/titori. 111âr111rii 
( 1997). În pregătire pentru tipar are albumele documentare Bo1nşw1ii de alttida1ă (în colaborare 
cu Ionel Bejenaru) şi Dom/roii de al1âdotă. Acestora li se adaugă lucrări mai vechi. dactilografiate: 
S11lifu. file de cronicâ ( 1970). Cronica sa111/ui şi ia;11/ui Dracşa11i ( 1973 ), Monografia .mie/or 

Cerdre;eni şi Blândeşti ( 1978), Monografia satului Şoldâneşti ( 1970). Folclor din satele Suii/a 
şi Dracşani ( 1976). 

Lucrarea temerară a învăţătorului Ştefan Ciubotaru. menită a umple un gol în istoriografia 
mai nouă a Botoşanilor printr-o „carte necesară pentru mai toţi", se înscrie pc linia tradiţiei 
şi în cadrul unor preocupări locale constante, multe valorificate în „Hierasus", Anuarul Muzeului 
de Istorie Botoşani. Le reamintim pe cele mai importante: studiul lui Al. Papadopol-Callimach, 
Noti/ti istorică asupra oraşului Botoşani ( 1887). documentele publicate de N. Iorga în I.Horia 

românilor în chipuri şi icoane ( 1921 ), cca dintâi Monografie a oraşului Botoşani tipărită de 
Artur Gorovei (Fălticeni, 1926), schiţa monografică Botoşanii i11 1932. iniţiată, coordonată şi 

tipărită de Tiberiu Crudu sub au~piciile Ligii Culturale Botoşănene, Bv1vş1.wi. i"/111 ii: ~i 

contemporaneilate. studiu publicat de profesorul I. D. Marin în 1969. 
Autorul acestei noi monografii a Botoşanilor şi-a structurat materialul în optsprezece 

capitole: /. fncep11tul; li. Legăturile cu domnia, III. Oraşul in jurnale de călătorii; IV. Istorie 

zbuciumată; V. Administraţia; VI. Edilitare: VII. Populaţia; VI/I. Economia; IX. Învăţământul; 
X. Cultura; XI. Mass-media; XII. Ocrotirea sănătă/ii; XIII. Biserici şi cimitire; XIV. Arma/a; 

XV. Justi/ia: XVI. Poşta; XVII. Sporluf: XVIII. A/re aspec/e. Glosar. Bibliografie şi Indice 
selecliv completează aparatul ştiinţific al lucrării care se opreşte „la anul de răscruce 1944". 

Ştefan Ciubotaru, după cum mărturiseşte în Către cititori, p. 5 ·6 şi după cum o dovedeşte 
cartea sa, a cercetat arhive documentându-se îndelung, cu răbdare spre a oferi „imaginea 
patriarhală a târgului de altădată, cu oamenii şi faptele lor". El este conştient că nu a epuizat 
sursele, că metoda şi, deci, cartea sa nu răspund tuturor exigenţelor cercetării ştiinţifice. Cum 
singur o spune, nu este un profesionist, ci „un amator înveterat, slujitor al zeiţei Clio", 
situându-se, aşadar, în rândul autorilor de „mitologii" locale şi într-o tradiţie ce se stinge, la 
noi, treptat. Sunt în această carte închinată unui vechi şi important oraş românesc multe 
pagini de cronică reuşind „să învioreze sufletele pe tărâm naţional", schiţând destinul oamenilor, 
al vechilor instituţii şi rânduieli, caleidoscopic, în raport cu o istorie implacabilă. Preponderent 
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evocativă, aceasta aduce în timpul fluid de azi, al reaşezărilor în cadre uitate, o lume veche, 
comunicând despre lucruri şi rosturi într-un spaţiu mai larg din Ţara de Sus a Moldovei care 
a fost cândva şi interesând prin problematică (istorie, demografie, comerţ, \.iaţă socială şi 

comunitară, învăţământ, culturâ). 

Vasile I. Schipor 

„ Ţara Fagilor" almariah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, Cemăuţi
Târgu-Mureş, 1997, 264 p. 

Cel de al cincilea volum al almanahului „Ţara Fagilor" este tipărit cu sprijinul Bibliotecii 
Judeţene Mureş şi al Fundaţiei Culturale „Vasile Netea". Alcătuit de Dumitru Covalciuc, 
„iniţiatorul şi ziditorul" acestui almanah, periodicul apare sub egida Societăţii Culturale 
„Arboroasa" din Cernăuţi. Redactorul volumului este Mihail Artimon Mircea. 

În cuvântul introductiv, La cinci ani. Dimitrie Poptămaş, directorul Bibliotecii Judeţene 
Mureş, convins că unitatea spirituală a românilor „se accentuează în vremuri de n:strişte". face 
un bilanţ al colaborării cu conaţionalii noştri din regiunea Ct:rnăuţi. Cei cinci ani ,.de căutăn 
~i adevărată istorie", „de scriere românească" ~i „de restituire a literaturii" au .:real ~i rnnsolidat 
o fericită stare a regăsirii celor de un neam: „Din această stare a renăscut cu\"ântul revărsat în 
atâtea pagini, pentru a deveni nemuritor şi pentru a înfrunta uitarea. Înstrăinaţi de vatra stnlbună. 
dispersaţi în cele patru puncte cardinale. sfidând ma~ina de exterminare cu numele ci sinistre[ ... ]. 
adevărate fabrici ale morţii. cu gândul curat, nădejde şi speranţă, nord-bucovinenii au aşteptat ora 
mărturiilor. Din acestea s-a născut „Ţara Fagilor". memorialul celor care au răzbit terorii cu111unis1.: 
o jumătate de veac", renăscuţi „în adevăr şi dreptate. sfidând ndcgiuirea" (p. 5). 

În prima secţiune. File de istorie. almanahul publică studiile: Populaţia H11rn1·inei în 
preajma ane.uirii ei de către Austria (Constantin Ungureanu). Unde aspecte ale .1ifL1a/iei 
etno-demografice din Bucovina în perioada '1ahsb11rgică (Ştefan Purici). Un 111emori11 din I 7NO 
ul iluministului Vasile Balş despre situaţia din Bucm·ina şi nece.~itutea wwr re/iirme (Mihai 
lacobescu), Popora/ia şi clasele sociale din Bucovina. fragment din cunoscuta lucrare a lui I. 
E. Torouţiu, Diplomaţia americană şi prohlema Bucovinei (Florea Şapcă), testamentul politic 
al lui Doxachi Hurmuzachi din I 857 şi Diploma împărătească din 9 decembrie 1862. 

Din a doua seqiune, Statornici în dreapta credinfci. se remarcă studiul lui Dumitru 
Covalciuc Un veac de luptei pe11t111 păstrarea caracterului ortodox şi românesc al hisnicii din 
Bucovina şi materialul Starea Eparhiei Cemău/ilor şi Bucovinei în anul 1995. semnat de 
Adrian Acostăchioaiei. 

În cea de a treia secţiune, A treia etnie din Ucraina secţiune nouă în structura acestui 
almanah - , pe lângă contribuţiile de statistică istorică, semnate de profesorul pensionar Gheorghe 
Pavel, găsim un fragment din canea preotului Dimitrie Ţopa, Românismul î11 regiunea dintre 
Prut şi Nistru din fosta Bucovină, publicată la Bucureşti în 1928 şi studiul lui Ion Popescu A 
treia etnie din Ucraina. 

Valoroase şi, totodată, emo{ionante sunt materialele din secţiunea Golgota neamului 
românesc, ce cuprinde un adevărat „memorial al durerii", consemnând mărturii-document 
pentru Arhiva durerilor noastre, semnate de supravieţuitorii „binefacerilor şi fericirilor" 
bolşevice sau de refugiaţi. Profesorul Ion A. Posteucă din Stăneşti · satul în care s-a născut 
poetul Vasile Posteucă - este autorul unor Pagini negre în istoria Stăneştilo1: „Campaniile 
urii şi persecu{iilor" duse de ruşi pentru nimicirea fizică a românilor bucovineni se desfăşoară 
ca într-un ritual al decăderii umanităţii în primitivism (încurajarea delaţiunii. promovarea şi 
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susţinerea „cozilor de topor", execuţii, deportări în lagărele de muncă forţată din cele mai 
sălbatice locuri ale fostei U.R.S.S., spolierea satelor, teroarea, învrăjbirea diabolică a 
oamenilor). Nicolae Mariuţac reface în Demnitatea, floare aleasă drama deportării în Kazahstan 
a unei familii de oameni aşezaţi din Ciudei. Ţăranul Aurel Popovici, în Ne-au batjocorit 
veneticii şi cozile de topor, reînviind momente dureroase din istoria contemporană a satului 
bucovinean, constată cu amărăciune: „Aşa am rămas servitori pe pământul nostru strămoşesc, 
iar străinul-stăpân până în prezent. Străinul caută să se hrănească pe spatele şi munca noastră, 
să ne strice obiceiurile, să ne fure limba şi s-o înlocuiască cu un grai ce nu-l pricepem" 
(p. 116). Muncitorul silvic Dragoş Tochiţă povesteşte cu înfiorare lui Gheorghe al lui Ichim 
Voloşciuc din Cireş, cunoscută în istoria orală a satelor de pe valea Siretului (32 de ani 
ascuns de frica bolşevici/or). Octogenarea Aurora Bejan din Budinet păstrează încă vii în 
memorie amănunte şi episoade ale deportării familiei sale în Siberia. Depănându-şi povestea 
dramatică, ea crede şi acum, ca toţi bucovinenii supuşi unei oribile politici de exterminare: 
„N-am fost cu nimic vinovaţi, dar am fost distruşi cu cruzime numai pentru faptul că eram 
români, că eram gospodari, că pământurile noastre trebuiau răpite de venetici" (Ne-au dus 
păgânii la moarte, p. 127). Ion Hrebenaru, profesorul silit s.ă-şi părăsească satul („Duc o 
via{ă dublă, rupându-mi inima în două: jumătate lăsând-o în sat, iar cealaltă jumătate luând-o 
cu mine la Chişinău.") afirmă că „eliberatorii" Bucovinei „au adus numai lacrimi şi durere 
ln casa noastră, mutilându-ni: conştiinta şi viaţa" („ Cât trăit-am pe pământ„., p. 129). Aceeaşi 
convingere o are şi Procopie Meglei din Ropcea ln istorisirea sa Păgâni u11 /r>.l'I şi de-ai 
noştri, 11u m11nai veneticii: „Au venit la noi nişte prăpădiţi din «zemlenci», au găsit în Bucovina 
vite, cai. porci. găini şi s-au apucat să pape binişor şi sA ne comande. Mai întâi de toate ne-au 
tăiat pădurile. ducând lemnul cine ştie unde. Ne-au dus şi pe noi prin străfundurile Siberiei, 
ca să ne prăpădească. ca să ne distrugă ca neam" (p. 141 ). Poetul refugiat şi deportat George 
L. N 1migcanu, într-un text cu titlu simbolic. Co11111na migratoare. trăieşte acut sentimentul 
dezrădăcinării: „După o viaţă anapoda. trăită cu târâita. cum zice o vorbă din bătrâni, am 
ajuns să nu ştiu din cc ţară şi din ce neam mă trag, nici ce limbă au vorbit şi vorbesc părinţii 
mei şi nici ln ce pământ îşi dorm somnul de veci moşii şi stămoşii, care, de acolo de unde 
sunt, mă veghează cum veghează rădăcina pomului fructele de pe ramuri" (p. 118). George 
L. Nimigeanu deapănă aici amintiri dulci-amare din satul natal, Tereblecea, prin care Dumnezeu 
ar fi trecut desculţ cândva, sat rămas „după sârma ghimpată, rupt de neam şi de ţară, pe 
acelaşi pământ, sub acelaşi cer, dar în ţară străină, după câte se arată, parcă pentru totdeauna" 
(p. 120). Drama satului Tereblecea, „pribegind în alte legi şi lumi străine" e drama tuturor 
satelor româneşti samavolnic acaparate de imperiul slavilor răsăriteni: „Jumătate de veac, 
marc cât un mileniu, a trecut cu tancurile lui roşii peste inima satului; bătrânii au devenit 
memorie. limba a început să-şi uite cuvintele, bâlbâindu-le cu accent străin în loc să le 
rostească răspicat şi cu adâncimi de adevăr, credinţei i s-au pus gratii la uşi şi ferestre, peste 
suflet s· au povârnit pietroaiele şi lanţurile unei sclavii apocaliptice, între frate şi soră, între 
tată şi fiu, între mamă şi dor, lacrima şi sârma ghimpată devenind atotputernice. Ani în şir, 

decenii în şir, parcă veacuri, parcă milenii„. " (p. 120). Acum, când Bucovina „schizoidă" e 
arătată lumii ca model european, când în cancelarii se asumă cu hărnicie şi atâta uşurinţă 
„sacrificii istorice", prin ignorarea şi specularea dramei celor nedreptăţiţi de o istorie strâmbă, 
o altă Bucovină îşi trăieşte, paralel, cu un sentiment dureros. drama abandonării şi a condamnării 
ei la înstrăinare totală: „Bătrânii cad pe rând la rădăcinile veşniciei, vârstnicii n-au vreme de 
suflet şi de limba neamului, din cauza grijilor, tinerii sunt pur şi simplu furaţi de la trebile 
înalte de conştiinţă sau sunt mânaţi de frică pe unde nici nu gândeşti şi într-un mod cu totul 
împotriva firii; iar intelectualitatea este ostracizată de-a dreptul, împotriva ei ţesându-se cămăşile 
de forţă ale strâmbelor legi, făcute după chip şi interes străin, intenţionându-se ştergerea din 
conştiinţe a adevărului despre origini, obiceiuri. tradiţii. limbă. istorie şi apartenenţa la 
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românism" (p. 121 ). Şi oare câţi bucovineni din cei care au pribegit spre sud „după semnul 
mânii/să-şi găseascli în azur stăpânii" (G. Drumur) nu trăiesc, în însingurarea lor, ca George 
L. Nimigeanu: „«Sat al meu ce duci în lume ... », în coastli cu durerea de la Fântâna Albă, 
străjuit de măreţia Codrilor fără de capăt ai Cosminului şi de jalea fără de alean a mamelor, 
a pruncilor, a moşilor şi strămoşilor. Oare ce vârstă are veşnicia streşinilor tale şi de unde 
să-mi chem caii prunciei, acum când veacul cade către asfinţit?" (p. 121 ). 

În Documentar; „Ţara Fagilor" continuă să publice liste cu victimele represiunilor staliniste 
din Bucovina anilor 1940-1945. 

Secţiunea Oameni şi locuri cuprinde texte diverse: Cum a fo.H odată (Elena 
Fedoreac). Oraşul din ochii Anei (Maria Toacă), Mângâieri pentru însingurare (Maria 
Tudor-Gheorghiu), La Dobronăuţi, cu clopotarul Vârsta (Dumitru Oprişan), În hram 
şi-acasă ... (Maria Andrieş), toate aducând alte mărturii despre soarta românilor bucovineni 
din regiunea Cernăuţi. 

Folclor bucovinean şi poeţi populari grupează cântece de înstrăinare, doine, 'strigături 
cântate, o legendă (Răsplata). Din creaţiile poeţilor populari reţinem un fragment din textul 
Veniţi, hucovineni, acasă, alcătuit de Constantin Rotaru din satul Poieni: „Lăsaţi ţinuturile 

străine. I Spre care n-aţi pornit de bine I Şi-n Bucovina vă-nturnaţi, I Unde v-aşteaptă atâţia frati 
I .. ./ Lăsaţi deşertul necuprins, I La noi cu fiori de măr a nins I Şi ierburile se scaldă iar I În 
rouă de mărgăritar / .. ./ Veniţi, acasă este raiul I Şi după voi tânjeşte graiul I Şi datina, şi 

sărbătoarea I Şi cer albastru ca cicoarea. I De-o să porniţi spre Cernăuţi. I Vom fi mai tari. vom 
fi mai mulţi" (p. 190-· I 91 ). 

În capitolul Crea(i<' literaru. almanahul „Ţara Fagilor" include versuri ale unor poeţi 
bucovineni din România Marc (George Drumur. 7ini(u. Vasile Posteucă, Tristeţi; Mircea Strcinul. 
Cântecul din urmu) şi ale unor contemporani: Vasile Bâcu, Nicolae Şapcă. Ion Bcldeanu. 
Grigore Bostan, Ion Cozmci. Constantin Hrehor. George L. N1migcanu („Poemele ce încă nu 
s-au scris I în Limba Noastră s-au făcut cuvinte I eu nu-s deât un semn că ele sunt I vechi 
sărbători în tinere veşminte // Poemele ce s-au mănurisit I in Limba Noastră s-au făcut izvoare I eu 
nu-s decât un semn că ele sunt I în patria întreagă curgătoare''), Zinaida Smochină-Rotaru. 
Arcadie Suceveanu („De-aceea avem o sfântă rugăminte I Spre cei ce au istoria de-a gata: I Să 
ne redea strămoşii din morminte I Întregi cum sunt, nu-n rate. cu bucata. // Să ne întoarcă, 
sfântă şi primară, I Memoria ce zace în arhive I Şi-ntregul neam ce sângeră sub ţară I De dulci 
pronume. dalbe substantive. // Şi cum suntem cu toţii vinovaţii, I Să ne rugăm, egal împărţind 
vina, I Ca să ne ierte doina şi Carpaţii, I Să ne-nfieze iarăşi Rădăcina".) Din creaţia unor 
prozatori contemporani se tipăresc Revolta, fragment, de Dumitru Covalciuc şi povestirea 
Blestemata, de Grigore Crigan. 

Istorie culturală. Profiluri capătă consistenţă prin materialele: Părinte al 
istoriografiei bisericeşti române, consacrat de Mircea Lutic lui Eusebie Popovici ( 1838-
1922), „întemeietor al studiului istoriei bisericeşti la români şi al istoriei bisericeşti 

române în special", „oştean al românismului şi al credinţei noastre strămoşeşti", membru 
de onoare al Academiei Române; Eusebiu Mandicevschi in lumina unor documente noi, 
restituiri de Maria Nichirsa; Diplomatul şi scriitorul Octav Vorohchievici, de Manuela 
Nicolae-Popescu, Destin şi spirit arborosean, de Grigore Bostan, închinat lui Dumitru 
Covalciuc la împlinirea crlor 50 de ani. 

În traditia românească a calendaristicii, prin cea de a cincea sa apariţie „ Ţara Fagilor" 
se înscrie între publicaţiile aparent „mici, dar cu efecte însemnate" din ţinuturile samavolnic 
răpite şi supuse de atâta vreme. sistematic şi cu brutalitate, deznaţionalizării. 

Vasile I. Schipor 
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„Bucovina literară", serie nouă, Suceava, VIII, 1998, nr. 1-2 şi 3. 

După o perioadă în care a stat uneori sub semnul întrebării, după apariţii amânate şi 

multe numere comprimate, «existenta» „Bucovinei literare" pare să fi intrat pe făgaşul normalităţii. 
Sub vigilenta unui nou colectiv de redacţie, condus de Mircea A. Diaconu, revista suceveană 
oferă cititorilor ei „icoane vechi şi icoane nouă" (mai ales) din viaţa literară bucovineană. dar 
şi din ţară. 

Apărut în preajma aniversării zilei de naştere a lui Eminescu, primul număr al revistei, 
1-2/1998 cuprinde în paginile sale trei articole dedicate publicistului şi poetului: Mihai Emi-
11escu despre români şi alte etnii din Bucovina, Eminescu şi „ visătorii copaci de chiparos". 
Reflec(ii amare la o aniversare emi11escia11ă. 

Se ştie că răpirea Bucovinei rămâne mereu un subiect fierbinte în publicistica eminesciană. 
Nicolae Cârlan, e de părere chiar că „răpirea Bucovinei ( ... ) i-a produs lui Eminescu atâta 
durere sufletească încăt a emis poate că cele mai cutremurătoare poeme in proză (publicistică) 
de indignare din toată cultura noastră ... ". Comentând trei astfel de „poeme în proză". cercetătorul 
înfăţişează atitudinea vehement-protestatară a lui Eminescu fa\ă de politica duplicitară a Curţii 
imperiale de la Viena în ceea ce privea pc românii din Bucovina. cât şi faţă de ,.instrumentele·· 
acestei politici, evreii şi rutenii. La afirmaţiile tendenţioase şi pretenţiile nefondate alt: unui 
redactor la o foaie ruteană, care făcea „din bun senin din Bucovina o provincie autoctonică 
slavă". Eminescu răspunde ironic dar necruţător. bazându-se pc documente cc nu pot fi contestate 
nici de adversar. Prin procedeul antitezei. Nicolae Cârlan opune „vehemenţa ireconciliabilă a 
protestelor lui Eminescu'', curioasei predispoziţii la a face .. sacrificii istorice". pc care o manifestă 
în vremurile noastre unii lideri politici. În contextul celor scrise mai sus. răspunsul unui student 
român din Tcreblccea Cernăuţi. la întrebarea cine este Eminescu „Eminescu e un scriitor 
ucrainean", apare deconcertant. dacă nu ca o amară ironic a soartei: oricum, răspunsul acesta 
este prilej de Ref/ecfii amare lu o wril'er.rnre e111i11esciw1ii, semnate de Grigore Grigan. 

Alte subiecte de reflecţie şi de interpretare pentru autorii care mai semnează în paginile 
revistei îşi au punctul de plecare în romanele cele mai cunoscute ale lui Mateiu I. Caragiale. 
Craii de Curtea-Veche. Eugen Barbu, Principele, şi Fănuş Neagu. Frumoşii 11ebu11i ai marilor 

oraşe. în care Gheorghe C. Paţa identifică, Două patimi halcu11ice. Me/anlrolie şi Crailâc de 
care suferă personajele acestora. 

La rubrica „Cronica literară", Mircea A. Diaconu seric despre ,".fircea Ciobanu in a11ul 
tăcerii. prezentându-l ca pe „poetul unei mari ardenţe, dar una a gândului, şi poetul marilor 
nelinişti existenţiale". 

Numărul din martie al revistei este dominat de poezie (semnează Alexandru-Cristian 
Miloş, Ion Paranici, Lia Popov, Philippe Jones - în traducerea lui Ion Cristofor) şi de critica 
poeziei. Mircea A. Diaconu prezintă cititorilor trei tineri poeţi craioveni: Nicolae Coande, 
Mihai Firică, Bucur Demetrian şi volumele acestora. care, in\elegem din articolul Poeţi ai 

oraşului Craiova. sunt câştigătorii unui concurs de volume, în manuscris, iniţiat de Uniunea 
Scriitorilor din Craiova. Profilul unei poete sucevene îl face Constantin Blănaru, pentru care 
Cornelia Maria-Savu este „o figură aparte între autoarele-femei"; ,,la ea eterna «sensibilitate 
feminină» a devenit constituentul unei cerebralităţi vibratile". 

Ion Beldeanu denunţă Poezia cu .fundiţe şi mers galeş. avertizând asupra „proliferării 
lirismului feminin de calitate îndoielnică", pe care îl şi ilustrează cu versuri ale „suavelor 
amazoane" ce aspiră la titlul de poete. Tonul ironic de care se încarcă pe alocuri discursul lasă 
în final locul pentru afirmaţia răspicată că politeţea faţă de „reprezentantele celuilalt sex" nu 
este şi nu trebuie să devină un criteriu estetic de apreciere a poeziei ... Tot despre poezie şi 

despre şansele ei în mileniul trei discută Ion Beldeanu cu Sorin Comoroşan în finalul interviului 
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luat renumitului om de ştiinţă, pentru care „literatura este azi modul meu intelectual de a trăi''. 
Răspunsul cercetătorului „convertit" la literatură afinnă o credinţă: „( ... ) ceea ce nu moare este 
lirismul. Lirismul face. parte din a doua noastră natură", dar exprimă şi constatarea că .,în 
România e o inflaţie uluitoare de poezie care n-are motivaţie (. „ ). Nu sunt critic, însă cu pot 
spune ce receptez şi ce· nu. La ora actuală, circa 90 la sută din poezia ce se publică nu poate 
fi receptată". Ar fi interesant· de aflat ce-ar putea răspunde la această afinnaţie, provocatoare 
până la un punct, poeţii şi criticii. 

Elena Cristuş 

„ Bucovina ilustrată", Câmpulung Moldovenesc, anul I, nr. I, ianuarie-iunie 
1997, 36 p. 

Fundaţia „Biblioteca Mioriţa" din municipiul de la poalele Rarăului editează „Bucovma 
ilustrată'', revistă semestrială de cultură. Colegiul de redacţie: Dan Apetroaie. Iuliana Bănccscu. 
George Bodea. Viorel Crăciun, Ion Filipciuc. care este şi responsabil de număr. Iun Mafte1. 
Anghel Popa, George Toxin. 

Tipărind o nouă revistă, câmpulungenii atrag atenţia cititorului. „„ .nu putem a\·..:a alt 
program decât trecutul şi viitorul Bucovinei. ţinut românesc întru aşa măsură de bogat în 
frumuseţe şi jertfii şi unde doar natura ~i cultura nu Ic-au fost oamenilor vrăjma~c". E1 sunt 
convinşi că „nu avem a demonstra nimic. Bucovina există şi nu poate t1 trunchiată. ruptă ş1 

zdrenţuită decât de cei vremelnici. pentru că această «gură de rain a fost scrisă în gândirea 
Dumnezeirii. Şi din această gândire nu se poate cerea a şterge nimic fiiră pedeapsă. '."oua. 
muritorilor. nu ne rămâne decât să ilustrăm aşezând în dreaptă lumină - cele pctn:cutc aic1. 
cândva şi acum, pentru întâmpinarea unui viitor pe măsura adevărului" rFărti pmgrc1111. p. 33) 

A1·ertis111e11111I redacţ.iei readuce în discuţie, în acest timp buimac. o problemă de mtcrcs 
naţional. veche de un secol şi ceva. dar ignorată constant de gălăgioasa noastră ,.clasă politică" 
agitându-se ca o sorcovă în faţa marilor provocări ale istoriei contemporane şi conducându-ne 
spre anistorie cu o mentalitate de telali, huzmetari şi tâmăcopişti vanitoşi: „cu tarabe şi bomboane 
agricole românii n-au cum intra în Europa câtu-i cucu, fiindcă europenilor. care au de toate. nu 
le putem oferi altceva decât. „ cultură şi artă. Iar cine nu poate înţelege acest singur adevăr 
îngheţa-va în mâlul ignoranţei călduţe de la Gurile Dunării". În acest sens. este citat. cu demnitate. 
Mihai Eminescu pentru importanţa acordată „capitalului de cultură" în lucrarea de organizare 

.a, viitorului românesc, capital neluat în scamă de strategii şi cârmacii „capitalismului prădalnic" 
de la noi: „Trebuie să fim un stat de cultură la gurile Dunării, aceasta este singura misiune a 
statului român şi oricine ar voi să ne risipească puterile spre un alt scop pune în joc viitorul 
urmaşilor şi calcă'în picioare roadele muncei strămoşilor noştri". 

În sumarul primului său număr „Bucovina ilustrată" publică studii şi articole diverse 
(Graţian Jucan, Mihai Eminescu şi Bucovina; I. Filipciuc, Un cântec de noroc din Bucovina; 
Dumitru Rusan, Sculptorul Nicolae Mă/inaş. Numele „Bucovina "; Mircea Romaga, Austria şi 
prohlema demografică în Bucovina), textele inedite Şi eu printre fericiţii „„ de N. Steinhardt 
(„Mai totul în Bucovina e semn al unui mister şi cale spre cunoaştere înţeleaptă a realitătii ... "), 
Eusebiu Mandicevschi. de George Breazul, Ocrotirea naturii în Bucovina, de Traian I. Ştefureac. 
corespondenţă: Traian Brăileanu - Alexandru Bogza ,_ Constantin Noica, un interviu cu Adrian 
Dinu Rachieru, un fragment din memoriile unui tânăr german. consemnate de Gilnter Haschlcr 
sub titlul: Der Sprung in die Freiheit. Ein Erlebnisbericht. recenzii şi cronici. evocări, folclor. 
Din literatura Bucovinei se publică versuri de Mihai Eminescu (o transpunere în esperanto). 
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Ghedeon Coca, Teofil Lianu, Sandu Tudor („un gândirist uitat"), Constantin Ştefuriuc (text 
inedit), Matei Vişniec, George L. Nimigean, Gabriel Cheroiu şi proză semnată de Ion Beldeanu. 
Să mai reţinem, pe lângă profilul divers al revistei şi eleganţa copertei, realizată color, cu 
reproduceri după Bucovineni. cromolitogravură de la sf"arşitul secolului al XVIII-iea, de Her
mann Barr, Dansul Primăverii şi Dans cu lună, creaţii ale sculptorului câmpulungean contemporan 
Ion Maftei. Bucovina. fotografie de Dumitru Vlădeanu, sugerând actuala stărtecare a acestei 
provincii româneşti este însoţită, pe coperta a IV-a, de un acrostih reprodus din volumul lui 
Vasile Posteucă, În marea şi-n mormintele din noi, tipărit la Madrid în 1967: „Doamne, mă 
soarbe drumul greu şi lung. I Isuse, merg şi merg, şi nu Te mai ajung. I Hristoase, pânea mea 
şi trainicul meu prag, I Fiul trimis din cer, drept sceptru şi toiag. I Lui, Lerui, Doamne, Lerui 
şi lumină. I Dumnezeu împarte-şi sângele drept cină. I Ai acum în oase un piron în plus; I Milă 
nici la Casa Albă, nici la Rus. I De mine nu uita, ascultă cum cioplesc I Mine adânci în inimă, 
spre tronul tău ceresc. I Păcătosul are astăzi mii de cruci de dus ... ". 

Vasile /. Schipor 

„Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», Iaşi, XXXIII, 1996, 520 p. 

Tomul XXX!JJ al „Anuarului Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» are un sumar variat 
în subiecte care tratează diferite aspecte ale istoriei României. Volumul cuprinde rubricile: 
DisC11fii. Docu111e111e. Rece11::ii. Note hibliografice. Rei·ista rf'l'iste/m; Via/a ştii11(ificâ. 

Dintre studiile care tratează probleme legate de istoria antică şi medievală. remarcăm 

cele semnate de Nelu Zugravu, Păi;d11i şi creştini În spa/iul extracwpatic î11 1·eaC11I al IV-iea 
!IJ. Vcniamin Ciobanu. Coma11a simhol al puterii 111011arhice şi al Sta/Ului (secolele XII 
XVII). Co11siderufii generale. Leon Şimanschi. Cri::a politică din Moldova dintre anii 1432 şi 
1437. Petronel Zahariuc, Sfit111I 1io111nesc al lui Gheorghe Ştefan (I). N. A. Ursu. Paternitatea 
lui Ale:rn11drn A111iras asupra .. Cronicii a11011i111e ··a Moldovei de la 1661 până la I 729. Eugen 
Denize. /111aginea Italiei î11 opera lui Dimitrie Ca11te111i1: Flavius Solomon, Schismă şi u11itate 
creştinei în prima jumătate a secolului XV Ca::ul moldovenesc. 

Probleme ale istoriei moderne şi contemporani: tratează aspecte legate de începuturile 
Academiei Române (Vasile Docea, Carol I şi Academia Română). evoluţia economică a Moldovei 
in deceniile de mijloc ale secolului al XIX-iea (Dumitru Vitcu, Carol Mihalic de Hodocin în 
Moldova. Idei şijapte), rolul comunităţii evreieşti în procesul de devenire al societăţii româneşti 
moderne (Cătălin Turliuc, Ponderea şi rolul naţionalităţilor în România modernă. Cazul evrei/oi: 
lli66 19111), impactul modernismului asupra societăţii româneşti (Adrian Silvan Ionescu, Politică 
şi modă lu cumpăna secolelor XVl/1--XIX). evoluţia învăţământului superior în România 
(I. Saizu, Al. Tacu, Criterii moderne de sporire a eficien(ei sociale a învăţământului tehnic 
superim: Dănuţ Doboş, Ingerinţe politice în via(a universitară clujeană, 1945--1958). evoluţia 
politică a României după izbucnirea celui de al doilea război mondial (Ottomar Traşcă, Aderarea 
României la Pactul Tripartit), alegerile parlamentare din anul 1946 (Dumitru Şandru, Gheorghe 
Onişoru, 19 noiemhrie 1946). 

Anuarul cuprinde şi trei studii referitoare la istoria provinciilor Basarabia şi Bucovina. 
Gheorghe I. Florescu prezintă istoria Basarabiei reflectată în istoriografia americană, menţionând 
că cercetătorii transatlantici au abordat problemele provinciei din perspectiva relaţiilor 

româno-ruse şi a panslavismului moscovit (Basarahia, o temă a istoriografiei americane. 1945-
1995). Probleme legate de istoria Basarabiei sunt dezbătute şi în studiul semnat de Ioan Aurelian 
Rus, The Roots and Early Development of '"Moldovan·· - Romanian Nationalism in Bessarahia 
(1900--1917). Mihai Şt. Ceauşu semnează studiul Politica iosefinistă de reformare a hiuricii 
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ortodoxe din Bucovina, concluzionând că „reformele iosefiniste aplicate în domeniul religios, 
ce au vizat constituirea unei organizaţii ecleziastice aparte a noii provincii imperiale („ .) au 
avut ca rezultat final („.) transformarea bisericii ortodoxe bucovinene într-o biserică dominată 
de stat" (p. 156). 

La rubrica „Documente" sunt prezentate, printre altele, două documente câmpulungene 
din anul 1787, emise de Comisia Imperială a Districtului Bucovinei. Este vorba despre un act 
de delimitare a proprietăţii, datat 21 august 1787 şi o scrisoare de posesiune din 23 august 
1787, înfăţişând una din modalităţile de constituire a micii proprietăţi rusticale în Bucovina 
(Violeta Onişoru, Zamfira Pungă, Două documente câmpulungene din 1787). 

Rubricile. Recenzii, Note bibliografice, Revista revistelor prezintă ultimele apariţii 

editoriale referitoare la istoria României, care s-au publicat în tară şi străinătate, grupate 
astfel: Sinteze, Istoria culturii, Istorie locală. Studii şi monografii, Periodice româneşti. 
Periodice străine. 

În finalul volumului, la rubrica Viaţa ştiinţifică, pe lângă alte prezentări, Veniamin Ciobanu 
semnează două materiale legate de manifestările ştiin\ifice dedicate istoriei Bucovinei (Seminarul 
intemaţional „Bucovina de pal'lea dialogului"; o manife.vtare ştiinţifică i11ternaţim1ală dedicată 
811covi11ei). 

„Anuarul Institutului de Istoric «A. D. Xenopol»" se înscrie în rândul publica\iilor de 
referinţă, a căror tematică abordează trecutul istoric românesc. 

Rodica la1e11c11 

„Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice". Bucureşti. 1996, 128 p. 

Într-un număr dublu. pc anii 1995- 1996. impus de privaţiunile tranziţiei. periodicul 
Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, societate ce îşi pregăteşte sărbătorirea, în 1999, a 
unei jumătăţi de secol de la înfiinţare, grupează materialul extrem de divers în şase secriuni. 
Într-un C111•â11t înainte, acad. Ion Coteanu se adresează specialiştilor implicaţi în promovarea 
reformei învăţământului filologic românesc cu invitaţia de a participa la o dezbatere amplă, în 
forme diverse, „cât mai aproape de realităţile actuale din şcoala românească" şi fără a-i neglija 
experienţa dobândită de-a lungul vremii. 

Cea dintâi secţiune, Reforma invă1ământului filologic cuprinde: legea învă(ămâ11tul11i 
(extrase), O propunere de redimensionare a literaturii şi culturii române vechi (Gabriel Ţepelea), 
Reforma învăţământului filologic preuniversitar (I. Hangiu). Alternative pentru cei care vin 
(Alexandru Crişan), Despre manuale alternative (Daniela Papadima). 

Din a doua rubrică, Societăţi, asociaţii, publicaţii, dascăli, reţinem evocarea semnată de 
acad. Alexandru Surdu, Asociaţiunea Transilvană pentru literatura Română şi Cultura Poporului 
Român (ASTRA) cu pledoaria-i pentru reluarea tradiţiei „pe fundalul încă viu al unităfii cultu
rale a românilor de pretutindeni", dar şi articolele Un despăr(ământ al ASTREI în capitala 

României (George Muntean), George Călinescu şi „ Nuţiuneu" (Petre D. Anghel), Dascălul şi 
editorul Gh. Asachi (1788--1869) (Adrian Săvoiu). 

Extrem de bogată se prezintă partea a treia, Aniversări. Sunt omagiaţi, la împlinirea 
unei venerabile vârste rotunde, Profira Sadoveanu, Ion Coteanu, Eugen Coşeriu. Gabriel 
Ţepelea, Constantin Ciopraga, Alexandru Balaci, Gheorghe Bulgăr, Ştefan Munteanu, Dimitrie 
Vatamaniuc, Nae Antonescu, Dimitrie Păcurariu, Gabriel Ştrempel. Articolele consacrate acestor 
personalităti - trei dintre profesorii şi cercetătorii omagiali provin din Bucovina . sunt 
urmate de liste bibliografice utile unor categorii diverse de utilizatori. dar, mai ales, filologilor. 
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Viata şi activitatea unor reputaţi filologi sunt evocate în cadrul rubricii ln memoriam: Alf 
Lombard ( 1902-1996), Jean Livescu ( 1906--1996), Maria Marinescu-Himu ( 1907-1995), I. C. 
Chiţimia (1908-1996), Ovidiu Papadima ( 1909-1996), Constantin Boroianu ( 1912-1995), Gavril 
Seri don ( 1922-1996), Serafim Duicu ( 1938-1996). 

Secţiunile Activitatea ştiinţifică în anii 1995 şi 1996, Acte, documente, precum şi Anexele 
consemnează aspecte, preocupări şi realizări diverse din activitatea ştiintifică a Societăţii de 
Ştiinţe Filologice din România, la nivel central sau în filiale, din perspectiva reformei 
învăţământului limbii şi literaturii române. 

Vasile I. Schipor 

„Scriptum". Buletin de informare. Publicaţie trimestrială a Bibliotecii Bucovinei 
,,I. G. Sbiera", Suceava, anul V, nr. I, 2, 3 şi 4, 1997. 

Buletinul de informare „Scriptum" se constituie într-un util instrument de lucru. pc care 
serviciul de informare bibliografică al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera" din Suceava îl pune. 
cu profesionalism. la dispoziţia tuturor celor interesaţi de tabloul ori de analiza vieţii culturale 
şi literare a Bucovinei. aşa cum se reflectă aceasta in documente literare. fotografii şi scrisori 
de arhi\'ă ori în cărţile scriitorilor buco\'ineni contemporani. Este aceasta o modalitate de a nu 
lăsa să se aştearnă praful peste volumele (şi con!inutul lor) din bibliotecă. 

Numerele din 1997 ale buletinului au în sumar mai multe rubnci cu caracter perman.:nt: 
Curil'r profesio1111/. Patrimoniu. R<!.1·ti1t1iri. Docu111e11tl'. Pt'r.w1111/it1ifi nucm·i11e11('. „ [)os arul" 
dicficmare/01; Alllori hurn1·i11e11i şi cârţilc: Im: Între acestea. ne-au n:ţinul atenţia in mod special. 
rubricile Patri111011iu. Re.1·1i111iri. Docu111e111e şi Atc1ori nucm·i11l'lli şi ccirfile lor În cadrul primeia 
dintre ele. în nr. 1/1997. se continuă publicarea corcsponden\ci lui Traian Chclariu cu Eugen 
Pohontu şi O w11i11tin' din lllstitutul de Cercetări Juridice. a prof. dr. Drago~ Rusu; o notă 
biobibliografică a savantului folclorist Simcon Florea Marian apare în nr. 211997. Nota precede 
publicarea unor pagini inedite din manuscrisele cc conţin culegeri de folclor legate de obiceiul 
.. Şezătoarea fetelor" şi de clacă, pagini care acoperă mai bine de JUmătate din spafiul tipografic 
al nr. 2 al buletinului, dedicat comemorării a 90 de ani de la moartea folcloristului. 

La aceeaşi rubrică, în nr. 3/1997, citim amintirile personale ale lui Marţian Negrea despre 
Dr. E1uehi11 Ma11dice1·schi, o scurtă prezentare a lui Leonida Bodnărescul, Din 1·iafa unui 
intelectual hucovineun, preluat din „Calendarul poporului pe anul bisect 1932" şi prima parte 
a corespondenţei acad. Haralambie Mihăescu -- Constantin Călin, cu o prefafă alcătuită de 
destinatar. Cele patru scrisori, care în nr. 4/ 1997 sunt urmate de altele, „relevă, intre altele, o 
nevoie de prietenie intelectuală şi de comunicare cu cei din generaţiile mai tinere". 

Documentele literare, oferite cititorului în nr. 411997, sunt semnate de Mihai Beniuc: 
Nicolae Lahiş şi Victor Morariu: File de jurnal. Profesorul Victor Morariu, fratele lui Leca 
Morariu, a făcut parte dintre acei membri ai familiei Morariu pentru care, crede Nicolae Cârlan, 
,jurnalul a reprezentat ( „.) o condiţie intrinsecă a existenţei, o deprindere intrată în reflexul 
vieţii lor cotidiene, o modalitate sine qua non de consemnare a principalelor evenimente care 
le marcau viaţa în mod curent" (p. 19). 

Lectura celor patru numere pe 1997 ale buletinului este şi calea cea mai scurtă de a 
descoperi ce-au mai scris şi ce-au mai publicat scriitorii bucovineni. O statistică aproximativă 
a volumelor menţionate la rubrica Autori hucovineni şi cărţile lor indică o cifră de 46 titluri 
de volume, publicate în diferite edituri din ţară. 

Efena Crisluş 
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POLITICA NAŢIONALITĂŢILOR ÎN SUD-ESTUL EUROPEI 
(BUKOWINA - INSTITUT, AUGSBURG, 1997) 

Între programele sale, Institutul „Bukowina" din Augsburg îşi înscrie şi câteva care 
privesc în exclusivitate tinerii. Suprapuşi metaforic viitorului, acestora trebuie să li se ofere 
şansa de a pătrunde în timpul ce va veni cât este posibil de bine pregătiţi de generaţia care le 
predă ştafeta. În cadrul programului „Formarea politică în activitatea cu tinerii". instituţia 
bavareză a organizat un simpozion cu tema Politica na/ionalităţilor în sud-estul Europei. la 
care au participat tineri germani autohtoni, pe de o parte, şi reprezentanţi ai minoritătilor 

germane, pe de alta, din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Ucraina şi Italia. De altfel. 
coorganizator al manifestării a fost Grupul de lucru sud-est din cadrul organizaţiei „Tineretul 
german din Europa". Au fost invitate personalităţi germane cu preocupări în această sferă de 
interes, între care şi cunoscutul prof. dr. Dionisie Ghermani, de origine română, „bavarez" de 
peste o jumătate de secol, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare Româno-Germane. 
cu sediul în Bucureşti. 

Simpozionul. desfăşurat în perioada 21- 23 noiembrie 1997, a debutat cu o temă oarecum 
surpriză: E1-reimea in Est. Accentul însă nu avea să se pună asupra soartei acestei minorităţi în 
Estul fost comunist. ci asupra a două teme majore: cc este minoritatea~ Cum sc pot satisface 
drepturile cerute de aceasta? „Disputa" s-a angajat intre „tabăra" reprezentanţilor minorităţilor 
germane din România. Slovacia şi Ungaria. care lucru remarcabil au apărat poziţiile ţărilor 
din care provin, şi cea a tinerilor germani sau de celelalte naţionalităti praenţi la manifestarl'. 
Temele concrete au fost Politicu minorită(ilor in Europa (Mattco Taibon, ladin din Tirol 
Italia). cu accent pe situaţiile din România. Slovacia şi Ungaria, Este diversitatea Europei în 
pericol? (Wolfgang Wittstoek şi Werner Gustav Binder România; Eduard Baraş şi dr. Alexan
der Varga -·Slovacia; Laszlo Szandai şi Kristina Kimmcl Ungaria), Diversitate nu uniformitate. 
Europa trebuie să rămână multietnică, Viitorul nostru este tineretul. Incitante, temele au fost 
abordate cu măsură, dar şi cu excese, puse însă imediat „la punct", fie de moderatori (dr. 
Ortfried Kotzian sau prof. dr. Johannes Hampei, reprezentanţii instituţiei organizatoare). fie de 
înşişi participanţii la simpozion. Într-o Europă Occidentală din ce în ce mai puternic asaltată 
de străini - poate că nu greşim vorbind chiar de o nouă migraţie a popoarelor ·- s-a descoperit 
că nu se ştie încă ce reprezintă, conceptual, minoritatea, că nu există modele în tratarea ei şi 

că însăşi democraţia, ca formă de manifestare a voinţei majoritare, limitează drepturile minorităţii 
la cele fireşti ale cetăţeanului ţării respective. S-a constatat cu stupoare (şi îngrijorare!) că -
referindu-ne la Germania - Berlinul este al doilea oraş din lume, după Istanbul, ca număr de 
populaţie turcă sau că la Frankfurt 35% sunt străini, dar şi că Germania nu este pregătită să facă 
faţă acestei situaţii. Elveţia în nici un caz nu este un model, pentru că a avut o altă soartă. Oe 
50 de ani se caută soluţii, care însă nu sunt încă găsite. Ungaria a reuşit să adopte o lege a 
minorităţilor, recunoscute ca atare numai dacă ele convieţuiesc de peste 100 de ani cu populaţia 
majoritară. Dar ungurii nu ar trebui să uite, s-a subliniat, că sunt duplicitari atunci când, 
aplicând politici ca majoritari, uită de propria experienţă ca minoritari. „Când ajungi la o 
identitate proprie ca popor, constata dr. Ortfried Kotzian, faci aceleaşi greşeli pe care cândva 
le arătai cu degetul". W. G. Binder a acuzat intelectualitatea română că aderă cu extremă 

Analele Bucovinei, V, 2. p. 453-468, Bucureşti, 1998 
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uşurinţă la miturile naţionaliste ridiculizând interesul pentru naţional, acum, când guvernul 
României are alte lucruri, mai importante de ticut. Dr. Kotzian a tras linia: sunt majoritilţi care 
se simt primejduite, ca şi minorităţi care se simt bine în această posturii. 

Aşadar, ce se intâmplil cu rriinoritilţile? Încearcil un rilspuns domnul Wolfgang Wittstock, 
fost deputat în Parlamentul României în precedenta legislaturii, din partea minorităţii germane: 
„Ceea ce se intâmplil acum în Germania este un fenomen social care dă de gândit. Dar noi 
aparţinem unor minorităţi, să le zicem, autohtone sau istorice. Căci, de exemplu, germani sunt 
de aproape 800 de ani în Transilvania. Noi facem o distincţie clarii intre minorităţi istorice şi 
minorităţi noi. Sunt fenomene diferite. Vil pot da un .citat din Iorga despre saşi, ce contribuţie 
au avut ei la progresul civilizaţiei econo~ice, culturale din Transilvania. Dacii ştim aceste 
lucruri, avem, bineînţeles, şi pretenţia de a .fi luaţi în seamă. Noile minorităţi care se formează 
acum nu şi-au adus o asemenea contribuţie. De aceea facem aceastil distincţie limpede între 
minorităţile istorice, care au anumite drepturi, şi minorităţile noi, care se formează acum. Sunt 
şi la noi comunităţi noi de arabi ori de chinezi, în Bucureşti ş.a.m.d. dar aţi aflat şi d-voastră 

că legea minorităţilor din Ungaria stabileşte ca limită de I 00 de ani de locuire în Ungaria pentru 
ca un grup etnic să fie recunoscut drept minoritate. Cred că la o asemenea soluţie va trebui să 
ajungem şi noi dacă vom avea vreodată o lege a minorităţilor în România. Modelele? Poate că 
aţi remarcat că, în argumentaţia mea politică de la simpozion, plec de la un model autohton: 
Proclamaţia de la Alba-Iulia din 1918, actul de naştere al României Mari. Atunci, reprezentanţii 
populaţiei majoritare, ai românilor din Transilvania, din Ungaria şi din Banat, şi-au luat un 
angajament, în baza căruia noi, germanii din Transilvania şi din Banat, am aderat. prin repre
zentanţii noştri la Regatul României. A fost de fapt un fel de contract social. De aceea, noi credem 
că suntem îndreptăţiţi moral să ne raportăm la acest important document". Pc când şi ungurii'! 

Dumitrn Teodorescu 

„BUCOVINA" - MITURI VECHI, MITURI NOI (Augsburg 1997) 

Manifestarea. organizată de Institutul „Bukovina" din Augsburg, în cadrul celei de-a 
noua conferinţe internaţionale anuale a acestuia, şi-a propus dezbaterea modului în care Bucovina 
este prezentă în presa germană, cea românească şi cea ucraineană•. Dezbaterea s-a redus, însă, 
doar la presa germană, lucru până la urmă necondamnabil, atâta vreme cât este mai important 
cum este văzută Bucovina într-un imens spaţiu european - cel german, decât invers. Şi, într-o 
anume şi lăudabilă măsură, acest dialog între jurnaliştii germani şi noi, bucovinenii, s-a aşezat 
sub zicerea dreaptă - rostită sub cupola Academiei Române - a altui bucovinean - Mircea 
Grigoroviţă: „Vom fi iertaţi dacă facem greşeli, dar nu vom fi iertaţi dacă spunem minciuni". 

Ni s-a prezentat o analiză a 18 producţii publicistice apărute în cercurile germane, realizată 
de Ortfried Kotzian, directorul institutului-gazdil, precum şi 3 emisiuni radio (semnate de dr. 

• Au participat la lucrări: şase jurnalişti suceveni - Ion Beldeanu (corespondent 
ROMPRES), Mircea Motrici (corespondent Radio România-Actualităţi), Gabriela Hostiuc 
(„Monitorul" de Suceava), Cristian Pâslariu (TV, Agapia) şi subsemnatul, împreună reprezentând 
sudul Bucovinei, şi cinci nord bucovineni ·- Serghei Popic, director cu probleme de minorităţi 
în administraţia regională cemăuţeană, Oxana Dragikovska (TV, Cernăuţi), Mariana Hodikina 
(„Ceas"), Bogdan Zagaiski („Tânărul bucovinean") şi George Mihălcean {„Zorile Bucovinei") 

au participat, în penultima săptămână din noiembrie, la un simpozion pe tema „Imaginea 
Bucovinei în presă. radio şi TV". 
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Norbert Matern şi, respectiv, de dr. Renate von Walter, ambii .de la Radio Bayer şi de Franz 
Heinz - WDR, Koln), şi două reportaje TV (dr. Jutta .szostak - WDF şi dr. Renate Stegmilller 
- ARTE). 

Prestaţia presei germane a fost etichetată de dr. Kotzian între corectă şi absurdă. Ea este 
într-o măsură determinant! tributară miturilor despre Bucovina, vii şi active în vest, dar aproape 
inexistente la noi. Paul Celan punea, raportându-se la Bucovina, poezia în locul puterii care 
decide asupra vieţii, căci, la urma urmei, asta rămâne. Dar „poezia" transcende realitatea, 
putând adesea chiar să o deformeze. Valorificând în general acest filon livresc, media germană 
cade uneori în păcatul cuprins în cel de-al doilea termen al enunţului lui Mircea Grigoroviţă ... 

Autorii producţiilor publicistice identifică Bucovina cu Cemăuţiul, pun accent pe viaţa 
evreiască, demonstrează interes preponderent pentru vechea monarhie (austro-ungară), „călătoresc" 
spre şi prin Bucovina prin intermediul literaturii de expresie germană create aici, marginalizează 
cotidianul în această provincie prea îndepărtată de ei, raportează multietnicitatea acesteia la trecut 
şi nu la prezent. Se vorbeşte aproape exclusiv de istoria de după 1775 şi până la ocuparea de 
sovietici a Bucovinei, anexarea de către austrieci a provinciei se datorează unei nevinovate greşeli 
comise la Istanbul; numărul sinagogilor „creşte'' uluitor de la 46 la 76 (în Cernăuţi) şi altele 
asemenea. Concluzia: este dificil să legi gazetarul cu lanţurile grele ale ştiinţei, el asumându-şi 
libertăţi pc care doar artistul şi Ic poate permite, cronicarul însă nu. Problema adevărată nu este 
ce şi cum se publică în spaţiul german, ci ce nu se publică - despre Bucovina. 

Când jurnalistul calcă hotarele provinciei, lucrurile se îmbunătăţesc simţitor. Dr. Norbert 
Matern, puternic impresionat de ce vede, alege ,jurnalul de călătorie" ca modalitate de a transmite 
judecăţi şi impresii. salvându-se astfel de riscul de a spune lucruri neverificate. Dr. Renate von 
Walter, valorificând contactul direct cu dr. Taras Kizak. din Cernăuţi, care se pretinde huţul, 

vorbeşte despre huţuli. Trataţi într-o manieră exotică (iată pretexte de mituri: omul liber al munţilor. 
haiducie, hoţi. mândri, tenaci etc.), huţulii par a exista numai în nordul Bucovinei. Am atras 
atcntia că şi în sud trăieşte o viguroasă comunitate de huţuli. Cu o informaţie mai sigură (este 
bănăţean la origine), Franz Heinz constată că mitul bucovinean (cernăuţean) este mai actual şi mai 
cunoscut în afara Bucovinei, în nordul acesteia trăind acum o populaţie care nu are nici o legătură 
cu interesul european pentru această regiune. Acolo „oamenii nu-şi caută identitatea, ci se zbat 
să trăiască". Pledând pentru convieţuire, Franz Heinz atrage atenţia că portretul lui Eminescu şi 

bustul lui Schiller au fost date jos şi sub sovietici şi sub ucraineni, deşi ele pot sta alături de cel 
al Kobilanskăi. Oricum, multietnicitatea acestui spaţiu a fost fertilă şi în planul uman şi în cel 
cultural, atât pentru provincia însăşi, cât şi pentru Europa. Cele două reportaje de televiziune 
privesc însă Bucovina aproape în exclusivitate (şi adesea partizan„.) prin ochi evreiesc. Ele 
difuzează nostalgie, tristeţe şi mai ales (prin recursul la imagini cutremurătoare de arhivă) 
compasiune pentru drama din timpul celui de-al doilea război mondial a evreimii. Dar impresia 
de „nihil sine„. judentum" este copleşitoare, ceea ce, firesc, trezeşte reacţii. Germani de origine 
bucovineană, precum Erwin Misakevicz sau Eva Markus, prezenţi la simpozion, reaminteau că 
nici evreii nu au fost cheie de biserică (primire cu flori, ciocolată şi covoare roşii a armatei 
sovietice „eliberatoare", gloanţele trase după armata română ce se retrăgea umilită de ultimatum 
din Cernăuţi, apa clocotită etc.). Dar drama românilor, adăugăm noi, din acelaşi nord al Bucovinei, 
deportaţi şi ucişi în Siberii, este una minoră? Există suferinţe umane nobile şi suferinţe umane 
ignorabile? Am îndrăznit să afirmăm că aceste producţii de televiziune ar putea fi comandate. Ni 
s-a explicat că în Germania s-a creat un veritabil complex de vinovăţie faţă de evrei şi că, în 
numele lui, se trece adesea peste adevăr. Creându-se astfel -· încheiem noi aceste rânduri - noi 
mituri. mult mai periculoase însă decât cele ce imprimă astăzi pe retina Europei o imagine 
nostalgică, irecuperabilă a Bucovinei (de altădată. „ ). 

Dumitru Teodorescu 
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PROFESORUL RUDOLF WAGNER LA UNIVERSITATEA 
DIN CERNĂUŢI 

4 

Profesorul Rudolf Wagner este declarat, la Universitatea din Cernăuţi, doctor honoris 
causa, la 5 septembrie 1997, prilej cu care va tine un discurs în faţa profesorilor de la Facultatea 
de Filosofie şi Ştiinte de Stat, la 6 septembrie 1997. 

Discursul din Aula Universitătii din Cemăuyi, cu ocazia primirii acestui titlu, are caracterul 
unui curriculum vitae, important pentru cunoaşterea activitătii ştiinţifice a profesorului german. 

Mai importantă pentru noi este cuvântarea de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe de Stat. 
pentru faptul că aici se fac referiri şi la români. Aflăm. astfel, că profesorul Rudolf Wagner, ca 
asistent la Institutul pentru Europa de Răsărit al Universităţii din Berlin. cultivă în particular 
relaţii cu trei profesori de la institutul ucrainean, pe care îi nominalizează. Institutul din Berlin 
este pentru „Europa de Răsărit" şi am fi curioşi să ştim dacă şi România este cuprinsă în acest 
spaţiu geografic. Interesantă ni se parc şi mărturisirea că, la 31 de ani, în 1940, este mobilizat 
în armata germană şi participă la luptele de pe frontul de Est. I se pare firesc să urmeze această 
cale. deşi serviciul militar îl face. mai înainte. în armata română. Importantă este şi pledoaria 
potrivit căreia Universitatea din Cernăuţi ar fi trebuit să rămână germană şi după 1918. Potrivit 
acestui principiu Universitatea ar fi trebuit să rămână germană şi sub stăpânirea sovietică şi cea 
ucraineană. Austria manifestă simpatie faţă de Ucraina. nu dezinteresat, cum susrine profesorul 
german. ci din ostilitate faţă de Rusia. Wagner vorbeşte despre „ruteni" şi „ucraineni" întocmai 
cu!T' ruşii şi ucrainenii vorbesc despre „români" şi „moldoveni". Iorga este criticat pentru 
opiniile sale despre Universitatea germană din Ccrnăufi şi pcntru polemica purtată cu unii 
intelectuali ucraineni. pe care-1 caracterizează ca „agitatori" Să reţinem şi opinia lui Wagner 
potrivit căreia ucrainizarea românilor din Bucovina de Nord estc o . .teză îndoielnică". 

Cuvântările lui Rudolf Wagner la Universitatea din Cernăuţi. ca şi alte lucrări ale sale. 
defavorabile românilor, sunt în contradicţie cu scrisorile pe care ni Ic trimite şi care ar merita 
să fie publicate. /\ici descrie cu multă simpatic Bucovina, Jocul unde s-a născut. şi oamenii în 
mijlocul cărora a trăit până în epoca studiilor universitare. la Cernăuţi. în perioada interbelică. 

Universitatea ucraineană din Cernăuţi ii onorează pe Rudolf Wagner cu un înalt titlu 
ştiinţific şi se fereşte să insiste asupra raporturilor sale cu şcoala românească. Noi am afirmat 
şi altă dată, şi nu credem de prisos să repetăm. că mişcarea ştiinţifică din Germania are în 
persoana lui Rudolf Wagner un reprezentant de frunte, care şi-a făcut pregătirea intelectuală în 
instituţiile româneşti de învăţământ. 

D. Vatamaniuc 

ACTIVITATEA FILIALEI BUCUREŞTI A SOCIETĂŢII 
PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

ÎN BUCOVINA (1996-1997)* 

În a doua jumătate a anului 1996. filiala societăţii a organizat trei importante manifestări 
cultural-ştiinţifice. Continuitatea învăţământului în Bucovina (625 de ani de la menţionarea 
primei şcoli la Siret şi 560 de ani de la naşterea lui Ştefan cel Mare. 125 de ani de la Adunarea 
Naţională a Românilor şi a primului Congres al Studenţi/or Români de Pretutindeni, de la 

• Activitatea Societăţii pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina a fost prezentată 
şi în numerele revistei noastre. I 2/ 1996, 2/1997. 
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Putna (15 august 1871), precum şi 530 de ani de la ridicarea Mănăstirii Putna. La aceste 
manifestări au conferenţiat, printre alţii, acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Cornelia Bodea, prof. 
univ. dr. Mihai Iacobescu, prof. univ. dr. lo!l Popescu Sireteanu, prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, 
lector univ. dr. Vasile Demciuc, prof. dr. Constantin Şerban, George Muntean, Mircea Pahomi 
ş.a. La încheierea manifestărilor cultural-ştiin~fice de la Putna, George Muntean, preşedintele 
filialei, a dat citire textului Declaraţia de la Putna, care cuprinde 25 de puncte. Ulterior, după 
includerea unor precizări şi adăugiri, făcute în şedinţa filialei din 24 octombrie 1996, Declaraţia 
a fost înaintată Parlamentului, Guvernului, Preşedinţiei şi Ministerului de Externe. 

Între 27 octombrie - 28 noiembrie 1996, la Bucureşti. s-a desfăşurat cea de-a şasea ediţie 
a „Lunii Bucovinei". În cadrul acestor manifestări au fost evocate personalităţi ale Bucovinei 
istorice, au fost aniversaţi bucovineni stabiliţi la Bucureşti. 

Membrii comitetului Filialei Bucureşti au hotărât să întreprindă demersuri pc lângă 

Ministerul de Externe pentru ca Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 
în colaborare cu Societatea Culturală „Ţinutul Herţa" şi Asociatia Culturală .. Pro Basarabia şi 
Bucovina" să fie consultate în legătură cu tratativele desfăşurate cu partea ucraineană. în vederea 
elaborării textului Tratatului de bază. 

În ianuarie 1997. G. Muntean. G. Galan şi reprezentanţii altor organizaţii ale socictătii 
civile au avut o întâlnire cu Gabriel Gafiţa, ministru secretar de stat la MAE. punându-se în 
discuţie unele probleme referitoare la tratativele româno-ucrainene. Reprezentanţii societăţii 

civile au reafirmat un punct de vedere comun privind clauzele pe care trebuie să le cuprindă 
tratatul hi lateral. 

La 22 mai 1997. a avut loc Adunarea generală a Filialei noastre:. Pavel Ţugui. 

vicepreşedintele filialei. a prr.zcntat Unele ohserl'afii şi prop1111eri referitoare lu textul Trututului 

cu p1frire la relafiile de hwlli vecimitate şi coopel'llre i11tre Ro111â11ia şi Ucl'lli11u. ctornmcnt 
parafat şi publicat în uncie cotidiene din Bucureşti. Participanţii au dezbătut proiectul unci 
Declara/ii pe marginea acestui document, textul căruia urma să fie definitivat de Cumttetul 
Filialei Bucureşti. Între 27 mai 12 iunie, Declara/ia a fost depusă la forurile politice ~i de 
stat stabilite de Adunarea generală. Pentru informarea cititorilor. reproducem acest text: 

DECLARAŢIE 

Reprezentanţii celor peste 50 de organizaţii ale societăţii civile din România şi din teritoriile 
naţionale deţinute în prezent de Ucraina, întruniţi recent într-o nouă dezbatere publică. se pronunţă 
pentru semnarea unui Tratai de bună" vecinătate între România şi Ucraina, eveniment cc ar putea 
garanta un climat statornic de pace şi cooperare între poporul român şi poporul ucrainean. 

În acelaşi timp, ne exprimăm decepţia faţă de modul în care a fost elaborat Tratatul cu 
privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare intre România şi Ucraina. text parafat şi 

publicat. De aceea, supunem Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României următoarele 
observaţii şi propuneri: 

I. Preambulul textului parafat conţine o frază în care se condamnă „actele injuste ale 
~egimurilor totalitare şi de dictatură militară care în trecut au afectat în mod negativ relaţiile 
dintre poporul român şi poporul ucrainean („.)". În alineatul următor din tratat, se remarcă 
necesitatea „evaluării obiective a trecutului", fapt ce ar „contribui la întărirea înţelegerii ( „. )". 

Observăm el autorii textului parafat evltl, din motive nejustificate, să realizeze „evaluarea 
obiectivă a trecutului". Propunem ca, în locul acestor alineate, negociatorii să introducă un 
paragraf de natură politică şi de drept internaţional: să condamne explicit Pactul secret 
Ribbentrop-Molotov şi „actele lui adiţionale" din 1939. precum şi celelalte înţelegeri secrete 
între U.R.S.S. şi Germania din anii 1939-1941. 
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Aceasta se impune, deoarece Ucraina este una dintre succesoarele fostei U.R.S.S. În 
decembrie 1989, Congresul Deputaţilor Poporului din U.R.S.S. a condamnat semnarea Pactului 
Ribbentrop-Molotov, declarându-l nevalabil din punct de vedere juridic şi „fără consecinţe din 
momentul semnării". Parlamentul şi Preşedinţia României au declarat, în noiembrie 1990, Pactul 
Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui ca fiind acte fără valoare juridică internaţională, nule şi 
neavenite, încât impunerea dispoziţiilor lui secrete la Tratatul de pace de la Paris, din anul 
1947, a fost o măsură conjuncturală, dictată de guvernul sovietic ca represalii politice împotriva 
poporului român. 

Cerem conducătorilor statului român să-şi revizuiască opiniile şi să insiste pe lângă 

Guvernul Ucrainei (Ucraina acum este stat independent) să se alăture popoarelor civilizate din 
Europa şi să condamne Pactul Ribbcntrop-Molotov şi consecinţele lui. Pe temeiul acestui pact 
secret, realizat de două puteri totalitare, fără acceptarea de tratative cu România, U.R.S.S. -
R.S.S. Ucraineană au constrâns Guvernul de la Bucureşti să înapoieze către Uniunea Sovietică 
Aasarabia şi să transmită R.S.S. Ucrainene Bucovina de Nord, la care, prin abuz şi rapt 
incalificabil, armata roşie a anexat Ucrainei şi Ţinutul Herţa, teritoriu ce n-a făcut parte niciodată 
din districtul Bucovina. 

Faptele istorice trebuie „evaluate obiectiv" - cum se spune în textul parafat : Pactul 
secret Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui n-au fost şi nu puteau fi recunoscute pe plan 
internaţional, încât ci trebuie condamnat în mod expres şi în Tratatul româno-ucrainean cc 
urmează să fie semnat. 

2. În textul Tratatului parafat sc proclamă înţelegerea părţilor de a se conforma „principiilor 
~i normelor dreptului internaţional şi principiilor Actului final de la Helsinki" şi „reafirmă că 

frontiera existentă intre ele este inviolabilă" etc. 
Atragem atenţia părţii române că Actul final de la Helsinki cuprinde şi alte prevederi cc 

trebuie neapărat luate în considerare de negociatorii ucraineni şi români. Este vorba de Cap. V 
intitulat: „Reglementarea paşnică a diferendelor". România a moştenit în raporturile sale cu 
Ucraina diferende de natură teritorială: Bucovina de Nord, Ţinutul Heqa şi Insula Şerpilor şi 
platoul mantim din preajmă. 

Actul final de la Helsinki, semnat de România şi de R.S.S. Ucraineană, proclamă. la 
cap. V: .. Statele participante vor reglementa diferendele dintre ele prin mijloace paşnice, astfel 
încât să nu fie puse în pericol pacea şi securitatea internaţională şi justiţia (s.n. ). Ele se vor 
strădui cu bună credinţă şi într-un spirit de cooperare să ajungă la soluţie rapidă şi echitabilă 

pc baza dreptului intcrnational. În acest scop, ele vor recurge la mijloace ca negocierea, ancheta. 
mediaţiunea, concilierea, arbitrajul, reglementarea judiciară ( ... )". 

Propunem Preşedinţiei şi Guvernului român să reia tratativele şi, în spiritul acestei 
prevederi din Actul final de la Helsinki, să se găsească soluţii acceptabile părţilor pentru 
înlăturarea diferendelor privitoare la Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi celelalte teritorii 
deţinute ilegal, prin formularea unor articole explicite despre viitorul acestor teritorii răpite 

României de U.R.S.S. 

3. De asemenea, propunem să se reformuleze prevederile referitoare la Insula Şerpilor. 
platoul şi zonele economice exclusive. Este necesar un articol special în textul Tratatului cu 
trimiteri la anexele şi hărţile corespunzătoare - părţi ale Tratatului. În cazul respingerii principiului 
de către partea ucraineană, să se includă în Tratat soluţionarea litigiului teritorial la Tribunalul 
Internaţional de la Haga, în timp de maximum doi ani. Trebuie să se renunţe la scrisorile 
miniştrilor de externe, deoarece asemenea acte nu au valoare juridică internaţională. 

4. Unele articole din Tratat, precum cele comentate şi criticate mai sus şi altele creează 
mari confuzii şi, totodată, un precedent primejdios pentru integritatea naţională a statului român 
actual, reprezentând o „invitaţie" către alţi agresori de a atenta la teritoriile româneşti. Se 
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creează impresia că România dovedeşte slăbiciune şi acceptă legiferarea unui rapt, a unei 

politici imperialiste de încălcare premeditată a dreptului internaţional, a înţelegerii normale 

între state şi popoare vecine. 
5. Propunem să se includă în Tratat un articol de sine stătător, privitor la victimele 

regimului totalitar stalinist, oameni deportaţi, familii distruse, asasinate politice, deposedare de 

bunuri şi proprietăţi personale. În conformitate cu legile internaţionale actuale, cele două Părţi 
Contractante - România şi Ucraina - să convină asupra unor măsuri concrete morale şi materiale, 

reparaţii istorice tardive, dar obligatorii, în condiţiile contemporane. 
6. Principalele neajunsuri pe care le-am semnalat şi propunerile făcute constituie voinţa 

şi interesul deosebit al cetăţenilor României de a evita şi respinge politica de acceptare a 
„sacrificiilor istorice", încredinţaţi fiind că România poate şi trebuie să-şi apere cu fermitate şi 

curaj drepturile sale naţionale. Textul Tratatului parafat este, în forma lui actuală, un act 

compromiţător numai pentru actuala conducere a României, deoarece el nu reprezintă voinţa şi 
năzuinţa poporului român. Generaţiile viitoare îi vor condamna pe semnatarii Tratatului în 
forma parafată, pentru că, de bună voie, au renunţat la o parte din teritoriul nostru strămoşesc 

şi astfel au compromis prestigiul României în lume. 
7. Tratatul cu Ucraina este un act de valoare naţională, interesează pe majoritatea 

covârşitoare a românilor şi, de aceea, facem apel călduros la membrii Parlamentului României, 
la Preşedinţie şi Guvernul ţării, la toate partidele politice şi organizaţiile societă\ii civile din ţară 
şi din străinătate să participe nemijlocit la acţiuni politice concrete de eliminare din textul 
Tratatului a paragrafelor şi articolelor confuze, să militeze pentru introducerea unor fraze şi 

articole noi în spirirul celor propuse mai sus. 
8. Deoarece parafarea Tratatului s-a efectuat în pripă şi fără o consultare largă a opiniei 

publice româneşti. propunem ca textul lui să fie rediscutat cu partea ucraineană, în condiţii 
calme şi în afara oricăror presiuni, chiar dacă ci a ajuns să fie semnat de conducătorii celor 
două state. 

Facem apel la toţi senatorii şi deputaţii din Parlamentul României, la conducătorii partidelor 
politice din ţara noastră să recepteze observaţiile şi propunerile noastre, să mediteze asupra 
urmărilor ce le poate avea ratificarea textului în forma lui parafată şi semnată de cei doi 
preşedinţi. Trecutul nostru istoric, suferinţele şi umilinţele îndurate în ultimele secole, ne obligă 
să dovedim prin atitudine şi fapte concrete, prin curaj, devotamentul şi voinţa de afirmare a 
naţiunii române şi păstrarea credinţei în drepturile noastre imprescriptibile. Să nu amanetăm în 
grabă teritoriul României!" 

Între 21-22 iunie I 997, Comitetul Filialei Bucureşti a organizat simpozionul A I 35-a 
aniversare a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina, manifestare la care 
au participat numeroşi oaspeţi din ţară şi din străinătate. Comunicări au fost prezentate de acad. 
VI. Trebici, acad. R. Grigorovici, D. Vatamaniuc, G. Muntean, P. Ţugui, A. D. Rachieru ş.a. 

Ediţia a şaptea a „Lunii Bucovinei" a fost inaugurată la 30 octombrie I 997. La 7 noiembrie 
a avut loc o adunare a membrilor filialei la care au fost prezentate cărţi dedicate problemelor 
Bucovinei sau scrise de autori bucovineni. Peste o săptămână, filiala a organizat o conferinţă 
la care au prezentat referate: acad. Şt. Ştefănescu, acad. VI. Trebici, M. Grigoroviţă. Prof. D. 

Vatamaniuc a vorbit, în ziua de 2 I noiembrie, despre activitatea Centrului de Studii „Bucovina" 
din Rădăuţi, cu ocazia împlinirii a cinci ani de la înfiinţare. Tot atunci, Şt. Hostiuc a prezentat 

numerele apărute în anii I 996- I 997 ale revistei „Glasul Bucovinei". La 28 noiembrie I 997, în 
cadrul adunării festive. dr. Florin Constantiniu a vorbit despre modalităţile de abordare şi tratare 
a problemelor Bucovinei în anii I 940-- I 94 7. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În ultimii doi ani, Filiala Bucureşti a SCLRB. comitetul şi membrii ei au contribuit la 
intensificarea relaţiilor directe cu colegii din partea de nord a Bucovinei şi Ţinutul Herţa, Ia 
schimbul de delegaţii, trimiterea de manuale şi cărţi instituţiilor româneşti interesate din regiunea 
Cernăuţi, organizarea în comun a unor manifestări culturale, toate acestea fiind posibile datorită 
înţelegerii şi sprijinului dat de Ministerul Culturii şi cel al Învăţământului şi al Fundaţiei 
Culturale Române din Bucureşti. 

Pavel Ţugui. George Galan 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURAL-ARTISTICE 

Viaţa ştiin]ifică şi cultural-artistică românească din Bucovina ultimului semestru ne-a 
oferit posibilitatea de a consemna manifestări numeroase şi extrem de diverse. Pe lăngă cele 
desfăşurate în judeţul Suceava, suni reţinute şi unele manifestări din tară şi străinătate. care au 
privit într-un anume fel problematica Bucovinei şi la care au participat bucovineni. Consemnarea 
noastră respectă, în principal, criteriul cronologic. 

La Gura Humorului, în perioada 29 octombrie 9 noiembrie, la Muzeul Obiceiurilor 
Populare din Bucovina este deschisă expoziţia Ce111e11ur George Bam11 Lc"·emlal. eveniment 
cultural de exceptie în viaţa provinciei. Sunt expuse 70 de lucrări semnate de George Baron 
L1iVendal, personalitate de scamă a picturii româneşti. majoritatea din colecţia familiei 
Papae. datând din anii 1930-1963. înveşnicind oameni şi locuri din întreaga Bucovină. La 
vernisajul acestei „expoziţii închinate Majestăţii sale. Ţăranul", participă. printre alţii. Lydia 
Baronessc Lpvendal Papae. una din fiin:lc pictorului. Radu Papac. sotul distinsei doamne. 
Ariadna Avram, nepoată a pictorului. istoricul de artă Dorana Coşovcanu. elevă a lui 
L~wendal. În alocuţiunea sa. profesorul ieşean Gheorghe Macarie afirmă că pictorul L1~vendal 
a surprins genial o trăsătură particulară a ţăranului bucovinean. „nobleţea rasei". că oamenii 
din creaţiile sale, având „în spate un trecut mare". „simt agonia fiinţei lor" şi că satul 
tradiţional „este o realitate care se pierde". 

Duminică, 2 noiembrie, concertează la Rădăuti Cvartetul de coarde Maestosso al 
Filarmonicii de Stat din Botoşani, având în program Mica serenadă a lui W. A. Mozart. Cvartetul 
„ cvintelor ", de J. H. Haydn şi Cvartetul „ Zatz" al lui F. Schubert. 

Sâmbătă, 8 noiembrie, Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoşani susţine în premieră la 
Suceava un spectacol cu piesa /I/da, după Leonid Andreev. Spectacolul, realizat într-o viziune 
modernă, „plasează împlinirea destinelor tragice ale lui Isus şi luda şi al umanităţii înseşi pe 
un pământ sărac şi umil, proiectat pe nemărginirea unui cer închis în propriile taine", cum citim 
într-o cronică din presa locală. 

În perioada 9-11 noiembrie, la Rădăuţi şi Vicovul de Sus, în organizarea Societăţii 
pentru Cultură şi sub patronajul Centrului de Studii „Bucovina" s-au desfăşurat manifestări 
culturale de comemorare a istoricului Ion Nistor (o slujbă de pomenire la Casa-muzeu „Ion 
Nistor", lecţii de istorie pe tema Ion Nistor - istoricul ideii şi unităţii naţionale, simpozionul 
fon Nistor - unul dintre cei mai mari istorici români. tribun al Marii Uniri din 1918. conferinţa 
Istoricul Jon Nistor. tribun al Marii Uniri de la 1918. 

Înfiinţată la Iaşi, în 10 mai 1997, ca „forum al iubitorilor logosului", Fundaţia „Ştefan 
Lupaşcu" pentru Ştiinţă şi Cultură deschide în 12 noiembrie la Suceava o nouă filială. Reunind 
personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti (filosofi, filologi, jurişti, matematicieni, economişti, 
medici, ingineri), aceasta îşi propune să promoveze „tot ce înseamnă manifestare superior-umană". 
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Dintre obiective: manifestări culturale şi ştiinţifice, edituri proprie, publicaţie cu caracter 
internaţional, acordarea unor premii şi burse de studii. Aflată în proces de constituire la nivel 
naţional şi internaţional, fundaţia poartă numele unei personalităţi a gândirii europene 
contemporane, Ştefan Lupaşcu, originar din România. 

La Augsburg (Germania), în perioada 19-23 noiembrie au loc două simpozioane cu 
participare internaţională, organizate de Bukowina-Institut, având ca temă Imaginea Bucovinei 
În media germană (presă, radio, TV) şi Politicile naţionalităţilor din ţările Europei de Sud-Est. 
După cum aflăm din câteva articole consacrate manifestării (Dumitru Teodorescu, Două 
simpo::ioane şi unsprezece gazetari bucovineni; Bucovina - mituri vechi, mituri noi. în „Crai 
nou", Suceava, VIII, 2026, 3 dec. 1997, p. 1--2 şi VIII, 2031, 10 dec. 1997, p. I şi 3) 
materialele incitante oferite ziariştilor suceveni şi cemăuţeni au provocat o dezbatere vie. 
Concluzia ziaristului sucevean trebuie reţinută: „Se creează astfel (. _.) noi mituri, mult mai 
periculoase însă decât cele ce imprimă astăzi pe retina Europei o imagine nostalgică, 
irecuperabilă a Bucovinei (de altădată)"_ 

În cadrul manifestării „ Luna Bucovinui ". la Siret, Societatea Literară „T V Ştcfanelli" 
lansează volumul Vasile Posteucă, Icoane de doi: Poeme. Antologic şi cuvânt înainte de Jon 
Creţu, postfaţă de Dorin Murariu, Lugoj, Editura „Dacia Europa Nova". 1997_ Volumul lui 
Vasile Posteucă, fost elev al liceului siretean, cuprinde poezii din exil şi apare la 85 de ani de 
la naştere şi 25 de ani de la moartea poetului_ Apariţia acestuia repre7intă un momrnt important 
în cunoaşterea şi receptarea poeziei lui Vasile Posteucă în România, poet pc care Vianor Bcndcscu 
îl consideră „preot al metaforei. rar maestru al cuvântului. care a înzestrat literatura română ş; 
în special cea a exilului românesc cu o simţire personală. optimism mesianic. dragoste pentru 
,-iitorul neamului. o energie sentimentală impn:sionantă şi o plasticitate barocii. o poaic care 
răsare din voinţa de trezire a unui neam __ ." 

La Suceava. Filarmonica de Stat din Botoşani. avându-l ca dirijor pc Petre Sharcca_ 
susţine un concert simfonic extraordinar cu piese din Edvard Grieg, Ccsar Auguste Fi anck şi 

Jean Sibclius. 
Sub genericul Comori de suflet românesc. la Moldoviţa se desfăşoară în 23 noiembrie 

spectacolul-concurs Cântecele Ohci11ii. având ca menire şi la cea de a şasea sa ediţie păstrarea 
folclorului bucovinean autentic şi antrenând formaţii recunoscute pentru profesionalismul lor 
(acurateţea repertoriului. diversitatea formelor de valorificare a folclorului, respect pentru costumul 
tradiţional, interes pentru creaţii inedite, originalitate, eleganţă şi rafinament interpretativ)_ 

La împlinirea a 79 de ani de la Unirea Bucovinei cu Ţara-mamă. Muzeul Literaturii 
Române şi Societatea Scriitorilor Bucovineni organizează în Capitală o Seară hucnvinl'<.lllă. 

Manifestarea are in program evocări (Vasile Posteucă, Teofil Lianu, Constantin Ştefuriuc). 

lansări de carte şi numere de revistă. Participă: Grigore Bostan, Jon Creţu, Ştefan Hostiuc 
(Cernăuţi), Jon Beldeanu, Jon Cozmei, Mircea A. Diaconu, Ion Filipciuc, George Muntean, 
Dumitru Oniga, ioana Nistor. 

Societatea pentru Cultură şi Literatură Română din Bucovina organizează la Botoşani, 
marţi, 25 noiembrie lansarea volumului Ion Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei. 
Rădăuţi, Editura Septentrion, 1997. Participă, printre alţii, acad. Vladimir Trebici şi acad_ 
Alexandru Zub. Cartea, de real interes, tipărită de Ion Nistor în 1934 şi care ar fi putut fi 
reeditată ceva mai devreme şi cu folos, va fi prezentată la Suceava, în 9 dec. şi Cluj-Napoca, 
in 16 ianuarie 1998. ' 

La Suceava, în 5-6 decembrie are loc Colocviul Naţional de Artă şi Civilizaţie Medievală, 
ediţia a IV-a, având în program dezbaterea Artă şi cfrili::afie în evul mediu românesc. o excursie 
de documentare la Suceviţa, lansări de carte (Mircea D_ Matei, Gene::a şi evoluţia 11rhană în 
Moldova şi Ţara Românească; Ştefan Gorovei, Întemeierea Moldovei: Vasile Neamţu, Baia. 
capitala Moldovei). 
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Expoziţia de artă plastică „ Galeria '33" găzduieşte lucrări de pictură şi sculptură ale 
unui grup de artişti plastici suceveni. Este prima expoziţie colectivă organizată în ultimii cinci 
ani la Suceava. Manifestarea marchează „o întoarcere acasă", comunicată prin sinceritate, nos
talgie după natura originară, personaje romantice şi expresia culorilor coapte. Evenimentul, cum 
aflăm dintr-o cronică, le oferă artiştilor suceveni posibilitatea de a comunica semenilor un 
adevăr, pe care tot mai mulţi îl uită: „Arta este tămăduirea lumii, a omului, pentru care nici un 
sacrificiu nu-i prea mult". (Ion Carp Fluerici) 

Zilele scrisului la Suceava, 8- 14 decembrie, manifestare în premieră în Bucovina se 
desfăşoară cu un Salon al autorilor. editurilor şi publicaţiilor. întâlniri cu publicul, lansări de 
carte, dezbateri. Din cronica manifestării ar fi de reţinut faptul că „într-o ţară care riscă să 
câştige pariul cu poezia" (Adrian Dinu Rachieru) „am început să trăim atât de rău. încât întoarcerea 
la poezie. la literatură pare singura bucurie" (Doina Cernica). Această manifestare se continuă 
cu ediţia a XXIX-a a Concursului Naţional de Poezie „Nicolae Labiş" pe traseul Suceava -
Gura Humorului · Mălini Fălticeni. Participarea record a tinerelor condeie şi programul 
atractiv au suplinit absenţa dezbaterii despre poezia lui Labiş şi generaţia sa, preconizată a se 
desfăşura sub conducerea profesorului Nicolae Manolescu. 

Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Suceava cinsteşte cca de a 148-a aniversare 
a naşterii lui Mihai Eminescu prin două manifestări. Muzeul Bucovinei organizează sub 
genericul Ziua 11aş1erii pue111l11i două expoziţii vernisate în 14 ianuarie. Una este realizată de 
Dumitrn Grumăzescu. cunoscutul colecţionar eminescolog ieşean. cca de a doua înfăţişează 
umagierca lui Eminescu de către medalistica noastră. A doua manifestare arc în program o 
cvocan: a lui Mihai Eminescu. la Universitatea „Ştetan cel Marc··. <le către personalităţi de 
marcă ale scr1sulu1 românesc. lansări de carte. concert de cântece pc versuri eminesciene. 
sus\inut <le curul „Voccs Bucovinac" şi un recital de poaic oferit de adori de la Naţionalul 
„M 1hai Fmincscu" din Botoşani. Societatea Scriitorilor Bucovineni organizează în 15 şi 

I 6 ianuarie Festivalul literar „Mihai Eminescu". Din programul acestuia: simpozionul „ E111i-
11e.1"C11 şi B11co1·i11a ·· un recital liric, o întâlnire a invitaţilor cu elevi şi cadre didactice din 
municipiu. decernarea premiilor „Mihai Eminescu"'. Dintre ideile puse cu acest prilej în 
discuţie am reţinut: punerea în circulaţie a Caietelur Eminescu reprezintă .. cea mai mare 
problemă a culturii române" astăzi (Dimitrie Vatamaniuc); editarea. în trei volume. a publicisticii 
.:minescienc. partea creaţiei poetului „care ne doare şi ne ajută cel mai mult". este o prioritate 
până la următoarea ediţie a Festivalului „Mihai Eminescu" (Dimitrie Vatamaniuc); „raţiunea 
de a fi a statului naţional unitar român e una singură, aceea de a ocroti spiritualitatea 
românească" (Eugen Uricariu). 

La Rădău1i, ziua de naştere a lui Mihai Eminescu este sărbătorită în 16 ianuarie, printr-o 
prelegere, Mihai Eminescu. Ziaristul şi lumea în care a trăit, susţinută de Vasile I. Schipor, o 
dezbatere, un recital liric şi un concurs de creaţie destinat în exclusivitate adolescenţilor. La 
manifestarea organizată de societăţile ştiinţifice şi culturale din municipiu au participat Nicolae 
Mătcaş, Leonida Lari, Vasile Tărâţeanu, Ion Cozmei, un public numeros şi receptiv, cu 
binecuvântarea l.P.S. Gherasim Putneanul. 

În cadrul manifestărilor consacrate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Ioan Slavici, 
Dimitrie Vatamaniuc susţine la Academia Română prelegerea Ioan Slavici editor al documentelor 
Hunnu:achi sub auspiciile Academiei Române şi la Muzeul Literaturii Române, conferinţa 
Bucovina şi bucovinenii in opera lui Slavici. 

La Suceava, în 26 ianuarie, se desfăşoară dezbaterea pe tema Unirea · act istoric necesa1: 
Unirea Bucovinei c11 România. Conferenţiază istoricul Ioan Cocuz şi criticul literar Nicolae 
Cârlan. Cu acest prilej este lansat volumul lui Ioan Cocuz, Unirea 811c01·inei cu România: 
aspecte militare. Suceava, 1997. 
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„ Salonul de iarnă" al artiştilor plastici suceveni se deschide în 4 februarie". Într-o lume 
traversată de miturile alienate ale vizualului - aflăm într-o cronică' - o expoziţie de artă, deşi 
supusă şi ea regulilor vizualului, ne scapă oarecum de sub despotismul televiziunii, prin apelul 
la sugestie şi simbol". 

Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoşani prezintă la Suceava, în 16 februarie, spectacolul 
cu piesa Însemnările unui nebun, după N. V. Gogol, în regia lui Ion Sapdaru. 

Biblioteca Germană a Muzeului Bucovinei organizează, la 17 februarie o manifestare 
dedicată împlinirii a I 00 de ani de Ia naşterea dramaturgului german Berto Id Brecht ( 1898 
1956). În cadrul evocării, despre viaţa şi opera acestuia conferenţiază Mircea A. Diaconu. 

La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" este prezent Sorin Comoroşan, originar din 
Banat, dar cu ascendenţă bucovineană, profesor universitar în Argentina şi China, membru 
de onoare al Academiei Romăne. Cu acest prilej este lansată cartea acestui •. romantic 
avangardist" Oglin=ile sparte, apărută în 1997 la Editura Fundaţiei .,România de Mâine", 
„roman de gânduri" al cărui personaj „este omul şi cultura care îi legitimează şi îi justifică 
umanitatea". 

Sub patronajul Societătii pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina se desfăşoară 
la Rădăuţi, în 27 februarie, colocviul Reforma i11vâ(ci111â11111l11i de la n111cep1 la realitute. 

După spectacolul cu comedia satirică Gaifele a lui Alexandru Kiritescu de la Rădăuţi_ 
Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoşani prezintă. în 19 martie la Suceava_ piesa lui Matei 
Vişnicc Ţara lui G11fi. La Rădăuţi. în ideea reînfiinţării teatrului popular. o echipă de artişti 

amatori pregăteşte spectacolul cu piesa Tache. lanke şi Cadâ1: de Victor Ion Popa. în regia lui 
Liviu Manoliu de la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri" din laşi. 

În perioada 20 15 martie. la Suceava reţine atenţia expoziţia Port şi podoahe de scirhâtoare 

din Bucol"ina. cuprinzând ~aptczec1 de tipuri de piese de îmbrăcăminte di1·crsă. pro\·enind din 
zonele Rădăuţi. Suceava. Fălticeni. Humor. Câmpulung. Doma. 

La Vatra Domei. filiala locală a Asociaţiei Pro Basarahia şi Bucovina marchează împlinirea 
a 80 de ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara. La Biblioteca Orăşenească „G. T. Kirileanu" în 
programul manifestării figurează un moment poetic cu recitări din 1·crsurile unor poeţi de 
dincolo de Prut, evocarea personalităţii şi operei istoricului bucovinean Dimitrie Onciul. 

În această perioadă, la Suceava îşi reia activitatea cenaclul literar, „numit cu dragoste şi 
întristare" Constantin Stefuriuc, sub patronajul Centrului de Creaţie. Conducătorul cenaclului 
este scriitorul Onu Cazan. 

În Turcia se ctesfăşoară Simpozionul internaţional .. Mihai Eminescu". organizat de Fundaţia 
Culturală „Eurasia" din Ankara şi Societatea Turcă de Cercetări Folclorice. Alături de gazde 
(profesori şi cercetători de la Universitatea din Ankara. Ministerul Culturii şi Comisia Naţională 
pentru Radio şi Televiziune) au participat şi câţiva invitaţi români: Mihai Cimpoi, membru de 
onoare al Academiei Române. Nicolae Babaoglu (Chişinău). Călin Tentişan, eminescolog clujean, 
format la şcoala profesorului Dimitrie Popovici. Polemice şi consistente, comunicările au 
evidenţiat „actualitatea lui Eminescu şi universalitatea poeziei sale". 

La I aprilie se împlinesc 57 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă din 1941. Nici o 
societate culturală dintre cele numeroase existente în partea de sud a Bucovinei n-a comemorat 
acest eveniment tragic din istoria noastră contemporană. Uniunea Românilor Bucovineni oferă 

presei doar un „material comemorativ" (Mărturii din pre=ifele sângeroase ale sărhători/or de 
Paşti din 1941) în care se subliniază că „se cuvine să ne reamintim mereu, cu respect şi pioşenie 
despre jertfa lor şi despre împrejurările în care a fost posibil îngrozitorul măcel". Un ziarist 

bucovinean. Ion Beldeanu scrie într-o publicaţie centrală („Românul". Bucureşti, IX. 13 (415 ), 
6 12 aprilie 1998) articolul Fântânu A/hă. Masacrul de la I aprilie 1941. Din acesta reţinem, 

cu destulă tristeţe. „Numai pentru conaţionalii noştri din cealaltă parte a Bucovinei. cea abandonată 
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între străine hotare, I aprilie continuă să fie o zi de neagră pomenire" (p. I). Pomelnicul celor 
căzuti pe şesul Varniţei atunci este, de fapt, „cartea de jertfă şi de speranţe a neamului nostru 
urgisit şi batjocorit de bestiile roşii ale Moscovei şi pentru care bicisnicii politicieni de pe 
malurile Dâmboviţei n-au reuşit să facă nimic după 1989". Fântâna Albă „e doar unul din 
reperele crimelor comise împotriva românilor" (p. 4). 

Vasile /. Schipor 

INIŢIATIVE ŞI PROIECTE ÎN VIAŢA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ 
DIN BUCOVINA 

Ideea înfiinţării unui muzeu sau a unei case memoriale George Baron L~lVendal în 
Bucovina revine în actualitate. Interes pentru realizarea acestui obiectiv cultural de ,interes 
naţional a mai existat la Suceava şi Rădăuţi. A venit, de data aceasta. rândul humorenilor să se 
înfrunte cu morile de vânt din Bucovina de astăzi. spaJiu al vieţuirii noastre. cc seamănă tot mai 
mult cu imaginarul Macondo din romanul lui Gabriel Garcia Marquez, U11 l'eac de si11g1mitate. 
Şi acum. ca de fiecare dată. există la noi pc lângă idei generoase şi eforturi lăudabile, neconcertate 
încă, numai oarece interes şi disponibilitate din partea autorităţilor. care n-au învăţat. spre 
cinstea lor. decât să spună că .,deocamdată nu sunt bani suficienţi", că legile care să stimuleze 
şi sprijine zidirile-simbol ale neamului încă liC lipsesc şi că numai „în limitele posibilităţilor" 
pot fi promovate valorile culturii şi civilizatici naţional.:. 

După cc profesorul Mihai lacobcscu relansa la Putna. în 15 august 1996. ideea refacerii 
Cetăţii de Scaun de la Suceava. simbol al unei civilizaţii glorioase. iată că Institutul Naţional 
de Cercetări în Informatică desfăşoară un proiect de reconstrucţie virtuală a tuturor cetăţilor lui 
Ştefan cel Marc. În cadrul acestui proiect. Societatea de Servicii Informatice Suceava lucrează 
la crearea modelului pentru Cetatea de Scaun. a instrumentelor pentru înăl)area zidurilor şi 

navigarea virtuală. Chiar dacă, graţie tehnologiilor moderne ş1 prin valorificarea tuturor 
informaţiilor stocate de medievalişti. se va realiza curând „o iluzie perfectă" a Cetăţii Voievodale 
de la Suceava, realităţile adevărate rămân, se parc că pentru multă vreme, tot la nivelul ruinelor 
unui trecut de glorie din cc în ce mai ameninţat şi al preocupării diriguitorilor contemporani 

pentru afaceri personale prospere şi politică proprie de imagine, în baza unui „algoritm" insensibil 
la valori şi simboluri naţionale. 

Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Suceava, prin Aurel Buzincu. consilier teritorial 
şef face cunoscute două proiecte „vizând revigorarea vieţii culturale româneşti în Bucovina"; 
înfiinţarea unui Centru Cultural Românesc la Cernăuţi şi a Centrului Cultural al Latinităţii la 
Suceava. Reproducem expunerea de motive ce însoţeşte aceste proiecte, spre a obţine şi pe 

această cale audienţa şi sprijinul necesare. „Viaţa culturală de înalt nivel şi de mare forţă de 
influenţă în zonă este destul de săracă la Suceava. Există o singură instituţie profesionistă de 

spectacol. nu avem muzeu de artă, galerii de artă, teatru, filarmonică etc. într-o zonă cu mari 
disponibilităţi, cu ofertă şi cu cerere în această privinţă. Nu avem în Suceava nici o sală de 

spectacol în reţeaua Ministerului Culturii. 
Zona va trăi în viitor, cu siguran\ă, şi din turism şi, ca atare, inclusiv prin oferta ei 

culturală, care nu trebuie să rămână doar la istorie, tradiţii. folclor deşi acestea nu sunt nicidecum 

de ignorat. 
Suceava intră în competiţie, în ochii străinilor, cu oraşul Cernăuţi. în comparaţie cu care, 

cultural şi artistic vorbind, arc o condiţie mai curând modestă. 
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Prin Suceava trebuie să se exercite o dublă influentă culrurală în zonă (deopotrivă în 
sudul şi în nordul Bucovinei): românească şi romanică. Trăim pe unul din acele ţărmuri ale 
romanitătii în care bat cu furie, mai mare decât în alte părţi, valurile aducătoare de stricăciuni 
şi istoria o probează. 

Un Centru Cultural al Latinităţii la Suceava ar fi un generator de influentă culrurală 

românească şi romanică şi un pilon puternic în digul cultural pe care românii şi lumea romanică 
s-ar cuveni să-l ridice aici pentru a-şi conserva şi revigora fiinţa. 

Românii ar trebui, în viziunea noastră, să facă din aceasta o prioritate naţională pe care 
să o urmărească indiferent de dificultăţile eco,nomice prin care s-ar trece". 

Nutrind speranţa că iniţiativele generoase ce privesc destinul culturii şi civilizaţiei 

româneşti, însăşi fiinţa naţională nu vor rămâne mereu doar strigăte în deşert, mai semnalăm că 
tot la Suceava, prin grija unui bancher cu deschidere spre mecenat, I. Cucu, se intcn\ionează 
crearea „unei Fundaţii care să existe peste milenii", prin constituirea unui fond de premiere a 
oamenilor de cultură din Bucovina, după modelul celebrei Fundaţii „Nobel" Această instituţie, 
condiicându-sc după politici şi strategii moderne. ar putea, după părerea noastră, să susţină şi 

alte programe şi proiecte: formarea unei pieţe libere a ideilor în Bucovina, reeditarea şi tipărirea 
unor lucrări fundamentale, consacrate Bucovinei, la nivelul exigenţelor cercetării internaţionale 
contemporane. să participe alături de alte institu\ii similare la formarea unei elite a românilor 
bucovineni. prin selectarea celor mai dotaţi tineri din întreaga Bucovină şi trimiterea lor la 
studii în străinătate, pentru o a doua facultate şi doctorat. în diverse domenii ale cunoaşterii ş1 

activităţii umane. 

Ji1.1·i/e I. Sc/1i1Jor 

ANIVERSĂRILE A DOUĂ INSTITUŢII ŞCOLARE DE PRESTIGllJ 
DIN RĂDĂUŢI 

În cursul lunii octombrie 1997, în viata culturală a municipiului Rădăuţi s-au derulat 
două manifestări culturale distincte şi de cxceptie. 

Este vorba despre aniversarea a I 00 de ani de învăţământ agricol în limba română în 
Bucovina, sub patronajul Grupului Şcolar Agricol · Rădăuţi şi de aniversarea a 125 de ani de 
la înfiinţarea Liceului Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi'' din Rădăuţi. 

În primul caz, manifestările au fost organizate şi patronate de Grupul Şcolar Agricol 
Rădăuţi, continuator al Şcolii Agronomice 'Rădăuţi - inaugurată la 15 octombrie 1897 care, 
de-a lungul existenţei sale centenare şi-a schimbat adesea denumirea, dar care a avut mereu 
aceeaşi sarcină, de a pregăti absolve~ţi.'cu studii medii pentru agricultura tării. 

Suita manifestărilor s-a desfăşu~at între I O-~ 19 octombrie şi a cuprins: o sesiune de 
comunicări ştiinţifice a elevilor şi o alta a cadrelor didactice, o prezentare a personalităţii 

inginerului agronom Andronic Motrescu, ctitorul şcolii şi a unui scurt istoric al învăţământului 
agricol rădăuţean; o masă i-orundă cu tema: Locul şi rolul şcolii agricole în invă/ământul actual. 
la care au fost invitaţi specialişti din domeniul agricol. Au fost evocate apoi câteva personalităţi 
de seamă care au condus şcoala agricolă rădăuţeană în anii din urmă: prof. Ilie Vişan, ing. 
Vasile Coroamă şi ing. Aristide Palievici. 

Manifestările aniversare au cuprins şi întreceri sportive sub genericul „Cupa Centenarului". 
precum şi activităţi culturale susţinute de actualii elevi ai Grupului Şcolar Agricol. 

În ziua de 18 octombrie, la Casa de cultură a Municipiului Rădăuţi a avut loc deschiderea 
festivă a manifestărilor prilejuite de aniversarea amintită, deschidere făcută de către actualul 
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director, prof. Florin Drâmbă. Au urmat apoi alocuţiunile invitaţilor - reprezentanţi ai Ministerului 

Agriculturii, Direcţiei agricole judeţene, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Primăriei Municipiului 
Rădăuţi, a directorilor de la celelalte licee din municipiu şi a unor foşti elevi ai Şcolii Agricole 
rădăuţene. Cu acest prilej a fost lansată şi monografia şcolii, redactată de prof. economist 

Gheorghe Schipor. 
Manifestările de la casa de cultură s-au încheiat cu un frumos spectacol artistic aniversar 

· coruri, dansuri, muzică populară şi uşoară, interpretate de orchestră şi solişti din rândurile 

elevilor Grupului Şcolar Agricol. 
În aceeaşi zi, la sediul Grupului Şcolar Agricol Rădăuţi, a avut loc solemnitatea 

comemorării foştilor dascăli şi a elevilor trecuţi în eternitate şi ceremonia de botez a şcolii 
cu numele de „Andronic Motrescu", după numele primului director al şcolii centenare. A 
urmat apoi vizitarea localului şcolii -· a sălilor de clasă, cabinetelor şi laboratoarelor. De 
asemenea, au fost vizitate muzeul etnografic al şcolii, organizat de prof. Dumitru Tufă, a 
expoziţiei de acuarelă Vespazian Lungu şi a expoziţiei de fotografii xeroxate „Rădăuţii de 
altădată", a prof. Vasile Bâtă. A urmat apoi un scurt program de echitaţie - dresaj şi sărituri 
peste obstacole executat de membrii Fundaţiei „El-Zorab" de la Herghelia Rădăuţi, sub 
indrumarea medicului veterinar Dorimedont Doboş. În aceeaşi zi a avut loc şi întâlnirea 
festivă a generaţiilor de absolvenţi ai Şcolii Agricole cu actualii elevi. Ultima zi a manifestărilor 
aniversare 19 octombrie 1997 a fost închinată amintirilor de familie asupra personalităţii 
lui Andronic Motrescu, văzută de urmaşii săi direcţi. nepoţi şi strănepoţi, ajunşi cu toţii 

specialişti cu studii superioare în diverse domenii şi răspândiţi azi în întreaga ţară. 
A surprins insă, în mod regretabil. lipsa de la această sărbătoare de suflet, a rudelor din 

satul natal şi al copilăriei fostului director Andronic Motrescu satul Crasna, raionul Storojine\. 
azi în Ucraina care-şi anunţaseră sosirea cu un autocar special, dar cărora Ic-a fost oprită 
trecerea peste frontieră de către autorităţile vamale ucrainene. lipsindu-i astfel de trăirea 

evenimentului aniversar alături de rudele lor din ţară. După momentele de pioasă aducere 
aminte, închinate ilustrului lor înaintaş, rudele celui evocat, însoţite de foştii şi actualii profesori 
ai şcolii s-au deplasat în cimitirul oraşului. la mormântul celui ce a fost Andronic Motrescu. 
unde au depus coroane de flon şi a avut loc o slujbă de pomenire, atât pentru cel amintit cât 
şi pentru foştii directori, Vasile Coroamă şi Aristide Palievici. 

Programul manifestărilor s-a încheiat cu o masă comună şi o seară de discotecă pentru 
elevii şcolii. 

Cu prilejul sărbătoririi instituţiei centenare rădăuţene, au fost lansate o insignă, o frumoasă 
plachetă şi un plic aniversar, însemne ce au fost înmânate cu generozitate invitaţilor, în semn 
de amintire şi preţuire a actului de cultură la care au fost părtaşi. 

Cel de al doilea eveniment cultural rădăuţean din luna octombrie 1997 - aniversarea 
a 125 de ani de la înfiintarea Liceului Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi, prestigioasă 
instituţie de educatie şi cultură din Bucovina istorică - şi-a derulat manifestările în perioada 

25 septembrie - 26 octombrie 1997. Şi în acest caz, programul manifestărilor a cuprins o 
suită întreagă de acţiuni. Mai întâi au avut loc evocări ale unor profesori şi elevi ai liceului 
sărbătorit, liceu care a dat ţării absolvenţi din rândurile cărora s-au ridicat personalitâti ilustre 
ale vieţii sociale, politice şi culturale a ţârii, aşa cum au fost Ion I. Nistor, I. Gh. Sbiera, 
Eugen Botezat, Ilie Corfus, Iulian Vesper, Dragoş Vicol şi mulţi alţii, care au făcut cinste 
liceului în care s-au pregătit. 

Din pleiada de profesori iluştri pe care i-a avut acest liceu au fost evocaţi: Ernst Rudolf 
Ncubauer, Emanoil lsopescu, Ilie Vişan, Erast Viforeanu, Vasile Ţigănescu, Vasile Bujdei, 
Traian Galan, Pantelimon Socaciu, Amuliu Bordeianu şi încă mulţi alţii. 
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În sesiunea de comunicări ştiinţifice a profesorilor, dedicată evenimentului aniversar, au 
fost prezentate teme de mare interes şi utilitate. Pentru elevii liceului au fost organizate întreceri 
sportive de volei şi handbal. 

Cu acelaşi prilej aniversar au fost organizate o expoziţie de numismatică şi filatelie, o 
expoziţie de grafică şi o· alta de caricatură, care s-au bucurat de un mare interes din partea 
vizitatorilor. Cenaclul literar „Septentrion" a patronat şi el o seară de poezie pentru elevi, 
închinată evenimentului. 

În ziua de 25 octombrie a avut loc manifestarea jubiliară propriu-zisă, în sala Casei de 
Cultură a Municipiului Rădăuţi, manifestare des..:hisă de prof. Marian Olaru, directorul Liceului 
„Eudoxiu Hurrnuzl!chi" şi continuată de alocuţiuni din partea Parlamentului României, a 
Ministerului Educatiei Naţionale, a Prefecturii Judeţului Suceava, Inspectoratului Şcolar Judeţean, 
Primăriei Municipiului Rădăuti şi a altor invitati, directori de licee din localitate şi din jude\, 
care, în cuvântul lor, au elogiat instituţia sărbătorită, urându-i noi şi mari succese pe drumul 
formării şi educării a cât mai multe generaţii de elevi. Cu mare satisfacţie a fost primită 

comunicarea prin care liceul sărbătorit şi-a schimbat numele în Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi". 
Manifestarea jubiliară de la casa de cultură s-a încheiat cu un frumos şi atractiv program artistic 
prezentat de actualii elevi ai liceului şi de o formaţie artistică a Clubului elevilor din localitate. 
după care a fost lansat Compendiul istoriografic, lfl.71 1997, al liceului, redactat de un colectiv 
de profesori coordonat de fostul director al liceului. prof. Petru Bejenaru şi a numărului festiv 
al revistei şcolare „Muguri". 

În după amiaza aceleia~i zile. în noua sală de sport a liceului, a avut loc întâlnin:a de 
suflet a generaţiilor. 

În ultima zi a manirestărilor a a\·ut loc sesiunea ştiintifică a .:levilor. urmată de un 
concurs de dans. 

Cu prilejul acestei manifestflri. au fost imprimate insigne ~i plachete ani\'ersare. distribuite 
participanţilor. 

Ambele instituţii şcolare sărbătorite s-au bucurat de sprijinul a numeroşi sponsori, gestun 
nobile datorită cărora au putut fi organizatt: manifestările mai sus amintite. 

Vasile Bâtă 

RECUNOAŞTERI ALE ACTIVITĂŢII UNOR BUCOVINENI 

În ultimul semestru, activitatea cultural-ştiinţifică a unor bucovineni s-a bucurat de o 
recunoaştere aparte în viaţa publică locală, în ţară sau în cadrul comunităţii ştiintifice 

internaţionale. 

În ladrul manifestărilor Centenar George Baron Ll'Jvendal soţilor Lydia Baronesse 
L~wendal Papae şi Radu Papae le-a fost atribuit titlul de „Cetăţean de Onoare" al oraşului Gura 
Humorului. Din mărturisirile distinsei doamne făcute în timpul acestui nou popas în Bucovina 
reţinem: „Am trăit în mizerie şi sărăcie, dar am cumpărat tablouri. Nu vreau să se ştie despre 
mine, vreau să se ştie despre nobleţea ţăranului român pentru care noi am luptat". Colecţia 
formată din 4 71 de tablouri cumpărate „nu se poate evalua. Nu ştiu la cât este evaluat un 
adevărat artist care a iubit ţăranul din toată inima. N-a făcut o floricică, n-a făcut un crap prăjit 
sau un iepure atârnat de un picior„. Ci a făcut sufletele ţăranilor români ... Ăsta este preţul 
operelor tatălui meu". 

Acelaşi titlu a fost conferit de către municipalitatea din Rădăuţi, în 2R noiembrie. 
academicienilor Radu Grigorovici şi Vladimir Trebici şi profesorului Dimitrie Vatamaniuc pentru 
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contribuţii deosebite la promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei din Bucovina. Post-mortem, 
titlul de „Cetătean de Onoare" i-a fost acordat maestrului ceramist Constantin Colibaba. De ce 
post-mortem, întrebăm, ca de atâtea ori, şi nu la vremea potrivită, cum s-ar fi cuvenit? 

Cu prilejul manifestărilor consacrate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Ioan 
Slavici ( 1848-1925), titlul de „Cetăţean de Onoare" al comunei Şiria a fost acordat profesorului 
Dimitrie Vatamaniuc pentru contribuJii remarcabile la cunoaşterea vieţii şi operei unui mare 

clasic al literaturii române, reprezentant de seamă al constantei ardeleneşti a spiritualităţii noastre. 
La Salonul Naţional de Carte, laşi, octombrie 1997, două din cele nouă premii au fost 

atribuite, pentru eseu, bucovinenilor Adrian Dinu Rachieru (Liviu Rehreanu - Utopia erotică) 
şi Florian Bratu (Proust. Cunoaştere .şi discurs). 

Ion Beldeanu, preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni a fost distins în luna ianuarie 
cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru poezie (Proba mea de viafă) şi 

publicistică (Bucovina care ne doare) 
În cadrul Festivalului literar „Mihai Eminescu", Suceava, 14-15 ianuarie 1998, Premiul 

„Mihai Eminescu" pentru contribuţie ştiinţifică la punerea în valoare a operei eminesciene a 
fost decernat lui Dimitrie Vatamaniuc (pentru întreaga sa activitate). Premiul „Mihai Eminescu" 
pentru critică literară a fost atribuit lui Mircea A. Diaconu, nominalizat pentru volumul Poe::ia 
de la .. Gândirea". 

lnternational Biographical Centre Cambridge din Anglia acordă în luna februarie 
prestigioasa distincţie 0111 al Anului 1997 19911 unui bucovinean. „Dcar Professor Vatamaniuc, 
thc lnternational Biographical Centre of Cambridge. England is delighted to confirm your 
nomination as an /111ernatiunal Man o( the Year for 1997198. This prestigious award issued 
by way of a Warrant uf Procla111ario11 will be made available to only a few illustrious individuals 
whose achievemcnts and leadcrship stand out in the lntcrnational Community''. 

A doua distincţie internaţională i se conferă de către American Biographical Institute. la 
13 martie 1998. 

,Jt is my distinct pleasure to announcc your nomination for thc ccntury's most notablc 
meda! commemorating extraordinary achievements during thc last onc hundrcd ycars. The 2000 
Millcnnium Meda! of Honor will be bestowed upon a select men and women around the world 
by the American Biographical Institute prior to the arrival of a new century. Duc to your 
biography and the obvious humanitarian and professional accomplishments you have offered to 
society, you are one of the few selected for nomination. 

Distincţia este semnată de J. M. Evans, preşedintele prestigioasei instituţii internaţionale. 

Vasile /. Schipor 
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PROFESORUL OCTAVIAN 
ŞTEFĂNEANU LA 90 DE ANI 
.:\., 

ANIVERSARI 

Personalitate cmblcmatic;i a Bucovinei istorice, întruchipare strălUL'll<i a modelului cul
tural bucovinean. cărturarul Octuvian Ştefănescu a ;itins venerabila vârstă de 90 de ani. Socictatc;i 
pentru Cultura şi Litcratu.ra Rolnânâ in 8\icovina, al cărei membru c>tc distinsul prnfcsor inU1 
dill perioada interbelicii, a hotărât .să-l sărbătorească. potrivit unei frumoase trad1tii. 

S-a născut la 12'25 aprilie 1908 în vechea a~czarc românească Bănita \foldownc;hc\ 
mai târziu Bănita pc Siret d.in Bucovina, aceeaşi care 1-a dat şi pc Vasile cavaler (k Repia. 
viitoruJVladimir, mitropolit al Uuo.:Qvinei şi Dalmaţiei (1841 1926), membru tk onoare al 
:\odcmiei Române. Cob{}râtor dintr-o veche familie, care a dat generalii de prco\i, Oct;I\ ian 
Stefăncanu ii are ca strămoş al său pc Ştefan Ioniţă. plecat din Transilvania in urma r5sc,1ale1 
lui Horia. Cloşca şi Cri)ian şi stabilit în ,.târgul Cernăuţilor". Copiii săi. Jordachi ~i Constantin. 
devin „Ştefanovici", prin procedeul de slavizare a 1mmelor românilor buco\·ineni. frecve111 
aplicat de deru\ din acea perioadă. când episcopia Ci:măuţilor (fostă a Rădăuţilor) era subordonata 
mitropoliei sârbe de la Karlovi! (Sremskii Karlovţi), Tatăl său, pn:otul Ştefan Ştcfanov1c1. 
al 13-lca din cei 16 copii, după terminarea studiilor la Facultatea de Teologic a Universită\11 din 
Cernăuţi, este numit preot în comuna Bănila Moldovenească. în 1900. Din căsătoria sa cu 
Eufrosina Forgaci. s-au născut trei copii; al treilea este 01:tavian care va purta numele de Ioniţă 
Ştefllneanu. flume pe care 1-a redobâruht familia Ştefanovici în 1931!. 

Orum1,ll. vieţii, ca şi destinul profesorului Octavian Ştefăneanu. se încadrează în istoria 
atât de zbuc.jumatâ a Bucovine~. 

Şcoala primară o urmează în comuna sa natală, apoi liceul „Aron Pumnul'· din Cernăuţi. 
intre anii 1918 · l92Ji, fiind prima promoţie şcolitli integral în perioa<la revenirii Bu<:ovinci la 
Rom.linia. Într-un material autobiografic, sărbătoritul aminteşte că prima clasă a urmat-o în 
clădirea Liceului Nr. 3 (Austriaplat7.); apoi liceul s-a mutat în clădirea l iccului Nr. I \german). 
care a primit numele lui Aron Pumnul. Liceul era frecventat de băieti şi de fete. Dirigintele 
clas.ei era .profesorul Eusebi.e cavaler de Tudan, titulanil catedrei de limba latină. Alţi profesori: 
Emil Goraş (română). Alexandru Buga \rrnitematica), preotul Petre Popescul (religia), Teodor 
Bălan (istorie), profesori .pe care i-am aV\lt şi eu în p.erioada 1926 1933. ca şi promoţiile 
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anterioare, acad. Radu Grigorovici şi Claudiu Dombrovschi. Printre colegii săi, Octavian 
Ştefăneanu îi numeşte pe Barbu Sluşanschi (1908-1993), pe sora acestuia, Oltea (căsătorită 
Cudalbu) pe Traian Chelariu ( 1906--1966), viitorul poet şi universitar, pe Lia Puşcariu (fiica 
profesorului Sextil Puşcariu), pe Aristide Voloşencu, Erast Şteluţ Tarangul. Un amănunt interesant 
pentru istoria învătământului din Bucovina: latina se preda opt ore pe săptămână, în toţi cei opt 
ani ai liceului. Cred că ultimii care au cunoscut acest sistem au fost elevii din promoţia acad. 
Radu Grigorovici (1921-1928). 

După examenul de bacalaureat (1926) se înscrie la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Cernăuţi ( 1926- 1930), pe care o absolvă cu strălucire, în 1930. 

I-a avut ca profesori pe Max Hacman, Ioan Lunguleac, Constantin Spulber, Cristofor 
Coroamă, Ion Ghiţescu, pe care i-am avut şi eu, în perioada 1933-1938. in perioada studenţiei, 
potrivit tradiţiei de la Alma Mater Cernoviciensis, a fost membru al Societăţii Academice 
Române „Junimea", succcsoarca glorioasei ,,Arboroasa". A fost vicepreşedinte al comitetului 
organizatoric pentru sărbătorirea semicentenarului „Junimii" ( 1878-1928). În anul academic 
1930/1931 a fost preşedinte al societăţii. 

În anul 1931/1932 beneficiază de bursa „N. Iorga" pentru a urma cursurile de doctorat al 
Univcrsitălii din Paris. Susţine primul examen în cadrul doctoratului. În anul 1932 primeşte bursa 
„L. Duguit" pentru a-şi continua studiile de doctorat la Universitatea din Bordeaux. Dintre colegii 
săi la Bordeaux ii amintim pe viitorul profesor Dragoş Rusu ( 191 O 1994 ), membru de onoare al 
Academici Române şi pe Radu Cancer. Obtine titlul de doctor al Universitătii din Bordeaux în 
19.~5. cu teza: „Le regionalisme en droit international public", publicat la Librairie du Recueil 
Sircy. Paris. I 935 (240 pagini. cu o prefaţă de Marc Reglade. profesor la Universitatea din 
Bordeaux. Lucrarea a fost recenzată; ea a fost citată într-un memoriu al Societăţii Naţiunilor. 

Urmează apoi o scrie de studii. publicate în ţară şi în străinătate. până în 1949. 
Se anunţa o strălucită carieră universitară şi ştiintifică. În anul 1936 este numit asistent 

la Facultatea de Drept a Universităţii din Cernăuţi. la profesorul Max Hacman. Acesta tinca 
două cursuri: „Drept comercial" (titular) şi „Dreptul lntema1ional". unde .:ra suplinitor. La acest 
curs era asistent Octavian Ştefănescu, când l-am cunoscut cu. lată cc scria profesorul Max 
Hacman, în „Anuarul Universităţii Regele Carol al Ii-lea din Cernăuţi pc anul de studii 1937 
1938". editat de profesorul Ion I. Nistor, rectorul Universităţii. la p. 183 în legătură cu materia: 
Principiik dn:ptului internaiional privat · „Seminar, 2 ore săptămânak. Acest seminar a fost 
ţinut sub conducerea mea şi după indicaţiile mele aşişderea cu succes remarcabil de dl. 
O. Ştefanovici. asistent la catedra de drept internaţional. " 

Mai amintim că Octavian Ştefăneanu era membru al unor societă!i profesionale 
intemationale, colaborator al unor reviste de prestigiu. 

Teroarea istoriei nu a cruţat Bucovina şi România. Nu 1-a cruţat nici pe tânărul universitar, 
a cărui carieră ar fi trebuit să urmeze drumul normal; conferenţiar, profesor. „ Dar nu a fost aşa! 
Tragicele evenimente din vara anului 1940 îl silesc să părăsească Bucovina. Refugiat la Bucureşti, 
este încadrat la Facultatea de Drept a Universităţii bucureştene în calitate de asistent. Din 1945 
este însărcinat cu predarea unui curs de Drept Internaţional Public (anul III licenţa), până în 
I 949, fiind numit şef de lucrări şi propus pentru un post vacant de conferenţiar. Aici se încheie 
cariera didactică a lui Octavian Ştefăneanu. Suntem după „reforma" învăţământului din 1948. 
în urma căreia numeroşi universitari, unii de valoare europeană, sunt scoşi din învăţământ. 
Octavian Ştefăneanu împărtăşeşte soarta lor, ca şi colegul său Dragoş Rusu. Trebuie subliniat 
faptul că nici unul nu a făcut politică, nu a aderat la vreo formaţiune politică: Singura lor 
politică a fost slujirea ştiinţei şi învăţământului din România, slujirea cu devotament a intereselor 
perene ale poporului român. 

Octavian Ştefăneanu acceptă, după 1950, funcţii sub pregătirea sa, pe care le exercita cu 
aceeaşi conştiinciozitate. În anul 1945 se căsătoreşte cu Victoria Predescu. din Buzău. Au un 
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copil, Viorel-Traian, născut în 1947, actualmente „maître de conferences" la una din universităţile 
din Paris, autor de piese de teatru, animator al unor curente regizorale foane interesante. În 
1979, profesorul şi soţia sa părăsesc definitiv România şi se stabilesc în Elveţia, unde primesc 
curând dreptul de rezidenţă permanentă. Începe o nouă etapă, în care bucovineanul Octavian 
Şteflneanu îşi mobilizează toate energiile pentru slujirea comunităţii româneşti din Geneva ·
unde este stabilit -, al cărei fruntaş devine. Are durerea de a-şi pierde soţia, in anul 1997. 

Ce a însemnat Octavian Ştetăneanu pentru obştea bucovinenilor din Bucureşti? Principalul 
său merit, pe care îl împane, cu regretaţii colegi Dragoş Rusu (1910-1994) şi Ion Negură (1909 
1985), a fost să restabilească legăturile cu bucovinenii pc; care vitregia istoriei i-a dezrădăcinat din 
Bucovina istorică. A păstrat contactul, prin scris şi oral, cu foştii noştri profesori de la Universitatea 
din Cernăuţi, stabiliţi la Bucureşti, Cluj, Sibiu, Timişoara. Aria s-a întins şi asupra celorlalţi 

bucovineni, grupându-i în jurul Bisericii Sf. Nicolae (Precupeţii-Noi), unde păstorea vrednicul 
preot Nicolae Cosma (1906-1996). Prilejul era oferit de slujbele de pomenire a lui Ciprian 
Porumbescu (1853-1883), iniţiate de Ciprian Raţiu, fost consilier la !nalta Curte de Casaţie, 
nepotul de soră al lui Ciprian Porumbescu. Au intrat apoi în tradiţie pomenirea altor personalităţi 
bucovineni, precum şi slujbele funebre pentru cei ce s-au săvărşit din viată la Bucureşti. Neuitată 
a fost slujba funebră a profesorului Eugen Botezat ( 1871 · 1964), în luna decembrie 1964, când, 
la îndemnul lui O. Ştefăneanu, au venit sute de bucovineni. Atunci, eram încă mulţi' 

După plecarea definitivă din România, Octavian Ştefăneanu a păstrat legătura cu prietenii 
săi din ţară; pe unii i-a ajutat, cu desăvârşită discreţie, din punct de vedere material. 

La Geneva, s-a pus în slujba comunităţii româneşti, cu tot sufletul. Visul său, ca şi al 
comunităţii românilor, a fost acela de a construi o biserică ortodoxă. Ea a fost înfăptuită: 

biserica, în stil maramureşean, a fost dată cultului. Nonagenarul Octavian Ştefăneanu şi-a văzut 
împlinite strădaniile sale de ani de zile. Dar despre toate acestea ar trebui scris un studiu aparte. 
Sper ca în publicaţiile Bisericii Ortodoxe Române această faptă să fie făcută cunoscută tuturor. 

Am lăsat pentru sfârşit caracterizarea omului, a desăvârşitului patriot român, a exemplarului 
hucovinean. 

it cunoşteam de multă vreme pe bădiţa Octavian Ştefăneanu. În ultimii ani petrecuţi în 
România, ne întâlneam, cu oarecare regularitate, în casa profesorului Liviu Rusu ( 1908- 1991 ), 
muzicolog şi compozitor bucovinean: Octavian, împreună cu soţia sa, Victoria (Tora), Ionel 
Negură, cu soţia sa, doamna Nina Cionca, nepoata de soră a lui Ciprian Porumbescu, uneori 
Leon Ţopa (l 912-1996); altă dată, alţi prieteni, muzicieni, erau obişnuiţii casei. Amintiri, 
gânduri, evocări ... Octavian Ştefănescu era omul cel mai echilibrat, distins şi de o perfectă 
politeţe. Profund ataşat religiei strămoşeşti, fervent ortodox - era, cred, epitrop la Biserica Sf. 
Elefterie din Cotroceni -- , trăia cu profundă sinceritate învăţătura bisericii noastre, fără ostentaţie, 
intoleranţă sau manifestări de fariseism. Această puternică credinţă 1-a ajutat să poată trece prin 
încercările dramatice ale vieţii. Avea o blândeţe naturală, înfăţişarea sa hieratică amintind-o pe 
cea a unui sfânt de pe frescele mânăstirilor din Bucovina. Aceasta contrasta, aparent, cu 
personalitatea sa de intelectual rafinat, posesor al unei temeinice culturi. După plecarea sa din 
Bucureşti, obştea bucovinenilor a devenit mai săracă. Treptat, unii din prietenii noştri ne-au 
părăsit, călătorindu-se spre Câmpiile Elizee ... Am păstrat contactul prin scris. Am avut bucuria 
de a-l întâlni la Geneva, în martie 1991. Îi trimiteam reviste editate la Cernăuţi, prin grija 
prietenului nostru Radu Economu. Trăieşte cu gândul la Bucovina, la suferinţele şi speranţele 
ei. Este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Bucovina, în România, pe care le iubeşte cu 
neslăbită putere. 

În acest ceas aniversar, îi trimitem urările noastre de sănătate, însoţindu-le cu un viguros: 
Ad multos annos! 

Vladimir Trehici 
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IN MEMORIAM 

VICTOR SĂHLEANU (1924-1996) 

Cu puţin timp în urmă a dispărut dintre noi profesorul doctor docent Victor Săhleanu. 
Victor Săhleanu s-a născut în anul 1924 la Gura Humorului, acolo unde tatăl său, distinsul 

profesor doctor Emilian Săhleanu preda la liceul din localitate. Împlinirea vârstei de înscriere 
la liceu îl găseşte la Cernăuţi. Aşadar, Victor Săhleanu s-a înscris la Liceul ,,Aron Pumnul", pe 
care l-a frecventat până la absolvire. 

Ceea ce ne-a uimit pe toţi, colegi ai săi şi profesori, a fost strălucita sa inteligenţă. Ne-am 
dat seama cu toţii că ne găsim în faţa unei personalităţi de excepţie. Şi aceasta nu pentru faptul 
că în tot timpul şcolarităţii a fost mereu premiantul liceului, cu media I o; notele şi premiile se 
supun unor anumiţi parametri; dar Victor Săhleanu era la fel de bun la studiul limbii române 
şi la matematică, la istorie şi la fizică, în sfârşit, la toate disciplinele, inclusiv muzica şi desenul. 
În afara programului şcolar, pe care şi-l îndeplinea cu stricteţe, s-a aplecat încă de la o vârstă 
fragedă asupra lecturii, dornic să acumuleze noi şi noi cunoştinţe. 

Fiind înclinat spre gândirea filosofică, dintre scriitorii români i-a aprofundat pe Lucian 
Blaga şi pe Mircea Eliade. La vârsta de 14 ani descoperă cartea Omu/, fii11fă 11ecu11oscută. De 
atunci această lucrare a devenit cartea sa de căpătâi şi l-a îndrumat spre studiul antropologiei. 

Absolvind liceul. se înscrie la Facultatea de Medicină din Bucureşti. unde a fost timp de 
doi ani studentul celebrului anatomist Fracisc Rainer, bucovinean şi el. La absolvirea facultăţii 
este repartizat la Sanatoriul C. I. Parhon, unde făcuse şi stagiul intern. Din nou este favorizat 
de soartă, pentru că aici are ocazia să lucreze cu academicianul Ştefan Mileu. 

Între timp, convins fiind că antropologia trebuie studiată multidisciplinar. devine student. 
urmând cursurile facultăţilor de fizică şi matematică. 

Pe lângă aceste preocupări ştiintifice. Victor Săhleanu a fost înclinat şi spre creaţia 

poetică. Primele sale poezii, scrise sub îndrumarea poeJilor cernăuteni din acea vreme. Mircea 
Streinul şi Aurel Fediuc, au apărut în revista „Iconar". A continuat să scrie poezie şi a publicat 
numai ceea ce a considerat demn de a vedea lumina tiparului, după o minuţioasă selecţie. 

A fost interesat de studiul a ceea ce ne-am obişnuit a numi suflet. cu toate fenomenele 
normale şi paranormale cc decurg de aici. in această problemă avea o concepţie a lui. Afirma 
că studiul sufletului trebuie făcut strict ştiinţific. Cei ce pretind a-1 studia făcând tot felul de 
speculaţii, nu sunt decât nişte impostori. 

Rodul muncii sale de o viaţă se va concretiza în realizarea a peste 45 de lucrări ştiinţifice, 
născute din deosebita sa erudiţie şi din concepţia proprie care o are asupra fiecărui subiect pe 
care îl tratează. Se dovedeşte din nou un multidisciplinar prin temele pe care le abordează. 

Spre sfârşitul anilor '70 Victor Săhleanu s-a alăturat grupului transcendentalilor, a cărui 
activitate a fost aprobată de conducerea de atunci, dar mai târziu interzisă, probabil pentru că se 
iveau tot mai mulţi adepţi. Pentru faptul că a făcut parte din acest grup, Victor Săhleanu a fost 
în repetate rânduri interogat de securitate. Şi, cu toate că în concluzia lor, organele anchetatoare 
au arătat că nu se constata nici o uneltire împotriva ordinii socialiste sau de stat, a fost considerat 
nedemn de a mai deţine funcţiile ce le avea şi, într-o şedinţă comună, partid-minister, a fost exclus 
din partid şi din Institutul de Antropologie, pe care il conducea, fiind trimis medic consultant la 
una din policlinicile bucureştene, unde se va pensiona la vârsta de 60 de ani. Mai mult, i s-a 
interzis accesul în biblioteci şi dreptul de a mai publica. Astfel, activitatea ştiinţifică a lui Victor 
Săhleanu s-a frânt, iar personalitatea sa de eminent om de ştiinţă a fost umilită. 

Mircea Jem11a 

A11ulele Bucovinei. V, 2. p. 473-475, Bucureşti, I 998 
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DRAGOŞ LUCHIAN (1932-1997) 

La 13 decembrie 1997, ne-a piirăsit rumtru wtdcauna. trecând în nefiinfă, după o lung:ă 
ş1 grea suferintă. cel care a fost Dragoş Loch.ian, intelectual de marcă, specialist de înaltă clasă 
in domeniile: economic. financiar şi bancar. Dar înainte de toate acestea. marele dispărnt a fost 
un soţ devotat şi un tală iubitor, un om de o bunat<1tc rară. sensibil la nccazurik celor din Jur. 
un prieten adevărat. un Om între oameni. 

S-a născut la Hi august I 932. în comuna Frătăutii Vechi, jude\ ul Succilva. intr-o familie 
de vrednici gospodari. A urmat şi ahsoh·it Liceul .,Eudoxiu Hurmuzachi" din ~ădău\i. în anul 
1952. Dacă studierea dreptului rămâne pentru d o intcnţic platonicii, a absolYit 1m institut d.: 

ofiţi:ri de marină din Constanţa. pc care-l absolvii în anul 1955. În anul 1962 obtinc titlul de 
dipfomal în ştii11ţc ernnomice. in urma ab~ohirii Facult;iţll de finan1c-Cred11 de h1 Academia 
de Studii Economice. Urmea7.ă studii de perfecţionare in dmncmul .cconornit:, la Ht1curcşt1. in 
1970, cursuri postuniversitare în domeniul economic, la Universitatea „Al. L Cuza" la~i 

{19SO). bursă de documentare la Londra ( l 996) a1..·ordată de Consiltul Bntanic. 
A îndeplinit func1ii de conducere în d1Yerse unităţi economice din agrietthură, statistică, 

turii;rn. dar şi din sistemul bancar de la nivelul ora~ului Rădăuţi, unde a activat peste un deceniu 

ş\ j~mâtatc. 
A fost senator de Suceava ( J 9QO 1992) în primul Parlament po!>tcomunist, vicepreşedinte 

al ('0111is·ici de bugct-linan1c şi prcşl'dinte al Comisiei de anchetă a Senatului, cu contribuţii 
deose.b)le în rnmbaterea corupţiei şi a nedreptăţilor de tot felul. În tot timpul mandatului 
senatorial a iniţiat şi ~usţinut mai multe proiecte de legi vizând deblocarea financiară în economie. 
folosirea fondurilor din vânzarea locuintelor, organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi a 
contribuit cu amendamente proprii la legile 15. 18, 33 şi 34 din 1990 şi altele. 

Este r.umit de către Parlamentul României, în ianuarie 1993. consilier al Curţii de Conturi 
şi preşedinte al Secţiei de Control Financiar Preventiv, cu un mandat de şase ani. A avut 
contribuţii notabile ln finanţarea şi organizarea mai multor camere judeţene ale Curţii de Conturi. 
printre care şi cca din Suceava. Dragoş Luchian eşte membru fondator şi vicepreşedinte al 
reînfiinţatei Societăţi pentru Cultura şi Literatura Română în Buwvîna ( 1990), membru fondator 

al Fundaţiei Enciclopedice din Romania. 
Activ şi pasionat .în frumoasa „zăbavă'' a scrisului. dotat cu erudiţie corespunzătoare 

şi ex.perientă publicistică. a scrili şi publicat 'zeci de lucrări ştiintifice şi de doc1.1mentare în 
diferite reviste de speciahtate din rară. (economie generală, statistică. finanţe, credit, agric1Jltură, 
turism etc.). 

Intelectual desăvârşit. spirit deschis şi clarvăzâtor, muncitor pasionat şi iubitor al scrisului, 
având şi o pregătire pluridisciplînară temeinică. în baza itnor îndelungate şi asidue investigări. 
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culegând date şi prelucrându-le cu răbdare de benedictin, a scris şi publicat în volume, lucrări 
ca: Rădăuţi - vatră românească de înfăptuiri, Bucureşti, Editura Litera, 1982 (lucrare de 
debut); Un sat de pe Valea Sucevei - Frătăuţii Vechi, Bucureşti, Editura Litera, 1986 (premiul 
Centrului Bibliografic Internaţional din Viena, în anul 1987, pentru cea mai bună monografie 
rurală); Oraşul Siret, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1989; Banca Mondială, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 1992 (lucrare scrisă cu multe oprelişti şi peripeţii în perioada comunistă şi care 
devine acum a doua apariţie din noua colecţie a Bibliotecii Băncii Naţionale a României); 
Controlul preventiv al Curţii de Conturi, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994 şi Curtea de 
Conturi - Elemente de identitate, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996. 

Asupra activităţii sale publicistice, de om politic şi profesionist s-au pronunţat diverse 
personalităţi ale culturii şi ştiinţei sau din domeniul public, printre care amintim: acad. Vladimir 
Trebici, criticul şi istoricul literar George Muntean, profesorii universitari, doctori Mihai 
lacobescu, Constantin lonete şi Ioan Bogdan, Mugur Isărescu -· Guvernatorul Băncii Naţionale 
a României, Alex. Ştefănescu, Emil Satco şi Ioan Pînzar, Nicolae Cojocaru, Petru Bejenaru, 
Mircea Irimescu, Dumitru Teodorescu, Constantin Calance şi mulţi alţii. 

Despre Dragoş Luchian, criticul George Muntean spunea: „Omul acesta grav, mediu ca 
statură. sobru în gesturi şi în îmbrăcăminte. gospodar şi devotat familiei. care îl înconjura la 
rându-i cu dragoste, înţelegându-i îndeletnicirile şi greutăţile legate de ele, conştiincios în 
îndatoririle publice. animat de un patriotism fierbinte şi de un civism exemplar. Să-i păstrăm 
recunoştinta pentru darul de a scrie. ce l-a îndepărtat poate de la multe bucurii ale vieţii, să-l 
cinstim cum se cuvine ( ... ) Numele său a intrat cu modestie şi încredere. cu rezultate 
neîndoielnice. pe porţile severului drum al perenităţii". 

!\cum, când a plecat dintre noi, cu discreţia şi demnitatea cc i-au fost proprii, îi spunem: 
„La revedere. domnule Dragoş!" Îi spunem aşa pentru că noi. colegii de la Banca Comercială 
şi de la celelalte bănci din Rădăuţi, cei de la Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina şi alţii care l-au cunoscut şi preţuit. îl reîntâlnim aproape zilnic când îi răsfoim cărţile 
sau amintirile scumpe. Îi spunem aşa şi nu altfel pentru că ci rămâne lângă noi, în minţile şi 
sunetele noastre. 

Ceh: spuse până acum ne îndreptăţesc să afirmăm că, deşi. fizic Dragoş nu mai este 
printre noi, ci va rămâne veşnic în inimile noastre. 

Dumnezeu sii-1 ierte şi să-l odihnească în pace' 

Cu11sta11ti11 Calance 
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