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.EDITORIAL 

BUCOVINA - MIRAJUL IDENTITAR SUPRANAŢIONAL 

MARIAN OLARU, ŞTEF AN PURICI 

La „alipirea" părţii de nord-vest a Moldovei, austriecii s-au preocupat 
îndeajuns de mult de modelarea acestei noi provincii a imperiului în sensul politicii 
de nivelare, prin instituirea ordinii religioase, militare şi economice habsburgice în 
zona anexată. 

Obiectivul iniţial al politicii imperiale, în ceea ce ei au denumit Bucovina, 
acela de germanizare, din cauza opoziţiei elitei româneşti şi a războaielor purtate 
de Franţa revoluţionară şi napoleoniană împotriva monarhiilor conservatoare de pe 
continent şi a Angliei, a fost modificat în direcţia susţinerii interesate a dezvoltării 
cultural-naţionale a popoarelor din monarhie. Aceasta a fost posibilă doar în plan 
cultural, urmărindu-se atât atragerea acestora de partea Coroanei, cât şi realizarea 
unei imagini a Austriei ca binefăcătoare pentru supuşii săi într-o Europă zguduită 
de numeroase conflicte. În acelaşi timp, în plan politic, orice tip de manifestare, cu 
excepţia celei loialiste, era suprimată din germeni, printr-un sistem complex şi 
eficient de supraveghere şi represiune. 

Rezultatele politicii de emancipare cultural-naţională a popoarelor din 
Imperiul Habsburgic au fost parţial diferite de cele aşteptate de Curtea vieneză. În 
preajma anului 1848 erau deja constituite condiţiile necesare pentru afirmarea 
politică a elitelor culturale ale naţiunilor indigene negermane din Monarhic. 

În timpul Revoluţiei de la 1848, imperialii s-au văzut obligaţi să reziste 
asaltului revoluţionar al supuşilor din ţările încorporate de Austria de-a lungul 
secolelor. Această stare de fapt i-a determinat pe Habsburgi să-şi modifice, din 
nou, politica faţă de naţionalităţile din imperiu. Pentru a contracara presiunea şi 
acţiunile naţionalităţilor autohtone, autorităţile austriece au stimulat constituirea şi 
afirmarea în provinciile imperiului a unor noi identităţi naţionale. În Bucovina, 
asemenea forţă, care prin potenţialul său demografic putea contrabalansa mişcarea 
naţională românească, a fost rutenismul. Totodată, nu a fost neglijată importanţa 
celorlalte elemente etnice (evrei, polonezi, armeni, cehi, unguri etc.) pentru 
materializarea principiului divide el impera. 

În acest context, imaginea promovată de mulţi istorici străini cu privire la 
realizarea unei identităţi supranaţionale bucovinene, în timpul stăpânirii austriece, 
apare ca o reflectare nostalgică şi subiectivă a unui scop neîmplinit al politicii imperiale 
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260 Marian Olaru, Ştefan Purici 2 

în Bucovina. Pentru secolul al XIX-iea, este lipsită de suport ideea că, în Bucovina, 
germanii, românii, ucrainen,ii, evreii, polonezii, ş.a. au renunţat la propria identitate 
culturală naţională pentru a da naştere prin fuziune uneia bucovinene, mai ales că 
procesul etnodemografie era în plină desfăşurare. 

Elementele etnice din Bucovina nu constituiau naţiuni de sine stătătoare, ci 
erau părţi ale popoarelor încorporate sau vecine imperiului austriac. La 1848, 
acestea din urmă au elaborat şi prezentat opiniei publice europene diverse proiecte 
de unificare naţională (Germania, România, Ucraina, Polonia reconstituită etc.), 
care au fost susţinute, atunci sau mai târziu, integral sau parţial, de elitele cultural
politice din Bucovina, aceste tendinţe accentuându-se în ultimele decenii de 
existenţă a imperiului dualist. Politica de cristalizare şi manifestare a identităţilor 
naţionale din imperiu, inclusiv Bucovina, a fost catalizată de realizarea înţelegerii 
dualiste austro-ungare de la 1867, cât şi de constituirea unor elite intelectuale 
locale în urma dezvoltării sistemului de învăţământ şi a reţelei şcolare din 
Bucovina şi-n special a Universităţii din Cernăuţi. Răspunzând cererii formulate de 
românii bucovineni, la 1848, prin înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ 

superior şi prin introducerea limbilor naţionale în învăţământ, administraţie şi 

justiţie, austriecii au creat forţele politice centrifuge care au dus la disoluţia 

imperiului, 
Pe de altă parte, prin politica administrativ-economică, autorităţile imperiale 

au creat în ,Bucovina nişte falii social-naţionale, care la rândul lor reprezentau 
obstacole majore în calea constituirii mult invocatei identităţi supranaţionale 

bucovinene. Cu toate interferenţele economice, spirituale sau intelectuale, 
Bucovina, a continuat să fie o lume multipolară: oraşele dominate de elemente 
etnice germano-iudeo-poloneze; satele - româno-ucrainene şi româno-germane, în 
diverse proporţii până la omogenitatea totală; instituţiile (biserica, învăţământul) -
caracterizate de o concurenţă interconfesională şi/sau etnică (în cadrul bisericii 
ortodoxe)-, dominate de evrei, germani şi polonezi. 

Crearea multietnicităţii în unele provincii ale imperiului, printre care şi 

Bucovina, prin politici susţinute de colonizare, a condus la multiplicarea opoziţiilor 
interetnice şi la sporirea dificultăţilor în soluţionarea echitabilă a destinului zonelor 
respective. De aici a rezultat necesitatea elaborării diverselor proiecte politice prin 
care se urmărea atenuarea sau anularea tensiunilor interetnice, rezultând variate 
formule de federalizare, centralizare sau „compromisuri" (precum cel boemian sau 
cel bucovinean) din anii premergători primului război mondial. 

Având în vedere aceste realităţi din imperiu şi evoluţiile pe plan general 
european care acordau câştig de cauză constituirii statelor naţionale şi dreptului de 
autodeterminare a naţionalităţilor, n-a fost surprinzătoare derularea evenimentelor 
din anul 1918, marcate uneori de violenţe, care au dus la dispariţia Imperiului 
austro-ungar. Dezintegrarea monarhiei dualiste şi unirea Bucovinei cu Regatul 
României au avut un impact deosebit asupra identităţilor locale. Modificarea 
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3 Bucovina - mirajul identitar supranaţional 261 

statutului Bucovinei - eveniment receptat pozitiv sau negativ de o parte sau alta a 
populaţiei ţinutului - a contribuit la accentuarea afirmării identitare a etniilor din 
fosta provincie habsburgică. 

Guvernele româneşti din perioada interbelică, presate de ameninţările 

revizioniste ale unor state vecine şi de manifestările secesioniste ale unor grupări 
radicale din rândul minorităţilor naţionale, au realizat o activă centralizare politico
administrativă şi au urmărit atenuarea particularităţilor regionale. În mod implicit, 
aceasta a dus la diluarea identităţii Bucovinei ca unitate teritorial-adminstrativă şi, 
concomitent, la potenţarea identităţilor naţional-culturale ale minorităţilor, atât ca 
replică la politica guvernelor, cât şi ca un fenomen firesc pe calea evoluţiei 
naţionale a etniilor respective. La fel ca şi-n perioada austriacă, în România Mare 
minorităţile naţionale s-au manifestat identitar şi datorită existenţei unui regim 
politic democratic, prin activitatea numeroaselor societăţi cultural-naţionale şi 

profesionale, prin publicarea unui număr mare de ziare, reviste, cărţi şi prin 
activitatea politică şi parlamentară. 

Între cele două războaie mondiale, viaţa publică din Bucovina a fost 
caracterizată, în general, de coabitarea şi conlucrarea între diversele etnii, fenomen 
însoţit, uneori, de apariţia de tensiuni interetnice, agravate - în anii '30 - de 
afirmarea mişcărilor extremiste. Pe acest fundal, o parte a minorităţilor din 
Bucovina s-a orientat spre ideologiile naţionale, unificatoare, promovate de liderii 
sau statele naţionale respective. Amploarea şi intensitatea acestor fenomene nu 
trebuie, însă, supraapreciate sau minimalizate. Evoluţiile pozitive în plan cultural 
naţional şi identitar în fosta Bucovină au fost curmate dramatic de evenimentele 
anului 1940. Ceea ce e nostalgic şi subiectiv şi este invocat des - ca fiind Bucovina 
- a încetat să mai existe şi de facto prin instituirea unei noi frontiere, trasată pe 
mijlocul fostului ducat prin mutaţiile demografice şi prin politica regimurilor care 
au urmat acestor evenimente. 

Moştenitorii culturali ai diasporei bucovinene rezultate în urma 
evenimentelor celui de-al doilea război mondial, în special cei din Germania, 
Austria şi S.U.A., încearcă o reconstituire printr-o modelare şi prezentare ideală a 
Bucovinei istorice, invocând-o ca o „Europă în miniatură", „paradis al popoarelor", 
„Elveţia Orientului" etc., punând un accent deosebit pe existenţa unei identităţi 

supranaţionale bucovinene. Surprinzător este însă faptul că în reconstituirile pe 
care le fac, aceştia nu se referă decât la o anumită etnie a fostei Bucovine, ca şi 
cum celelalte etnii n-ar fi avut nici o contribuţie sau n-ar fi existat în spaţiul 
cultural al acestei provincii. 

Ca „model" al unui spaţiu de coabitare interetnică, Bucovina a cunoscut atât 
evoluţii pozitive, cât şi fenomene negative care, luate la un loc, nu pot fi prezentate 
ca exemplu pentru viitoarea integrare europeană. 

Ideile enumerate mai sus impun ca necesară realizarea unei noi abordări a 
fenomenelor istorice din Bucovina. Aceasta solicită renunţarea cu mai multă 
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262 Marian Olaru, Ştefan Purici 4 

hotărâre la hetero- şi autoclişeele generate de continuarea tradiţiilor şcolilor 

istoriografice din perioadele interbelice şi cele de dinaintea primului război 

mondial. În aceeaşi măsură se impune necesitatea unei documentări mult mai vaste 
care să presupună folosirea izvoarelor şi realizărilor celorlalte istoriografii ale 
Bucovinei. Acest fapt este posibil a se realiza prin cultivarea dialogului 
instituţionalizat la nivelul celor trei centre de cercetări (Rădăuţi, Augsburg şi 

Cernăuţi). 

Evoluţiile în planul istoriografiei universale se impun a fi receptate ş1 

materializate prin realizarea unor studii care să vizeze multidirecţionalitatea şi 

interdisciplinaritatea cercetării, urmărind proiecte de investigare ştiinţifică a istoriei 
mentalităţilor, a imagologiei, istoriei habitatului, sociologiei politice, de studiere a 
structurilor cotidianului în Bucovina şi surprinderea istoriei diverselor comunităţi 
locale, zonale şi naţionale în evoluţia lor autonomă şi interacţiune. 
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El'OCARI 

PREOTUL CĂRTURAR IOAN PAŞCAN 

VASILE PRECOP 

În vremurile acestea, fiind preocupaţi mai mult de griji materiale decât de 
nevoi spirituale şi dezorientaţi în faţa vieţii societăţii actuale româneşti şi 
internaţionale, evocarea unor personalităţi cărturăreşti din trecut devine 
reconfortantă, tonică, paradigmatică. 

O astfel de personalitate este preotul învăţat Ioan Paşcan. Familia Paşcan îşi 
are obârşia în Ilişeştii Sucevei. Tatăl lui Ioan, Vasile, era ţăran bogat. Într-o 
însemnare de familie se spune: „Averea consta în casă, acareturi, două grădini 
despărţite de strada împărătească spre Ardeal, mai multe fălci de câmp, o bucată de 
munte, mai mulţi cai, vite cornute, o turmă de oi - o parte de avere s-a risipit pe 
timpul holerei din 1866". Din cei patru copii rămaşi în viaţă, vrednicul gospodar a 
purtat prin şcoli trei şi a oprit unul în gospodărie; doi au devenit preoţi, unul 
învăţător. 

Ioan s-a născut la I ianuarie 1861, în Ilişeşti. Şcoala primară o face la Ilişeşti, 
liceul la Suceava. Se înscrie la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, la care, având 
deosebită înclinaţie spre studiu, îşi dă şi doctoratul. Se căsătoreşte cu Profira 
Scarlat, care provenea dintr-o familie de intelectuali de prestigiu din Cernăuţi. 

Ca preot a păstorit enoriaşii de la Biserica Sf. Nicolae şi pe cei ai Bisericii Sf. 
Paraschiva din Cernăuţi. A mai desfăşurat o susţinută activitate didactică, ca 
profesor de religie şi catihet la şcolile din parohiile păstorite. Pentru a-şi putea 
desfăşura activitatea culturală în condiţiile prielnice şi-a întemeiat o gospodărie, 
situată pe strada Mănăstirişte, la numerele I 07 şi I 09, şi a construit o casă pe 
Strada Largă, la numărul 497. 

Familia i-a fost binecuvântată cu 8 copii - 5 băieţi şi 3 fete. După liceu, toţi 
băieţii au studiat teologia, la Cernăuţi, dar, ciudat, nici unul nu a devenit preot, ci 
au îmbrăţişat profesiuni laice. 

Preotul Ioan Paşcan s-a stins din viaţă la 30 septembrie 1939 şi odihneşte în 
cimitirul central din Cernăuţi. 

Bogata lui activitate culturală, religioasă şi artistică începe de tânăr, când 
scrie schiţe, nuvele şi publică studii în presa din Transilvania şi Bucovina. În 1887 
publică o schiţă istorică, Cernăuţul şi suburbiile sale; în „Gazeta Transilvaniei" 
îi apare lucrarea Catedrala din Cernăuţi, urmată de numeroase studii şi foiletoane. 
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264 Vasile Precop 2 

Dintre nuvele, sunt de reţinut La şezătoare ( 1891) şi În Pietriş ( 1891 ). A scris şi 
piese de teatru, de exemplu Chira/ina, floarea satului ( 1896). Astăzi, literatura 
preotului Ioan Paşcan are savoarea documentului literar frust, naiv, direct, fără 

arctifacte prozodice. Încântă şi amuză pe cercetătorul literar modern şi-i devine 
prilej de meditaţie artistică în multiple sensuri. Publicul căruia i se adresează 
„poetul" Paşcan nu găseşte stângace versurile: „Statura mijlocie I Şi membre-n 
annonie I La faţă şi la brâu I Cotoare ca de grâu I În haină aurită I De soare 
strălucită I Un păr frumos bălan I Ca crinul de pe lan ... " (Chipul Maicii Domnului, 
după istoriograful Nichita Calist, secolul XIV, şi tradiţia din popor. Din 
„Calendariul familiar pe anul ordinar 1925", p. 2). În epocă, opera literară s-a 
bucurat de oarecare ·trecere căci La şezătoare devine operetă pe muzica 
profesorului Ion Iulius Iozefovici. Enciclopedia română din Sibiu îi cere 
colaborarea şi-i consemnează activitatea culturală. 

Activitatea sa neobosită în domeniul culturii religioase impresionează prin 
întindere şi diversitate. Scrie monografia Catedralei din Cernăuţi, cercetează şi 

publică lucrarea Viaţa Sf Paraschiva, traduce din greceşte Epistola către Diogene. 
Cu prilejul înmormântării, în „Glasul Bucovinei" se publică un necrolog 

elogios indicându-i-se operele mai importante, din care reţinem: „un tipicon 
bisericesc de 728 de pagini format mare, 68 de acaftiste - 1 OOO de pagini format 
mare, catehisme, istorii biblice pentru şcolile primare, 2 volume de predici, poezii 
religioase, precum şi numeroase alte lucrări de acest gen". 

Pe lângă valoarea religioasă şi istorică, impresionantei contribuţii a părintelui 
Ioan Paşcan la patrimoniul învăţământului teologic românesc trebuie să i se 
releveze şi valenţele ei literare, mai ales limba şi stilul. Reproducem un fragment: 
,,Înfăţişat-au nişte bărbaţi luminaţi pe prezicătorul llie cu foc şi datu-i-au să 
mănânce para lui aprinsă. Aşa I-a văzut preotul Sovaie, părintele său, în vis. 
Pogorât-a acest Ilie de trei ori foc din cer şi oprit-a ploaia cu limba sa. Înviat-a 
morţi şi pe cei 50 de păcătoşi i-a ars. Văzut-a pe Dumnezeu la muntele Horiv, pe 
cât e cu putinţă omului. Despicat-a Iordanul cu cojocul său şi s-a suit la cer cu car 
de foc. Stat-a şi la Schimbarea la faţă a lui Isus pe un munte înalt, dimpreună cu 
prezicătorul Moisi înaintea lui Hristos, şi vorbea cu dânsul. Toate acestea s-au 
întâmplat, ca să se arete Dumnezeu minunat între Sfinţii Săi, cântându-i: Aliluia!". 
Textul este limpede, să priceapă toţi cei ce aud sau cei care citesc. Inversiunile de 
la începutul propoziţiilor, prin verbe, accentuează acţiunea, propoziţiile cam de 
aceeaşi întindere - ca măsura în vers - la rostire, produc o muzicalitate 
caracteristică poeziei. Citit cu voce tare, textul are sonorităţi de poem în proză. 
Vocabulele populare: înfăşat, prezicător, para, cojocul, întâmplat ş.a., polisemantice, 
substantivele proprii Sovaie şi Horiv, denotă un simţ literar înnăscut deosebit, 
referitor la limbă. 

A cunoscut, din proprie experienţă, viaţa cu necazurile şi cu puţinele bucurii 
a cantorilor bisericeşti. Pentru a-i putea ajuta în pregătirea profesională şi în 
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desfăşurarea meseriei modeste, a iniţiat organizarea unei asociaţii profesionale, 
„Societatea Psaltul'', devenită mai târziu „Lumina". Graţie acestei societăţi, dascălii 
bisericeşti au câştigat în prestigiu şi au reuşit să-şi îmbunătăţească starea materială. 
Pe lângă Biserica Sf. Paraschiva a înfiinţat „Societatea Surorilor Bisericeşti", apoi 
„Societatea Sf. Ion cel Nou de la Suceava". A fost şi preşedintele unei societăţi ce 
milita pentru fondarea unui teatru românesc în Cernăuţi; din societate făceau parte 
şi Ion Nistor, Radu Sbiera ş.a. 

Rolul cultural al strădaniei de o viaţă al preotului Ioan Paşcan se găseşte în 
nenumărate pagini de cărţi, în publicaţii contemporane lui, dar şi, poate, în tradiţia 
cărturărească anonimă păstrată în bisericile şi sufletele multor generaţii care l-au 
cunoscut şi preţuit, în acest colţ de ţară românească septentrională. 

La 30 septembrie, se vor împlini 60 de ani de la săvârşirea lui din viaţă. I se 
cuvine mai mult de o aducere aminte pioasă, se cade să-i cercetăm opera şi să o 
aducem în conştiinţa grăbiţilor cărturari de azi şi marelui public doritor de cultură 
românească. 

Notl: 

Pentru alcătuirea acestei succinte evocări s-au folosit: 
- Arhiva familiei Paşcanu, păstrată de dl. Viorel Olivian Paşcanu, nepotul său. el însuşi distins 

om de cultură. 
- Necrologul publicat în „Glasul Bucovinei", fru-ă dată (copie). 
- „Calendar familiar pe anul ordinar 1925", de Orest Horia Paşcanu. 
- „Calendar familiar pe anul bisect 1936'', de Orest Horia Paşcanu. 

IOAN PAŞCAN - PRIESTER, GELERTHER 

Zusammenfassung 

Die Nachrufe stellt die religiOse, kulturelle, kilnstlerische und soziale Tătigkeit des Priesters 
Ioan Paşcan (1861-1939) kurz dar, von dessen Tod 60 Jahre gegangen sind. 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTIC1i 

CLAUDIU ISOPESCU, MESAGER AL SPIRITUALITĂŢII 
ROMÂNEŞTI ÎN ITALIA 

D. VATAMANIUC 

Cultura română este reprezentată peste hotare, în perioada interbelică, de 
mari personalităţi: Mircea Eliade, Emil Cioran, George Enescu, Constantin 
Brâncuşi, creatori de talie mondială ai spiritualităţii româneşti. Nu se vede însă de 
nicăieri că ei desfăşoară şi o activitate programatică în promovarea valorilor 
culturii naţionale peste hotare. Bucovina oferă un exemplu privind difuzarea ei 
într-un spaţiu larg şi pe mai multe căi într-o ţară occidentală cu veche cultură. 

Claudiu Isopescu este mesager al culturii noastre naţionale în Italia şi 

desfăşoară o activitate susţinută timp de trei decenii cu rezultate remarcabile. S-a 
născut în Frătăuţii Vechi, veche comună românească de pe valea Sucevei, pomenită 
în documente încă din vremea lui Ştefan cel Mare1

• Comuna a fost proprietatea 
boierului Giurgiu, sfetnic al domnitorilor Moldovei2

. Eminescu consemnează într-o 
cronologie a boierilor moldoveni un Giurgea (Jurgea), staroste de Suceava în 
domnia lui Alexandru cel Bun şi sfetnic în domniile următoare, dovadă că se 
bucura de autoritate3

. 

Claudiu lsopescu s-a născut pe 18 aprilie 1894, în Frătăuţii Vechi4
, în familia 

învăţătorului Emilian lsopescu ( 1850--1917), director al Şcolii din Frătăuţii Vechi 
(1886--1917), cu rezultate remarcabile în progresul şcolii româneşti. Claudiu este al 
treilea copil din cei şase: Emanoil (Manole), Aurelia, Modest, Virginia, Angelina ai 
„superiorului" (directorului) din comuna rădăuţeană. Bunicul său, Gheorghe lsopescu 

1 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. I. Documente 
interne, laşi, ,.Via~ Românească", 193 l, p. 366; Daniel Verenca, Topographie der Bukowina zur zeit 
ihrer Erwerbung durch Osterreich ( 1774-1785), Czemowitz, Conc. Tip. - u. Lithographie des 
Erzbischofs Silvester Morariu-Andrievici, 1895. p. 29; Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a 
Bucovinei. l, Bucureşti, Editura Anima, 1996, p. 273-274. . 

2 Dragoş Luchian, Un sat de pe Valea Sucevei - Frătăuţii Vechi, Bucureşti. Editura Litera, 
1986, p. 18-29. Se dă şi un arbore genealogic al familiei; Emil Satco, Ioan Pînzar. Dicţionar de 
literatură. Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „l.G. Sbiera", 1993, p. 107-108; Dragoş 
Luchian, Claudiu /sopescu (1894-1956), „Analele Bucovinei", I, nr. 2, 1994, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, p. 263-267. 

3 M. Eminescu, Opere. XV Fragmentarium, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, 
p. 1102-1103. 

4 O. Luchian, op. cit., p. 229-232. 

Analele Bucovinei, VI, 2. p. 267-289, Bucureşti, 1999 
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Isopescu ( 1822-1907), funcţionează ca „dascăl" (cantor) la biserica din comună. 
Străbunicul său, Constantin Isopescu (1791-1856), fusese căsătorit cu Ana 
Brăilean, care provenea dintr-o familie cu numeroase ramificaţii în Bucovina. 

Claudiu Isopescu face şcoala în Frătăuţii Vechi până în 1904. În toamna 
aceluiaşi an se înscrie la Ober Gymnasiums din Suceava, secţia română, şi 

frecventează cursurile cu rezultate bune la învăţătură, până în 1912, când îşi trece 
examenul de bacalaureat şi este declarat „Abieturienten"5 

• Îl are coleg de clasă pe 
Neculai Grămadă, viitorul istoric, autor al lucrării fundamentale Toponimia minoră 
a Bucovinei, în două volume, tipărită recent sub egida Centrului de Studii 
„Bucovina" în colecţia Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii. Liceul din 
Suceava avea un corp didactic cu o bună pregătire şi mulţi dintre ei se fac 
cunoscuţi şi în mişcarea culturală bucovineană. Se remarcă Eusebiu Popovici, 
Victor Morariu, Filaret Doboş, Arcadie Dugan, George Tofan, Vasile Bumbac, 
Laurentie Tomoioagă, Alexandru Ieşan, Emanuel Isopescu. Profesorii publică în 
„Anuarul" liceului studii temeinice, aici apărând şi monografia lui Eusebiu 
Popovici, Din istoricu/ liceului gr.-ort. din Suceava. Elevii pregătesc şi ei lucrări 
ştiinţifice - Ilie Torouţiu, elev în clasa a şasea, 1907/1908. viitorul editor al 
Studiilor şi documentelor literare, se ocupă de Ţiganiada lui I. Budai-Deleanu. 

După terminarea .liceului din Suceava, Claudiu Isopescu se înscrie la 
Facultatea Filozofică (mai târziu de Filozofie şi Litere a Universităţii din Cernăuţi), 
secţia Filologie şi Lingvistică6 • Îşi întrerupe studiile din cauza izbucnirii primului 
război mondial. Se deschide un nou capitol în biografia sa. Este înrolat în armata 
austriacă, pe 24 noiembrie 1914, şi trimis pe frontul din Italia, unde cade prizonier. 
Dă curs chemării lui Vasile Lucaci şi se înscrie, în 1917, ca voluntar în batalioanele 

. române pentru eliberarea Transilvaniei şi este condamnat la moarte în contumacie. 
Este ales, la Citaducale (Italia), pe 19 iunie 1918, în Comitetul de acţiune al 
românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina, calitate în care participă la 
organizarea „legiunii românilor"~ 

Evenimentele din decembrie 1918 îl readuc în ţară şi îşi continuă studiile la 
Universitatea din Bucureşti pe care le încheie în 1920. Se specializează în limbi 
romanice - italiana, ca specialitate principală, pe care o cunoştea din prizonierat. 
Funcţionează ca profesor de italiană şi germană la Liceul „Matei Basarab" şi Liceul 
„Gheorghe Şincai" din Bucureşti (între 1920 şi 1923) şi asistent la Academia 
Comercială din Bucureşti (între 1922 şi 1923). Pleacă la Roma, la Şcoala Română, 
în octombrie 1923 şi se consacră cercetării ştiinţifice şi propagării valorilor culturii 
naţionale în Italia. 

5 ,.Jahres - Bericht gr.-or. Ober- Gymnasiums in Suczeawa veroffentlich am Schluss des 
Schuljahres 1904/1905", Suceava, 1905, p. 31; Idem ci. II, 1905/1906, p. 41; ci. lll, 1906/1907, p. 41, 
ci. IV. 1907/1908, p. 35; ci. V, 1908/1909, p. 77; ci. VI, 1909/1910, p. 53: ci. VII, 191011911. p. 65: 
ci. VIII, 1911/1912, p. 49; bacalaureat, 1912/1913, p. 17. 

6 
Mircea Grigorovită, Învăţământul în nordul Bucovinei (I 775-1944), Bucureşti. Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1993, p. 133. 
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Statul român înfiinţează, la 1 noiembrie 1922, Şcoala Română din Roma, sub 
conducerea lui Vasile Pârvan, în care îşi fac stagiul ştiinţific Al. Busuioceanu, 
E. Panaitescu, R. Vulpe, P. Nicorescu, G. Călinescu. Claudiu Isopescu lucrează la 
Şcoala Română ca stagiar. V. Pârvan arată, în raportul de activitate prezentat 
Academiei Române pentru 1923/1924, că dl. Claudiu Isopescu lucrează în Direcţia 
de cercetări, începute cu s:ucces de dl Marcu şi desfoaie materialul cu privire la 
români aflători în literatura italiană a sec. XII şi XVll"7

• Claudiu Isopescu este 
. menţionat de Vasile Pârvan şi în raportul din anul următor, alături de alţi stagiari. 
„ ... dl Claudiu Isopescu din anul al II-iea a strâns material bogat, în diferite arhive 
din Roma, dar mai ales la Vatican, în fondul încă necercetat, Borghese şi la 
Propaganda Fide. Dl Isopescu a cules mai ales material privitor la epoca lui 
Mihai Viteazul din Fondul Borghese, din care o parte a apărut în voi. II al 
Anuarului, iar o altă parte se va tipări în voi. 111"8

. 

Activitatea de cercetare a lui Claudiu Isopescu la Şcoala Română se 
concretizează în două lucrări, cu acelaşi titlu, Alcuni documenti inediti delia fine 
def cinquecento, elaborate în 1923 şi 1924. Se tipăresc în ,,Annuario delia Scuola 
Romena di Roma". Prima dintre ele est inclusă în Ephemeris Dacoromana şi 

cuprinde 32 de documente9
; a doua cuprinde 94 de documente şi se tipăreşte în 

Diplomaticum ltalicum, publicaţie a Şcolii Române din Roma10
• Documentele 

consemnează evenimente din epoca lui Mihai Viteazul. Sunt copiate din Fondul 
Borghese, păstrat în Arhiva Vaticanului. Studiile introductive cu care sunt însoţite 
documentele, cuprind informaţii bogate privind istoria noastră naţională. 

Claudiu Isopescu îşi extinde colaborarea şi la presa italiană. Îşi publică aici 
studiile şi i se reproduc conferinţele ţinute la diferite instituţii şi comunicările la 
reuniunile internaţionale. Prima publicaţie italiană pe care o cunoaştem, „La Vita 
italiana", îi tipăreşte un studiu, I romeni al di la de/ Dniester, în 1925 11

• Revista 
apărea la Roma, sub direcţia lui Giovanni Preziosi, şi publica articole, eseuri şi 
studii politice. Claudiu Isopescu prezintă istoria românilor transnistreni şi situaţia 
lor sub stăpânirea sovietică. Informaţiile pentru partea istorică sunt luate din 
lucrarea lui Ion Nistor, Românii transnistreni, tipărită la Cernăuţi în 1925. Pentru 
situaţia românilor transnistreni sub stăpânirea. sovietică apelează la studiul lui 
A. Palmieri, La Republica Moldova nella Russia sovietista, publicat în revista „La 
Vita italiana", în 15 mai 1925. 

7 V. Pârvan, Raport asupra activităţii Şcolii Române din Roma în anul 1923-1924, „Anale", 
Torn XLIV. Şedintele din 1923-1924. Bucureşti, Cultura Natională, 1924, p. 131-137. Scrieri. Text 
stabilit şi note de Alexandru Zub, Bucureşti, Editura Ştiinlifică şi Enciclopedică, 1981, p. 300. 

8 Idem, Raport asupra activităţii Şcolii Române din Roma în anul 1924-1925, „Anale", Tom 
XL V. Şedintele din 1924-1925. Bucureşti, Cultura Natională, 1925, p. 139-142; Scrieri ... , p. 393. 

9 Ephemeris Dacoromana. „Annuario delia Scuola Romena di Roma". II. Bucureşti, Cultura 
Natională, 1924, p. 460-500. 

10 Diplomaticum Italicum, Roma, Libreria di Scienze e Lettere, [1925], p. 378-505 (Şcoala 
Română din Roma). 

11 ,.La Vita italiana", XIII, nr. 151, 15 iulie 1925, p. 15-22. 
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Colaborează probabil şi la alte publicaţii până în 1927, când îl întâlnim cu un 
nou studiu, La poesia popolare romena în „II Giornale di Politica e di Letteratura", 
o publicaţie importantă în care îi întâlnim numele şi în 1929 şi 1931 12

• Îi urmau, 
după infonnaţiile noastre, publicaţiile „La vie dell' Oriente" ( 1929), „Corriere de 
Catania" (1929), „La Voce di Mantova" (1930), „Roma" (1932), „L'Europa 
Orientale" (1932, 1933), „La Rassegna ltalo-Romena" (1941), „Augusta" (1941), 
„II libro italiano nel mondo" ( 1941 ), „Rassegna Nazionale" (1941 ). Se alătură 

publicaţiile la diferite reuniuni internaţionale, Atti de/ I Congresso Naziona/e di 
Studi Romani (1928), Atti de/ 2 Congresso Nazionale di Studi Romani ( 193 I), 
Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli (1933, 1936), Atti de/ 
Congresso Nazionale di Storia de Rissorgimento Italiano di Venezia ( 1936), Orme 
di Roma ne/ Mondo (1942), Memorie delia Reale Accademia delie Scienze di 
Torino ( 1942). Colaborează şi la câteva publicaţii din ţară: „Junimea literară" 
(1924), „Codrul Cosminului" (1925, 1927). O culegere, Documenti inediti delia 
fine de/ cinquecento, o tipăreşte la Academia Română în „Memoriile Secţiunii 
Istorice" ( 1929). Mare parte din lucrările sale publicate în presă se reproduc şi în 
extrase. Biblioteca Academiei Române păstrează în fondurile sale, pe lângă cele 
două culegeri de documente tipărite sub egida Şcolii Române din Roma, alte 34 de 
studii consacrate celor mai variate aspecte din domeniul culturii şi chiar din 
economie. Sunt donate, în mare parte de autor, cu autograful său. 

Activitatea ştiinţifică a lui Claudiu Isopescu este orientată în mai multe 
direcţii. Se cuvine observat mai întâi, că se preocupă, cum face şi la Şcoala 
Română din Roma, de culegerea de documente privind tara noastră, păstrate în 
arhivele italiene şi îndeosebi în cea de la Vatican. În Antiche altestazioni italiane 
delia latinita dei romeni prezintă relatările despre români ale lui Poggio 
Bracciolini, Flavio Biondo, Giulio Pomponio Leto, Francesco delia Valle, 
Domenico Mario Negri, Giulio Mancinelli şi sunt menţionaţi şi Grigore Ureche şi 
Miron Costin 13

• Studiul Documenti inediti delia fine de/ cinquecento este însoţit de 
124 de documente din anii 1595-1598. Sunt copiate din Fondul Borghese de la 
Vatican. Se referă la epoca lui Mihai Viteazul şi se alătură celor două culegeri 
tipărite sub egida Şcolii Române din Roma 14

• Lucrarea cea mai importantă în 
privinţa ariei de investigaţii rămâne Notizie intorno al romeni ne/la letteratura 
geografica italiana de/ cinquecento, tipărită la Bucureşti, în 1929, în publicaţia 
„Bulletin delia Section historique", sub direcţia lui N. Iorga15

. La cele două nume, 
Enea Silvio Piccolomini şi Antonio Bonfini, la care trimit istoricii noştri, 

12 Biblioteca Academiei Române păstrează în fondurile sale numere disparate din 1925-1943. 
11 Claudiu Isopescu, Antiche attestazione italiana dei romeni, Roma, [fără editură], 1928. 

Extras din Atti de/ I Congresso Nazionale di Studi Romani (aprilie, 1928). 
14 Idem, Documenti inediti delia fine de/ cinquecento, Bucureşti. Cultura Naţională. 1929 

(Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice. seria III. tom X. memoriul 2). 
15 Idem, Notizie intorno ai romeni ne/la litteratura geografica italiana de/ cinquecento, 

Bucureşti. Cultura Naţională, 1929. Cu două hărţi. 
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Claudiu Isopescu alătură alte 29 de nume: Matteo da Murano, Raffaello Volterrano, 
Stagio Dati, Tolosani da Colie, Francesco delia Valle, Tranquillo Andronico, 
Domenico Mario Negri, G. Battista Ramusio, Pietro Andrea Mattiolo, 
Girolamo Ruscelli, Alfonso Buonaccinoli, Lilio Zaccheria, Giacomo Gastaldi, 
Ascamo Centario, Orazio Toscanella, Giovannandrea Giomo, Giovanni Lorenzo 
d' Anania, Alessandro Guagnini, Giulio Mancinelli, Antonio Possevino, 
Giovanni Botero, Filippo Pigafetta, Urbano Monte, Federico Borromeo, 
Giovanni Antonio Magini, Giuseppe Rosaccio, Pietro Manuzio, Bemardino Querini. 
Se consemnează infonnaţii istorice şi filologice despre România. Filippo Pigafetta se 
numără printre călătorii care vizitează Ţările Române. 

Claudiu Isopescu este preocupat, pe de altă parte, de promovarea valorilor 
culturii noastre naţionale în Italia. Prezintă, cum am văzut, poezia populară, 
începuturile teatrului dramatic şi muzical, literatura română de la cronicari la 
Şcoala Ardeleană, traduceri din Dante, Societatea internaţională din Torino şi 
românii în 186416

• Oferă informaţii şi asupra picturii de la mănăstirile din 
Bucovina17

• Să notăm, tot aici, şi două studii, tipărite la Cernăuţi, privind o predică 
românească ţinută la Roma în 1608 şi compilarea în latină a unui vechi calendar 
românesc 18

• 

Cercetătorul român acordă o mare atenţie şi raporturilor noastre lingvistice cu 
latinitatea europeană. Consacră studii de limbă şi literatură română şi romanitate şi 
italienitate în România, limba, literatura şi istoria românilor în Spania, unor 
analogii între limba română şi cea italiană şi de filologie română la Universitatea 
din Torino19

• Din studiile lui Claudiu Isopescu luăm cunoştinţă şi de cea dintâi 
lucrare ştiinţifică privind exploatările petrolifere din ţara noastră20 . Primele 

16 Idem, La poesia popolare romena lLivomo, Tipografia Raffaello Giusti, 1929]; Sconosci11te 
traduzione romene delia „Divina Commedia'' [Roma], Tipografia Poliglotta Vaticana, 1935; ta 
Societa Internazionale Neolatina di Torino (1864) e i romeni, Bologna, Cooperativa Tipografică 
Azzoguidi, 1939. Studiul L 'Italia e le origini ne/la nuova letteratura romena se publică mai întâi în 
.,li Giornale di Politica c di Letteratura" V, nr. 2-3, februarie-martie 1929, p. 212- 231. 

17 Idem, La pittura sacra moldava ne/le chiese di Bucovina, lMilano. Arti Grafiche Amatrix 
S.A.. 1929]. Extras din revista „Le vie dell'Oriente". Se dau şi reproduceri după picturile de pe pereţii 
exteriori de la mănăstirile Humor, Voroneţ, Vatra Moldovitei şi Sucevita. 

18 Idem. O predică românească ţinută în Roma în 1608. Cernăuti, Institutul de Arte grafice şi 
Editură .,Glasul Bucovinei'', 1928; Contribuţii la istoria Calendarului, Cernăuţi, Institutul de Arte 
grafice şi Editură „Glasul Bucovinei", 1928. Se tipăresc mai întâi în.,Codrul Cosminului", 11-111. 
1925-1926, Ccmăuti, 1925, p. 275--278; IV-V, 1927 şi 1928, Cernăuţi, 1929. p. 387-397. 

19 Idem, Lingua e letteratura italiana in Romania, Roma, Augustea, 1941; Lingua, letteratura 
e storia romena in lspagna, Milano, Arti Grafichi, 1941. Extras din „La Rassegna italo-romena" din 
februarie 1941; Romani ta e italienita in Romania, Roma, Tip. Soc. Ed del Libro Italiano, 1941; Echi 
di Roma in Romania [Roma], Reale lstituto di Studi Romane Editore, 1942; Filologia romena 
all'Universita di Torino verso ii 1870, Torino, R. Accademia delie Scienze, 1942. Extras din 
Memorie delia Reale Accademia delie Scienze di Torino. 

20 Idem, li primi lavoro scientifico italiani sul petrolio romeno. „La Rassegna italo-romcna''. 
XXI, nr. I, ianuarie 1941. p. 4-9. Şi în volum li primo lavoro scientifico italiani sul petrolio romeno. 
Milano. Arti Grafiche F. Combi, 1941. 
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informaţii aparţin lui Giovanni Botero, care, în lucrarea sa, Relationi universali, din 
1599„:. face referire la „bitume negro". Giovanni Capellini (1833-1922), marele 
geolog italian, cercetează mai multe câmpuri petrolifere din ţara noastră, între 1864 
şi 1865 şi întocmeşte un Raport on the Petroleum districts in Valachia, pe care îl 
publică la Londra în 1864. Un geolog italian întreprinde primele cercetări privind 
câmpurile petrolifere din ţara noastră şi rezultatele investigaţiei sale sunt preluate 
de cercurile interesate din Anglia. 

Claudiu lsopescu îşi orientează cercetările şi în direcţia punerii în lumină, cu 
o bună documentare, a prezenţei personalităţilor din ţara noastră în spaţiul culturii 
italiene. Seria acestor studii o deschide cu Gheorghe Asachi, căruia îi consacră mai 
multe lucrări21 • Cărturarul moldovean călătoreşte prin oraşele din Italia şi studiază 
la Vatican pictura, sculptura şi arhitectura. Bianca Milesi este comparată cu Laura 
lui Petrarca şi se comentează mărturiile lui Asachi despre Italia din scrierile sale. 
Studiul Un artista romeno„. este însoţit de zece planşe cu reproduceri după 

desenele lui Asachi şi două planşe, una cu o vedere a Mănăstirii Horezu, alta cu o 
frescă de la Voroneţ. 

Ciprian Porumbescu este muzicianul român care descoperă Italia şi îşi 

comunică impresiile în corespondenţa cu familia. Se reproduc extrase din ea, 
atunci, în parte, inedite. Pentru Ciprian Porumbescu, aprecia Claudiu Isopescu, „le 
bellezze dell'ltalia e la maiesta delia sacra e eterna Roma"22

• 

Ion Codru Drăguşanu este călătorul român căruia Claudiu Isopescu îi 
consacră două studii. În comunicarea la cel de-al doilea Congres naţional de studii 
romane face biografia lui Ion Codru Drăguşanu şi insistă asupra faptului că 

mesagerul român în Italia se opreşte la Columna lui Traian ca să citească pe ea 
viaţa militară a romanilor, apreciind că arta monumentului se revela în proporţii, 
formă şi sculptură. În cel de al doilea studiu, l.C. Drăguşanu este urmărit în 
călătoriile prin Italia şi în ascensiunea pe Vezuviu, dar şi în peregrinările sale prin 

21 Idem, li poeta G. Asachi a Roma 1808-1812, Roma, 1928. Se reproduce din Atti de/ 1 
Congresso Nazionale di Studi Romani ţinut în aprilie 1928: Un studente romeno de/l 'Ottocento a 
Roma, „li Giornale di Politica e di Letteratura", V, nr. ~7, iunie-iulie, 1929, p. 653--670; Giorgio 
Asachi a Napoli e la sua ode all 'ltalia, „II Giomale di Politica e di Letteratura", V, nr. IX, 
septembrie, 1929, p. 883-898; Gh. Asachi a Roma: amore ed arte „II Giomale di Politica e di 
Letteratura", VI. nr. 4, aprilie, 1930, p. 350-370; L'ullimo soggiorno di G. Asachi a Roma, „II 
Giornale di Politica e di Letteratura", VI, nr. 5--6, mai-iunie, 1930, p. 513-540. Studiile din această 
revistă sc retipăresc în volumul li poeta Giorgio Asachi in Italia. Livomo, Editore Raffaello Giusti, 
1930, p. 1-18, 18-32, 32-52, 53-80 (Contributo alia storia dei rapporti culturale tra !'Italia e la 
Romani a nell 'Ottocento ); Un artista romeno dell '800 a Roma. Contributo alia storia dei raporti 
artestici fra !'Italia e la Romania. Roma, Casa Editrice Leonardo Da Vinci, 1932. Se reproduce din 
revista „Roma" din ianuarie 1932. 

22 Idem, li musicista romeno Ciprian Porumbescu a Roma, Livomo, Tipografia 
Raffaello Giusti, 1931, p. 19. Se reproduce din „II Giomale di Politica e di Letteratura'', VII, nr. 11-12, 
noiembrie-decembrie, 1931, p. 643--659. 
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Elveţia, Germania şi Rusia. l.C. Drăguşanu este în Italia, ca şi în afara ei, un mare 
iubitor al muzicii23

. 

Dinicu Golescu, celălalt călător român în Italia, este înfăţişat prin extrase 
ample din jurnalul său, o adevărată antologie de texte comentate, în care se descriu 
monumentele de artă din Milano, Padova, Veneţia. Călătorul român admiră Domul 
din Milano pentru arhitectura sa, este impresionat de Palatul Dogilor şi Mănăstirea 
Marchitariştilor de lângă Veneţia. Pentru unii italieni putea constitui o surpriză 
descrierea călătoriei cu căruţa de poştă în ţara lor şi chiar şi cea cu vaporul de la 
Triest la Veneţia24 • 

Lui Duiliu Zamfirescu, diplomatul român în Italia, Claudiu lsopescu îi 
consacră două studii25

• Căsătoria cu Henriette Alievi, fiica unui senator, îi deschide 
acestuia drum în cercurile politice italiene. Este utilizată corespondenţa cu unele 
personalităţi din ţară şi se insistă asupra prezenţei Italiei în poezia şi proza sa. 
Diplomatul român preferă Roma, dar şi evocarea oraşului Napoli se constituie în 
„una pagina di storia culturale napolitana". 

Amfilochie Hotiniul este personalitatea bisericească pe care o propune 
Claudiu Isopescu cercurilor ştiinţifice italiene26

• Episcop de Hotin pe la 1767, 
Amfilochie Hotiniul este teolog cu înaltă pregătire, cunoscător al limbilor latină, 
elină, rusă şi polonă, matematician şi filolog distins. Se comentează gramatica sa, 
dar şi manualele de matematică, fizică şi geografie. Claudiu lsopescu confruntă 
cartea sa, De obşte gheografie, din 1795, cu tratatul lui P. Bufficr, Geografia 
Universale, din I 775, şi se scoate încheierea că fără să fie o lucrare originală, 
prezintă un interes aparte sub raport filologic. Episcopul de Hotin face legătura, în 
prezentarea lui Claudiu Isopescu, între Orient - prin religia ortodoxă şi Occident -
prin deschiderea largă spre ştiinţă. 

Aron Densuşianu este omul de ştiinţă român care cercetează valorile culturii 
italiene27

• Este traducător din Dante, Tasso, Silvio Pellico şi Leopardi. Claudiu 
Isopescu insistă asupra concepţiei lui Aron Densuşianu despre literatura universală. 
potrivit căreia Homer, Virgiliu, Milton înfăţişează aspecte din umanitate. Numai 
Dante cântă şi îmbogăţeşte universul întreg. Sunt reproduse şi mai multe scrisori 
ale lui Giovanni Vegezzi-Ruscalla (1799-1885), profesorul de limba şi literatura 
română de la Universitatea din Torino. 

21 Idem, li viggiatore transilvana Ion Codru Drăguşanu a Roma ne/ 1839, Roma, Paolo, 
Cremonese Editare, 1931; li viggiatore transilvana Ion Codru Drăguşanu e /']talia. Roma. Anonima 
Romana Editoriale, 1931. 

24 Idem, li viaggiatore transilvana Dinicu Golescu in ]talia, Roma, Istituto per l'Europa. 
Orientale ( 1932]. Se tipăreşte, mai întâi, în revista „L'Europa Orientale" în 1932. 

2 ~ Idem, li poeta Duilio Zamfirescu a Napoli. Napoli, Tipografia delia R. Universita, 1933; li. 
poeta rome na Duilio Zamfirescu a Roma, Bologna, Licinio Cappelli Editare, 193 5. 

26 Idem, li vescovo Amjilochie Hotiniul e /'ltalia. Roma, lstituto per l'Europa Orientale. 1933. 
Se tipăreşte mai întâi în „L'Europa Orientale" Fasc. IX-X. 1933, p. 516-547. 

27 Idem, lo scrittore romeno Aron Densuşianu e /'Italia, Napoli, Arti Grafiche. 1936. Studiul 
se tipăreşte, mai întâi, în Memoria la R. Accademia di Archeologia, lei/ere e Belle Arii di Napoli. 
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Artemie Homorodeanu este studentul român din părţile Maramureşului pornit 
spre Italia să facă studii de medicină28 : Se naşte în Borşa, în 1853, face studii la 
Sighet şi Cluj şi se înscrie la Universitatea din Torino. Claudiu Isopescu cercetează 
Archiva delia R. Universita şi îl găseşte pe studentul român înregistrat de 
naţionalitate „ungur". Alături de medicină, Homorodeanu studiază la Torino 
româna şi italiana. Pregăteşte, în italiană, o gramatică română, pe care urma să o 
prefaţeze Giovanni Vegezzi-Ruscalla, profesorul său. Moare foarte tânăr, de ftizie, 
în 1877 şi lasă un mare număr de manuscrise, între care şi un jurnal de călătorie29 • 
Claudiu lsopescu relevă similitudinile stabilite de memorialist între viaţa materială 
şi spirituală a ţăranilor italieni şi a ţăranilor români din Maramureş. 

Romulus Scriban este poetul român care se îndreaptă şi el spre Torino pentru 
studii de drept unde îşi trece doctoratul în 1864. Se naşte la Burdujeni, lângă 
Suceava, în 183 8, într-o familie cu feţe bisericeşti şi cărturari. Ocupă funcţii 
administrative. Este profesor la Academia Comercială din Galaţi şi întocmeşte un 
tratat, Istoria economiei politice, a comerţului şi a navigaţiunii României, tipărit la 
Galaţi, în 1895. Întemeiază o revistă, „Dacia română" (1866-1867), căreia îi 
urmează „Dacia literară" (1868-1869) şi publică două culegeri de versuri: 
Încercări poetice ( 1860) şi Poezii ( 1866). Încetează din viaţă la Iaşi în 1912. 
Romulus Scriban - un filoitalian, cum îl prezintă Claudiu Isopescu30 

- activează ca 
secretar la Societatea Internaţională neolatină din Torino şi trimite ziarului 
„Românul" corespondenţe despre Italia. Închină o odă Geniului lui Cavour şi evocă 
Veneţia liberală în „Dacia română", revista sa. Scriban este un cântăreţ al Unirii, 
însufleţit de lupta poporului italian pentru unitatea naţională. 

Octavian Goga este „poetul pătimirii noastre", însufleţit de idealul unităţii 
naţionale. În studiul pe care i-1 consacră, II poeta Octavian Goga, Claudiu lsopescu 
invocă poeziile Rugăciune şi Oltul, drama Domnul notar şi articolele politice din 
Mustul care fierbe şi Precursorii. Scoatl! încheierea că poezia sa este „una rozza, 
un paese, un ideale"31

• 

Claudiu lsopescu nu pierde din vedere nici presa românească, în care se dau 
informaţii despre italieni, şi nici pe cea italiană, în care se dau informaţii despre 
români3 

. Se reproduc multe documente şi extrase din aceste publicaţii şi este un 

28 Idem, Lo studente romeno Artemie Homorodeanu a Roma net 1876, Milano, Arti Grafiche 
r. Combi. 1941. Se tipăreşte. mai întâi, în ,.La Rassegna italo-romena" în aprilie 1941. 

29 Artemie Anderco, Un student în străinătate, acum o jumătate de veac. Maramureşeanul 
Artemie Anderco - jurnalul său - publicai cu o introducere de N. Iorga. Vălenii de Munte, 1934. 
Jurnalul descrie Napoli, Roma, Pisa, Genova, Parisul cu muzeele, bisericile şi grădinile, însă şi cu 
mizeria unei părţi a populaţiei pariziene. 

3° Claudiu lsopescu, li poeta Romo/os Scriban e /'Italia, Roma, Angelo Signorelli, 1943: 
Dicţionarul literaturii române de la origini până in 1900, Bucureşti, Editura Academici, 1979. 
p. 774. Se citează studiul lui Claudiu lsopescu. 

31 Idem. li poeta Octavian Goga, „La Rassegna italo-romena", XXI, nr. 5, mai, 1941, p. 6--12; 
Comemorazione de/poeta Octavian Goga [Milano, Arte Grafiche F. Combi, 1941]. 

32 Idem, La stampa periodica romeno-italiana in Romania e in Italia, Roma, lstituto per 
l'Europa Orientale, 1937. 
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excelent instrument de lucru. Din mărturii indirecte luăm cunoştinţă că elaborează 
şi alte studii care rămân îngropate în publicaţiile vremii. Am aminti studiul la 
leggenda de/ monastero de Argesci in Romania, publicat în „La Voce di Mantova", 
în l O august 1930. Un interes aparte prezintă studiul Eurico Amante e i romeni, 
rămas îngropat în paginile revistei „Rassegna italo-romena'', care prezintă cartea 
acestuia, la Nuova Carta di Europa in re/azione colie razze latine, tipărită la 
Torino în 1867. Eurico Amante (1812-1884) fondează revista „La Confederazione 
Latina" (1871-1872) în care se ocupă de politica unor guverne privind modificarea 
hărţii Europei. În atenţia sa stă propaganda panslavistă a Moscovei şi politica 
guvernelor de la Budapesta de subminare a Austriei şi dominare asupra celorlalte 
popoare în momentul constituirii dualismului austro-ungar33

. 

Mesagerul culturii române în Italia este preocupat să demonstreze că 
personalităţile din ţara noastră reprezentau diferite profesiuni şi domenii de 
activitate. Studiile se susţin pe o bună armătură ştiinţifică în care se fac permanent 
legături între istoriografia italiană şi cea română. Mare parte din studiile sale le 
adună într-un volum, Saggi romeno-italo-ispanici, pe care îl tipăreşte la Roma în 
194334

. Sunt, cum s-a putut vedea, texte de referinţă pentru cunoaşterea relaţiilor 
culturale româno-italiene în perioada interbelică. 

Paralel cu activitatea ştiinţifică, Claudiu Isopescu merge şi pe alte căi în 
promovarea valorilor culturii noastre naţionale în Italia. Informaţiile le luăm din 
corespondenţa sa cu N. lorga35

, cu Liviu Rebreanu36 şi cu instituţiile guvemamentale37
. 

Ţine conferinţe, între care şi cea de la Universitatea din Napoli, din 27 ianuarie, în 
care prezintă creaţia noastră populară, participă la organizarea Congresului de 

lJ Idem. Eurico Amante ei Romenia, „Rassegna italo-romena", XXI, nr. 7. iulie. 1941. p. 6-1 O. 
34 Idem. Saggi romeno-italo-ispanici. Roma, Angelo Signorreli. 1943. 
35 Claudiu lsopescu întreţine cu N. Iorga o bogată corespondenţă. care însumează 89 de 

scrisori expediate din Italia şi câteva din ţară între 1926 şi 1935. Se păstrează la Biblioteca Academici 
Române în Fondul N. Iorga. Corespondenţă, în mai multe volume. împreună cu scrisori primite şi de 
la alte persoane. Indicăm aceste volume în succesiunea numerotării lor: 333, 335, 342, 343. 344, 346. 
34~ 35~ 351, 35L 353, 35~ 35~ 35~ 36~ 361, 36~ 365. 36~ 37~ 37L 37~ 37~ 375. 37~ 37~ 
380, 387. 392. Scrisorile au fost fotocopiate de Dragoş Luchian ( 1932-1997), consătean cu Claudiu 
Isopescu şi sunt grupate în patru plicuri: I- patru scrisori din 1926, patru scrisori din 1927, opt 
scrisori din 1928; II - 32 scrisori din 1929; III - 13 scrisori din 1930; IV -21 scrisori din 1931, şase 
scrisori din 1932, o scrisoare din 1935. 

36 Scrisorile către L. Rebreanu se păstrează la Biblioteca Academiei Române. în Fondul Liviu 
Rebreanu. Corespondenţă. sub colele S 54 (1--61)/CMLXIV. Suni scrisori expedia-= de Claudiu 
lsopescu între anii 1926-1942 şi 16 scrisori, cele mai multe nedatate. trimise de Venera lsopescu, 
născută lordanovici. soţia sa. Scrisorile sunt dactilografiate de Dragoş Luchian şi se păstrează legate 
într-un dosar nepaginat. Acesta intenţiona să publice corespondenţa în volum. Atât scrisorile către 
N. Iorga, cât şi cele către Liviu Rebreanu ne-au fost puse la dispoziţie de doamna Luchian. după 
încetarea din viaţă a soţului ei. 

37 Documentele către instituţiile guvernamentale, la care trimitem, au fost publicate de Pavel 
Ţugui în studiul Claudiu Jsopescu, animatorul traducerilor în limba italiană a literaturii române. 
menţionat mai sus, din .,Glasul Bucovinei", IV, nr. 3 [iulie-septembrie] 1997, p. 3~2. nr. 4 
[octombrie--<lecembrie] 1997, p. 32-43, V. nr. 2 (aprilie-iunie] 1998. p. 25-32. 
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Studii Române, ţinut în aprilie 1928, în care susţine două comunicări, una despre 
Gheorghe Asachi38

• Fondeaz.ă Asociaţia italo-română în 18 decembrie 1931. 
„Doresc să vă spun cu toată bucuria - îl informeaz.ă pe N. Iorga în scrisoarea din 
19 decembrie 1931 - că ieri a fost inaugurată cu multă pompă Asociaţia noastră 
italo-română. Atât domnul Bertoni cât şi dl Zănescu au avut frumoase cuvinte de 
admiraţie pentru opera Dv. ceea ce a stârnit ovaţiile întregii săli arhipline, domnul 
Bertoni a tăcut apoi o splendidă conferinţă despre umorul lui Caragiale. Au fost 
academicieni, senatori ca prof. Cian şi Exc. Sa Calisse, preşed[intele] Consiliului 
de Stat, decanul Fac[ultăţii! de Litere, dl Cardinali, foarte mulţi profesori universitari, 
scriitori, ziarişti, studenţi" 9

. Organizeaz.ă la Roma, în octombrie 1931, o expoziţie 
la Librăria Trevers în Galeria Biffi, în care prezintă publicului italian cărţile 
româneşti tipărite în italiană, fotografii ale bisericilor din România, costume 
româneşti, peisaje din ţară. „L-am rugat pe dl Prof. Mario Ruffini - îi scrie lui 
N. Iorga în 30 octombrie 1931 - să organizeze o asemenea expoziţie la Torino - se 
va deschide la 15 noem[ vrie] - iar pe dl Nicolae Alexandrescu la Milano; acolo 
expoziţia va fi făcută sub auspiciile Soc[ietăţii] «Nueva Vitta» în decembrie. Mă 
voi interesa ca asemenea expoziţii să se organizeze la Genova, Florenţa, Neapole şi 
Palermo. E tot ce putem face în completa lipsă de fonduri în care ne găsim şi 
propaganda în folosul ţării nu se poate face fără bani'.4°. 

Problema lipsei fondurilor materiale este pusă în discuţie de Claudiu Isopescu 
în aproape toate scrisorile sale către N. Iorga şi Liviu Rebreanu şi spera ca în 
guvernarea lui N. Iorga ( 18 aprilie 1931 - 31 mai 1932) să fie sprijinit în activitatea 
sa. Compară situaţia în care se găsea cu cea a intelectualilor unguri, cu susţinere 
financiară din partea statului, să facă propagandă împotriva României. O carte, Ne/ 
cuore dei magiari, asupra căreia îi atrage atenţia lui N. Iorga în scrisoarea din 
27 mai 1929, căuta să acrediteze opinia că Transilvania era maghiară. Claudiu 
lsopescu răspunde propagandei ungare cu un articol, Tradizioni pofiulari di 
Transilvania, pe care îl publică în „Corriere di Catania'', 27 mai 1929 1

• Atrage 
atenţia în aceeaşi scrisoare că Biroul de presă din Italia al guvernului român nu 
întreprindea nimic împotriva propagandei ungare de denigrare a ţării noastre. 
Considera că situaţia era deosebit de îngrijorătoare prin faptul că la propaganda 

18 Conferinţa La poesia popolare romena am prezentat-o mai sus. Se tipăreşte, mai întâi, în „II 
giomale di Politica e di Letteratura" în I 927. Colecţia revistei este incompletli în Biblioteca 
Academiei Române. Claudiu lsopescu reproduce în demonstraţia sa exemple de doine şi Mioriţa în 
traducere italianli. Studiul li poeta G. Asachi a Roma 1808--1812, se tipăreşte, mai întâi, în Atti def I 
Congresso Nazionale di Studi Romani în 1928. 

39 N. Iorga. Fondul Corespondenţă, voi. 376, fila 105. Giulio Bertoni prefaţeazli, cum vom 
arăta mai departe, O scrisoare pierdută în traducerea lui Claudiu lsopescu şi A. Silvestri-Giorgi. 
Vittorio Cian, senator, conducea revista „li Giomale Storico delia Letteratura Italiano". Carlo Calisse 
( 1859-1945), preşedintele Consiliului de Stat, profesor de istoria dreptului, autor de tratate de 
specialitate. I se citeazli mai des Corso di diritto italiano (1891). 

40 Ibidem, voi. 374, fila 184. Mario Ruffini (1896-?), Nicolae I. Alexandrescu (1884-?), 
ziarist, corespondent din Milano al ziarului „Viitorul" şi al revistelor „Rampa" şi „Cinema''. 

41 Ibidem, voi. 350, p. 138. 
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ungară se asociară şi unele personalităţi italiene. Claudiu lsopescu îi atrage atenţia 
lui N. Iorga, în scrisoarea din 14 octombrie 1929, asupra cărţii l 'Ungheria 
întocmită de mai mulţi cercetători unguri, la care se alătură şi Tagliavini, 
cunoscutul lingvist şi filolog italian. El propune să întocmească un asemenea 
volum şi pentru România şi solicită sprijinul lui N. Iorga şi prin el altor cercetători 
din ţară42 • Iniţiativa sa nu găseşte răspunsul sperat. 

Corespondenţa lui Claudiu lsopescu cu N. Iorga este revelatoare şi pentru 
conduita reprezentanţilor români în Italia. În 5 mai 1929 se înfiinţează la Veneţia 
Casa românească, în 9 iunie 1929 se comemorează personalitatea lui lnocenţiu 

Micu Clain, în 17 iunie 1929 se inaugurează Congresul mondial al bibliotecilor, în 
l O noiembrie 1929 are loc la Liceum romano proiecţia filmului lui Tiberiu 
Brediceanu cu jocuri populare româneşti43 • Persoanele oficiale de la reprezentanţele 
noastre din Italia nu participă la aceste manifestaţii. Claudiu Isopescu deplânge 
această conduită a diplomaţilor români. Avea motive să fie întristat. Persoane ca 
Theodor Solacolu, ataşatul de presă al guvernului român, nu desîaşura nici o 
activitate în promovarea culturii române în Italia. Se ocupa în schimb, cu 
denigrarea activităţii lui Claudiu Isopescu, atrăgându-l şi pe Eugen Pom în această 
campanie, şi pregăteau în colaborare şi o broşură contra acestuia. Claudiu Isopescu 
se plânge în scrisoarea către N. Iorga din 26 iulie 1929 de suferinţele morale la care 
era supus şi de timpul pierdut să răspundă la atacurile unor impostori44

• Îl pândea 
primejdia să fie înlocuit şi de la catedra de la Universitate. În corespondenţa cu 
N. Iorga găsim o scrisoare către Rectorul Universităţii din Roma din 15 iunie 1929, 
semnată de trei persoane, în care se critică slaba activitate a lui Theodor Solacolu şi 
se atrage atenţia asupra activităţii rodnice a lui Claudiu Isopescu în raport cu cea a 
ataşatului de presă, care se reducea numai la câteva articole. „Tânărul şi însufleţitul 
prof. Claudiu lsopescu - se arată în scrisoare - care în anii din urmă a desfăşurat o 
activitate culturală şi a tăcut atâta propagandă românească cât nu credem că a reuşit 
să facă altcineva în vreo altă ţară, cu toate că presa italiană are ordin să nu se ocupe 
de România""15

• Semnatarii scrisorii au în vedere acea parte a presei italiene câştigată 
pentru propaganda ungară împotriva ţării noastre. 

Claudiu lsopescu considera că în asemenea condiţii se impunea să cultive 
prietenia oamenilor de ştiinţă şi a profesorilor de la Universităţile italiene. Face 
guvernului român o propunere surprinzătoare şi solicită să se acorde decoraţii din 
partea statului român mai multor personalităţi italiene. În anexa la scrisoarea către 
N. Iorga din 29 aprilie 1929 găsim lista cu numele lor, cu specificarea poziţiei în 

42 Ibidem, voi. 352, fila 44. În voi. 372, fila 271, 272, 273, 274 se păstrează o scrisoare a lui 
N.I. Alexandrescu, trimisă din Milano în 18 decembrie 1831, în care ii infonnează pe Claudiu 
Jsopescu, „ataşat de Presă pe lângă Legaţiunea din Roma", despre atacurile doamnei Zoe Gârbea 
Tomellini din Conferinţa ţinută la Milano în li dec. 1931, împotriva României şi în favoarea 
Ungariei. 

43 Ibidem, voi. 350, fila 77, voi. 351, fila 94, voi. 351, fila 138, voi. 354, fila 179. 
44 Ibidem, voi. 353, fila 285. 
45 Ibidem, voi. 351. fila 179, 180. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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învăţământ, în parlament şi cu distincţiile oficiale. Sunt zece personalităţi italiene: 
prof. Girgio Oei Yecchio, fost lector al Universităţii din Roma, Mare Ofiţer al Stelei, 
prof. Giuseppe Cardinali, decanul Facultăţii de Litere, Mare Ofiţer al Coroanei, 
prof. Federico Millosevich (senator), rectorul Universităţii din Roma, Mare Ofiţer al 
Stelei, prof. Giovanni Gentile (senator), fost ministru de Instrucţie, Mare Ofiţer, 

prof. Francesco Ercole (deputat), rectorul Universităţii din Palenno, Mare Ofiţer al 
Stelei, prof. Giulio Bertoni, de la Universitatea din Roma, Mare Ofiţer al Coroanei, 
prof. Matteo Bartoli, Universitatea Torino, Mare Ofiţer al Coroanei, prof. Ezio Levi, 
Universitatea Napoli, Comandor al Coroanei, prof. Riccardo Riccardi, Universitatea 
Roma, Comandor al Coroanei, prof. Vittoria Rossi, fost rector al Universităţii din 
Padova, acum prof. la Universitatea din Roma, Comandor al Coroanei46

. 

Guvernul român acceptă propunerea şi N. Iorga este desemnat să înmâneze 
distincţiile. Solemnitatea acordării lor se ţine pe 1 O mai 1929. Claudiu Isopescu îi 
comunică lui N. Iorga, în 12 mai 1929, relatările din presă asupra solemnităţii 
decernării şi opiniile profesorilor Gentile, Cardinali şi Bertoni „foarte recunoscători 
de distincţia ce au primit-o". Îi trimite şi decupări din ziarele „Giornale d'ltalia" şi 
L'Impero", privind solemnitatea47

• Mai mulţi dintre profesorii decoraţi se alătură 
lui Claudiu lsopescu, cum vom arăta mai departe şi în alte acţiuni întreprinse în 
promovarea valorilor noastre naţionale în Italia. 

Cercetătorul român solicită, îndată după decorarea profesorilor italieni, să fie 
primit în audienţă de Benito Mussolini, şeful statului italian. Audienţa are loc în 
13 noiembrie 1929 şi este prezentat de Balbino Giuliano, ministrul de Instrucţie. 
Claudiu lsopescu prezintă volumele traduse în italiană din scriitori români şi are 
surpriza să constate că Mussolini cunoaşte activitatea sa. Se interesează de viaţa 
politică din România şi face observaţia că statul român se impunea să construiască 
o clădire nouă pentru Şcoala Română din Roma. Asupra acestei audienţe se dă şi 
un comunicat în presa italiană48 • 

Prestigiul pe care şi-l câştigă Claudiu Isopescu în cercurile culturale interne şi 
într-o oarecare măsură şi în cele politice îi îngăduie să implice în activitatea sa şi 
unii intelectuali italieni. Aceştia publică articole despre România şi fac traduceri 
din literatura noastră. În scrisoarea către N. Iorga, din iunie 1929, pe care o 
reproducem, prezintă patru din colaboratorii săi. 

a) „D-na Agnesia Silvestri: 
O făclie de Paşti de Caragiale [trad.] în ziarul «România» 
O nuvelă de Agârbicianu [trad.] în ziarul «România» 
La mia terra de Regina Maria [trad.]: volum apărut 
Mala Sorte de Caragiale [trad.]: „ „ 
Suflete tari de Camil Petrescu [trad.]: sub tipar 
Jon de Rebreanu [trad.]: sub tipar 

46 Ibidem, voi. 349, lila 154. 
47 Ibidem, voi. 350, fila 89. 
48 Ibidem, voi. 354, fila 213. 
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Actul al Vl-lea de D.D. Pătrăşcanu 
Scrisoarea pierdută de Caragiale [trad.]: e în lucru. 

b) Enzo Loreti: 
Romenia, figlia di Roma, în rev. «Gran Mondo», Roma, april. 
Michele Eminescu, în «Gazzetta di Venezia», Venezia, 9 mart. 
Brătescu-Voineşti, în «Sera», Milano, 16 iunie 1928 

279 

Capolavori delia poesia popolare romena, în «Lavoro d'ltalia», 28 iunie 
1928 
I. Eliade Radulescu, în «La Sera», Milano, 15 iulie [19]28 
M. Eminescu, în «Popolo di Roma», 18 iulie [ 19]28 
Albori e sviluppi del latinism o romeno, în rev. «Costruire», nov. [ 19]28 
Metamorfosi de Brăt. - Voineşti [trad.] în «lmpero», Roma, 10 april [19]28 
Rebreanu, li canto dell'amore [trad.], în «Lavoro d'ltalia», 11 noem. 
La tempesta di E. Gârleanu [trad.] în «Due lire di novelle», 20 ian. 
li padrone di Rebreanu [trad.] în «Le grandi Firme», l mart. [ 19]29 
L'Universita estiva de N. Iorga in Romania, în «La Lettura» iulie 1929 
N icolino Bugia şi alte 3 nuvele de Brăt. - Voineşti, ed. «Maia» [ 19]29 
Servil ia şi alte 3 nuvele de Rebreanu, ed. «Maia» [ 19]29 
Pădurea spânzuraţilor de Rebreanu, în lucru 
8 nuvele traduse şi publicate în cele 2 fasc. rom. din «Due lire di 
novelle». 

c) Basilio Cialdea 
La Romani nella luce delia sua storia: N. Iorga în «Europa Orientale», 
IV-V, 1928 
li decennale dell'adunata di Alba Iulia~ în «Eur.[opa] Orientale», IX-~11, 

Visioni di Bucarest. Curtea de Argeş, vecchia capitale valaca, în 
«Mattino», Neapole, 4 ott. [ 19]28 
La nuova opera di N. Iorga, în «Lavoro d'ltalia», 20 mai 28 
Giorgio Cosbuc, în Lavori d'ltalia», 7 Iulie [19]28 
Romanitâ e cultura romena in Italia, în «Resto del Carleno», Bologna, 
5 Iunie 1928 
La Latinita dei romeni, în «Popolo di Roma», 14 aug. [19]28 
Aspetti vecchi e nuovi di Cluj, în «L 'Ora», Palermo, 20 Dec. 1928 
Văleni de Munte, în «Gazetta di Venezia», 30 Nov. [I 9]28 
Un amico dell' Italia: N. Iorga, «Regime fascista», 26 mart. [ 19]29 
Vecchi monasteri moldavi, «Regime fascista», Cremona, 30 april 29 
Kiriţescu, La Romania nella guerra mondiale, [trad.] în rev. «Costruire», 
Mai [19]28 
li ramo di nelo di Iov [trad.] în «li Tevere», Roma, 21 Oct. [ 19]28 
L'astronomo e ii dottore di N. Gane, [trad.] în «lmpero» Roma, 
17Noem. [19]28 
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L'amaca di D. Iov [trad.) în «Popolo di Roma», 7 Iulie [19)28 
La casetta di sabbia di Ces. Petrescu [trad.] în «Le Grandi Firme», 
15 april [ 19)29 

14 

Diplomazia di Caragiale [trad.] în «Le grandi Firme», 15 Ian. [ 19)29 
Iorga, Venezia ed i romeni [trad.] în «Europa Orientale», Ian-Febr. [19)29 
Five o'clock di Caragiale [trad.] în rev. «Bis», Torino, Ian. [19]29 
4 traduceri în cele două fascie. rom. din «Due livre di nouvelle» 
II Divorzio di Caragiale, «La Nuova Italia», Venezia 1929 
Nuvele de Ces. Petrescu, sub tipar 

d) Cesare Ruberti 
L'Universită estiva N. Iorga a Văleni, în «L'Ora» din Palermo 
La Signorina Sally de Lucia Manta [trad.] în «Popolo di Roma» 
Salice de Ion Gorun [trad.] în «Lavoro Fascista» 
Sinaia în Romania în «L'Ora» din Palermo 
3 traduceri în ultimul fascicol rom. din «Due lire di nouvele» 
Voi: Nuvele de Ion Gorun [trad.]: sub tipar 
Moara cu noroc de Ion Slavici: voi. în lucrare"49 

Tabloul schiţat de Claudiu Isopescu privind activitatea colaboratorilor săi 
este ilustrativ pentru cunoaşterea ariei de difuzare a valorilor culturii noastre 
naţionale prin mijlocirea presei italiene. 

Claudiu Isopescu considera că permanenţa culturii române într-o ţară 

occidentală nu se putea asigura fără concursul tinerelor generaţii din învăţământul 
superior. Activitatea sa în Universităţile italiene - ca şi în alte ţări - era condiţionată 
de posedarea titlurilor academice. Claudiu Isopescu se pregăteşte pentru doctorat şi 
îl susţine la Universitatea din Napoli în iulie 1928. Obţine calificativul, cum îl 
informează pe N. Iorga în scrisoarea din 14 iulie 1928, „massini voti e lodo"50

. 

Numeşte profesorii din comisie şi precizează că obţine calificativul maxim, care se 
acorda pentru asemenea examen în Italia. 

Consiliul Facultăţii de Litere şi Filosofie al Univesităţii din Roma face 
propunerea, în mai 1929, să i se încredinţeze cursul de limba şi literatura română. 
Se acordă şi acestei discipline statutul de materie obligatorie, cum aveau şi 
cursurile de limba şi literatura franceză şi cursurile de limba şi literatura engleză. 
Consiliul Facultăţii de Litere şi Filosofie transforma cursul său în curs oficial, cum 
arăta în scrisoarea către N. Iorga din 20 iunie 1929, şi îl numeşte conferenţiar 
„incaricato", însă fără plată51 • Senatul Universităţii din Roma îl numeşte profesor 
definitiv de limba şi literatura română în 1936, funcţie confirmată şi de Ministerul 
de Instrucţie al Italiei52

• Inaugurează un curs gratuit de limba şi literatura română la 
Universitatea din Roma încă din 15 decembrie 1926. Deschide acest curs, cum 

49 Ibidem, voi. 353, fila 9-10. 
so Ibidem. voi. 346, fila 204. 
51 Ibidem. voi. 351, fila 170. 
52 Pavel Ţugui, Claudiu lsopescu .... „Glasul Bucovinei", IV, nr. 3, 1997, p. 40. 
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arată în scrisoarea către N. Iorga, din 22 decembrie 1926, „numai din dragoste de 
ţară"53 . Asistă la deschiderea cursului, cum aflăm din aceeaşi scrisoare, un public 
numeros şi apar dări de seamă în mai multe ziare din Roma şi din provincie. Este 
invitat să ţină prelegeri la Napoli şi la alte Universităţi italiene, însă nu poate da 
curs acestei propuneri din cauza activităţii ştiinţifice. 

Claudiu Isopescu înfiinţează, la catedra sa, ca o primă măsură, o bibliotecă 
românească. Donează din biblioteca personală 70 de volume şi solicită să i se 
trimită şi din ţară publicaţii româneşti. Solicitările sale nu găsesc, cum arată în 
scrisoarea către N. Iorga, din 14 martie 1927, ecoul cuvenit54

• 

Cursul de limba şi literatura română era frecventat, în aprilie 1928, de 
17 studenţi, număr foarte mare la o catedră la începutul activităţii ei55

. Din 
scrisoarea către N. Iorga din I decembrie 1931 aflăm că îşi deschide cursul cu 
prezentarea literaturii sămănătoriste şi ţine prelegeri despre literatura română veche 
şi mişcarea literară din ţările europene. Prelegerile privind filologia le consacră 
foneticii consonantelor, iar la seminar se ocupă de opera lui I.L. Caragiale56

. 

Claudiu Isopescu ţine primul examen oficial cu studenţii săi în 17 iunie 1930. 
Se prezintă patru studenţi, care trec examenul cu succes, iar unul cu nota maximă, 
cu laudă. „Satisfacţia mea - îi scrie lui N. Iorga în 17 iunie 1930 - e că s-a făcut 
constatarea cât de multe cunoştinţe au studenţii nu numai în ceea ce priveşte limba 
şi filologia română, dar şi literatura noastră"57 . 

Studenţii italieni de la Catedra de limba şi literatura română sunt pregătiţi şi 

pentru doctorat. Cel dintâi care obţine acest titlu este Marcello Camilucci, cu o teză 
despre Panait Cerna, pe care o susţine în iunie 1932. Trece doctoratul cu „magna 
cum laude"58

• Cea de-a doua teză de doctorat este elaborată de studenta Anna 
Giambruno şi îi este consacrată lui Liviu Rebreanu. Este susţinută în octombrie 193 7. 
Din scrisoarea lui Isopescu către Liviu Rebreanu, din 30 noiembrie 1937, luăm 
cunoştinţă de metoda de lucru cu studenţii săi în elaborarea tezelor de doctorat: „La 
teze dau indicaţii bibliografice - arată Claudiu Isopescu -, sfătuiesc ordinea 
capitolelor, sugerez examen mai detailat a unor capitole, dar îi las pe ei să-şi spună 
sincer părerea. Orice teză poate fi discutată dar nu se poate tăgădui că pe lângă 
lucruri ce nu ne-ar putea conveni, sunt şi părţi bune"59

• Din corespondenţa cu 
N. Iorga şi L. Rebreanu şi din mărturii indirecte aflăm că pregătea cu studenţii săi 
teze de doctorat consacrate lui Petre Ispirescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea şi 
Vasile Voiculescu, în legătură cu care nu avem alte informaţii. 

Studenţii sunt îndrumaţi să întocmească studii monografice şi să facă 
traduceri din operele scriitorilor români. Problema care îi ocupa o bună parte din 

53 Fondul N. Iorga. Corespondenţă, voi. 335, fila 620. 
54 Ibidem, voi. 339, fila 540. 
55 Ibidem, voi. 346, fila 531. 
56 ibidem, voi. 375, p.25. 
57 Ibidem, voi. 359, 13. 
58 Ibidem, voi. 380, 102. 
59 Liviu Rebreanu. Fondul Corespondenţă, S 45 (47)/CMLXIV. 
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timp şi îi mai aducea mari supărări priveşte susţinerea financiară pentru tipărirea 
acestor lucrări. Corespondenţa cu N. Iorga, L. Rebreanu şi organele administrative 
din ţară şi din Italia este şi un jurnal al acestor demersuri. Claudiu Isopescu se 
simte jenat să arate că leafa sa era sub nivelul celei a portarului de la reprezentanţa 
României din Roma şi nu se compara nici pe departe, cu cea a unui ataşat de presă. 
ca Th. Solacolu, care nu făcea nimic pentru ţară. Situaţia sa era jenantă şi în raport 
cu cea a ataşaţilor culturali ai Ungariei, Poloniei ori Bulgariei. Claudiu Isopescu 
contractează tipărirea lucrărilor la mai multe edituri italiene şi intră în mari 
încurcături financiare. Angajează leafa sa în speranţa primirii sumelor propuse. 
Acestea nu sosesc la timp şi niciodată la nivelul solicitat. 

Studenţii italieni elaborează, sub îndrumarea sa, studii monografice despre 
George Coşbuc, I.L. Caragiale, Panait Cerna, Liviu Rebreanu, Emil Gârleanu, 
Ion Al. Brătescu-Voineşti. Monografia lui Marcello Camilucci, La vita e I 'opere 
di Panait Cerna este teza de doctorat susţinută în 1932. Teză de doctorat este şi 
monografia Annei Giambruno, Un naturalista romeno Livio Rebreano susţinută 
în 1937. Din scrisoarea lui Claudiu Isopescu către Liviu Rebreanu din 
30 noiembrie 193 7, aflăm că monografia consacrată prozatorului a fost restrânsă 
din lipsă de susţinere financiară. Interesant de observat că Liviu Rebreanu, 
preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români şi director al Teatrului Naţional nu dă 
curs invitaţiei să susţină financiar asemenea lucrări. Monografia „a trebuit din 
nenorocire să fie redusă, pe care am publicat-o pe banii noştri. pe care îi scot cu 
cleştele şi atât de puţini"60 . 

Claudiu Isopescu înfiinţează Piccola Biblioteca Romena, în care tipăreşte 
aceste studii monografice61

• Include în această colecţie şi lucrările unor cercetători 
consacraţi, ca: Mario Ruffini62 şi Ramiro Ortiz63

. Include în colecţie şi două din 
volumele sale, La stampa periodica romeno-italiano in Romania e in Italia (nr. 5) 
şi Saggi romeno-italo-ispanice (nr. 11 ). 

Ocupă un loc aparte în programul lui Claudiu Isopescu difuzarea 
literaturii în Italia prin traduceri din scriitori români. Deschide această secţiune 

60 Ibidem. 
61 Lucia Santangelo, Georgio Cosbuc ne/la vitae ne/le opere. Roma. 1934 (Piccolo biblioteca 

rumena, I); Anna Colombo, Vita e opere di Ion Luca Caragiale, Roma, 1934 (Piccolo biblioteca 
romena, 2); Marcello Carnilicci, la vita I 'opere di Panait Cerna, Roma, 1935 (Piccolo biblioteca 
romena, 3); Anna Giambruno, Un naturalista romeno. Livio Rebreanu, Roma. lnstituto per I 'Europa 
Orientale, 193 7 (Piccolo biblioteca rumena, 4); Lena Bevilacqua, Emilio Gârleanu ne/la vita e ne/le 
opere, Roma, 1939 (Piccolo biblioteca romena, 6); Walter Roccato, I.Al. Brătescu-Voineşti navelliere, 
Roma, 1939 (Piccolo biblioteca romena, 7). 

62 Mario Ruffini, la scuola latinista romena (1780-1871). Studio storico-filologico. Roma. 
1941 (Piccolo biblioteca romena, 8); li problema delia romani/a ne/la Dacia Traiana (Studio storico
filologico ), Roma. 1941 (Piccolo biblioteca romena a cura di Claudio lsopescu. I 0). 

61 Rarniro Oritz. le//eratura romena, Roma, 1941 (Piccolo biblioteca romena a cura di Claudio 
lsopescu, 9). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cu Costache Negruzzi
64

, ca să treacă la marii clasici Creangă65 Caragiale66 şi 
Slavici

67 şi să o continue cu Duiliu Zamfirescu68
, M. Sadoveanu69 Ion Al. 

B - V . .10 I A ~ b' . 11 I G n 7J ratescu- omeştt , on gar 1c1anu , on orun -, D.D. Pătrăşcanu ·, Caton 

64 
Constantino Negruzzi. Alessandro Lăpuşneanu, lrad. di Maria Bulciolu. Lanciano. Dott. 

Cino Carabba, [ 1931). Curpinde: Alessandro Lăpuşneanu, Sobieschi i rome ni, Scene contemporane, 
Nero sul - bianco, Dale Lettre a un amico. 

65 Ion Creangă, Ricordi d'infanzia, Prima traduzione dai romeno di A. Silvestri-Gcorgi. 
Prefazione di R. Corso. Firenze, „La Nuova Italia" Editrice [ 1931] (Serie „Scriitori romeni a curso di 
Claudio Isopescu). Cuprinde Amintiri din copilărie şi povestirile II pope spirito, Giovanni nota e 
I 'unita, Giovanni nota e ii principe Cuza, conpar Nichiforo Mario/o. 

66 l.L. Caragiale, Una lettera amarreta. Prima trad. dai romeno di C. lsopescu e Al. Sivestri -
Georgi. Prefazione de Giulio Bertoni. Perugia - Venezia „La Nuova Italia" Editrice [1929) (Scriitori 
romcni a cura di C. Jsopescu). Curpinde: ll divorzio, Un uomo fortunato. Amici, Diplomazia, 
Atmosfera carica, Visila, Fa caldo, High life, venticingue minuti, II trionfo de/ talento, Five o 'clock, 
Boris Sarafoff. 

67 Ioan Slavici, li mulina del/afortuna. Traduzioni dai romeno di Cesare Ruberti. Prefazioni di 
Vincenzo Crescini. Perugia - Venezia, „La Nuova Italia" Editrice, 1930 (Scriitori moderni. Seric 
,.Scriittori romeni"). Cuprinde li mulina delia for/una, Scormon, La for/una. Moara cu noroc în 
traducerea lui Cesare Ruberti este reprodusă fragmentar de Ramiro Ortiz în Letteratura romena. 
Roma, Angeito Signorelli, 1941, p. 111-113. 

68 Duilio Zamfirescu, La vita in campagna. A cura di A. Silvestri-Giorgi. Torino. Uniune 
Tipografica, Editrice Torinese. 1932 (I. Grandi Scriitori Stranicri dirita da Arturo Farinelli 
dell' Academia d'ltalia). 

69 M. Sadoveanu, li mulina sul Siret. Trad. di L. Santangelo. Prefazione di G.B. Angiolctti. 
Firenze-Perugia-Venezia „Novissima Editrice" [1932] (Biblioteca romena a cura di C. lsopescu): la 
croce dei Răzesci. Romanzo. Trad. di A. Silvestri-Giorgi. Lanciano. Dott Gino Carabba Editorc. 
[1933) (Scrittori italiano e stanicri). O altă lucrare a lui Sadoveanu, Ne/la foresta di Petrişor se 
publică în traducerea lui Alfredo Grillo în revista „Convivium" din Torino în 1929 (nr. 6, p. 734-740). 

70 I.Al. Brătescu-Voineşti, Nicolino Bugia. Traduzioni di Enzo Loreti. Milano, [Ediziom: 
.,Maia"], 1928 (Romanzieri d'ogni). Curpinde: Nico/ino Bugia, l 'Ultima /el/era di Mişu Cerescu şi 

Ombre e luci. 
71 Ion Agârbicianu. Due amori. Prima versione dai romeno di Nclla Collini; Prefazioni di 

Augusto Garsia. Perugia - Venezia. „La Nuova Italia" Editrice, [1929] (Narratori moderni. Scriitori 
moderni). Cuprinde: Due amori. Fefeleaga. La feste. Precupaş, La carrozzina verde, Viole/le, La 
candelina. L 'Jmpero de/ si/enzio, Mistero. Povestirea La cande/ina se tipăreşte mai întâi, în aceeaşi 
traducere, în „Due lire di novelle" în 1929 (nr. 6, 20 martie, p. 38-42). Tot în „Due lire di novelle'' se 
tipăreşte şi La pensione în 1921 (nr. 7, 5 aprilie. p. 28-31); Stana. Romanzo [Indroduzionc di 
Leonardo Kocienski: Traduzione di Vera Mollajoli). Lanc.iano, Gino Carabba Editure f 1931] 
(Scrittori italiani e stranieri). 

72 Ion Gorun, li principe Azzurro. Traduzione di Caludio Isopescu. Milano, Edizione, „La 
Spiga", 1930. Cuprinde li salice, Ricompensa meritate, Pesco d'aprilie, li tallone d'Achille. Un sogno 
svanito, li salo/Io, La signora Clipici socialista, Nobile discendenza. li principe A=zurro. Un 
Nichelina Nero, A due passi, Una cura fa/lila. Una societa necessaria. Psicologia. Storia di una 
cambiale, ln campagna, Da dove non c 'e ritorno, li dovere. 

73 Demetrio Pătrăşcanu, la signora Cuparenco. Novelle umoristichc. Prima versione dai 
romeno di Venere lsopescu. Prefazione di Umberto Biscottini. Perugia - Venezia.. „La Nuova Italia" 
Editrice f 1929) (Scrittori romeni a cura di C. lsopcscu). Cuprinde: La signora Cuparencu. Tra gli 
atrigli de/ tiranno, li registro delia signora Pompiliu, li poeta el i suoi ammiratori, Un manire 
de/ 'igene, li vincitore di Napo/eone, l 'ebreo di Bucarest, Cin pranzo di gala. 
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Theodorian74 Liviu Rebreanu75
, Cezar Petrescu76

, Camil Petrescu77
• Să-l alăturăm 

şi pe N. Iorga, cu scrieri literare78 şi istorice79
. 

Claudiu lsopescu trimite un raport către Directorul Serviciului de Presă şi 
Propagandă din Bucureşti, în care întocmeşte un tablou al traducerilor efectuate sub 
îndrumarea sa între 1927 şi 1932, în vederea obţinerii unor subvenţii80 . Sunt incluse 
în acest raport opere din scriitorii români, tipărite în volume care însă nu au intrat în 
fondurile Bibliotecii Academiei Române, şi altele de Barbu Ştefănescu-Delavrancea, 
Gib. Mihăescu, Marino Moscu, propuse să apară, însă care nu ştim să se fi tipărit. 
Raportul se deschide, cum am arătat, cu anul 1927 şi se înregistrează o singură 
traducere Mihail Eminescu Poesie, realizată de Ramiro Ortiz şi tipărita în ltalia81

• 

74 Caton Theodorian, /. Bujorescu. Commedia dramatica Traduzione di V. lsopescu. 
lndroduzione di Umberto Biscottini. Lanciano, G. Carabba, Editore [1931]. Pe coperta finală sunt 
trecute o parte din lucrările tipărite sub îndrumarea lui C. lsopescu, între care şi una de I.L. Caragiale. 
Mala sorte, precum şi lucrări din alţi scriitori români. 

71 Livio Rebreanu, Servi/ia. Romanzo. Traduzione dai romeno di Enzo Loreti. Milano, Casa 
Editrice „Maia". 1929 (Co liana di prosatori romeni); la foresta degli impiccati. Romanzo di guerra. 
Traduzioni di Enzo Loreti. Prefazioni di Luigi Tonelli. Perugia - Vcnezia, „La Nuova Italia'" Editrice 
[ 1930). (Narratori moderni. Scrittori romeni); Ciuleandra. Unica traduzioni autorizzata dai romeno di 
Venere lsopescu. Prefazione di Giulio Bertoni. Perugia - Venezia, „La Nuova Italia'' Editrice. 1930 
(Narratori moderni. Serie .,Scritori romeni"); Ion. Trad. Di A. Silvestri-Georgi I-II. Lanciano. 
G. Carab ba [ 1930], (Scrittori italiani e stranieri). 

76 Cezar Petrescu, la sinfonia fantastica. Prima versione italiana di A. Silvestri-Georgi. 
Prefazione di Augusto Garcia, Perugia - Venezia, „La Nuova Italia" Editrice, [1929), (Narratori 
moderni. Scrittori moderni. Scrittori romeni a cura di C. lsopescu); la vera morte de Guynmer. 
Traduzione di C. Ruberti e L. Cialdea. Perugia - Venezia, „Novissima" Editrice [1931], (Biblioteca 
romena a cura di C. lsopescu); La Capitale. A cura di Cesare Ruberti. Torino. Unione Tipogralico
Editrice Torinese, 1935, (Collana di traduzioni. I Grandi scrittori stranieri). 

77 Camil Petrescu, la pazzia di Andre Pietraru. Dramma in tre atti. Traduzioni di A. Silvcstri
Georgi. Venezia - Milano, „La Nuova Italia" Editrice, [1929], (Teatro Antico e Moderno. Scrinori 
romeni a cura di C. Isopescu). 

78 N. Iorga, Fratel/o pagano. Dramma. Traduzione V. Isopescu. Lanciano, G. Carabba Editore 
[1930]; II figlio perduto - la Fatalita. Drammi. Trad. de N. Collini. Lanciano, G. Carabba Editorc 
[1931 ]; l 'U/tima delie dee. Tragedia. Trad. di G. Lupi e A. Cotruş. Lanciano, G. Carabba Editore 
[1930]. Traduceri după originalele româneşti: Fratele păgân. Dramă în cinci acte. Văleni-de-Munte. 
Tipografia „Datina Românească", 1929; Fiul perdut. Dramă în trei acte. Ploieşti. Tipografia .. Datina 
Românească" din Vălenii-de-Munte, 1930; Cleopatra. Piesă în cinci acte. Bucureşti, Editura „Cartea 
Românească'', 1928. Gino Lupi şi Aron Cotruş propun pentru această piesă un titlu care le aparţine. 

79 N. Iorga, l 'Italia vista da un romeno. Prefazione di Giulio Bertoni. Milano. Edizione „La 
Spiga", 1930; l 'arte popolare in Romania. Traduzioni di A. Silvestri-Georgi. Roma. Anonima 
Romania Editoriale, [1930], (Publicazioni dell'Istituto per !'Europa Orientale); Ospeti romeni in 
Venezia (1570-1610). Una storia ch'e un romanzo ed un romnzo ch'e una storia. Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Nazionala, 1932; Per I 'Italia ne/la sua /otta. 
Traduzione del Prof. C. Perussi. Vălenii-de-Munte, Tipografia „Datina Românească", 1936. Ultimele 
două lucrări se traduc în afara programului lui Claudiu lsopescu, însă prezentau interes pentru italieni. 

80 Pavel Ţugui, Claudiu Jsopescu„.,„Glasul Bucovinei", V, nr. 2, 1998, p. 28-32. 
81 Mihail Eminescu. Poesie. Prima versione italiana dai teslo rumeno, con introduzione e note 

a cura di Ramiro Ortiz con un ritratto e un facsimil. Firenze, G.C. Sansoni Editore. [1927], (Biblioteca 
Sansoriana straniera 64 ). Se retipăreşte. cu acelaşi cuprins şi aceeaşi editură, în 1950. 
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Este o ediţie cuprinzătoare, care include în sumar 78 de poezii, între care Sonetele, 
Scrisorile, Luceafărul şi nu lipsesc nici poeziile din tinereţe şi chiar Cugetările 
sărmanului Dionis. Ediţia se bucură de o bună primire din partea criticii şi i se 
consacră numeroase recenzii, aproape toate laudative82

. Ediţia este o realizare care nu 
aparţine programului lui Claudiu lsopescu de traduceri din limba română. Stă 
mărturie faptul că în corespondenţa sa cu N. Iorga sau Liviu Rebreanu, până în 1928 
şi mai târziu nu se face nici o referire la ea. Eminescu stă în atenţia sa abia în 4 aprilie 
1928, când îl informează pe N. Iorga că doi din studenţii săi au publicat articole 
despre Eminescu, ca în scrisoarea din 28 aprilie 1928 să arate că nu-i putea îndruma 
să facă traduceri din operele în versuri83

• 

Aici stă şi explicaţia pentru faptul că operele traduse din scriitorii români sunt 
în proză. 

Un moment important în difuzarea literaturii române în Italia îl constituie 
apariţia numărului special din revista „Due lire di novelle", sub conducerea lui 
Al fi o Berretta, tipărit la Milano, în iulie 192884

• Din scrisoarea lui Claudiu Isopescu 
către Liviu Rebreanu, din 4 septembrie 192.8, aflăm că sunt incluşi în acest număr 
special consacrat prozei româneşti: M. Sadoveanu, L. Rebreanu, E. Bucuţă, 

C. Ardeleanu, E. Boureanul, I.Al. Brătescu-Voineşti, I.L. Caragiale, I. Slavici, 
C. Sandu-Aldea, Gib I. Mihăescu85 • Traducerile sunt făcute, după cum arată 
Claudiu Isopescu în scrisoarea către Liviu Rebreanu, din 12 septembrie 1928, de 
studenţii de la cursul său de limba şi literatura română. Revista se bucură de mare 
succes86

• Un an mai târziu, iese un nou număr din „Due lire di novelle", în care 
sunt incluse proze din alţi 16 scriitori care nu figurează în numărul special din 
192887

• Din scrisoarea lui Claudiu Isopescu adresată lui Liviu Rebreanu, se înţelege 
că sunt incluşi în acest număr: I. Dragoslav, I.C. Vissarion, Natalia Negru, Lucia 
Mantu, Otilia Cazimir88

. Această revistă este, sub conducerea lui Alfio Berretta, 
printre publicaţiile italiene cu cea mai largă deschidere faţă de literatura română. 

Corespondenţa cu N. Iorga şi Liviu Rebreanu oferă informaţii bogate cu 
privire la procesul de elaborare al acestor traduceri. Se cuvin reţinute scrisorile 
soţilor Isopescu, care au dramatizat romanul Ciuleandra şi solicită o descriere a 
jocului şi o înregistrare a muzicii care îl însoţeşte. Dacă se reprezenta, era prima 
piesă românească jucată în Italia89

. 

Claudiu lsopescu iniţiază şi susţine o acţiune fără precedent în raporturile 

82 Bibliografia Mihai Eminescu. 1866-1970. Volumul I. Opera, Bucureşti, Editura Academiei, 
1976, p. 96--97. 

83 N. Iorga, Fondul Corespondenţa, voi. 342, fila 421, voi. 346, fila 352. 
84 

•• Due lire di novelle", IV, 20 iulie, 1928. Colecţia de la Biblioteca Academiei Române este 
.,blocată''. Din informaţii indirecte, aflăm că se publică proze din zece scriitori români. 

8 ~ Fondul Liviu Rebreanu. Corespondenţa. S 45 (2)/CMLXIV. 
86 Ibidem, S 45 (3)/ CMLXIV. 
87 „Duc lire di novelle", V. 20 martie 1920. 
88 Fondul Liviu Rebreanu. Corespondenţa. S 45 (17)/CMLXIV. 
89 Ibidem, S 45 (48)/CMLXIV. 
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italo-române. Organizează, în înţelegere cu N. Iorga, participarea studenţilor italieni 
la cursurile de vară de la Vălenii-de-Munte. Corespondenţa sa cu N. Iorga este şi 
un jurnal al demersurilor sale pe lângă autorităţile româneşti, prin care stăruie să fie 
sprijinit în iniţiativa sa. Întâmpină mari dificultăţi în susţinerea financiară, dar 
studenţii italieni sunt prezenţi în fiecare vară la Vălenii-de-Munte, unde asistă la 
cursurile lui N. Iorga şi ale altor personalităţi din ţară şi din străinătate. Claudiu 
Isopescu îşi însoţeşte studenţii în tabăra de vară, împreună cu unii profesori italieni. 
Vine şi în Bucovina, în ţinutul natal. Scrisoarea sa către N. Iorga, din 12 august 
1931, este un document revelator: 

Brodina, 12 august 1931 

Ilustre Domnule Profesor, 

Suntem aici în Brodina, la poalele Carpaţilor, unde cu băi în râul Suceava şi cu excursii în 
munţii din împrejurimi mă străduiesc să-mi calmez nervii sdruncinaţi. Sunt puţini vilegiaturişti pe aici 
şi din nenorocire aproape toţi străini de limba noastră, pe care nici n-o cunosc cum ar trebui. 

Din Bucureşti studenţii italieni s'au întors la Văleni. iar noi am venit cu dş. dr. Lidia Gigliotti 
în Bucovina. A fost câteva zile musafira noastră şi cum se ocupă de istoria artelor, am dus-o la 
bisericile din Rădăuţi, Suceava, Voroneţ, Mănăstirea Humorului, la mănăstirile din Putna. Sucevita şi 
Dragomirna. O interesează mai mult Suceviţa şi va face o lucrare asupra acestei mănăstiri în limba 
italiană. Unnează să viziteze şi Castelul Peleş ca să studieze ana italiană de acolo. 

Regret mult că studentul Luigi Sal vini, care a publicat articolul de fond N Iorga e I 'Italia în 
revista lui Mussolini „Bibliografia fascista", a întârziat atât de mult în Polonia.. astfel că va putea unna 
abia 7-8 zile cursurile de la Văleni. Dacă cursurile pentru minoritari la Văleni vor continua şi după 
15 aug., îl voi sfătui să mai rămână la Văleni. 

Studenţii italieni vor pleca pentru 2 zile la laşi, 4 zile în Bucovina.. unde vor vedea ctitoriile 
voevozilor moldoveni, apoi prin Doma şi Măgura la Cluj, apoi la Oradea. Sibiu şi Arad. Astfel vor avea 
o ideie bună despre ţară şi vor putea publica articole despre România în presa italiană. Am şi cerut de la 
fiecare câte un articol despre Văleni şi altul despre Bucureşti. Am rugat Direcţia Presei să le trimită la 
Văleni cartea dv. Arte e letteratura dei Romeni ca să înţeleagă bine lucrurile ce le vor vedea. 

V'aş fi adânc recunoscător dacă aţi binevoi a le acorda atenţia de a-i primi pentru câteva 
minute, va fi cea mai mare onoare ce vor fi avut-o în România. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă 

devotat 
CI. lsopescu 

P.S. Sper că d-şoara Magda va fi primit ziarul .,Voce di Mantova" cu articolul d-lui Pirro Boz 
(Piero Bosio) despre „Magda Iorga". Un alt articol va apare în „Avaldo letterario" din Milano90

. 

90 N. Iorga. Fondul Corespondenţa, voi. 377, fila 50, 51; Magda Iorga, născută în 1908, 
studiază pictura la Paris Şi arta desenului. Ilustrează cartea lui Andre Tibal, La Roumanie. Profcsseur 
a l'Universite de Nancy. Preface de M. Auguste Gauvain. Avec huit planches hors texte. bandeux ct 
culs-de-lampe de M-elle Magda Iorga, Paris. Les Editions Bieder, 1930. Cele opt planşe sunt: 
I. România (hartă geografică şi politică), II. Delta Dunării şi Porţile de Fier, III. Bucureşti (Bulevardul 
Brătianu); Braşov (Revedere generală), IV. Tunne în Carpaţi, Pescari în Deltă. V. Salină, Petrol. VI. 
Ţărani din Bucovina, Ţărancă de N. Grigorescu. VIII. Hora, dans naţional, Un peisaj de munte. Cele 
cinci capitole se deschid şi se închid cu desene inspirate din istorir. din viaţa şi arta poporului român. 
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Studenţii care participă la cursurile de vară de la Vălenii-de-Munte şi 
călătoresc prin ţară, sunt impresionaţi de monumentele istorice, frumuseţea 
peisajelor din ţara noastră şi, în egală măsură, de ospitalitatea poporului român. 
„Pamilio s-a întors încântat - îl informează Claudiu Isopescu pe N. Iorga, în 
scrisoarea din 12 august 1930 - de tot ce-a văzut şi învăţat la noi şi mi-a vorbit cu 
admiraţie de atmosfera de bunătate şi de prietenie în care a trăit la Văleni"91 . 

Cursurile de la Vălenii-de-Munte şi călătoriile prin ţară completează, în mod 
fericit, pregătirea intelectuală a viitorilor propagatori ai valorilor culturii noastre 
naţionale în Italia. 

Claudiu Isopescu îi solicită sprijin lui N. Iorga, în calitatea sa de prim
ministru ( 18 aprilie 1931 - 31 mai 1932)92 şi în rezolvarea unor probleme familiale. 
„Fratele meu, directorul liceului din Rădăuţi, - îi comunica lui N. Iorga în 21 iunie 
1931 - îmi scrie: «Viaţa ei este pe sfârşite, veniţi cât mai curând.» Tot fratele meu 
îmi scrie că prefectul din Rădăuţi a plecat zilele trecute a treia o[a]ră la Bucureşti 
să intervină pentru anularea ordinului de transferare a fratelui meu, căpitan de 
jandarmi, Modest lsopescu, la Oradea, cum mama locuieşte la acest frate şi doreşte 
să rămână la el până la moarte, vă implor să binevoiţi a dispune ca fratele meu 
Modest să rămână la Rădăuţi. Prefectule foarte mulţumit de munca fratelui meu"93

. 

Emanoil Isopescu (1882-1955), profesor de latină, franceză şi germană, 

funcţionează ca director al Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi o perioadă 
foarte lungă (1919-1937)94

. Pregăteşte trecerea de !a învăţământul în limba 
germană la învăţământul în limba română. 

Prefect al judeţului Rădăuţi era, la acea dată, Ilie Vişan95 , director al Liceului 
„Eudoxiu Hurmuzachi" în 1937-193896

• Profesor de română, a sprijinit 
preocupările literare ale elevilor. 

Mama celor cinci fraţi se stinge din viaţă în 1932. Claudiu lsopescu vine la 
Rădăuţi, la parastasul mamei sale97

. Scrisoarea în care relatează despre prezenţa sa 
în Bucovina o trimite de la Roman, în 9 august 1932, şi este . penultima din 
corespondenţa cu istoricul român98

• Mai găsim în Fondul Iorga o singură scrisoare, 
trimisă de la Roma, în 2 martie 1935, în care se discută despre deplasarea lui 
Giulio Bertoni cu familia în România99

• Corespondenţa cu Claudiu lsopescu şi 
soţia sa continuă cu intermitenţe până în octombrie 1942. 

91 Ibidem, voi. 359, fila 124. 
92 Jon Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi (1916-1938). Bucureşti. Editura .. Silex·· 

1996, p. 85--90. 
93 N. Iorga. Fondul Corespondenţa, voi. 365, fila 207. 
94 Petru Bejem:ru, Luca Bejenaru, Ştefan Botezat, Viorica Goreac, Marian Olaru. Compendiu 

istoriografic al liceului „Eudoxiu Hurmuzachi''. laşi, Editura .. Bucovina", 1997. p. 30. 
95 Emil Satco, Ioan Pân1.ar, Prefectura. Repere istorice locale, [laşi], Editura Junimea, 1995, p. 76. 
96 Petru Bejenaru, Luca Bejenaru, .... op. cit., p. 30. 
97 N. Iorga. Fondul Corespondenţa, voi. 380. fila 70. 
98 Ibidem, voi. 387, fila S5. 
99 Ibidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Mesagerul culturii române în Italia este caracterizat de un cercetător italian 
cunoscut „un modesto e un generoso"100

• Activitatea sa, desfăşurată pe mai multe 
planuri, de care nu face caz, îl recomandă în adevăr ca pe un intelectual modest şi 
generos. Angajat în elaborarea de studii şi traduceri din scriitorii români, fără 

susţinere financiară corespunzătoare, asaltat de editori şi creditori, situaţia sa nu o 
dată dramatică, aminteşte de cea a unor eroi balzacieni în lupta cu adversităţile 
vieţii. Nu discutăm calitatea tuturor studiilor şi traducerilor, dar, se cuvine observat 
că măcar unele din ele se retipăresc ·în deceniile următoare 101 . Intelectualul 
bucovinean Claudiu Isopescu se impune - şi rămâne - cel mai reprezentativ 
mesager al culturii noastre naţionale peste hotare în perioada interbelică. 

CLAUDIU ISOPESCU, 
BOTE DER RUMĂNISCHEN SPIRITUALITĂT IN ITALIEN 

Zusammenfassung 

ln dem Studium Claudiu lsopescu - ein Bote der rumănischen Geistigkeit in Italien stellt 
D. Vatamaniuc die Tătigkeit des Bukowiner lntelcktuelles Claudiu lsopescu, cin Bote der rumăni
schen Kultur in ltalien, dar. Geboren in einer Lehrerfamilie, besucht C. lsopescu die Schule în 
Fratauţii Vechi, dann das Obergymnasium in Suceava und lăsst sich bei der Philosophiefakultăt der 
Czcrnowitzer Universităt einschreiben; spăter beendet er seine Studien an der Universităt aus 
Bukarest im Jahre 1920. Als sehr guter Kenner der romanischen Sprachen fâhrt er zur Rumănischen 
Schule. im Oktober 1923 nach Rom; dort widmet er sich der wissenschaftlichen Forschung und der 
Vcrbreitung der nationalen Kulturwerte in ltalien. C. lsopescus Forschungstătigkeit innerhalb der 
Rumănischen Schule folgt mehrere Richtungen: die Sammlung von Dokumenten Ober Rumanien. die 
Forderung der rumănischen kulturellen Werte in ltalien, die Hervorhebung unserer linguistischen 
Beziehungen mit der europăischen Latinităt, das Entwerfen von Studien uber rumănische 

Persilnlichkeiten aus dem italienischen Kulturraum, dic Wiedergabe von Dokumenten und Auszugen 
aus der italienischen und rumănischen Presse Ober Rumănen und Italiener. 

C. lsopescus wissenschaftliche Tătigkeit schliesst auch andere Beschăftigungen ein: Vortrăge, 
Teilnahme an der Veranstaltung des Kongresses der Rumllnischen Studien, Griindung der ltalienisch -
Rumănischen Gesellschaft, Briefwechsel mit rumănischen Pers6nlichkeiten (N. Iorga und L. Rebreanu) 
und Zusammenarbeit mit Vissenschaftlem. Seit 1929 halt C. lsopescu die Vorlesung Ober rumănische 
Sprache und Literatur an der Philologie-und Philosophiefakultăt dcr Universităt aus Rom. Seine 

100 Luigi Tonelli, Claudio /sopescu, Roma, Rassegna Nazionale, 1930, p. 6. 
101 Ion Creangă, Novelle. Traduzione e introduzione a cura di Anna Colombo. Torino, Unione 

Tipografico-Editrice Torinese, [1955]. Cuprinde poveştile de la Soacra cu trei nurori la Prostia 
omenească. Novelle i Ricordi d'infanza. Traduzione e introduzione a cura di Anna Colombo. Torino, 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, (1968], (Collana di traduzioni. I grandi scriitori stranieri 
fondata da Arturo Farinelli. Diretta da Giovanni Vittoria Amoretti). Reproduce textele din ediţia 

anterioară. la care adăuga Amintiri din copilărie. Duilio Zamfirescu, La vita in campagna. A cura di 
A. Silvestri-Giorgi. Quinta rustampa delia prima edizione. Torino, Unione Tipografico-Editrice 
Torinese. [1967); Liviu Rebreanu, La rivalta. Traduzione di Anna Colombo. Neapoli. G. Carabba 
Editore, [Citta di Castello, 1964) (Collana di narrativa diretta da Eraldo Miscia). 
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Tătigkeit aus dieser Zeit hat als Schwerpunkt die UntcrstUtzung der italienischen Studentcn zwecks ihrer 
Ausarbeitung von monographischen Studien Ober rumănische Schriftsteller. Diese Studien werden von 
der Piccolo biblioteca romena publiziert eine Bibliothek, die lsopescu gegrtlndet hat. 

Genauso wichtig fur lsopescus Tătigkeit ist die Verbreitung der rumănischen Literatur in 
ltalien durch Obersetzungen aus den Werken der rumănischen Schriftsteller. 

C. lsopescu bleibt einer der bedeutendsten Boten der rumănischen Kultur in Ausland în der 
zwischenkriegerischen Zeit. 
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ÎNVĂŢĂTORI ÎN VIAŢA LITERARĂ ŞI CULTURALĂ 
A BUCOVINEI ISTORICE 

VALERIAN I. PROCOPCIUC 

Învăţătorii din partea de nord a Ţării de Sus a Moldovei, multă vreme sub 
stăpânire străină, sunt întemeietorii literaturii didactice în provincia lor, scriitori, 
culegători de folclor şi susţinători ai instituţiilor culturale. Schiţăm un tablou cu 
numele dascălilor care s-au remarcat în domeniile amintite mai sus. Informaţii 
despre o parte dintre ei se găsesc într-o serie de lucrări consacrate istoriei literare şi 
vieţii culturale din această regiune1

• Am avut la dispoziţie pentru consultare şi 
lucrări în manuscris2

• Apelăm în demersul nostru şi la alte izvoare pe care Ic 
indicăm la locurile respective. 

I. LITERATURA DIDACTICĂ 

Înainte de anexarea Bucovinei la Imperiul Habsburgic în 1775, învăţământul 
elementar se desfăşura pe lângă mănăstiri; la Putna funcţiona, între 1758 şi 1786, şi 
o Academie Teologică3 . Iosif al II-iea (1780-1790), succesorul Mariei Terezia 

1 Constantin Loghin, Scriitori bucovineni ( 1924 ); Istoria literaturii române din Bucovina 
1775-1918 (1926, 1996); Istoria literaturii române (de la început până în zilele noastre ( 1926. 1945): 
Aspazia Munte. Neculai Pavel. Breviar de poezie bucovineană contemporană ( 1934 ): Mircea Streinul. 
Poeţi tineri bucovineni ( 1938); C. Loghin. Antologia scrisului bucovinean până la unire ( 1938): 
E. Ar. Zaharia. Antologie rădăuţeană (1943): I.V. Gora.ş, Învăţământul românesc în ţinutul Sucevei. 
1775-1918 (1975); Ioan V. Cocuz, Matei Hulubei, Presa românească în Bucovina. 1809-194./ 
( 1991 ); Ion Nistor, Istoria Bucovinei. Ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe ( 1991 ); 
N. Moscaliuc, I. Pânzar, Scriitori bucovineni ( 1992); Emil Satco, Ioan Pânzar, Dicţionar de literatură. 
Bucovina (1993); Mircea Grigoroviţă, Învăţământul în nordul Bucovinei. 1775--1944 (1993): 
Mihai Iacobcscu, Din istoria Bucovinei, voi. I (1774-1862), De la administraţia militară la 
autonomia provincială (1993); Mircea Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina. 1775-1944 
( 1994 ); Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina ( 1996). 

2 N. Simionovici, Din trecutul învăţământului românesc în Bucovina, în mai multe caiete: 
V. Boca, Articole, însemnări, cuvântări, în mai multe volume; manuscrisele din colecţia V. Boca din 
Botoşana (jud. Suceava). 

1 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I ( 1774-1862), De la administraţia militară la 
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 41. 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 291-301, Bucureşti, 1999 
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( 1740-1780) la conducerea Imperiului Habsburgic, introduce o serie de reforme4
, 

între care şi laicizarea învăţământului şi obligativitatea celui primar5
• Curtea din 

Viena urmărea să transforme provincia pe care o numeşte Bucovina într-un 
„hinterland" producător de venituri pentru Imperiu şi să rupă legăturile ei cu 
Moldova. 

Reformele lui Iosif al Ii-lea sunt introduse în Bucovina de Karl von 
Enzenberg, al doilea guvernator militar al provinciei (1778-1786). Enzenberg 
desfiinţează schiturile şi mănăstirile în 1784 şi dă o grea lovitură Bisericii Ortodoxe 
din Bucovina. Menţine numai trei mănăstiri, Putna, Dragomirna şi Suceviţa, cu un 
număr restrâns de călugări6 . Guvernatorul proclamă obligativitatea învăţământului 
primar cu predarea în limba română şi germană, ia măsuri pentru înfiinţarea unor 
şcoli nonnale, în care să se pregătească învăţătorii. La Cernăuţi funcţiona o 
Preparandie, cu un curs scurt de pregătire a învăţătorilor, pe care o transformă în 
Şcoală Nonnală (Nationalschulen) şi care începe să funcţioneze din I martie 17867

• 

Problema cea mai urgentă privea procurarea manualelor şcolare. 

Răspunderea pentru publicaţiile destinate Bucovinei revenea lui Vasile Balş, numit 
de Iosif al ll-lea, concep ist la Consiliul Aulic de Război, în 19 iunie 1783. Boierul 
bucovinean apelează la Ion Budai-Deleanu pentru traducerea lucrărilor oficiale şi a 
celor destinate învăţământului8 . Autorităţile administrative aduc în Bucovina de la 
Viena, cu începere din 1785, un număr de 4275 cărţi şcolare româneşti şi gennane 
pentru cele 300 de şcoli. Se aflau între aceste manuale: 1000 de cărţi de citire, 1000 
de cărţi de aritmetică 1 OOO de catehisme. Se trimit din Viena, în 1786, şi I OOO de 
exemplare din Carte trebuincioasă pentru davcăli, o lucrare pedagogică9 • Curtea 
din Viena acorda mare atenţie, cum se desprinde din cifrele de mai sus, 
învăţământului laic. 

Guvernatorul Bucovinei se orientează în recrutarea cadrelor didactice, 
cunoscătoare ale limbii române şi germane, spre Transilvania. De altfel şi 
Enzenberg venea din Transilvania, unde a funcţionat la comanda Regimentului li 
de grăniceri români din Năsăud, între 1764 şi 177810

, unde s-a remarcat ca bun 
gospodar, cu o conduită corectă faţă de românii transilvăneni. 

Anton de Marchi ( 1760-1819), cu care deschidem schiţele noastre 
biografice, este adus de Enzenberg din Transilvania în 1783 şi i se încredinţează 

4 Ibidem, p. 101-109. 
5 Mircea Grigorovită, Învăţământul în nordul Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1993, p. 37. 
6 M. lacobescu, op. cit., p. 287-304. 
7 M. Grigoroviţă, op. cit., p. 36. 
8 Lucia Protopopescu, Noi contribuţii la biografia lui Jon Budai-Deleanu - documente inedite, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1967, p. 91-98. 
9 I.V. Goraş, Învăţământul românesc în ţinutul Sucevei. 1775-1918. Bucureşti. Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1975, p. 136--137. 
10 Teodor Tanco. Virtus romana rediviva, voi. V, Memoria prezentului, Bistriţa. 1984, p. 215-219. 
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conducerea „şcolii capitale" din Cernăuţi 11 • Tot atunci este adus din Transilvania şi 
Francisc Iosif Thaillinger, să pregătească la Suceava o şcoală „model" pentru cele 
care urmau să se înfiinţeze în Bucovina. Nobil sas, cu studii la şcolile săseşti din 
Sibiu, nu cunoştea limba română, pe care o învaţă însă mai târziu. 

Lui Anton de Marchi (Marki), născut la Târgu-Mureş, i se atribuie origine 
italiană. Face studii de specialitate la Sibiu. Cunoscător al limbii române şi 

germane, se consacră organizării învăţământului românesc în Bucovina. Ajunge 
inspector de district, iar din 1814, inspector pentru învăţământul general din 
Bucovina. Întocmeşte, în 1789, primul orar şi stabile~te materiile care să se predea 
în clasele I şi a II-a. În probleme de învăţământ se orienta după Comenius. Este cel 
dintâi învăţător din Bucovina care trece, în condiţii deosebit de grele, la elaborarea 
literaturii didactice. Tipăreşte la Cernăuţi, în 1790, Câteva reguli pentru arta 
caligrafiei din sâmburile cărţii metodice, căreia îi urmează, în 1794, Gramatica 
româno-germană, în care introduce alfabetul latin, pentru prima dată în 
Bucovina12

. Tipăreşte la Viena, în 1805, şi o Carte de citire pentru şcolile nonnale. 
Un loc aparte ocupă, între lucrările lui Marchi, Extras din gramatica germano
română, tipărită la Viena în două ediţii, în 1808 şi 181 O. Lucrarea se adresa 
cadrelor didactice precum şi funcţionarilor administrativi, pentru însuşirea limbii 
române. Anton de Marchi tipăreşte ultima sa lucrare importantă la Buda în 1815, 
cu text bilingv, Arătare a slovelor, a împărţirei lor, a semnelor, a lungimii şi a 
scurtării şi a tonului, a împărţirii cuvintelor şi a despărţirii lor în slove, a 
semnelor, a tonului de cuvânt şi a vorbei şi semnelor deosebitoare, un studiu de 
fonetică şi morfologie a limbii române la nivelul acelor vremi. 

Documentele privind începuturile învăţământului în Bucovina arată că el se 
desfăşura în limba română. În Coţmani, comună cu populaţie majoritar 
românească, şcoala românească funcţionează până în 1817, când este rutenizată13 • 
Astăzi şi populaţia comunei este rutenizată. Constantin Morariu atrage şi el atenţia 
asupra rutenizării şcolilor şi a unei părţi a populaţiei din Bucovina14

• 

Meritul creării şi dezvoltării literaturii didactice originale îi revine lui Samuel 
(Silvestru) Morariu-Andrieviciu, cea mai reprezentativă figură a ierarhilor 
Bisericii Ortodoxe Române· din Bucovina, care, înainte de a ajunge mitropolit, a 
desfăşurat o activitate remarcabilă în elaborarea de manuale şcolare pentru 
învăţământul poporal (primar). Carte de citire sau Legendariu românesc pentru 

11 Laur Gârbu, Naţionalitatea lui Anton de Marki, ,,Junimea literară", 1926, XV, nr. 5-{j, 
p. 113-114; T. Balan, Anton de Marchi, „Codrul Cosminului", 1926--1927, II-III, Cernăuţi, 1927, 
p. 611-{;12; I.V. Goraş, op. cit., p. 85-86; M. lacobescu, op. cit., p. 280, 325-328. 

12 V. Paschievschi, Anton de Marki - un necunoscut - şi gramatica sa, „Junimea literară", 
1924, XIV, nr. 5-{j, p. 247; M. lacobescu, op. cit., p. 326. 

13 Simion Reli, Din trecutul românesc al Şcoalei din Coţmani (un capitol din istoria Şcoalei 
româneşti din Bucovina). 1788-1828. „Şcoala", 1922, VII, nr. 10, p. 190-196; nr. 11, p. 217-226. 

14 Constantin Morariu, Părţi din istoria românilor bucovineni, broşura 1-11. Cernăuţi, 1893, 
p. 92. 1894. p. 156. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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clasele I, II, III şi IV, tipărită la Viena între 1852-1856, este printre cele mai 
valoroase manuale didactice prin textele propuse pentru lectură în şcoală, texte care 
acopereau toate domeniile, de la creaţia populară locală până la geografie, istorie şi 
ştiinţe naturale15

• Eminescu intenţiona, în epoca studiilor universitare la Viena, să 
retipărească, cum se desprinde din însemnarea din manuscrisul 2258, 179, 
manualele lui S. Morariu-Andrieviciu „cu puţine modificări de limbă şi cu altă 
ortografie"16

• 

Învăţătorii din Bucovina se înscriu ca succesori ai activităţii lui 
S. Morariu-Andrieviciu în elaborarea literaturii didactice pentru învăţământul 
poporal. 

Ioan Litviniuc-Liteanu ( 1832-1911) tipăreşte un Caiet de caligrafie pentru 
şcoalele publice la Viena şi o altă lucrare, Modele de caligrafie pentru şcoalele 
publice şi private, editată de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina la Cernăuţi în 1875. Învăţătorul înlocuieşte alfabetul cirilic, cu cel latin, 
fapt pentru care este criticat de autorităţile şcolare habsburgice 17

• Ioan Litviniuc
Liteanu este şi învăţătorul lui Eminescu la Naţional Hauptschule (Şcoala Primară 
Ortodoxă) din Cernăuţi 18 • Să-l menţionăm şi pe Ion Drogli (1831-1887), cumnatul 
lui Eminescu, profesor şi inspector şcolar, cu Elementariu pentru clasa primară a 
şcoalelor poporale, tipărit la Viena în 1875. 

Nicolai Ieremievici-Dubău ( 183 7-1904 ), originar din Tereblecea, dintr-o 
familie de imigranţi transilvăneni, întocmeşte un Abecedar pentru şcoalele 
poporale, pe care-l tipăreşte la Viena în 1893. Unele bucăţi de citire sunt 
reproduse, cum se specifică, din Abecedarul lui Vasile Petri, tipărit la Sibiu în 1878 
şi prezentat elogios de Eminescu în „Timpul" din aprilie 187819

• Tipăreşte la 
Viena, după 1910, Carte de citire pentru clasele I-IV, în mai multe părţi, ciclu 
complet pentru învăţământul primar20

. Împreună cu D. Isopescul şi I. Luţia 
elaborează o Carte de citire pentru „şcolile poporale" tipărită în 1908 şi retipărită 
în 1911, o adevărată antologie cu texte din V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, 
G. Sion, Al. Donici, D. Bolintineanu, V. Petri şi reproduceri de autori străini. 
Merită să reţină atenţia şi Elementar românesc, care cunoaşte două ediţii. În 
capitolul privind ştiinţele naturii îşi aduce contribuţia şi Eugen Botezat, viitor 
membru al Academiei Române21

. Manualele sale se bucură de o circulaţie largă şi 
sunt folosite până în 1918. Este cel mai important autor de literatură didactică din 
perioada stăpânirii austriece în Bucovina. 

15 I.V. Goraş, op. cit., p. 142-148. 
16 D. Vatarnaniuc, Publicistica lui Eminescu. 1870-1877, laşi, Editura Junimea, 1985, p. 30--31. 
17 N. Simionovici, Din trecutul învăţământului românesc în Bucovina. Lucrare în manuscris. 

caietul I, p. 24- 29. 
18 M. Eminescu, Opere XVI. Corespondenţa. Documentar, Bucureşti, Editura Academiei, 

1989,p. 516,517, 787. 
19 Idem, Opere X Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei. 1989, p. 83, 84. 503. 504. 
20 I.V. Goraş, op.cil .. p. 144. 
21 V.I. Procopciuc, Nicolai /eremievici-Dubău. „Ţara Fagilor". 1995. lll. nr. 4, p. 7. 
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Alexandru Voevidca (1862-1931) este personalitatea cea mai reprezentativă 
a învăţătorimii bucovinene în muzică. Se naşte în comuna Vaslăuţ (Cernăuţi), 
absolvent al Şcolii Normale din Cernăuţi (1877-1881 ), funcţionează ca învăţător în 
Sinăuţii de Jos, Boian şi Cozmeni. Profesor de muzică, dirijor de cor şi orchestră, 
îndeplineşte şi funcţia de inspector <le muzică la Cemăuţi22 • Tipăreşte Manual 
metodic pentru predarea cântului în şcoalele primare la Bucureşti în 1923. Partea 
a doua nu s-a tipărit din lipsă de sprijin material. Alexandru Voevidca funcţionează 
ca învăţător, cum am arătat, şi în Sinăuţi. Aici s-a născut, la 9 aprilie 1893, fiul său, 
Gheorghe, viitorul poet, profesor de limba română (decedat la 1 februarie 1962). 

Literatura didactică este. reprezentată în Bucovina de mai mulţi învăţători 
pentru care nu avem date biografice, însă manualele lor sunt importante. 

Mihai Vicol editează o gramatică a limbii române care a servit multor 
generaţii de şcolari şi în perioada interbelică. 

Nicolae Simionovici tipăreşte, în colaborare cu alţi învăţători, trei ediţii din 
manualul de geografie al judeţului Rădăuţi (1927, 1937, 1940) şi al judeţelor 
Storojineţ şi Cemăuţi23 • 

Samuil Ioneţ editează, în colaborare cu Atanasie Boghean, un .manual de 
geografie al judeţului Rădăuţi ( 1933). 

Aurel Corne, născut în Cuciurul Mare, se impune, în 1951, ca un autor 
important în editarea manualelor pentru surdo-muţi24 • Cuciurul Mare este şi 
comuna natală a lui Mircea Streinul, pe care o evocă în scrierile sale. 

II. CREAŢIA LITERARĂ 

Bucovina nu a dat, sub stăpânirea austriacă, mari personalităţi în poezie, 
proză şi dramaturgie, fapt ce se explică prin climatul defavorabil creaţiei literare şi 
artistice. Intelectualii bucovineni se consacră activităţii culturale şi susţin biserica, 
şcol!!a şi instituţiile culturale. Nu este o întâmplare că Bucovina dă istorici şi 
oameni de ştiinţă care erau chemaţi să demonstreze virtuţiile poporului român şi să 
apere fiinţa sa naţională. 

Istoria literară înregistrează numele mai multor învăţători care desfăşoară, 
alături de munca la catedră şi activitate literară. Schiţăm biografia lor în 
succesiunea naşterii şi trimitem la lucrările de specialitate. 

Sever Beuca-Costineanu ( 1872-1920), originar din Vicovu de Jos, 
funcţionează ca învăţător în Câmpulung Moldovenesc. Colaborează cu versuri la 
„Junimea literară", „Patria'', ,,Apărarea naţională". Cântă dragostea de ţara şi evocă 

22 Viorel Cosma, Muzicieni români. Compozitori şi muzicologi. Lexicon, Bucureşti, Editura 
muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1970, p. 458-459; Emil Satco, Muzica în Bucovina, Suceava. 
1981, p. 86--87; V.I. Procopciuc, Al. Voevidca, Ţara Fagilor", 1996, IV, nr. 2, p. 5. 

21 N. Simionescu, op. cit., caietul III, p. 126--127. 
24 V. Boca, op. cit., voi. VI, p. 170-174. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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frumuseţile naturii. Producţia sa literară, nu lipsită de interes, a rămas îngropată în 
publicaţiile vremii25

. 

Vasile Huţan, născut în Costâna (jud. Suceava), funcţioneaz.ă ca învăţător în 
comuna natală şi la Vatra Domei. Publică poezii în ,,Junimea literară", „Deşteptarea", 
„Şcoala", „Viaţa Şcolii". Colaborează şi cu articole în care critică administraţia 

habsburgică în Bucovina. Poeziile şi epigramele le adună în volumul Din Ţara Fagilor, 
publicat la Bucureşti în 1915. Este protestatar împotriva stăpânirii străine în linia lui 
Octavian Goga şi poezia sa se bucură de audienţă înainte de 191826

• 

Gavril Rotică (1881-1952) s-a născut în Udeşti (jud. Suceava), face studii la 
Suceava şi funcţionează ca învăţător la Câmpulung Moldovenesc, Cernăuţi şi 

Bucureşti27 • Colaborează la mai multe ziare şi reviste între care „Şcoala", „Voinţa 
şcoalei", unde publică articole în care ia atitudine împotriva administraţiei 

habsburgice. Face parte, alături de învăţătorii Cornel Clain şi Vasile Fediuc, din 
delegaţia care participă la Congresul ţinut în Sala sinodală a Mitropoliei din 
Cernăuţi în 28 noiembrie 1918, când se hotărăşte unirea Bucovinei cu România. 
A îndeplinit şi funcţia de preşedinte al Sindicatului ziariştilor din Bucovina. 

Gavril Rotică este învăţătorul cu cea mai bogată activitate literară. Tipăreşte 
Poezii la Vălenii-de-Munte, în 1908, ediţia a doua la Câmpulung Moldovenesc în 
1911, Cântarea suferinţei, poezii din 1916-1918 la Bucureşti, în 1920, Paharul 
blestemat, Bucureşti, 1924. O ediţie Poezii se publică cu o prefaţă de Sextil 
Puşcariu. În proză îi apar Bucovina care s-a dus. Articole despre oameni, locuri şi 
fapte şi Cele două Românii. Articole şi impresii din zilele de suferinţă, tipărite 

amândouă la Bucureşti în 1921. Activitatea sa literară stă în atenţia lui Eugen 
Lovinescu, care remarcă „o frăgezime ce-i însufleţeşte fraza poetică prin simpla 
acţiune a sincerităţii şi a unei elocinţe sentimentale fără artificii"28

• G. Călinescu 
caracterizează poezia sa ca „erotică şi intimistă'', cu realizări remarcabile29

. 

25 Constantin Loghin, Scriitori bucovineni. Antologie, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1924, p. 137-145; 
Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918 (în legătură cu evoluţia culturală şi politică), 
Cernăuţi, Tipografia „Mitropolitul Silvestru", 1926, p. 241-242. Ediţie nouă, Cernăuţi, Editura 
„Alexandru cel Bun", 1996, p. 310-311; Istoria literaturii române (de la început până în zilele 
noastre), Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1926, p. 124; Ediţia a XIV-a revăzută. Timişoara, 
Editura ,.Mitropolitul Silvestru", 1945, p. 495; menţionat, împreună cu Rotică şi Huţan; Antologia 
scrisului bucovinean până la unire, I, Cernăuţi, Editura „Mitropolitul Silvestru", 1938, p. 129-134; 
Emil Satco, Ioan Pânz.ar, Dicţionar de literatură. Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei ,JG. Sbiera", 
1993, p. 25. 

26 Constantin Loghin, Scriitori bucovineni„„ p. 131-136; Istoria literaturii române„„ p. 305-307; 
Antologia„ „ p. 187-194; E. Satco. I. Pânzar, op. cit„ p. 98. 

27 Constantin Loghin, Scriitori bucovineni„„ p. 99--100; Istoria literaturii române.„, p. 2~302; 
Antologia„., p. 162-174; E. Satco, I. Pânzar, op. cit„ p. 196. 

28 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane 1900-1937. Bucureşti, Editura 
Librăriei Socec S.A., 1937, p. 8fr87. 

29 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Fundatia 
Regală pentru Literatură şi Artă, 1941. p. 763; Ediţia a II-a. revăzută şi adăugită. Editie şi prefaţă de 
AL Piru. Bucureşti. Editura Minerva. 1982. p. 847. 
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Ion Cocârlă-Leandru (1882-?), ongrnar din Costâna Uud. Suceava), 
emigrează în S.U.A. şi nu se cunoaşte data morţii sale. Colaborează la „Junimea 
I iterară" şi tipăreşte un volum de versuri Jalea satelor, la Suceava, în 1911, în care 
evocă drama celor siliţi să emigreze din Bucovina30

• 

Aspazia Munte ( 1885-?), născută în Tereblecea Veche, fostul jud. Rădăuţi, 
funcţionează ca învăţătoare în comuna Plaiul Cosminului unde, înfiinţează, 

împreună cu Neculai Pavel, revista „Plai" în 1934. Întocmeşte, tot în colaborare cu 
Neculai Pavel, antologia Breviar de poezie bucovineană contemporană în 1934. 
Colaborează la „Junimea Literară", „Orion", „Pana literară", ,,Înmuguriri", „Glasul 
Bucovinei", „Buna Vestire". Face parte din gruparea „Iconar" şi tipăreşte mai 
multe culegeri de versuri: Învolburări (1933), Luminişul (1936), Diamante albe, 
diamante negre (1938), Cântece pentru vremile noi şi un volum de proză Mia 
( 1933)31

. Este ridicată, probabil, de armata sovietică şi moare în deportare. 
Anca Ţurcanu ( 1896-1977), născută în Banila pe Siret Coşureni, în familia 

de răzeşi Filipescu. Face şcoala primară în Banila, studii secundare la Liceul 
Ortodox de Fete din Cernăuţi, obţine diploma de învăţătoare la Şcoala Normală de 
Fete din Cernăuţi. Intră în învăţământul primar în 1914. Colaborează la „Junimea 
Literară'', „Freamătul literar'', „Voluntarul bucovinean", „Viaţa nouă" (Detroit 
S.U.A.). Nu şi-a adunat versurile în volum32

• Este înmormântată în cimitirul din 
Rădăuţi. 

Mircea Grunichevici (1903-197 4 ), originar din Volovăţ (Rădăuţi), 

absolvent al Şcolii Normale din Cernăuţi, funcţionează ca învăţător şi director de 
şcoală în Corovia Uud. Cernăuţi). Urmează cursuri la Conservatorul de Muzică şi 
Artă Dramatică din Cernăuţi. Colaborează la „Junimea literară", „Pana literară", 
„Glasul Bucovinei". Nu îşi adună versurile în volum. Îşi însoţeşte soţia, Henriete, 
de origine cehă, în Cehoslovacia, ca urmare a ocupării unei părţi a Bucovinei de 
către armata roşie. Moare în Cehoslovacia, (azi, Cehi)33

• 

Arcadi'e Cerneanu (1908-1983) s-a născut în Costişa (Rădăuţi}, urmează 
cursuri la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi şi la Şcoala Normală din 
Cernăuţi, unde redactează revista „Plaiul Fagilor'', una dintre puţinele reviste 
şcolare din Bucovina. Colaborează la „Muguri", „Orion", „Pana literară'', „Voinţa 
şcoalei", „Tribuna'', „Grai moldovenesc", „Basarabia literară". Redactează, 
împreună cu Iulian Vesper, C. Rotariu, Ghedeon Coca, Ion Roşca, revista 
,,Îndrumarea", scrisă la Rădăuţi în 1931. Tipăreşte, împreună cu E.Ar. Zaharia, 

3° C. Loghin, Scriitori bucovineni ... , p. 119--120; Istoria literaturii „„ p. 302-305; Antologia, 
p. 175-176; E. Satco, I. Pânzar, op. cit. p. 50. 

31 Mircea Streinul, Poeţi tineri bucovineni, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă 
„Regele Carol II", 1938, p. 71-73. 

32 E.Ar. Zaharia, Antologie rădăuţeană, Cernăuţi, Colecţia Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 
1943, p. 70--71, 134. 

JJ Ibidem p. 42--43, 128; E. Satco, I. Pânzar, op.cit., p. 92. Informaţii şi de la Lidia Grunichevici 
din Rădăuţi (mătuşa scriitorului). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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volumul de versuri Rostiri tah, care apare la Rădăuţi, în 1933, volum închinat lui 
Ilie Vişan, profesor la Liceul „Eudoxiu Hunnuzachi" din Rădăuţi, sprijinitor al 
tinerilor în activitatea literară34 • 

Teofil Lianu Dumbrăveanu ( 1908-1997), pseudonimul lui Teofil Costiug. 
S-a născut în Capul Câmpului Uud. Câmpulung Moldovenesc), absolvent al Şcolii 
Nonnale din Văşcăuţi, pe Ceremuş. Funcţionează ca învăţător. Colaborează la 
„Glasul Bucovinei", „Revista Fundaţiilor Regale", „Junimea literară" „Flanc", 
1 d" V . ţa I .„ I " P 1· ~„ M Id 1· ~"35 „ zvo , „ om şcoa et , „ canar , „ ana 1terara , „ o ova 1terara . 

Tipăreşte mai multe volume de versuri: Rod (1933), Stampe în lumină (1933), Cer 
valah ( 1934 ), Curcubeu peste ţară ( 193 7), Cuvintele s-au scuturat peste file 
( 1937), Cartea stihurilor (1942), Ascultaţi ce spune vântul ( 1958), Cântăreţii 

nopţii ( 1961 ), Ţara soarelui ( 1967), Cântece şi distihuri ( 1981 ), La poartă, la 
Ştefan-Vodă (1985), Rapsod în Arboroasa (1995). Poezia sa se remarcă prin 
„tonalităţi folclorice"36

• 

Filaret Ozar ( 1908-1981 ), ongmar din comuna Bădeuţi (Rădăuţi). 

Redactează, împreună cu I. Creţianu şi Teofil Lianu," „Pana literară", la Rădăuţi, în 
1933, o importantă revistă a poeţilor bucovineni37

• Nu şi-a adunat versurile în 
volum. 

Ionel Creţianu (1909-1989), s-a născut în Vicovu de Sus, face studii la 
Şcoala Normală din Cernăuţi. Colaborează la „Bucovina literară", „Freamătul 

literar", ·„Junimea literară", „Bucovina", „Timpul", „Voinţa şcoalei". Editează, 

împreună cu Filaret Ozar şi Teofil Lianu, „Pana literară", revistă rădăuţeană. Nu şi-a 
adunat poeziile în volum. Este înmormântat în cimitirul din Rădăuţi38 . 

Eusebiu Mihăilescu ( 1912?), născut în Carapciu pe Ceremuş, absolvent al 
Şcolii Normale din Cernăuţi, întocmeşte mai multe antologii cu caracter pedagogic: 
Proverbe cugetări şi definiţii despre educaţie ( 1977), Omul şi convieţuirea socială 
( 1981 ), Cugetări şi reflecţii despre cultură şi civilizaţie ( 1984 ). Se stinge din viaţă 
la Bucureşti39 . 

George Sidorovici (1920-1976), născut la Frasin (Suceava), absolvent al 
Şcolii Normale din Cernăuţi. Funcţionează ca învăţător în Bucovina şi în Dolj. Este 
redactor la ziarul „Zori noi" din Suceava. Colaborează la „laşul literar", „Gazeta 
literară", „România literară". Tipăreşte mai multe volume de proză: Luceferi sub 
grindă (1950), Vulpile ( 1970), Pădurea de dincolo ( 1974) şi un volum de reportaje 

J
4 E. Ar. Zaharia, op. cit., p. 33-35, 125; E. Satco, I. Pânzar, op. cit., p. 46. 

35 Mircea Streinul, op. cit„ p. 58-70; E. Satco, I. Pânzar, op. cit„ p. 69. 
36 Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Timişoara, Editura Helicon. 1996, p. 164. 
J
7 E.Ar Zaharia, op. cit„ p. 25; D. Vatamaniuc, Mişcarea literară bucovineană interbelică şi 

presa rădăuţeană, în „Analele Bucovinei", 1996, III, nr. 2, p. 305--321. 
JB E. Ar. Zaharia, op. cit„ p. 40-41, 127; E. Satco, I. Pânzar, op. cit., p. 56. Informaţii şi de la 

V. Creţianu (soţia scriitorului). 
39 E. Satco, I. Pânzar, op. cit„ p. 143; V. Boca, Articole. cuvântări. însemnări. Lucrare în 

manuscris. voi. VI. p. 158-169. 
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Oameni şi munţi ( 1972). Proza sa se situează pe linia lui Sadoveanu în spaţiul 
bucovinean 40

• 

Învătătorii bucovineni sunt incluşi şi într-o antologie apărută în afara 
provinciei. B. Jordan îi prezintă cu date biografice, portret şi câte două poezii pe 
V. Huţanu, Teofil Lianu şi Arcadie Cerneanu41

• 

III. CULEGĂTORI DE FOLCLOR 

Învătătorii bucovineni se orientează spre creaţia populară prin natura 
activităţii lor în lumea satelor. Merită să reţină atenţia faptul că ei acordă atenţie în 
egală măsură textelor şi melodiilor care le însoţesc. 

Alexandru Voevidca, cu numele căruia ne-am întâlnit mai sus, este 
personalitatea reprezentativă în acest domeniu42

. Colecţia sa cuprinde peste 3000 
de texte populare, însoţite de melodiile respective. Este şi cel mai apropiat 
colaborator al lui Mathias Friedwagner ( 1861-1940), profesor la Universitatea din 
Cernăuţi şi contribuie la întocmirea colecţiei acestuia Rumănische holkslieder aus 
der Bukowina. Liebsliede din care s-a tipărit numai primul volum la Wi.irzburg, în 
1940. Friedwagner şi colaboratorii săi realizează cea mai mare colecţie regională 
din creaţia noastră populară43 . Colecţia dusă în Germania de profesorul cernăuţean 
a fost recuperată de Statul român şi îşi aşteaptă editorul, specialist în muzică şi 

cunoscător al limbii germane. 
Leon Cehovschi (1872-1960), culege folclor din regiunea Câmpulung 

Moldovenesc. Sociolog, colaborează cu D. Gusti în cercetările sale pc teren. Face 
parte dintre învăţătorii care contribuie la realizarea colecţiei lui Friedwagner. 
împreună cu T. Bocancea, L. Bodnărescu, I. Vicoveanu, D. Simionovici, I. Turanschi, 
D. Mihalaş, V. Huţan, I. Bacinschi, V. Hrinco, A. Tomiac, I. Tomoioagă, F. Rusu 
şi doi ţărani, I. Ignătescu şi G. Capră44 • 

Ioan Vicoveanu-Bolocan (1870-1973), originar din Vicovu de Jos. absolvent 
al Şcolii Normale din Cernăuţi, învăţător şi director de şcoală în localitatea natală. 
întocmeşte cea mai mare colecţie de piese muzicale. A deţinut o importantă 

bibliotecă de specialitate45
. 

40 E. Satco, I. Pânzar, op. cit., p. 207-208. 
41 B. Jordan, Antologia învăţătorilor în literatură, Bucureşti, Editura .,Cugetarea", 1939. 

p. 145-147, 213-215. 254-255. 
42 Leca Morariu, Alexandru Voevidca, „Făt frumos", 1931, VI, nr. 3, p. 126; Viorel Cosma, 

op. cit., p. 458-459; E. Satco, Muzica în Bucovina. Ghid. Suceava, 1981. p. 86-87: V .I. Procopciuc. 
Al. Voevidca, „Ţara Fagilor'', 1996, IV, nr. 2, p. 5. 

43 Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română. 
1974, p. 402-404. 

44 Ibidem, p. 403. 
45 E. Satco, op. cit., p. 84-85. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Toader Siretean ( 1889-1962), născut în comuna Suceviţa; colaborează la 
revista „Izvoraşul" din Bistriţa (Mehedinţi), unde publică o parte din culegerile sale 
de folclor din comuna natală, din Deia şi Fundu Moldovei (Câmpulung 
Moldovenesc)46

. 

Învăţătorii se găsesc într-o situaţie privilegiată prin buna pregătire muzicală. 
În şcolile normale de atunci, muzica era disciplină principală şi eliminatorie la 
examenul de admitere. 

IV. SUSŢINĂTORI Al VIEŢII CULTURALE 

Învăţătorii sunt întemeietorii presei bucovinene. 
Vasile Ţintită, învăţător la şcoala primară din Tereblecea şi „iubitoriu de 

ştiinţele matematiceşti" editează, în 1811, „Calendariu", care apare cu întreruperi 
până în 1824. Din 1813 este redactat cu scriere chirilică şi gotică şi în limba 
germană. Îşi schimbă titlul în „Calendariu de casă" în 1812 şi 1820 şi în 
„Calendariu al bisericii răsăritului în 1824. „Calendariu" pe 1814 cuprinde şi o 
parte pentru lectură. „Calendariu ... " este prima publicaţie periodică din Bucovina şi 
deschide drum presei din această provincie47

• 

Învăţătorul Toader Racoce (1770-1822), originar din Carapciu pe Ceremuş, 
translator pentru limba română la Prefectura din Cernăuţi şi apoi la Liov, face 
demersuri pentru tipărirea unei reviste literare. Editează în 1820 Chrestomaticu/ 
românesc sau adunare de tot felul de istorii şi alte faptarii scoase din autori de pe 
osebite limbi, o revistă sub formă de antologie de texte din care nu apare decât 
primul număr48 • 

Învăţătorii sunt şi susţinătorii Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina de la înfiinţarea ei, la Cernăuţi (în 1862) şi pe tot parcursul activităţii 
ei până în zilele noastre. Societatea număra în 1938 nu mai puţin de 880 de 
membri, dintre care 183 erau învăţători. Printre membrii fondatori îl găsim pe 
Nicolai Ieremievici-Dubău, despre care am amintit mai sus, bibliotecar al Societăţii 
între 1885-1888; Ioan Litviniuc-Liteanu, se ocupă în cadrul Societăţii de situaţia 
elevilor săraci şi cu deosebire a fiilor răzeşilor din comunele ameninţate cu 
rutenizarea; Neculai Simionescu este membru în comitetul central al Societăţii între 
1935-1940. A lăsat în manuscris lucrarea Din trecutul învăţământului românesc, în 

46 V.I. Procopciuc, Toader Siretean, „Septentrion", 1994, lll, nr. 8-9, p. 11. 
47 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti: 1731-1918. 

Dicţionar biografic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 216; Vasile I. Schipor, 
Probleme ale cultivării limbii române în calendarele romh!eşti din Bucovina (1801-1918), „Analele 
Bucovinei'", 1994, I, nr. 2, p. 311-319; Prozatori români şi calendarele bucovinene din perioada 
1811-1919. ,.Analele Bucovinei", 1996, III, nr. 2, p. 333-347. 

48 Teodor Balan, Teodor Racoce şi „ Chrestomaticul românesc", Cernăuţi, Institutul de Arte 
Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei'', 1925. 
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mai multe caiete. cu bogate informaţii despre viaţa culturală, lucrare pe care o 
folosim şi noi în studiul de faţă. Din dările de seamă ale Societăţii luăm cunoştinţă 
şi de activitatea altor învăţători: George Brăileanu (1838-1902), Dimitrie 
Socoleanu (1842-1922), Teodor Leuciuc (1843-191 I), George Jancovschi (1852-
1932), Filimon Rusu ( 1882-1957). Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina a organizat cursuri, conferinţe, şezători, la care învăţătorii au adus 
contribuţia cea mai importantă. 

În lucrările de specialitate, învăţătorii bucovineni sunt prezentaţi ca autori de 
manuale, scriitori, culegători de folclor sau susţinători ai instituţiilor culturale. 
Schiţa noastră îi reuneşte, pentru prima dată, prin profesiune, cu specificarea şi a 
domeniului în care activează. 

LEHRERFIGUREN IN OEM LITERARISCHEN UND KUL TURELLEN LEBEN 

DER HISTORISCHEN BUKOWINA 

Zusammenfassung 

Valerian I. Procopciuc, der Autor des Studiums Leher in dem literarischen und kulturellen 

Leben aus der historischen Bukowina, reissl die bio-bibliographischen Chara.kterbilder der Lchrer aus 

der historischen Bukowina urn, die sich als Begrunder der dida.ktischen Literatur in der Provinz, als 

Schriftsteller. Volkslicdsarnmler und Fordcr der kulturcllcn lnstitutionen bemerkbar machten: 

Anton de Marchi. der Organisator des rumănischen Unterrichls in dcr Bukowina und der erste Autor 

von dida.ktischer Literatur. Samuel (Silvestru) Morariu-Andrievici, wichtiger. Vertretcr der 

rumlimschen orthodoxcn Kirchc aus der Bukowina und Schllpfer der echten didaktischen Literatur in 

der Provinz; Ioan Litviniuc Liteanu, Alexandru Voevidca, Gavril Rolică; Vasile Huţan, Aspazia Munte, 

Leon Cehovschi. 
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SOCIETATEA PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
ÎN BUCOVINA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ - DEZIDERA TE 

ŞI REALIZĂRI 

RODICA IAŢENCU 

Demersurile istoriografice din ultimii ani referitoare la istoria Bucovinei se 
cuvin a fi completate prin extinderea tematicii abordate şi investigarea unor 
subiecte mai puţin cunoscute. Din acest punct de vedere, studierea fenomenului 
cultural al Bucovinei interbelice suscită interes, cu atât mai mult cu cât există 
posibilitatea abordării unor teme diverse, printre acestea numărându-se şi cele 
legate de evoluţia societăţilor culturale româneşti. În demersul nostru ne vom opri 
asupra evoluţiei Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina 
(SCLRB) în perioada interbelică, încercând să subliniem rolul acestei societăţi în 
promovarea şi dezvoltarea culturii româneşti în Bucovina istorică, făcând trimiteri 
şi la perioada stăpânirii austriece, când s-a constituit această societate. 

Ca formă instituţională de promovare a valorilor culturale româneşti, având 
drept scop educaţia prin cultură şi desfăşurând o activitate diversă, care a îmbrăcat 
diferite forme, SCLRB poate fi mai greu încadrată într-una din categoriile 
enumerate de Maria Itu în lucrarea Forme instituţionalizate de educaţie populară 
în România (1859-1918): societăţi ştiinţifice, artistice, culturale, sociale, educative 
etc1

• Şi asta datorită faptului că societatea bucovineană întruneşte caracteristicile 
tuturor acestor categorii, fiind şi o societate culturală, dar şi una de binefacere sau 
susţinătoare a altor instituţii culturale. 

În ceea ce priveşte istoriografia problemei, Societăţii i-au fost dedicate trei 
monografii, semnate de Constantin Loghin, personalitate importantă a culturii 
româneşti bucovinene2 şi Grigore Nandriş, preşedinte al SCLRB într-o perioadă de 

1 Apud Mircea Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944). Bucureşti. Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1994, p. 144. 

2 Constantin Loghin, Societatea pentru Cultura şi literatura Română în Bucovina, 1862--1932. 
Schiţă istorică cu prilejul jubileului de 70 ani, Cernăuţi, Tipografia „Mitropolit Silvestru", 1932. 
56 p. (în continuare se va cita C. Loghin, Societatea„. 1862-1932); Idem, Societatea pentru Cultura 
şi literatura Română în Bucovina (1862-1942). La 80 de ani. Istoric şi realizări, Cernăuţi, 1943. 
298 p. (în continuare se va cita C. Loghin, Societatea „. 1862- 1942). 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 303-330. Bucureşti, 1999 
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înflorire a acesteia3
. Utile în refacerea activităţii Societăţii au fost şi Rapoartele 

generale care au apărut în perioada interbelică fiind riguros întocmite. Acestea 
conţineau o parte culturală în care comitetul prezenta activitatea societăţii, 

biblioteca, activitatea secţiilor locale etc. şi partea administrativă, ce cuprindea 
raportul casierului, tabele cu venituri, cheltuieli, bilanţurile, administraţia 

fundaţiilor, proiectul de buget pe viitorul an, situaţia financiară· a fundaţiilor, 
raportul internatului, cu tabelul elevilor, balanţa de verificare (denumirea 
conturilor, totalurile din debit şi credit, soldurile debitoare şi creditoare, raportul 
profit-pierderi), raportul consiliului de cenzori. La începutul fiecărui raport era 
prezentat programul adunării generale, iar în final era expusă lista membrilor 
societăţii şi, după anul 1933, lista cu societăţile culturale româneşti bucovinene. De 
asemenea, despre SCLRB au apărut studii în presă sau în lucrările dedicate istoriei 
Bucovinei, la care vom face referire pe parcursul demersului nostru. Menţionăm şi 
două lucrări cu caracter general, care tratează probleme legate de evoluţia 

societăţilor culturale, şi în care se fac referiri şi la Societatea bucovineană4 • 
Înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 

numită la început Reuniunea Română de Leptură5 , la I mai 1862, s-a datorat, aşa 
cum remarca fostul secretar al Societăţii, Ion Negură, „acţiunii convergente a mai 
multor factori: reacţiunea instinctului naţional împotriva procesului de înstrăinare 
deschis pe diverse căi împotriva elementului românesc de către administraţia 
habsburgică; ecoul mişcărilor revendicative ale românilor bucovineni desfăşurate 
în 1848, consecinţele petrecerii timp de mai multe luni în acelaşi an şi în anul 1849 
a numeroşi fruntaşi ardeleni, dar mai ales moldoveni refugiaţi pe pământul 
Bucovinei, unde ei au continuat sub alte forme şi în mod organizat activitatea 
revoluţionară şi au sprijinit reînvierea şi dinamizarea vieţii româneşti în Bucovina; 
entuziasmul şi activitatea fraţilor Hurmuzachi care din 1848 înainte au stat în 
fruntea luptei pentru libertăţi politice şi ridicarea culturală a românilor bucovineni 
şi cărora li s-au asociat tineri intelectuali, în frunte cu I.Gh. Sbiera"6

• P,osibilităţile 
de activitate culturală au fost înlesnite şi de faptul că Bucovina, din 1861, a putut să 
beneficieze de statutul de Ducat, de o largă autonomie provincială în diverse 
domenii. Remarcăm că în Societatea bucovineană a apărut într-un context cultural 

3 
Grigore Nandriş, Din istoria Societăţii pentru Cultură. Centenarul. Cernăuţi, 1862-1962, 

New York, Basarabia şi Bucovina, Editura Societăţii pentru Cultura şi Literatura Românilor din 
Străinătate, Londra, 1962 (în continuare se va cita G. Nandriş, Societatea ... Centenarul). 

4 
Maria ltu, Forme instituţionalizate de educaţie populară în România (1859-1918). 

Bucureşt~. 1981; Petre Dan, Asociaţii, cluburi. ligi, societăţi, Bucureşti, 1983. 
5 

In anul 1863 Societatea a purtat denumirea de Societate Bucovineană pentru Literatura şi 
Cultura Poporului Român (se remarcă similitudinile cu denumirea societăţii transilvănene ASTRA). 
Cenzura austriacă n-a îngăduit acest titlu, iar din 1865 societatea primeşte titulatura cunoscută azi. Cf. 
Darea de seamă jubiliară şi Raportul Comitetului pe anul 1937, Cernăuţi, 1938; Ion Nistor. Istoria 
Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991. p. 154. 

6 
Ion Negură, Societatea pentru Cultura şi literatura Română in Bucovina, „Suceava -

Anuarul Muzeului Judeţean", IV, 1977, p. 181. 
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mai larg, la un an după înfiinţarea ASTREI transilvănene (Asociaţiunea 
Transilvăneană pentru Literatura Românească şi Cultura Poporului Român), 
precedând înfiinţarea „Junimii" de la laşi ( 1863) şi a „Societăţii Literare Române" 
( 1866), viitoarea Academie Romană ( 1879)7

• 

Conform statutului, aprobat de autorităţile habsburgice, se prevedea: 
răspândirea culturii naţionale, editarea de studii şi acordarea de burse, dezvoltarea 
învăţământului în limba română etc.8 Scopul înfiinţării acestei societăţi a fost 
exprimat destul de clar de membrii generaţiei de la 1860: „Să cultivăm prin cultură 
viaţa noastră de români în limba, datina şi legea părinţilor noştri" (Gheorghe 
Hurmuzachi)9

; „Societatea noastră s-a născut în puterea ideii de conştiinţă şi 
demnitate naţională" (Alexandru Hurmuzachi)JO. Societatea are menirea „de a da 
intelighenţei naţionale din patrie posibilitatea de a cunoaşte produsele literaturii 
naţionale ( ... ), de a urmări prosperitatea culturii naţionale" 11 • În primul an de 
existenţă, Societatea 1-a avut ca preşedinte pe Mihai Zotta, vicepreşedinte -
Alexandru Hurmuzachi şi secretar - I. Gh. Sbiera12

• Din anul 1865 preşedintele 
Societăţii a fost Gheorghe Hurmuzachi, în timpul căruia s-au pus bazele 
organizatorice, programatice şi materiale ale instituţiei. 

Înfiinţarea noii societăţi culturale a stimulat conştiinţa naţională. ea 
bucurându-se de o largă adeziune nu numai în Bucovina, ci şi în celelalte teritorii 
româneşti. Numărul membrilor, 183 la înfiinţare, a crescut în primul an la 221 13

• 

Intelectualii bucovineni, fraţii Hurmuzachi, Mihai şi Iancu Zotta, Ion Gh. Sbiera, 
Victor Stârcea, Tudor Ştefanelli, George Tofan, Dionisie Bejan, Iancu Flondor. 
mitropoliţii Silvestru Morariu, Vladimir Repta, Miron Călinescu se întâlnesc, pe 
tărâm cultural, cu fraţii lor ardeleni, munteni, basarabeni: Aron Pumnul (stabilit în 
Bucovina), Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Bolintineanu, Eliade 
Rădulescu, B.P. Hasdeu, A.O. Xenopol, Andrei Şaguna, George Bariţ, Timotei 
Cipariu, Papiu llarian, Vasile Stroescu etc. 

Constituită din dorinţa mobilizării „resurselor literare şi culturale pentru a 

7 Printre membrii fondatori ai Academiei Române s-au numărat şi bucovinenii Alexandru 
Hurmuzachi şi Ion Gh. Sbiera. 

8 Pavel Ţugui, Contribuţii la o istorie a mişcării cultural-ştiinţifice din ţinuturile bucovinene, 
Craiova, 1977, p. 19. Amintim, în legătură cu statutele Societăţii, că acestea au fost modificate de mai 
multe ori în perioada austriacă, în anii 1863, 1869, 1908. Cf. Constantin Loghin, Societatea „.1862-
1942. p. 13, 31. 110. 

9 Grigore Nandriş, 70 de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina. în volumul Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina. Conferinţe ţinute în cadrul sărbătorilor jubiliare, Cernăuţi Tipografia 
„Mitropolit Silvestru", 1932, p. VII (în continuare se va cita G. Nandriş, 70 ani„. ). 

10 Ion Negură, op. cit„ p. 182. 
11 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I ( 1774-1862), De la administraţia militară la 

autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 456. 
12 Pavel Tugui, op. cit., p. 19. 
13 Ion Negură, op. cit., p. 183. 

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



306 Rodica laţencu 4 

încuraja dezvoltarea unei naţiuni având conştiinţa de sine" 14
, ca o „replică la 

procesul de deznaţionalizare 1 fo, SCLRB a desfăşurat o activitate bogată până în 
anul 1918 - a sprijinit şi stimulat dezvoltarea de şcoli româneşti şi înfiinţarea unei 
Catedre de limba şi literatura română la Universitatea din Cernăuţi; prin tipografia, 
achiziţionată în anul 1897 şi editura sa, Societatea a publicat cărţi şi broşuri în 
limba română, manuale, ziare şi reviste 16 a avut propriile organe de presă; şi-a 
organizat o bibliotecă proprie17

; a susţinut conferinţe publice şi şezători literare, a 
organizat serbări omagiale (în 1912 a omagiat I 00 ani de la naşterea lui Gheorghe 
Hurmuzachi); şi-a organizat o pinacotecă; şi-a consolidat proprietăţile, prin 
sprijinul material de care beneficia - liste de subscripţii, cotizaţii, donaţii, 
subvenţii, venituri din vânzarea publicaţiilor, administrarea de fundaţii (peste 30), 
înfiinţate mai ales în scopul acordării de burse pentru elevii şi studenţii români; a 
iniţiat acţiuni diverse - a chemat trupe de teatru româneşti în Bucovina, a participat 
la expoziţia din anul 1906, tipărind cu această ocazie volumul Românii din 
Bucovina şi organizând un pavilion românesc la această expoziţie bucureşteană. Pe 
lângă aceste acţiuni specifice, SCLRB, prin adunările sale anuale, a devenit „un 
forum naţional în care se puteau expune public toate problemele ce afectau pe 
românii din Bucovina"18

• Să urmărim în continuare, succint, evoluţia acestor 
activităţi pentru a ne forma o imagine asupra modelului de acţiune culturală pe care 
1-a propus Societatea în perioada austriacă. 

Politica SCLRB în domeniul şcolar, a fost formulată în cadrul adunărilor 
generale şi şedinţelor, în care se analiza situaţia învăţământului, în condiţiile 
stăpânirii austriece, care a găsit în şcoală un bun mijloc de deznaţionalizare, 

învăţământul secundar fiind cel mai grav afectat. Societatea s-a luptat pentru 
deschiderea de clase paralele wmâneşti pe lângă şcolile secundare (la Suceava şi 
Cemăuţi)19 ; a ridicat problema susţinerii unui curs de istorie naţională20 a militat 
pentru extinderea reţelei de şcoli primare la sate, întemeierea de şcoli particulare 

14 Keith Hitchins, România, 1866--1947, ediţia a li-a. Bucureşti, Editura Humanitas. 1998, p. 240. 
15 Grigore Nandriş, Societatea pentrn Cultura şi literatura Română în Bucovina, .. Boabe de 

grâu'' (Bucureşti), li, nr. 4, 1931, p. 185. 
16 Între anii 1897-1916 s-au tipărit nouă reviste, 20 de ziare şi peste 150 de broşuri şi cărţi în 

limba română. Cf. C. Loghin, op. cit., p. 42. 
17 Fondurile bibliotecii au sporit şi prin donaţiile lhcute. Ea cuprindea bibliotecile lui 

Aron Pumnul, Iancu Zotta, Alexandru Zotta, biblioteca gimnaziştilor români. donată de 1.Gh. Sbiera, 
biblioteca „Junimii literare"; au mai donat cărţi Sever Zotta, Ion Negură., Zaharia Popovici; Antonie 
Scarlat donează societăţii o colecţie de 306 manuale antice şi modeme (C. Loghin, op. cit., p. 67). 

18 K. Hitchins, op. cit., p. 240. 
19 Grigore Nandriş, 70 de ani„ „ , p. IX. 
20 La adunarea generală din 1867. Alexandru Hurmuzachi propune deschiderea unui curs de 

istorie naţională., subliniind tendinţa de germanizare a învăţământului public şi cerând reformarea 
învăţământului în spirit naţional. Tot el a emis o serie de principii orientative pentru politica şcolară care 
să stea la baza dezvoltării unui învăţământ naţional (I.V. Goraş, Învăţământul românesc în ţinutul 
Sucevei, 1775-1918, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, p. 100 şi urm.; C. Loghin, op. cit., 
p. 103 şi urm.). 
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româneşti în satele rutenizate21
; a sprijinit şcolile publice, a înfiinţat o şcoală nonnală 

particulară de fete, s-a implicat în înfiinţarea unui liceu românesc. Până la unire, 
SCLRB a deschis şi întreţinut 14 şcoli cu 26 clase, frecventate de aproximativ, 1400 
de elevi şi 25 de învăţători22 • Societatea s-a implicat şi în editarea de manuale şcolare. 
Începând cu anul 1866, a editat broşuri pentru tineretul şcolar sub titlul „Biblioteca 
pentru tinerimea română" continuată, în 1890, printr-o „Bibliotecă pentru tinerimea 
adultă'.23. În 1869, SCLRB achiziţionează un imobil transfonnat ulterior în internat 
pentru elevi, unde erau adăpostiţi anual 150 de elevi24

. 

În ceea ce priveşte implicarea SCLRB în dezvoltarea învăţământului superior, 
problema înfiinţării unei universităţi româneşti la Cernăuţi era dezbătută încă din 
anul 187225

. După înfiinţarea Universităţii gennane, în 1875, Societatea a hotărât să 
nu ia nici o atitudine, dar crearea unei Catedre de limba şi literatura română la 
Universitate, al cărei titular a fost I. Gh. Sbiera, apoi Sextil Puşcariu, se datorează 
străduinţelor acesteia26

• De asemenea, propunerile lui Alexandru Hunnuzachi, de 
înfiinţare a unui curs de istoria românilor au fost finalizate mai târziu, prin crearea, în 
anul 1912, a unei catedre de istorie sud-est europeană, condusă de Ion Nistor27

. 

Începând cu anul 1870, SCLRB a organizat o serie de conferinţe publice
28

, 

şezători literare (Cernăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Rădăuţi) unde 
conferenţiau şi invitaţi din ţară, G. Tofan propunând ca toate acţiunile culturale 
organizate în Bucovina „să se facă sub egida Societăţii"29 . 

21 C. Loghin. op cit„ p. 46. George Tofan, secretarul general a! SCLRB după anul 1909. va 
deschide la Cernăuţi, pe cont propriu. o Şcoală Normală particulară de lnvăţători şi lnvăţătoare. unde 
să fie pregătit viitorul corp didactic al şcolilor particulare. (Ibidem, p. 137). 

22 Ion Negură, op. cit„ p. 188. 
21 Grigore Nandriş, op. cit„ p. IX. 
24 C. Loghin, op. cit„ p. 37. 
25 La adunarea generală din 1872 se votează, în urma unei documentări prezentate de I.Oh. 

Sbiera, o moţiune prin care se cerc înfiinţarea unei universităţi cu limba de predare - româna. Cf. 
C. Loghin, op. cit. , p. 13 I. 

26 Vladimir Trebici, Societatea pentru Cultura şi literatura Română în Bucovina. 125 ani de 
la înfiinţarea ei, „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean'' XIII-XIV, 1986.-1987. p. 32. 

27 Ibidem, p. 32; C. Loghin, op. cit„ p. 132. 
28 Ele s-au desfă.şurat cu întreruperi, fiind reluate în anii 1883, 1891,1903-1904. C. Loghin, op. 

cit„ p. 35. 43). Programul primei serii de prelegeri publice era variat, cuprinzând următoarele conferinţe: 
Despre teritoriul locuit de români în ziua de astăzi (I.Oh. Sbiera), Despre istoria Fondului Religionar 
greco-ortodox din Bucovina (S. Andrievici), Despre chipul cum poate învăţă/om/ deştepta şi înainta 
dragostea către naţiune (I. Drogli), Despre originea poporului român (I.Oh. Sbiera), Despre 
increştinarea românilor (M. Călinescu). Aceste prelegeri erau gratuite, „dar, din cauza spaţiului 
restrâns al localităţilor se vor împărţi bilete de intrare, pe care doritorii şi le pot procura de la 
secretarul Societăţii" („Boabe de grâu", li, nr. 4. 1931, p. 192). 

29 Petru Rusşindilar, George Tofan, tribun al românismului în Bucovina, Suceava. Editura 
Hurmuzachi, 1998, p. 149. Astfel, cu ocazia organizării serbărilor Societăţii Scriitorilor Români în 
Bucovina ( 1910), Societatea invită, prin G. Tofan. scriitori din Regat. M. Sadoveanu. D. Anghel. 
Şt.O. Iosif. Em. Gârleanu, I. Minulescu. Cincinat Pavelescu etc. au organizat şezători literare la sediul 
Societăţii din Cernăuţi şi în alte localităţi bucovinene (Suceava, Câmpulung Moldovenesc. Rădăuţi). 
Cf. Ion Negură, op. cit„ p. 188. 
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Pentru stimularea activităţii culturale la sate SCLRB a înfiinţat secţii locale, a 
sprijinit organizaţiile existente, antrenându-le activitatea prin organizarea de 
conferinţe. În Bucovina până la unire, existau nouă societăţi culturale, care s-au 
afiliat SCLRB ... , păstrându-şi autonomia: Societatea Filarmonică ( 1862), Societatea 
Armonia ( 1881 ), Societatea Doamnelor Române ( 1891 ), Muzeul Bucovinei ( 1892), 
Societatea Mazililor şi Răzeşilor (1900), Societatea „Ciprian Porumbescu" (1903), 
Societăţile arcăşeşti ( 1905), Societatea Meseriaşilor şi Comercianţilor (1907)30

. 

Activitatea SCLRB a fost completată şi de organizaţiile studenţeşti3 1 • 
O altă formă de acţiune a SCLRB a fost editarea unor publicaţii proprii. Între 

anii 1865-1869 a apărut „Foaia Soţietăţii pentru Cultura şi Literatura Română din 
Bucovina" - organul oficial al Societăţii, editat sub conducerea unui comitet, 
avându-l ca preşedinte pe Gheorghe Hurmuzachi. Publicând un material foarte 
variat32

, cu articole primite din întreaga ţară33 , „Foaia ... ", conform ideilor sale 
programatice, de a „conlucra la reînvierea spirituală ( ... ) a înlesni pe osebitele căi 
ale literaturii împlinirea scopului Societăţii"34, a stimulat „crearea unei literaturi 
moderne şi promovarea unei limbi naţionale literare"35

. Din cauza unor neînţelegeri 
pe tărâm filologic36 revista dispare, SCLRB începând editarea, din anul 1873, unui 
„Calendar"37

, care a cuprins până în 1914 şi o parte literar-culturală. De asemenea, 
SCLRB a publicat încă două „Calendare", difuzate mai ales în mediul sătesc. Între 
anii 1881-1884, a fost editată revista „Aurora română"38 . Prin toate aceste 
activităti, SCLRB a unnărit „consolidarea etnicului românesc în regiunile 
periclitate din nordul ţării, ridicarea nivelului moral şi material al satelor, 
dezvoltarea unei clase mijlocii şi crearea unei elite intelectuale"39

. 

30 Vladimir Trebici, op. cit„ p. 33. 
31 De5pre activitatea organizatiilor studenţeşti, vezi: Emilian Dan Petrovici. Repertoriul 

societăţilor c11lturale naţionale româneşti din Bucovina (1848-1918), „Suceava. Anuarul Muzeului 
Bucovinei''. Suceava, XX, 1993; Idem, Socielăţi academice româneşti din Bucovina-forme ale luptei 
de emancipare socială şi naţională, „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean". VIII, 1981; Orest Tofan. 
Societăţi academice din Bucovina (1775-1938). Scurtă privire istorică, „Suceava. Anuarul Muzeului 
Bucovinei", XVII-XVIII-XIX, 1990--1991-1992. 

32 Partea politică a revistei era redactată de Gheorghe Hurmuzachi, încercându-se suplinirea 
lipsei unui ziar politic care să reprezinte interesele româneşti. Mai extinsă era partea culturală - se 
dezbăteau probleme şcolare, literare. Vezi: Ion Negură, op. cit., p. 186: Pavel Ţugui, Foaia Societăţii 
pentru literatura şi Cultura Română în Bucovina (1865-1869), „Analele Universităţii din Craiova". 
Seria istorie-geografie-filologie, I, 1972, p. 185-193. 

JJ Vladimir Trebici, op. cit., p. 132. 
34 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina (în legătură cu evoluţia 

culturală şi politică), Ccrnău\i, 1926, p. 83. 
3s K. Hitchins, op. cil. , p. 240. 
16 Unii colaboratori, Alecsandri, D. Petrino, nu admiteau tendinţa filologică pumnuleană ce 

denatura limba şi ortografia românească (Grigore Nandriş, op. cit„ p. VIII). 
37 Ion Nistor, op. cit., p. 162. 
38 Ion Negură, op. cit„ p. 186. 
39 Grigore Nandriş. Societatea ... Centenar. p. 54. 
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Asumându-şi rolul de „conservatoare a românitătii Bucovinei'"'0, fiind un 
adevărat mijloc de propagandă culturală, SCLRB a luptat până la 1918 pentru 
stimularea conştiinţei naţionale realizând, alături de ASTRA transilvăneană şi Liga 
Culturală din Regat, unitatea culturală a tuturor românilor41

• 

Dincolo de obiectivele propuse şi împlinirea dezideratelor culturale, evoluţia 
SCLRB în perioada austriacă a cunoscut şi momente de reorganizări interne, când 
s-a pus problema definirii adevăratelor scopuri, a adaptării acestora la noile realităţi 
politice care marcau Societatea bucovineană în preajma izbucnirii primului război 
mondial, a inactivităţii culturale a Societăţii42 , a afirmării unei noi generaţii 
româneşti în Bucovina. În noiembrie 1909, la adunarea generală a SCLRB e ales 
un nou comitet (Dionisie Bejan - preşedinte, Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu -
vicepreşedinţi, George Tofan - secretar general), marcându-se astfel trecerea 
Societăţii spre o nouă etapă de afirmare43

. Analiza activităţii din ultimii doi ani a 
scos în evidentă şi problemele cu care s-a confruntat SCLRB, punându-se în 
discuţie faptul că aceasta s-a abătut de la scopurile pentru care a fost creată, 

transformându-se într-o Societate filantropică, cu preocupări economice44
. Lupta de 

idei care a marcat desfăşurarea acestei adunări generale fusese anticipată de 
G. Tofan, care remarca că societatea bucovineană se află la o răspântie. Generaţia 
bătrână, „naţionalistă şi ea, dar mai mult naţionalistă de zile mari" era pe cale de a 
trece conducerea generaţiei mai tinere45

. Mai târziu, Sextil Puşcariu îşi va aminti: 
,,Am continuat atunci atacul început în colaborare cu G. Tofan şi Alecu Procopovici 
împotriva spiritului ce domnea în Societatea pentru Cultură, unde comitetul era 
alcătuit în majoritate din bătrâni sau oameni de afaceri ce nu prea înţelegeau 
spiritul vremii'"'6 . Primirea în rândurile SCLRB a lui Ion Nistor (1912) şi alegerea 
acestuia în comitetul de conducere în anul 191347 a impulsionat activitatea acesteia, 
unde domnea „o stare de inactivitate revoltatoare'"'8. Împreună cu G. Tofan şi 
Sextil Puşcariu, Nistor a încercat să dinamizeze activitatea SCLRB, considerând că 

40 M. Grigorovi\ă, op. cit„ p. 132. 
41 Vasile Grecu, Unitatea culturală, „Glasul Bucovinei", II, 20 aprilie, 1919, p. 5. 
42 În anul 1909, revista „Neamul românesc" condusă de Nicolae Iorga, semnala acest lucru, 

atrăgând ateniia asupra noii stări de lucruri ce se manifesta în cadrul SCLRB („Junimea literară", 
Cernăuţi, XV, nr. 7-8, 1926, p. 286-287). 

43 S-a afirmat că acest comitet a fost unul dintre cele mai active pe care le-a avut SCLRB. Cf. 
Petru Rusşindilar, op. cit„ p. 149. 

44 Ibidem, p. 148. 
45 Ibidem, p. 156. 
46 Sextil Puşcariu, Câteva scrisori, în Omagiu lui Ion. I. Nistor, 1912-1937, Cernăuţi, Tiparul 

„Glasul Bucovinei", 1937, p. 9. 
47 La adunarea generală din 1913 s-a prezentat un amplu raport asupra activităţii Societăţii, 

întocmit de G. Tofan. S-a ales un comitet, condus de acelaşi preşedinte - Dionisie Bejan -. au fost 
aleşi noi membri şi au fost proclamaţi membri de onoare: A.O. Xenopol şi Al. Vlahuţă (Petru 
Rusşindilar, op. cit„ p. 169). 

48 Ion Nistor, op. cit. , p. 289. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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sarcinile acesteia, pentru a răspunde nevoilor momentului, ar trebui să urmărească: 
extinderea sferei de activitate în întreaga provincie, organizarea de congrese anuale 
şi serbări naţionale, cu participarea românilor din întreaga tară, stimularea 
activităţii cabinetelor de lectură, constituirea unui muzeu naţional, a unei arhive şi 
biblioteci publice ale Bucovinei49

• 

În timpul primului război mondial activitatea SCLRB încetează. O parte 
dintre membrii ei s-au refugiat în Regat (Ion Nistor ş.a.), o parte a fost recrutată în 
armata austriacă, a căzut pe front sau în prizonierat, alţii s-au retras, pentru 
moment, din viaţa publică. Ea se va relua parţial la începutul anului 1918, când se 
întoarce din refugiu preşedintele SCLRB, Dionisie Bejan, membrii acesteia 
„îndrumând proclamarea realipirii Bucovinei la Moldova întregită"50 • SCLRB 
participă la Adunarea Constituantă ce a votat unirea Bucovinei cu România, la 
27 octombrie 1918 şi, prin formarea Comitetului naţional condus de D. Bejan 
(Iancu Flondor devenise preşedintele guvernului) SCLRB se implică în conducerea 
administrativă a Bucovinei51

• 

După 1918, SCLRB cunoaşte o nouă etapă de afirmare, marcată de 
transformările survenite în societatea românească, care-şi asumase un alt destin, cel 
cultural - unitatea naţională se realizase şi obsesia politicului, care i-a marcat pe 
români în perioada austriacă, dispăruse52 • Societatea trebuia să-şi adapteze 
scopurile noilor realităţi politice româneşti. Dacă până la unire ea a luptat prin 
metodele arătate, pentru conservarea conştiinţei naţionale în condiţiile stăpânirii 
austriece, după 1918 scopul activităţii ei a fost acela de ridicare a maselor prin 
cultură, de emancipare a satului prin conservarea elementelor traditionaliste. În 
acest sens acţiunile SCLRB s-au desfăşurat prin: sporirea manifestărilor culturale 
româneşti la centru şi stimularea activităţii secţiunilor locale, acţiuni care vizau în 
primul rând realizarea propagandei culturale la sate53

• În acest scop Societatea 
bucovineană trebuia să alcătuiască un nou regulament şi program de activitate, un 
nou statut pentru organizarea raţională şi unitară a secţiunilor şi societăţilor 

afiliate54
. Astfel, în faţa SCLRB se deschidea un câmp mai larg de acţiune şi, cu 

toate acestea, în perioada imediat următoare realizării unirii, comitetul a desfăşurat 
o activitate redusă, lucru explicabil prin convergenţa mai multor factori: infiltrarea 
politicianismului în rândurile Societăţii, prezenţa unor momente tensionate în 
desfăşurarea raporturilor centru-provincie, greutăţi în reorientarea scopurilor 
Societăţii în condiţiile în care lupta naţională încetase. 

49 Doina Huzdup, Ion I. Nistor şi rolul său în viaţa culturală a Cernăuţiului, .,Analele 
Bucovinei", 1994. I, nr. 2, p. 259. 

50 Grigore Nandriş, 70 ani.„., p. VI. 
51 C. Loghin, Societatea„. 1862-1932, p. 43-44. 
52 D. Marmeliuc, intuind rolul ce trebuia să-l aibă cultura în noua societate românească vorbea 

încă din 1919 despre .,consolidarea prin cultură" („Glasul Bucovinei", li, 3 iunie. 1919, p. 3). 
~J Raportul general pe anul 1934-1935, Cernăuţi, 1935. p. 3. 
54 Raportul general. 1933-1934, Cernăuţi, 1934, p. 5. 
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Între 2 şi 9 ianuarie 1921 are loc prima adunare generală a SCLRB, după 
unire. S-a constatat atunci că Societatea „s-a molipsit de epidemia timpului -
politicianismul"

55
• Vechiul comitet, alcătuit în majoritate din membrii ai Partidului 

Poporului, şi-a impus lista în alegeri: Dionisie Bejan - preşedinte de onoare, 
Radu Sbiera - preşedinte activ (el va refuza această funcţie), V. Gheorghiu şi 
Nicu Vasilovschi - vicepreşedinţi56 . C. Loghin aprecia că alegerea unui comitet 
aparţinând exclusiv unui partid politic, a „transformat Societatea în arenă 
p91itică"57 • Organizaţia naţional-liberală locală, ignorată în alegerea comitetului, a 
pornit o acţiune împotriva acestuia, lovind în interesele SCLRB. Comitetul din 
1921, care a condus Societatea până în 1929, n-a convocat adunări generate care, 
conform statului, trebuiau să se ţină anual. Cu toate acestea, unii dintre membri au 
înaintat comitetului o adresă, solicitând convocarea de adunări generale; fiind 
refuzaţi, ei s-au adresat justiţiei (legea persoanelor juridice prevedea că, dacă 

comitetul nu convoacă adunări generale la termen, tribunalul are dreptul să delege 
pe cineva cu convocarea lor); s-a purtat un proces vreme de un an, în unna căruia 
doi membrii ai Societăţii (C. Loghin şi I. Brăteanu) au fost delegaţi pentru 
convocarea unei adunări generale în 192958

• 

În acest climat s-a desfăşurat activitatea SCLRB până în 1929. În această 
perioadă ea a organizat puţine acţiuni culturale: în mai, 1921, a pregătit festivităţile 
prilejuite de dezvelirea plăcii comemorative a unirii din sala Palatului Naţional; 
pentru anul 1924 a anunţat un ciclu de conferinţe, din care s-au ţinut doar trei: 
D. V. Gheorghiu (Apostolul Pavel în Atena), Teodor Balan (Eudoxiu Hurmuzachi), 
Traian Ilcău (Starea noastră mijlocie ca factor economic şi socia/)59

; în această 
perioadă SCLRB a primit şi vizitele regelui Ferdinand şi a principelui moştenitor 
Carol (în anii l 920, 1922, 1925)60

• 

În mai 1929 e ales un nou comitet, în frunte cu Grigore Nandriş, care a 
funcţionat, cu unele modificări, până în 1936. Vicepreşedinţi erau I. Brăteanu şi 
Al. Vitencu, iar secretar general - C. Loghin. Are loc şi o adunare generală, ale 
cărei hotărâri n-au fost recunoscute de unii membrii din vechiul comitet. În anul 
următor, o nouă adunare generală ratifică hotărârile adunării precedente, realegând 
acelaşi comitet61

• Anul l 929 deschide SCLRB noi orizonturi, realizările culturale 

55 C. Loghin, op. cit„ p. 46. 
56 În ullima adunare a comitetului, V. Gheorghiu c ales preşedinte, iar N. Vasilovschi şi 

L. Tomoioagă - vicepreşedinţi. 
57 C. Loghin, op. cit„ p. 46. 
58 Ibidem. p. 51. În anul 1928. când s-a dorit convocarea unei adunări generale, guvernul 

liberal a împiedicat această actiune prin impunerea unui delegat guvernamental - Victor Bodnărescu. 
Au loc conflicte puternice în interiorul SCLRB, care se aplanează o dată cu venirea guvernului 
ţărănist la conducere, care retrage delegaţia lui V. Bodnărescu. 

59 ,.Junimea literară", XIII, 1924, nr. 3-4, p. 191; XV, 1925. nr. 5-6, p. 285. 
60 C. Loghin, op. cit„ p. 45, 50, 69. 
61 Idem, Societatea.„1862--1942, p. 74. 
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din această perioadă fiind remarcabile. Activitatea comitetului, ales în urma 
adunării generale din 1929/1930, a fost diversă: a reorganizat Societatea din punct 
de vedere financiar, în urma neregulilor din perioada vechii conduceri62

; s-a 
interesat de problemele şcolare, creând 15 burse pentru elevii internişti; a redeschis 
vechiul internat şi internatul de meseriaşi români (pentru care a avut un conflict cu 
Societatea Meseriaşilor Români); a reorganizat activitatea internă arhivă, registru, 
bibliotecă, lista cu membri63

. În general, activitatea SCLRB, până la reorganizarea 
ei în 1931I1932, s-a desfăşurat la centru; unde s-a concentrat viaţa culturală, 

naţională, economică a Societăţii64 • 
Adunarea generală din decembrie 1931 modifică statutele65

• Aceste 
modificări statutare priveau raporturile dintre comitet şi adunarea generală, pe baza 
principiului descentralizării, înfiinţarea de secţii locale afiliate în orice localitate 
bucovineană, extinderea activităţii Societăţii şi în alte zone româneşti66 • Comitetul 
a urmărit sporirea averii Societăţii, a dezvoltat tipografia, a alcătuit un program de 
activitate culturală, care va sta la baza acţiunilor viitoare: a organizat un ciclu de 
conferinţe comemorative sub titlul „Universitatea Liberă", a înfiinţat secţii locale la 
sate şi biblioteci populare, a organizat sărbători jubiliare, expoziţii de pictură şi artă 
fotografică, festivităţi artistice, seri bucovinene la radio. 

După ce am evocat situaţia Societăţii în primii ani de la unire şi cadrul 
instituţional în care a evoluat în perioada interbelică, continuăm cu prezentarea, pe 
secţiuni diferite, a activităţii Societăţii în anii '30 şi în perioada 1940-1944. 

ACTIVITATEA CULTURALĂ 

După cum am arătat deja, SCLRB a desfăşurat în perioada interbelică o 
bogată activitate culturală, continuându-şi, într-o altă formă, preocupările din 
perioada austriacă. După unire era firesc ca şi statul român să se implice în 
organizarea şi efectuarea propagandei culturale în sate. Din noiembrie 1921 a 
'activat Casa Culturii Poporului - Institut Naţional pentru educaţia şi cultura 
maselor populare, iar Direcţia Educaţiei Poporului din Ministerul Muncii, Sănătăţii 
şi Ocrotirii Sociale a funcţionat cu un serviciu de propagandă culturală67 • 
Activitatea acestor instituţii a fost completată şi prin acţiunile organizaţiilor 

62 Abia în anii 1934/1935 SCLRB a reuşit să-şi redreseze situaţia financiară. ,.După şase ani de 
străduinţe continue ne apropiem de normalizarea administrativă, ştergând urmele dureroase ale 
gospodăririi dinaintea anului 1929". Cf. Raportul General pe anul 1934-1935. p. 3-4. 

61 C. Loghin, Societatea.„1862-1932, p„ 52. 
64 Raportul general pe anul 1936, Cernăuţi, 1936, p. 4. 
65 S-a propus, fără a se accepta, şi modificarea numelui Societătii (Societatea pentru Cultura şi 

Literatura Poporului Român). 
66 C. Loghin, op. cit„ p. 53. 
67 O politică a culturii, „Boabe de grâu", IV, nr. 3, 1933, p. 171. 

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



11 Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina 313 

iniţiativei libere - ASTRA transilvană, Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina, cercul din jurul „Cuvântului Moldovenesc" în Basarabia 
Liga culturală din Vechiul Regat. 

Prin noile statute votate la adunarea generală din 1931, Societatea 
bucovineană şi-a modificat obiectivele - satul, cu toate nevoile sale devine obiectul 
principal al activităţii Societăţii. Grigore Nandriş, în raportul pe anul 193411935 
aprecia că „prin ridicarea culturală şi economică a satului vom cuceri oraşele 
înstrăinate prin vitregia vremurilor trecute (.„). Diletantismul în domeniul activităţii 
satului e tot atât de dăunător ca şi încercarea de a transforma satul în suburbia 
oraşului ( ... ). În activitatea culturală la sate trebuie respectată tradiţia vieţii săteşti 
( ... ) aducându-i ce-i poate fi de folos practic şi ce poate promova interesul 
multilateral pentru viaţă, întărindu-l în marea solidaritate religioasă şi naţională a 
neamului68

". 

Conturându-şi un program clar de acţiune, SCLRB s-a implicat în organizarea 
vieţii culturale a satelor, înfiinţându-şi numeroase secţii locale, organizând o Şcoală 
superioară ţărănească, biblioteci săteşti, construind case naţionale, editând un ziar 
pentru popor; au fost reactivate cabinetele de lectură69 ; au avut loc şezători culturale. 
organizate de echipe de propagandă culturală compuse din delegaţi ai comitetului 
central al Societăţii, însoţiţi de conferenţiari, studenţi etc. Programul acestor şezători 
era variat, cuprinzând: conferinţe, serbări muzicale, recitări, proiectare de filme 
culturale, la realizarea lui colaborând şi elemente locale70

. 

Începând cu anul 1934 s-au organizat cursuri pentru îndrumarea 
propagandei culturale la sate. Grija SCLRB se îndrepta împotriva diletantismului 
activităţii culturale săteşti, condamnându-se „culturalizarea" prin urbanizare şi 

nerespectare a tradiţiilor săteşti. Rostul acestei noi acţiuni a fost definit de 
G. Nandriş: „ ... aceste cursuri corespund nevoilor reale ale vremurilor în care trăim 
şi ne-a sporit încrederea cu care urmărim de şase ani integrarea vechii noastre 
Societăţi în rosturile culturale ale românismului( ... ). Acest efort( ... ) nu este decât o 
continuare a unei tradiţii de 70 de ani şi o adaptare la noile idealuri ale 
românismului întregit ( ... ). Aceste cursuri au drept scop pregătirea elementelor de 
muncă pentru urmărirea acestui obiectiv [ridicarea culturală a satelor, n.n.]. Ele fac 
parte dintr-un sistem de iniţiative care converg în vederea aceluiaşi scop şi dintre 
care voi aminti pe cele îndrumate până acum: biblioteci săteşti, secţiuni locale, 
şezători culturale, serbări naţionale, Şcoala superioară ţărănească, editarea unui ziar 
pentru popor, construirea de case culturale, conducerea unui internat pentru elevi 
( ... ). Ele (cursurile, n.n.) vor trebui să dea cunoştinţe tehnice pentru conducerea 
acestei activităţi, pe care nu voim s-o poreclim cu barbarismul de «culturalizare» 
( ... ); activitatea culturală, la sate trebuie scoasă din faza primejdioasă a 

68 C. Loghin, Societatea ... 1862-1942, p. 247. 
69 Primele cabinete au activat în Bucovina după anul 1880 (C. Loghin, op. cit„ p. 199). 
10 Raportul general. 1933-1934, Cernăuţi, 1934, p. 7. 
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diletantismului (.„). Cursurile organizate urmăresc crearea solidarităţii tuturor 
acelora care vor să muncească în ogorul culturii poporului"71

• 

În anul 1934 cursurile s-au ţinut între 1 O şi 21 iulie şi au fost frecventate de 
40 participanţi (directori şcolari, învăţători, studenţi etc.). Conferinţele au avut o 
tematică diversă: istoria bibliotecilor, despre cooperaţie, probleme de propagandă 
culturală şi organizarea muncii culturale, cultura adevărată şi cultura falsă etc.72 

Cursurile au continuat şi în vara anului 1935, fiind deschise la 29 iunie, printr-o 
şedinţă solemnă în sala „Armonia" a Palatului Naţional. Conferinţa de inaugurare 
(Fantoma culturalizării) a fost susţinută de profesorul bucureştean Vasile Băncilă, 
care sublinia importanţa culturalizării satului românesc în scopul cunoaşterii 

adevăratelor valori culturale şi a combaterii diletantismului cultural. Prof. univ. 
Romulus Cândea a încheiat seria cursurilor, subliniind importanţa cunoaşterii 

istoriei naţionale. Din cei 75 de cursanţi, care s-au prezentat la început, au fost 
declaraţi absolvenţi 73, opt dintre aceştia primind, pentru interesul deosebit 
acordat, premii şi menţiuni din partea SCLR73

• 

Punctul culminant al organizării vieţii culturale la sate a fost crearea Şcolii 
superioare ţărăneşti, cu scopul „de a completa şi lărgi cultura ce au putut-o obţine 
sătenii în şcoala primară prin cunoştinţe practice asupra vieţii satului" şi cu 
speranţa ca absolvenţii acestei şcoli să fie „convinşi propagandişti pentru toate 
acţiunile culturale"74

• Obiectivul final al acestor acţiuni viza crearea de elite 
intelectuale ţărăneşti prin care viata culturală a satului românesc putea fi 
coordonată spre îndeplinirea scopurilor propuse75

• 

Şcolile superioare ţărăneşti îşi au originea în Danemarca secolului al XIX-iea 
unde, în 1844, a luat fiinţă prima şcoală de acest gen76

• La noi, problema este 
discutată pentru prima oară de Traian Brăileanu, care preconiza înfiinţarea în 1922 
a unei Universităţi ţărăneşti. Din iniţiativa lui Eudoxiu Scalat şi D. Şindilaru. în 
acelaşi an, s-au ţinut, în comuna Volovăţ, 36 de prelegeri pentru ţărani pe diverse 
teme: istorie, literatură. drept, religie, geografie, ştiinţele naturii, medicină etc. 
Iniţiatorii acestei acţiuni au constituit în 1923 o „Academie Populară", prin care s-au 

71 Raportul general pe anul 1934-1935, p. 5, 8-11. 
72 Programul conferin\elor sus\inute în cadrul acestor cursuri poate fi regăsit în Rapoartele 

generale ale SCLRB. 
73 Raportul general pe anul 1934-1935, p. 18-21. 21-23. Au mai sus\inut conferinte: Leon 

Ţopa (Scopul şi mijloacele educaţiei poporului, Universitatea ţărănească în România), Em. Bucu\ă -
directorul Funda\iilor Culturale Regale (Asociaţii culturale ţărăneşti, Cartea satului), Traian 
Brăileanu (Satul, comunitate morală), M. Cerlincă (Organizarea bibliotecilor populare). Traian 
Chelariu (Scopul şi mijloacele propagandei culturale şi naţionale la sate, Cartea ca instrument de 
informaţie şi cultură), Eudoxiu Scalat (Problema educaţiei la sate) etc. 

74 Raportul general. 1933-1934, p. 12. 
75 Liviu Rusu, Universitatea ţărănească a lui Leon Ţopa, ,,Iconar" (Cernăuţi), I, nr. 7, 1936, p. 6-7. 
76 Initiatorul Şcolii superioare \ărăneşti a fost preotul Nicolas Frederic Severin Grundtwig, care 

a publicat în 1836 o broşură, explicând rosturile unei astfel de şcoli (Ibidem, p. 39). 
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ţinut prelegeri în judeţele Cernăuţi şi Rădăuţi. Din lipsă de fonduri, activităţile 
încetează în anul 1924

77
• Ideile înfiinţării unei Şcoli ţărăneşti au fost reluate în 

anul 1933, când Dimitrie Gusti includea în anteproiectul de lege pentru reforma 
învăţământului primar .dispoziţii pentru înfiinţarea unei asemenea şcoli78 • În 
acelaşi an, în Bucovina, se va deschide, din iniţiativa SCLRB, o Şcoala 
superioară ţărănească condusă la început de Traian Brăileanu, apoi de 
E. Mateiciuc. Ea va funcţiona în clădirea Casei naţionale din Stânca-Roşa, 

suburbie a Cernăuţiului. Principiile de bază ale şcolii au fost formulate de Traian 
Brăileanu şi au fost expuse în Raportul Societăţii pe anul 1933-1934: „Şcoala 
superioară ţărănească se încadrează în mişcarea de regenerare culturală a 
poporului( ... ). Prin faptul că ea e accesibilă tuturor sătenilor maturi (de la 18 ani 
înainte), devine o adevărată şcoală a poporului. Departe de a fi un instrument de 
popularizare a ştiinţei, şcoala superioară tinde să trezească puterile intelectuale şi 
sufleteşti ale ţăranului, să-i lărgească orizontul, să-l facă a înţelege să se 
folosească de realizările civilizaţiei, să-l facă cetăţean conştient de drepturile, dar 
şi de obligaţiunile sale, să-i formeze o concepţie asupra lumii şi vieţii, să-i arate 
importanţa şi rolul social al ţărănimii.( ... ) Şcoala( ... ) are ca scop( ... ) înlăturarea 
prăpăstiei ce există între pătura cultă şi ţărănime şi care se datoreşte, pe de o 
parte neîncrederii ţărănimii în intelectuali din cauza demagogiei, iar pe de altă 
parte culturii osebite a intelectualilor, străină de tradiţie şi fără rădăcini în 
trecutul neamului. Şcoala ( ... ) tinde să-i dea ţăranului o cultură proprie a sa, 
adânc înrădăcinată în trecutul, obiceiurile, artele şi credinţele neamului nostru"

79
• 

Cursurile şcolii s-au deschis la 7 decembrie, înscriindu-se 25 de elevi (fiind 
admişi fii de ţărani, din jud. Cernăuţi, Storojinet, Rădăuţi, Dorohoi absolvenţi ai 
şcolii primare), din care 20 au absolvit-080

. S-au predat cursuri de limba şi 
literatura română, educaţie morală şi socială (Leon Tapa), istorie, drept (Gb. 
Pitic), matematică, chimie, fizică, geografie, ştiinţe naturale (Tr. Galan). 
agronomie (V. Rusşindilar). Ca o completare la aceste cursuri, s-au ţinut şi 26 de 
conferinţe81 • 

Lipsa sprijinului material, acordat anterior de D. Gusti, a dus la închiderea 
şcolii. La 11 martie 1934 ea şi-a încheiat activitatea, în prezenţa profesorilor şi 
autorităţilor publice, cu un examen public susţinut de elevi. E. Mateiciuc, 

77 Ibidem, p. 44; C. Loghin, op. cit., p. 257. 
78 Primele şcoli ţărăneşti din România s-au deschis la Sighet (Maramureş), din ini\iativa 

ASTREI, sub conducerea lui V. llea, preşedintele despărţământului (C. Loghin, op. cit.; p. 257). 
79 Raportul general. 1933-1934, p. 45-47. 
80 SCLRB a întâmpinat greutll.ti cu recrutarea elevilor, ţăranii nefiind dispuşi să-şi trimită copiii 

la o şcoală ce nu Ie oferea dreptul ocupării unei functii publice. Pentru soluţionarea acestei probleme 
s-a făcut un apel în presă şi au fost trimişi intelectuali la sate care să explice pe larg rosturile Şcolii 

ţărăneşti (Raportul general. 1933-1934, p. 48). 
81 Ibidem, p. 52 şi urm. 

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



316 Rodica !ateneu 14 

conducătorul şcolii şi referentul pentru propaganda culturală a SCLRB, a făcut un 
raport asupra activităţii acestei şcoli82 . 

Experimentul de la Roşa Stânca a fost valorificat ulterior prin apariţia, în anul 
1935, a lucrării semnată de Leon Topa; Universitatea ţărănească, teoria şi practica 
ei, care „concepe o nouă poziţiune faţă de ceea ce la noi e acţiunea de culturalizare 
a poporului, prin educarea elitelor ţărăneşti a căror ascensiune spirituală să nu 
părăsească comunitatea strânsă a satelor şi să o slăbească, ci să o fortifice, să-i 

deschidă orizonturi ... "83
• 

SECŢII LOCALE ŞI SOCIETĂŢI CULTURALE AFILIATE 

Acţiunea SCLRB s-a manifestat în lumea satului şi prin organizarea, 
începând cu anul 1932, a unor nuclee culturale, în Bucovina şi nordul Basarabiei -
viitoarele secţiuni locale şi judeţene ale Societăţii, cum au fost ele denumite prin 
statute. S-a mers pe principiul ca fiecare sat să aibă o singură societate culturală84 • 
Pentru organizarea raţională a secţiilor locale şi societăţilor afiliate Societatea a 
redactat şi publicat un regulament85

• Programul cultural al secţiilor locale, care 
dispuneau şi de biblioteci proprii, organizate de SCLRB, cuprindea: conferinţe, 

organizarea de ateliere pentru îndrumarea socială a ţăranilor, teatru, audiţii radio 
etc.86

• Până în anul 1934 s-au înfiinţat 13 secţii în Uudeţele Storojineţ Cernăuţi 
Rădăuţi, Hotin), în anul administrativ 1934/1935 - opt secţii (inclusiv în judeţul 
Câmpulung Moldovenesc), în 1936 - patru, în 1937 alte patru secţii 87 • Înfiinţarea 
de secţii locale ale SCLRB a contribuit la ridicarea culturală a satului românesc, 
mai ales în zonele satelor răzeşeşti unde, după unire, se punea problema menţinerii 
caracterului etnic românesc. 

O serie de vechi societăţi culturale s-au afiliat, din proprie iniţiativă, la 
SCLRB. Între 1933 şi 1934 s-au afiliat patru societăţi, iar în 1934-1935 - cinci: 
Ateneul Român din Ciudei Uud. Storojineţ), Societatea „Constantin cel Mare" din 
Volovăţ, Societatea „Mitropolit Silvestru" din Frătăuţii Vechi Uud. Rădăuţi), 

82 Rezultatele activitălii şcolii lărăneşti au fost publicate într-un volum semnat de E. Mateiciuc, 
Şcoala superioară ţărănească din Stânca Roşa (Cernăuţi). Raportul general. 1933-1934, p. 5, 52. 
Activitatea şcolii bucovinene a fost prezentată şi la Congresul Şcolilor superioare lărăneşti, organizat 
la Bucureşti (iunie. 1936), la care au participat şi reprezentanti ai SCLRB (Raportul general pe anul 
1936, p. 7). 

81 Liviu Rusu, Cuvânt pentru prieteni, „Iconar'', 1935, I, nr. 4, p. 3. 
84 

SCLRB nu a aprobat înfiintarea de sectiuni locale în comunele unde existau deja alte 
societăţi culturale. În comuna Dănila, jud. Suceava, de pildă, s-au înfiinţat, în acelaşi timp, o secţie 
locală şi un cămin cultural afiliat fundaţiei culturale „Voevodul Mihai" din Bucureşti. Comitetul 

·central al Societăţii a hotărât desfiinţarea secţiei locale pentru a nu se dezbina activitatea intelectuală 
din regiune (Raportul general. 1933-1934, p. 6). 

85 C. Loghin, op. cit., p. 252. 
86 După anul 1932, Rapoartele generale prezintă detaliat activitatea tuturor secţiilor locale. 
87 Vezi Rapoartele generale ale SCLRB pe anii 1934/1935, 1936, 1937. 
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Cabinetul de citire „Stânca" din Cernăuţi, Societatea „Trei culori" din suburbia 
Clocociuca-Cernăuţi. Aceste societăţi afiliate îşi desfăşurau activitatea conform 
principiilor stabilite de SCLRB, organiuu conferinţe, şezători, cu subiecte de 9rdin 
cultural, social, economic, aveau biblioteci proprii (de pildă „Ateneul Român" din 
Ciudei dispunea de o bibliotecă de 942 cărţi, Societatea „Constantin cel Mare" -
256 cărţi, Cabinetul de citire „Stânca" - 897 cărţi), dispuneau de mijloace 
financiare proprii88

• Prin afilierea la SCLRB activitatea le-a fost dinamizată şi 
încadrată principiilor de propagandă culturală desfăşurată în lumea satului. 

SOCIETATEA SCRIITORILOR BUCOVINENI 

S-a înfiinţat la 12 noiembrie 1938, probabil în urma stăruinţelor lui Mircea 
Streinul, care a reuşit să reunească scriitorii bucovineni într-o Societate devenită 
secţie a SCLRB89

. În urma adunării generale din septembrie 1938, preşedintele 
Societăţii a fost ales Constantin Loghin, vicepreşedinte - Mircea Streinul, secretar 
- Traian Chelariu, membrii fără funcţie - D. Vitencu şi T. Cantemir90 Activitatea ei 
până la I mai 1942 e cuprinsă în Raportul general al Societăţii pe anii 1939/1941. 
Ea s-a desfăşurat în cadrul unor şedinţe literare săptămânale, unde se citeau sau 
comentau operele proprii, se purtau discuţii pe teme literare; unele şedinţe aveau un 
program special - comemorarea unui scriitor (de exemplu la 28 noiembrie 1942 a 
fost sărbătorit scriitorul Liviu Marian), primirea unor scriitori aflaţi în trecere prin 
Cernăuţi. Societatea scriitorilor Bucovineni a organiut şezători literare şi în alte 
oraşe (Storojineţ, Suceava, Hotin), a colaborat la alte manifestări publice, unde 
scriitorii au conferenţiat, a editat broşuri; scriitorii au colaborat la publicaţiile 
periodice locale şi centrale: „Revista Bucovinei" - editată de Societate, Bucovina 
literară", „Cronicar", „Vremea", „Revista Fundaţiilor Regale", „Gândirea", 
„Universul literar", „Convorbiri literare", „Cetatea Moldovei"91

• Societatea şi-a 
încheiat activitatea în anul 1944. 

UNIVERSITATEA LIBERĂ 

În anul 1929, SCLRB a hotărât organizarea de conferinţe publice permanente 
sub titlul „Universitatea liberă". Ele s-au desfăşurat regulat până în anii 1939/1940, 
ţinându-se aproximativ 200 prelegeri, pe diverse teme: literatură, istorie, filosofie, 
sociologie, religie, etnografie, medicină etc.92 „Societatea pentru Cultură urmăreşte 

88 Raportul general pe anul 1934-1935, p. 36 şi urm. 
89 Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul. Viaţa şi opera, Rl'ldăuti Editura Institutului Bucovina-

Basarabia, 1998, p. 52. 
90 M. Grigorovită, op. cit., p. 90. Societatea a avut 45 membri. 
91 Raportul general pe anii 1942-1943, Cemăuti, 1944, p. 5~. 
92 Ibidem, p. 78. Redăm câteva date statistice: în 1934 s-au ţinut 23 conferinţe, 1935 - 19, 1936 

- 22, 1937 - 20. Rapoartele generale ale SCLRB prezintă pe larg activitatea Universitltii libere (date 
statistice. tabele cu programele conferinţelor). 
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prin aceste conferinţe intensificarea vieţii culturale în acest centru, precum şi 
deşteptarea interesului public pentru diferite probleme culturale"93

• Pentru buna 
desfăşurare a acestei activităţi, Societatea amenajează o sală specială (în Palatul 
Naţional). Din anul 1936 publică după fiecare ciclu de conferinţe, extrase în 
cotidiene din Bucureşti şi Cernăuţi şi instituie două premii pentru cele mai bune 
extrase realizate de studenţi94 • Activitatea Universităţii libere, apreciată prin 
interesul pe care 1-a stârnit în rândul intelectualităţii bucovinene, argumentează 
ideea că „iniţiativa Societăţii [de a organiza o Universitate liberă, n.n.] ... a ajuns 
( „.) pentru Cernăuţi„. o necesitate de ordin cultural românesc"95

. În anul 193 8/1940 
se ţine al XI-iea ciclu de conferinţe, cu subiect comun: Românii de peste hotare96

, 

ce urmau a fi publicate în volum. Evenimentele politice - izbucnirea războiului -
au întrerupt aceste activităţi, reluate după 194097

• 

ALTE ACTIVITĂŢI 

În anul 1933 SCLRB organizează festivităţile de sărbătorire a 15 ani de la 
realizarea unirii Bucovinei cu România. S-au ţinut o şedinţă solemnă şi un program 
de conferinţe cu tema: 15 ani de la unirea Bucovinei (susţinute de Grigore Nandriş, 
Al. Procopovici, C. Isopescul-Grecu, T. Sauciuc-Săveanu). Comunicările au fost 
publicate în broşura Unirea Bucovinei 27 octombrie 1918- 27 octombrie 19339

H. 

În 1932 şi 1937 s-au împlinit 70 şi respectiv 75 ani de la înfiinţarea SCLRB, 
prilej cu care se vor organiza sărbători jubiliare. În anul 1932 serbările jubiliare 
cuprind: un ciclu de l O conferinţe pe tema istoricului Societăţii şi a Bucovinei, 
reunite în volumul Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii. Conferinţe ţinute în 
cadrul sărbători/or jubiliare, o expoziţie de pictură şi fotografie, festivităţi artistice. 
Este tipărită şi o schiţă monografică despre Societate, alcătuită de C. Loghin99

• 

Sărbătorirea a 75 ani de existentă a SCLRB s-a făcut într-un cadru festiv mai 
larg, la această acţiune participând reprezentanţi ai tuturor societăţilor culturale 
româneşti în frunte cu ASTRA transilvană, ai Academiei Române (Vasile Grecu), 
guvernului, Fundaţiei Regale, Casei Şcoalelor, ai studenţimii române. S-au 
prezentat scrisori şi telegrame de felicitare din partea l.P.S.S. Patriarhul Miron, 
mitropolitului Nicolae al Ardealului, rectorului Academiei Teologice din Cluj, 
ministrului Ion Nistor etc. 

93 Raportul general. 1933-1934, p. 8. 
94 Raportul general pe anul 1936, p. 10. 
95 Darea de seamă jubiliară şi Raportul comitetului pe anul 1937, p. 84. 
90 Raportul general pe anii 1939--1941, Cernăuţi, 1942, nu publică, ca altădată, programul 

conferin\elor datorită dezorganizării arhivei, în condiţiile refugiului. 
97 Activitatea Universităţii libere după anul 1940 o prezentăm într-o secţiune separată, care 

tratează evoluţia SCLRB în perioada celui de al doilea război mondial. 
98 Raportul general. 1933-1934, p. 10. 
99 C. Loghin, op. cit. , p. 79. 
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Cu acest prilej s-a organizat o expoziţie, în sala Palatului Naţional, prin care 
s-au pus în evidenţă realiz.ările SCLRB expunându-se documente de arhivă, 
manuscrise, cărţi, reviste, fotografii, pinacoteca etc. 100 

SCLRB a organizat şi alte manifestări comemorative, de mai mică amploare: 
în noiembrie 1933, la Toporăuţi s-au comemorat 300 ani de la moartea lui Miron 
Barnovschi; în 1934, la Teatrul Naţional a avut loc un festival în amintirea poeţilor 
Panait Cerna şi Şt. O. Iosif; în 1936 prăznuieşte 20 ani de la moarte şi 100 de la 
naşterea lui I.Gh. Sbiera; în acelaşi an s-au sărbătorit 40 de ani de la înfiinţarea 
internatului de băieţi români (cu acest prilej SCLRB lansează un apel, în care evocă 
starea financiară precară a internatului şi solicită sprijin în acest sens, constituind 
Asociaţia „Amicii Intematului")101

• 

LEGĂTURILE CU ALTE SOCIETĂŢI CULTURALE 

SCLRB a întreţinut relaţii cu ASTRA - participând la congresele sale - şi cu 
alte societăţi culturale a făcut donaţii de carte acestor societăţi a patronat 
manifestări culturale ale altor societăţi româneşti din Cernăuţi şi a participat la 
manifestări organizate de acestea102

• Membrii SCLRB afirmau că trebuie stabilită. 
cooperarea dar şi independenţa de acţiune şi promovarea iniţiativei individuale: „nu 
înţelegem să subordonăm nici o societate, înţelegem să colaborăm şi să ne 
sprijinim reciproc"103

. E. Mateiciuc pleda pentru colaborarea tuturor societăţilor 
culturale, pe baza unui program care să cuprindă principii comune <le acţiune 
culturală - vechi deziderat al SCLRB104

. ln acest scop, Societatea a propus 
convocarea unui Congres cultural al tuturor societăţilor din regiune, în anul 1934, 
organizat în spiritul respectării independenţei oricărei societăţi culturale, prin 
promovarea iniţiativei particulare şi coordonarea mişcării culturale la sate. Aceste 
congrese s-au desfăşurat în perioada 1934-1940105

. 

Din dorinţa de a realiza o imagine cât mai aproape de realitate a activităţii 
societăţilor culturale bucovinene SCLRB a luat iniţiativa alcătuirii unei statistici a 
societăţilor culturale din zonă. În acest scop a adresat cereri prefecturilor din. 
judeţele Bucovinei 106

, a trimis chestionare intelectualilor de la sate. a lansat prin 

100 Darea de seamă jubiliară şi Raportul comitetului pe anul 1937. p. 14 şi urm. 
101 Ibidem. p. 27: C. Loghin, op. cit., p. 80. 
102 M. Grigoroviţă, op. cit. , p. 141; Raportul general. 1933-· 1934, p. 11. 
103 Raportul general pe anul 1934-1935, p. 11. În Bucovina existau, pe lângă societăţile 

culturale ce activau în localităţile Bucovinei 12 societăţi culturale nouă din perioada austriacă.. 
amintite deja, şi trei înfiinţate după unire: Societatea „Tudor Flondor" ( 1920), Conservatorul de 
muzică~ artă dramatică ( 1925), Societatea. scriitorilor Bucovineni (1938). ":•·' 

1 M. Grigoroviţă, op. cit., p. 142. 
105 C, Loghin, op. cil, p. 254; Raportul general pe anul 1934-1935, p. 11. 
106 În octombrie 1933 SCLRB a trimis o notă către Prefectura judeţului Rădăuţi. prin care solicita 

o listă cu societăţile culturale existente. Arhivele Naţionale, Filiala Suceava, fond Prefectura Rădăuţi, d. 
1933, f. 4. Asemenea note au fost trimise şi altor prefecturi (judeţele Câmpulung Moldovenesc, 
Storojineţ etc.}, care au răspuns afirmativ solicitărilor (Rapor1ul general. 1933-1934, p. 5). 
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Raportul general din anul 1934/1935 un apel către societăţile bucovinene în acest 
scop. Primind răspunsurile, SCLRB a realizat statistica societăţilor culturale 
bucovinene, publicată anual în rapoartele sale, până la 1940, acestea devenind 
astfel „un anuar al activităţii culturale din regiunea de nord a ţării" 107 • Din analiza 
acestor date statistice p1Jtem constata faptul că aproape în fiecare comună 
bucovineană activau una sau mai multe societăţi care contribuiau la ridicarea 
nivelului cultural al satului românesc. 

SCLRB a luat parte la lucrările despre proiectul Senatului cultural, întocmit de 
Dimitrie Gusti, ministrul Instrucţiunii. Fundaţia culturală „Regele Carol", al cărei 

director era Gusti, primise sarcina să realizeze unificarea culturală a tuturor 
societăţilor existente. În urma discuţiilor avute, în aprilie 1938, preşedintele SCLRB 
a prezentat memoriul solicitat de minister, vizând organizarea programului cultural al 
Bucovinei, cerând sprijinul pentru o subvenţie mai mare destinată desfăşurării de 
activităţi culturale. Prin legea serviciului social din octombrie 1938 (care a fost 
aplicată doar un singur an) se creează o instituţie autonomă care avea menirea 
ridicării culturale, economice, sociale a satelor şi oraşelor României, dar Societatea 
n-a primit sarcina aplicării în teren a acestor hotărâri - aşa cum s-a întâmplat în 
Transilvania, unde ASTRA a fost implicată direct - fiind doar colaboratoare la acest 
program. Din aceste motive efectele propagandei culturale n-au fost cele aşteptate108 • 

BIBLIOTECA SCLRB 

Reorganizată după anul 1918, biblioteca Societăţii număra la sfârşitul anului 
1933, 8453 o puri în 1141 7 volume şi broşuri. Faţă de anul precedent se înregistra o 
creştere cu 593 volume, justificată prin achiziţiile şi donaţiile făcute 109 • În anul 
1934 inventarul de carte s-a îmbogăţit cu 356 lucrări cumpărate şi 69 volume 

·donate, în total biblioteca dispunând de 11942 volume 110
. În anul 1935/1936, 

biblioteca a funcţionat în condiţii mai bune, localul s-a mărit cu două încăperi, 
distribuirea cărţilor s-a putut face mai bine. Biblioteca putea fi consultată de două 
ori pe săptămână, numai de membrii SCLRB. De asemenea, numărul cărţilor a 
crescut cu 903 - 255 cumpărate şi 648 donate - biblioteca având 13088 volume 111

• 

În următorii ani fondurile bibliotecii au crescut şi a sporit şi numărul cititorilor. 
SCLRB a donat unor secţii locale sau instituţii, din depozitele ei, cărţi 

disponibile, contribuind la organizarea de biblioteci proprii. După anul 1933 s-au 

!0
7 Raportul general pe anul 1934--1935, p. 121. 

108 Raportul general. 1933-1934, p. 11; C. Loghin, op. cil., p. 92-93. 
109 Raportul general. 1933-1934, p. 30. Rapoartele SCLRB prezintă pe larg activitatea 

bibliotecii, liste cu donatori, date statistice legate de numărul volumelor, cărţile consultate, liste cu 
periodice existente în bibliotecă, liste cu biblioteci donate de Societate unor sectii locale sau institutii. 

110 Raportul general pe anul 1934-1935, p. 25. 
111 Raportul general pe anul 1936, p. 11-13. 
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înfiinţat 14 biblioteci populare şi au fost distribuite 1188 cărţi către secţiile locale112
, 

iar între anii 1942-1943 a donat unor secţii locale 14000 cărţi 113 • 
În anul 1933 SCLRB a trimis secţiilor locale şi bibliotecilor afiliate un 

chestionar, prin care se solicitau date despre numărul cititorilor şi al volumelor 
existente, tipul cărţilor citite, starea bibliotecii, propuneri pentru intensificarea 
activităţii. Pe baza răspunsurilor primite, Societatea a întocmit o situaţie statistică, 
pentru a observa dinamica activităţii culturale săteşti 114 • 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ 

În perioada austriacă SCLRB a tipărit primele cărţi în limba română pentru 
popor şi a subvenţionat tipărirea altor lucrări ştiinţifice şi literare, a editat publicaţii 
proprii, despre care am vorbit la începutul demersului nostru. În perioada 
interbelică şi-a continuat apariţia, până în 1935 (68 numere), „Calendarul 
poporului" (redactor: Constantin Loghin), cu scopul cultivării „interesului 
cititorilor pentru probleme culturale, naţionale, religioase, morale şi economice ale 
satelor". S-a remarcat şi prin efortul de valorificare a folclorului şi tradiţiilor 

populare, având printre colaboratori personalităţi din ţară (Iorga, Sadoveanu, 
Goga) 115

• A fost distribuit, la început, gratuit ţăranilor. Datorită lipsei mijloacelor 
financiare, absenteismului maselor (Societatea constata că abonamentele nu erau 
plătite la timp), a apariţiei unor publicaţii mai ieftine pentru ţărani, comitetul a 
hotărât sistarea apariţiei gazetei şi redistribuirea fondurilor spre alte activităţi 

culturale116
• În decembrie 1939 SCLRB tipăreşte „Calendarul ostaşului" (redactor 

Ion Negură), în 2000 exemplare distribuite ostaşilor români din Bucovina117
• 

Cu concursul Societăţii Scriitorilor Bucovineni apare lunar „Revista 
Bucovinei" (1942-1944 ), care dorea „să ofere o putinţă de cunoaştere a întregului 
scris bucovinean contemporan" şi să satisfacă nevoia de cultură în condiţiile 
politice existente118

• Secretari de redactie au fost Traian Cantemir şi Dragoş 
Vitencu, iar din 1944 redactori au fost Constantin Loghin şi Dragoş Vitencu. 

Încă din 1897 SCLRB a achiziţionat o tipografie, dotată ulterior cu mijloace 
tehnice performante, în care au fost imprimate, în perioada 1897-1940, 1 O reviste, 
20 de ziare şi peste 150 de broşuri şi cărţi în limba română119, iar între 1942-1943 

112 Raportul general pe anul 1934--1935, p. 27. 
l ll Raportul general pe anii 1942 -1943, p. 63. 
114 Raportul general. 1933--1934, p. 33. De exemplu, în perioada 1933- 1934,în 17 societăti 

culturale, 1514 cititori au consultat 4988 cărţi, ziare şi reviste. 
115 Ion Negură, op. cil., p. 186; Raportul general. 1933-1934, p. 8. 
116 C. Loghin, op. cil„ p. 213. 
117 Raportul general pe anii 1939-1941, p. 7. 
118 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 36; Ioan V. Cocuz, Presa românească în Bucovina 

( 1809-1944), „Suceava- Anuarul Muzeului Judeţean", XVI, 1989, p. 97-98. 
119 Ion Negură, op. cit., p. 187. 
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s-au tipărit opt periodice, 39 de cărţi, broşuri şi extrase120
• Din 1938 a funcţionat şi 

Editura „Mitropolit Silvestru" a SCLRB, astfel fiind reeditate şi editate unele dintre 
operele scriitorilor bucovineni 121

• În ianuarie 1939 SCLRB a deschis şi o librărie. 

PROPRIETĂŢILE SCLRB 

În anii 1942/1943, când publica Tabloul proprietăţilor, SCLRB dispunea de 
şase imobile în Cernăuţi şi nouă în provincie122

• În Cernăuţi dispunea de un Palat 
Naţional (sediu al Societăţii din 1897), un Palat Cultural, era proprietara a două 
internate etc. 

Construirea unui Palat Cultural în perioada interbelică a fost prilejul unor 
dispute politice ivite în interiorul Societăţii. Încă din anul 1919, Iancu Flondor, în 
calitate de ministru delegat al Bucovinei, a dorit să răsplătească meritele SCLRB, 
printr-o donaţie naţională, cedându-i, din proprietatea statului, 6000 m de teren 
viran. Problemele achiziţionării acestui teren s-au transferat în Parlamentul 
României, unde liberalii refuză de două ori sancţionarea legii care ar fi trebuit să 
ratifice hotărârile din 1919. În urma proceselor SCLRB cu Statul şi cu Fondul 
Religionar Ortodox, terenule readus, în anul 1930, în proprietatea Societăţii 123 • În 
anul 1937, într-un cadru solemn - se împlineau 75 ani de existenţă a Societăţii -
este pusă piatra de temelie a noului aşezământ, prilej cu care s-a remarcat 
importanţa deosebită acordată acestui fapt: „prin înălţarea acestui Palat, Societatea 
se înarmează cu o nouă armă de luptă pe frontul culturii naţionale"; „el va fi o 
instituţie de iniţiativă neoficială, pentru promovarea culturii în această regiune. Va 
fi un laborator de muncă spirituală în care se vor pregăti elemente model şi 

instrumente menite propagandei culturale, căci Societatea pentru Cultură e chemată 
( ... )să îndeplinească funcţiunea de răspândire a bunurilor culturale în masele largi 
ale poporului"124

• Lucrările se termină în 193911940. Palatul dispunea de o sală 
festivă, una de conferinţe, o sală de lectură, o bibliotecă. 

SCLRB era şi proprietara a două internate. Problema existentei unui internat 
propriu s-a pus încă din anul 1892, trei ani mai târziu Societatea reuşind să-şi 

deschidă un internat. Ea a înfiinţat şi un cămin de meseriaşi şi comercianţi romani. 
După unire internatul de băieţi români primea noi sarcini. Se aprecia că 

internatul nu e o întreprindere comercială ci o instituţie de educaţie", contribuind la 

120 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 66. 
121 Rapoartele generale ale SCLRB prezintă liste cu lucrările tipărite şi care puteau fi procurate 

de la editură (au fost publicate lucrări, ale lui C. Loghin, T. Balan, Gr. Nandriş, S. Reli, M. Streinul. 
Leon Ţopa). Vezi Raportul general pe anii 1942-1943, p. 66. 

122 Ibidem, p. 86. 
123 C. Loghin, op. cit., p. 263. 
124 Darea de seamă jubiliară şi Raportul comitetului pe anul 1937, p. 65. ,.Calendarul «Glasul 

Bucovinei» pe anul 1938 ,.Cernăuţi", 1938, p. 180-181. 
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I. d . . . I 12s S rea tzarea e ucaţ1e1 naţ1ona e . CLRB a luptat pentru dobândirea unor mijloace 
necesare bunei funcţionări a internatului, a instituit burse pentru elevii internişti, în 
rapoartele acesteia prezentându-se date statistice despre situaţia financiară, tabele 
cu elevii internişti (observăm că în internat erau primiţi şi elevi din alte regiuni 
româneşti care studiau în Bucovina), cu bugetele intematului 126

• Internatul era 
condus de un director numit de comitetul Societăţii din membrii corpului didactic 
al unui liceu frecventat de elevi internişti. El era obligat să prezinte Societăţii un 
raport lunar scris despre situaţia internatului. Un inspector desemnat de Comitetul 
SCLRB dintre membrii săi făcea legătura între director şi Societate, administratorul 
se ocupa cu situaţia financiară şi pedagogii - studenţi cernăuţeni - supravegheau 
activitatea elevilor127

. 

SITUAŢIA FINANCIARĂ A SCLRB 

După unire averea Societăţii s-a diminuat. Veniturile principale proveneau 
din închirierea spaţiilor Palatului Naţional. Cu acestea erau plătite taxele către stat 
şi comună, destul de mari. Până la 1918 s-au primit subvenţii de la stat de 11504 
mii lei, din care 6074 mii lei - impozite; între 1919-1937, subvenţiile au fost de 
1878 mii lei şi impozitele de 1803 mii lei128

• De exemplu, între 1931 şi 1934 
bilanţul s-a prezentat astfel: 1945868 lei încasări, din care 903509 lei impozite 
către stat şi comună 129

. Până la 1918 impozitele au crescut de la 0,68% la 10%, iar 
după unire, intre 1932 şi 1937 de pildă, acestea reprezentau 25,67% din veniturile 

Societăţii 130
. 

Bugetul SCLRB a fost completat şi prin donaţiile acute. În perioada 
austriacă, între 1878 şi 1881 de exemplu, acestea reprezentau 26,9% din veniturile 
Societăţii. După 1918, valoarea donaţiilor a scăzut - între 1912 şi 1921, acestea 
reprezentau 15,05%. Din 1921 Societatea nu a mai primit donaţii 131 • 

Membrii comitetului nu primeau salarii sau indemnizaţii; ei plăteau cotizaţii 
şi contribuiau, prin donaţii, la sporirea averii Societăţii. 

SCLRB a administrat în perioada austriacă şi după 1918, peste 30 de fundaţii, 
înfiinţate cu scopul acordării de burse de studii pentru elevii şi studenţii români

132
• 

Rapoartele Generale ale Societăţii erau întocmite riguros în ceea ce priveşte 

125 Raportul general pe anul 1935-1935, p. 65. 
126 În cei 40 de ani de existenţă s-au cheltuit peste 50 de milioane lei cu întreţinerea 

internatului. La această sumă au contribuit elevii - 44.11%, statul -13,7%, SCLRB - 32,02%, alte 
surse - 10.70%. Cf. Darea de seamă jubilară şi Raportul comitetului pe anul 1937, p. 32- 33. 

127 Ibidem, p. 40. 
128 Ion Negură. op. cit„ p. 189. 
129 Raportul general. 1933-1934, p. 15-16. 
130 Darea de seamă jubiliară şi Raportul comitetului pe anul 1937, p. 24-25. 
ni Ibidem, p. 21. 
132 C. Loghin, op. cit., p. 62--64. 
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partea financiară; în tabele detaliate se prezentau: proiectele de buget, situaţia 
comparativă venituri-cheltuieli, bilanţuri financiare pe fiecare an, administraţia 

fundaţiilor, bilanţul financiar al internatului, conturile de profituri şi pierderi ale 
tipografiei, fondurile Palatului Cultural etc. 

SCLRB ÎN PERIOADA 1940-1944 

În aprilie 1939 a avut loc ultima adunare generală a Societăţii înainte de 
izbucnirea celui de al doilea război mondial. În 1940 Bucovina a fost ocupată de 
trupele ruseşti, SCLRB fiind surprinsă de aceste evenimente aproape fără nici o 
pregătire, neputându-şi evacua patrimoniul. Au fost salvate doar dosarele cu actele 
de proprietate şi câteva acte de secretariat. Palatul Cultural a fost transformat în 
Casa Annatei Roşii, Palatul Naţional în tribunal rusesc, biblioteca transportată într
un loc cu destinaţie necunoscută, tipografia ocupată şi personalul alungat, stocul de 
carte distrus, internatul devenise sediul cazărmii, casele naţionale au devenit case 
de sfat sovietic. 

La izbucnirea războiului, preşedintele SCLRB, Grigore Nandriş, se afla în 
străinătate, iar o parte din membrii comitetului s-au refugiat la Bucureşti. Aici s-a 
încercat reconstituirea comitetului şi reluarea activităţii Societăţii. S-au ţinut câteva 
şedinţe, s-au făcut demersuri pentru recuperarea patrimoniului, s-a încercat 
organizarea unui ciclu de conferinţe publice despre Bucovina, dar, din lipsa 
mijloacelor financiare aceste acţiuni nu s-au finalizat. Societatea a ţinut legătura cu 
câteva dintre secţiile locale rămase în sudul Bucovinei. S-a încercat obţinerea unor 
fonduri băneşti, prin Ministerul de Interne, pe care ţinutul Sucevei le datora 
tipografiei pentru tipărirea ziarului „Suceava"133

. 

Către sfărşitul ocupaţiei ruseşti, în iulie 1941, membrii comitetului revin din 
refugiu şi începe reorganizarea SCLRB. În urma stăpânirii sovietice averea 
imobiliară a rămas întreagă, dar n-a fost găsită biblioteca şi pinacoteca (Societatea 
salvase doar patru tablouri din colecţie). S-au luat primele măsuri pentru punerea în· 
funcţiune a instituţiilor Societăţii, s-a făcut inventarierea bunurilor existente, s-a 
pus în funcţie tipografia şi s-au reparat internatele distruse. Arhiva SCLRB, 
regăsită deteriorată şi răvăşită a fost reorganizată. Au început acţiunile de 
reactivare a editurii şi librăriei (redeschisă în mai 1942). În urma investigaţiilor 
acute, biblioteca Societăţii a fost regăsită şi transportată în sediul Palatului 
Cultural, fiind triată şi inventariată din nou din cauza lipsei vechilor registre. Din 
fondurile bibliotecii lipseau aproximativ 6000 de cărţi. Până în mai 1942 au fost 
inventariate, prin introducerea sistemului cartotecii, 80000 volume şi 7100 opuri 
muzicale. Din aprilie e redeschisă pentru public, acum având acces la ea şi cei ce 
nu erau membri ai SCLRB. Fondurile de carte au fost completate prin donaţii, 

m Raportul general pe anii 1939, 1941, p. 9-10. 
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Primăria Municipiului Cernăuţi cedându-i biblioteca municipală „N. Iorga", iar 
Guvernământul Bucovinei biblioteca organizată de ruşi în Casa Polonă. SCLRB a 
reactivat şi bibliotecile populare134

• 

Până la l aprilie 1942 Comitetul a ţinut 32 de şedinţe. În condiţiile în care 
unii dintre membrii fostului comitet nu erau întorşi din refugiu, se decide cooptarea 
de membri cu vot consultativ135

• În următoarea perioadă, 1942-1944, s-au ţinut 
50 şedinţe de comitet şi o adunare generală 136 . 

Programul de activitate culturală a SCLRB în perioada 1941-1944 s-a 
realizat printr-o colaborare eficientă cu statul. Acesta a sprijinit financiar activitatea 
Societăţii, prin subvenţii, a dispus, la cererea acesteia, trecerea caselor naţionale 
gennane în proprietatea ei, pentru a le transforma în case naţionale româneşti 

(germanii s-au repatriat între 1940 şi 1941, iar casele lor naţionale nu-şi mai aveau 
rolul de până la 1940). Printr-un memoriu, redactat împreună cu ASTRA, 
Societatea a elaborat un plan de acţiune pentru reorganizarea teritoriilor eliberate. 
Într-un alt memoriu, adresat Ministerului Culturii Naţionale, condus de 
Ion Petrovici, membru al SCLRB, a prezentat revendicările culturale ale 
Bucovinei, susţinând şi ideea reînfiinţării Universităţii din Cemăuţi 137 . 

Comitetul Societăţii a colaborat cu statul prin Ministerul Propagandei 
Naţionale mai ales în ceea ce priveşte propaganda culturală la sate. Prin tradiţie, 
aceasta era realizată de secţiile locale societăţile afiliate sau alte societăţi regionale 
de iniţiativă particulară. În unna stăpânirii sovietice, unele secţii locale au fost 
distruse complet, arhivele au dispărut, membrii lor deportaţi 138, altele nu au mai 
putut fi reorganizate din cauza lipsei mijloacelor financiare, a absenţei 
intelectualilor recrutaţi pe front. Cu toate acestea, secţiile au continuat să-şi 

îndeplinească rolul de consolidare naţională şi întărire a iubirii de patrie". În unna 
propunerii acute de vornicia arcaşilor, Societatea a acceptat principial 
transfonnarea societăţilor arcăşeşti în secţii locale, dispunând astfel de nuclee 
culturale aproape în fiecare sat bucovinean. 

Dintre secţiile locale s-a remarcat secţia „Ateneul Român" din Storojineţ - una 
din cele mai active secţii ale SCLRB în perioada interbelică - reînfiinţată în anul 
1941. Din anul 1942, şi-a reluat activitatea şi secţia „Iancu Flondor" din Storojineţ, 
care prin acţiunile ei a militat pentru „nădejdea în consolidarea şi ridicarea naţiei prin 
cultură", organizând 30 de manifestări culturale, înfiinţând o librărie proprie, 
instituind două burse de studiu pentru elevi. A participat şi la serbările comemorative 
organizate de SCLRB cu prilejul împlinirii a 25 ani de la unirea Bucovine139

• 

134 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 56-57. 
135 Astfel, din noul comitet llceau parte şi Ion Nandriş, E. Coste, Filaret Doboş. 
136 Raportul general pe anii 1939-1941, p. 23; Raportul general pe anii 1942-1943, p. 69. 
137 Raportul general pe anii 1939-1941, p. 11-12. 
138 Asemenea situaţii s-au înregistrat la „Ateneul Român" din Ciudei - Storojinet sau la secţia 

„Gheorghe Hurmuzachi"' din Cemauca. 
139 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 19, 24, 29 30. 
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Societatea Scriitorilor Bucovineni s-a reorganizat începând cu anul 1941, 
alegându-şi un comitet în frunte cu C. Loghin. Activitatea ei s-a desfăşurat în 
cadrul unor şedinţe literare (până în 1943 - 70), a colaborat la alte manifestări 
publice, a continuat seria publicaţiilor proprii în cadrul colecţiei „Societatea 
Scriitorilor Bucovineni". 

A fost reluată activitatea Universităţii libere a cărei importanţă se remarcă 
prin suplinirea cursurilor de popularizare ale fostei Universităţi cernăuţene, dar 
şi prin rolul de „susţinătoare a ideii naţionale (.„) popularizând în cursuri cât 
mai largi, temeiurile drepturilor românilor în toate problemele noastre 

. I „140 
naţ1ona e . 

Între decembrie 1941 şi aprilie 1942 cursurile au fost organizate în patru 
serii, susţinându-se 4 7 conferinţe, ultima serie fiind dedicată lui Eminescu şi 

Aron Pumnul 141 . 
SCLRB a organizat şi alte acţiuni culturale - a comemorat 25 ani de la unire, 

împreună cu toate societăţile culturale şi muzicale din Bucovina, într-un cadru 
festiv, printr-un pelerinaj la mormântul lui Dionisie Bejan, o şedinţă solemnă, la 
care au participat generalul C. Dragalina, guvernatorul Bucovinei, reprezentanţii 
Mitropoliei Bucovinei, ai Facultăţii de Teologie şi Politehnicii „Gh. Asachi" ş.a. 

Împreună cu celelalte societăţi culturale, SCLRB a realizat un Congres 
cultural, care a formulat doleanţele culturale ale Bucovinei şi a votat o moţiune, 
prin care solicită întocmirea unor situaţii statistice cu privire la cei deportaţi şi 

omorâţi în timpul ocupaţiei sovietice, rezolvarea problemelor satelor româneşti din 
nordul Bucovinei, reînfiinţarea Universităţii şi completarea ei cu o Facultate de 
Medicină, încredinţarea propagandei culturale Societăţii. Sunt puse în discuţie şi 

problemele legate de etatizarea Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică, 

reînfiinţarea Teatrului Naţional, reorganizarea muzeelor, stimularea activităţilor 

economice etc. 142 

În anul 1942 se deschide expoziţia „Bucovina culturală" organizată de 
SCLRB, unde s-au expus cărţi vechi, publicaţii periodice şi cărţi tipărite de aceasta, 
biblioteca lui Aron Pumnul 143, tablouri. Societatea a primit vizitele unor distinse 
personalităţi din ţară şi străinătate, a participat la jubileul de 25 ani al Caselor 
Naţionale din Bucureşti 144 . În anul 1944 activitatea SCLRB va fi suspendată 
provizoriu. 

140 Ibidem, p. 18. 
141 Raportul general pe anii 1939-1941, p. 13. 
142 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 50-55. 
14

J SCLRB a dorit transformarea casei lui Aron Pumnul în Muzeul Eminescu, care urma să 
cuprindă toate cărţile din fosta bibliotecă a gimnaziştilor români din Cernăuţi. Muzeul nu s-a putut 
realiza, casa fiind în proprietatea statului. C. Loghin, op. cit., p. 98. 

144 Raportul general pe anii 1939--1941. p. 16. 
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MEMBRII SCLRB 

Conform statutelor Societăţii, existau mai multe categorii de membri: de 
onoare, ctitori, fondatori, membri pe viată, membri activi. Ctitori ai Societăţii 
puteau fi numiţi de către Comitetul central persoanele sau asociaţiile care au făcut 
o donaţie mai importantă, au înfiinţat o fundaţie; membrii fondatori erau acei care 
au achitat casieriei o taxă de cel puţin 5000 de lei, iar membrii pe viaţă erau 
consideraţi acei membri activi care s-au răscumpărat de plata cotizaţiei „depunând 
o dată pentru totdeauna suma de 2000 lei"145

• Componenţa Comitetului central, 
organul superior de conducere al SCLRB, era prezentată în fiecare raport general: 
preşedinte, vicepreşedinţi, membri în comitet (secretar, casier, bibliotecar, referent 
pentru burse, inspector al internatelor, administrator, referent pentru secţiunile şi 

organizaţiile afiliate, membri fără funcţie), consiliul de cenzori (preşedinte, membri 
titulari, membri supleanţi). Din analiza unor date statistice pe care le vom reda în 
continuare, putem observa faptul că numărul membrilor SCLRB înregistra creşteri 
de la an la an: în 1933/1934 Societatea avea 605 membri, în 1934/1935 - 760, 1936 
-873, 1937-857, 1939/1941-875, 1942/1943-926146

• 

De-a lungul timpului, din rândurile SCLRB au făcut parte personalităţi 
marcante ale culturii româneşti: Alexandru şi Gheorghe Hurmuzachi, 
Silvestru Morariu Andrievici, Vladimir de Repta, Eugen Nesciuc, Sextil Puşcariu, 
Dionisie Bejan, Iancu Flondor, Ion Nistor, Tudor Ştefanelli, I.Gh. Sbiera, 
George Tofan, Liviu Marian, Radu I. Sbiera, Traian Brăileanu, Constantin Loghin, 
Mircea Streinul, Grigore Nandriş ş.a. 147 

• 

... 

Pentru definirea unei identităţi culturale proprii, românii bucovineni au 
înfiinţat la Cernăuţi, în anul 1862, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina, care a reprezentat în perioada austriacă „tribună de parlament pentru 
apărarea intereselor naţionale" şi mijloc de solidarizare a românilor prin cultură. 
Întreaga activitate a SCLRB în perioada stăpânirii habsburgice a pornit de la ideea 
promovării şi conservării valorilor culturii româneşti, într-un context istoric mai 
larg, de stimulare a mişcării naţionale prin cultură148 • Societatea bucovineană a 

141 Darea de seamă jubiliară şi Raportul comitetului pe anul 1937, p. 207. 
146 La sîarşitul fiecărui Raport general era prezentată lista cu membrii SCLRB din anul 

respectiv. 
147 Datele biobibliografice ale acestor personalităţi se pot consulta în volumele-dicţionar 

apărute, din 1982, la Suceava: Ştiinţa în Bucovina (trei volume), literatura în Bucovina (două 
volume), Personalităţi bucovinene. 

148 Cercetătorul ceh Miroslav Hroch a identificat mai multe stadii în dezvoltarea mişcărilor 
naţionale din Europa est-centrală, dintre care amintim: perioada renaşterii patriotice, când intelectualii 
promovează trezirea conştiinţei naţionale a poporului şi când în procesul renaşterii se includ treptat 
masele populare; apariţia mişcării naţionale de masă cu consecinţe politice. Considerăm ca activitatea 
SCLRB se poate încadra în aceste faze, ca Societate care a promovat dezvoltarea culturii româneşti în 
sprijinul stimulării mişcării naţionale din Bucovina. Dan Pavel, „ Deşteaptă-te române'" O cercetare 
în ideologia naţionalismului, „Polis", 1994. nr. 2; p. 158. 
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propus un model de acţiune culturală care presupunea: difuzarea culturii în rândul 
maselor şi susţinerea unei politici şcolare adecvate, crearea de elite intelectuale 
româneşti, editarea de publicaţii proprii etc. 

Inclusă într-o mişcare românească generală, de realizare a dezideratelor 
naţionale, activitatea SCLRB capătă noi valenţe după anul 1918, când s-a realizat 
unirea Bucovinei cu România. În noua perioadă s-a încercat estomparea 
diferenţelor centru - provincie, dar problemele specifice ale regiunii n-au fost 
înlăturate. În acest context, SCLRB a considerat că cele două tendinţe - centralism
regionalism - nu se exclud. „Consecinţa firească a centralismului este uniformizare, 
nivelare, unificare în formă, diferenţiere în fond, consecinţa acţiunilor locale este 
dimpotrivă păstrarea diferenţierii formale, unificare în fond, cultul specific 
românesc al regiunii". În acest sens SCLRB a promovat un „localism creator", pe 
baza ideii că este „o organizaţie culturală regională în serviciul idealului românesc, 
având menirea să cultive specificul românesc regional"149

. Modelul de acţiune 
culturală propus în perioada anterioară a suferit unele reorientări, activitatea 
Societăţii concentrându-se mai ales asupra satului românesc. 

Chiar dacă a traversat perioade de declin, perioade de reorientări ale acţiunilor 
sale, de adaptare la noile realităţi politice, activitatea SCLRB, analizată global, s-a 
înscris pe linia promovării culturii -româneşti - acţionând în sensul emancipării 
satului, pornind de la conservarea elementelor tradiţionaliste - şi a culturii în general, 
participând activ la mişcarea de idei a epocii. Considerăm că SCLRB nu poate fi 
prezentată doar ca o formaţiune culturală naţionalistă ci şi ca o asociaţie. - într-o 
anumită măsură- elitistă, în aceasta constând specificul şi meritul Societăţii. 

Apariţia unor noi studii monografice despre activitatea SCLRB şi membrii 
marcanţi ai acesteia, despre contribuţia ei la procesul de reintegrare a Bucovinei în 
spaţiul românesc, despre legăturile acesteia cu alte societăţi culturale, ar întregi 
demersurile istoriografice asupra evoluţiei fenomenului cultural bucovinean. 

După anul 1944, activitatea SCLRB a fost continuată în exil. În anul 1962 a 
avut loc, în S.U.A„ comemorarea a 100 ani de la înfiinţarea acestei instituţii, prilej 
cu care, sub semnătura lui Grigore Nandriş, fostul preşedinte al Societăţii, a apărut 
lucrarea Din istoria Societăţii pentru Cultură. Centenarul. Cernăuţi 1862-1962. 

Precizăm în final că, după o perioadă de aproape 50 ani, activitatea SCLRB a 
fost reluată. În Cernăuţi funcţionează din mai 1989 Societatea pentru Cultură 
„Mihai Eminescu", iar la Rădăuţi, din martie 1990, Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina. În actualele condiţii istorice scopul SCLRB este 
„de a contribui la răspândirea culturii, artei, ştiinţei şi literaturii poporului român de 
pretutindeni referitoare la Bucovina istorică, în vederea asigurării unităţii naţionale 
şi de cultură („.) dezvoltarea interesului pentru problemele generale ale Bucovinei". 
Prin cele 26 obiective ale Statutului actual, Societatea îşi propune, printre altele, 
„să acţioneze pentru unitatea naţională, culturală, spirituală şi geopolitică a 
Bucovinei istorice; să contribuie la întărirea legăturilor frăţeşti cu românii din 

149 Darea de seamă jubiliară şi Raportul Comitetului pe anul 1937, p. 87. 
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nordul Bucovinei ... ; să constituie un fond documentar al Bucovinei; să organizeze 
cicluri de conferinţe pe teme cât mai variate„.; organizarea anuală („.) a 
Universităţii populare„.". Reînfiinţarea SCLRB este un act de cultură de o 
deosebită importanţă în contextul istoric actual. 

ANEXĂ 

Foştii preşedinţi ai Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina: 
Mihai cav. de Zotta (1862-1863) 
Eugen Hacman ( 1863-1864) 
Gheorghe Hurmuzachi (1865-1882) 
Victor Stârcea (1882-1887) 
Iancu Zotta ( 1888) 

Eudoxiu Hurmuzachi ( 1889-1899) 
Dionisie cav. de Bejan (1900-1920) 
Vasile Gheorghiu (1923-1929) 
Grigore Nandriş ( 1923-1942) 
Ion Nandriş (1942-1944) 
Maximilian Hacman (1944) 

Foştii vicepreşedinţi ai Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina: 

Alexandru Hurmuzachi ( 1862-1863) 
Ion Calinciuc (1864-1874) 
Silvestru Morariu ( 1874-1880) 
Miron Călinescu ( 1880-1889) 
Vladimir de Repta ( 1889-1896) 
Iancu cav. de Flondor (I 896-1909) 
Sextil Puşcariu (1909-1910) 
Tudor V. Ştefanelli (1910-1920) 
Nicu Vasilovschi (1920-1929) 
Ion Brăteanu ( 1929 1938) 
Alexandru Vitencu (1929-1936) 
Emanoil Iliuţ (1936-1942) 
Oreste Bucevski (1944) 

DIE GESELLSCHAFT FOR DIE RUMĂNISCHE KUL TUR UND LITERA TUR 
IN DER BUKOWINA IN DER ZWISCHENKRIEGERISCHEN ZEIT -
WUNSCHVORSCVORSTELLUNGEN UND VERWIRKLICHUNGEN 

Zusammenfassung 

ln dem Studium mit dem Titel Die Gesellschaft fur die Rumanische Kultur und Literatur in der 
Bukowina in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen - Wunsche und Ergebnisse wird die Tatigkeit 
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dcr SCLRB în dieser Periode dargeslellt, indem die Autorin die Wichtigkeit dieser lnstitution fur dic 
Fordcrung und Entwicklung der rumănischen Kultur în der historischen Bukowina durch dic 
Hervorhebung der Tlitigkeitsrichtungen betont. Richtungen. dic dic Bukowiner Gesellschaft folgt. 
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE DIN CERNĂUŢI 
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

MIRCEA GRIGOROVIŢĂ 

După revenirea Bucovinei la România în 1918, Universitatea cernăuţeană a 
fost reorganizată, Facultatea Filosofică scindându-se în două facultăţi: Facultatea 
de Filosofie şi Litere şi Facultatea de Ştiinţe. Motivul nu a fost unul de propagandă, 
de a se arăta străinătăţii că sub stăpânirea românească numărul facultăţilor s-a 
mărit, ci unul mult mai obiectiv: Universitatea cernăuţeană fusese organizată după 
sistemul existent în ţările de limbă germană, pe când în România universităţile erau 
structurate după sistemul dominant în ţările latine. Or, ceea ce cuprindea Facultatea 
Filosofică din Germania şi Austria, era apanajul a două facultăţi din România: 
Facultatea de Filosofie şi Litere şi Facultatea de Ştiinţe. 

Într-un regulament publicat în Anuarul Universităţii pe anul de studiu 
1925/1926, se precizau secţiile Facultăţii de Ştiinţe: Ştiinţele matematice; Ştiinţele 
fizice; Ştiinţele chimice; Ştiinţele naturale; Ştiinţele geografice. 

Cursurile care urmau a fi predate erau următoarele: 1. La secţia de 
Matematică: a) Algebră superioară şi elemente de analiză; b) Geometrie analitică; 
c) Geometrie proiectivă, descriptivă şi diferenţială; d) Calcul diferenţial, integral şi 
ecuaţii diferenţiale; e) Teoria funcţiunilor; f) Mecanica raţională, g) Astronomie şi 
geodezie; h) Capitole speciale. 2. La secţia Fizică: a) Fizică generală; b) Fizică 
experimentală; c) Fizică teoretică; d) Fizică cosmică. 3. La secţia Chimie: 
a) Chimie anorganică, analitică şi ftzicală; b) Chimie organică; c) Chimie 
alimentară. 4. La secţia Ştiinţele naturale: a) Zoologie sistematică, morfologie 
animală şi ecologie; b) Botanică, morfologie vegetală şi botanică sistematică; 

c) Fiziologie vegetală; d) Paleontologie şi stratigrafie; e) Cristalografie şi 

mineralogie; f) Geologie şi petrografie. 5. La secţia Geografie: Geografie generală, 
antropologie, şi etnografie. 

Menţionăm că pentru majoritatea catedrelor şi a unor secţii, s-a întrebuinţat, 
până aproape de anul 1940, denumirea de „Institut", care fusese folosită în perioada 
austriacă. De altfel, până în 1918, clădirea Facultăţii de Ştiinţe fusese cunoscută 
sub denumirea de „Clădirea institutelor". 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 331-346, Bucureşti, 1999 
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Facultatea de Ştiinţe a avut, datorită specificului ei, cel mai numeros personal 
didactic dintre toate facultăţile cernăuţene. Foarte multe dintre cadrele didactice ale 
facultăţii au intrat în istoria ştiinţei româneşti. 

În acest capitol vom prezenta, mai mult decât succint, corpul didactic al 
facultăţii în perioada interbelică. Pentru a simplifica expunerea, renunţăm la 
gruparea pe „institute", referindu-ne numai la „secţiile" facultăţii. 

Secţia de Matematică a fost reprezentată de următoarele personalităţi: 
Simion Stoilow ( 1887, Bucureşti - 1961, Bucureşti), a fost profesor de teoria 

funcţiunilor şi algebră superioară. Studiile superioare le-a făcut la Sorbona, unde şi-a 
luat licenţa, apoi doctoratul. Docent la laşi, în 1919, devine conferenţiar în 1920. De 
la I aprilie 1923 este profesor titular la Cernăuţi. A fost membru corespondent, apoi 
titular al Academiei Române. I. Teodorescu, în lucrarea Personalităţi Româneşti ale 
ştiinţelor naturii şi tehnicii (Bucureşti, 1982), face un medalion al savantului, în care 
scoate în evidenţă faptul că S. Stoilov este creatorul şcolii româneşti de analiză 
complexă, având lucrări fundamentale în teoria funcţiilor de o variabilă complexă, 
dezvoltând şi desăvârşind teoria topologică a func~ilor analitice. Alte lucrări ale 
profesorului au ca tematică teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale sau teoria generală a 
funcţiilor variabile reale şi topologia. La Biblioteca Academiei Române (B.A.R.) se 
găsesc 29 de lucrări semnate de S. Stoilov. 

Asistentul lui S. Stoilov a fost Gustav Botez (1896, Roman). Licenţiat în 
ştiinţe, a fost profesor titular în învăţământul secundar din 1923, apoi asistent 
universitar, de la l decembrie 1924. A funcţionat şi la Liceul „Mitropolitul 
Silvestru" din Cernăuţi (vezi Anuarele Şcolii Reale superioare din Cernăuţi). 

Gheorghe Vrinceanu (l 900, Valea Hogei, jud. Vaslui - 1979, Bucureşti) a 
fost profesor de calcul diferenţial şi integral. Licenţiat la Iaşi, doctor în matematică 
la Roma (l 924), cu specializare la Harvard şi Princetown. Asistent, apoi 
conferenţiar la Iaşi ( 1926), în 1929 devine profesor agregat la Cernăuţi, iar în 1930, 
profesor titular. A fost membru corespondent, apoi membru titular al Academiei 
Române. În lucrarea citată mai sus, I. Teodorescu îi închină un amplu medalion, în 
care afirmă că Gh. Vrănceanu este creatorul şcolii româneşti de geometrie 
diferenţială modernă. Gh. Şt. Andonie a notat în Istoria Ştiinţelor in România: 
Matematica, Mecanica, Astronomia că Gh. Vrănceanu a fost cunoscut peste hotare 
în plină tinereţe. La B.A.R. se găsesc un număr de 87 de lucrări aparţinând lui 
Gh. Vrănceanu. 

Dintre asistenţii lui, îi amintim pe: Ştefan Petrescu, în anul de studii 
1936/1937, citat în Istoria ştiinţelor„. cu un studiu asupra spaţiilor neolonome, 
introduse de Gh. Vrânceanu. La B.A.R. se găsesc 15 titluri sub, semnătura lui 
Şt. Petrescu; Ioan Dumitraş, în anul de studii 1937/1938. La B.A.R. se află o 
lucrare din 1939, tipărită la Cernăuţi. 

Miron I. Nicolescu (1903, Giurgiu - 1974, Bucureşti), a fost profesor de 
geometrie analitică şi superioară. Licenţiat în matematică (Bucureşti), apoi şi al 
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Şcolii Normale Superioare din Paris ( 1926), doctor la Sorbona în 1928. 
Conferenţiar suplinitor de matematici generale la Cernăuţi ( 1928/ 1929), docent de 
analiză matematică (l 929/1931 ), conferenţiar definitiv în 1931, titular în 1933. 
Membru al Academiei Române .. I. jeodorescu notează că M. Nicolescu a fost 
creatorul şcolii româneşti de' :a~'a1lză matematică, având lucrări esenţiale în 
domeniul analizei polidimensionale; ocupându-se în special de teoria funcţiilor şi 
de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale. A creat şi a dus la perfecţiune teoria 
funcţiilor poliarmonice (1930}, a elaborat o teorie a analicităţii pe spaţii 
polidimensionale (1938), a pus bazele şi a desăvârşit teoria funcţiilor policalorice 
( 1954) etc. La B.A.R. sunt înregistrate 66 de titluri. 

Asistent al lui M. Nicolescu, dar şi al lui Dan Hulubei, a fost Franz 
Polaczek. La B.A.R. sunt înregistrate două lucrări. Istoria matematicii„. îl citează 
pe „Felix" Polaczek (născut în l982), dar nu ne dăm seama dacă acesta este acelaşi 
cu asistentul de la Cernăuţi. 

Câţiva ani a fost profesor la Cernăuţi şi Octav Mayer (1895, Mizil - 1966, 
laşi). Licenţiat şi doctor la laşi (1920). Asistent şi profesor suplinitor la Iaşi, 
profesor agregat (1925 - 1928) la Cernăuţi, profesor titular ( 1928/1929) la catedra 
de geometrie. Din 1929 profesor la Iaşi. Membru al Academiei Române. 
Cercetările lui O. Mayer, constată I. Teodorescu, aparţin geometriei diferenţiale, în 
special. geometriei centroafine şi geometriei proiective, domenii în care a fost 
deschizător de drumuri şi iniţiator de direcţii noi de cercetare. La B.A.R. sunt 
înregistrate 11 lucrări. 

Dan Hulubei (1899, Ţigănaşi, jud. laşi - 1964), a fost profesor de matematică 
raţională. Doctor în ştiinţe la Nancy ( 1923 -1925). Din 1925 asistent la Cernăuţi, 
apoi conferenţiar suplinitor de geometrie analitică proiectivă, docent, apoi 
conferenţiar ( 1930), conferenţiar definitiv (1935), profesor titular (1939). 
Ionel Mafiei în Personalităţi ieşene, voi. III, notează că D. Hulubei a avut preocupări 
de geometrie diferenţială şi proiectivă, de mecanică raţională. La început a abordat 
exclusiv geometria diferenţială. Mai târziu a avut preocupări de geometrie, dar mai 
ales de mecanică generală. A publicat 16 lucrări de specialitate şi trei cursuri: Curs de 
algebră (1929), Curs de geometrie proiectivă (1934) şi Curs de mecanică raţională 
( 1945 - 1948). A fost un matematician care a căutat să rezolve, pe lângă unele 
chestiuni de geometrie diferenţială şi probleme de mecanica solidului, în care a 
utilizat critic intuiţia sa de geometru. La B.A.R. sunt nouă lucrări. 

Conferenţiar definitiv la Cernăuţi a fost Tiberiu Popoviciu ( 1906, Arad -
1975, Cluj). Licenţiat la Bucureşti, apoi şi la Şcoala Normală Superioară de la Paris 
(1927-1933), doctor la Sorbona (1933). Asistent universitar la Cluj, apoi din 1936 
conferenţiar provizoriu la Cernăuţi, din 1939 conferenţiar definitiv. A fost membru al 
Academiei Române. I. Teodorescu notează că T. Popoviciu este creatorul Şcolii 
româneşti de analiză numerică. Are lucrări fundamentale de analiză matematică, 
analiză numerică, analiză funcţională, algebră şi teoria numerelor. La Cernăuţi, 
T. Popoviciu a predat matematici generale. La B.A.R. sunt înregistrate 36 de lucrări. 
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Laboratorul de astronomie a fost condus de Constantin I. Pârvulescu (l 890, 
Ploieşti - 1945, Bucureşti). Licenţiat in matematici la Bucureşti (1914), doctor în 
astronomie la Sorbona ( 1925). Astronom stagiar la Observatorul Astronomic din 
Paris (1921-1924). Conferenţiar provizoriu de astronomie şi mecanică raţională la 
Cernăuţi (1925), docent de astronomie (1926), conferenţiar definitiv (1930), 
profesor agregat de astronomie şi geodezie. Până în 1930 publicase 16 lucrări, 
dintre care 12 în limba franceză. C. Pârvulescu a fost preocupat, de structura 
universului şi evoluţia sa cosmică, a studiat roiurile globulare de stele şi a stabilit o 
metodă nouă pentru stabilirea stelelor duble. La B.A.R. sunt consemnate 18 lucrări. 

Secţia de matematică a Facultăţii a organizat un Seminar superior de 
matematică, sub conducerea lui S. Stoilov, ajutat de Gh. Vrânceanu şi 

M. Nicolescu, unde se ţineau conferinţe şi comunicări ştiinţifice şi se susţineau şi 
tezele de licenţă ale absolvenţilor. Astfel, în anul de studii 1936/1937, s-au ţinut 
12 comunicări, dintre care patru erau teze de licenţă, iar oaspeţi străini au fost 
profesorii R. Wawrew, de la Universitatea din Genova şi M. Picone, de la 
Universitatea din Roma. 

Despre secţia de Fizică, fostul vicepreşedinte al Academiei Române, Radu 
Grigorovici, care a fost student, preparator şi asistent la Facultatea de Ştiinţe 

cemăuţeană, a scris un substanţial studiu în revista; „Glasul Bucovinei" (an II, 
111995): Şcoala de fizică de la Cernăuţi (1918-1944), care oglindeşte pe larg 
meritele secţiei de fizică în perioada interbelică. Recomandând cititorilor lecturarea 
acestui studiu, vom face doar câteva completări în ceea ce priveşte citarea unor 
asistenţi neamintiţi de Radu Grigorovici. 

Secţia de Fizică a avut trei catedre: Catedra de fizică experimentală, Catedra 
de fizică cosmică şi Catedra de fizică teoretică. 

După revenirea Bucovinei la România, profesorii neromâni au părăsit Ţara 
Fagilor. In primii ani de universitate românească, cele trei catedre au fost ocupate 
de Nicolae Steleanu ( 1873, Rădăuţi- 1933, Cernăuţi). ln 1921 vine Eugen Bădărău 
la fizică experimentală, iar în 1926 Constantin G. Bedreag la fizică teoretică. 

Nicolae Steleanu a fost mult timp profesor secundar. În 1919 devine profesor 
agregat stagiar, în 1923 profesor agregat definitiv, iar profesor titular la 1 martie 
1928. La B.A. R. se găsesc cinci lucrări semnate de N. Steleanu. 

Catedra de fizică cosmică a fost unică pe ţară. Urmaşul lui N. Steleanu a fost 
Ioan G. Popescu (1894, Slatina), doctor în ştiinţele fizice la Sorbona (1933). 
Profesor agregat la Cernăuţi în 1934, în 1938 profesor titular. La B.A.R. se găsesc 
36 lucrări semnate de l.G. Popescu. 

Asistentă la fizica cosmică a fost Ştefania Steleanu (1899, Cernăuţi). 

Licenţiată în geografie şi ştiinţele naturale. Asistent suplinitor în 1922, asistent în 
1924/ 1925. 

În 193611937 asistent definitiv era Constantin Cobilanschi, care în 1923/1924 
era asistent la catedra de fizică experimentală. În 1936/1937 C. Cobilanschi se 
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ocupa la secţia de meteorologie de foile zilnice de observaţii la înregistrările 
Institutului Meteorologic al Universităţii, trecând datele asupra temperaturii, 
presiunii, umidităţii, precipitaţiilor şi alte fenomene meteorologice atât în foaia 
orară, cât şi în foile zilnice ale registrelor lunare, care erau apoi comunicate şi 

Institutului Meteorologic Central al României. La secţia de seismologie 
supraveghea cele patru seismografe existente. 

Catedra a publicat un „Buletin anual al observaţiilor seismologice", care a 
fost apoi trimis şi în străinătate. 

La Catedra de fizică experimentală a activat cel mai valoros dintre profesorii 
de fizică- Eugen Bădărău (1887, Ismail - 1975, Bucureşti), membru al Academiei 
Române. Îşi obţine licenţa şi doctoratul la Pisa ( 1912). În 1915 este asistent la 
Institutul de fizică din St. Petersburg, docent la Facultatea de Ştiinţe din acelaşi 
oraş, între 1918 - 1921 profesor universitar la Institutul Politehnic Superior. În 
1921 vine la Cernăuţi, devenind profesor agregat, apoi titular la Catedra de fizică 
experimentală. În 1934 se transferă la Bucureşti. E. Bădărău este fondatorul primei 
şcoli româneşti de descărcări în gaze şi fizica plasmei. La B.A.R. sunt înregistrate 
34 de lucrări. 

Urmaş la catedră i-a fost Gheorghe I. Atanasiu ( 1893, Iaşi - 1972, 
Bucureşti). Membru al Academiei Române. Licenţiat la Bucureşti (1919), doctor în 
fizică la Paris (1925). N. Ionescu-Pallas notează că Gh. A.tanasiu este un 
deschizător de drumuri în diverse domenii ale fizicii, ca fotoelectricitatea, optica şi 
geofizica. La B.A.R. se află 25 de lucrări. 

Herbert Mayer ( 1900, Cernăuţi - 1992, Germania), a fost conferenţiar de 
fizică experimentală. Licenţiat şi doctor la Cernăuţi (1926), cu studii de 
specializare la Ttibingen şi Bristol. Docent în 1929, conferenţiar în 1933. Până în 
1934 publicase 27 lucrări, dintre care 18 apăruseră în reviste din Germania, Anglia 
şi Franţa. La B.A.R. se găsesc 11 lucrări. 

Epaminonda Bârgăuanu (1893, Bosanci, jud. Suceava). A fost. profesor 
secundar suplinitor la Liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi ( 1919-1929). In 1920 a 
devenit asistent la Catedra de fizică cosmică, apoi la fizica experimentală, în 1921 
şef de lucrări, iar în 192311924 conferenţiar suplinitor. 

Teodor Câmpan (1899, Arbore, jud. Rădăuţi - 1960, Iaşi), a fost şef de 
lucrări, cu doctorat cernăuţean în 1925. În 1924 a fost numit asistent. După 1940 a 
fost foarte apreciat ca profesor la Universitatea din Iaşi şi la Politehnica „Gheorghe 
Asachi", care între 1941 şi 1944 a funcţionat la Cernăuţi. Are peste 20 de lucrări 
ştiinţifice. La B.A.R. se află numai două lucrări. 

În 192311924 şi în anii următori a fost asistentă Leontina Popovici (1898, 
Cozmeni, jud. Cernăuţi), licenţiată în ştiinţe. Din 1923 a fost profesor secundar. 

Aurel Munteanu (Nahorniac) (1908, Arbore, jud. Rădăuţi - 1965, 
Bucureşti), licenţiat în fizică la Cernăuţi (1930), lucrează ca. preparator până în 
1932. Pleacă cu o bursă în Franţa şi-şi dă doctoratul al Paris. ln Franţa a publicat 
1 O lucrări. La B.A.R. se găsesc patru lucrări. 
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Preparator. apoi asistent universitar a fost Radu Grigorovici ( 1911, Cernăuţi). 
Licenţiat în fizică şi chimie la Cernăuţi. În 1935 pleacă la Bucureşti, unde-şi va da 
doctoratul la Eugen Bădărău. Va deveni o figură marcantă a fizicii româneşti, fiind 
cunoscut şi în străinătate pentru contribuţiile sale în spectroscopie, optică, fotometrie 
şi fizica solidelor. Membru al Academiei Române şi fost vicepreşedinte al acesteia. 
Petru Froicu şi Eugen Dimitriu citează în Ştiinţa în Bucovina (II) 20 de lucrări. La 
B.A.R. se află zece lucrări ştiinţifice şi trei traduceri. 

Gheorghe Maciuc (1905), licenţiat la Cernăuţi, asistent între 1930 şi 1940 al 
lui Constantin Bedreag, a publicat împreună cu E. Bădărău şi H. Mayer câteva 
studii interesante. A rămas între 1940-1941 sub ocupaţia sovietică, apoi s-a înrolat 
în armata germană şi nu s-a mai ştiut nimic de soarta lui. La B.A.R. sunt 
consemnate patru lucrări. 

Dionisie Hacman (1912, Doma Candrenilor, jud. Câmpulung - 1984, 
Elveţia), cu studii universitare la Cernăuţi ( 1928-1932), preparator suplinitor în 
1931, apoi asistent provizoriu până în 1940, din 1940 asistent definitiv la 
H. Mayer. Până în 1940 publicase zece lucrări. La B.A.R. există patru lucrări, toate 
până în 1940. 

George Macrin (1911, Crasna Putnei, jud. Storojineţ - 1991), licenţiat la 
Cernăuţi, a fost preparator şi apoi asistent. Ştiinţa în Bucovina (III) citează 
14 lucrări, apărute între 1937 şi 1980. A avut contribuţii în cercetarea problemelor 
fundamentale şi aplicative ale electricităţii. La B.A.R. se află o lucrare ştiinţifică. 

Andrei Steleanu a fost în anul de studii 1936/1937 preparator la fizica 
experimentală şi asistent la fizica teoretică. 

Catedra de fizică teoretică a fost înfiinţată în 1926. Titularul ei a devenit 
Constantin G. Bedreag ( 1883, Rusca, jud. Fălciu - 1963, Iaşi). Licenţiat la laşi 
(1905) şi la Sorbona (1911), doctor la Iaşi (1919). A lucrat în laboratorul lui 
G. Lippman (1911-1914), apoi şi-a făcut specializarea la Niels Bohr. Profesor la 
Cernăuţi ( 1926--1940) N. Ionescu-Pall as notează că preocuparea principală a lui 
C. Bedreag a fosta principiul homologiei şi sistematica elementelor chimice. A fost 
autorul unor cursuri de fizică experimentală, meteorologie şi hidrodinamică, fizică 
teoretică. El este şi autorul lucrării Bibliografia.fizicii române. Biografii (1957). La 
B.A.R. sunt înregistrate peste 30 de lucrări. 

Pe drept cuvânt se poate vorbi de „şcoala de fizică de la Cernăuţi", după cum 
s-a exprimat Radu Grigorovici, luându-se în considerare şi profesorii şi absolvenţii 
facultăţii. 

Să ne referim acum la secţia de chimie, care a avut două catedre: Catedra de 
chimie anorganică şi cea de chimie organică. 

Titularul Catedrei de chimie anorganică a fost Nicolae D. Costeanu ( 1884, 
Amărăşti, jud. Vâlcea), licenţiat în fizică la Bucureşti ( 1909), doctor în ştiinţefizice 
la Sorbona (1914). Chimist, conferenţiar liber la Universitatea din Bucureşti 
( 1919). Profesor agregat stagiar la Cernăuţi (1920), agregat definitiv (1920), 
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profesor titular ( 1922). A suplinit şi la Catedra de chimie organică. Într-un 
„Memoriu de titluri academice, lucrări ştiinţifice, de activitate didactică şi 

culturală", N. Costeanu a citat 40 de lucrări originale, 31 cărţi didactice şi diferite 
şi un număr de articole de reviste şi note. Unele lucrări ale lui au fost citate de K.A. 
Hoffmann în Lehrbuch der anorganischen Chemie (l 922), în lucrarea profesorului 
H. Remy (Hamburg) Lehrbuch der anorganische Chemie (1931 ), în cartea lui 
H. Pascal, Traile de chemie minerale (Paris, 1933), în lucrarea lui Gmelin, 
Handbuch der anorgasnischen Chemie etc. A colaborat, din 1938, la Diclionnaire 
de chemie theorique el industrie/le, pentru anul 1939 elaborând 21 de subiecte. 
Mult apreciat a fost şi Tratatul de chimie anorganică pentru universităţi şi şcoli 
superioare. La B.A.R. se află 21 de titluri. 

Şef de lucrări la chimie organică a fost lpolit Ţopa (1899, Viteliuca, jud. 
Cernăuţi - 1934, Cernăuţi). În 1923 doctor în ştiinţe la Cernăuţi, din 1921 şef de 
lucrări. 

Şef de lucrări a fost şi Gheorghe Costeanu ( 1903, Nemoiu, jud. Vâlcea). 
Licenţiat în chimie la Cernăuţi, doctor în chimie la Cernăuţi ( 1927). A făcut 

cercetări de specializare în laboratoarele de chi~ie de la Sorbona, fiind bursier al 
statului român la Paris (1929-1932) şi al statului francez (1936-1937). Asistent, 
apoi, din 1934 şef de lucrări. În „ Memoriul de titluri şi lucrări" ( 1942) sunt 
indicate 18 lucrări. A ţinut cursuri de chimie fizică şi chimie generală. În timpul 
celui de al doilea război mondial a fost trimis în Anglia în calitate de chimist 
expert. La B.A.R. sunt consemnate şapte lucrări. 

Francisc Severin (Franz Schwrarz) ( 1898, Cernăuţi) a fost şef de lucrări 
( 1929) şi conferenţiar liber de chimie coloidală şi chimie generală. Licenţa şi 
doctoratul la Cernăuţi. Preparator provizoriu de chimie organică ( 1919), asistent 
provizoriu (1921), şef lucrări suplinitor ( 1924), şef lucrări provizoriu (1926), şef de 
lucrări definitiv ( 1929). La B.A.R. se găseşte numai o singură lucrare. 

Asistentă de lucrări a fost Rodica Costeanu, cu doctorat în chimie 
anorganică la Cernăuţi. Ea se ocupa de experienţele de la curs. La B.A.R. se află 
trei publicaţii, tipărite la Cernăuţi, între care şi teza din 1936: Contribuţii la studiul 
chimic al aurului. 

Asistentă a fost şi Eugenia Sbiera ( 190 l, Siret), licenţiată în ştiinţă. Asistent 
suplinitor (1921 ), provizoriu ( 1926), titular (1928). A fost, din 1923, şi profesor 
secundar. B.A.R. are o miel lucrare din 1927. 

Alfred Cocoşinschi, asistent cu doctorat la Cemluţi, acea cu studenţii 

analize chimice anorganice şi lucrlri practice de analizA cantitativă. În Anuarul 
Universităţii 1933/1934) sunt citate patru lucrări, două în limba germană şi două în 
limba francezi, în Buletinul secţiunii ştiinţifice al Academiei Române şi în 
Buletinul Societăţii de Chimie din Franţa. A. Cocoşinschi a publicat şi la Berlin. 

La B.A.R. se află şase lucrări semnate de A. Cocoşinschi (cinci împreună cu 
N. Costeanu). 
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În 1924/1925 şi-au luat licenţa unnătorii absolvenţi: Eugenia Sbiera, 
Constantin Cobilanschi, Leontina Popovici, Herbert Mayer, Orest Marcu, Teodor 
Câmpan, Petre Ballo, Gheorghe Costeanu, Alexei Alexinschi, Margareta Dracinschi. 

În 1924/1925 Petre Dalio a fost asistent la chimie. 
În anii 1933/1934 şi 1934/1935 asistent a fost I. Teodoreanu. 
Eugenia Tarangul (1901, Siret), licenţă şi doctorat în chimie la Cernăuţi 

(1927), a fost profesor la Cernăuţi, Sibiu, Cluj. Între 1921 şi 1926 a fost asistentă la 
Cernăuţi, iar între 1962 şi 1968 a fost lector la Cluj. I. Pânzaru în Ştiinţa în 
Bucovina (III) citează trei lucrări până la 1928 şi 1 O după 1957, apreciind 
activitatea didactică şi ştiinţifică a Eugeniei Tarangul. La B.A.R. se găsesc 
manualele de chimie şi o metodică semnate de Eugenia Tarangu . 

Leon Sauciuc (1903, Ciudei, jud. Storojineţ). Studii universitare la Cernăuţi, 
unde şi-a dat şi doctoratul. A fost asistent la Catedra de chimie anorganică ( 1929), 
şef de lucrări şi conferenţiar (1939). Din 1953 a devenit un apreciat profesor al 
Politehnicii din Timişoara. Domeniile lui de cercetare ştiinţifică au fost: 
hidrogenările şi dehidrogenările catalitice, solvenţii şi plastifianţii. I. Pânzaru 
citează 23 de lucrări„ La B.A.R. se găsesc 14 titluri. 

Dimitrie Totoescu (1910, Torăceni; jud. Rădăuţi), licenţiat şi doctor în 
chimie (1936) la Cernăuţi. A fost asistent la Catedra de chimie anorganică. A ajuns 
apoi profesor la Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie (Bucureşti), având o bogată 
activitate didactică şi ştiinţifică în domeniile prospectării şi exploatării petrolului şi 
gazelor. I. Pânzaru citează trei lucrări până în 1936, apoi 27 lucrări şi o invenţie, 
din 1950. La B.A.R. se găsesc patru lucrări. 

Catedra de chimie organică i-a avut ca membri pe Mihail A. Mihăilescu, Ioan 
Cuculescu, Vasile Cuculescu şi Gheorghe Meran. 

Titularul Catedrei de chimie organică a fost Mihail A. Mihăilescu (1875, 
Brăila). Licenţiat, şi doctor în ştiinţe (191 O), asistent provizoriu, şef de lucrări şi 
conferenţiar (la Bucureşti) devine, la Cernăuţi, profesor agregat (la 1 oct. 1928), 
apoi profesor titular, în 1932. A fost preparator la prof. Adrian I. Ostrogovich şi a 
lucrat în laboratorul prof. Constanti Istrati, având şi lucrări în colaborare cu acesta. 
La B.A.R. sunt înregistrate opt lucrări. 

Asistent al lui M. Mihăilescu a fost Gheorghe Meran. 
Ioan Cuculescu (1870, Caraclia, jud. lsmail), a fost conferenţiar definitiv de 

chimie alimentară. Licenţiat în chimie (Kiev, 1896), asistent la Politehnica din Kiev 
apoi conferenţiar definitiv ( 1904 ), chimist la Institutul pentru Analize Alimentare din 
Cernăuţi ( 1921 ), chimist şef ( 1923-1931 ), şef de lucrări provizoriu la Cernăuţi 
(1924), doctor la Cernăuţi (1924), conferenţiar definitiv de chimie alimentară (1928). 
La B.A.R. se află şapte lucrări, toate publicate între 1923 şi 1929. 

În 1937/1938, Vasile Cuculescu (1900, Kiev) era asistent definitiv şi a 
suplinit conferinţa de chimie alimentară. Licenţiat şi doctor în chimie la Cernăuţi. 
Asistent universitar din 1926. La B.A.R. se află opt lucrări, toate publicate între 
1927 şi 1940. 
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Având în vedere că numeroşi absolvenţi au devenit cadre universitare la 
Cernăuţi, iar după 1940 şi în alte centre de învăţământ superior, s-ar putea vorbi şi 
de o şcoală cernăuţeană de chimie, cu o activitate rodnică. 

Să ne îndreptăm acum atenţia asupra secţiei de Ştiinţe naturale, începând cu 
Ştiinţele biologice. 

Despre şcoala de zoologie de la Cernăuţi în perioada interbelică se găsesc 
informaţii bogate în Istoria ştiinţelor în România: Biologia, sub redacţia lui Emil 
Pop şi Radu Codreanu (Bucureşti, 1975). 

Eugen Botezat (1871, Tereblecea, jud. Rădăuţi - 1964, Bucureşti), a fost 
titularul Catedrei de zoologie şi histologie comparată. Studii superioare la Cernăuţi, 
cu specializare la Staţiunea zoologică din Triest a Universităţii din Viena (1894-
1897). Doctor în biologie, doctor în filosofie la Cernăuţi ( 1898). Asistent 
universitar la Praga ( 1897-1898), apoi profesor la Şcoala normală de băieţi din 
Cernăuţi. Profesor titular din 1919 rector al Universităţii din Cernăuţi până în 1938. 
Membru corespondent al Academiei Române (1913). Biolog de reputatie 
internaţională, Eugen Botezat a fost iniţiatorul şcolii române de zoologie şi 

morfologie animală, unul dintre promotorii mişcării pentru protecţia ·naturii. 
Profesor erudit, „Nestorul zoologilor români", descoperă organele gustative ale 
păsărilor (1904), terminaţiile nervoase în corpusculi tactili ai mamiferelor şi 

structura neurofibriliară a terminaţiilor nervoase, activitatea glandulară la diferite 
celule senzoriale etc. Concluziile lui au fost citate de autori celebri în tratate clasice 
de specialitate. Eugen Botezat a demonstrat că pe stema Moldovei este înfăţişat un 
cap de bour, nu unul de zimbru. A suplinit şi Catedra de entomologie şi 

biogeografie. Din şcoala lui Eugen Botezat s-au ridicat: Orest Marcu, Iosif Lepşi, 
Alezandru Roşca, Filimon Cârdei şi Ludovic Rodewald ·- Rudescu. La B.A.R. se 
găsesc 13 lucrări ale lui Eugen Botezat. 

O figură impozantă a fost şi Constantin N. Hurmuzachi (1863, Cernăuţi -
1937, Cernăuţi). Studii universitare de filosofie şi drept la Cernăuţi şi Viena, 
încheiate în 1888. Deşi jurist, C. Hurmuzachi s-a dedicat studiilor biologice, 
debutul în entomologie având loc în 1888, la Berlin. În 1919 este ales membru de 
onoare al Academiei Române. Universitatea cemăuţeană l-a proclamat „doctor 
honoris causa" în 1931. Este numit apoi profesor titular de entomologie şi 
biogeografie. Cercetător eminent, cu contribuţii la studiul lepidopterelor şi 
macrocoleopterelor din România, C. Hurmuzachi a publicat 89 de lucrări 
ştiinţifice, foarte apreciate peste hotare. S-a impus şi prin sinteze temeinice de 
biogeografie despre fauna Europei. S-a remarcat şi în mişcarea naţională şi 
culturală bucovineană, ca publicist şi deputat în dieta provinciei. La B.A.R. se 
găsesc 26 de titluri, majoritatea în limba germană. 

Orest Marcu (1898, Rădăuţi - 1974, Cluj-Napoca), a devenit profesor titular 
la Catedra de zoologie în mai 1940. Licenţiat şi doctor la Cernăuţi ( 1926), a fost 
iniţial conferenţiar de zoologie şi parazitologie. După 1940 a fost profesor la 
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universităţile din laşi şi Cluj şi director al Institutului de Speologie din Cluj. Fusese 
asistent universitar la Cernăuţi din 1924 până în I 929, şi, apoi conferenţiar până în 
1931. A avut contribuţii la studierea terminaţiilor nervoase în muşchii insectelor, 
organelor lor respiratorii şi stridulante, fauna coleopterelor şi a altor ordine, 
insistând asupra ipidelor dăunătoare pădurilor. Are şi cercetări taxonomice şi 

ecologice asupra coleopterelor. P. Froicu şi Eugen Dimitriu citează 33 de lucrări 
între 1925 şi 1955, între care 18 în limba gennană şi una în limba francez.A. La 
B.A.R. se găsesc 4 I de lucrări semnate de Orest Marcu. 

Constantin Cehovschi ( 1881, Gura Humorului) a fost şef de lucrări. 

Absolvent cernăuţean, cu absolutoriul în 1909, a fost profesor secundar. Asistent 
suplinitor (1922), asistent definitiv, şef de lucrări suplinitor (1924), apoi definitiv. 
L. Predescu citează în Enciclopedia Cugetarea două lucrări: Despre Cite/lus în 
Roma Orientală şi Terminaţiuni/e nervoase din mugurii terminali (ambele în 1927, 
Cernăuţi). La B.A.R. se găsesc două lucrări semnate de C. Cehovschi. 

Asistent definitiv a fost Alexandru Roşca ( 1895-1969). R. Codreanu în Istoria 
ştiinţelor: Biologia remarcă faptul că Al. Roşca a cercetat cu asiduitate arahneidele 
din nord-estul României. La B.A.R. se găsesc nouă lucrări de Al. Roşca. 

Asistent definitiv a fost şi Anton Husiatinschi (1903), care în 1936/1937 şi-a 
trecut doctoratul în ştiinţe naturale. În anul de studii 1933/1934 era asistent 
suplinitor. Are publicaţii variate despre lepidoptere, zoocedidii şi mai ales 
hidrocarieri ( 1936 - 1939). La B.A.R. se găsesc două lucrări, dintre care una este 
teza de doctorat. 

Iosep Lepşi ( 1895, Rădăuţi - 1966), doctor la Berlin. A publicat studii despre 
ciliate şi alte protozoare libere, lucrări taxonomice de ansamblu (la Berlin şi 

Bucureşti), precum şi cercetări generale de hidrobiologie, faunistică şi geografie, 
privitoare, mai ales, la Dobrogea. A fost şi directorul Muzeului Regional al 
Basarabiei. La B.A.R. sunt înregistrate 59 de lucrări. 

Filimon Cârdei (1903, Bilca, jud. Rădăuţi - 1971, Iaşi), a fost licenţiat al 
universităţii cernăuţene. A devenit profesor la Universitatea din Iaşi şi director al 
Muzeului de Ştiinţe Naturale din aceeaşi localitate. Ionel Mafiei, în Personalităţi 
ieşene (voi. II), menţionează 60 de lucrări ştiinţifice şi 30 de lucrări de 
popularizare. La B.A.R. se află o lucrare. 

Ludovic Rodewald-Rudescu, doctorand la Cernăuţi în 1933/1934. În anul 
următor a devenit membru corespondent al Academiei Române. A fost profesor 
secundar la Cernăuţi. A publicat lucrări foarte importante. La B.A.R. are 1 O lucrări 
(până în 1940) şi 14 după 1940. 

Catedra de fiziologie animală a avut ca titular pe Nicolae Florescu (1867, 
Craiova - 1939, Iaşi), care a predat şi cursuri de igienă şi chimie biologică. 
N. Florescu a fost unul dintre primii fiziologi români, N.L. Cosmovici 
considerându-l pe acesta drept cel mai mare fiziolog român. Licenţiat în ştiinţe 
(Bucureşti), este trimis ca bursier la Paris pentru a studia fiziologia. Aici devine 
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din nou licenţiat (1895) şi doctor în 1898. A fost preparator la A. Dastre. La 
Bucureşti a fost profesor secundar, preparator, asistent, apoi profesor suplinitor la 
catedra de fiziologie , profesor suplinitor de chimie farmaceutică ( 192 l ), 
conferenţiar definitiv ( 192 l ). La Cernăuţi a fost conferenţiar definitiv de 
fiziologie animală şi chimie biologică în 192311924, apoi profesor titular. Are 
numeroase studii de fiziologie experimentală, unele în colaborare cu A. Dastre, 
altele privind acţiunea fiziologică a diferitelor metale halogene toxice, fenomene 
catalitice etc. În 1904 a realizat primele transplante experimentale de rinichi. 
N.L. Cosmovici a consemnat 98 de lucrări de specialitate ale lui N. Florescu. La 
B.A.R. se găsesc 29 lucrări. 

În 192311924, asistentă la aceeaşi catedră fusese Alexandra Rafailescu, care 
la B.A.R. este prezentă cu patru lucrări. 

În anul de studii 1933/1934 şi-a dat doctoratul Irina Grigori-Bratu. A fost 
profesor secundar şi asistentă la catedra de fiziologie. La B.A.R. este prezenta o 
singură lucrare. 

La Cernăuţi s-a format şi o şcoală de botanică, al cărei mentor a fost 
Mihail Guşuleac. El i-a format pe Emilian Topa, Ion Tarnavschi, Traian Ştefureac. 

Mihail Guşuleac (1887, Lucaviţa, jud. Cernăuţi - 1960, Bucureşti), cu studii 
superioare la Cernăuţi, licenţiat în ştiinţe naturale în 1911, cu specializare în 
biologia marină la Staţiunea Zoologică din Triest, în morfologie sistematică şi 

fitogeografie la universităţile din Viena, Praga şi Halle şi cu doctorat la Cernăuţi, în 
1919. Din 1918 devine profesor la Universitatea din Cernăuţi, iar din 1940 la 
Universitatea din Bucureşti. Excelent florist, se impune în botanica mondială prin 
studiile sale de sistematică şi morfologie vegetală. A introdus metoda 
experimentală în sistematică. S-a ocupat şi de probleme ale ocrotirii naturii în 
Bucovina, de reforma învăţământului botanic. A fost membru al Academiei 
Române. La B.A.R. se află 17 lucrări. 

Catedra de botanică cuprindea şi Grădina Botanică: 
Şef de lucrări a fost Carol Bauer (1862, Lvov - 1926, Viena), doctor în 

filosofie (1888), asistent universitar la Viena (1889 - 1894), inspector adjunct al 
Grădinii Botanice din Cernăuţi (1894-1919), între 1909 şi 1914 conferenţiar de 
chimie alimentară. Între 1905 şi 191 O a suplinit Catedra de farmacognozie. În 
Istoria ştiinţelor în România: Biologia ( 1975), sunt amintite Notele floristice din 
Bucovina de Carol Bauer ( 1896). 

Şef de lucrări a fost şi Margareta (Margit) Dracinschi (1900, Suceava). 
Licenţiată în ştiinţe la Cernăuţi în 1925, doctor în ştiinţe, devine asistent suplinitor, 
apoi şef de lucrări, ajutându-l pe profesor la lucrările practice şi conducând singură 
lucrări practice, având şi evidenţa bibliotecii şi inventarul. La 

B.A.R. se găseşte o singură lucrare. 
Trei asistenţi ai lui Mihai Guşuleac au devenit valoroşi oameni de ştiinţă şi 

profesori universitari. 
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Valerian A. Baciu (1900, Cernăuţi- 1957, Bucureşti), cu studii superioare la 
Cernăuţi, doctor în 1935. Preparator din 1926, apoi asistent. A fost şi profesor 
secundar. Între 1940 şi 1957 a fost cadru didactic la Universitatea din Bucureşti şi 
cercetător la Grădina Botanică. A fost secretarul şi administratorul Buletinului 
Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi. I. Pânzaru citează în Ştiinţa în Bucovina (II) patru 
lucrări între 1931 şi 1942. La B.A.R. se găsesc două lucrări. 

Emilian Ţopa (1900, Cuciurul Mic, jud. Cernăuţi), cu studii universitare la 
Cernăuţi, asistent din 1927/1928, doctor în 1939. După 1940 a. devenit profesor 
universitar la Iaşi şi la Cluj. I. Pânzaru în Ştiinţa în Bucovina (I) notează că E. Ţopa 
a fost un apreciat specialist în botanica teoretică şi practică, cu valoroase studii 
etnobotanice, ecologice, floristice, geobotanice, horticole, ocrotirea naturii. S-a 
ocupat de fitocenozele sărăturilor, de istoria învăţământului botanic şi de acţiuni de 
ocrotire a naturii. La B.A.R. se află 25 de lucrări. 

Ion T. Tarnavschi ( 1904, Rădăuţi), cu studii superioare la Cernăuţi şi cu 
specializare la Universitatea din Grenoble, cu doctorat la Cernăuţi. În 1933/1934 a 
fost preparator la Grădina Botanică. I. Pânzaru îl citează cu 20 de lucrări, notând că 
I. Tarnavschi a fost un specialist de prestigiu în botanică, morfologie vegetală, 
citogenetică, genetică, fitogenologie, algologie, fenologie şi istoriografie biologică. 
A fost un creator de şcoală morfopalinologică a florei române. După 1940 a devenit 
profesor la Universitatea din Bucureşti. La B.A.R. se află 39 de lucrări. 

În 1936/1937 Traian I. Ştefureac (1908, Câmpulung Moldovenesc), cu 
studii superioare la Cernăuţi, a lucrat ca doctorand la Grădina Botanică din 
Cemăuti. T. Ştefureac a fost profesor şi la Universitatea din Bucureşti. La B.A.R. 
se află 40 de lucrări. 

Titularul Catedrei de anatomie şi fiziologie vegetală a fost Fritz Netolitzky 
(1875, Zwickau/Boemia - 1945, Viena). A fost un botanist anatomist. Doctor în 
medicină la Viena ( 1899), preparator la Viena, asistent la Innsbruck şi Graz, docent la 
Graz, adjunct la Cernăuţi (191011912), profesor de faramacognozie (1912), profesor 
titular (1919). La B.A.R. se găsesc nouă lucrări, majoritatea fiind tipărite la Cernăuţi. 

Notăm aici că în perioada austriacă, Facultatea Filosofică avea şi o secţie care 
dădea absolvenţi farmacişti, ceea ce era favorabil pentru Bucovina. În România 
existând însă Facultatea de Farmacie din Bucureşti, secţia de farmacie cernăuţeană 
n-a mai putut funcţiona. În consecinţă, Catedra de farmacognozie s-a transformat în 
catedră de fiziologie vegetală. 

Asistent la Catedra de farmacognozie şi apoi la cea de fiziologie vegetală a 
fost, la început, Fritz Kerth. 

Asistent al lui Fritz Netolitzky a fost şi Radu Popovici ( 1902, Stăneştii de 
Jos, jud. Rădăuţi - 1970, Bucureşti). Cu studii universitare şi doctorat la Cernăuţi, 
R. Popovici a fost asistent şi la Iaşi, muzeograf şi profesor secundar la Sibiu. În 
anul de studii 1937/1938 lucrările practice de anatomie vegetală la F. Netolitzky au 
fost efectuate sub conducerea lui R. Popovici. La B.A.R. are cinci lucrări. 
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Asistent a fost şi Liviu Coroamă (1910, Gura Hum~rului), paleobotanist. 
Studii universitare la Cernăuţi, doctor în 1940, la F. Netolitzky. Între 1950 şi 1972 
a fost geolog cercetător în domeniul minelor. A cercetat şi morfologia şi anatomia 
plantelor în serviciul fitopaleontologiei şi geologiei, pe linia determinării unor 
rezerve de materii utile. I. Pânzaru citează trei lucrări, toate tipărite la Cernăuţi, 
între 1934 şi 1940. La B.A.R. sunt două lucrări. 

Anton Miihldorf (1890, Majagrotii Berhomet, jud. Storojineţ - 1957, 
Germania), a fost conferenţiar de biologie generală şi fiziologie vegetală. Cu studii 
superioare şi doctorat la Cernăuţi (1913), s-a specializat la Viena. Asistent la 
Cernăuţi (1920), şef de lucrări şi docent (1926), conferenţiar suplinitor (1924) şi 
conferenţiar definitiv ( 1928). A fost zoolog şi botanist, cu preocupări de citologie, 
spermatogeneză, morfologie, anatomie vegetală etc. La B.A.R. se găsesc şapte 
lucrări, în majoritate tipărite la Cernăuţi. 

Karl Alfons Peneke (1858, Graz - 1947, Suceava), a fost titularul Catedrei 
de paleoantropologie, paleontologie şi stratigrafie. Doctor fii. (1883), doctor privat 
( 1886) şi profesor agregat la Graz ( 1901 ). Din 1904 este încadrat la Universitatea 
din Cernăuţi - profesor agregat (1909), profesor titular (1912)- pe care o va sluji 
până în 1928. A publicat studii de paleontologie, stratigrafie şi entomologie. La 
B.A.R. se găsesc două lucrări. 

În 1938/1939 a funcţionat ca profesor titular de paleontologie şi 
paleoantropologie Oto Protescu ( 1882, Bucureşti). Studii superioare la Bucureşti, 
doctor în geologie (1920). Specializare la Neapole, Viena şi Paris. Teza lui de 
doctorat a fost considerată drept prima lucrare de micropaleontologie din România. 
Asistent la Bucureşti, apoi geolog-şef la Institutul Geologic al României. La B.A.R. 
sunt înregistrate 18 lucrări. 

Antropologul şi arheologul Ceslav E. Ambrojevici ( 1900, Noua Suliţa, jud. 
Hotin - 1954, Sibiu), a fost conferenţiar liber la Catedra de paleoantropologie până 
in 1940. Absolvent şi licenţiat la Cernăuţi (1924), doctor în ştiinţe naturale al 
Universităţii din Cernăuţi ( 1927). Din 1927 a fost bibliotecar-şef al Universităţii. 

La B.A.R. se află trei lucrări. 
Conferenţiar liber pentru medicina legala şi igienă a fost Vespasian 

Pauliucu-Burlă (1887, Burla, jud. Rădăuţi). Doctor în medicină la Viena (1910), 
conducător de laborator la Universitatea din Viena ( 1910-1914 ), asistent 
universitar la Viena (1912-1913), medic legist la Tribunalul Cernăuţi. La facultate 
a ţinut, între altele, următoarele cursuri: Concepţia biologică în pregătirea aeriană, 
Antropologia ortogenetică, Medicina aeronautică, Problema aerosanitară, 
Aeronautica sanitară şi ortogenia, Prim-ajutor la atacuri cu materii aerotoxice. 
Lucrările practice erau efectuate în Muzeul de Antropologie Ortogenetică a 
universităţii. Lucian Predescu în Enciclopedia Cugetarea citează 10 lucrări. La 
B.A.R. sunt înregistrate 19 lucrări, toate datând din perioada 1919-1939. 

Să înfăţişăm acum ştiinţele litologice din cadrul secţiei de ştiinţe naturale. 
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Dobre Ionescu-Bujor ( 1886, Bujor, jud. Vlaşca) a fost titularul Catedrei de 
mineralogie şi cristalografie. Doctor în ştiinţe petrografice la Bucureşti ( 1909), 
profesor secundar între anii 1913-1923. În 1923 este numit conferenţiar la 
Bucureşti, iar între 1920 şi 1924 şef de secţie la Institutul de Materiale de 
Construcţie. La Cernăuţi a fost profesor titular între 1925 şi 1938. În Istoria 
ştiinţelor în România: Geologie, Geo.fizică, Geodezie, Geografie ( 1977) Dan 
Giuşcă scoate în evidenţă studiile pe care Dobre Ionescu-Bujor le-a tăcut în 
legătură cu variatele tipuri de roci ce alcătuiesc masivul granitic de Şuşiţa. La 
B.A.R. se găsesc 20 de lucrări. 

Asistent la Catedra de mineralogie şi cristalografie a fost lsidor Hoinic 
(1876, Bani la pe Siret, jud. Storojineţ). A fost şi secretar general al Băncii Agricole 
din Cernăuţi. Doctor fii. la Cernăuţi, (1919), a devenit asistent la I mai 1924. 
I. Hainie îi supraveghea pe studenţi la lucrările practice şi pregătea materialul 
didactic pentru demonstraţie la cursuri. 

Catedra de geologie şi petrografie l-a avut ca profesor titular pe Ioan P. 
Prelipcean ( 1881, Horodnicul de Jos, jud. Rădăuţi - 1974, Sibiu), doctor fii. la 
Cernăuţi ( 1909). A fost profesor la Şcoala Reală Superioară din Cernăuţi (l 909-
1920). Docent privat în 1920, prof. agregat definitiv în acelaşi an, profesor titular 
în 1927. La B.A.R. se găsesc Tabele pentru determinarea mineralelor prin 
densitatea lor (Cernăuţi, 1924) şi alte şase lucrări în limba germană. 

Preparator la Catedra de geologie şi petrografie a fost Nicolae Ioan. 
Secţia de geografie 1-a avut titular pe Constantin I. Brătescu (1882, Câşla, 

jud. Tulcea - 1945, Bucureşti). Vintilă Mihăilescu, în Istoria ştiinţelor în România: 
Geologia, Geofizica, Geodezia, Geografia, relevă faptul că, după primul război 

mondial, catedrele de geografie din ţară, între care şi cea din Cernăuţi, au devenit 
focare puternice de studii geografice. C. Brătescu, cu studii superioare la Bucureşti 
( 1901-1906), student al lui Simion Mehedinţi, doctor în geografie la Bucureşti 
( 1920), asistent universitar la Bucureşti (191 O), a făcut specializare la Berlin şi 

Leipzig. A fost şi profesor secundar la Constanţa. În 1919 a devenit membru 
corespondent al Academiei Române. Intre 1924 şi 1938 a fost profesor titular la 
Cernăuţi. Mihai Iancu scrie în Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii 
„Studiile sale de geografie fizică şi mai puţin de etnografie reflectă, încadrat în 
epocă, profunde mutaţii în gândirea geografică; promotor al conceptului de geografie 
fizică regională, aplicată pentru prima dată asupra Dobrogei. Elaborează o teorie 
originală cu privire la determinarea vârstei teraselor. Inaugurează în cercetările 
geografice direcţia morfoclimatică". A ţinut cursuri de istoria geografiei, geografie 
matematică, eroziunea şi acumularea marină. Printre studenţii lui s-a numărat şi 
George Nimigeanu (1909-1987), viitor profesor la Universitatea din Craiova. La 
B.A.R. se găsesc 36 de lucrări semnate de G. Brătescu. 

Paul Kozak (1899, Cernăuţi; plecat în Germania în 1940), a fost asistent la 
·Catedra de geografie începând de la l ianuarie 1927. La B.A.R. se află lucrarea Die 
Psychologie des Phi/osophen (Cernăuţi, 1935). 
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Mai târziu, asistent a fost Dan M. Iliescu, care avea ore de orografie şi 
cartografie. El a publicat în Revista geografică română (1/1938) articolul 
Densitatea populaţiei in Bucovina (După recensământul din 29 decembrie 1930). 
La B.A.R. se află patru lucrări semnate de D. Iliescu. 

Corpul didactic al facultăţii şi-a publicat lucrările fie în cărţi şi broşuri, fie în 
periodice din ţară sau străinătate. Foarte multe lucrări au fost publicate chiar la 
Cernăuţi, care era, după cum se ştie, şi un puternic centru tipografic. 

Facultatea a editat Buletinul Facultăţii de Ştiinte din Cernăuţi, care a apărut 
între anii 1927 şi 1938. Au fost volume masive - de exemplu cele două volume din 
1927 au însumat 452 pagini. În Istoria ştiinţelor în România: Matematica, 
Mecanica, Astronomia ( 1981 ), între cele 21 de reviste ştiinţifice este citat şi acest 
Buletin. Aici şi-au publicat studii diferite membrii corpului didactic cernăuţean, 
foşti studenţi, precum şi savanţi din centre universitare din ţară şi străinătate. 
Numele cadrelor citate în prezentul articol se regăsesc în paginile Buletinului. 
Interesant este faptul că marea majoritate a lucrărilor au fost publicate în limbile 
germană sau franceză, ceea ce ar putea să aibă numai o singură explicaţie: autorii, 
fiind conştienţi de valoarea rezultatelor cercetărilor lor ştiinţifice, doreau ca aceste 
studii să fie cunoscute cât mai uşor în străinătate prin limbi de mare circulaţie. 
Lista colaboratorilor Buletinului a fost publicată în cartea Învăţământul în nordul 
Bucovinei (1775 - 1994) de Mircea Grigoroviţă. 

În aceeaşi lucrare a fost amintită revista Analele Dobrogei, condusă de 
dobrogeanul Constantin Brătescu (1920-1924, la Constanţa, 1924-1938, la 
Cernăuţi). Aici au publicat C. Brătescu, P. Kozak etc. 

O interesantă publicaţie, cu o apariţie scurtă, a fost cea tipărită de Institutul 
de Fizică experimentală al Universităţii cernăuţene: Buletinul Cercului Fizicienilor 
din Cernăuţi, pe anul 193111932. În total au avut loc 19 şedinţe, la care au 
prezentat comunicări: Aurel Munteanu (Nahorniac), D. Hacman, T. Câmpan, 
G. Maciuc, Eugen Bădărău, Florica Câmpan, Luise Gregor. 

Sub egida Grădinii Botanice s-au publicat lucrări de Mihai Guşuleac, Anton 
Miihldorf, Emilian Ţopa, Ion T. Tarnavschi, Val. Baciu, Margareta Dracinschi şi 

Traian Ştefureac. 
Interesantă ar fi şi abordarea altor probleme, precum cele legate de implicarea 

personalului didactic şi al studenţilor în viaţa culturală a provinciei şi a ţării, 

extensiunea universitară prin conferinţele publice ţinute în cadrul cursurilor de 
popularizare ale Universităţii sau în cel al societăţilor culturale bucovinene. Cursuri 
de popularizare au ţinut Constantin Bedreag, Vespasian Pauliucu-Burlă, Constantin 
Brătescu, Francisc Severin, Constantin Pârvulescu, Herbert Mayer, Ion G. Popescu, 
Miron Nicolescu etc. De asemenea, ar trebui studiate şi raporturile dintre profesori 
şi studenţi. 

În 1936, Constantin Loghin, în monografia Cernăuţi, consemna faptul că 
facultatea avea catedre şi laboratoare corespunzătoare. Catedra de botanică avea un 
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laborator şi un bogat muzeu botanic. Grădina Botanică era bine întreţinută şi 

înzestrată cu plante exotice. Catedra de fizică cosmică avea un observator 
meteorologic, iar Catedra de fizică experimentală o staţiune radiofonică. Catedra de 
geologie poseda un muzeu de specialitate, Catedra de mineralogie o colecţie de 
roci şi minerale rare, iar Catedra de zoologie un mare muzeu cu animale împăiate. 
Catedrele de geografie, chimie, fiziologie animală, astronomie erau bine înzestrate. 
La fel şi laboratorul de anatomie. Bibliotecile seminariilor şi laboratoarelor 
corespundeau cerinţelor. 

După cum am arătat, Facultăţii de Ştiinţe i-au stat la dispoziţie o clădire de pe 
strada Universităţii şi o parte din noua clădire a Facultăţii de Filosofie şi Litere, 
ridicată în 1935. Prima clădire purta chiar denumirea de Facultatea de Ştiinţe. 

În perioada interbelică nu au existat la Universitatea cemăuţeană discriminări 
rasiale, la Facultatea de Ştiinţe putându-se înscrie studenţi de orice etnie, capabili 
de a urma cursuri universitare. 

Şi la această facultate spiritul dominant a fost acela de gândire liberă, bazată 
numai pe spiritul şi cercetarea ştiinţifică. De aceea rezultatele didactice şi ştiinţifice 
au fost atât de pozitive. 

DIE FACULTĂT VON WISSENSCHAFTEN AUS CZERNOWITZ 

IN DER ZWISCHENKRIEGERISCHEN ZEIT 

Zusammenfassung 

Im Studium Die Fakultăt der Wissenschaften aus Czernowitz in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen stellt Mircea Grigoroviţă die Tatigkeit der Abteilungen dieser Fakultăt dar und hebt die 
bibliografischen Daten der Professoren, die innerhalb der Lehrstuhlen dieser lnstitution tătig waren. 
hervor. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE. ONOMASTICĂ. S1ATJSTJCĂ 

PROCESE MIGRA ŢIONISTE ÎN BUCOVINA ÎN TIMPUL 
ADMINISTRAŢIEI GALIŢIENE 

CONSTANTIN UNGUREANU 

La începutul dominaţiei austriece, în Bucovina s-a produs o creştere rapidă a 
numărului populaţiei, în principal din cauza imigrărilor intense în ţinut din 
provinciile vecine. Numai în perioada 1774-1786 numărul populaţiei Bucovinei s-a 
mărit cu circa 100%, dar această creştere nu s-a produs uniform pe întreg teritoriul. 
Sporul de populaţie a fost mai însemnat în fostul ocol Berhomet (circa 177,5%) şi 
în zona dintre Prut şi Nistru (circa 131,8%) şi mai puţin semnificativ în fostele 
ţinuturi Câmpulung Moldovenesc (circa 32,6%) şi Câmpulung Rusesc circa 56%)1

• 

Cea mai bruscă sporire a populaţiei s-a produs în perioada guvernării generalului 
Spleny ( 1774-1778). Administraţia noului guvernator militar Enzenberg a reuşit să 
influenţeze semnificativ procesele migraţioniste şi a stopat imigrarea intensă şi 
necontrolată în special a rutenilor din Galiţia. 

Spre sfârşitul administraţiei militare s-a constatat o încetinire a ritmului 
creşterii populaţiei Bucovinei, în mare parte din cauza numărului mare de locuitori 
care. în anii 1785-1786, a emigrat în Moldova. Numai din noiembrie 1785 până în 
aprilie 1786 au părăsit Bucovina 6 937 de persoane, în timp ce din Moldova au sosit 
numai 111 persoane2

• În raportul său din 13 septembrie 1786, Enzenberg constata că, 
în urma acestor emigrări, au rămas 277 de case pustii şi anume: I 27 în districtul 
Suceava, 118 în districtul Siret, 30 în cel al Vijniţei şi două în districtul Cemăuţi3. 
După cum reiese şi din acest raport, în urma emigrărilor cea mai afectată era partea 
centrală şi de sud a Bucovinei, unde populaţia era aproape exclusiv românească. 

De la 1 noiembrie 1786 până la 1 iulie 1787 numai de pe moşiile mănăstireşti 
au emigrat 221 de familii sau 1 024 de persoane4

• Potrivit unor surse, populaţia 
Bucovinei s-a redus între anii 1786-1788 de la 27245 familii la 224125

, cele 4833 

1 Constantin Ungureanu, Procese migraţioniste în Bucovina în perioada administraţiei 
militare (I 774-1786), „Glasul Bucovinei", Cemăuti - Bucureşti, IV, nr. 3 (I 5), 1997, p. 13. 

2 Ion Nistor, Românii şi rutenii în Bucovina. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti, 1915, p. 120; 
R. Kaindl, Das Ansiedlungswesen in der Bukowina seif der Besitzergreifung durch Osterreich, 
lnsbruck, 1902, p. 105. 

3 Ecaterina Negruţi, Informaţii noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului 
al XIX-iea, „Anuarul Muzeului Judeţean Suceava" (în continuare - A.M.S.), voi. VIII, p. 259. 

4 Ibidem. 
5 Arhiva de Stat a Regiunii Cemăuti (în continuare - A.S.R.C.), fond I, inv. I. d. I 56, f. I. 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 347-367, Bucureşti, 1999 
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de familii (circa 21750 de oameni)6 emigrând în Moldova. Însă, în conformitate cu 
statisticile oficiale austriece, în Bucovina locuiau, în anul 1789, 28653 de familii 
creştine şi 463 de familii evreieşti. cu un total de 146 542 de persoane7

• 

Lichidarea autonomiei Bucovinei şi înglobarea acesteia, în anul 1786, în 
administraţia Galiţiei, ca al 19-lea cerc administrativ, a fost una din cauzele 
principale ale emigrării ţăranilor bucovineni în Moldova. Aceste procese au 
continuat cu o intensitate şi mai mare, mai ales în primele trei decenii de 
administraţie galiţiană. 

Consilierul gubernia! Ainser, care era responsabil de administrarea 
domeniilor statului, a efectuat, în noiembrie 1787, o călătorie de inspecţie prin 
Bucovina. Din raportul lui reieşea că existau mai multe cauze ale emigrărilor din 
Bucovina: lipsa de proprietate individuală a ţăranilor; starea primitivă a economiei 
agricole; schimbările survenite în urma reformelor din Bucovina etc. 

La rândul său, Enzenberg constata că ţăranii bucovineni îşi duceau vitele la 
iernat dincolo de hotar, în Moldova, din cauza lipsei de furaje. Venitul de bază al 
locuitorilor provenea atunci din creşterea vitelor şi, deoarece graniţa cu Moldova 
era deschisă, locuitorii puteau să treacă cu vitele lor iarna în Moldova iar vara să se 
întoarcă înapoi. Între Bucovina şi Moldova avea loc un permanent schimb de 
populaţie, care însă nu putea să influenţeze radical asupra numărului populaţiei 
totale. Astfel, în anul 1790 au emigrat de pe domeniul Sf. Ilie 66 de familii sau 152 
de persoane şi, în acelaşi timp, în locul lor s-au aşezat 28 de familii cu 88 de 
persoane din Moldova8

. 

Potrivit datelor lui Kojoleanko, în timpul războiului ruso-turc din 1787-1791, 
în Principatul Moldovei au emigrat 4833 de familii9

. Conform raportului ofiţerului 
von Stammsberg, în anii 1789-1803 au emigrat din Bucovina în Moldova 14717 
persoane, în timp ce în aceeaşi perioadă, în Bucovina s-au stabilit 5944 de 
moldoveni 10

• Comisiile de recrutare, care ţineau evidenţa numărului populaţiei, 
apreciau pentru aceeaşi perioadă de timp numărul emigranţilor în Moldova la 
21 034 şi pe al emigranţilor din Moldova în Bucovina la 9790 de persoane 11

• Ion 
Nistor indica acelaşi număr de emigranţi şi imigranţi pentru anii 1789-179012

• 

Date mai concrete pentru fiecare an despre aceste procese sunt expuse în 
tabelul de mai jos: 

6 Ştefan Purici, Emigrarea populaţiei bucovinene în Moldova (/ 775-1848), „Glasul 
Bucovinei", I, nr. 3. 1994, Cemăuti, p. 6.A.S.R.C., f. I, inv. 1, d. 239. 

7 A.S.R.C., f. I, inv. 1, d. 239. 
8 Ion Nistor, op. cit., p. 125. 
9 G. Kojoleanko, Emigraţia trudovogo naselenia Bucovinî v konţe XVIII - naci. XIX v., în 

Prob/emî istoriceskoi demografii S.S.S.R. i zapadnoi Evropî, Chişinău, 1991, p. 100. 
10 R. Kaindl, op. cit., p. 107-108; H.J. Bidermann, Die Bukowina unter osterreichischen 

yerwaltung (/ 775-1875), Lemberg, 1876, p. 46. 
11 Ibidem. 
12 Ion Nistor, op. cit., p. 127-128. 
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Tabelul nr. I 

Numărul emigranţilor şi imigranţilor în Bucovina în perioada 1789-1803 

Anul Emigranţi Imigranţi Anul Emigranţi Imigranţi 

1789 1140 378 1797 283 79 
1790 1437 341 1798 263 86 
1791 673 255 1799 209 415 
1792 208 457 1800 614 349 
1793 2920 497 1801 564 236 
1794 3047 907 1802 456 254 
1795 652 1426 1803 1190 12 
1796 1157 246 total 14 813 5 938 

Surse: Arhiva de Stat a Regiunii Lvov, fond 146, inv. 4, d. 211, f. 12; G. Kojoleanko, 
Emigraţia trudovogo naseleniya Bukovinî v konţe XVIII - naciale XIX v., în Problemî istoriceskoi 
demografiy SSSR i Zapadnoi Evropî, Kişinev, 1991, p. 99. 

Aceste date aproape coincid cu cele din raportul ofiţerului Stammsberg. 
Important este însă nu numărul exact al imigranţilor şi emigranţilor, ci faptul că 
toate sursele indică un număr mult mai mare al emigranţilor decât al imigranţilor 
din Moldova în Bucovina. 

La Arhiva de Stat a regiunii Cernăuţi există un număr mare de documente 
care oferă informaţii detaliate şi exacte despre natalitatea şi mortalitatea din fiecare 
an în Bucovina, precum şi despre numărul absolut al populaţiei din fiecare an. 
Aceste surse permit aprecierea exactă a sporului real şi sporului natural al 
populaţiei Bucovinei (vezi Anexa nr. I). 

După statisticile oficiale austriece, populaţia Bucovinei s-a mărit de la 
146542 de persoane în 178913 la 201830 de persoane în 1803 14

, adică în perioada 
respectivă a avut loc un spor real al populaţiei de 55288 de persoane. În aceeaşi 
perioadă sporul natural al populaţiei a constituit circa 51500 de persoane (vezi 
Anexa nr. 1 ). 

Din aceste date reiese că, în perioada 1789-1803, numărul imigranţilor a fost 
mai mare decât al emigranţilor, ceea ce vine în contradicţie cu infonnaţiile de mai 
sus. Este adevărat că în această perioadă a fost întemeiat un şir de colonii germane15

, 

însă aceste colonizări ar fi putut să compenseze numai parţial diferenţa. Aceste 
constatări contradictorii se pot explica numai prin următorul fapt: în acest timp s-a 
stabilit în Bucovina un număr mare de imigranţi galiţieni. Galiţia şi Bucovina 
constituiau o provincie unică şi rutenii, care se stabileau atunci în Bucovina, nu 
puteau fi consideraţi ca imigranţi, deoarece era o migraţie de populaţie în interiorul 

13 A.S.R.C., f. I, inv. 1, d. 239. 
14 Bemerkungen uber die Bukowina, „Vaterlllndische Blătter flir den osterreichischen 

Kaiserstaat" (în continuare - V.B.O.K.), Wien, 1808, p. 279. 
15 Pentru detalii vezi C. Ungureanu, Colonizarea populaţiei germane în Bucovina, „Codrul 

Cosminului", serie nouă, Suceava, 1996, nr. 2, p. 211-229. 
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aceleiaşi provincii. Este un argument indubitabil că administraţia galiţiană a 
favorizat aşezarea rutenilor în Bucovina, ceea ce a contribuit treptat la micşorarea 
procentului românilor din ţinut. Dacă în perioada administraţiei militare, în urma 
măsurilor ce s-au luat, s-a limitat posibilitatea imigrării rutenilor în Bucovina, după 
1786 ei puteau mult mai uşor să se stabilească în acest ţinut. 

Ucrainenii din Galiţia se aşezau cu precădere în nordul Bucovinei, în special 
pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, unde minoritatea românească era treptat asimilată. 
Astfel, în anul 1805 s-au stabilit 11 familii în satul românesc Boian, din care 
1 O familii de ruteni şi numai una de români, iar în anii 1805-1806, pe domeniul 
Vaşcăuţi s-au aşezat numai două familii de moldoveni 16

• 

Recent, Louis Roman a publicat un studiu despre locuitorii Bucovinei în 
perioada 1774-1803, în care pune la îndoială toate investigaţiile anterioare privind 
numărul populaţiei din ţinut la momentul anexării. El recurge la un calcul regresiv 
complicat şi concluzionează că primele date mai apropiate de realitate. referitoare 
la numărul locuitorilor Bucovinei, sunt cele din februarie 1786 şi abia la 1798 
autorităţile austriece au reuşit să cunoască exact numărul întregii populaţii 17 • 
Louis Roman a ajuns la această concluzie sub influenţa cifrelor eronate privind 
populaţia Bucovinei pentru intervalul 1789-1799, deduse din lucrarea autorului 
polonez Boleslaw Kumor18

• Potrivit acestor date, în Bucovina, în 1789, locuiau 
numai 14657 familii sau 72663 persoane(!), iar în 1799- respectiv numai 87990 de 
persoane(!) ceea ce nu corespunde realităţii 19 (vezi şi datele din Anexa nr. I). Însuşi 
L. Roman pune la îndoială aceste date şi le suspectează de grave subînregistrări. 

În intervalul 1774 -1803 populaţia Bucovinei s-a mărit mult mai rapid decât 
cea a ţinuturilor limitrofe din nordul Moldovei, ceea ce este consemnat în tabelul 
de mai jos. 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia numerică a populaţiei Bucovinei şi a ~inuturilor din nordul Moldovei 
intre anii 1774 şi 1803 

Denumirea unitiiţii Populaţia totalii Diferenţa 

administrative 1774 1803 absolutii % 

Bucovina 72500 201830 +129330 +178,4 
Ţinutul lasi 37810 74245 +36435 +96,4 
Tinutul Botoşani 29825 54535 +2471(1 +82,8 
Ţinutul Soroca 27945 46320 +18375 +65,7 
Ţinutul Dorohoi 19175 29125 +9950 +51,9 
Ţinutul Neamt 53275 49290 -3985 -7,5 

16 A.S.R.C., f. I, inv. I, d. 191 I, f. 5; Şt. Purici, Colonizări şi imigrări în Bucovina intre anii 
1775 şi 1848, „Analele Bucovinei", an II, nr. 2, 1995, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 364. 

17 Louis Roman, Locuitorii Bucovinei 1774-1803, „Revista istorică", voi. VI, nr. 9-1 O, p. 823. 
18 Boleslaw Kumor, Spis wojskowy ludnosci Galicyi z 1808 r; L. Roman, op. cit., p. 814. 
19 L. Roman, op. cit., p. 814. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Surse pentru Bucovina: 

1774 - P. Dimitrov; Narodonaselenie Moldavii, Chişinău, 1973, p. 39; 
1803 - Bemerkungen iiber die Bukowina, în „Vaterlăndische Blătter fur osterreichische 

Kaiserstaat" (V.B.0.K.)- Wien, 1808, p. 279. 

Pentru ţinuturile din Moldova: P. Dmitriev, op. cit., p. 85; Vasile Băican, Geografia Moldovei. 
reflectată în documentele cartografice din secolul al XVIII-iea, Bucureşti, 1996, p. 62-63. 

Aşadar, în mai puţin de 30 de ani, populaţia Bucovinei aproape s-a triplat, în 
timp ce ritmul creşterii populaţiei din nordul Moldovei a fost mult mai lent, iar în 
ţinutul Neamţ numărul populaţiei chiar s-a redus. Aceasta ne dovedeşte încă o dată 
amploarea imigrărilor din Galiţia în Bucovina mai ales în condiţiile când un număr 
însemnat de români bucovineni se refugiau în Moldova. 

Emigraţia populaţiei bucovinene a continuat şi în sec. al XIX-iea. Astfel, din 
noiembrie 1799 până în mai 1800, din Toporăuţi au fugit în raiaua Hotin 17 familii, 
iar în 1804 din aceeaşi localitate au trecut hotarul 40 de familii20

. Din alte informaţii 
reiese că numai în iulie 1805 un număr de circa 3000 de familii au plecat din 
Bucovina21

• Această infonnaţie pare să fie adevărată, deoarece mai multe surse 
indică faptul că în 1805 în Bucovina locuiau 212653 de persoane22

, iar conform 
statisticii oficiale din 1806 populaţia Bucovinei era de numai 207329 persoane23

. 

V. Batthyani, care în 1805 a călătorit prin Bucovina, scria despre populaţia 
ţinutului: ,,În general populaţia acestui ţinut s-a mărit foarte mult, scutirea de 
serviciul militar şi bogăţia pământului au contribuit la stabilirea multor colonişti. 
Acest dar al naturii este totuşi prea puţin folosit de locuitorii acestui ţinut de origine 
rnoldovenească"24 • 

F. Lindner scria la începutul sec. al XIX-iea despre ocupaţiile locuitorilor: 
„Bucovinenii sunt mai mult păstori decât ţărani agricoli şi aici este considerat chiar 
ca un principiu ca agricultura să nu fie dezvoltată pe contul creşterii vitelor. 
Deprins cu viaţa nomadă păstorul nu are atracţie faţă de pământ; astfel se întâmplă 
nu rareori, că bucovinenii îşi aprind colibele şi împreună cu vitele lor emigrează în 
Moldova. Într-o perioadă de opt ani pe aşa cale Bucovina a pierdut 10736 capete de 
vite25

• Din această relatare nu se poate constata cu exactitate la ce ani se referă 
aceste cifre. Pe de altă parte, autorul confundă stânele ciobanilor cu aşezările 

sedentare ale moldovenilor. De aici şi relatările lui eronate despre viaţa nomadă a 
românilor bucovineni. 

20 G. Kojoleanco, op. cit., p. 100. 
21 E. Negruţi, op. cit., p. 259. 
22 H. Bidermarm, op. cit., p. 68; M. f. Stoger, Bevolkerungs -Verhciltnisse Galiziens, în 

Oesterreichisches Archiv fiir Geschichte (în continuare - 0.A.G.), Wien, 1833, nr. 6-62. p. 251-252: 
Die osterreich - ungarische Monarchie in Wort und Bild, XX Bd. Bukowina, Wien, 1899, p. 175. 

23 A.S.R.C., f. I, inv. I, d. 1605. 
24 V. Batthyani, Reise durch einen Theil Ungarns, Siebenbiirgens, der Moldau und Bukowina 

imJahr 1805, Pest, 1811, p. 129. 
25 F. Lindner, Bemerkungen uber die Bukowina, în V.B.O.K., Wien, 1808, p. 279. 
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De la 1803 până la 1814 numărul populaţiei Bucovinei s-a mărit cu 27365 de 
locuitori (de la 201830 de persoane în 180326 la 229195 locuitori în 181427). În 
acelaşi timp sporul natural al populaţiei a fost de circa 46500 de persoane, ceea cc 
depăşea cu mult creşterea reală a numărului populaţiei (vezi Anexa nr. 1 ). Fără 
îndoială că, în această perioadă, a prevalat numărul emigranţilor şi acest proces era 
defavorabil românilor, deoarece cea mai afectată a fost partea centrală şi de sud a 
Bucovinei, iar majoritatea emigranţilor plecau în Moldova. Probabil că puţini 
ruteni erau cointeresaţi să emigreze în Moldova. 

După aceşti ani „nefavorabili" românilor, au urmat doi ani când numărul 
populaţiei Bucovinei s-a redus cu 28453 de locuitori sau cu 12,4% (!) (de la 
229195 de persoane în 181428 la 200742 de persoane în 181629

). Această scădere 
bruscă a populaţiei Bucovinei s-a produs în primul rând pe seama locuitorilor care 
nu aveau o ocupaţie stabilă şi a membrilor familiilor lor. Numărul persoanelor cu 
diferite ocupaţii era, în anul 1816, cu 21, 15% mai mic în comparaţie cu anul 1814. 
Totodată numărul negustorilor şi meşteşugarilor s-a mărit cu 19,2%, al funcţionarilor 
cu 6,4%, al nobililor cu 1,3%, al ţăranilor cu 5,66% şi al evreilor cu 8,7%30

. 

Cert este că această reducere substanţială a populaţiei Bucovinei nu a fost 
cauzată de foamete, de unele epidemii sau de cataclisme naturale. Conform datelor 
statistice, în anul 1814 în Bucovina s-au născut 7631 de persoane şi au decedat 
4673 31

, iar în anul 1815 - respectiv 8474 şi 4610 persoane32
, adică în aceşti doi ani 

numărul celor născuţi a fost cu 6822 de persoane mai mare decât a celor decedaţi. 
Această reducere bruscă a populaţiei a fost cauzată de emigrările masive ale 
locuitorilor din Bucovina în Moldova şi Basarabia. Numai în anul 1815 au părăsit 
Bucovina 11074 de persoane (în realitate de două ori mai mult, fiindcă această cifră 
se referă numai la cei de sex bărbătesc). Din totalul acestor emigranţi, 6421 de 
persoane au plecat cu permisiunea administraţiei (inclusiv 5922 în ţări străine, 

adică fără îndoială în Moldova sau Basarabia)- vezi Anexa nr. 2. 
Cele mai multe persoane au emigrat din districtele Cuciurul Mare (1850 de 

bărbaţi), Berhomet ( 1618) şi Siret (1433 ), districte din centrul Bucovinei, în care 
atunci deja exista o importantă minoritate ucraineană. Treptat, într-un şir de 
localităţi din această zonă, românii au fost asimilaţi sau au devenit o minoritate iar 
emigrarea masivă din aceşti doi ani a contribuit în mare măsură la accelerarea 
acestui proces. 

Totodată, în anul 1815, de la serviciul militar s-au întors 597 de persoane şi 
au fost recrutate numai opt persoane, populaţia Bucovinei beneficiind atunci de 

26 Ibidem. 
27 V. B. O. K., Wien. 1817, nr. 65, p. 257. 
28 Ibidem. 
29 A.S.R.C„ f. I, inv. I, d. 656. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, dosar 3019. 
32 Ibidem„ dosar 5224. 
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scutire de serviciu militar. Faptul că un număr mare de persoane a trecut în rezervă 
ne dovedeşte că mulţi militari, în majoritate germani, preferau să rămână în 
Bucovina, după expirarea termenului serviciului militar. A fost şi această cale o 
sursă care a contribuit la sporirea ponderii străinilor în Bucovina. 

Sursele documentare existente ne permit să apreciem cu exactitate influenţa 
emigrărilor populaţiei asupra fiecărui sat în parte, respectiv pe districte, fenomen 
prezentat în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 3 

Modificarea numărului populaţiei Bucovinei pe districte în perioada 1810-1816 

Denumirea 1810 1816 

districtului populaţia inclusiv populaţia inclusiv 
totali evrei totali evrei 

Ccmăuti 22 426 870 20 976 880 
Sadagura 22 781 755 21 731 937 
Pohorlăuti 23 128 108 22 734 109 
Viinita 22 379 724 21297 814 
Berhomet 21 170 84 16 340 112 
Cuci urui 24 713 81 20 576 121 
Mare 
Siret 23 092 421 20 116 626 
Rădăuti 20 136 64 19 703 117 
Suceava 20 687 434 18 714 383 
Câmpul un~ 22624 67 18555 61 
Total 223136 3608 200742 4160 

Surse: 1810-Arh. SRC, fond 1, inv. 1, dosar 2336 
1816 - Arh. SRC, fond I, inv. 4, dosar 656 

Diferenţa (1810-1816) 

populaţia totali inclusiv evrei 

absolut În Ofo absolut în% 

-1450 6,4 JO 1,1 
-1050 4,6 182 24,1 
-394 I 7 1 0,9 

-1082 4,8 90 12,4 
4830 22,8 28 33,3 

-4137 16,7 40 49,4 

-2976 12,9 205 48,9 
-433 2 1 53 82,8 

-1973 95 -51 -11,7 
-4069 18,8 -6 -8,9 
-22394 10 552 15.3 

În timp de şase ani numărul populaţiei s-a micşorat cu circa 10% (în realitate 
numai în doi ani, fiindcă în 1814 numărul populaţiei era mai mare, 229195 de 
persoane33 în comparaţie cu 223136 pentru anul 181034

). Această reducere nu s-a 
produs însă uniform pe teritoriul întregii Bucovine. Astfel, în anii 1810-1816, 
populaţia districtului Berhomet s-a diminuat cu 22,8%, a districtului Câmpulung cu 
18%, Cuciurul Mare cu 16, 7%, a districtului Siret cu 12,9% ... , iar a districtului 
Pohorlăuţi din nordul Bucovinei cu numai 1, 7o/o. 

Zona dintre Prut şi Nistru a fost cel mai puţin afectată de aceste procese. În 
anii 1810-1816 populaţia celor 77 de localităţi din această zonă s-a redus cu 4,3% 
(vezi Anexa nr. 3). Dar şi în această regiune din nordul Bucovinei pot fi evidenţiate 
unele sate compacte, în care numărul populaţiei s-a mărit şi zone în care a avut loc 
o reducere evidentă a populaţiei. 

33 V.B.O.K„ 1817, nr. 65, p. 257. 
34 A.S.R.C„ f. 1, inv. I, d. 2506. 
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Emigrările masive din anii 1814-181635 au afectat, în zona dintre Prut şi 
Nistru, cel mai puternic satele cu populaţie mixtă, ceea ce a contribuit în mod 
hotărâtor la ucrainizarea lor definitivă. Astfel, în satele cu populaţie mixtă 

Boianciuc, Horoşăuţi, Verbăuţi, Cuciurul Mic, Vaslăuţi, Şubraneţ, Zadubriuca, 
Şerăuţi şi Cernauca, aşezate compact la hotar cu Basarabia, populaţia în perioada 
respectivă s-a redus cu circa 14,8%. Cu circa 24,6% - 13% s-a diminuat şi 

populaţia satelor lvancăuţi, Lenţeşti, Nepolocăuţi şi Revăcăuţi, situate pe malul 
stâng al Prutului. La începutul dominaţiei austriece raportul dintre românii şi 

rutenii din aceste sate era aproximativ egal, dar, ulterior, satele respective s-au 
ucrainizat. 

În acelaşi timp, în şapte sate din sud-estul zonei respective (Toporăuţi, 
Rarancea, Slobozia Rarancei, Buda, Mahala, Cotul Ostriţei şi Boian) numărul 
populaţiei s-a mărit cu 2,7% în anii 1810-1816. Populaţia acestor sate era atunci 
încă aproape exclusiv de origine românească şi ele şi-au păstrat caracterul românesc 
pe parcursul întregii dominaţii austriece. Numai satele Toporăuţi, Rarancea şi 

Slobozia Rarancei, care încă în anul 1875 erau considerate ca având populaţie 

majoritară românească36, s-au ucrainizat către sîarşitul secolului al XIX-iea. 
Desigur că aceste emigrări au afectat puternic şi alte sate din zonă cu 

populaţie majoritar ucraineană, dar rutenizarea românilor din aceste sate devenise 
deja ireversibilă. 

Emigrările masive din anii 1814-1816 au afectat mult mai puternic 
localitătile din fostul ţinut Cernăuţi din dreapta Prutului. Populaţia din această zonă 
s-a diminuat cu 12,3%; dar şi aici această reducere nu s-a produs uniform. 
Populaţia s-a mărit numai în satele Roşa, Ostriţa, Molodia şi târgul Vijniţa, în 
schimb în 11 sate şi suburbia cemăuţeană Caliceanca populaţia s-a redus cu peste 
20%. La Mihalcea populaţia s-a redus cu 559 de persoane sau cu aproape 50%, la 
Cuciurul Mare cu 836 de persoane37

• Pe parcursul dominaţiei austriece în toate 
satele din zonă, în care reducerea populaţiei în perioada respectivă a fost mai 
evidentă, populaţia s-a ucrainizat treptat sau românii au devenit minoritari. 

Totodată, populaţia oraşului Cernăuţi, cu subu~biile Horecea, Liudi Horecea 
şi Roşa precum şi a satelor învecinate Corovia, Voloca, Tureni, Ceahor, Ostriţa şi 
Molodia s-a redus cu numai 2,5%38

• Toate aceste localităţi erau populate în anul 
1774 aproape exclusiv de către români şi ele şi-au păstrat caracterul românesc pe 
parcursul întregii dominaţii austriece. Numai la Roşa şi Molodia s-au constituit 
concomitent şi colonii germane, iar oraşul Cernăuţi s-a transformat într-un centru 
multinaţional şi multiconfesional. 

35 Mai detaliat despre emigrările din anii 1814-1816. vezi C. Ungureanu, Exodul populaţiei 
din Bucovina în anii 1814-1816, „Glasul Bucovinei". 

36 A. Ficker, Hundert Jahre (1775-1875), „Statistische Monatschrift", 1/1875, Wicn. p. 406--407. 
37 A.S.R.C., f. I, inv. I, d: 2336; inv. 4, d. 656. 
38 Ibidem. 
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Satele de pe valea râului Siret (fostul ocol Berhomet din ţinutul Suceava) au 
fost cel mai puternic afectate de emigrările masive din anii 1814-1816. Populaţia 
acestor localităţi s-a redus cu 19,8% (vezi Anexa nr. 3). Numai în târgul Siret, în 
satele Ciudei, Oprişeni şi în coloniile cu lipoveni Climăuţi şi Fântâna Albă s-a 
produs o creştere uşoară a populaţiei. 

La începutul dominaţiei austriece populaţia ocolului Berhomet era aproape 
exclusiv românească şi numai în unele sate din nordul ocolului locuiau răzleţ şi 
ţărani ruteni sau huţani. În perioada administraţiei militare populaţia acestui ocol s-a 
mărit cu 177,5%39 fiind totodată întemeiate sau repopulate mai multe sate, 
îndeosebi în împrejurimile târgului Siret, în care mai târziu rutenii constituiau 
majoritatea populaţiei. Treptat, mai multe sate din această zonă s-au ucrainizat, iar 
emigrările masive din anii 1814-1816 au influenţat incontestabil acest proces. 

Sud-estul Bucovinei a fost permanent cel mai puternic afectat de procesele 
migraţioniste. Ţăranii de aici plecau frecvent peste hotar în Moldova, dar 
concomitent mulţi se reîntorceau. În această zonă a existat un schimb permanent de 
populaţie cu Moldova, ceea ce a contribuit la cimentarea elementului românesc. 

În anii 1810-1816 populaţia s-a micşorat cel mai brusc în satele din 
extremitatea sud-estică a Bucovinei. Totodată, în satele din împrejurimile oraşului 
Suceava şi târgului Rădăuţi, reducerea populaţiei a fost mai puţin accentuată. 

Nu au fost ocolite de aceste emigrări nici coloniile maghiare, întemeiate în 
perioada administraţiei militare. Populaţia celor cinci colonii maghiare s-a redus cu 
547 de persoane sau cu 18,3%, cele mai afectate fiind satele Joseffalva (Vorniceni) 
şi Fogodisten (Iacobeşti)40 . Cu 14% şi respectiv 11,3% s-a redus şi populaţia 
coloniilor de sticlari germani de la Karlsberg (Gura Putnei) şi Ftirstenthal 
(Voievodeasa)41

, întemeiate încă la începutul secolului al XIX-iea. 
Populaţia satelor din sud-estul Bucovinei era aproape exclusiv românească şi 

de aceea emigrările masive din anii 1814-1816 nu puteau să influenţeze în mod 
deosebit componenţa naţională a acestor localităţi. 

Foarte neuniform s-a redus populaţia în fostul ţinut Câmpulung Moldovenesc 
din sud-vestul Bucovinei. În satele situate la est de Câmpulung, populaţia s-a 
diminuat cu 27,7%. Acestea formau, împreună cu satele din extremitatea sud-estică 
a Bucovinei, o zonă compactă întinsă, în care s-a produs atunci o diminuare foarte 
accentuată a populaţiei. Totodată, în şapte localităţi de la vest de Câmpulung 
populaţia s-a mărit cu 2,7%. 

Fostul ţinut Câmpulung Rusesc a fost unica zonă a Bucovinei care, practic, nu 
a fost afectată de emigrările din anii 1814-1816. Dimpotrivă populaţia satelor din 
văile râurilor Ceremuş şi Putila s-a mărit în acest interval cu 6,8%. Practic în toate 
satele din această zonă montană creşterea populaţiei s-a datorat sporului natural. 

39 C. Ungureanu, Procese migraţioniste„., p. 13. 
40 A.S.R.C„ d. 2336, d. 656. 
41 Ibidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Pe parcursul întregii dominaţii austriece zona muntoasă din nord-vestul ' 
Bucovinei, populată compact de huţani a fost cel mai puţin influenţată de procesele 
migraţioniste, aici nefiind întemeiată nici o colonie cu populaţia alogenă. În 
perioada 1775-1810 populaţia acestui ţinut s-a mărit cu numai 22,8%, în timp ce 
populaţia totală a Bucovinei a crescut cu 64,4% (vezi Anexa nr. 3). 

Aşadar, în anii 1814-1816 s-a produs în Bucovina un exod masiv, dar 
neuniform, al populaţiei. Aceste emigrări au afectat cel mai puternic satele cu 
populaţie mixtă din nordul şi centrul Bucovinei, precum şi satele româneşti din 
extremitatea sud-estică a Bucovinei. Fără îndoială că majoritatea acestor emigranţi 
erau români. Dacă în sudul Bucovinei casele pustii erau ocupate de alţi migranţi, 
sosiţi din Moldova, atunci în nordul şi centrul provinciei majoritatea caselor 
părăsite de români erau populate de rutenii din Galiţia sau din satele vecine şi astfel 
ponderea românilor se micşora treptat. În acelaşi timp, satele cu populaţie majoritar 
ucraineană din nordul Bucovinei practic nu au fost afectate de emigrări, iar 
populaţia satelor cu huţani chiar s-a mărit. 

Emigrările au afectat cel mai puternic populaţia rurală, în timp ce numărul 
populaţiei oraşelor şi târgurilor nu s-a modificat semnificativ. În această perioadă s-a 
mărit numărul negustorilor, meşteşugarilor, funcţionarilor, nobililor şi evreilor, 
<.:are locuiau cu preponderentă în centrele urbane şi în cea mai mare parte erau 
alogeni. 

Emigrarea masivă a populaţiei în anii 1814 şi 1815 este constatată de un şir 

de lucrări ştiinţifice. În Istoria mist i si/ UR.S R. referitoare la regiunea Cernăuţi se 
menţionea:lă că, în l 815, au emigrat din Bani la Rusească 44 de familii, din Ispas -
45 familii, din Mihova - 20 familii, de la Hliboca (1814) - 18 familii, din 
Verenceanca - 26 familii, din Chiselau - 14 familii, din Storojineţ- 59 de persoane, 
din Cuciurul Mare - 170 de familii, din Jadova - 39 de familii42

. G. Kojoleanko 
apreciază că, în l 815, numai din satele Camenca, Chiselau, Babin şi Borăuţi au 
emigrat în Moldova şi Basarabia circa 40 de familii43

• În anul 1815 au emigrat în 
Moldova toate cele 25 de familii de răzeşi din Carapciu pe Ceremuş44 • În anii 1811 
- 1814 numai din satul Chilişeni au emigrat 157 de ţărani în Moldova, iar alţi 385 
de pe domeniul Iacobeni au părăsit casele în anul 181445

• 

Autorităţile habsburgice au luat mai multe măsuri menite să oprească 

strămutările frecvente din Bucovina. Se promitea amnistierea tuturor emigranţilor 
care se vor întoarce şi acordarea ajutorului necesar în refacerea gospodăriei. La 
9 februarie 1815 autorităţile de la Viena au emis un decret, prin care se stabilea 
termenul de amnistie până la sfârşitul lunii octombrie 1815. 

42 Istoria mist i si/ U.R.S.R. Cemivetica oblasti, Kiiv, 1969, p. 113, 145, 156, 179, 238, 365, 
546, 570, 597. 

43 G. Kojoleanko, op. cit„ p. 102. 
44 Şt. Purici, Emigrarea populaţiei„„ p. 5. 
45 Ibidem, p. 11; A.S.C.R., inv. 4, d. 597; inv. I, d. 2919. 
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Dar aceste măsuri nu şi-au atins efectul scontat. Astfel protoiereul 
vicariatului Câmpulung Rusesc, M. Haniţchi, raporta la sfârşitul lunii octombrie 
1815 că, în cursul anilor 1814-1815, din ocolul dat, au emigrat 357 de persoane şi 
nu s-a întors nici una înapoi46

. 

Este greu de apreciat care puteau fi cauzele acestor emigrări atât de masive 
ale populaţiei în Moldova şi Basarabia. Se poate doar presupune că acest exod a 
fost provocat de încercările de catolicizare a populaţiei şi de efectuarea unor 
recrutări în armată. În 1813 guvernul galiţian le-a trimis credincioşilor greco
catolici bucovineni un capelan provizoriu la Cernăuţi, iar în 1814 Teodor 
Laurencky este numit paroh greco-catolic pentru Cernăuţi şi întreaga Bucovină47 • 
În 1815, printr-o ordonanţă imperială, episcopului ortodox i se retrăgea dreptul de 
supraveghere a învăţământului pe întreg cuprinsul Bucovinei, toate şcolile fiind 
declarate „şcoli confesionale catolice" şi puse sub oblăduirea Consistoriului Catolic 
din Lemberg48

. 

În 1809 şi 1813, în plină epocă a războaielor napoleoniene, s-a încercat 
introducerea unor recrutări forţate, care au provocat proteste ale ţăranilor. De 
asemenea, foametea, care bântuia atunci în Bucovina, şi nenumăratele abuzuri ale 
arendaşilor şi funcţionarilor locali ar putea fi cauza emigrărilor masive din anii 
1814-1815. 

A urmat apoi o perioadă de creştere rapidă a numărului populaţiei şi, în anul 
1820, aproape a fost atins nivelul populaţiei de la 1814. Numai în anul 1819 
populaţia Bucovinei s-a măriţ faţă de anul precedent cu 14 235 de persoane 
(221 134 persoane în 181949 faţă de 206 899 persoane în 1818)5°. Această creştere 
s-a datorat faptului că, un număr mare de emigranţi, care, cu câţiva ani înainte 
fugiseră în Moldova, acum se întorceau în Bucovina. După încheierea războaielor 
napoleoniene nu mai exista pericolul înrolării ţăranilor bucovineni în armată, iar 
încercările Consistoriului Catolic din Lemberg de atragere a ortodocşilor la 
catolicism nu se bucurau de sprijinul bucovinenilor. Mulţi emigranţi nu îşi puteau 
găsi de lucru în Moldova, iar autorităţile habsburgice şi foştii stăpâni erau 
cointeresaţi în întoarcerea foştilor supuşi. 

În perioada 1816-1822 populaţia Bucovinei s-a mărit cu 19, 7%, dar această 
creştere a fost mult mai lentă în zona dintre Prut şi Nistru şi în fostul Ţinut 
Câmpulung Rusesc, adică în zonele în care şi reducerea populaţiei în anii 1810-
1816 a fost mai puţin însemnată. Aceasta ne dovedeşte că majoritatea foştilor 
emigranţi, care se întorceau din Moldova, se aşezau în satele lor de baştină. 

46 Ibidem, p. 9; A.S.C.R„ f. 320, inv. 4, d. 1242. 
47 M. lacobescu, Din istoria Bucovinei. voi. I (1774-1862). De la administraţia militară la 

autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 30 I. 
48 Ibidem, p. 298. 
49 A.S.R.C., f. 1, inv. 4, d. 709. 
50 Ibidem. 
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Privită în ansamblu, populaţia Bucovinei s-a mărit între anii 1785 şi 1822 cu 
75%, dar în nord-vestul provinciei această creştere a fost mai puţin accentuată (vezi 
Anexa nr. 3), adică în zona unde românii erau deja minoritari sau fuseseră 

asimilaţi. Populaţia s-a mărit cel mai mult în zona dintre râurile Prut şi Siret, unde 
iniţial românii erau majoritari, dar treptat multe sate s-au ucrainizat. Reieşind din 
specificul şi efectele acestor procese migraţioniste, considerăm că anume în primele 
trei decenii de administraţie galiţiană, în zona dintre râurile Prut şi Siret, s-a produs o 
modificare accentuată a structurii etnice a populaţiei în favoarea ucrainenilor. 

A. Ficker, care din 1853 a preluat conducerea lucrărilor etnografice de la 
Direcţia Statisticii Administrative din Viena51

, scria în 1875: „Românii, a căror 
limbă încă în ultimele două decenii ale secolului trecut domina aproape exclusiv în 
Bucovina, a fost strâmtorată treptat din cauza înaintării rapide a rutenilor din 
nordul şi vestul ţinutului spre sudul şi estul ţinutului, astfel că mulţi români, 
îndeosebi în zona dintre Prut şi Nistru, treptat au fost asimilaţi de către ruteni"52

• La 
rândul său, H. Bidermann sustinea că, în anul 1804, teritoriul dintre Nistru, Siret şi 
Ceremuş era deja ocupat aproape exclusiv de către ruteni53

• 

Până în anul 1830 numărul populaţiei a ajuns la 282 668 de persoane54
, iar 

evoluţia ulterioară este expusă în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 4 

Evoluţia numerică a populaţiei Bucovinei în anii 1830--1850 

Anul Nr. populaţiei Anii Sporul real Sporul natural 
totale 

1830 282668 1830--1831 +437 +3508 
1832 283105 1832-1833 +8947 +9420 
1834 292052 1834-1836 +22005 +18360 
1837 314057 1837-1839 +20031 +18700 
1840 334088 1840-1842 +18500 +20802 
1843 352588 1843-1845 +18543 +20378 
1846 371131 1846-1849 +9625 +13892 
1850 380826 1830-1849 +98158 +105060 

J. Hain, Handbuch der Statistik der osterreichischen Kaiserstaates, Wien, 1852, voi. I. p. 382. 422. 

În an ii 1831 şi 1848 în Bucovina au avut loc epidemii de holeră şi în aceşti 
ani mortalitatea a fost mai mare decât natalitatea. Astfel, în 1831, în Bucovina s-au 
născut 12 107 copii şi au decedat 13 230 de persoane, iar în 1848 aceste cifre s-au 

51 Leopold Waber, Die zahlenmăssige Entwicklung der vălker Osterreichs 1846--1910. în 
Statistische Monatschrift, Wien, 4111915, p. 606. 

52 A. Ficker, op. cit., p. 406. 
53 H. Bidermann, op. cit., p. 49. 
54 J. Hain, Handbuch der Statistik der ăsterreichischen Kaiserstaates, Wien, 1852, voi. I, p. 490. 
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modificat, respectiv 14 057 şi 18 493 de persoane55
• În general, după cum se poate 

constata şi din tabelul de mai sus, pe parcursul acestor două decenii n-a fost o 
deosebire mare între sporul real şi sporul natural al populaţiei, adică în această 
perioadă rolul imigraţiei şi emigraţiei populaţiei devenise mai puţin important. În 
perioada 1834-1839, sporul real a fost mai mare decât sporul natural şi aceasta s-ar 
putea explica şi prin faptul că atunci au fost întemeiate mai multe colonii germane 
şi slovace în sudul Bucovinei. 

Potrivit datelor lui H. Bidermann, creşterea medie anuală a populaţiei a 
constituit între anii 1834 şi 1837 - 2,51%; 1837-1840 - 2,13%; 1840-1843 -
1,85%; 1843-1846 - 1,75%; 1846--1850 - 0,65%56

, adică în Bucovina exista o 
tendinţă de micşorare a ratei creşterii populaţiei din cauza rolului tot mai mic a 
proceselor imigraţioniste şi a colonizărilor. În Bucovina, practic, nu mai existau 
pământuri libere, unde să fi fost posibilă întemeierea unor colonii noi sau stabilirea 
unui număr mare de imigranţi, iar emigraţia populaţiei se micşorase simţitor, 

fiindcă principala ocupaţie a ţăranilor devenise cultivarea pământului. Populaţia 
ţinutului se mărea mai mult pe cale naturală şi era influenţată în special de 
epidemiile de holeră, cum a fost în anii 1831 şi 1848. 

J .G. Kohl, care a călătorit şi prin Bucovina, scria, în 1841, despre populaţia 
acestui ţinut: „Această mărire a numărului populaţiei putea fi parţial cauzată 

datorită imigrării germanilor, care se stabileau în oraşe ca orăşeni, negustori şi 

meseriaşi, şi a rutenilor, care, ca lucrători sârguincioşi şi mână de lucru ieftină, erau 
preferaţi în faţa moldovenilor băştinaşi, parţial însă datorită ordinii politice mai 
bune, pe care nemţii o promovau în toate domeniile şi îndeosebi datorită 

îmbunătăţirii relaţiilor păturilor sociale de jos"57
. Din această informaţie se poate 

constata că populaţia Bucovinei se mărea datorită imigrării germanilor şi rutenilor, 
dar şi datorită dreptului austriac mai progresist în comparaţie cu ţările vecine. De 
asemenea, situaţia economică şi politică era stabilă şi acest fapt era atrăgător pentru 
ţărani. Refugiaţii ruteni erau preferaţi în fata românilor autohtoni deoarece, sosind 
în Bucovina, ei se angajau ca zilieri la arendaşi şi la stăpânii de moşii, acceptau să 
îndeplinească mai multe zile de clacă pe an şi astfel constituiau o sursă de braţe de 
lucru mai ieftine. 

În perioada administraţiei galiţiene numărul populaţiei totale a Bucovinei s-a 
mărit de la circa 135 OOO locuitori în anul 1786, la circa 380 OOO de locuitori în 
1850, adică în timp de 64 de ani populaţia a crescut cu circa 245 OOO de persoane 
sau cu 181,5%. 

Şi mai bruscă a fost creşterea populaţiei în centrele urbane. Din informaţiile 
expuse în Anexa nr. 4, se poate constata că, în perioada administraţiei galiţiene, cel 

55 Ibidem, p. 382-422. 
56 H. Bidermann, op. cit„ p. 68. 
57 J.G. Kohl, Reisen im /nneren von Russland und Polen. Voi. 3, Die Bukowina, Gali=ien. 

Krakau und Măhren, Dresden - Leipzig, 1841, p. 5--6. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



360 Constantin Ungureanu 14 

mai mult s-a mărit populaţia oraşului Cernăuţi.şi a târgului Rădăuţi. În acelaşi timp, 
populaţia oraşului Suceava a crescut cu numai 74%. Într-un ritm rapid s-a mărit 
numărul evreilor în oraşe şi târguri (în I 842, în trei oraşe şi patru târguri locuiau 
8383 de evrei). Confonn aceluiaşi document, numărul total al evreilor din Bucovina 
era, în I 842, de I 0297 de persoane58

, adică 8 I ,4% din totalul evreilor bucovineni 
locuiau în centre urbane. 

Procesele migraţioniste, defavorabile românilor mai ales între anii I 786 şi 

I 8 I 6, colonizările frecvente efectuate în perioada administraţiei galiţiene au 
contribuit la modificarea treptată a structurii etnice şi confesionale a populaţiei 
Bucovinei. În anul 1816 locuiau în Bucovina 180094 (89,7%) ortodocşi, 1654 
(0,8%) anneni ortodocşi, 10284 (5,12%) romano- şi greco-catolici, 3 662 (1,8%) 
evanghelici, 251 (0,13%) reformaţi, 637 (0,32%) lipoveni şi 4160 (2,07%) evrei59

• 

Până la mijlocul secolului al XIX-iea s-a mărit evident ponderea romano- şi greco
catolicilor, a evreilor, în timp ce ponderea populaţiei ortodoxe s-a diminuat cu 
8,6%. În anul 1850 locuiau în Bucovina 379179 de persoane, dintre care: 307450 
(8 I, I%) ortodocşi, 32673 (8,62%) romano-catolici, I 3453 (3,55% greco-catolici, 
1629 (0,43%) armeni catolici, 6672 (1,76%) evanghelici, 574 (0,15%) reformaţi, 
2 I I O (0,56%) lipoveni şi 146 I 8 (3,85%) evrei60

• 

Această modificare a structurii populaţiei pe confesiuni nu putea să nu 
influenţeze asupra componenţei naţionale a populaţiei. Potrivit calculelor lui 
Karl Czoemig, editor al Direcţiei Statistice Administrative de la Viena, care a 
publicat în 1857 o lucrare etnografică a Imperiului Habsburgic61

, în 1850 populaţia 
Bucovinei era de 380826 de persoane, dintre care: 184718 (48,51%) români, 
142 682 (37,47%) ruteni şi huţani, 25592 (6,72%) germani, I 1856(3,11%) evrei, 
5586 ( 1,47%) maghiari, 4008 (1,05%) polonezi, 2300 (0,6%) lipoveni, 2240 
(0,59%) armeni şi 1844 (0,48%) slovaci62

• 

Aşadar, la sfârşitul administraţiei galiţiene, românii, deşi erau încă majoritari, 
constituiau doar o majoritate relativă în Bucovina. Emigrările frecvente, în special 
în primele trei decenii de administraţie galiţiană, au contribuit în mod hotărâtor la 
diminuarea treptată a ponderii populaţiei româneşti. Totodată, unirea administrativă 
a Bucovinei cu Galiţia a favoriz.at stabilirea în Bucovina a unui număr însemnat de 
ruteni, polonezi, evrei, coloniz.area ţinutului cu gennani, slovaci etc. Numai prin 
mărirea influenţei economice, politice şi culturale a altor minorităţi naţionale, prin 
diminuarea rolului politic al populaţiei majoritare, imperiul îşi putea păstra şi mări 
influenţa asupra acestei provincii. 

58 A.S.R.C., f. I, inv. I, d. 8025. 
59 Ibidem, inv. 4, d. 656. 
60 Ibidem, f. 3, inv. I, d. 68. 
61 L. Waber, op. cit„ p. 603. 
62 Karl Czoernig, Ethnographie der osterreichischen Monarchie, voi. I, Wien. 1857, p. 74-80. 
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Această politică imperială nu putea să nu provoace nemulţumirea românilor 
bucovineni. Nu întâmplător principalele cerinţe ale românilor din Bucovina la 
izbucnirea revoluţiei din anul 1848 erau separarea acesteia de Galiţia şi constituirea 
ei într-un ducat autonom şi conservarea naţionalităţii române prin crearea de şcoli 
naţionale. 

WANDERUNGSPROZESSE IN DER BUKOWINA IN DER ZEIT 

DER GALIZIER VERWALTUNG 

Zusammenfassung 

ln der Zeit der Galizier Verwaltung (1786-1850) und vor allem in den ersten drei Jahrzehnten. 

ist eine grosse Anzahl _von Bukowiner nach Moldau ausgewandert. Diese Auswanderungen fanden in 

den Jahren 1814-1816 ihren Hohepunkt. als die Bevolkerung sich mit 12,4 Prozenten vermindert hat: 

sehr beeinflUsst davon waren die D<lrfer mit gemischter, rumllnisch - ukrainischer Bevolkerung aus 

dem Norden und aus der Mitte der Bukowina und auch die rumllnischen Dorfer aus dem sudostlichen 

Teii der Provinz. Die Wanderungsprozessen, die fllr die Rumllnen insbesondere in den Jahren 1786-

1816, ungUnstig waren und die hăufigen Kolonisationen, die in der Zeit der Galizier Verwaltung 

durchgefuhrt wurden, haben zur allmahlichen Ver!lnderung der etnischen und konfesionellen Struktur 

der Bevolkerung aus der Bukowina beigetragen. Die Ani.aht der Rumăner aus der Bukowina hat sich 

auf 48,5% im Jahre 1850 rcduzien. 
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ANEXA NR. I 

Creşterea reală şi naturală a populaţiei Bucovinei în perioada 1789 - 1850• 

Creşterea reala Cretterea natur2ll 

anul populaţia sporul sursa anut• nlscuţi decedaţi spor sursa 
totali real natural 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1789 146542 2816 fond. I, inv. I, dosar 239 1789 4071 2618 1453 fond. I, inv. I, dosar 240 

1790 149358 3903 fond. I, inv. I, dosar 239 1790 6011 3763 2248 fond. I, inv. I, dosar 240 

1791 153261 7032 fond. I, inv. I, dosar 3582 XI. 90-X. 91 7053 3704 3349 fond. I, inv. I, dosar 360 

1792 160293 546 fond. I, inv. I, dosar 3582 XI. 91-X. 92 7520 3128 4392 fond. I, inv. I, dosar 360 

1793 160839 1250 fond. I, inv. I, dosar 489 XI. 92-X. 93 7757 3620 4137 fond. I, inv. I, dosar 428 

1794 162089 5489 fond. I, inv. I, dosar 490 XI. 93-X. 94 8062 4787 3275 fond.I, inv. I, dosar 488 

1795 167578 4153 fond. I, inv. I, dosar 666 

1796 171731 5256 fond. I, inv. I, dosar 666 XI. 95-X. 96 7882 5047 2835 fond.I, inv. 5, dosar 89 

1797 176987 4978 fond. I, inv. I, dosar 750 XI.96-X.97 8078 4043 4035 fond. I, inv. I, dosar 885 

1798 181965 6319 fond. I, inv. I, dosar 886 XI. 97-X. 98 8656 3723 4933 fond. I, inv. I, dosar 885 

1799 188284 5583 fond. I, inv. I, dosar 886 XI. 98- X. 99 8460 3544 4916 fond. I, inv. I, dosar 961 

1800 193867 3508 fond. I, inv. I, dosar 1106 

1801 197375 fond. I, inv. I, dosar 1106 XI. 00- X. Ol 8799 5127 3672 fond. I, inv. I, dosar 1300 

1802 

1803 201830 VBOK, 1808, p. 279 XI. 02-X. 03 9420 4675 4745 fond. I, inv. I, dosar 1300 

1804 XI. 03- IX. 04 9542 4269 5273 fond. I, inv. I, dosar 1356 

1805 212653 -5324 XI. 04- X. 05 9845 4722 5123 fond. I, inv. I, dosar 1480 

1806 207329 1169 fond. I, inv. I, dosar 1605 XI. 05-X. 06 8820 4865 3955 fond. I, inv. I, dosar 1825 

1807 208498 7077 fond. I, inv. I, dosar 2024 XI. 06-;X. 07 9457 5477 3980 fond. I, inv. I, dosar 1998 
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1808 215575 2713 fond. I, inv. I, dosar 2024 XI. 07- X. 08 10370 5816 4554 fond. I, inv. I, dosar 2130 

1809 218288 4848 fond. I, inv. I, dosar 2131 XI. 08-X. 09 10074 4657 5417 fond. I, inv. I, dosar 2337 

1810 223136 3350 fond. I, inv. I, dosar 2506 XI. 09-X. JO 9918 5676 4242 fond. I, inv. I, dosar 2507 

1811 226486 VBOK, 1812, p. 525 XI. 10-X. li 9631 6703 2928 fond. I, inv. I, dosar, 2678 

1812 XI. 11- X. 12 9644 6383 3261 fond. I, inv. I, dosar 2754 

1813 230720 -1525 VBOK, 1815, p. 246 

1814 229195 -11848 VBOK, 1817, Nr. 65 1814 7631 4673 2958 fond. I, inv. I, dosar 3019 

1815 217347 -16605 fond. I, inv. 4, dosar 656 1815 8474 4610 3864 fond. I, inv. I, dosar 5224 

1816 200742 577 fond. I, inv. 4, dosar 656 XI. 15-X. 16 8407 4655 3752 fond. I, inv. I, dosar 3145 

1817 201319 5580 fond. I, inv. 4, dosar 684 1817 7040 4437 2603 fond. I, inv. I, dosar 3528 

1818 206899 14235 fond. I, inv. 4, dosar 709 XI. 17-X. 18 9717 4334 5383 fond. I, inv. I, dosar 3680 

1819 221134 7356 fond. I, inv. 4, dosar 709 XI. 18-X. 19 10961 4319 6642 fond. I, inv. I, dosar 3681 

1820 228490 4767 fond. I, inv. 4, dosar 720 1820 10079 4651 5428 fond. I, inv. I, dosar 4052 

1821 233257 4265 fond. I, inv. 4, dosar 747 1821 10396 5604 4792 fond. I, inv. I, dosar 4188 

1822 237522 6147 fond. I, inv. 4, dosar 747 

1823 243669 7623 J. Hain, op. cit., p. 490 XI. 22-X. 23 10797 5230 5567 fond I, inv. I, dosar4549 

1824 251292 5792 XI. 23 - X. 24 11662 1950 6712 fond I, inv. I, dosar 4548 

1825 257084 8872 XI. 29-X. 25 12074 5196 6878 fond I, inv. I, dosar 4897 

1826 265956 4817 XI. 25 - X. 26 12071 6054 6017 fond I, inv. I, dosar 5034 

1827 270773 1827 12033 7095 4938 fond I, inv. I, dosar 5404 

1828 1828 12932 7294 ~638 fond I, inv. L dosar 5404 

1829 1829 11574 7121 4453 fond I, inv. I, dosar 5588 

1830 282668 4631 1830 12959 8328 4631 •• ••• 
1831 287299 -4194 l831 12107 13230 -1123 

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



I 2 3 4 5 6 7 g 9 
1832 283105 4531 1832 12801 8270 4531 

1833 287636 4416 1833 13030 8141 4889 

1834 292052 5280 1834 12151 6871 ".5280 
1835 297332 6319 1835 14096 7777 6319 
1836 303651 10406 1836 14002 7241 6761 

1837 314057 6784 1837 14136 7352 6784 

1838 320841 5054 1838 14552 9498 5054 
1839 325895 8193 1839 15390 8528 6862 
1840 334088 6893 1840 15018 8125 6893 
1841 340981 6758 1841 15569 8811 6758 
1842 347739 4849 1842 16173 9022 7151 
1843 352588 6074 1843 16294 10220 6074 
1844 358662 7026 1844 17254 10228 7026 
1845 365688 5443 1845 17582 10304 7278 
1846 371131 7450 1846 16600 9150 7450 
1847 378581 7162 1847 17618 10450 7168 
1848 38574 3 1848 14057 18493 -4436 

1849 1849 16556 12846 3710 
1850 379179 fond 3, inv. 1, dosar 68 1850 15672 11071 4601 

• Informaţiile despre natalitate şi mortalitate erau înregistrate de statisticile oficiale începând cu I noiembrie şi nu de la I ianuarie. 
• • Informaţii despre numărul celor născuţi în Bucovina în perioada 1830 - 1850 din Mortalităt und Vita/ităt der im Reichsrathe Vertretenen 

Konigreiche und Lănder der Osterreichischen Monarchie I MGS, XIV Bd .• IV Heft, p. 76 -- 79. 

• • • Informaţii despre numărul deceselor în Bucovina în perioada 1830 - 1850 din Joseph Hain, Handbuch der Statistik des osterfeichischen 
Kaiserstaates, Wien 1852, /Bd., p. 422. 
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ANEXA NR. 2 

Micşorarea populaţiei bărbăteşti din Bucovina pe parcursul anului 1815, repartizaţi pe districte 

Mărirea Micşorarea 

Denumirea 
Populaţia 

de la la 
Populaţia 

birblteasci au au Diferenţa blrblteascl 
districtului nlscuţi serviciu total decedaţi serviciu emiarat total 

în 1815 imigrat în 1816 
militar militar 

Cernăuţi 11106 830 17 64 911 619 3 968 1590 -679 10427 

Pohorlăuţi 12379 833 80 52 965 605 3 1135 1743 778 11601 

Sadagura 11864 679 15 694 578 946 1524 -830 11034 

Vijniţa 11572 413 42 38 493 291 982 1273 -780 10792 

Berhomet 9738 303 6 127 436 236 1618 1854 -1418 8320 

Cuciurul 
12346 631 82 10· 723 590 2 1850 2442 -1719 10627 

Mare 

Rădăuţi 10738 733 161 894 750 734 1484 -590 10148 

Siret 11590 494 85 110 689 469 1433 1902 -1213 10377 

Suceava 9730 482 74 556 ~41 578 1119 -563 9167 

Câmpulung 10239 656 50 80 786 643 830 1473 -687 9552 

Total 111302 6054 597 496 7147 5322 8 11074 16404 -9257 102045 

Sursa: Arh. S.R.C., fond.I, inv. 4, dosar 656. 
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Nr. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Denumirea zonei 
geografice 

familii 

Zona dintre Prut şi 8873 

Nistru 

Ţinutul Cernăuţi din 4722 

dreapta Prutului 

Centrul Bucovinei 3147 

(fostul ocol Berhomet) 

Zona din sud-estul 6925 

Bucovinei 

Fostul ţinut Câmpulung 1919 

Moldovenesc 

Fostul ţinut 1561 

Câmpulung Rusesc 

Total Bucovina 27147* 

Dinamica evoluţiei numărului populaţiei Bucovinei în anii 1785-1822 
repartizat pe şase zone geografice 

Populaţia totali Diferenţa% 

1785 
1810 1816 1822 1785-1810 1810-1816 1816-1822 

persoane 

44365 61431 58759 62641 +38,5 -4,3 +6,6 

23610 45431 39863 49643 +92,4 -12,3 +24,5 

15735 32185 25820 33427 +104,5 -19,8 +29,5 

34625 58461 49590 63069 +68,8 -15,2 +27,2 

9595 16042 14164 18229 +67,2 -11,7 +28,7 

7805 9586 10241 10513 +22,8 +6,8 +2,7 

135735 223136 198437** 237522 +64,4 • -11,l +19,7 

ANEXA NR. 3 

1785-1822 

+41,2 

+110,3 

+112,4 

+82,1 

+90,01 

+34,7 

+75,0 

Surse 1. D. Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich (/ 77 4-1785). Czemowitz, 1895, p. 185-195: 
1810- 2. Arh. S. R. C., fond 1, inv. 1, dosar 2336 
1816- 3. Arh. S. R. C., fond I, inv. 4, dosar 656 
1822- 4. Arh. S. R. C., fond l, inv. 4, dosar 747 

• Numărul total al familiilor pentru anul 1785 este evaluat la 27027 familii (26731 de familii enoriaşe şi 296 de preoţi). Totalul de 27147 
reprezintă ansamblul familiilor pe localităţi. 

•• Potrivit documentelor de arhivă în anul 1816 locuiau în Bucovina 200742 persoane. Cifra de 198437 s-a obţinut în urma însumării 
numărului populaţiei pe localităţi. 
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1792 
Denumirea 

localitlţii populaţia inel. 

total I evrei 

Cernăuţi 3117 433 

Suceava 3524 268 

Siret 1828 341 

Rădăuţi 1006 13 

Câmpulung 2267 36 

Vijnita 1313 268 

Sadagura 1051 308 

Sursa: Arh. S.R.C. fond 

I, inv. I, dosar 

861 

Dinamica măririi numărului populaţiei oraşelor şi târgurilor din Bucovina 

în perioada administraţiei galiţiene 

1810 1816 1822 1842 

populaţia ind. populaţia inel. populaţia inel. populaţia inel. 

totali evrei totali evrei tota li evrei total I evrei 

5675 838 5356 853 7599 1190 11368 2424 

4131 425 3984 369 4812 702 6262 1264 
2315 388 2338 517 3040 820 3745 1274 

1630 49 1717 93 2349 234 4213 527 

2562 33 2526 47 3117 51 3674 123 

2171 644 2399 713 2861 846 3834 1042 

1448 554 1797 827 1468 n1 2582 1729 

Arh.S.R.C. fond Arh.S.R.C. fond Arh.S.R.C. fond Arh.S.R.C. fond 

I, inv. I, dosar I, inv. 4, dosar I, inv. 4, dosar I, inv. I, dosar 

2336 656 747 8025 

ANEXA NR. 4 

1846 1851 Diferenţa 

populaţia populaţia 
1792-1851 

totali totali (%) 

19823 20476 544 

5958 6144 74 
4583 4670 155 
5233 5539 450 

4803 4929 117 

4377 4312 228 

2827 2675 154 

Sursa: 1846 - Darstellung der Landwirtschaft und Montan-Industrie des Herzogthums Bukowina mit verzilglicher Rucksichtnahme auf die Jahre 

I 851 und 1852 I Mitteilungen aus dem Gebiete der Statistik, III Bd., I Hefl., p. 9; I 851 - Ibidem. 
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EVREII DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA 178~1849 (I) 

EUGEN GLUCK 

Consolidarea administraţiei militare habsburgice în provinciile Galiţia şi 
Bucovina, după încadrarea lor faptică în imperiu, a determinat forurile centrale din 
Viena să caute cu insistenţă noi soluţii pentru asigurarea unui 'strat definitiv şi 
practicabil pe seama lor, valabil pe o durată mai lungă. A devenit clar că structurile 
administraţiei militare cezaro-crăieşti, instaurate după ocupaţia Bucovinei în anul 
1774, puteau oferi o soluţie viabilă, dacă s-ar fi asigurat pe plan juridic şi social un 
statut similar cu cel existent în cadrul confiniilor militare, înfiinţate mai devreme în 
Croaţia şi apoi în Marele Principat al Transilvaniei şi în Banat. 

Spre această soluţie militarizată tindeau în mod clar cercurile politice legate 
de Consiliul Aulic de Război din Viena. Este foarte verosimil că tocmai aceste idei 
de organizare au pus la cale neaşteptata numire a general-maiorului von Enzenberg 
în funcţia de diriguitor superior al administraţiei din Bucovina. După cum se ştie, el 
a servit un timp în cadrul confiniilor din Marele Principat al Transilvaniei, 
ajungând chiar comandantul unui regiment. 

Aceste planuri militare nu au întrunit însă adeziunea Împăratului Iosif al 11-
lea, care se pronunţa, categoric pentru o soluţie civilă şi pentru transformarea 
Bucovinei într-o provincie aducătoare de venituri şi în nici un caz de consumatoare 
a acestora. Ca urmare a acestui fapt, cu ocazia Vizitei sale în Galiţia, împăratul a 
semnat un decret prin care a dat un statut civil definitiv Bucovinei, începând cu 
data de I noiembrie 17861

• 

Anexarea Bucovinei la Galiţia nu a fost însă necondiţionată şi deplină. Decretul 
imperial a precizat clar că unificarea are loc numai „in politicis et cameralibus". 

Această terminologie, în fond, însemna că atribuţiile de ordin statal ale 
Guvernământului provincial din Bucovina, existente până la apariţia decretului 
imperial, au fost micşorate. Acesta a devenit un căpitănat de circumscripţie 
(Kreishauptmanschaft), de factură civilă. Totodată, căpitănatul a pierdut legătura cu 

1 N.H. Gelber, Geschichre der Juden in der Bukowina. II, Die Bukowina ein Kreis Galiziens 
(în continuare se va cita Gelber), p. 26, în Geschichte der Juden in der Bulcowina, Ein Sammelwerk 
herausgegeben von dr. Hugo Gold, Tel-Aviv, 1958; Michael franz Stoger, Die Judische Bevolkerung 
in Ga/izien und ihr Evidenshaltung nach osterreichischen Gesetzen, „Zeitschrift filr Osterreichische 
Rechtsgelehorsamkeit und politische Gesetznkunde", Wien, 1829, nr. 5, p. 363-383. 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 369--386, Bucureşti, 1999 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



370 Eugen Gliick 2 

Viena, fiind subordonat nemijlocit Guvernământului provincial al Galiţiei, cu 
reşedinţa în oraşul Lemberg. La fel, bunurile trecute în patrimoniul imperiului, ca 
de exemplu, marele domeniu de la Rădăuţi, urmau să fie administrate împreună cu 
cele existente în Galiţia. 

Trupele imperiale staţionate în Bucovina, de la începutul ocupaţiei, stăteau în 
subordinea Comandamentului General de la Lemberg. 

În istoriografia română, poloneză şi austriacă, circulă un număr de ipoteze, 
privind motivele care l-au determinat pe împăratul Iosif al II-iea să ia amintitele 
decizii privind Bucovina. Între motivaţiile respective, figurează teze începând cu 
voluntarismul, adesea greu de descifrat, al împăratului şi terminând cu influenţa 
nobilimii poloneze. Aceasta din unnă dirija în mare măsură Galiţia în continuare, 
chiar după ocuparea ei de către Habsburgi. 

Unificarea Bucovinei cu Galiţia s-a dovedit a fi, de la început, din toate 
punctele de vedere, un expedient artificial. Decretul de unificare a ignorat deosebirile 
etnice, economice, sociale, religioase şi de organizare politică, existente între părţile 
unificate. Nu este, deci, întâmplător faptul că decizia imperială a fost primită cu 
repulsie de toate straturile populaţiei din Bucovina. Nemulţumirile au persistat în tot 
timpul perioadei unificării şi, în final, au dus la abrogarea ei, în anul 18492

• 

În rândurile nemulţumiţilor a fost prezentă şi populaţia evreiască din provincie. 
Această poziţie s-a datorat, fără îndoială, temerile legate de pierderea situaţiei lor, 
ceva mai bună decât a coreligionarilor din Galiţia. În primul rând, unificarea 
ameninţa cu introducerea normelor antievreieşti existente acolo. În Galiţia, evreii 
suportau o fiscalitate mai apăsătoare decât cei din Bucovina. Aceste legi fiscale, în 
mare parte doar reconfirmate de administraţia habsburgică, erau moştenite încă din 
epoca stăpânirii Regatului polon. Pe de altă parte, populaţia izraelită din Bucovina nu 
era supusă temutei obligaţii de încartiruire militară şi, mai ales, era scutită de 
prezentarea periodică a unui număr prestabilit de recruţi. Serviciul militar, care se 
desfăşura în condiţii inumane, pecetluia şi soarta individuală a militarului, în 
condiţiile unui război aproape permanent, al Imperiului Habsburgic3

. 

Caracterul artificial al legării Bucovinei de Galiţia s-a demonstrat repede în 
practică. Deoarece era greu să se facă omogenizarea celor două entităţi 

administrative, autorităţile din Cernăuţi au fost nevoite să menţină în vigoare, un 
timp relativ lung, unele reglementări privitoare la populaţia izraelită sau să recurgă 
doar la modificări neesenţiale. Datorită acestei situaţii, pentru evreii din Galiţia, 
emigrarea în Bucovina a apărut, multă vreme, ca o posibilitate de a face mai uşoară 

2 Michael Franz St<>ger, Darste//ung der geseiz/ichen Verfassung der galizischen Judenschaft 
(în continuare se va cita Stoger), Lemberg, 1838, p. 17; Nicolae Iorga, Boieri şi răzeşi în Bucovina şi 
Basarabia în cele dintâi decenii după anexare, „Analele Academiei Române. Memoriile sec\iunii 
istorice", XXXV, seria a II-a, p. 54-55. 

3 Gelber, p. 26; Dimitrie Dan, Die Volkerschaften in der Bukowina, voi. IV, Die Juden in der 
Bukowina, Czemowitz, 1890, passim. 
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3 Evreii din Bucovina în perioada 1786-1849 (I) 371 

viaţa lor. De aceea, interdicţia de a trece Ceremuşul, cu scopul de a se aşeza 
definitiv, a fost întărită cu ameninţări referitoare la pedepse grave. 

Predarea prerogativelor Administraţiei militare din Bucovina către 
autorităţile civile nou-create nu s-a putut efectua în termenul stabilit de împărat. 
Operaţia s-a prelungît până la data de I februarie 1787. 

Ca urmare a sarcinilor care reveneau noilor diriguitori ai Bucovinei, ei au 
căutat să aibă un tablou mai clar despre stările existente şi, în primul rând, să 
cunoască numărul, componenţa etnică şi socială a populaţiei locale. Desigur, aceste 
studii au reconfirmat faptul că, în Bucovina, majoritatea populaţiei era formată din 
români. Alături de ei convieţuiau ucraineni, precum şi câteva grupuri etnice mai 
mici, moştenite din epoca precedentă, dintre care se evidenţiază ungurii şi armenii. 
În concordanţă cu exigenţele unei administraţii riguroase, în decursul perioadei 
1787-1850, s-au făcut mai multe conscripţii, în care au fost cuprinşi şi evreii, ca un 
corp aparte. Alături de aceasta, administraţia civilă a menţinut, în continuare, 
obligaţia comunităţilor de a întreţine câte o evidenţă nominală a tuturor israeliţilor 
care locuiau în raza lor de activitate. De facto, evidenţele existau la comunităţile 
principale din Cernăuţi şi Suceava, unde se centralizau datele. În stadiul actual al 
cercetărilor, izvoarele principale din care ne putem inspira în vederea stabilirii 
evoluţiei numerice şi a ocupaţiilor practicate de evrei, sunt datele oficiale, la baza 
cărora probabil au stat şi evidenţele comunitare, dar care nu s-au păstrat. Marea 
mişcare demografică ce a caracterizat viaţa evreiască, expulzările, continua 
imigrare, unele elemente ale emigraţiei, care adesea se realizau pe căi ilegale, 
necuprinse decât cu întârziere în acte, impun conscripţiilor o anumită relativitate. 
Nu o dată, în diverse surse, găsim date contradictorii. În acest sens putem întocmi 
următorul tabel demografic: 

Tabelul nr. I 

Popu laţi a evreiasca. din Bucovina între 1786-1827 (fa mii ii) 

Anul Total familii Familii evreieşti •/o Familii evreieşti o/o 
(Gelber) (Gelber\ (Polek) 

111786 29102 175 0,60 - -
Xl/1786 - 308 - - -

1788 - - - 360 -
1789 29116 463 1,39 395 1,35 
1791 - 547 - 525 -
1793 - 675 - - -
1795 - - - 566 -
1797 33536 614 1,83 589 1,75 
1807 - 643 - 643 -
1808 43345 804 1,77 - -
1810 - - - 754 -
1817 - 1031 - 1031 -
1821 - 967 - 1117 -

1826/1827 - -1726 - - -
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Este de menţionat că cifra de 308 familii evreieşti (noiembrie 1786) provine 
din lucrarea lui M.F. Stoger. Gelber dă cifra de 360 familii, pentru anul 1794, pe 
care Polek o indică pentru anul 1788. Pentru 1791, Gelber mai adaugă 22 familii 
care domiciliau în afara razei de activitate a comunităţilor principale. Pentru 1793, 
Gelber menţionează date despre 675 familii. 

În ceea ce priveşte echivalentul uman al familiilor evreieşti din Bucovina, putem 
întocmi următorul tabel, folosind tot informaţii fumizate de aceleaşi două surse: 

Tabelul nr. 2 

Populaţia evreiască din Bucovina în 1786-1851 (persoane )
4 

Anul Populaţia totali Populaţia evreiascli •1. Populaţia evreiascl % 
(Polek şi Gelber) (Gelber) (Polek) 

111786 - 875 - - -
Xl/1786 - 1540 - - -

1788 - 2126 - 2126 -
1789 146524 2383 1,62 1975 1,34 
1791 - - - 2625 -

1795 - - - 2830 -
1797 176987 3121 1,76 2945 1,66 
1807 - 3215 - 3215 -
1808 215575 3781 1,75 - -
1810 223135 3608 1,61 3770 1,68 
1817 - - - 5155 -
1821 233257 - - 6077 2,60 

1826/1827 270773 7828 2,89 7828 2,89 
1830 - 7726 - 7726 -

1846 371131 11581 3,11 11581 3,11 
1851 380826 14581 3,82 14581 3,82 

Menţionăm că, în tabelul privind totalul persoanelor de origine evreiască, 
cifrele sunt calculate. În cazul conscripţiilor din 1786, 1789-1817 am folosit 
coeficientul de 5, întrucât în perioada respectivă media a oscilat între 4, 70 şi 5,44. 
La fel, amintim că anuarul statistic imperial din 1849-185 I ne dă totalul populaţiei 
evreieşti din Bucovina, în suma de I I 856 suflete. Cifrele obţinute din confruntarea 
conscripţiilor, oricât de relative ar fi ele, dovedesc o creştere masivă a populaţiei 
evreieşti, atât ca număr cât şi în ceea ce priveşte ponderea ei în ansamblul 
populaţiei, în tot decursul perioadei 1786--1851. Astfel, dacă facem comparaţie cu 
datele înregistrate, respectiv calculate, pentru ianuarie 1786, cu datele referitoare la 

4 
Gelber, p. 23, 26-28, 30, 43, 45; Johann Polek, Statistik der Judenthums in der Bukovina (în 

continuare se va cita Polek), „Statistische Monatschrift"', 1889, p. 254-256; M.F. St!lger. Notizen iiber 
die Bukowiner Judenschafl, „Neuen Archiv fllr Geschichte", Wien, 1830, p. 42, 45, 60; Tafeln zur 
Statislik des Oesterreichisches Monarchie, Neuen Folge, Band I, Das Jahr 1851 mit iibersichtliche 
Einbeziehung der Jahre 1849 und 1850, Wien, 1856 (în continuare se va cita Tafel 1849-1851), Tafel 
li. Tafe/ ::ur Stalistik des Oesterreichisches Monarchie, 1940, Tafel 93. 
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anul 1851. putem constata o creştere demografică de 16, 16 ori, respectiv de 13,54 
ori. În acelaşi timp, între 1789-1851, ponderea s-a majorat, de la 1,62% la 3,82%, 
respectiv 3, 11 %, ceea ce corespunde unui spor de 2,35, respectiv de 1,91 ori. 

Analizând aceste date, se pune întrebarea din ce surse s-a ajuns la o asemenea 
creştere i;apidă a populaţiei israelite. Datele dovedesc, în primul rând, faptul că 
nivelul de creştere rapidă a populaţiei israelite, în bună măsură, se datora factorilor 
naturali şi, în nici un caz, exclusiv imigraţiei. În sprijinul tezei privind sporul 
natural, mai întâi, apare efectivul familial foarte ridicat. Astfel, potrivit datelor 
fumizate de N .M. Gelber, în anul 1789, familiile din Bucovina au atins, în medie, 
un efectiv de 5, 14 membri, extraordinar de ridicat. Acest coeficient deosebit se 
menţine în continuu, fiind, în anul 1797, de 5,08 persoane. Este adevărat că, în anul 
1808, coeficientul scade la 4, 70 persoane, pentru ca apoi, în anul 1821, să se ridice 
la 5,44 persoane. Adevărata valoare a acestor cifre se poate deduce din datele 
privitoare la grupele de vârstă, pe care le vom reproduce mai jos. 

Datele de care dispunem ne oferă şi o anumită perspectivă în ceea ce priveşte 
componenţa familiilor evreieşti din Bucovina. Din materialele cuprinse în 
conscripţii, se poate întocmi următorul tabel5

: 

Tabelul nr. 3 

Structura populaţiei evreieşti pe sexe 

Anul Populaţia Bir baţi o/o Femei o/o Observaţii 

evrei asei 

1788 2126 1173 55,17 953 11,82 Între Gelber şi Po lek sunt 
mici diferente de date 

1810 3608 1798 49,83 1810 50,16 După Gelber 

Din datele de mai sus reiese că, pe la 181 O, balanţa sexelor la evreii din 
Bucovina atinsese, în linii mari, echilibrul normal. Marea majoritate a bărbaţilor, 
constatată în 1788, se datorează instabilităţii sociale, generată de măsurile de 
expulzare luate de autorităţile habsburgice, secondată şi de o imigraţie lentă. Din 
practica general-umană se cunoaşte că bărbatul este cel care merge înainte să 

creeze bazele căminului familial de mai târziu, indiferent dacă este căsătorit sau nu, 
după cum la expulzare, bărbatul este cel care, mai întâi, pune la adăpost familia şi 
pleacă, lichidând activitatea anterioară. După cum reiese din datele conscripţiei din 
1788, privind copiii şi tinerii, exista şi o tendinţă naturală de excedent bărbătesc, 
care apoi s-a resimţit şi în structura populaţiei. În ceea ce priveşte situaţia existentă 
în anul 1850, deocamdată nu dispunem de date precise. Se poate însă presupune, 
din evoluţia ulterioară a situaţiei demografice a evreilor din Bucovina, că aceasta 
rămăsese similară situaţiei din 1810 sau ducea spre un excedent bărbătesc. 

5 Polek. p. 254; Gelber, p. 43. 
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Importanţa familiei în dezvoltarea demografică a evreilor din Bucovina se poate 
deduce din structura matrimonială, aşa cum reiese din conscripţiile din perioada 
studiată, care ne stau la dispoziţie. Din păcate, momentan, nu dispunem decât de datele 
oferite de conscripţia realizată în anul 1788, care par totuşi edificatoare: 

Tabelul nr. 4 

Structura matrimonială a populaţiei evreieşti la 17886 

Total Persoane °Io Total Blrbaţi °Io Total Femei °Io 
persoane clsltorite blrbaţi clsltoriţi femei clsltorite 

2126 695 32,69 1173 344 29,32 953 351 36,83 

Situaţia nu-i cuprinde pe servitori şi săraci, în total 421 persoane, adică 
19,80% din populaţie. 

Decalajul considerabil, între numărul bărbaţilor şi femeilor căsătorite, 

oglindeşte două aspecte esenţiale convergente, anume tendinţa elementului bărbătesc 
imigrator de a crea un cămin prin căsătorie cu o evreică localnică, căsătoriile mixte 
fiind oprite de lege. Nu avem date despre aşa-zisele căsătorii tainice. Pe de altă parte, 
din date se întrevede, pentru galiţieni, atracţia de a găsi o consoartă din Bucovina şi a 
crea o familie acolo, condiţiile de existenţă pentru evrei în această provincie fiind 
superioare faţă de marele rezervor evreiesc din Galiţia. 

Nivelul căsătoriilor legale a fost însă puternic influenţat, în sens negativ, de 
dispoziţiile matrimoniale absurde ale Imperiului Habsburgic, impuse evreilor sub 
diverse fonne în provinciile ereditare. Precum se ştie, în timpul administraţiei militare 
habsburgice în Bucovina, căsătoria evreilor era condiţionată de o autorizaţie oficială, 
corelată cu o taxă foarte ridicată, de 20 ducaţi. La fel, exista şi o prohibiţie, similară 
legilor din Moravia, care prevedea nu număr maxim de căsătorii în anumite localităţi. 

În anul 1788, autorităţile superioare, sesizând numărul crescând al evreilor 
din Bucovina, remit Guvernământului local un ordin cu privire la autorizaţia de 
căsătorie, înăsprind regimul aprobării lor. Potrivit acestor dispoziţii, autorizaţiile 
puteau fi eliberate în cazul în care un loc se elibera în unna unui deces, emigrări 
sau plecări în alte părţi, sau atunci când vreun susţinător de familie rămânea dator 
cu impozitele scadente, timp de nouă luni, şi, în consecinţă, urma să fie expulzat7

• 

În mod inopinat, la 7 mai 1789, apare o nouă reglementare, de provenienţă 
imperială, care, o dată cu alte dispoziţii privind statutul evreilor, a abolit taxa de 
căsătorie de 20 de ducaţi şi a anulat şi cota stabilită pe localităţi, inclusiv dispoziţiile 
din 1788. În schimb, împăratul a dispus că aprobarea de căsătorie este condiţionată de 
obţinerea unui certificat şcolar, fie din partea unei şcoli publice, creată în epoca 
respectivă, fie din partea unui învăţător de limbă germană, în cazul instrucţiei urmată 

6 Polek, p. 254. 
7 Gelber, p. 26. 
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acasă. Excepţiile au fost puţine, ca de exemplu, în cazul în care, din cauu domiciliului 
îndepărtat de şcoală, aceasta nu putea fi frecventată. La fel, s-au absolvit de obligaţie şi 
văduvii care se recăsătoresc8 . Ca unnare, a crescut vertiginos căsătoriile evreieşti, 
realizându-se, în decurs de numai cinci ani, un număr de 109 căsătorii legale, dintre 
care 103 cu noi veniţi din Galiţia. Această avalanşă a căsătoriilor s-a desfăşurat astfel: 

Tabelul nr. 5 

Evoluţia cantitativă a căsătoriilor evreieşti9 

Anul 1789 1790 1791 1792 1793 Total 

Numărul căsătoriilor 14 26 30 19 20 109 
o/o 12,84 23,85 27,52 17,43 18,34 100 

Pentru anii următori nu dispunem de date amănunţite, dar, se pare, că restricţiile 
de imigrare au dus la scăderea căsătoriilor, aşa cum reiese şi din datele anilor 1792 şi 
1793. Ştim că, între 1787 şi 1805, s-au aşeut în Bucovina, cu ajutorul căsătoriilor, în 
total, 247 bărbaţi. Noi condiţii de căsătorie au fost impuse în anul 1805, introducându
se un nou examen, de această dată de natură cultică, cel dornic de a obţine autorizaţia 
de căsătorie fiind obligat să susţină cunoştinţele sa.le de Sion de Her Bromberg, o carte 
de sinteză iudaică. La susţinerea acestui examen era .obligată şi mireasa. Examenul se 
susţinea în faţa mandatarilor comunităţii, iar procesul verbal încheiat se înainta 
Căpitanului Bucovinei, care elibera aprobările de căsătorie. 

În aceste condiţii, a fost obţinut un număr variabil de autorizaţii: în 1812 doar 
nouă, iarîn 1813, 13. 

Ca urmare a acestor dispoziţii. o problemă deosebit de acută a devenit 
chestiunea căsătoriilor secrete, încheiate fără ştirea autorităţilor civile şi uneori 
chiar ale celor comunitare. Aceasta se explică, >pe de o parte, prin greutatea şi 
impedimentele amintite, rămase în vigoare, într-un fel, până la anul 1858, cât şi 
prin problemele de vârstă ale căsătoriilor, legea civilă permiţând căsătoria, cel mai 
devreme, de la vârsta de 13 ani. Problema a dat naştere unor controverse în sânul 
comunităţilor şi a fost cauza alcătuirii unui apel către organele administrative. Este 
interesant de remarcat că, în anul 1807, o căsătorie oficială revenea la fiecare a 98-a 
persoană creştină, iar la evrei doar la a 1757-a10

• Chiar şi cu progresul şcolarizării, 
numărul căsătoriilor evreieşti a rămas mic, cifrânduj;e, în 1849, la 96, iar în 1850 
la 46, ceea ce reprezintă o căsătorie la 1317 locuitori1

·
1
• 

În ciuda acestor greutăţi, familiile evreieşti erau prolifice. Potrivit 
conscripţiei efectuate în anul 1788, cele 360 de familii înregistrate aveau în 
componenţa lor un tineret deosebit de numeros, ceea ce asigura evreilor din 

8 SH>ger, p. 10. 
9 Ibidem, p. 25. 
10 Polek, p. 259-260, Gelber, p. 27, 32-33. 
11 Tafel, 1849-1851, Tafel, 29 b. 
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Bucovina un spor de populaţie peste nivelul general al provinciei, aşa că o bună 
parte din creşterea ponderii lor trebuie trecută în contul acestei dezvoltări 12 • 

Tabelul nr. 6 

Repartitia pe sexe şi grupe de vârste 

Categoria Nu mirul •1. 
Total blrbati 1173 -
Băieti sub 12 ani 339 28,90 
Tineri între 12-18 ani 197 16,79 
Total tineret 536 45,69 
Total femei 953 -
Fete sub 12 ani 330 34,62 
Tinere intre 12-18 ani 140 14,69 
Total tineret 470 49,31 
Total oooulatie 2126 -
Copii sub 12 ani 669 31,46 
Tineri între 12-18 ani 341 16,03 
Total tineret 1006 47,31 

Tabelul de mai sus dovedeşte faptul că o asemenea fecunditate maternă, în 
mai puţin de jumătate de secol, poate duce la dublarea populaţiei. Putem compara 
acest tineret cu efectivul de familii, ceea ce ne-ar da un coeficient înalt de 2,79 pe 
familie. Totuşi, această cifră poate fi în realitate ceva mai mică, deoarece servitorii 
recenzaţi în cadrul familiilor unde serveau, puteau avea la rândul lor copii, 
respectiv tineri proprii. La fel, este evident că mortalitatea infantilă, respectiv a 
tinerilor, era relativ redusă în rândurile evreilor din Bucovina, ceea ce pare să 

reiasă din repartiţia pe ani a categoriilor, între care nu este o discrepanţă apreciabilă 
faţă de cea normală la nivelul epocii. În acest context putem întocmi următorul 
tabel comparativ privind anul 1788: 

Tabel nr. 7 

Categoria Total Media 
anuali 

Bi!.ieti sub 12 ani 339 30,81 
Băieţi peste 12 ani 197 28,14 
Fete sub 12 ani 330 30,0 
Fete oeste 12 ani 140 200 
Total tineri sub 12 ani 669 60,81 
Total tineri oeste 12 ani 341 48,70 

12 Polek, p. 254; Gelber, p. 26, 27; Ein Vorsch/ag zur Lăsung der Jundenfrage in der 
ăsterreichischen Karpatenlăndern aus den Anfange des vorigen Jahrhunderis, „Die Kurier", Wien, 
8/1907, p. 502-507. Hoffmann von Wallenhof Viktor: Die Sonderbewegung der Judische 
Bevălkerung in Galizien und der Bukowina bis zum Jahre 1848, „Viertel-Jahrschrift ftlr Sozial und 
Wirtschaftsgcschichte'', Berlin, anul 12/1914, nr. 3, p. 404-447. 
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Desigur, coeficientul mai mic al fetelor se datoreşte rezistenţei lor fizice 
scăzute faţă de băieţi şi, nu rareori, diferenţei de apreciere dintre sexe din partea 
părinţilor. Comparativ, dispunem de statisticile provenite din anul 1851, care 
înregistrează naşterile numerice şi după statutul juridic. Un fapt deosebit de 
îmbucurător este că în acest an, în familiile evreieşti nu s-au înregistrat copii 
născuţi morţi, ceea ce era o realitate tristă în provincie. 

Potrivit datelor oficiale, în anul 1851 s-au înregistrat următoarele naşteri 
evreieşti în Bucovina13

: 

Tabelul nr. 8 

Categoria Nlscuţi % 

legitim: băieţi 35 66,01 
fete 18 33,96 
total 53 100 

nelegitim: băieţi 138 52,67 
fete 124 47,33 
total 262 100 

total: băieţi 173 54,92 
fete 142 45,08 

total general 315 100 

Aceste cifre, comparate cu populaţia existentă în anul 1850 - pentru 1851 nu 
avem date - denotă o natalitate de 21,60 la mie, ceea ce reprezintă încă un 
coeficient înalt. Neavând date corespunzătoare, deocamdată nu putem face 
comparaţie cu datele anterioare. În tot cazul, cel puţin acest an dovedeşte o 
preponderenţă bărbătească, ceea ce se putea constata şi la tineretul înregistrat în 
1788, deci, cu probabilitate, tendinţa era constantă. 

Din studierea aceleiaşi surse apare faptul că familiile evreieşti din Bucovina 
aveau mulţi copii, ceea ce rezultă şi din statistica primilor născuţi, comparată cu 
totalul categoriei respective14

• 

Categoria 

legitim: băieţi 

fete 
total 

nelegitim: băieti 
fete 
total 

total băieti 

fete 
total general 

IJ Tafel, 1849-1851, Tafel 2. 
14 Ibidem. 

Tabelul nr. 9 

Nlscuţi 

35 
18 
53 
138 
124 
262 
173 
142 
315 

Prim- % 
nlscuţi 

7 20 
I 5,55 
8 15,09 
19 13,76 
li 8,87 
30 11,45 
26 15,02 
12 8 45 
38 12,06 
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Desigur, este evident faptul că în statistica născuţilor numărul mare al 
copiilor nelegitimi, proveniţi în principal din căsătoriile secrete, era un fenomen 
generat de condiţiile social-politice amintite. Fenomenul nu era singular. O situaţie 
similară se întâlnea în Maramureş şi, în general, în concentraţia evreiască din colţul 
nord-vestic al Transilvaniei, din cauza discordanţei dintre legile rituale, obiceiurile 
populare şi dispoziţiile statale. 

Din datele obţinute din înregistrările oficiale din anul 1851, putem formula o 
anumită idee cu privire la mortalitatea din sânul populaţiei evreieşti din 
Bucovina15

. 

Tabelul nr. /O 

Cauza decesului Numilrul % 
decedaţilor 

epidemie: bărbati 7 4,89 
femei 4 2,79 

boli obişnuite: bărbaţi 82 57,34 
femei 50 28,60 

total general: bărbaţi 89 62,23 
femei 54 37,78 

Din acest tabel reiese că mortalitatea, în anul 1851 (calculată după aceleaşi 

criterii ca şi naşterile), a atins doar un coeficient de 9,80 la mia de locuitori, ceea ce 
în condiţiile date era deosebit de favorabil. 

În cazul mortalităţii generale, un loc oarecare 1-a ocupat mortalitatea 
infantilă, care poate fi cunoscută din datele pentru anul 1851 16

• 

Tabelul nr. I 1 

Vârstil Legitim Legitim Nelegitim 
(luni) blrbaţi femei bir baţi 

<I 4 3 I 
1-2 I - 2 
2-3 I - 5 
3-6 I I 3 
6--9 I I 4 

9-12 I - 5 
12-18 3 - 8 
18-24 - - 3 
24-36 I - 4 
36-48 - - 3 
Total 13 5 38 

% 17,10 6,57 50,0 

15 lbi(iem. Au fost cuprinse numai categoriile principale. 
16 1./Jidem. 

Nelegitim Total O/o 

femei 

- 8 10.52 
2 5 6,57 
- 6 7,89 
3 8 10,52 
- 6 7,89 
6 12 15,78 
I 12 15,78 
6 9 11,84 

- 5 6,57 
2 5 6,57 

20 76 100 
26,31 100 100 
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Din acest tabel reiese faptul că un număr ridicat de decese s-a înregistrat Ia 
grupele mici de vârstă. Mai precis, în anul 1851, au decedat 76 de copii până Ia 
vârsta de 4 ani, ceea ce reprezintă 53,14% din totalul deceselor. Totuşi, raportat Ia 
populaţie, mortalitatea infantilă a reprezentat 5,21 Ia mia de locuitori, coeficient 
favorabil pentru perioada respectivă. 

Un important coeficient demografic îl reprezintă sporul natural, mai precis, 
diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. Din păcate, în stadiul actual al cercetărilor, 
nu putem aprecia această situaţie decât la nivelul anului 1851. Ea se prezintă în 
felul următor: 

Tabelul nr. 12 

Categoria Total % 

nl!.scuti 143 21,60 
decedati 76 9,80 
soor natural 67 11,80 

Aceste date par a sugera că sporul natural din 1851 a fost mai scăzut decât în 
anul 1788, deşi cifrele existente nu sunt direct comparabile. 

O altă problemă importantă a evoluţiei demografice a evreilor din Bucovina 
este chestiunea răspândirii lor pe teritoriul provinciei. Ea se leagă nemijlocit de 
mutaţiile care au influenţat totalitatea populaţiei evreieşti, de corelarea numărului 
vechilor locuitori cu imigraţii şi de fenomenul periodic al expulzărilor de către 
autorităţilor habsburgice. 

Instaurarea administraţiei civile a fost urmată de noi reglementări privind 
imigrarea evreilor proveniţi din alte zone. Astfel, în anul 1787 s-au dat dispoziţii 
noilor autorităţi locale să nu tolereze aşezarea evreilor, de oriunde ar veni ei, în 
afară de cazul în care vor veni cu intenţia de a practica agricultura. Deşi Bucovina 
era unită cu provincia Galiţia, tocmai din motivul amintit, intrarea evreilor veniţi 
din fostul regat polon era condiţionată de deţinerea unui paşaport, chiar şi atunci 
când veneau în interesul unei afaceri. Totodată, s-a dispus ca persoanele ce au 
imigrat (fără să cunoaştem numele lor), să fie retrimise la locul de origine. Mai 
târziu, aceste norme au fost modificate în sensul că, în Bucovina pot fi admişi evrei 
dacă practică agricultura, vreo meserie utilă sau comerţul, dispunând de un capital 
în valoare de 10000 forinţi sau în bani echivalenţi 17 • dar imigrarea nu a mers numai 
pe căi spontane. Guvernământul central, îndeplinind ideile fiziocrate ale 
împăratului Iosif al Ii-lea, în anul 1791, a dispus a se primi în Bucovina un număr 
de 15 familii evreieşti, care urmau să fie aşezate pe cheltuielile comunităţilor. 
Astfel, cea de la Cernăuţi a primit dispoziţii să asigure existenţa şi activitatea unui 
număr de I O familii, iar cea de la Suceava a altor cinci. În tot cazul, în anii 1786-
1789, a imigrat un număr mai mare de familii. 

17 Gelber, p. 26-28. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Patenta imperială, din 7 mai 1789, a cuprins noi dispoziţii cu privire la 
aşezarea evreilor în diverse părţi ale Bucovinei. Potrivit acesteia, „privilegiul" de a 
putea vieţui în mediul rural a fost asigurat numai agricultorilor şi meseriaşilor, rară 
să se ţină seamă că această măsură era echivalentă cu ruinarea unui număr 
însemnat de familii evreieşti. Familiile, care aveau la bază alte activităţi, în special 
arenzi ale cârciumilor, morilor, pământurilor, zeciuielii, podurilor, drumurilor sau 
fierberea ţuicii, trebuiau să părăsească domiciliile lor până la I mai 1791, mutându-se 
la oraşe. Întrucât termenul a fost deosebit de scurt, spre a putea lichida activitatea şi 
a face decontările necesare, precum şi pentru a putea fi înlocuiţi evreii cu alte 
popoare creştine, dornice pentru astfel de muncă, ulterior, termenul a fost prelungit 
până la 1 aprilie 1792. Ca reşedinţe posibile, pentru amintitele familii, au fost 
desemnate oraşele Cernăuţi, Suceava şi Siret. Nu cunoaştem numărul familiilor 
obligate să părăsească mediul rural, ştim doar că, cei care puteau să rămână, erau în 
număr de l 08. Totodată, moşierii, precum şi primarii satelor, au fost avertizaţi să 
nu-i mai tolereze pe evreii care fierb ţuică, acordându-li-se un termen de trei luni ca 
să găsească înlocuitori. Executarea ordinului a întâmpinat însă alte greutăţi, mai 
ales în legătură cu evacuarea puternicelor comunităţi evreieşti de la Vijniţa, 

Sadagura şi Câmpulung. În faţa acestei situaţii, Căpitanul cercual Beck a intervenit 
la forurile superio!lre, invocând că aceste localităţi au perspectiva transformării lor 
în târguri, ceea ce, în accepţiunea contemporană, înseamnă mediul urban. În 
practică. multe familii au rămas pe loc, cu acordul moşierilor, unii acceptând 
munca câmpului, alături de menţinerea arenzii. Potrivit aprobării date la Viena, la 
21 iunie 1790, au rămas pe loc 40 de familii în Vijniţa şi 34 în Sadagura. Numărul 
familiilor care au putut supravieţui la Câmpulung, în virtutea dispoziţiei din 
I O ianuarie 1792, nu ne este cunoscut, la fel ca şi a celor realmente rămaşi în 
mediul rural, cu excepţia celor 108 familii, stabilite de la început18

• 

Creşterea continuă a numărului familiilor evreieşti, înregistrate oficial, se 
ridica, în 1789, la 395 (Polek) sau la 463 (Gelber), însumând 2382, ,respectiv 1975 
persoane, fapt ce a neliniştit autorităţile, care vedeau în evrei, pe de o parte, o masă 
periculoasă, pe de altă parte, o sursă de venituri sigure pentru visterie, cele două 
tendinţe aflându-se în contradicţie. De aceea, în decursul timpului, situaţia evreilor 
a depins de tendinţa dominantă a politicii, oricum antisemite. a cercurilor 
guvernamentale de la Viena, care au corupt tot sistemul administrativ. În Bucovina, 
alternanţa celor două tendinţe, în mod paradoxal, s-a suprapus, ceea ce a determinat 
ca numărul familiilor şi persoanelor să crească constant, concomitent cu cel de 
expulzări, respectiv concentrări, în anumite localităţi, precum şi de prohibiţii în 
exercitarea unor profesiuni. În acest sens, situaţia din Bucovina se deosebea de cea 
din multe alte provincii ca, de exemplu, Moravia, unde îngrădirea creşterii 
populaţiei, prin stabilirea cotei de căsătorie, luase forme de-a dreptul absurde. 

18 Ibidem, p. 27-28, 30; Sloger, p. 11. 15-16; Polek. p. 257-258. 
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La sfârşitul anului 1801, apar dispoziţii care învinevăţesc administraţia locală 
de faptul că nu reuşeşte să stăpânească problema evreiască. Cele trei ordine, din 25 
septembrie 180 I, 15 aprilie 1802 şi 7 mai 1802, prevăd noi norme privind tolerarea 
evreilor în Bucovina. Potrivit acestor dispoziţii imperiale, urmau să fie expulzaţi 
din provincie evreii din Galiţia, care au încheiat arenzi interzise pentru ei. La fel s-a 
reglementat situaţia celor imigraţi din Moldova sau raiaua Hotinului, putând să 
rămână doar cei care posedau o întreţinere sigură şi, bineînţeles, cei care au achitat 
taxa de locuire („lncola-taxa"). În urma aplicării acestor acte normative, precum şi 
a altor dispoziţii menţionate anterior, din momentul instaurării administraţiei civile 
în Bucovina (I noiembrie 1786) şi până la 15 februarie 1802, conform evidenţelor, 
au fost expulzate 473 familii. 

O altă dispoziţie, executată, pe cât se pare, cu mică eficienţă, a fost decretată la 
19 august 1804. Ea dispune expulzarea celor veniţi după 1 noiembrie 1786, care nu 
dispuneau de resurse de întreţinere corespunzătoare. Această dispoziţie a necesitat o 
nouă clasificare a populaţiei evreieşti, proces care a durat până în anul 1812. 

În opoziţie cu expulzările şi dislocările în interiorul imperiului a populaţiei 
evreieşti, imigrarea familiilor evreieşti a continuat. Potrivit datelor oficiale de care 
dispunem, în perioada 1787-1805, pe pământul Bucovinei s-a aşezat un număr de 
1374 familii evreieşti. Din aceşti evrei, 247 (17,97%) au fost bărbaţi, care căutau să 
întemeieze familii în Bucovina, fapt care le era prohibit în alte părţi. 

În ceea ce priveşte zonele de provenienţă a imigranţilor, situaţia era 
următoarea19 : 

Tabelul nr. 13 

Ţara sau provincia Numlrul % 

Moldova şi Turcia 187 35,52 
Transilvania 3 0,21 
Rusia 7 0,51 
Cehia 7 0,51 
Galiţia 867 63,23 
Total 1371 100 

Ca urmare a acestei fluctuaţii a populaţiei, în anul 1806, numărul evreilor se 
ridică la un efectiv de 6044 suflete, totalizând 1796 familii. 

Între timp, se pregătea o nouă „zguduire" pe seama evreilor bucovineni. Din 
însărcinarea Consiliului de Stat, consilierul von Bischau a pregătit un referat, în 
care analiza situaţia evreilor bucovineni, constatând că, din cifra mai sus arătată, 
doar 1598 erau vechi domiciliaţi (26,43%), în timp ce nou veniţii (după 1786) erau 
în număr de 4446 persoane (73,56%). La fel, din cele 1796 familii, doar 422 
(23,50%) locuiau pe baza unor drepturi vechi, iar restul de 1374 (76,50%), erau noi 

19 Ibidem, p. 255; Gelber, p. 27-30. Este de amintit faptul că cifrele oferite de Gelber nu sunt 
concordante cu tabelele indicate. 
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imigranţi. Luând în discuţie cele de mai sus, Consiliul de Stat a ajuns la anumite 
concluzii. Potrivit acestora, în Bucovina puteau rămâne, necondiţionat, 233 familii 
evreieşti, deci aproximativ 1200 de oameni. În mod condiţionat, se tolerau încă 201 
familii, deci cca. 1000 de persoane. Pentru un număr de 455 familii era necesară o 
nouă hotărâre. Cea mai tragică situaţie de pregătea unui număr de 912 familii, care 
urmau să fie expulzate, în lipsă de orice consideraţie. La fel s-a pus problema altor 
categorii, dintre care cea mai importantă a fost chestiunea evreilor clasificaţi la 
vremea lor, dar care lucrau pământul cu ajutorul creştinilor. Ei urmau să fie 
retrimişi în comunităţile de unde proveneau. S-au făcut unele excepţii pentru 
învăţătorul şi maestrul apelor din Cernăuţi şi Suceava, pentru morarul din Zviniace. 

Ca urmare a acestor hotărâri, în luna mai 1807, au fost desemnaţi pentru 
expulzare 807 evrei (capi de familie) bineînţeles împreună cu familiile lor. Cei mai 
mulţi, 795, ar fi trebuit să ia drumul Galiţiei, ceea ce însemna că aproape toţi 

imigranţii din această provincie ar fi fost îndepărtaţi. În Cehia a fost desemnat a fi 
trimis un număr de nouă capi de familie, iar în Ungaria trei. Se pare că aceştia, de 
fapt, erau originari din Transilvania. Este interesant de remarcat că evreii, veniţi 
din Moldova şi Turcia, n-au figurat pe lista expulzaţilor2°. 

În realitate, expulzările nu au mers prea rapid. Dreptul fiecărei familii de a 
recurge la revocarea dispoziţiei, a intrat pe căile îndelungate şi întortocheate ale 
administraţiei habsburgice, cererile trecând prin multe mâini, până când au ajuns la 
forul de decizie. Tot în acest context, trebuie să amintim acţiunea începută încă din 
anul 1805, din iniţiativa rabinului provincial Chain Tyrer. El a început o colectă de 
bani pentru finanţarea acţiunii preconizate împotriva expulzărilor. În acest sens, a 
plecat la Viena întâistătătorul comunităţii din Cernăuţi, Solomon Baier, dar fără 
rezultat. În anul 181 O, au fost trimişi în capitala imperiului doi plenipotenţi, în 
persoana lui Abraham Kapralik şi Abraham Rosenzweig. 

Din datele de care dispunem, reiese că, până în anul 1811, au fost expulzate. 
realmente, 479 de familii. În acest an, a sosit o dispoziţie privind sistarea expulzărilor2'. 
Între timp, Căpitanul cercului propusese ca, şi în Bucovina, să se introducă sistemul 
familiar evreiesc din Cehia şi Moravia (un fiu dintr-o familie se poate căsători) şi să se 
decreteze, ca şi în această provincie, serviciul militar pentru evrei. 

Totuşi, continuă să rămână o anumită confuzie, privind discordanţa dintre 
datele demografice oficiale şi cele reale, care încep să ajungă la unison la 1812, 
când se trece la o reglementare mai raţională a problemei evreilor. În 181 O. 
numărul familiilor evreieşti este evaluat la 754 (Polek), echivalent, aproximativ, cu 
33 70 de oameni. Decretul de Curte, din I O septembrie 1812, a stabilit criterii 
pentru domicilierea evreilor, dispunând să se expulzeze fiecare evreu care practică 
o meserie interzisă. Până la introducerea unei noi reglementări, s-a hotărât să nu se 

20 Gelber, p. 30. Cifrele comunicate din referatul lui von Bischau depăşesc totalul indicat. 
21 Polek, p. 256; Gelber. p. 31; Stfiger, p. 42-45. 
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primească evrei străini în Bucovina. În realitate, înainte de 1816, cu aprobare, au 
venit 59 de familii. Ele puteau alege doar dintre mijloacele de întreţinere aprobate 
şi nu puteau opta pentru o anumită meserie. Nu se aproba reunirea evreilor 
agricultori în colonii. Cea mai însemnată prevedere, însă, privea reglementarea 
referitoare la evreii cărora li se admitea aşezarea în Bucovina. Cei care urmau să fie 
toleraţi, primeau certificate tipărite. Nu s-a stabilit un număr limită a evreilor. 

În spiritul dispoziţiilor amintite, abia în anul 1818 autorităţile locale au trecut 
la executare. Evreii care se găseau în Bucovina au fost împărţiţi în două ctase. În 
prima au intrat cei care au obţinut aprobarea stabilirii lor în Bucovina, din partea 
Guberniului din Lemberg sau a Căpitanului din Cernăuţi. La fel, au fost trecuţi în 
această categorie cei care, în 1805, în urma expulzării evreilor imigranţi după 
I noiembrie 1786, au obţinut recunoaşterea din partea Cancelariei de Curte sau a 
Gubemiului din Lemberg. Evreii din această categorie au primit, fără discuţii, 
certificatul de toleranţă. 

În categoria a doua, au fost cuprinşi noii imigranţi care, deşi au venit după 
1786, au obţinut dreptul de a rămâne. În temeiul acestei noi clasificări, în 1817, au 
fost atestate 682 vechi şi 349 noi familii, în total 1031. 

În anii următori, s-a trecut la trierea familiilor din categoria a doua. Până în 
anul 1822, dintre acestea, 226 au obţinut certificatul de toleranţă, iar 123, fie că au 
plecat, fie că au fost expulzate. La finele acţiunii, au rămas 908 familii evreieşti, la 
care se adaugă 59 familii, dintre care 35 imigranţi, cu aprobarea specială, deci 
înainte de 1816, în total 967. Polek însă, susţine că, în anu I 1821, numărul 
familiilor (inclusiv noii imigranţi) a crescut la 1177, însumând 6077 suflete. Dintre 
ele, 4673 (76,89%) locuiau în oraşe şi târguri, iar 1404(23,11 %) în mediul rural. În 
anul 1826-1827, în Bucovina, în evidenţă figurau 7828 persoane (Polek şi Stăger). 

În perioada următoare, are loc o creştere lentă a populaţiei evreieşti, fără 
zguduiri mari, atingând, în 1850, cifra de 14581, respectiv 11856. În schimb. 
epidemia de holeră din 1848-1850, a produs victime şi în rândul evreilor. 

Una din cele mai importante probleme care vizează situaţia evreilor din 
Bucovina este varietatea ocupaţiilor pe care ei reuşeau să le practice, asigurând 
existenţa personală şi a familiilor lor. 

Este neîndoios că, după 1774, dar mai ales după 1800, în Bucovina au 
crescut forţele de producţie, contribuind la aceasta şi evreii localnici. Împăratul 
Iosif al Ii-lea, care împărtăşea idei fiziocrate, a stăruit pentru transformarea unei 
părţi considerabile a evreilor în agricultori. În urma unei vechi tradiţii şi pe baza 
clasificării din 1783, în Bucovina, la instaurarea administraţiei civile 
habsburgice, se găsea un număr de agricultori. Din datele de care dispunem 
putem formula o oarecare imagine în ceea ce priveşte ponderea evreilor care 

locuiau în mediul urban şi rural. 
Conscripţia din 1776 constata următoarea situaţie procentuală: 
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Tabelul nr. 14 

Categoria Familii 0
/. Persoane 

% 

mediul urban 28,46 27,04 
mediul rural 71,54 72,96 

Măsurile represive, prilejuite de decretul lui Iosif al Ii-lea, din 1789, au 
produs o schimbare radicală în această situaţie. Potrivit acestora - aşa cum am 
relatat anterior - puteau rămâne în mediul rural doar evreii agricultori precum şi cei 
meşteşugari. Din conscripţia întocmită în 1808, reiese că în sectorul comunităţii de 
la Suceava, în mediul rural, aproape că nu au mai rămas evrei de altă ocupaţie 
dec~t agricultori. Din cele 14 7 familii, 13 8 (93 ,87%) au figurat în cele două oraşe, 
anume Suceava şi Siret, stabilite ca loc de concentrare a evreilor expulzaţi din 
mediul rural. Câmpulungul, pe cale de a fi transformat în târg (în acepţiunea 
contemporană localitate urbană), a fost exceptat de la expulzări. Acelaşi statut 1-a 
avut şi Rădăuţiul, deşi a încetat să fie reşedinţă episcopală. În schimb, în sectorul 
comunităţii din Cernăuţi, se pare, expulzările au fost cu ceva mai puţin radicale, 
deoarece, în anul amintit, în afară de Cernăuţi, Sadagura şi Vijniţa, unde rămânerea 
evreilor era legală, mai înregistrăm un număr de 14 localităţi cu 18 familii 
evreieşti, adică 5, 12% din enoriaşi. Totalul evreilor rurali se ridica la 163 familii. 
Chiar dacă includem în continuare Sadagura, Vijniţa şi Câmpulungul în mediul 
rural, ponderea familiilor din acest sector scade la 52,25%. 

În anii următori, schimbările au fost din nou apreciabile, numărul evreilor 
crescând în mediul rural. Potrivit datelor de care dispunem, în anul 1821, din cei 
6077 evrei ( 1177 familii) din Bucovina, 4673 locuiau în oraşe şi târguri şi 1404 în 
zonă rurală. Din acest număr din urmă, trebuie să scădem cele 645 persoane, 
corespunzătoare familiilor de agricultori care rămăseseră. În consecinţă, pentru 
anul 1828, putem înregistra o creştere substanţială a evreilor rurali neagricultori. 

Pentru deceniile următoare nu avem date suficiente, totuşi putem întocmi un 
tabel comparativ, cuprinzând capii de familii de agricultori evrei, care erau 
nemijlocit legaţi de acest sector de producţie. 

Tabelul nr. 15 

Anul Numlrul Tendinţa Observaţii 

1787 102 - inclusiv colonişti din 
Galitia 

1791 180 + 176 47 -
1797 227 + 126,11 -
1804 145 - 156,55 -
1807 145 - -
1822 129 - 112,40 -
1848 - - 100 -
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Din datele de mai sus, reiese că, până în anul 1797, numărul a crescut 
simţitor, înregistrându-se între 1787-1797, un spor de la 102 la 227, deci un 
procentaj de 222,54%. Creşterea a fost stimulată şi de anumite înlesniri fiscale, 
precum şi de trecerea agricultorilor în prima categorie a locuitorilor evrei, 
consideraţi utili. În general, drepturile şi datoriile lor s-au apropiat de cele ale 
agricultorilor români şi ucraneni din Bucovina. Mai mult, pe lângă cele arătate mai 
sus, li s-a înlesnit şi obţinerea pământului. În anul 1787, cei 102 agricultori evrei 
erau aşezaţi în diverse părţi ale Bucovinei, trei familii pe domeniile erariale, 
16 familii pe pământul Fondului religionar ortodox, iar restul obţinuse loturi din 
partea boierilor. Nu ne sunt clare condiţiile în care au fost obţinute pământurile şi, 
mai ales, sub ce formă trebuiau să satisfacă obligaţiile privind renta feudală. 

Decretul Cancelariei de Curte, din martie 1790, a acordat evreilor dreptul de a 
achiziţiona pământ, chiar domenii întregi. Această concesie a fost de scurtă durată, 
deoarece decretul din 9 martie 1793, şi, mai ales, cel din 5 martie 1805, au casat 
acest drept, evreii fiind frustraţi de proprietate funciară până în anul 1849. 

Numărul agricultorilor evrei a mai crescut şi prin colonizări. Cunoaştem doar 
colonizarea făcută în anul 1791, ordonată de Împăratul Iosif al II-iea, pentru care 
cheltuielile trebuiau suportate de comunităţile evreieşti bucovinene. 

Numărul coloniştilor veniţi din Galiţia era următorul: 

Tabelul nr. I 6 

Categoria Sectorul Sectorul 
Cern Iuţi Suceava 

familii 10 s 
bărbati 20 12 
femei 20 7 
băicti sub 18 ani 14 10 
fete sub 18 ani 10 9 
case locuite 10 5 
grajduri 10 5 
hambare 10 5 
cai 21 10 
bovine 32 16 
vaci 22 13 

Celor din sectorul Cernăuţi li s-au distribuit 215 „Koretz" pământ, iar celor 
din sectorul Suceava, 95. Media suprafeţelor de pământ distribuit la Cernăuţi a fost 
ceva mai mare, de 21,5 Koretz, în timp ce la Suceava li s-a acordat abia 18,8 
Koretz. Diferenţa rezidă probabil în calitatea pământului sau în alte probleme 
locale, fără să cunoaştem întinderea exactă a unităţii de măsură folosită. 

Primele trei clase de evrei contribuabili au achitat cheltuielile după cum 
urmează: clasa I - 2 forinţi şi 20 creiţari; clasa a II-a - 4 forinţi şi 20 creiţari; clasa 
a II-a - 6 forinţi şi 30 creiţari. 
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Cu privire la răspândirea pe teritoriul Bucovinei a agricultorilor evrei, 
dispunem de o conscripţie mai precisă, întocmită în 1804. Potrivit acesteia, în 
cercul de activitate a comunităţii din Cernăuţi, se găseau 112 familii de agricultori 
evrei, care erau răspândiţi în 49 de localităţi rurale. În acelaşi timp, în sectorul 
comunităţii din Suceava, agricultura era practicată de un număr de 33 familii, 
răspândite în 29 de localităţi. 

Reiese că cele mai multe familii trăiau izolate, fără să poată practica cultul şi, 
doar în puţine locuri, ca de pildă la Sadagura, erau în contact cu o comunitate mai 
mare. Înfiinţarea coloniilor evreieşti, a fost oprită în anul 1812. Evreii nu aveau 
posibilitatea de a găsi ajutor, angajarea creştinilor fiind interzisă. Este adevărat că 
izvoarele cunoscute de noi nu pomenesc de vreo acţiune ostilă a ţăranilor români sau 
de altă naţionalitate faţă de evrei. Este chiar de presupus că ei au putut beneficia de 
ajutorul şi bunăvoinţa consătenilor. Unii au căutat să se ajute prin adăugarea unor 
arenzi muncii câmpului. Astfel, în anul 1807, din cel 145 familii de agricultori, 
numai 134 (92,41%) se ocupau exclusiv de agricultură, iar altele 11 (7,58%) doar pe 
jumătate. Dintre acestea, opt trăiau în sectorul Cernăuţi şi trei în Suceava. 

Nu este deci de mirare că numărul era în continuă scădere, mai ales, după ce 
insistenţele statale s-au diminuat şi, apoi, chiar au dispărut, iar după 1824, nici 
înlesnirile fiscale nu au mai fost păstrate pe seama lor. În aceste condiţii, în 1822, 
mai rămâneau 129 familii, iar în deceniile care s-au scurs până la revoluţia de la 
1848 au dispărut aproape cu totul. 

Vechea acuzaţie antisemită, că evreii fug de munca grea a câmpului, a fost 
dezminţită de profesorul austriac Josef Roher, care, în cartea sa, publicată la Viena 
în 1804, arăta că aceştia muncesc mai bine pământul decât vecinii lor şi că, în 
comunitatea din Suceava, ei sunt cei mai respectaţi22 • Acuzaţia lansată în acest 
sens, devine şi mai ridicolă, dacă se face comparaţia cu realităţile din Maramureşul 
dinainte de holocaust. 

DIE JUDEN AUS DER BUKOWINA ZWISCHEN 1786--1849 (I) 

Zusammenfassung 

Das Studium prăsentîert dîe Entwîcklung der israelîtîschen Mînderheit în der Bukowîna în der 
Zeit der llsterreichen Verwaltung. Es werden dîe juristischen, politîschen, llkonomîschen, Kulturellen 
und · demographischen Aspekte der Situatîon der Juden zwîschen 1786 und 1849 analysiert. als dîe 
Bukowîna dîe 19. Verwaltungszone des polnîschen Galizien bildete. 

22 Josef Rllher, Versuch iiber die Judische Bevolker der osterreichischer Monarchie. Wîen. 
1804, p. 8; Polek, p. 255-256, 263-264; Gelber, p. 28, 30, 43. 

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



LUPT A PENTRU TRICOLOR ŞI AFIRMAREA IDENTIT ĂTII 
NAŢIONALE ROMÂNEŞTI ÎN BUCOVINA , 

MARIAN OLARU 

1. GUVERNATORUL BOURGUIGNON ÎN CĂUTAREA 
ADEVĂRULUI ISTORIC 

Astăzi, la mai mulţi ani de la evenimentele istorice pe care le vom analiza în 
continuare, regăsim în costumul popular românesc din Bucovina portul tricolorului. 
La sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, moda portului 
tricolorului ca însemn naţional s-a extins şi la românii bucovineni, la fel cum 
folosirea însemnelor naţionale triumfase la toate popoarele europene aflate sub 
dominaţie străină. Folosirea însemnelor naţionale dorea să pună în evidenţă istoria, 
trecutul diferit al celor asupriţi naţional faţă de istoria şi trecutul stăpânilor lor 
temporari. În acelaşi timp, prin folosirea însemnelor naţionale se exprimă în 
subtext conştiinţa solidarităţii şi a speranţei într-un alt viitor decât cel proiectat de 
conducătorii imperiului respectiv. 

Creaţie modernă şi intrat în simbolistica naţională ca urmare a evenimentelor 
revoluţionare de la 1848-1849, tricolorul s-a impus treptat în conştiinţa românilor 
mai ales ca urmare a evenimentelor naţionale şi culturale şi a afirmării românităţii în 
spaţiul central-european prin: Serbarea de la Putna ( 1871 ), Procesul „Arboroasei" 
(1877), Cucerirea Independenţei (1877/1878), ridicarea României la rangul de Regat, 
constituirea partidelor naţionale române din Transilvania şi Bucovina, procesul 
Memorandumului ( 1892-1894) etc. La toate acestea trebuiesc adăugate: mersu I alert 
al societăţii româneşti din Regat spre modernizare sub domnia regelui Carol I; 
sprijinirea dezvoltării culturale a românilor din teritoriile aflate sub dominaţie străină 
de către oamenii de cultură şi politicienii de marcă din Regat etc. 

Elitele culturale şi politice româneşti din Bucovina reuşiseră, la sfârşitul 

secolului al XIX-iea, să creeze un echilibru fragil între „loialismul" afişat (cultul 
patriei austriece şi al împăratului Franz Joseph) şi apartenenţa la naţiunea română 
exprimată identitar prin recursul la istorie, tradiţii, reperele economice şi politice 
modeme ale românismului şi portul tricolorului - care trădau iredentismuL Aşa-zisa 
„furtună identitară" a atins elitele politice şi culturale, împreună cu masele de 
români bucovineni, la sfârşitul secolului al XIX-iea. Atunci când românii îşi organi-

Analele Bucovinei. VI, 2, p. 387-406, Bucureşti, 1999 
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zaseră un partid naţional ( 1892) şi reuşiseră să-şi radicalizeze demersurile prin 
afirmarea noului curent naţional realizat în jurul ziarului „Patria". Atunci, 
autorităţile austriece din Bucovina au refuzat românilor ceea ce altora, în alte zone 
ale imperiului dualist, similare cu cea a Bucovinei, nu li se refuza: afirmarea 
identităţii naţionale exprimată prin portul însemnului naţional - tricolorul. 

La această „furtună identitară" a contribuit în mod deosebit dezvoltarea 
conştiinţei naţionale prin recursul la istorie (prezent în aproape toate publicaţiile 
româneşti din Bucovina, în lucrările de popularizare, în manifestările artistice şi 
culturale etc.) care a avut darul să proiecteze o pedagogie a faptelor naţionale, 
progresiste. La aceasta s-au adăugat acţiunile preoţilor români şi cele ale 
păstoriţilor lor mai ales ca urmare a arhipastoriei lui Silvestru Morariu-Andrievici), 
sprijiniţi politic de Partidul Naţional Radical Român din Bucovina. 

Această formă de afirmare naţională - portul tricolorului - nu a fost luată în 
seamă de la început de către autorităţile imperiale din Bucovina. Oricum, ea s-a 
realizat mai cu seamă după 1892, când - aşa cum scria l.G. Sbiera - „s-a încins între 
români şi neromânii bucovineni o luptă amarnică pentru existenţa lor naţională"'. 
Primul care a făcut caz de folosirea tricolorului a fost guvernatorul Leopold Goes2

• 

care reproşa membrilor Junimii, în 1895, că au arborat tricolorul pe balconul şi pe 
acoperişul casei unde avea să se desfăşoare balul societăţii respective3

. 

Folosirea însemnului naţional, tricolorul, fusese introdusă în Bucovina, după anii 
1862, la elevii gimnazişti din Cernăuţi şi după 1875, fusese cuprins în emblemele 
societăţilor studenţeşti ale românilor4, ,,România Jună" - din Viena ,,.Arboroasa" şi 
urmaşa acesteia, ,)unimea" din Cernăuţi. De la acestea, folosirea tricolorului s-a extins 
treptat la membrii societăţii civile române din capitala ducatului sau din oraşele 
importante ale acestuia, precum şi la ţăranii români din numeroasele sate ale 
Bucovinei, devenind un obicei prin includerea lui în costumul naţional. 

Constantin Berariu scria, în 1901, că tricolorul era un bun comun al 
românilor, introdus de I.G. Sbiera, pe vremea când era profesor de gimnaziu, cu 
ocazia excursiilor şcolare de după 1862, şi a însoţit trupele de teatru româneşti care 
au venit în Bucovina sub conducerea lui Fani Tardini, M. Pascali şi M. Milo, între 
anii 1864 şi 1871, la chemarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina5

. 

După îndelungi „cercetări'', Bourguignon - guvernatorul Bucovinei a dat o 
ordonanţă prin care interzicea portul tricolorului sub orice formă s-ar fi manifestat 
aceasta, punându-i pe jandarmi să se ocupe de aplicarea acestui act6

. Faptul în sine 

1 Dr. I.G. Sbiera, Ceva despre tricoloru/ românesc, Cemll.uţi, 1899, p. 6. 
2 Leopold Graf GOes a fost guvernator al Bucovinei între noiembrie 1894 şi decembrie 1897. 
3 

T. Balan, Conflictul pentru Tricolor, manuscris, Arhivele Naţionale Istorice Centrale - Fond 
„Teodor Balan" (în continuare - A.N.l.C. - T.B. dosar l 5, f. 494. 

4 Dr. I.O. Sbiera, op. cit., p. 1-5. 
5 Constantin Berariu, Tricolorul românesc. Cemll.uţi, 190 I, p. 20-21. 
6 

•• Patria", II, nr. 216, 16/28 octombrie 1898, p. I. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



3 Lupta pentru tricolor şi afirmarea identitătii nationale 389 

a fost privit la început cu mirare de către redactorii „Patriei", pentru ca, apoi, să se 
dovedească a fi semnalul începutului unui îndelungat conflict dintre români şi 
autorităţile imperiale - reprezentate de Bourguignon. 

În esenţă, conflictul pentru tricolor, cum îl definea T. Balan7
, avea la bani 

ideea lui Bourguignon că românii din Bucovina, prin portul tricolorului, ar folosi 
culorile regatului României şi nu un însemn naţional - fapt care ar fi contravenit 
legislaţiei austriece. Reprezentantul cel mai de seamă al autorităţii imperiale în 
Bucovina a dorit să afle dacă „sub firma tricoloră, în aparenţă nevinovată, se 
ascunde o mişcare politică subversivă, antidinastică, antiaustriacă sau nu"8

• 

În vederea aflării adevărului, baronul Bourguignon a întreprins o serie de 
cercetări pentru a vedea dacă nu cumva culorile româneşti fuseseră arborate şi 

folosite ca simbol ca însemn naţional de românii transilvăneni în timpul revoluţiei 
de la 1848-1849, fapt care în această situaţie, ar fi avut o altă conotaţie. Aceasta 
deoarece, în timpul revoluţiei, românii s-au arătat supuşi loiali ai Casei de 
Habsburg, luptând cu maghiarii. 

Frederich Freiherr Bourguignon s-a adresat în vederea obţinerii informaţiilor 
necesare mai multor personalităţi ştiinţifice, culturale sau politice, precum şi unor 
instituţii specializate sau de reprezentare statală. În acest sens îi amintim pe: 
primarul Cernăuţiului - Kochanowski, viceprimarul aceluiaşi oraş - dr. Reisz, 
baronul Felix Pinon - fost guvernator al Bucovinei9

, Erich Kolbenheyer, Ferdinand 
Zieglauer, R.F. Kaindl, Johann Polek - ultimii doi, profesori recunoscuţi în lumea 
cernăuţeană. De asemenea, au fost solicitate şi au trimis rapoarte: Societatea 
Heraldică „Adler" din Viena (preşedintele acesteia a trimis şi un raport separat), 
Arhiva de război din Viena, Ministerul de Interne al Ungariei, guvernămintele din 
Praga, Innsbruck, Triest, Zara, Troppau şi Salzburg, Ambasada Austro-Ungariei de 
la Bucureşti. Alături de toate aceste informaţii privitoare la tricolorul românesc, au 
mai trimis informaţii şi Preşedinţia Consiliului de Miniştrii din Ungaria. 

Răspunzându-i lui Bourguignon, Erich Kolbenheyer arăta că brâul tricolor nu 
făcea parte din costumul naţional românesc, iar brâiele tricolore se purtau de către 
absolvenţii şcolilor la ocazii festive10

• Inspectorul şcolar Carol Tilmlirz- care a fost 
în mod frecvent subiectul unor articole în presa românească din Bucovina pentru. 
atitudinea sa antiromânească - a afirmat aceleaşi idei ca şi Kolbenheyer şi 

propunea eliminarea folosirii tricolorului în şcoli. 
Primarul oraşului Cernăuţi - Kochanowski -, zelos funcţionar care a 

întreprins acţiunile de urmărire a studenţilor care demonstraseră împotriva 
mitropolitului A. Ciupercovici, arăta că tricolorul nu putea fi mai vechi de 1859, el 
folosindu-se mai mult în urma activităţii Societăţii studenţeşti „Junimea" şi a 

7 A.N.I.C. -T.B„ d. 15, f. 440. 
8 Ibidem, f. 495. 
9 Baronul Felix Pino a fost guvernator al Bucovinei, între anii 1870-1874 şi 1887-1890; Cf. 

Emil Satco, Ioan Pânl.lll', Prefectura - Repere istorice locale, [Suceava], Editura Junimea. 1995, p. 42. 
10 A.N.I.C. -T.B., d. 15, f. 496. 
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susţinerii mişcării naţionale de către mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici. Iar 
dr. Reisz viceprimarul Cernăuţiului - scria că tricolorul devenise mai cunoscut 
după procesul „Arboroasei" 11

• Fostul guvernator al Bucovinei - Felix Pino -
considera şi el că folosirea tricolorului ca simbol naţional luase amploare în timpul 
vicariatului lui Morariu-Andrievici, care era acut vinovat de fanatizarea românilor 
pentru a-i îndepărta de „ideea dinastică şi de stat austriacă" 12 • 

Profesorul R.F. Kaindl arăta în răspunsul său că steagul românilor ardeleni, la 
1848, se compunea din culorile albastru-roşu-alb şi nu roşu-galben-albastru. 

Culoarea galbenă, susţinea Kaindl, fusese introdusă de români în drapelul naţional 
pentru a-şi arăta austrofilismul. În continuarea răspunsului profesorului cemăuţean 
se spunea că fuseseră făcute unele încercări de introducere a tricolorului, în 
Bucovina, în 1860, dar acesta fusese purtat mai ales de ardeleni. Societatea 
studenţească „Junimea" era făcută responsabilă de introducerea tricolorului ca 
semn distinctiv al românilor şi, considera Kaindl, noroc că „această otravă n-a 
pătruns adânc în popor13

• 

În răspunsul său, profesorul Zieglauer, scria că nu se ştia exact când începuse 
a se folosi tricolorul şi care era originea sa. Oricum, arăta el, acest însemn al 
românilor se folosise mai întâi în Transilvania. Însă, la 1848, la Blaj, românii au 
folosit un stindard care cuprindea culorile roşu, albastru şi alb (culori care se 
identificau cu cele ale slavilor). Într-un raport ulterior, Zieglauer, invocându-l pe 
G. Bariţ susţinea aceleaşi idei. Analizând scrierile lui Bariţ, Teodor Balan arăta că 
adevăratele culori ale drapelului românesc, la 1848, în Transilvania au fost: roşu, 

galben şi albastru. Acestea fiind dispuse vertical 14
• 

A răspuns cererii fonnulate de Bourguignon şi Societatea Heraldică „Adler", 
din Viena, la al cărei răspuns, s-a alăturat şi unul fonnulat de preşedintele ei. În 
esenţă, răspunsul Societăţii „Adler" arăta că tricolorul se găsea pe steagurile 
Batalionului 4 al Regimentului de Infanterie 41 din Cernăuţi, steaguri oferite de 
preoţimea română din Bucovina, în aprilie 1849. Preşedintele Societăţii „Ad Ier" 
arăta şi el că tricolorul românesc este o creaţie modernă şi fusese alcătuit din 
culorile cuprinse în drapelele Ţărilor Româneşti. 

Dorind să aprofundeze infonnaţiile primite de la Societatea „Adler", 
Bourguignon a solicitat un nou răspuns privitor la întrebările dacă tricolorul fusese 
parte componentă a costumului popular românesc înainte de fonnarea Regatului 
României şi, mai ales, dacă românii îl considerau ca atare. Totodată, Bourguignon 
dorea un răspuns la felul cum se explica faptul că, prin portul tricolorului, românii 
bucovineni considerau că-şi exprimă loialitatea faţă de Monarhia de Habsburgi 15

. 

Răspunzând la aceste chestiuni Societatea „Adler" arăta că drapelele tricolore nu 

11 Ibidem, f. 497. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, [ 498. 
14 Ibidem, f. 499. 
15 Ibidem, f. 501. 
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erau mai vechi decât perioada de desfăşurare a revoluţiei franceze din 1789-1794 
şi că albastru şi galbenul fuseseră luate din stema Munteniei, iar roşul din stema 
Moldovei. Concluzia formulată în acest răspuns era că drapelul naţional românesc, 
cu cele trei culori, nu-i reprezenta pe toţi românii. 

Arhiva de război din Viena a răspuns în locul Ministerului de Război şi a arătat 
că cele trei culori invocate fuseseră folosite ca însemn al Marelui Ducat al 
Transilvaniei, până în anul 1765, când românii nu erau recunoscuţi ca naţiune politică. 
În anul 1848, românii s-au aliat cu austriecii şi pentru că maghiarii şi secuii adoptaseră 
ca însemne naţionale alte culori, au preluat românii aceste culori: roşu, galben şi 

albastru. Concluzia acestui răspuns era că portul tricolorului de către români trebuia 
privit ca „o demonstraţie de caracter iredent 16

• Prin aceasta se refuza recunoaşterea 
pentru români a ceea ce, pentru alţi supuşi ai Habsburgilor, era drept şi natural. 

Răspunsul Ministerului de Interne al Ungariei era în bună măsură asemănător cu 
cele de mai sus, doar că acesta considera că românii folosiseră, după 1850, culorile 
roşu, galben şi albastru ca simbol naţional în condiţiile în care maghiarii şi saşii 

trecuseră la folosirea altor culori. Prin folosirea tricolorului românii doreau să-şi 

sublinieze autohtonismul 17 
- subliniau autorii răspunsului. În acelaşi răspuns se preciza 

că portul unor culori aparţinătoare altui stat, pe teritoriul Transilvaniei, era interzis18
• 

Răspunsurile guvernămintelor din Praga, Innsbruck, Triest, Zara, Troppau şi 
Salzburg erau diferite de cele prezentate mai înainte şi evidenţiau situaţia diferită a 
chestiunii naţionale în cadrul acestora. Guvernatorul praghez a trimis copiile 
ordonanţelor prin care era interzisă folosirea semnelor naţionale în şcoli. Totodată, 
se arăta că era permisă folosirea steagului Germaniei Mari (negru, roşu şi auriu) şi a 
celui al slavilor (alb, roşu, albastru), pentru că erau considerate însemne naţionale. În 
Praga era permisă folosirea însemnelor naţionale cu avizul autorităţilor19 • 

Guvernatorul de Triest arăta în răspunsul său că folosirea steagului italian era 
interzisă, iar guvernatorii din Innsbruck şi Salzburg nu aveau astfel de probleme. 

După ce a obţinut informaţii de la consulatele austro-ungare din Iaşi, Giurgiu, 
Galaţi şi Turnu-Severin, ambasadorul Ungariei la Bucureşti răspundea cererilor 
formulate de Bourguignon arătând că în nordul Moldovei se fol_oseşte brâul ca 
element constituent al costumului popular şi că la ocazii festive se folosea brâul 
tricolor ceea ce era considerat drept „manifestare ostentativă de sentimente 
naţionale româneşti"20 - formulare ce aparţinea celui ce răspunsese în numele 
consulatului austro-ungar de la Iaşi. În răspunsul Consulatului de la Galaţi se arăta 
că portul brâelor tricolore era o dovada de bune sentimente naţionale româneşti"21 • 

16 Ibidem, f. SOI. 
17 Ibidem, f. 502. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, f. 503. 
20 Ibidem, f. 504. 
21 Ibidem. 
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Ministerul Învăţământului din Austria îi cerea lui Bourguignon să revizuiască 
regulamentele şcolilor secundare şi să interzică portul însemnelor naţionale. În ceea 
ce privea folosirea forţei (a jandarmilor) se recomanda să nu se facă, mai ales 
împotriva celor majori, de teama consecinţelor ce puteau decurge din aplicarea unei 
soluţii dure într-o astfel de problemă delicată. 

Toate aceste răspunsuri l-au determinat pe guvernatorul Bucovinei să ajungă la 
concluzia că portul tricolorului era neconformă cu legile Austriei deoarece el 
reprezenta, în acelaşi timp, culorile Regatului României. Portul lui în costumul 
popular al românilor bucovineni era o dovadă clară a „iredentismului" acestora iar 
pentru conservarea ideii de state austriece - considera Bourguignon - trebuiau 
aplicate măsurile de cenzurare a portului celor trei culori. Politica aceasta a 
guvernatorului era în consonanţă şi cu măsurile luate de el, pentru reducerea ponderii 
şi rolului românilor în Dietă şi cu cele de înlăturare a caracterului românesc al 
Bisericii Ortodoxe din Bucovina22 prin partajarea acesteia în două episcopii (din care 
una trebuia să fie a rutenilor la Cozmeni) şi sprijinirea dezvoltării culturale şi şcolare 
a rutenilor prin măsuri care-i defavorizau pe români etc. 

În ceea ce priveşte adevărul istoric despre geneza şi folosirea tricolorului 
românesc, ca simbol naţional, este îndeobşte acceptat că evenimentele 
revoluţionare de la 1848-1849, din spaţiul românesc, sunt responsabile în cea mai 
bună măsură de acestea23

. Simbol al transformărilor revoluţionare tricolorul a fost 
fixat ca steag naţional prin decretul guvernului provizoriu din 14 iunie 1848, cu 
cuvintele „Dreptate, Frăţie" înscrise pe el. Împreună cu cel de-al doilea decret, din 
3 iulie 1848, se stabilea ordinea şi dispunerea verticală a culorilor astfel: „Lângă 
lemn vine albastru, apoi galben şi apoi roşu fâlfâind"24

• 

Până la 1834, pe drapelele statelor româneşti extracarpatice se regăseau 
următoarele culori: pentru Muntenia - galbenul şi albastrul şi pentru Moldova -
roşul şi albastrul. 

"" În ziarul .,Patria". III. nr. 290, 27 iunie I 9 iulie 1899, în articolul De ce sunt persecutaţi 
românii din Bucovina, sunt reluate după Gazeta Transilvaniei", răspunsurile date de Bourguignon unui 
aristocrat roman la chestiunile formulate în titlul articolului astfel: „Situaţia de până acuma a românilor a 
fost în mod excepţional privilegiată. Antecesorii mei au permis toate românilor îngâmfaţi. Ei folosesc 
acum această deosebită cruţare pentru că se manifestă înaintea domnitorilor străini ca naţiune şi dau 
expresiune unei alipiri care se opune condiţiilor de existenţă ale monarhiei. Însufleţirea cu care au 
întâmpinat pe domnitorul României când s-a dus Ia Rusia, mi-a fost bănuitoare, şi eu am datoria de a o 
împiedica cu toate mijloacele legale, nemorlestie politică şi neastâmpărul fără tact". Referitor la această 
declaraţie „Berliner Tageblatt" o considera foarte ciudată deoarece situaţia românilor în Ducat se 
înrăutăţise. În acelaşi timp, se arăta că toată situaţia fusese iscată de „gelozia" provocată lui Bourguignon 
şi autorităţilor vieneze de faptul că regele României fusese primit cu ovaţii la Cernăuţi. 

23 Gheorghe Iseru, într-un studiu dedicat revoluţiei lui Tudor arăta că pe steagul revolutiei de la 
1821 se găsea un ciucur format din cele trei culori: roşu, galben şi albastru. Semniticatia acestora este 
alta decât în cercetările de dinainte de 1989, ea fiind extrasă din simbolistica gândirii creştine. Astfel 
albastrul este reprezentat pe mantia lui Dumnezeu, galbenul pe mantia lui Isus Hristos şi roşul pe 
mantia Sîantului Gheorghe - care e un sfănt al militarilor. 

• 
24 Apud, Maria Dogaru, Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti, 

„Revista de istorie". tomul 31. nr. 5. 1978. p. 861. 
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Revoluţionarii transilvăneni au folosit în evenimentele din mai 1848, la Blaj, 
un drapel tricolor compus din culorile alb, albastru şi roşu, dispuse orizontal, culori 
des întâlnite în costumele populare româneşti din această zonă. Pe suprafaţa 

drapelului erau înscrise cuvintele: „Virtus Romana Rediviva". Unele lucrări 
amintesc faptul că în contextul evenimentelor amintite, Ion Puşcariu a purtat un 
steag pe care era inscripţia: „Libertate, Egalitate, Fraternitate". 

Cercetătorii acestei chestiuni arată că steagurile tricolore ale românilor 
transilvăneni, de la 3/15 mai 1848 şi cel al formaţiunilor revoluţionare ale lui Avram 
Iancu, aflate la Muzeul Naţional al României, au fost alcătuite ulterior evenimentelor 
invocate. Pe ele culoarea alb a fost înlocuită cu galben ca expresie a dorinţei de 
unitate a tuturor românilor, expresie a „comunităţii spirituale unitare" a locuitorilor 
din Transilvania, Ţara Românească şi Moldova - cum se exprima L. Roth25

• 

2. ROMÂNII BUCOVINENI ÎN APĂRAREA TRICOLORULUI 

Evenimentele care aveau să se deruleze până la plecare lui Bourguignon din 
Bucovina, în 1903, aveau să fie generic denumite, de Teodor Balan, ca fiind 
Prigonirea tricoloruluii". Această amplă mobilizare de forţe fusese determinată de 
Bourguignon după evenimentele din 1896, când studenţii junimişti ar fi adus 
ofensă mitropolitului Arcadie Ciupercovici, precum şi după evenimentele din 
aprilie 1899, când, acelaşi chiriarh fusese ţinta unor demonstraţii ale studenţilor, în 
gara Cernăuţi. De altfel, cunoscând rolul preoţimii în influenţarea şi organizarea 
maselor de români, mai ales ca urmare a succeselor obţinute în timpul vicariatului 
lui Morariu-Andrievici, autorităţile imperiale reprezentate prin guvernatorul 
Bucovinei, luaseră măsuri suplimentare de supraveghere a procesiunilor religioase 
şi a activităţii preoţilor români. Urmare a acestui fapt, uneori, supravegherea 
organelor de represiune era atât de stânjenitoare şi uneori agresivă, că împiedica 
desfăşurarea slujbelor religioase, aşa cum a fost cazul incidentului petrecut în 
12/24 ianuarie 1897, la Biserica Sfântul Nicolae din Suceava. Atunci, la slujba de 
arătare a Domnului, procesiunea a fost oprită datorită „stingheririi" produse de 
oamenii organelor de represiune. Ca urmare, consistoriul mitropolitan solicita celor 
de drept infonnaţii despre „întâmplarea neplăcută"27 • Ca urmare a evenimentelor de 
acest fel preoţimea română a resimţit nevoia organizării sale care să fie în ton cu 
„spiritul timpului"28

• 

Concomitent cu afinnarea conştiinţei naţionale a românilor din Bucovina s-a 
resimţit nevoia reorganizării Partidului Naţional, fapt care se realizase în toamna 

25 Ibidem, p. 868. 
26 Teodor Balan, Conflictul pentru tricolor - un capitol din istoria Bucovinei - 1898-1904. 

Fondul Teodor Balan, Arhivele Nationale ale Statului, cota 15. 
27 Arhivele de Stat ale Regiunii Cernăuţi (de aici înainte A.S.R.C.)., Fond 320, inv. 2, d. 258, f. 26. 
28 

•• Patria'', I, nr. 48, 19/31 octombrie 1897, p. I, articolul Înfiinţarea unei societăţi preoţeşti.· 
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anului 1897. Aceasta deoarece „un partid politic dacă voieşte să îmbrăţişeze 

viitorul ţării şi populaţiunii în al cărui nume se constituie, trebuie necontenit să 
lărgească cercul combatanţilor săi, gregari şi căpitani"29 . În fruntea partidului a fost 
aleasă o „dirigenţă" formată din deputaţii români din Dietă şi-n Reischtag, 
reprezentanţii districtelor româneşti şi directorul ziarului „Patria" - Valeriu Branişte. 
În teritoriu erau organizate comitetele districtuale ale partidului naţional, apoi cele 
din oraşe şi reprezentanţii de la nivelul localităţilor rurale. 

Pentru dezvoltarea vieţii naţionale „dirigenţa" partidului a hotărât prin şapte 
rezoluţii, nepublicate din motive obiective, antrenarea în forme specifice a cât mai 
multor membri ai societăţii româneşti din Bucovina în acţiuni cu caracter politic, 
social-economic şi cultural. Totodată, această organizare nu excludea existenţa 
societăţilor politice, în speţă „Concordia" (a cărei activitate trebuia stimulată şi 
multiplicată prin înfiinţarea unor societăţi similare). Toate aceste măsuri având 
drept scop scoaterea politicii românilor bucovineni de sub tutela autorităţilor 
„guvernului'', a autorităţilor imperiale şi eliminarea caracterului ei oportunist 
invocat de C. Loghin30 sau de către N. Iorga31

• În sensul celor invocate mai înainte, 
dr. Valeriu Branişte scria: „Voim să facem politică din voinţa liberă a poporului 
întreg şi nu din graţia guvernului a cărui artă de guvernământ se reducea la 
tradiţionalul divide et impera! sau „ duşmanii noştri ne tratează drept o masă inertă, 
incapabilă de a participa activ la conducerea destinelor ţării şi neputincioasă în 
cunoaşterea şi afirmarea drepturilor sale"32

. 

Alegerea unui nou comitet al partidului, în iunie 1898, avându-i ca membri pe 
Iancu Lupul (preşedinte), Modest Grigorcea şi Iancu Flondor (ultimul în calitate de 
vicepreşedinte) şi pe Nicu Blându (secretar), avea să impulsioneze activitatea politică 
a românilor bucovineni. Acest fapt se arată afirmarea pe scena politică a Bucovinei a 
unei noi generaţii politice a românilor reprezentată şi-n „dirigenţa" partidului prin 
George Popovici, Iancu Flondor şi directorul „Patriei" -dr. Valeriu Branişte. 

Tensiunea dintre români şi Bourguignon s-a accentuat pe parcursul anului 
1898 mai ales ca urmare a refuzului românilor de a mai accepta compromisurile ce 
se făceau până atunci în practica alegerilor, prin impunerea de către „guvern" a 
unor candidaţi favorabili politicii sale. Rezultatul a fost o politică fermă pe tărâm 
naţional, bazată pe un program unitar, ale cărei elemente de consolidare au fost 
generate şi de abuzurile guvernatorului Bucovinei prin susţinerea numirii a doi 
consilieri ruteni în Consistoriul mitropolitan (ianuarie 1899)33 şi prin sprijinirea 
„asaltului" rutenilor asupra Facultăţii de Teologie34

• Dar, ceea cea fost mai grav 

29 Apud Valeriu Branişte, În slujba Bucovinei, în slujba neamului românesc - Articole politice. 
Editie şi studiu introductiv Ioan Cocuz, [Suceava], Editura „Bucovina Viitoare", 1998, p. 52. 

30 C. Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918 (În legătură cu evolutia 
culturală şi politică), Cemăuti, Editura „Alexandru cel Bun", 1996, p. 197. 

31 N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Bucureşti, 1932, p. 134. 
12 Valeriu Branişte, op. cit., p. 53. 
33 A.N.l.C. -T. B„ d. 15, f. 460. 
34 Ibidem, f. 461-463. 
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decât cele invocate mai înainte, a fost acuzaţia de iloialism şi de purtare a 
tricolorului românesc, adresată de Bourguignon, de faţă cu mitropolitul 
A. Ciupercovici, preoţimii române la 18 august 1899, cu ocazia zilei de naştere a 
împăratului Frantz Joseph. Prin aceasta Bourguignon a încercat să-i înfricoşeze" pe 
români şi pe preoţii lor cu anchete disciplinare. În fapt, riposta elitelor politice şi 
culturale româneşti nu s-a lăsat prea mult aşteptată, culminând cu adunări de 
protest în decanatele Bucovinei şi cu marea adunare a preoţimii române de la 
30 octombrie 1899, de la Cernăuţi. Această din urmă manifestare invocată fiind un 
protest energic împotriva politicii guvernatorului de realizare a aşa-numitei 
„dreptăţi niveloare" (ausleichende Gerechtigkeil). 

Politica lui Borguignon se armoniza cu cea a primului ministru al Austriei -
Thun, care dorea să-i poată controla pe cei cinci reprezentanţi ai românilor din 
Camera imperială, pentru că: „Nici unui guvern nu poate să-i fie de tot indiferent 
dacă prin opoziţia tuturor deputaţilor români ar dovedi înaintea lumii, că un neam 
întreg trăieşte în stare de opresiune nesuportabilă"35 • Totodată, sesizăm o alianţă ce 
s-a realizat şi-n cadrul forţelor politice locale neromâneşti - Koko Wassilko 
(reprezentantul rutenilor) şi liberalii germani din Bucovina, grupaţi în jurul gazetei 
„Bukowinaer Nachrichten"36

• În acest context, G. Popovici şi Iancu Flondor au 
propus ieşirea românilor din majoritatea parlamentară vieneză, punct de vedere care 
nu era împărtăşit de toţi liderii români. Ion Lupul şi N. Volcinschi se pronunţau 
pentru o atitudine de espectativă şi rea_lizare a unor tratative între ambele tabere37

• 

Începând din august 1898, conflictul pentru tricolor îşi arătase primele 
semne. Un foarte zelos căpitan districtual de Câmpulung, pe nume Wolfarth, 
primise din partea unui grup de 14 evrei o sesizare, că de două zile, de când se 
desfăşura serbarea „Junimii", pe hotelul oraşului Doma fusese arborat „steagul 
românesc". Ca urmare, funcţionarul austriac a trimis ordinul ca tricolorul să fie dat 
jos. La serbarea cu pricina, aşa cum menţiona ziarul „Patria'', participaseră şi doi 
consilieri guvernamentali care nu se arătaseră deloc deranjaţi de arborarea 
tricolorului. În schimb, primarul oraşului resimţind pericolul „fugise" din localitate. 
„Paşa" de Câmpulung (cum era numit Wolhfarth de către redactorii ziarului 
„Patria") a stârnit mânia ziariştilor de la „Patria" cu atât mai mult cu cât tricolorul 
fusese arborat rară rezerve şi interdicţii la Rădăuţi, Suceava şi Cemăuţi38 . Era încă 

35 „Patria", III, nr. 280, 30 mai/I I iunie 1899, p. I. Deputaţii dietali şi cei din camera imperială 
s-au reunit o lună mai târziu dând publicaţii o „resoluţiune" care coordona „procedurile" guvernului 
îndreptate contra naţiunii române şi-şi propuneau să întreprindă paşii necesari pentru înlăturarea 
„situaţiei insuportabile, dăunătoare noţiunii române din Bucovina şi ameninţătoare pentru pacea din 
ţară". Cf. „Patria", III, nr. 284, 10/22 iunie 1899, p. I. 

36 Ibidem, p. 3. 
37 Ibidem, nr. 286, 16/28 iunie 1899, p. 4. 
38 Ibidem, 11, nr. 163, 9 I 21 august 1898, p. I. În articolul Serbarea Junimei se scria: „Suntem 

leali fii ai patriei şi credincioşi supuşi ai prealuminatului nostru Domn, dar ca români şi cine ne 
violentează în drepturile şi atributele noastre naţionale, ne ofensează adânc iubirea către patrie şi 
credinţa către tron". 
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vremea unei posibile concordii, când guvernatorului Bucovinei i se acordau 
circumstanţe atenuante de către ziariştii de la „Patria" care scriau: „Baronul 
Bourguignon este om nou în ţară şi mult mi-e teamă că toate intenţiunile sale bune 
se vor zădărnici prin faptul că un anumit grup de sfetnici, doritori a constitui o 
camarilă ocultă, caută să seducă pe prezidentul ţării prin informaţiuni false"39

• 

În ianuarie 1899, Bourguignon a căutat să se informeze, prin intermediul 
prefecţilor, cât de extinsă era purtarea tricolorului la „populaţia rurală românească" 
din Bucovina şi dacă brâiele tricolore făceau parte din costumul naţional40 • 

Partidul Naţional Radical Român adoptase, încă din 4 iulie 1898, principiul 
de a nu părăsi în nici un fel ideea luptei naţionale41 . Ca urmare dirigenţa partidului 
şi redactorii „Patriei" afirmau, în septembrie 1898, că „suntem gata a proceda 
mână-n mână cu guvernul dacă acesta recunoaşte fără rezerve loialitatea partidului 
naţional şi nu caută să ne decimeze prin protejarea unor subcurente artificiale din 
partidul nostru, suntem însă gata şi de luptă dacă e nevoie"42

• 

Începând din septembrie 1898 se confiscă primele articole ale ziarului 
„Patria", semn că guvernul îşi urmărea înfăptuirea politicii sale pas cu pas. La 
18 august 1899, guvernatorul Bourguignon a imputat preoţimii ortodoxe române 
faptul că aceasta purta tricolorul şi prin aceasta era neloială împăratului. Acest 
afront al guvernatorului Bucovinei a fost urmat de o suită de proteste ale 
intelectualităţii şi preoţimii române din Bucovina. Dr. Valeriu Branişte scria în 
acest sens: „Dăscălirea baronului Bourguignon nu ne va împiedica să purtăm şi mai 
departe tricolorul şi nici nu ne va opri să desconsiderăm şi mai departe pe 
nenorocitul de Arcadie cu prietenii lui". 

Într-o adresă confidenţială, trimisă către prefecţii din Bucovina, la 
6 noiembrie 1899, Bouguignon arăta: ,,Într-o adresă alcătuită în şedinţa preoţilor 
ortodocşi de naţionalitate română din 30 octombrie a.c. şi predată dlui arhiepiscop 
şi mitropolit, se susţine [„ .] cu prilejul dezbaterilor avute privitor la portul 
tricolorului românesc, accentuându-se loialitatea românilor bucovineni şi a clerului 
român din Bucovina, că nu se găseşte nici o familie de preot român, în care cel 
puţin un membru n-ar purta tricolorul menţionat"43 • Guvernatorul cerea în continuare 
să se cerceteze de către prefecţi dacă această afirmaţie din textul reprodus era 

39 Ibidem, nr. 170, 28 august I 9 septembrie 1898, p. I. 
40 A.N.I.C. - T.B., d. 16, f. 18. 
41 A.N.l.C. - Fond „Iancu Flondor" (de aici înainte A.N.l.C. - I.F.), d. 8, f. 8-10. În şedinţa din 

4 iulie 1898, Comitetul Naţional al P.N.R.R. adoptase la propunerea lui Iancu Flondor cinci rezoluţii 
care aveau drept scop afirmarea principiului naţional în activitatea tuturor reprezentanţilor românilor 
şi-i condamnau pe aceia, în cazul dat baron Nicu Mustaţă şi Eugen Stârcea. care renunţaseră la 
apărarea drepturilor româneşti în instituţiile în care funcţionau. Mai târziu, Mustaţă şi Stârcea şi-au 
dat demisia din conducerea partidului. Acest lucru s-a întâmplat la 15 august 1898. Cf. A.N.I.C. -
l.F .. d. 8, f. 13-14. 

42 Valeriu Branişte, În slujba neamului românesc - Articole politice, Ediţie şi studiu 
introductiv de Ioan Cocuz [Suceava], Editura „Bucovina Viitoare", 1998, p. 495. 

43 A.N.I.C. -T.B„ d. 16, f. 64. 
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adevărată. Sigur că rapoartele primite confinnau adevărul adresei invocate. Drept 
care măsurile punitive au început a se aplica. Alături de confiscările ziarului 
„Patria" s-au adăugat persecutarea elevilor români de la Şcoala Pedagogică din 
Cernăuţi pentru că purtau costumul popular românesc - în cazul fetelor - şi că 

aveau brâu tricolor la costum - în cazul băieţilor44 • În luna decembrie 1898, un 
jandarm din Câmpulung a oprit un elev afinnând: „Voi purtaţi cu mare drag brâiele 
tricolore, aceasta nu-i iertat, şi care va purta mai departe va fi pedepsit'.45

. 

O dată cu elevii au fost unnăriţi şi persecutaţi şi dascălii lor, mai ales cei din 
districtul Câmpulung, district în care sentimentul naţional era bine reprezentat. În 
epocă a fost bine cunoscut cazul profesorului Ioan Pâslea, originar din Banat, care 
a fost destituit, la intervenţia prefectului Wolfhfart, de la şcoala industrială din 
localitate, pentru că folosise la predare limba română şi organizase o colectă pentru 
elevii sărmani români. Mai apoi, acelaşi prefect, l-a ameninţat că nu va fi 
definitivat dacă mai îndrăznea să afişeze tricolorul46

• 

Nici ţăranii n-au fost uitaţi în acţi1,mile vexatorii ale autorităţilor imperiale. 
Astfel, ţăranii din Câmpulung, de la Biserica „Capu-Satului", au avut de suferit 
pentru că la serviciul divin, din 2 august 1900, la inaugurarea unei noi şcoli, 

purtaseră lumânări împodobite cu tricolor47
. De asemenea, în ziua de 1 mai 1899, la 

o petrecere dată în lunea Paştilor, jandarmul Anton Saner, din Stupea, a înscris 
într-un carneţel numele tuturor flăcăilor care purtau brâu tricolor, mai târziu aceştia 
au fost chemaţi în proces la judecătoria din Câmpulung, proces în care fusese 
implicat şi redactorul responsabil al „Patriei" - Erast Levescu. Martori la proces au 
fost Nica Donisă şi Costan Botuşan care au declarat că jandarmul amintit i-a 
ameninţat pe flăcăi cu pedepse, fapt confinnat şi de învăţătorul Nichita Jancă48 . 

Din cauza tricolorului avea să sufere şi preot dr. Gheorghe Mihuţă care la 
petrecerea organizată la 1 O februarie 1901, la Hotelul Langer, de „Însoţirea 
orăşenilor români" din Suceava a arborat drapelul romanesc49 alături de steagul 
Bucovinei. La intervenţia prefectului Sucevei, Wilhelm Rottenburg, tricolorul a 
fost confiscat. Atunci preotul Mihuţă a înlocuit drapelul luat de autorităţi şi a trimis 
o telegramă de protest guvernatorului Bourguignon. Telegrama invocată avea 
următorul conţinut: „Cetăţenii români din Suceava, protestează împotriva măsurii 
luate, cer satisfacţie şi doresc să fie înştiinţaţi despre măsurile ce se vor lua"50

. 

Drept urmare, curajosul preot a fost amendat cu I 00 de coroane şi audiat de 
Iulius Patok, cel care l-a înlocuit în funcţia de prefect pe Rottenburg. La audiere 

44 „Patria'', II, nr. 172, 2 I 14 septembrie 1898, p. I, şi nr. 173, 4 I 16 septembrie 1898, p. 3. 
45 Ibidem, nr. 211, 4 I 16 decembrie 1898, p. 2, articolul În contra tricolorului. 
46 Ibidem, nr. 218, 20 decembrie 1898 I I ianuarie 1899. 
47 Apud, Teodor Balan, Conflictul pentru tricolor, A.N.l.C. -T.B., d. 15, f. 512-513. 
48 Ibidem. 
49 Victor Morariu. Prigoana tricolorului românesc în Bucovina (Din amintirile părintelui 

dr. George Mihuţă) „Făt-Frumos", X, nr. 3, mai iunie 1935, p. 118-120. 
io A.N.l.C. - T.B., d. 15, f. 515. 
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preotul Mihuţă a susţinut cu multă demnitate drepturile românilor de a-şi purta 
însemnele naţionale şi a arătat că „Idealul unui popor nu poate fi călcat în picioare şi 
păstrarea calităţilor specifice naţionale este obligaţia cea mai sfântă a unui popor"51

• 

Un incident deosebit s-a petrecut plecându-se de la dreptul de a arbora 
tricolorul românesc la Udeşti, cu prilejul înfiinţării unei bănci naţionale. În această 
acţiune au fost implicaţi preoţii Eugen Sârbu, Ion Doroftei şi profesorul de la 
Liceul de Băieţi din Suceava - Eusebie Popovici. Cu această ocazie, prefectul 
Sucevei, Rottenburg, a afirmat pe un ton poruncitor: „Domnilor, plecaţi în 
România, în România să mergeţi. Aici e Austria52

• În urma acestui fapt au urmat 
numeroase procese ale căror rezultate nu se cunosc deoarece judecătorii au încercat 
să tergiverseze şi să aplice cele mai puţin aspre pedepse. 

În mod asemănător s-au petrecut lucrurile şi-n satul Costâna, jud. Suceava, la 
o adunare de constituire a băncii săteşti, convocată de boierul Dimitrie Popovici. 

Cu această ocazie pe primăria din localitate au fost arborate steaguri tricolore. 
Guvernatorul Bucovinei a cerut să se ia măsurile potrivite împotriva învăţătorilor 

şi a preoţilor, dar mai ales împotriva lui Grigore Filimon, „cunoscut agitator"53
. 

Cunoscutul preot Constantin Murariu a arborat steagul tricolor la 
11 /24 februarie 1901, cu ocazia constituirii băncii săteşti din Pătrăuţi. În urma 
rapoartelor comisarului Zierhafer, guvernatorul Bucovinei a cerut că împotriva 
ţăranilor trebuia să se procedeze cu îngăduinţă, iar împotriva intelectualilor cu 

51 Ibidem. 
52 Ibidem, f. 516. 
53 Ibidem, f. 518. I n presa vremii multe sunt referirile la Grigore Filimon. inspectorul băncilor 

săteşti implicat în incidentele legate de arborarea tricolorului cu prilejul inaugurării băncilor săteşti -
ca de exemplu la Udeşti şi Tişăuţi. Grigore Filimon, fiul unui ţăran din Rus-Plăvălar. era absolvent al 
Liceului din Suceava, cu studii universitare la Viena, a părăsit capitala imperiului înaintea ultimului 
examen, ce l-ar fi lăcut să devină profesor în Bucovina. Dar „durerea de pricirea neamului său din 
Bucovina l-a împins să-şi părăsească cariera sigură ce-l aştepta, să înveţe contabilitatea şi să alerge 
apoi, până la tragicul său sfârşit. prin atâtea comune din ară, spre a înfiinţa în ele bănci după sistemul 
Raiffeisen" - scria Constantin Morariu în Cursul vieţii mele - Memorii, Ediţie îngrijită, prefaţă, 
microbiografii, glosar şi note : prof. univ. dr. Mihai lacobescu, Suceava, Liga Tineretului Român din 
Bucovina, Editura „Hurmuzachi", 1998. p. 141-142. Teodor Balan în studiul său dedicat tricolorului 
arăta că „Dânsul convoacă adunări pentru înfiinţare de bănci săteşti, o acţiune care nu este decât 
«camuflarea propagandei indcepute pe teren naţional de partidul naţional român»'', cf. T. Balan, op. 
cit.; A.N.l.C. - T.B., d. 15, f. 517. Această opinie a lui T. Balan concordă cu cea exprimată de 
C. Morariu care arăta, în lucrarea citată, că pentru activitatea sa de „agitator" român, Grigore Filimon 
a fost trimis în faţa comandamentului militar din Lemberg. Preşedintele completului militar a încheiat 
anchetarea lui G. Filimon cu indemnul „Domnule, ce aveţi acolo în Bucovina de te progoncsc pentru 
lucruri atât de folositoare. Mergi înapoi în tara dumitale şi munceşte cum ai muncit!". Cf. C. Morariu, 
Cursul vieţii mele. Memorii, Suceava, Editura „Hurmuzachi", 1998, p. 142. 

Acţiunea de înfiinţare a băncilor sAteşti, în fapt de sprijinire a dezvoltării economice a ţărănimii, 
era susţinută de P.N.R.R din Bucovina, de Iancu Flondor şi ceilalţi membri ai dirigenţei acestuia. 
Dovadă Iancu Flondor a adus jertfh de bani pentru acest scop", iar mai târziu, în centrala băncilor săteşti. 
au fost cuprins alături de Flondor: E. Hurmuzachi, A. Berariu, M. Grigorcea, I. Onciul. Nicu Mustaţă, 
N. Blându şi T. rlondor. Cf. „Făt-Frumos". X, nr. 5 -6, mai-iunie 1935, p. 169-173. 
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multă asprime deoarece aceştia îşi dădeau seama de caracterul periculos al folosirii 
culorilor unui stat străin, pe când ţăranii, nu54

• 

La 1 septembrie 1899, la Rădăuţi, cu ocazia serbării „Junimii'', prefectul 
Patak, a găsit la intrarea în sală un steag tricolor. Cel care avea să răspundă pentru 
organizarea acestei serbări era Ion Nistor, care i-a răspuns prefectului amintit că o 
dată cu steagul austriac, arborat pe frontispiciu, se afla şi cel al „Junimii" -
societatea organizatoare- iar nu steagul românesc. 

Astfel de incidente în care au fost implicaţi tinerii junimişti au fost semnalate 
şi la Cernăuţi, Doma şi Siret55

. 

În epocă a stârnit vii nemulţumiri în rândurile românilor şi incidentul petrecut 
cu Koko Wassilko, care trecuse cu arme şi bagaje în tabăra ucrainenilor, acesta 
fiind din greşeală invitat de comitetul de organizare al unei serbări ai „Junimii" din 
Cernăuţi, în ianuarie 1900; Constatând greşeala, comitetul de organizare a anulat 
invitaţia. Atunci, Koko Wassilko s-a adresat guvernatorului Bourguignon, cu care 
se afla în bune raporturi pentru a i se repara nedreptatea ce i se făcuse prin anularea 
invitaţiei. Ca măsură de represiune, Nicu Flondor, membru în comitetul amintit şi 
frate a lui Iancu Flondor, a fost citat în faţa consilierului Johann Fekete pentru a 
răspunde în calitatea sa de funcţionar guvemamental56

• 

Cazuri mai mult sau mai puţin asemănătoare, legate de portul tricolorului, 
s-au petrecut şi la: Mihoveni, Tişăuţi, Bălăceana, Şcheia, Deia-Câmpulung, 
Rus Mănăstioara57 etc. 

Portul tricolorului devenise atât de extins, încât el era purtat cu mândrie de 
către fete - prin împletirea unor cocarde tricolore în păr58 - la serbările societăţilor 
studenţeşti sau ale asociaţiilor culturale şi economice ale românilor, sau era purtat, 
în mod deosebit, cu ocazia sărbătorilor religioase sau a unor evenimente deosebite 
din viaţa privată sau publică a românilor. Astfel, ca urmare a interzicerii portului 
tricolorului de către guvernator, ziarul „Patria" consemna, în anul 1899, o creştere 
deosebită a vânzărilor de panglici tricolore la magazinele şi prăvăliile din Suceava. 
Redactorii „Patriei" scriau cu bucurie: În vechea capitală a Moldovei aproape toate 
cetăţenele române poartă cu fală mândru nostru tricolor. A reînviat sentimentul 
naţional cel atât de mult adormit"59

• 

Pentru a-şi atinge obiectivele, guvernatorul Bourguignon a căutat să-i atragă 
de partea sa pe aceia din liderii românilor care se dovedeau a fi servili

60
, a împărţit 

cu „dărnicie" pedepse disciplinare pentru românii care erau în serviciul 

54 A.N.I.C. -T. B., d. 15, f. 519. 
55 „Patria", lll, nr. 315, 27 august/ 8 septembrie 1899, p. 9. 
~6 A.N.I.C. - T.B., d. 15, f. 521-522. 
57 Ibidem, f. 519. 
~8 Ibidem. 
59 „Patria", lll, nr. 296, 11 / 23 iulie 1899, p. 3. 
60 Ibidem, nr. 216, 16 / 28 decembrie 1899, p. I. 
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guvernului61 şi a început prigonirea lui Valeriu Branişte62 şi a ziarului „Patria" - în 
fapt conducerea Partidului Naţional Român - pentru că reuşiseră să genereze o 
mişcare naţională coerentă cu largă susţinere în rândurile variilor medii ale 
societăţii româneşti din Bucovina, cu susţinere deosebită în Regat şi-n 

Transilvania. 
Pe terenul luptei identitare, românii aveau să folosească intens prilejul oferit 

de lucrările Dietei Bucovinei unde, din 1898, ocupau o pondere importantă. Din cei 
31 de deputaţi dietali, 13 erau români, .14 foloseau ca limbă de exprimare gennana 
şi 4 limba rusă. Printre deputaţii noi aleşi în Dietă se numărau: G. Wassilko, 
G. Popovici şi Iancu Flondor. Ultimii doi deputaţi amintiţi au fost des invocaţi în 
presa vremii ca fiind foarte activi atât în Dietă, cât şi-n districtele în care fuseseră 
aleşi. Iancu Flondor a creat o deosebită impresie, deoarece şi-a ţinut primul discurs 
în Dieta Bucovinei în limba română. Acest fapt îl făcea pe unul dintre ziariştii de la 
„Patria" să scrie: „Plin de temperament şi foc juvenil, pătruns de o convingere 
nestrămutată, desfăşura oratorul în detalii procedeul guvernului local şi al 
organelor sale subalterne. Seria de probe ce o aduce dr. Flondor contra guvernului 
c nimicitoare. Fără deosebire de partid aplaudă şi aprobă deputaţii şi publicul"63

. În 
discursul invocat Iancu Flondor condamnase abuzurile funcţionarilor 

guvernamentali, caracterizându-le ca fiind „un rău moştenit şi pătruns până în 
măduva aparatului administrativ". De asemenea, tânărul politician condamna 
„agitaţiunile" folosite de guvern prin implicarea în acesta a unor „persoane 
potrivite". De.spre aceste persoane Flondor spunea ca nu sunt în stare a se 
entuziasma pentru ţară şi naţiune"64 • Între ameninţările folosite de Bourgmgnon era 
şi acela de genul: „Da oameni, înţelegeţi, Maj. Sa în anul acesta jubiliar a fost lovit 
foarte crunt prin moartea Împărătesei [asasinarea ei de către un anarhist - n.n]; nu 
aveţi priceperea aceasta, voiţi să-l supăraţi pe Împăratul şi mai mult alegând 
oameni care sunt duşmani ai guvernului'.65

• 

61 A.N.I.C. - T.B., d. 16, f. 65, primarul oraşului Cernăuţi, Kochanowski, îl admonesta pe 
preotul Dionisie Voronca pentru că participase la o demonstraţie îndreptată împotriva mitropolitului 
Arcadie Ciupercovici. 

62 Pentru a întregi imaginea măsurilor represive luate de Bourguignon împotriva ziarului 
.. Patria··. şi împotriva lui Valeriu Branişte, director al amintitului periodic, trebuie să spunem că 
poziţia lui Branişte era total incomodă pentru guvernator. De aceea, începând din vara lui 1899, 
Bourguignon şi apropiatii săi au pus la cale expulzarea lui Valeriu Branişte, pentru că doar 
confiscările de articole din „Patria", nu au dat rezultate îndârjindu-i şi mai mult pc români. Măsura 
expulzării directorului „Patriei" a fost precedată de cea a expulzării lui Victor Branişte, fratele lui 
Valeriu, student la Cemăuti şi apropiat mediilor „Junimii" şi acţiunilor de protest îndreptate împotriva 
lui A. Ciupercovici. Prin aceste măsuri se viza încetarea apariţiei „Patriei" şi s-au „pregătit" conditiilc 
semnării .,pactului cu romanii conservatori din partid - din anul 1900. Cf. C. Loghin, op. cit., p. 217; 
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 263-264. 

63 ,.Patria", li, nr. 218, 20 decembrie I ianuarie 1899, p. I. 
64 Ibidem, p. 2 -3. 
65 Ibidem. 
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Pe acest fundal se produc în continuare confiscări ale ziarului „Patria" şi se 
pune în aplicare ordonanţa guvernului de interzicere a portului tricolorului -
măsura în care era apreciată că ultragiază cele mai intime sentimente ale ţării şi 

[ale] populaţiunii66 . Toate acestea se produceau şi din convingerea pe care o avea 
Bourguignon că „furtuna identitară" românească ar fi fost una fără consistenţă şi 

importată de intelectuali din Regat şi din Ardeal (de altfel, o astfel de abordare o 
găsim şi-n istoriografia austro-germană din perioada contemporană). Ziarul 
„Patria" scria în acest sens: „Domnul Bourguignon (respectiv Wurfel) crede mai 
întâi: că curentul român naţional reprezenta prin domnii Popovici şi Flondor e 
izolat şi fără aderenţă în ţară, apoi atitudinea energică a «Patriei», mai ales în 
judecarea mitropolitului Arcadie [,] e izvorâtă numai din iniţiativa unor publicişti 
ardeleni, prin urmare, că prin îndepărtarea acestora ar înceta nemulţumirea 

exprimată în «Patria» şi s-a restabilit vechiul timp aşa de comod al domniei 
oportuniştilor români"67

• 

3. EVENIMENTELE DE LA 18 AUGUST 1899. REACŢIA PREOŢIMII 

ŞI A ROMÂNILOR BUCOVINENI 

Aşa cum scria Teodor Balan în lucrarea sa dedicată acestor evenimente68
, în 

ziua de 18 august a fiecărui an, de când domnea Frantz Joseph, pe tot cuprinsul 
Austriei, în toate capitalele provinciilor se săvârşeau servicii religioase la care luau 
parte guvernatorii şi cu suitele lor. Apoi, la sediile guvernămintelor, reprezentanţii 
confesiunilor, ai asociaţiilor culturale şi politice îşi depuneau omagiile. Procedând 
după acelaşi tipic, la Cernăuţi, în ziua de 18 august 1899, s-a întâmplat la fel. 
Mitropolitul Arcadie Ciupercovici, cu alaiul său, au prezentat omagiul preoţimii 
ortodoxe din Bucovina. Bourguigonon a găsit de cuviinţă să răspundă mesajului 
primit cu acuza de neloialitate şi cea de port a tricolorului, care reprezenta culorile 
unui stat străin, de către preoţimea română. Ciupercovici, în calitatea sa de şef al 
delegaţiei, nu făcut nici un gest de protest sau de replică la cele afirmate de 
guvernator, lăsând preoţimea română „stigmatizată"69 • 

Cele întâmplate la Cernăuţi de ziua Împăratului au fost răspândite în toate 
aşezările în care românii locµiau prin ziarul „Patria", care-şi exprima în termenii 
cei mai duri nemulţumirea faţă de faptul că Bourguignon îşi pennitea să dea 
românilor lecţii de patriotism. Totodată, redactorii „Patriei", în cazul de faţă, 
Valeriu Branişte, arătau că Bourguignon se înscrie într-o lungă listă a acelora care, 
trimişi de autorităţile centrale vieneze, până la sosirea în provincie nu ştiau mai 

66 Ibidem, nr. 234, 2 / 14 februarie 1899, p. I. 
67 Ibidem, III, nr. 278 / 279, 26 mai/ 7 iunie 1899, p. I. 
68 A.N.I.C. -T.8„ d. 15, f. 524. 
69 Ibidem. 
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nimic despre Bucovina, aceasta fiind pentru ei doar „o noţiune" geografică puţin 
clară70 • Era generaţiilor de tipul lui Bourguignon trebuia să se sfărşească şi 
guvernul central trebuia să numească oamenii care cunoşteau istoria şi locurile pe 
care aveau să le guverneze. 

Declanşarea evenimentelor de la 18 august 1899 se· realiza în condiţiile în 
care, începând cu 7 august 1899, poliţia şi jandarmeria conduse de Wtirfel, 
Wiedermann şi Kochanowski îl căutau pe dr. Valeriu Branişte spre a-l expulza din 
Bucovina. În acelaşi timp, publicaţia „Bukowinaer Bote", a germanilor creştini, 
demara ac~unea de apropiere de slavi făcând „servicii ţării şi populaţiei 

germane"71
• Această atitudine politică a germanilor bucovineni avea să se înscrie în 

planul guvernatorului de realizare a unei alianţe. germano-slave (rutene) în Dieta 
Bucovinei, opusă românilor, pentru contracararea pe această cale a atitudinilor 
politice. Atitudinea guvernatorului, la 18 august 1899, a dus la declanşarea uriui 
adevărat val de proteste ale preoţimii române din Bucovina. În prima fază a 
protestelor s-au făcut şedinţe sau adunări pe decanate. Primul s-a întrunit Decanatul 
Câmpulungului, la 31 august 1899. Preoţii întruniţi aici au trimis o telegramă pe 
adresa Consistoriului mitropolitan care consemna: „Adânc jignită în sentimentele 
ei cele mai intime prin răspunsul d-lui prezident ... I preoţimea din Decanatul 
Câmpulung, se simte necesitata a protesta"72

• În telegrama trimisa de Decanatul 
Gura Humorului, alături de formulele de loialitate faţă de împărat pe care preoţii 
înţeleseră să le exprime prin telegrame proprii, ocolindu-l pe mitropolitul 
Ciupercovici - se arăta: „Rugăm [,] conştienţi de dorinţele noastre sacre [,] 
patriotice [,] să binevoiască preavenerabilul consistoriu a interveni la locurile 
competente ca în viitoriul să nu mai provie suspinări neîntemeiate"73

. 

La protestele preoţimii române şi a articolelor din „Patria", a avut loc întrunirea 
deputaţilor români din Dietă şi Reichstag, convocaţi la 4 septembrie 1899, în clădirea 
din strada Ambros nr. 3, din Cernăuţi, de către E. Hurmuzachi şi dr. Iancu Flondor. 
Întrunirea avea drept scop combaterea atitudinii antiromâneşti exprimate de 
Wolfllart, (căpitanul celui mai românesc district în care fusese interzis tricolorul) prin 
formula „ich hasse die Romănien" şi afirmarea dreptului la simboluri naţionale a 
românilor bucovineni. Toate acestea afirmări ale conştiinţei identitare româneşti se 
făceau plecând de la ideea că fiecare „popor din monarhia noastră constituie o 
individualitate naţională şi-n calitatea aceasta îşi are culorile sale naţionale pe care le 
poartă în public de câte ori i se pare potrivit să facă aceasta"74

• 

Deputaţii români, întruniţi la 4 septembrie 1899, la Cernăuţi, au adoptat 
următoarea declaraţie: „Discursul prezidentului ţării [,] adresat în ziua natală a 

10 „Patria", III, nr. 308, 11 I 23 august 1899, p. I. 
71 Ibidem, nr. 305, I I 13 august 1899, p. I, articolul Goana contra dlui dr. Valeriu Branişte. 
72 AN.l.C. - T. B. , d. 15, f. 525. 
73 A.S.R.C„ fond 320, inv. 5, d. 261, f. 597. 
74 

•• Patria", III, nr. 312, 20 august I I septembrie 1899, p. I. 
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Majestăţii Sale [,] cuprinde o gravă inculpare a preoţimii române precum şi a 
familiilor acestora ... Deputaţii români conştienţi de neclintita fidelitate a românilor 
bucovineni către imperiu şi dinastie, declară energic că consideră alocuţiunea 
prezidentului ţării drept o vătămare gravă şi în nici un chip justificabilă a 
sentimentelor sale celor mai reale şi patriotice. Ei protestă cu toată tăria în contra 
unei astfel de supoziţiuni"75 . În Dieta Bucovinei, exprimând aceeaşi poziţie, dr. 
Iancu Flondor avea să declare că: „Noi, românii, nu ne putem lăsa bagatelizaţi pe 
acest pământ al istoriei româneşti"76• 

Protestelor din decanatele Câmpulung şi Humor, le-au urmat cele din 
Storojineţ, Siret, Fundu Moldovei, Stroieşti, Frătăuţii Vechi etc. În mod deosebit, a 
reţinut atenţia presei româneşti protestul din Decanatul Rădăuţiului, unde preotul 
Gheorghe Luţia a determinat o ripostă dâr7.ă, mai ales că acesta avea o bună 
experienţă în arena politică, unde se afirmase din 1897, prin susţinerea candidaturii, 
profesorului secundar Ilie Cărăuş împotriva guvernamentalului dr. Kipper. 

La I /13 septembrie 1899, preoţii ortodocşi români adresează un Apel prin 
care cer satisfacţia corespunzătoare, iar mitropolitul Arcadie Ciupercovici era 
considerat „beamter, umilit supus baronului Bourguignon, factorului Wiirfel şi al 
cetei întregi, care oblânduieşte Bucovina din palatul gubernial"77

• Această atitudine 
dârză a românilor, determinată de cuvintele jignitoare ale lui Bourguigon, i-au 
determinat pe Eudoxiu Hurmuzachi şi pe George Popovici să intervină pe lângă 
ministru preşedinte - contele Clary, pentru a înceta urmărirea preoţilor români în 
justiţie şi să înceteze anchetele disciplinare iniţiate de autorităţi. Parlamentarii 
români din Riechstag, împreună cu cei italieni şi cu încă doi parlamentari sârbi, au 
interpelat guvernul austriac, arătând că în urma cuvintelor jignitoare ale 
guvernatorului Bourguignon, preoţii români erau supuşi unor anchete judiciare. 
Urmarea acestei intervenţii, ca şi cea a lui G. Popovici şi a lui E. Hurmuzachi, a 
fost încetarea acţiunilor represive ale autorităţilor guvernamentale din Bucovina. 
Ulterior, o delegaţie de studenţi români din Viena compusă din D. Fargoci, 
C. Brediceanu şi E. Şluşanschi au mulţumit preşedintelui clubului parlamentar 
italian Malfatti, pentru sprijinirea cauzei româneşti în Bucovina78

• 

Majoritatea dietală formată din deputaţii aparţinând rutenilor, ruşilor, 

germanilor şi armeno-polonilor a reacţionat faţă de evenimentele în desfăşurare în 
Bucovina lunilor septembrie - octombrie 1899 şi au alcătuit o Rezoluţie prin care: 

- protestau faţă de „agitaţiile" „nemaipomenite" „transplantate" din partea 
dirigenţiei partidului român şi care erau îndreptate împotriva egalei îndreptăţiri a 
celorlalte naţionalităţi; 

- respingeau solidar „agitaţiunile" ca fiind periculoase pentru bunăstarea 
culturală şi materială a ţării. 

75 Ibidem, nr. 314, 25 august/ 6 septembrie, p. 1. 
76 Ibidem, nr. 31 S, 27 august I 8 septembrie 1899, p. I. 
77 Ibidem, nr. 317, 1/13 septembrie 1899, p. I. 
78 A.N.l.C. - T.B„ d. I S, f. 528. 

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



404 Marian Olaru 18 

Rezoluţia a fost semnată de: Skedl, Rott, Stefanowicz, Wassilko ş1 

Pihuleak79
• 

Deputatul Koko Wassilko căutând a folosi aceste momente pentru a-şi 
consolida poziţia şi pentru a fi pe placul apropiatului său, Bourguignon, a organizat 
împreună cu preoţimea ortodoxă ruteană o demonstraţie prin care locuitorii ruteni 
erau prezentaţi drept cei mai loiali supuşi din Bucovina. Totodată, preoţii ruteni au 
dat un vot de încredere mitropolitului Arcadie Ciupercovici şi guvernatorului 
Bourguignon. Prin această acţiune se urmărea în paralel şi consolidarea poziţiei 
rutenilor în Biserica Ortodoxă din Bucovina, concomitent cu împărţirea diocezei în 
două80 (acest din urmă deziderat al rutenilor a fost formulat încă de pe la 1892, 
ruşii „bătrâni" neîmpărtăşind acest deziderat al celor „tineri"). 

Pe acest fundal, de conjugare a eforturilor elitelor culturale ş! politice ale 
românilor bucovineni, a apărut apelul preotului Atanasie Procopovici din 
Drăgoieşti - Districtul Gura Humorului. Prin acest apel s-a chemat preoţimea 
română la organizare şi reabilitare pentru o „solidară şi împreună păşire"81 • Apelul 
amintit a creat imediat reacţii de răspuns din partea lui Bourguignon şi mai ales a 
mitropolitului Ciupercovici. Dar, deşi ameninţat în diverse moduri, A. Precopovici, 
plecând de la ideea ultragierii „drepturilor garantate de constituţie" şi-a continuat 
activitatea pentru ţinerea adunării proiectate. În susţinerea acestei adunări, ce a avut 
loc la 18/30 octombrie 1899, au depus importante eforturi: prof. Eusebie Popovici, 
dr. I. Ţurcan, preotul Artemie Berar, Dimitrie Ţopa şi Gavril Telega. 

Adunarea preoţimii ortodoxe române, desfăşurată în data de 18/30 octombrie 
1899, în sala de tir din Cernăuţi, a determinat un deosebit entuziasm în rândul 
românilor, a dirigenţei Partidului Naţional Român şi a studenţimii române din Viena -
care a urmărit înqeaproape aceste evenimente. Sub preşedinţia lui Eusebie Popovici, 
adunarea a adoptat o moţiune, care a fost semnată de 222 preoţi români şi a fost aleasă 
o delegaţie pentru a o înmâna mitropolitului Arcadie. În acest document se amintea că 
tricolorul era un simbol naţional înainte de făurirea statului modem româp şi că acesta 
nu fusese niciodată interzis - fapt care explică prezenţa lui în toate familiile preoţilor 
români. Interzicerea portului tricolorului a determinat extinderea portului său manifest 
de tot mai mulţi români bucovineni. Preoţii români respingeau acuzaţiile lui 
Bourguignon, fapt care determinase adunările pe decanate şi apelul la Consistoriul 
mitropolitan - dar care se bucuraseră de puţina receptivitate din partea celor în drept. 

Deşi la primirea delegaţiei preoţilor români la mitropolie Ciupercovici îi 
asigurase pe participanţi de obiectivitate, reacţia lui Bourguignon se înscria în cotele 
aşteptate: anchetarea preoţilor, cercetări ale jandarmeriei pe tema tricolorului, citaţii în 
instanţă 82 

etc. Reacţiile de apărare a preoţilor români persecutaţi au venit din partea 

79 
.,Patria", III, nr. 326, 24 septembrie I 6 octombrie 1899, p. I. 

80 Ibidem, nr. 328, 29 septembrie I 11 octombrie 1899, p. 2. 
81 Ibidem, nr. 317, 1/13 septembrie 1899, p. I. 
82 Ibidem, nr. 332, 8/20 octombrie p. 1, nr. 333, 10/22 octombrie, p. 2; nr. 337, 20 octombrie/ 

I noiembrie, p. I; nr. 345, 7/19 noiembrie, 1899, p. I 
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P.N.R.R. din Bucovina, a mareşalului Ţării (I. Lupul), a lui G. Popovici şi I. Flondor. 
„Patria'', principala publicaţie naţională a românilor din Bucovina, a apărut în 

nr. 365 din 1/13 ianuarie 1900, la cea de-a 49 confiscare de către autorităţi, cu 
tricolorul imprimat pe diagonala primei pagini83

• 

Conflictul generat de acuza portului tricolorului a trecut apoi prin faza implicării 
patronilor bisericeşti, convocaţi într-un congres, la Cernăuţi, la 1/13 noiembrie 1899. 
Aceştia au adoptat o moţiune prin care îşi exprimau loialitatea faţă de împărat, 

recunoştinţa faţă de atitudinea demnă a preoţilor români şi condamnau slăbiciunea de 
care dăduse dovadă mitropolitul şi cereau convocarea congresului bisericesc pentru a 
scoate această instituţie din starea gravă în care se găsea84 • 

Măsurile vexatorii ale autorităţilor imperiale împotriva celor care susţinuseră 
necesitatea portului tricolorului şi, prin aceasta, îşi afinnau conştiinţa identităţii 

româneşti, au continuat şi-n anii de după 1900, până la plecarea lui Bourguignon din 
funcţia de guvenator al Bucovinei (februarie 1903). Dar, până atunci, guvernatorul 
a~intit a reuşit să desfiinţeze „Patria" prin izgonirea lui Valeriu Branişte din 
Bucovina şi spărsese unitatea Partidului Naţional Român prin înţelegerea cu 
conservatorii români din acest partid- materializată prin pactul din 1900. 

Analizată în secvenţele ei şi prin consecinţele pe care le-a generat, mişcarea 
identitară românească din Bucovina, prin apărarea dreptului la însemne naţionale şi 
conservarea demnităţii naţionale afirmată pe temei istoric a detenninat: 

- o mişcare de emulaţie la nivelul elitelor şi al maselor româneşti din 
Bucovina; 

- afinnarea unei noi clase politice româneşti, recrutată din boierii patrioţi şi 
intelectualii fonnaţi după 1875; 

- sporirea rolului preoţimii române prin afinnarea dreptului de preemţiune în 
Mitrop'olia Bucovinei şi asupra Fondului Religionar Ortodox din 
Bucovina; 

- dezvoltarea unei solidarizări naţionale prin sprijinul românilor din celelalte 
provincii istorice româneşti. 

THE STRUGGLE FOR THE ROMANIAN TRICOULOUR ANO THE ASSERTION 
OF ROMANIAN NATIONAL IDENTITY IN BUKOVINA 

Abstract 

The author examines the Romanian national movement at the cnd of the I 9th century, i.e., the 

second stage ofthis kind, known as the Romanian political national movement in the historical Bukovina. 

83 Ibidem, nr. 345, p. I. 
84 Este ştiut că autorităţile imperiale n-ar fi agreat convocarea congresului bisericesc, mai ales 

că această instituţie fusese o modalitate de promovare a românismului în vremea lui Silvestru 
Morariu-Andrievici, fapt care determinase conflictul cu guvernatorul A. Pace. 
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Out of the Romanian manifestalions of identity, the material offers substantial informalion on 

the cultural, political, and national struggle or the assertion of the right to display the national insignia 

(lhe Romanian tricolour), a right thal was contested by the imperial authorilies and by the then 

Bukovina's govemor Frederich Freiherr Bourguignon. 
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FOLCLOR. ETNOGRAFIE. ARHITECTURĂ 

VECHEA DOINĂ BUCOVINEANĂ 
SAU DOINA DIN ŢINUTUL RĂDĂUŢILOR (II) 

FLORIN BUCESCU 

li. DOINA BUCOVINEANĂ ÎN CADRUL STILULUI BĂTRÂNEASCA 

a. Preponderenţa doinei asupra celorlalte genuri 

Între toate genurile muzicale din sfera melodică a Bătrâneştii, doina are cea 
mai mare mobilitate şi vitalitate, reuşind să-şi imprime caracterul specific în tot 
repertoriul folcloric rădăuţean, cu excepţia colindei. 

Născută într-un cadru stilistic unitar, ale cărei trăsături caracteristice au fost 
arătate, doina îşi ia materialul de construcţie (scări, formule melodice, ritmuri) din 
stilul melodic încetăţenit de veacuri, dar îl utilizează mai liber, adaptându-l la noi şi 
noi variante. Continua adaptare melodică a doinei fereşte întregul stil de osificare, 
de îngheţare, creând un climat de permanentă regenerare folclorică, care se 
răsfrânge şi asupra celorlalte genuri. De aici rezultă importanţa melodicii de doină 
în întregul stil: ea acoperă toată sfera poeziei populare locale-lirice şi epice. 
Această afirmaţie este dovedită de Antologia prezentei lucrări. 

Pentru a putea surprinde caracteristicile muzicale ale doinei rădăuţene am 
cules, transmis şi analizat în cadrul „Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei" 
din laşi, un mare număr de melodii de doină (300) din zonă şi din afara acesteia. 
Dintre acestea am selectat o parte pentru Antologie, ponderea având-o doinele 
rădăuţene. Am adăugat şi alte genuri din zonă (bocete, cântece de nuntă, cântece de 
leagăn), care folosesc acelaşi stil melodic. 

Numărul apreciabil de variante ale doinei rădăuţene, culese în ultimii ani, 
dovedeşte că ea se bucură de o mare vitalitate şi în zilele noastre. Un tabel 
comparativ va evidenţia apartenenţa doinei propriu-zise la stilul de Bătrânească, 
dar şi existenţa unor particularităţi (ex. 13 ): 

1. Doina propriu-zisă are structura melodică a celorlalte genuri de Bătrânească, 
fiind o parte organică a acesteia. 

2. Forma arhitectonică se bazează pe puţine rânduri melodice (1-2). 
3. Se manifestă o mare pondere a intervalelor de terţă mică, asociată cu 

secunda M. 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 407-444, Bucureşti, 1999 
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4. Sonoritatea specifică 1 limbii române predomină în aceste doine de tip 
BăLrâneasca ţesătura melodică. Nu cunoaştem în ţară alte melodii în care 
primordialitatea terţei mici, secundei şi cvartei perfecte să fie mai evidentă ca în 
BăLrâneştele rădăuţene (a se vedea în acest sens doina „Lele cu păru gălbui")2. 

b. Parlicu/arităţile pe care le relevă 

Acestea provin atât din apartenenţa la stilul melodic rădăuţean, cât şi din 
încadrarea doinei în genul improvizatoric, care impune propriile sale legi. De 
asemenea, lipsa unei funcţii precise, care ar cere o anumită atmosferă, motivată de 
situaţia obiectivă existentă şi de starea sufletească trăită de colectivitate în acea 
situaţie3 (la nuntă, la înmormântare), face ca în doină să se manifeste o mai mare 
libertate de creaţie şi interpretare. De aceea, doina rădăuţeană - ca gen neocazional-, 
nefiind constrânsă de rigorile funcţiei, se manifestă ca o melopee solistică în care 
improvizaţia este prezentă în toate compartimentele limbajului muzical. 

Melodica 

Scările caracteristice ale doinei sunt obligocordice ca şi în Bătrâneasca. 

Predominarea tritoniei anhemitonice de tip La, Fa#, Mi este şi mai evidentă, prin 
extinderea în sus - din aceasta se formează tetratonia (Ex.14). Altă triton ie, La, Sol, 
Mi, este mai puţin utilizată. Tricordia minoră Sol, Fa#, Mi este prezentă în câteva 
doine şi contribuie alături de tritonie, La, Sol, Mi, la formarea tetracordiilor 
(ex. 15). Modul de organizare a scărilor s-a configurat prin acumulare în sunetul 
principal Mi, nepermiţând evoluţia spre strucluri bitonale, ca în alte zone. Aşa se 
explică cadenţa permanentă a frazelor pe treapta I. Când la sfârşitul frazei apare Fa 
(tr. II), atunci este adus în trecere şi are o durată scurtă, pregătind încheierea 
secţiunii melodice. 

Scara pentacordică minoră reprezintă cel mai evoluat stadiu al doinei 
rădăuţene, dar nu provine din intonaţia specifică, ci din nevoia interpreţilor de a 
realiza o mai mare variaţie. Ambitusul doinelor nu depăşeşte cvinta perfectă, dar o 
mare parte se înscriu într-un ambitus de cvartă perfectă. Doina „Mă suiam pe 
delureli'.4 nu depăşeşte terţa Sol, Mi în cele 18 rânduri melodice pe care le 
cuprinde. Acest ambitus foarte restrâns ţine mai mult de modul particular de 
interpretare şi de starea sufletească a cântăreţului. 

A vând la bază structuri de scară cu puţine sunete, formulele melodice ale 
doinelor nu au un contur variat. În cadrul jaloanelor scărilor oligocordice, 

1 Gh. Ciobanu, Naţional şi universal în folclorul românesc. Studii de etnomuzicologie şi 
muzicologie, voi. I, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor. 1974, p. 37. 

2 Antologia muzicală, nr. 18. 
1 C. Breazul, Folclorul muzical, temeiuri etnice şi vocale. în voi. Muzica românească de azi. 

Bucureşti, 1939, p. 57. 
4 Antologie, nr. I. 
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interpreţii creează mereu alte modele, neadmiţând însă influenţe străine şi 
îndepărtarea tiparului moştenit. Aceasta a făcut să pătrundă greu în melodica de 
doină, aşa cum s-a văzut la compararea doinei din 1912 cu cea din 1971. 

Formulele melodice ale doinelor evidenţiază rolul important al terţei mici 
asociate cu secunda mare. Multe doine ar putea fi definite ca· nişte continue 
alternanţe de terţe mici La, Fa şi recitative pe Mi; considerăm această alternanţă un 
mod particular de existenţă a doinei rădăuţenes. 

În doina „Mă suiam pe delureli'.6, toate formulele melodice se structurează pe 
bitonul Sol, Mi, fiind de fapt şiruri de recitative pe So/ - întrerupte de recitative pe 
Mi - „Tot mă mustră cucuţu"7 are la bază Sol, Fa#, Mi. lată câteva formule 
melodice care au o mai mare circulaţie în doinele Bătrâneasca (ex. 16). 

Unii interpreţi fac să convieţuiască într-o doină ambele structuri tritonice (La, 
Fa#, Mi. La, Sol, Mi), dar în fraze diferite. E cazul doinei „Pi sub deal, pi cei 
costină"8 sau al doinei „Rău mă doare inima"9

, în care rezultanta este un tetracord 
minor, dar numai prin însumarea frazelor tricordice anhemitonice: La, Sol, Mi+ La
Fa#-Mi=La, Sol Fa#, Mi. 

Despre recitative se poate afirma că sunt alte modalităţi importante de 
exprimare muzicală, ceea ce conferă stilului caracter de parlando. În doina 
rădăuţeană, ele reprezintă factorul determinant al limbajului - unele doine sunt un 
lanţ de recitative pe două trepte - îmbogăţite cu scurte pasaje melodizate. 
Recitativele pot evolua pe Mi; La, Si, Sol - mai rar pe Fa# şi necaracteristic doinei 
(în schimb, e prezent în bocet). Recitativul Mi se impune, apărând după unul sau 
două rânduri melodice - ba chiar şi în fraze alăturate (ex. 17). 

În doina „Mamî, şepte feti ai", din 12 rânduri melodice, şase sunt recitative 
recto tono pe Mi, trei rânduri sunt recitative melodizate pe Mi, iar în celelalte 
predomină structura La, Fa, Mi10

• Acesta nu este un caz izolat între doinele 
rădăuţene. Recitativul recto tono pe întreaga frază nu se poate impune decât în 
cazul sunetului principal Mi. 

Peisaje vorbite 

Alături de formulele melodice şi de recitative, acestea contribuie la realizarea 
expresiei artistice. În toate cazurile, ele se desfăşoară pe un ambitus restrâns şi în 
aceeaşi poziţie: dedesubtul principal, într-o scară pariato spre cvinta inferioară. În 
pasajele vorbite nu se observă tendinţa de melodizare, aşa cum se întâmplă în doina 
propriu-zisă, de tip Mândrăjloare-i norocu, din zonele Câmpulung şi Năsăud. 

5 Ibidem, nr. I O. 
6 Ibidem, nr. I. 
7 Ibidem, nr. 35. 
8 Ibidem. nr. 20. 
9 Ibidem, nr. 32. 
10 Ibidem. nr. 8. 
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Locul şi frecvenţa apariţiei pasajelor vorbite sunt date aleatoric şi facultativ, 
în funcţie de preferinţa interpretului 11

• 

În doina „Hai mândruţă pân la garî", culeasă de la Nicolae Gh. Chelba din 
Vicovu de Sus12

, din 13 rânduri melodice, două fraze sunt pariate. Acelaşi 
interpret, într-o. altă piesă 1 3, foloseşte trei pasaje vorbite în numai opt rânduri 
melodice. Pasaje vorbite apar în alte doine, printre care „Sî-i dai, doamni, omului", 
culeasă de la Domnica Galan din Gălăneşti 14 , în frazele 6, 9, 12, 17, 20, 30. 
Folosirea liberă a pasajelor vorbite rezultă din faptul că, la acelaşi interpret, există 
atât piese cu fenomenul în discuţie, cât şi fără acesta. Versurile pariate sunt în 
primul rând un element de interpretare. În melodică nu au un rol constitutiv, în 
schimb, în forma arhitectonică, contribuie la structurarea secţiunilor. 

Trebuie remarcat faptul că recitativul pariat de doină nu se aşază niciodată pe 
un registru mai înalt, ca în strigăturile de joc, evoluând numai de la înălţimea 
tonicii sau a coardei de recitare înspre grav. Frecvenţa pasajelor pariate este mare 
în zona rădăuţeană faţă de alte zone15

• 

Sensul descendent al recitativului pariat îşi găseşte similitudini în mersul 
descendent al frazelor melodizate (ex. 18, a, b ). 

Frazele vorbite şi frazele cântate au profiluri intonaţionale constând dintr-un 
mers treptat până la secunda, terţa şi cvarta inferioară. 

Raportul secvenţial al celor două fraze este evident, deosebindu-se numai 
planurile sonore. Intonaţia versurilor pariate parcă imită fraz.a cântată. Dacă 

admitem că fraz.a pariată nu este o imitaţie a celei melodiz.ate ci de sine stătătoare, 
putem presupune că în melod~a doinei s-a plecat de la versul pariat spre cel 
melodizat. Şi atunci se pune întrebarea: oare într-un stadiu incipient, aceste cântece 
nu erau nişte recitări emoţionale, nişte strigări ritmate ale unor sentimente 
puternice? Aceasta au putut să se precizeze de-a lungul anilor, alcătuind scările 
prezentate. Dacă acceptăm acest punct de vedere, înseamnă că doinele rădăuţene, şi 
nu numai acestea, şi-ar putea găsi originea în recitarea ritmică sub impresia unei 
emoţii puternice. Aceasta ar putea explica abundenţa recitativelor în doine şi ar 
demonstra caracterul ei eminamente vocal, precum şi neacceptarea influenţei 

tehnicii fluierului, care are capacitatea de a lărgi morfologic şi sintactic16
, aşa cum 

s-a întâmplat la Câmpulung - Năsăud. 

În fond, încercarea noastră de a-i explica apariţia nu ar fi decât aplicarea, în 
cazul Bătrâneascăi, a unei teorii mai vechi - cea a vorbirii emoţionale. Cu ani în 

11 A. Vicol, Recitativul pariato în cântecele epice române, „Revista de etnografie şi folclor'', 
XXI, 1976, nr. I, p. 31. 

12 Antologie, nr. 13. 
n Ibidem, nr. 8. 
14 Ibidem, nr. 2. 
15 Ibidem, nr. 85. 
16 C. Zamfir, Despre obârşia şi filiaţia unor melodii de doină, „Studii de muzicologie". voi. 

VIII, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1972, p. 279. 
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unnă, K. Stumpf afirma că muzica s-a născut din „limbajul exclamativ al 
primitivilor'', din semnale sonore determinate de anumite împrejurări ale vieţii 17 • 

Aplicând această teorie la unele cântece primitive, Stumpf nu s-a putut 
debarasa de preconcepţia sistemului tonal octavian occidental şi, în loc să arate 
cum s-au născut scările simple din acest „limbaj exclamativ'', a renunţat în practică 
la el, considerând că o melodie indiană de patru sunete ar fi în gama Fa# sau Sol 
major, cu utilizarea numai a patru trepte. Pentru faptul de a fi aplicat „categorii 
apusene" în organizarea treptelor la indieni, a fost combătut de W. Wiora în studiul 
Alter als die Pentatonik ( 1956). Acesta din urmă, analizând ambitusul scărilor cu 
puţine sunete, care poate să fie şi extins în ciuda „inventarului sonor" restrâns, 
arată că în muzica primitivă sun „secunde" şi „terţe" aproximative „înainte de a 
deveni, în organizări diferenţiate, intervale precise, de exemplu, secunde mici" 18

• 

Caracterul „aproximativ" al secundelor şi terţelor denotă apropierea 
melodicii de limbajul vechi - şi prin aceasta avem o nouă confirmare a teoriei 
„limbajului exclamativ" a lui Stumpf. 

Presupunerea că şi în zona amintită rostirea „strigată" a unor cuvinte a putut 
determina apariţia unor variank de doină este susţinută de încă un argument care, 
de data aceasta, ţine de interpretare. Unii cântăreţi, mai ales bărbaţi, intonează 
doina atât de netemperat încât rezultanta muzicală parcă ar fi o strigare. 

În istoria tracilor, noţiunea de strigăt este consemnată în cadrul acelor 
„torelli" din muzica instrumentală. Hesychius defineşte „torelli" drept „strigătul de 
plângere cu fluierul al tracilor" 19

• Este evident însă că, în acest caz, termenul strigât 
era folosit în sens figurat, nelegat de accepţiunea dată anterior. 

Ritmica 

Ca pretutindeni în ţară, ritmica se încadrează în sistemul parlado-rubato. 
Existenţa variaţiei ritmice este o certitudine atât în cadrul unei singure piese, cât şi 
la nivelul genului întreg. În raport cu bocetul, variaţiile ritmice ale doinei sunt mai 
ample. 

Iată schema ritmică a doinei „Pe vale şi pe colnic", în care variaţia se observă 
de la un rând la altul, dar şi între emistihurile aceleiaşi fraze (Ex. I 9). 

Schema ritmică a doinei „Ciobănaş de la miori"20 indică preponderenţa 
combinaţiilor binare de tip diamb, antispast, ionic minor. Caracteristicile ritmice 
ale stilului par/ando-rubato nu sunt influenţate de textele poetice pe care le 
vehiculează. Prezentăm în continuare schema ritmică a doinei „Pi sub poalili 
padurii" din Remezău, Vicovu de Jos (ex. 20). 

17 K. Stumpf, Die Anfange der Musik, apud Gh. Merişescu, Curs de istorie muzicalii 
universală, voi. I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1964, p. 7. 

18 W. Wiora, Alter als die Pentatonik, Budapesta, Editura Academiei de Ştiinte Muzicologice, 
1956, (traducere în manuscris, nepaginată). 

19 Apud G. Breazul, op. cit„ p. 32. 
20 Antologie, nr. 103. 
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Atunci când melodica doinei este folosită în repertoriul nunţii, deşi nu 
părăseşte stilul parlando, cuprinde şi izoritmii, ca o consecinţă a cântatului în grup 
(ex. 21 ). 

Forma 

Primul rând melodic al doinei rădăuţene foloseşte de obicei intervalul la, Fa# 
şi se încheie pe tr. I. Al doilea rând îl reia pe primul, acordându-i un uşor caracter 
concluziv prin recitativizarea celui de la doilea emistih. În alte cazuri, rândul II este 
un recitativ recto-tono pe tr. I, având rolul de a încheia secţiunea. Recitativul pe tr. I 
nu are numai rolul de a încheia secţiunea, ci poate primi şi alte funcţii. 

În succesiunea rândurilor melodice ale doinei există atât periodicitate regulată, 
cât şi lipsa de periodicitate, caz în care se formează strofe elastice. Sunt doine cu 
secţiuni primare, binare, ternare şi chiar cu patru rânduri melodice. Reamintim doina 
„Ciobănaş de la miori". structurată pe o singură fra7ii21 sau varianta din două rânduri, 
„Mă suiam pi delureli", în care cele două rânduri melodice creează strofe elastice22

. 

Menţionăm că există şi doine cu forma strofică cristalizată. Existenta variaţiei în 
doina rădăuţeană a fost, de altfel, semnalată pentru prima dată în studiul: Un tip de 
doină specific Moldovei de Nord Contribuţii la cunoaşterea cântecului popular 
românesc, semnat de FI. Bucescu şi V. Bârleanu. 

Actul interpretativ 

Importanta interpretării este cunoscută în creaţia folclorică. fiind o sursă de 
noi variante. Doina se cântă nuanţat, variantele interpretate de femei remarcându-se 
prin delicateţe. Ornamentele de tipul apogiaturii simple şi a mordentului sunt 
utilizate în partea superioară a ambitusului. Există şi desene melismatice, dar 
melodia, fiind în esenţă silabică, nu permite predominarea acestora. Melismele 
apar, de regulă, pe ultima silabă a versului, printr-o coborâre treptată spre finală 
(5, 4, 3, 2, I sau 5, 4, 3, 2) sau ca ornamentare a tonicii. 

O altă trăsătură caracteristică a interpretării este intonarea netemperată a 
secundelor mari şi ~ici, ca şi alunecarea sunetului La spre La#. La femei, emisia 
vocală se apropie de cea cristalină, iar la bărbaţi este laringiană. Şi maniera de 
interpretare arată că melodica de doină, ca şi cea din alte genuri, se naşte din graiul 
viu folosit de localnici. 

Uneori, recitativele sunt spuse mai apăsat, folosind o emisie ce sugerează 
înălţimi muzicale precise. La unii interpreţi (Ileana Hasna) se constată intonarea 
bruscă a sunetului final, ceea ce face ca fraza melodică să se sf'arşească printr-o 
icnitură a vocii. În scopul realizării expresivităţii artistice sunt folosite şi pauzele. 
Ele sunt mai scurte între emistihuri şi celule melodice, iar între frazele muzicale pot 
depăşi durata unei pătrimi. 

21 Ibidem, nr. I. 
22 Ibidem, nr. I. 
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Fiecare interpret este şi un creator, care foloseşte, într-un stil personal, 
structuri ritmice şi melodice tradiţionale. Unii (Ecaterina Irimescu, Miron 
Pătrăuceanu) preferă structura La, Fa#, Mi. Ţugui Maria din Vicovu de Jos are 
tendinţa de melodizare, Ecaterina Şorodoc (Vicovu de Jos) utilizează recitativul 
melodizat între treptele V-IV, recitativ pe Fa# şi respectiv recto tono pe Mi. Stilul 
de interpretare al Aglaei Băimăcean se remarcă prin simplitate, claritate şi concizie, 
prin folosirea unui număr restrâns de elemente melodice (structura La, Fa#, Mi, un 
recitativ pe La, un recitativ pe Mi), ceea ce imprimă pieselor un înalt grad de 
expresivitate. 

Interpretarea doinelor de către solişti profesionişti şi de formaţiile 
instrumentale, pune în lumină următoarele tendinţe: extinderea scării - hexacord 
doric, octocord minor; renunţarea la rubato, transformarea strofei elastice în strofă 
fixă, grăbirea tempoului etc. 

III. RAPORTUL DINTRE DOINA BĂTRÂNEASCA ŞI MÂNDRA. FLOARE-I NOROCU 

Cele două tipuri bucovinene la care ne-am referit au anumite trăsături 
comune, dar şi deosebiri. În linii generale, deosebirile se referă la scară, ambitus, 
formule melodice, formă arhitectonică, ritm. Între toate diferenţele existente, cele 
de scară, formule melodice şi formă arhitectonică, primează. În zona Rădăuţi, 
tritonii şi tetratonii, formule melodice de o mare simplitate şi secţiuni de 1-4 
rânduri melodice; în zona Câmpulung - Humor, scară pentacordală, extinsă până la 
hexacordul doric, formule melodice cantabile şi formă cristalizată, ajungând până 
la 8 rânduri. 

Aceste diferenţe probează că doina rădăuţeană, având o melodică simplă, 
asemănătoare celei de bocet, aparţine unui strat melodic anterior tipului Mândră 
jloare-i norocu. 

Pentru a surprinde mai în amănunt raportul dintre cele două tipuri, propunem 
cercetarea comparativă a două doine rădăuţene: a) una arhaică, „Nu ştiu undi-i al 
meu bgini" (Vicovu de Sus, 1912) şi b) alta mai dezvoltată, „Trandafir crescut la 
moară", cu varianta Mariei Surupat. Procedăm astfel pentru că fenomenul doinei 
este viu, în dezvoltare la Rădăuţi şi prezintă unele aspecte evolutive. 

a) Paralelă între varianta arhaică „Nu ştiu undi-i al meu bgini" şi „Mândră 
floare-i norocu" (ex. 22). 

Se constată cu uşurinţă că în rândurile melodice ale primei doine sunt puţine 
elemente comune cu frazele ABCD din „Mândră floare-i norocu". În schimb, 
rândurile EFGH din tipul evoluat prezintă unele asemănări cu rândurile ABBvC din 
exemplarul rădăuţean, fapt care a determinat considerarea doinei rădăuţene ca un 
„subtip" al celei dezvoltate23

• Iată aceste asemănări şi concluziile care se desprind: 

23 Eugenia Cernea, Aspecte ale structurii particularităţilor şi evoluţiei doinei bucovinene. 
„Studii de muzicologie", voi. XV. Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1980, 
p. 325 şi 331. 
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I. Rândul melodic A (Bilca), respectiv E (Sadova) se prezintă, în mare, ca 
recitative pe treapta a patra a scării. Se deosebeşte: a) funcţia sintactică (incipit) la 
Rădăuţi, rând melodic intermediar la Sadova; b) modul particular de melodizare -
recitativul pe treapta a IV-a; astfel melodizat, este prezent nu numai în Bucovina ci 
şi în alte doine din ţară (ex. 23). 

2. Rândurile melodice F şi G (Sadova) trebuie notate cu F şi Fv, pentru că se 
constituie ca recitative pe treapta întâi. În doina de la Vicovu de Sus, acestora le 
corespund rândurile B şi Bv, cu o construcţie similară. Se ştie că şi recitativul pe 
treapta I caracterizează în general doina românească şi nu reprezintă o trăsătură 
particulară a doine bucovinene (ex. 24). 

Aşadar, recitativele pe treapta IV şi pe treapta I nu provin, în doina 
rădăuţeană, din tipul „Mândră floare-i norocu" ci din apartenenţa acesteia la genul 
doinei vocale româneşti. 

3. În ultimul rând melodic: H (Sadova) şi C (Vicovu de Sus), apare un pasaj 
realizat prin alunecarea vocii de la tonica Mi spre Si de jos. Diferenţa constă în 
faptul că la Sadova se remarcă tendinţa de melodizare a acestei fraze. 

Analiza de până acum nu demonstrează existenţa unei relaţii de filiaţie între 
doina bucovineană evoluată şi cea arhaică, ca de la „tip" la· „subtip". Ea probează 
în schimb, încă o dată, unitatea melodică a doinei româneşti prezentă pe tot 
teritoriul ţării noastre. 

Comparaţia anterioară relevă şi o concluzie: faptul că în anumite fraze, cele 
dinspre sfârşit ale doinei „Mândră floare-i norocu" există anumite elemente 
arhaice. De unde provin acestea? Desigur, din fondul muzical străvechi al doinei 
româneşti, care, în Bucovina, este deosebit de bine conservat în doina· rădăuţeană. 
Aşadar, în melodica doinei „Mândră floare-i norocu", originară din Năsăud, au 
pătruns probabil şi elemente locale ale vechii doine bucovinene, care odinioară a 
circulat şi în zona Câmpulung - Humor, dar acum este prezentă numai în zona 
Rădăuţilor. 

b) Paralelă între doina „Trandafir crescut la moară" (doină rădăuţeană mai 
evoluată la Bilca) şi varianta „Mândră floare-i norocu" (ex. 25). 

Doina „Trandafir crescut la moară" prezintă următoarele caracteristici 
muzicale: recitativ melodizat pe treapta a V-a - Si, cadenţă pe treapta I - Mi, în 
rândul melodic IA, secţiunea I; pasaj melodic coborâtor Si, Mi, cu recitativ pe Mi, 
cadenţă pe Mi, pe rândul melodic 2B, reluare variată a rândului melodic B, pe 
rândul melodic 3 Bv; recitativ pe treapta I, cu alunecare spre Si de jos, pe rândul 
melodic 4C; pe rândul melodic I Av, secţiunea a II-a se prezintă acelaşi contur ca în 
secţiunea I, de asemenea pe rândurile melodice 2 Bv şi 3 Bv; început de recitativ pe 
treapta I, iar în rest pasaj vorbit, pe rândul melodic 4 Cv; melodie desfăşurată în 
jurul lui Si b cadenţat pe Mi, pe rândul melodic I Av, secţiunea a III-a; pasaj 
melodic descendent (Si b - Mi), recitativ pe tonică, cadenţă pe Mi, pe rândul 
melodic 2 Bv; rând melodic vorbit, în afara primelor sunete, pe rândul melodic 3C; 
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rezultă 11 rânduri melodice grupate în trei secţiuni inegale. Doina „Mândră floare-i 
norocu" (Sadova - Câmpulung Moldovenesc) prezintă unnătoarele caracteristici 
muzicale: recitativ melodizat pe treapta a V-a, cadenţă pe Si pe rândul melodic I A, 
secţiunea I; recitativ melodizat pe treapta a IV-a, cadenţa pe Fa#, pe rândul 
melodic 2B; recitativ pe treapta a II-a - cadenţă pe treapta a IV-a (La), pe rândul 
melodic 3C; pasaj melodic (Si, Fa#), recitativ pe Fa# (tr. a II-a), cadenţă pe Fa#, 
pe rândul melodic 40; recitativ drept pe La (IV), cadenţă pe Sol, pe rândul melodic 
SE; recitativ drept pe Mi (tr. I), cadenţă pe Sol (III), pe rândul melodic 6F; pasaj 
melodic coborâtor (Si, Mi), recitativ pe MI (I), cadenţă pe Mi (I), pe rândul melodic 
7G; recitativ pe treapta I (Mi) terminat prin alunecare melodizată spre treapta a V-a 
inferioară, pe rândul melodic 8H; rezultă o secţiune cristalizată formată din 8 
rânduri melodice. 

Prin această comparaţie se deduce faptul că există şi alte asemănări în 
privinţa scării penticordale şi a formelor melodice din primul rând, bazate pe 
alternanţa La-Si (4-5). Predominante rămân însă deosebirile: caden.ţare continuă pe 
Mi (tonica), secţiunile de 4 rânduri melodice îmbinate liber cu cele de 3, pasajele 
vorbite mai liber, din doina „Trandafir crescut la moară", în opoziţie cu varietatea 
cadenţelor (5, 2, 3, 5, 2, 3, 1, 5) melodizarea pasajelor vorbite şi, în general, a 
formulelor melodice, secţiunea cristalizată (A, B, C, D, E, F, G) de 8 rânduri, 
prezentate în „Mândră floare-i norocu". 

Concluzia care se impune este că şi în această variantă rădăuţeană, mai 
dezvoltată, recunoaştem un exemplar mai vechi al doinei bucovinene decât varianta 
Mariei Surupat. La o concluzie asemănătoare a ajuns Eugenia Cernea24

, bazându-şi 
cercetarea pe o variantă şi mai amplă, culeasă din Bilca - Rădăuţi. Trebuie să 
reamintim că doina amplă nu este specifică zonei Rădăuţi, unde predomină 

exemplarele arhaice bazate pe tritonii şi tetratonii, situaţie consemnată anterior. 
Când apare un asemenea exemplar, acesta est datorat influenţei muzicii 
instrumentale, tehnicii de cânt, a fluierului. 

Astfel, în doina „Cântă cucu-n doi fagani"25
, Miron Părăuceanu (Straja), de 

80 de ani, atunci când interpretează cu fluierul, foloseşte un hexacord doric şi 

formule melismatice bogate, în PllSajele vocale se menţine numai în tritonii şi 

tetratonii. Posibilităţile mai largi ale fluierului nu au reuşit să influenţeze stilul 
vocal al acestui interpret. În schimb, Ilie Mihăilă din Bilca, de 82 de ani în 1969, 
atunci când cântă solistic vocal („Mândra mea di astă vară" şi „Vine sara, mă 
culc"}26

, utilizează numai tritonii şi tetratonii, iar atunci când însoţeşte vocea cu 
fluierul, apare şi scara pentacordală, nu numai la instrument, ci şi vocal. Tot ca o 
influenţă a fluierului, poate chiar de la radio, apare şi faptul că acest instrument a 

24 Ibidem, p. 106, 307. 
21 Antologie, nr. 59. 
26 Ibidem, nr. 45 şi nr. 4. 
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cântat, în 1969, doina „Oul, dul, dul"27 cu tritonii şi tetratonii, iar peste doi ani, în 
1971, în varianta imprimată de Ghizela Suliţeanu şi publicată de Eugenia Cernea28

, 

aceluiaşi text i-a adaptat o melodică foarte apropiată de tipul „Mândră floare-i 
norocu" (8 rânduri melodice A, B, C, O, E, F, G, H - liber aşezate). Remarcăm 
însă, că această variantă din 1971 este un caz unic, necaracteristic stilului doinei 
Bătrâneasca, imprimările făcute de noi neconsemnând-029

. 

Ideea aceasta este subliniată şi de analiza unor factori istorici şi geografici. 
Cele două văi, a Sucevei şi a Moldovei, s-au constituit de-a lungul secolelor în 
vetre umane, cu trăsături proprii de viaţă materială şi spirituală, inconfundabile, 
diferenţiindu-se în privinţa accentului în vorbire, a portului şi a obiceiurilor. Este 
cunoscut, de altfel, că bucovinenii din Obcinele Feredeu şi Mestecăniş şi din zonele 
mai înalte, aveau un statut aparte în cadrul statului feudal Moldova. Dimitrie 
Cantemir, în lucrarea Descrierea Moldovei, afirmă că în trei ţinuturi ale Moldovei 
- Câmpulung, Vrancea şi Tigheciul, locuitorii sunt ţărani „şi totuşi nu ascultă de 
nici un boier", alcătuind „un fel de republică". Câmpulungul din ţinutul Sucevei, 
„încins cu un lanţ neîntrerupt de munţi foarte înalţi, cuprinde cam 50 de sate, care 
toate au legi şi judecători aparte. Ei nu ştiu să sape ogoare, care în munţii lor nu 
sunt, şi toată munca lor stă în îngrijirea oilor"30

• 

Locuitorii zonei rădăuţene nu beneficiau de avantajele acestei autonomii, la ei 
existau moşii boiereşti şi mănăstireşti, iar oamenii îşi câştigau existenţa mai greu, 
din agricultură, lucrul la pădure şi din creşterea animalelor. 

Aşezările câmpulungene şi humorene au primit masiv băjenari ardeleni, pe 
când în zona Rădăuţi s-au stabilit puţini ardeleni31

. Aceştia au adus doina 
năsăudeană în Bucovina, iar vechea doină locală s-a putut menţine doar în zonele 
cu mai puţini refugiaţi ardeleni, adică în ţinutul Rădăuţilor. 

Raportarea doinei rădăuţene la alte zone 

Pe teritoriul Moldovei nu se găsesc alte tipuri melodice de doină atât de vechi 
ca cele de la Rădăuţi. Doina rădăuţeană este deosebită de cea din părţile 
Botoşani lor şi de tipul vocal din judeţul Iaşi32 • 

Doina din satul Hârtoape, comuna Vânătorii, judeţul Iaşi, se desfăşoară pe o 
scară extinsă (hexacord doric) şi prezintă asemănări cu tipul din zona Câmpulung 
Moldovenesc - Humor (ex. 26). 

27 Ibidem, nr. 4. 
28 Eugenia Cernea, op. cit„ p. 306-307. 
29 

Doinele menţionate în Antologie şi celelalte exemplare transcrise de noi demonstrează 
această situaţie existentă pe teren în zona folclorică Rădăuti. 

Jo Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere de Gheorghe Guţu, Bucureşti, Editura 
Academici, 1976, p. 30 I. 

31 I. Nistor, Băjenarii ardeleni în Bucovina, „Codrul Cosminului'', Buletin al Institutului de 
Istorie, an 11-111 (1925-1926), Cernăuţi, 1927, p. 469-527. 

32 
l.H. Ciubotaru. Silvia Ionescu, Vânătorii. Monografie folclorică. Iaşi. 1971, p. 43-44. 
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Scara doinei din satul Comi, judeţul Botoşani, este un octocord doric, iar 
formulele melodice o apropie de cântecul propriu-zis (ex. 27). În zona Piatra 
Neamţ, circulă variante evoluate de doină. Cel dintâi le-a consemnat - pentru 
aceste meleaguri-Gavril Galinescu33

• 

Sunetele caracteristice ale hexacordului doric Si-La (La# - Si) sunt folosite 
prin durate alungite, imprimându-se şi mai mult această scară (fonica re). Strofa de 
opt rânduri se încheie prin melodizarea frazei pariate (ex. 28). 

Raportată la situaţia din Moldova, se poate concluziona că doina de la 
Rădăuţi se prezintă ca o melodică unică, având o funcţie multiplă. 

În folclorul huţulilor din zonă, melodica doinei a pătruns venind de la 
populaţia românească majoritară şi se află în baladă, bocet, în cântecul propriu-zis 
şi în cel de nuntă, fără să constituie însă stilul melodic predominant34

• 

Extinzând raportarea doinei spre zonele Olteniei de Nord, Maramureş, Oaş, 
care deţin un folclor arhaic, se constată că există numeroase similitudini în privinţa 
scării, ambitusului şi formulelor melodice. Exemplele comparative pun în lumină, 
pe lângă trăsăturile comune, existenţa unor elemente specifice care diferenţiază 
cele trei tipuri de doină (Rădăuţi, Maramureş, Oltenia), diferenţele ţinând mai mult 
de preferinţa pentru unele formule introductive, anacruze, mod de ornamentare sau 
interpretare (ex. 29). 

Asemănările doinei rădăuţene cu „cântecul lung" gorjenesc şi cu „horea lungă" 
din Maramureş l-au preocupat pe muzicologul Gh. Ciobanu, care le categoriseşte în 
similitudini de: 1) tenninologie - cântec lung (Oltenia), hore lungă, hore bătrânească, 
hore trăgănată (Maramureş, Oaş) şi cântec trăgănat, Bătrâneasca (Rădăuţi); 2) tehnica 
de execuţie - Oltenia şi Maramureşul folosesc loviturile de glotă; 3) structura modală 
- tritonii şi tetratonii în toate cazurile; 4) fraze-pariate, cu alunecări spre secundă, 
terţă şi cvartă inferioară la doina oltenească şi bătrânească. 

Aceste similitudini muzicale35 au permis emiterea unei ipoteze asupra originii 
tipurilor de doină din nordul ţării, după cum se va vedea la capitolul Concluzii. 

CONCLUZII 

Cercetările de folclor muzical, efectuate de noi în zona Rădăuţi, şi bogatul 
material cules demonstrează existenţa unui stil melodic unitar, denumit de localnici 
Bătrâneasca, prezent în genurile de aici: doină, bocet, cântec de leagăn, cântec 
propriu-zis, cântec de nuntă, excepţie făcând colinda. 

33 Muzica în Moldova, în voi. Muzica românească de azi, Bucureşti, 1939, p. 676. 
34 Eugenia Cernea, op. cit„ p. 327-328. 
35 Gh. Ciobanu, Folclorul - dovadă a vechimii şi continuităţii poporului român pe aceste 

'meleaguri, .,Muzica", 1980, nr. 6, p. 4. 
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În prezent, stilul amintit este interpretat de ţărani, care creează noi şi noi 
variante, în limitele unor caracteristici proprii: scări oligocordice, de tipul tritoniilor 
şi tetratoniilor; fonnă arhitectonică redusă ( 1-4 rânduri melodice ). 

Aceste trăsături specific muzicale, dar şi caracterul unitar şi funcţia multiplă a 
melodicii de Bătrânească dovedesc apartenenţa ei la stratul muzical arhaic. 

În cadrul stilului local rădăuţean, genul cel mai reprezentativ şi mobil este al 
doinei vocale, care vieţuieşte într-o mulţime de variante muzicale. 

În melodica doinei de tip Bătrânească, foarte simplă, ca şi cea a întregului 
stil, tritoniile şi tetratoniile stau la baza celor mai multe formule melodice, iar 
recitativele pe treapta I şi pasajele des întâlnite îi dau un caracter parlado. 

În procesul de creaţie a doinelor se observă o mai mare libertate în mânuirea 
materialului muzical specific bătrâneascăi, decât în celelalte genuri locale. Astfel, 
în procesul interpretării, cântăreţii populari pot crea şi doine vocale, care evoluează 
pe bitonul Sol-Mi (ex. „Mă suiam pi delureli")36 sau pe tricordia minoră Sol- Fa# 
- Mi (ex. „Tot mă mustrî cucuţu")37 . 

Adeseori pot apărea scări mai „evoluate" de tip tetracordal şi pentacordal. De 
remarcat că aproape toate rândurile melodice se încheie cu tonica Mi (Re), 
terminaţiile pe Fa ale unor fraze având caracterul unor treceri grăbite spre Mi (Re). 

Fonna arhitectonică a doinei Bătrâneasca se constituie din secţiuni cu puţine 
rânduri melodice ( 1-4) aşezate improvizatoric, iar din când în când şi strofic. 

Melopeea doinei rădăuţene se prezintă ca un lanţ de terţe mici, inferioare, 
asociate cu secunde mari descendente, întrerupte de fraze recitative pe I sau de 
pasaje vorbite (de la cinci în jos). 

În restul Bucovinei, doina rădăuţeană, ca şi stilul căruia îi aparţine, nu are 
corespondent, menţinându-se doar pe valea Sucevei - în satele care se situează la nord 
de linia imaginară ce ar trece prin Rădăuţi (în celelalte zone bucovinene, lipsind). 

Raportând doina de tip Bătrâneasca la tipul bucovinean Mândră jloare-i 
norocu, din zona Câmpulung Moldovenesc - Humor, se constată existenţa unor 
deosebiri importante: 

a) tipul Mândră jloare-i norocu evoluează pe o scară pentacordală minoră 
(extinsă până la hexacord doric), pe când cel rădăuţean utilizează scări oligocordice 
- tritonice, tetratonice şi, mai rar, tetracordice; 

b) forma amplă existentă în primul tip (3-8 rânduri melodice) contrastează cu 
cea a doinei rădăuţene, care se bazează pe secţiuni reduse (1-4 rânduri melodice); 

c) sistemul ritmic parlando-rubato, comun ambelor tipuri, demonstrează mai 
multă libertate a frazelor ritmice (la Rădăuţi); 

d) tipul Mândrăjloare-i norocu are mai multă cantabilitate şi melodicitate, pe 
când la Rădăuţi se impune caracterul recitativ cu melodizări simple, realizate mai 
ales prin terţe mici descendente, de unde doina capătă gravitate şi dramatism; 

36 Antologie, nr. I. 
37 Ibidem, nr. 35. 
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e) doina rădăuţeană face parte dintr-un stil melodic unitar, aflat mai ales în zona 
amintită, pe când tipul Mândră jloare-i norocu mai circulă în Năsăud şi Moldova, 
fiind, la origine, adusă de năsăudeni şi nu predomină asupra celorlalte genuri. 

Chiar şi din această analiză comparativă, schematică şi succintă. se constată 
că în zona Rădăuţi se menţine un tip arhaic de doină bucovineană, iar doina 
Mândră jloare-i norocu reprezintă o etapă mai târzie în dezvoltarea doinei, apărută 
o dată cu venirea ardelenilor şi constituirea aşezărilor acestora în Bucovina. 

În doina rădăuţeană recunoaştem vechea doină bucovineană. Aşadar, se 
impune o reconsiderare a ideii că vechea doină bucovineană ar fi dispărut şi o 
revizuire a metodei de cercetare etnomuzicologică, astfel încât concluziile să fie 
ex.puse numai în urma unor complete anchete de teren, nu numai în zona 
respectivă, ci şi în cele învecinate. 

Tipul mai nou Mândră jloare-i norocu pare a fi moştenit din vechea doină 
bucovineană doar pasajele vorbite şi unele rânduri melodice în care predomină 
structuri tritonice şi tetratonice. 

Este neîndoielnic că pasajele vorbite din Mândră jloare-i norocu vin din 
vechea doină bucovineană: în variantele din Năsăud, locul de origine a doinei 
evoluate, nu există pasaje vorbite, pe când în vechea doină bucovineană de la 
Rădăuţi se remarcă, la mulţi interpreţi, preferinţa pentru ele, fiind un mijloc. 
important de exprimare muzicală. 

Doina veche bucovineană a dispărut din zona Câmpulung Moldovenesc -
Humor o dată cu dezvoltarea tipului năsăudean. Sunt însă şi cazuri izolate de 
supravieţuire a doinei vechi, cum se observă în varianta din Fundu Moldovei, 1928. 
(culegere de G. Breazul) şi în alta, culeasă din comuna Botoşana, în 1934 
(C. Brăiloiu)38 • 

Dacă admitem că doina veche bucovineană trăieşte în forma variantelor 
rădăuţene, atunci considerarea acesteia ca „subtip" al doinei Mândră jloare-i 
norocu, nu are nici o justificare, fiind cu totul neavenită. Vechea doină nu poate fi 
socotită un subtip al celei mai noi. 

Concluziile noastre despre doina vocală converg cu cele expuse în două 
studii de profesorul Gh. Ciobanu39

. Şi Eugenia Cernea consideră că vechea doină 
bucovineană se află la Bilca - Rădăuţi, dar în argumentarea acestei idei se bazează 
doar pe puţine melodii, din care trei sunt jocuri vocale, o melodie de nuntă, iar 
doina „Vini sara, un' mă culc" aparţine tipului Mândrăjloare-i norocu

40
• 

Doina Bătrâneasca nu este un fenomen singular în cadrul doinei româneşti. 
După tipul evoluat îşi găseşte corespondent în Năsăud şi Moldova, mergând chiar 

38 Transcrierile au fost efectuate şi publicate de Eugenia Cernea în op. cit„ p. 326 şi 325. 
39 Note de lector: Caietele Arhivei de Folclor, „Muzica", 1980, nr. 3, p. 35-36; Gh. Ciobanu, 

Folclorul, dovadă a vechimii şi continuităţii poporului român pe aceste meleaguri, .,Muzica", nr. 6, 
1980, p. 1-5. 

40 Eugenia Cernea, op. cit„ p. 306, 307, 315, 316, 318, 319. 
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până în Muntenia şi Oltenia, vechea doină bucovineană are similitudini cu alte 
zone ale ţării: Maramureş--Oaş şi Oltenia de Nord (Gorj), aşa cum au evidenţiat 
exemplele comparative. 

Înrudirile melodice între zone folclorice îndepărtate (cum sunt Rădăuţi, 
Maramureş--Oaş şi Oltenia de Nord) demonstrează încă o dată unitatea folclorului 
românesc, despre care I. Cocişiu spunea că este veche ca poporul însuşi41 . 

Ipoteza strămutării unor triburi dacice din zonele ocupate de romani în 
secolele 1-11, spre cele libere din nord42 şi, prin această strămutare, menţinerea 
peste secole a asemănărilor arătate, aduce noi argumente în favoarea vechimii şi 

unităţii folclorului nostru. 
Descoperirea stilului muzical Bătrâneasca şi, în cadrul acestuia a vechii 

doine bucovinene reprezintă o contribuţie la cunoaşterea cântecului popular 
românesc în aspectele lui evolutive. 

DIE ALTE BUKOWINER „DOINA" ODER DIE „DOINA"' 
AUS OEM RADAUTZER GEBIET (II) 

Zusammenfassung 

Das Studium Die alte Bukowiner Doina ader die Doina aus dem Radautzer Gebiet bezieht sich 
auf die Existenz. die Entwicklung und die Andauer eines einheitlichen melodischen Stils. den Florin 
Bucescu im Radauczer Gebiet getroffen hat und der von den Einheimischen „Bătrâneasca" 

(Volksballade) gcnannt wird. Der melodische Stil der „Bil.trâneasca" wird von den Bauem gesungen, 
die immer neuere Varianten im spezilischen Rahmen des Stils arfinden. Der Meinung des Autors 
nach. beweisen die spezifischen musikalischen Kennzeichen, der einheitliche Charakter und die 
mehrfachc Funktion der Melodik der „Bătrâneasca", dass diese zur archaischen musikalischen 
Schicht gehort. 

Zu diesem Studium werden noch einige Lieder aus der Musikalischen Anthologie hinzugefugt; 
diese Anthologie bereitet Florin Bucescu fllr den Druck vor. 

41 I. Cocişiu, Folclor din Târnava Mare, Sighişoara, 1943. 
42 Gh. Ciobanu, op. cit., p. 5. 
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OLEOLEO,FRATI PELINI 
5fro;3, !911 
)17f~~ ::Jg!aia ,59 
Culeg. J. '}{ .~ 
Mq. 278, I,!5 
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LELI CU PĂRU GALBÎN 
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CUCULE CU PANĂ .SURĂ 
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CorlBla, 1975 
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BAZELE SISTEMULUI FORMAL AL ARHITECTURII 
BISERICEŞTI DIN MOLDOVA 

DAN PĂCURARIU 

Arhitectura zonei ortodoxe a Europei (sau, cum mai poate fi numită, a 
„ambianţei bizantine") prezintă doar o relativă unitate de stil. La fel ca şi în 
Occident, unde Goticul, bunăoară, manifestă importante variaţii formale, atât în 
funcţie de perioada sa de dezvoltare (cel primitiv şi cel flamboyant, de exemplu), 
cât şi de aria geografică de manifestare (Goticul din Île-de-France, cel din Franţa 
meridională, cel din Anglia sau cel din Italia, ultimul manifestând cea mai mare 
autonomie faţă de prototipurile considerate a fi producţiile din jumătatea de nord a 
Franţei). Aria largă de manifestare şi durata mare de existenţă (în multe cazuri până 
în secolul al XIX-iea) au făcut ca arhitectura de inspiraţie bizantină să prezinte 
variaţii naţionale şi locale semnificative. 

O dată cu adoptarea creştinismului ca religie oficială de stat în Imperiul 
Roman, în urma Edictului de la Milano, din 313, al împăratului Constantin cel 
Mare, tipurile de clădiri de cult ce se elaborează şi se dezvoltă în secolele al IV-iea 
şi al V-lea sunt cele în forma de cruce latină (în special în varianta bazilicii, adică a 
unei construcţii cu un număr impar de nave, cea centrală fiind sensibil mai înaltă 
decât cele laterale), cruce greacă şi cu plan central, ultimele dotate sau nu cu un 
deambulator inelar. În aceste secole, atât în Orient cât şi în Occident se folosesc 
toate soluţiile planimetrice şi volumetrice amintite mai sus. Treptat însă, pe măsură 
ce diferenţele dintre cultul oriental şi cel occidental încep să se facă simţite, 

arhitectura occidentală va opta pentru primele două variante de plan (din care vor 
rezulta ulterior şi derivate, precum tipul bisericii-sală sau cel al bisericii-hală), iar 
cea orientală, mai ales cea din zona constantinopolitană, pentru varianta crucii 
greceşti, cu derivat important planul zis „în formă de cruce greacă înscrisă". Au 
existat şi soluţii de compromis, precum cea adoptată la bisericile Sf. Sofia şi 

Sf. Irina din Constantinopol, unde s-a ales o soluţie hibridă, între bazilică, plan 
central şi cruce greaca înscrisă. 

În zonele mai îndepărtate de Bizanţ, modelele constantinopolitane au suferit 
transformări importante, sau chiar au primit influenţe notabile din cadrul artei 
paleocreştine romanice şi ulterior gotice din Occident, rezultând frecvent tipuri de 

Analele Bucovinei. VI, 2, p. 445-449, Bucureşti, 1999 
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sinteză, cu un ridicat grad de autonomie faţă de sursa de difuzare. Acesta este cazul 
arhitecturii sârbeşti din secolele XIII-XIV, unde influenţa arhitecturii romanice 
târzii (Biserica din Decani) venită pe filieră italiană este semnificativă. De 
asemenea, în cazul arhitecturii ruse din prima fază (sec. XI-XIII), se pot identifica 
influenţe romanice notabile, atât în ceea ce priveşte conformaţia generală a 
volumului arhitectural, conceput după schema bazilicală cu tribune deasupra 
navelor laterale (Sf. Sofia din Kiev, Sf. Sofia din Novgorod), cât şi în ceea ce 
priveşte plastica arhitecturală (Biserica Adormirii de pe Nerl din Bogoliubovo). 

Una dintre sintezele cele mai interesante este cea realizată în cadrul 
procesului de elaborare a modelelor planimetrice şi spaţial-volumetrice ale 
arhitecturii moldoveneşti. Astfel, Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Rădăuţi, cel 
mai vechi monument păstrat din arhitectura Moldovei, este deosebit de 
semnificativ în acest sens. Construcţia, realizată în vremea lui Bogdan I, a primit ca 
adaos doar un narthex, datat 1599, şi reprezintă o adaptare interesantă a tipului 
bazilical: naosul, cu trei travee, este împărţit în trei nave (cea din mijloc, mai 
înaltă). Nava centrală este acoperită cu o boltă semicilindrică, consolidată pe 
fiecare travee cu arce-dublou, pe când navele laterale sunt acoperite cu bolţi 

semicilindrice cu axa perpendiculară pe cea a navei centrale. Soluţia bolţilor 

semicilindrice cu axa perpendiculară pe axa longitudinală a construcţiei poate fi 
întâlnită la o capodoperă a arhitecturii romanice franceze, Biserica Saint-Philibert 
din Toumus. Deasupra navelor laterale, biserica din Rădăuţi este prevăzută cu 
tribune ce nu sunt însă deschise nici spre nava centrală, nici spre exterior1

• Corul 
este format dintr-o travee dreaptă şi o absidă cu trei laturi. Pronaosul, separat de 
naos printr-o diafragmă, are o alcătuire asemănătoare cu cea a naosului, dar este 
redus doar la două travee. Încă de-acum se poate remarca tendinţa de dezvoltare a 
clădirii după o axă longitudinală, necaracteristică artei ambianţei bizantine, precum 
şi cea de fragmentare a spaţiului interior în încăperi distincte, separate prin ziduri. 
Interesantă este însă la biserica din Rădăuţi soluţia de compromis între tipul 
bazilical, caracterizat prin unitate spaţială, şi cel de împărţire a interiorului în 
subspaţii. Tipologic, clădirea este o pseudobazilică (sau o biserică având naosul 
obscur), deoarece ansamblul navelor laterale şi al aşa-ziselor tribune de deasupra 
lor este suficient de înalt pentru a nu mai permite luminarea navei centrale pe 
deasupra. Şi aici, analogiile cu arta romanică sunt importante, întrucât tipul de 
pseudobazilică este frecvent folosit în epoca romanică, mai ales în Franţa (în 
Auvergne, bisericile Notre-Dame-du-Port din Clermont-Ferrand, Saint-Paul din 

1 S-a semnalat şi asemănarea acestora cu pseudotribunele unor biserici romanice din 
Transilvania. Vezi Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1983, p. 160. Dimpotrivă, Gheorghe Curinschi-Vorona vede, la 
biserica din Rădăuţi, şi influenţa „tipului bizantin în cruce greacă înscrisă", în ceea ce priveşte 
„dispoziţia transversală a bolţilor din traveile colateralilor". Vezi Gheorghe Curinschi-Vorona, Istoria 
arhitecturii în România, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981, p. I 02. 
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Issoire, Notre-Dame din Orcival, Saint-Nectaire, Saint-Satumin etc., în Midi 
bisericile Saint-Semin din Toulouse, Sainte-Foy din Conques etc.), dar şi în Italia 
(Sant' Ambrogio din Milano). 

Cu toate acestea, Biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi este un edificiu atipic 
pentru arhitectura Moldovei, neavând succesori direcţi. Clădirea care va sta la baza 
dezvoltării acesteia în secolele XV-XVII este însă Biserica Sf. Treime din Siret, 
construită probabil în al treilea sfert al secolului al XIV-iea, ea fiind prima biserică 
moldovenească de plan trilobat. De fapt, atât în Muntenia, cât şi în Moldova, tipul 
trilobat va fi cel predilect după încercări de adaptare la cerinţele locale a tipului 
bazilical (în Moldova, o dată cu construirea Bisericii Sf. Nicolae din Rădăuţi) şi în 
Muntenia a modelului de origine constantinopolitană a crucii greceşti înscrise (în 
Muntenia, o dată cu zidirea, aproximativ în acelaşi timp, a Bisericii Sf. Nicolae 
Domnesc din Curtea de Argeş). La Siret, naosul, de formă aproape pătrată, este 
prevăzut cu câte o absidă pe fiecâre din laturile nord şi sud. Acoperirea este 
realizată prin intermediul unei calote mascate de acoperiş, calotă aşezată pe 
pandantivi şi pe patru arce semicirculare în consolă. Spre cor, în grosimea 
zidurilor, sunt decupate cele două încăperi de uz liturgic, prothesis şi diakonikon, 
reduse la maximum. Corul este format dintr-o travee dreaptă foarte scurtă, 

continuată de o absidă semicirculară la interior, cu trei laturi la exterior, şi este 
acoperit cu o boltă semicilindrică, în continuarea căreia o semicalotă acoperă 
absida, fără ca între ele să fie vreun arc dublau. De asemenea, absidele laterale ale 
naosului sunt acoperite cu semicalote. Pronaosul, separat de naos printr-o 
diafragmă, în care este perforată axial uşa de acces, este acoperit cu o boltă 
semicilindrică. Biserica din Siret prezintă o importanţă deosebită în cadrul 
dezvoltării artei medievale moldoveneşti, întrucât marea majoritate a bisericilor 
realizate aici în secolele XV şi XVI vor reprezenta amplificări ale tipului trilobat 
prezentat la Siret, cu creşterea tendinţei de dezvoltare a clădirii după axa 
longitudinală şi cu de-acum caracteristica fragmentare a interiorului în subspaţii 

relativ autonome. Trebuie semnalat aici paralelismul dintre evoluţia arhitecturii 
medievale în Moldova şi în Muntenia: construirea, imediat după mijlocul secolului al 
XIV-iea, a doua edificii atipice, unul de tip pseudobazilical (în Moldova, Sf. 
Nicolae din Rădăuţi), celălalt de tip cruce greacă înscrisă (în Muntenia, Sf. Nicolae 
Qomnesc din Curtea de Argeş), ambele vădind influenţe externe (romanice, în 
Moldova, constantinopolitane, în Muntenia), ambele nefiind urmate de continuatori 
direcţi, urmată de realizarea în deceniile imediat următoare (până la sf'arşitul 
secolului) de edificiile cu rol de model pentru întreaga dezvoltare ulterioară a 
întregii arhitecturi locale, amândouă cu plan trilobat - Biserica Sf. Treime din Siret 
în Moldova, Biserica Mănăstirii Cozia în Muntenia. 

Cu toate că biserica de plan trilobat va constitui modelul predilect al 
constructorilor moldoveni începând cu a doua jumătate a secolului al XV-iea, în 
acest veac şi în cel următor pot fi semnalate şi exemple de factură diferită, care vor 
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coexista cu cel trilobat până la începutul secolului următor. Unul dintre aceste 
tipuri este cel căruia îi aparţin bisericile din Dolheştii Mari, Bălineşti şi Volovăţ, 
construite respectiv pe la 1470, 1491-1499 şi 1502-1504, şi care denotă şi 

influenţa bisericilor romanice şi gotice de tip sală. Prima biserică este formată 
dintr-un naos, un pronaos şi un cor pentagonal, în faţa bisericii fiind realizat un 
nartex tardiv, deasupra căruia s-a plasat şi un turn clopotniţă, de stil clasicizant. 
Acoperirea este realizată cu bolţi semicilindrice, întărite cu arce dublou terminate 
în consolă în naos şi pronaos, care au câte două travee fiecare, iar în absidă cu o 
unitate de boltă semicilindrică şi alte trei fragmente de semicalotă, în formă de 
triunghi sferic. Pereţii laterali ai naosului şi ai pronaosului sunt ritmaţi, pe fiecare 
travee, de câte o nişă puţin adâncă, alcătuind o arcatură oarbă în plin centru. Deşi 
frecvent această inte_rpretare volumetrică şi plastică este considerată ca fiind un 
succedaneu al bisericii din. Rădăuţi, cred că biserica din Dolheştii Mari este 
suficient de îndepărtată formal de aşa-zisul model pentru a nu putea vorbi de o 
filiaţie directă, ci de prelucrarea altor modele, cel de tip sală fiind, evident. mult 
mai apropiat, cu toate că spaţiul interior a fost fragmentat prin plasarea a două 
diafragme, între naos şi pronaos şi între naos şi cor2. Această apropiere este 
justificată şi prin prezenţa altor elemente comune: lipsa cupolelor şi acoperirea cu 
bolţi semicilindrice întărite cu dublouri, corul pentagonal, total neobişnuit în zona 
bizantină, arcaturile oarbe de pe interiorul zidurilor laterale. 

Puţin obişnuită este şi biserica din Bălineşti. Planul este, de asemenea, format 
dintr-un naos, un pronaos şi un cor, dar aici atât corul cât şi pronaosul se termină în 
absidă - semicirculară la interior şi pentagonală la exterior în cazul corului, 
pentagonală şi la exterior şi la interior în cazul pronaosului -. Pronaosul şi naosul, 
fiecare de trei travee, sunt acoperite cu bolţi semicilindrice, întărite cu dublouri. 
Intrarea se face printr-un exonartex amplasat pe latura sudică, acoperit cu o boltă 
gotică stelată, deasupra căruia se ridică turnul-clopotniţă. Acest model, destul de 
neobişnuit pentru bisericile de rit ortodox, va fi, încetul cu încetul, transformat, 
până ce, în secolul al XVI-iea se va realiza, practic, joncţiunea cu tipul trilobat. 
Primul pas este marcat de biserica din Volovăţ. Aceeaşi împărţire aici în naos şi 

pronaos, separate printr-un zid, absida continuând în mod liber spaţiul naosului. 
Acoperirea este, de asemenea, realizată prin bolţi semicilindrice consolidate c~ 
dublouri. Dar, unica absidă (cea care conţine altarul) este acum semicirculară, atât 
la exterior cât şi la interior. Următoarea transformare, de data aceasta 
fundamentală, va viza sistemul de acoperire. Bisericile de la Borzeşti (1493-1494 ), 
Războieni (1496) şi Părhăuţi (1522), toate cu o singură absidă semicirculară (a 
altarului), au naosul şi pronaosul acoperite cu cupole: naosul este acoperit fie cu o 
calotă cu tambur scund pe pandantivi şi arce dublou perpendiculare, retrase în 
consolă (la Borzeşti), sau o calotă aşezată pe arce în consolă piezişe (la Războieni 

2 Cea dintre naos şi cor a fost înlăturată în 1927. 
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şi Părhăuţi), toate mascate de acoperiş, pronaosul, despărţit de naos printr-o 
diafragmă, este acoperit de două calote, separate printr-un dublau transversal şi 

aşezate pe câte o pereche de trei arce în consolă longitudinale (la Borzeşti şi 

Războieni), sau o calotă aşezată pe arce piezişe în consolă (la,Bălineşti). Şi aceste 
calote sunt, de asemenea, disimulate sub acoperiş. 

În fine, etapa finală de apropiere cu planul trilobat este marcată de o serie de 
biserici asemănătoare cu cele precedente, dar la care, în grosimea zidurilor, sunt 
decupate mici abside semicirculare, complet ascunse atunci când se priveşte 

exteriorul sau vizibile sub fonna unor mici rezalite. Acesta este cazul bisericilor 
din Baia (Biserica Albă, după 1467), Sf. Ioan din Piatra Neamţ (1497-1498), 
Arbore (1502), Dobrovăţ (1503-1504)3

, Sf. Dumitru din Zahareşti (1512), 
Bisericani (-1520-1525), Baia (Biserica Adormirii Maicii Domnului, 1532), 
Slatina ( 1554-1558). Dar aceste construcţii, ca şi cele din secolul unnător care au 
absidele laterale decupate în grosimea zidurilor laterale pot fi considerate ca 
aparţinând deja tipului trilobat. 

LES BASES DU SYSTEME FORMEL DE L'ARCHITECTURE 
DES EGLISES MOLDA VES 

Re sume 

Dans cette recherche, on a observe d'abord que dans Ies debuts de l'architecture moldave, ainsi 
que dans celle de la Valachie, on a realise un premier edifice de culte alypique: l'eglise St.-Nicolas de 
Rădăuţi, en Moldavie, derivee d'une basilique a nef obscur, l'eglise St.-Nicolas de Curtea de Argeş, 
en Valachic, avec un plan en croix grecque inscrite, toutes Ies deux bâtis peu apres la moitie du XIV' 
siecle. Puis. quelques decennies plus tard, on a construit, dans Ies deux provinces presque dans le 
meme temps, Ies edifices-prototype pour l'architecture des trois siecles suivantcs: l'eglise de la 
Trinite de Siret, respectivement l'eglise de la monastere de Cozia, avec des plans trilobes. Apres 
quelques variations sur des tMmes variees (l'eglise-salle, couverte en berceau, dont on sent 
l'influence dans Ies eglises de Dolheştii Mari. Balineşti et Volovăf), Ies plans des eglises moldaves est 
progressivcment plus prochc (pendant la doixieme moitie du xv• siecle et la premiere moitie du 
siecle suivant) du plan le plus caracterystique, celui en fome de trilobe. 

3 La Dobrovăt este prezentă, între naos şi pronaos, şi încăperea numită gropnită. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

REZERVAŢII ŞI MONUMENTE ALE NATURII 
DIN BUCOVINA ISTORICĂ 

OVIDIU BÂTĂ, PETRU BEJINARIU 

Rezervaţiile naturale sunt principalele spaţii pentru ocrotirea naturii. 
Conform unei definiţii dată de Emil Racoviţă, definiţie rămasă valabilă şi astăzi, 
rezervaţia naturală este „ ... o mostră din natura primitivă în echilibrul biologic 
normal, neinfluenţată de om şi de artificiile sale". 

Prin legislaţia românească sunt cunoscute trei categorii de rezervaţii, şi 
anume: 

- Rezervaţii naturale, care cuprind suprafeţe de teren şi de ape destinate 
conservării unor medii de viaţă caracteristice şi care pot fi de interes botanic, 
zoologic, paleontologic, geologic, speologic, limnologie sau marin şi mixt; 

- Rezervaţii ştiinţifice, care includ suprafeţe izolate de uscat şi de ape, de 
întinderi variate, destinate cercetărilor ştiinţifice; 

- Rezervaţii peisagistice, în care sunt cuprinse asociaţii de vegetaţie sau fonne 
de relief de mare valoare ştiinţifică şi estetică, care întregesc frumuseţile naturale. 

De mare interes sunt rezervaţiile ştiinţifice, în care regimul de ocrotire este 
integral, de aceea în structura lor vom deosebi: zona tampon, accesibilă unor forme 
moderate de impact uman; zona centrală, cu un sever regim de ocrotire, fiind doar 
sub controlul serviciilor cercetării ştiinţifice; zona centrală de restaurare, cu 
intervenţii ale cercetătorilor ştiinţifici în scopul refacerii peisajului şi genofondului. 

Rezervaţiile din Bucovina istorică, pe care am început să le prezentăm în 
paginile revistei „Analele Bucovinei", prezintă un mare interes ştiinţific, peisagistic 
şi chiar economic. După primele studii, publicate în numerele I 11997, (autor: 
Domnica Ţibu), I, 2/1998 şi 1/1999 (autor: Ovidiu Bâtă), suntem acum în măsură 
să prezentăm succint rezervaţiile naturale din Bucovina istorică adică şi din nordul 
Bucovinei - azi în Ucraina). În literatura ucraineană de specialitate rezervaţiile au 
o mare cuprindere, incluzând în categoria rezervaţiilor mai toate parcurile din 
comunele şi satele regiunii Cernăuţi. Din informaţiile obţinute, în regiunea 
Cernăuţi există 281 de rezervaţii ce însumează 18 232 ha, adică 2,3%, din suprafaţa 
regiunii, majoritatea găsindu-se în zona montană (raioanele Storojineţ şi Vijniţa). 
De aceea noi am procedat la o selecţie a zonelor puse sub ocrotire în nordul 
Bucovinei, adecvată, credem, scopului urmărit. 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 451-460, Bucureşti, 1999 
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Gradul de menţinere, cunoaştere şi folosire în interes ştiinţific şi estetic al 
acestor rezervaţii, spaţii admirabile în natura ancestrală a Bucovinei, ne îndeamnă 
la demersuri de reconsiderare şi reevaluare a acestor suprafeţe de ocrotire. 

Studiul asupra situaţiei actuale din fiecare obiectiv ocrotit este o primă etapă, 
absolut necesară. După această activitate de studiu special şi consemnare a 
elementelor care definesc spaţiul drept rezervaţie, vom publica această 

documentaţie ştiinţifică în „Analele Bucovinei", iar articolele de informare a 
publicului le vom orienta spre presa scrisă şi, evident, spre radio şi televiziune. Prin 
rapoarte şi prin alte demersuri vom solicita sprijinul administraţiilor publice locale 
în a căror teritorii de competenţă se află astfel de rezervaţii. 

. În studiul de faţă încercăm o prezentare generală a rezervaţiilor din Bucovina, 
spaţii de mare interes pentru cupg!'ţşţerea şi ocrotirea naturii, astăzi la un impact 
tehnologic şi turistic tot mai puternic şi la noi. În harta anexată sunt localizate 
rezervaţiile prezentate în articol, numerele de ordine corespunzând. 

A. Rezervaţii geologice 

I . Piatra Ţibăului - situată la confluenţa pârâului Ţibău cu Bistriţa Aurie, pe 
teritoriul comunei Cârlibaba, ocupă o suprafaţă de 1 O hectare. 

Obiectul ocrotirii îl constituie un masiv de calcare eocene bogat fosilifere, o 
stâncă proeminentă, cu pereţi abrupţi de circa 75 metri înălţime, care permite 
urmărirea succesiunii Eocenului în detaliu. 

Valoarea ştiinţifică a acestei stânci a impus punerea ei sub ocrotire prin 
Decizia nr. 433/1971 a Consiliului Popular al judeţului Suceava. 

2. Cheia Lucavei - rezervaţie cu o suprafaţă de 40 ha, este situată la gura 
.pârâului Lucava, afluent de dreapta al râului Moldova, pe teritoriul comunei 
Moldova-Suliţa, în raza Ocolului Silvic Breaza. 

Sunt prezente frumoase stânci calcaroase ce adăpostesc două importante 
monumente ale naturii - strugurele ursului (Arctostaphylos uva-ursi) şi floarea de 
colţ (Leontopodium a/pinum). Ocrotirea stâncilor a fost prevăzută prin Decizia 
nr. 49211973 a Consiliului Popular al judeţului Suceava. 

3. Piatra Pinului - Piatra Şoimului - rezervaţie paleontologică, situată pe 
malul drept al râului Moldova, în dreptul oraşului Gura Humorului. Ocupă o 
suprafaţă de un hectar. Sedimentele oligocene se remarcă prin numărul mare de 
fosile, în special schelete întregi de peşti, solzi, lamelibranhiate, urme de viermi, 
resturi de plante acvatice, răşini fosilizate. 

Prin Decizia nr. 433/1971 a Consiliului Popular al judeţului Suceava, aceste 
puncte fosilifere, de mare interes ştiinţific, au fost puse sub ocrotire. 

4. Klippa triasică de pe Pârâul Cailor - reprezentată printr-un olistolit de 
calcare roşii (8 I 7 I 6 m) cu faună medio-triasică. Olistolitul a fost descoperit de 
Bruno Walter ( 1876), E. Mojsisovics ( 1879). Cunoscute şi sub numele de 
Calcarele de Hallstatt, conţin o faună caracteristică triasicului mediu, inventarul 
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paleontologic cuprinzând faună de amoniţi şi bivalve, unele specii fiind descrise de 
aici pentru prima dată. 

Zona protejată cuprinde o suprafaţă de 500 m, situată pe versantul drept al 
Pârâului Cailor, la poalele dealului Răchitiş, comuna Fundu Moldovei. 

5. Stratele cu Aptychus - rezervaţia se află situată în versantul drept al 
râului Moldova, aval de satul Pojorâta, în apropierea pasajului de cale ferată 

dinspre Câmpulung Moldovenesc. În aflorimentul de mame şi calcare roşii, 
violacee şi verzui, gresii, toate cutate într-un anticlinal, s-au identificat numeroase 
exemplare de Aptychus care arată vârsta Jurasic superior. Au fost descoperite de 
K. Paul în 1876, cercetate de Uhlig (1894, 1903), M. Ilie, Gh. Popescu, 
D. Patrulius, I. Turculeţ, M. Săndulescu. 

Rezervaţia ocupă o suprafaţă de 0,5 ha şi a fost pusă sub ocrotire prin H.C.M. 
nr. 518/194. 

6. Piatra Buhei - rezervaţie geologică-geomorfologică în suprafaţă de două 
hectare. Situată pe valea pârâului Izvorul Alb, în apropiere de Câmpulung 
Moldovenesc, este constituită din stânci calcaroase ca martori de eroziune. 

A fost pusă sub ocrotire prin Decizia nr. 433/l 971 a Consiliului Popular al 
judeţului Suceava. 

7. Piatra Zimbrului - declarată monument al naturii în l 955, este situată la 
răsărit, dar în apropiere de Pietrele Doamnei. Protejează rocile (calcare triasice), 
fosilele şi elementele floristice rare. 

8. Piatra Şoimului - stâncă situată la vest de hotelul alpin „Rarău", este 
ocrotită pe plan local începând din 197 l, rezervaţia geologică având o suprafaţă de 
un hectar. 

9. Cheile Moara Dracului - rezervaţie geologică-geomorfologică, ocupă o 
suprafaţă de 1 O ha pe pârâul cu acelaşi nume, la sud-est de Câmpulung 
Moldovenesc. Sunt chei săpate în dolomite, desfăşurate pe o lungime de circa 
70 m, lăţime 4-5 m, cu pereţi înalţi şi numeroase surplombe. 

Decizia nr. 433/l 97 l a Consiliului Popular al judeţului Suceava a pus-o sub 
ocrotire. 

1 O. Doisprezece Apostoli - rezervaţie geologică în suprafaţă de 200 ha, 
situată în partea de nord-vest a Munţilor Căliman, pe teritoriul comunei Doma 
Candrenilor. Conservă şi protejează martori de eroziune în depozite vulcanice unic 
prin formă şi frumuseţe -, cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), monument al 
naturii, floră rară. 

A fost declarată zonă protejată prin Decizia nr. 433/l 97 l a Consiliului 
Popular al judeţului Suceava. 

1 l. Piatra Blestemată - 2 ha, 1979, situată în raionul Vijniţa, martor de 
eroziune eoliană. 

12. Peştera lui Doboş - O, l ha, 1979, de lângă satul Pidzaharici, Ocolul 
Silvic Rostoki, situată în partea de aval a crestei. 
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13. Stânca „Bogitaşa Împietrită" - O, 1 ha, 1979, din satul Usti-Putila, 
martor de eroziune. Numele este legat de o legendă locală. 

14. Stânca „Piatra lui Doboş" - 0,2 ha, 1979, din satul Rostoki, raionul 
Putila, deschidere verticală a fonnaţiunilor geologice aşezate „pe cap". 

15. Peretele Dihtineţ - 1 ha, 1979, din satul l)ihtineţ, raionul Putila, 
deschidere într-un anticlinal cu strate de Krosno. 

16. Peretele Vasileu - 2 ha, 1979, satul Vasileu, raionul Zastavna, aparţine 
de Consiliul local. Afloriment cu iviri ale şisturilor negre (ardezii). 

l 7. Peştera „Pionerka" - 1981, satul Pogorilivka, raionul Zastavna. Aici au 
fost recunoscute 9 din cele 12 stadii/etape vechi şi contemporane de dezvoltare a 
proceselor carstice. 

B. Rezervaţii forestiere 

18. Codrul secular Slătioara - rezervaţia forestieră este situată pe versantul 
estic al Masivului Rarău, la o altitudine cuprinsă între 790 şi 1320 m, în apropierea 
satului Slătioara, comuna Stulpicani. Ocupă o suprafaţă de 541 ha. 

Pădurea a fost propusă spre protejare încă de fa îriceputul secolului XX, de 
către profesorul Mihail Guşuleac de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 
Cernăuţi. Îil anul 1941, prin H.C.M. 284/1941, este declarată ca monument al 
naturii şi pusă sub ocrotire. 

Codrul secular reprezintă o pădure bătrână de molid, brad, fag, pin. tisă, 

carpen, larice, ulm, alun. Bine reprezentate de numeroase specii sunt şi elementele 
arbustive şi subarbustive precum şi stratul erbaceu. 

Primele date floristice au fost publicate de M. Guşuleac ( 1933). 
Până în prezent, în rezervaţie au fost identificate peste 900 de specii de plante. 
Terenul rezervaţiei este în administrarea Ocolului Silvic Stulpicani. 
19. Pădurea, seculară Giumalău - rezervaţia ocupă o suprafaţă de 290 ha 

pe versantul nord-vestic al Masivului Giumalău, în zona superioară a bazinetului 
hidrografic Putna Mare-Sterparul, între 1230 1680 m altitudine. Administrativ
teritorial aparţine comunei Pojorâta, satul Valea Putnei. 

A fost pusă sub protecţie prin Decizia nr. 9942 din 19.03.1941 a Consiliului 
de Miniştri, în vederea urmăririi în timp a dinamicii evoluţiei speciilor forestiere 
fără influenţă antropică. 

Rezervaţia este în administrarea Ocolului Silvic Pojorâta. 
20. Fagetum Dragomirna - rezervaţia este situată pe teritoriul comunei 

Mitocul Dragomimei, punctul „Trei Meri", la o altitudine cuprinsă între 380-
450 m, fiind în administrarea Ocolului Silvic Suceava. 

Formaţiunea forestieră, în suprafaţă de 131 ha, alcătuită din arboret natural de 
fag, în proporţie de peste 97%. cu vârste de peste I 00 de ani a fost pusă sub 
ocrotire prin Decizia 492/1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al 
judeţului Suceava. 

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



5 Rezervaţii şi monumente ale naturii din Bucovina istorică 455 

Pădurea este alcătuită predominant din fag (exemplare cu diametre de 55 cm 
şi înălţimi de 36 m), molid (63 cm, 40 m), larice, gorun, stejar pedunculat ş.a. 

21. Stejărişul (Quercetumul) de la Crujana - rezervaţia de stejari se găseşte 
pe teritoriul comunei Pătrăuţi, la o altitudine medie de 370 m. Are o suprafaţă de 
35 ha. Este reprezentată printr-un arboret de amestec de specii foioase, predominant 
fiind stejarul, cu exemplare ce ating înălţimea de 28-30 m şi diametre între 45-
50 cm. A fost pusă sub protecţie prin Decizia 492/1973 a Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al judeţului Suceava. Este administrată de Ocolul Silvic Suceava. 

22. Tinovul Şaru Dornei - rezervaţie forestieră şi floristică, tinovul ocupă o 
suprafaţă de 30 ha la intrarea în comuna Şaru Domei, în apropiere de şoseaua ce 
duce spre Gura Haitii. Turbăria recentă (circa 3000 de ani) este aşezată pe terasa 
râului Neagra Şarului, la altitudinea de 800 m. 

Pe stratul de turbă, gros de 1, I 0-3,20 m, alcătuit din muşchiul arctic de tipul 
Sphagnum wulfianum, se dezvoltă un arboret de Pinus silvestris f. turfosa. A fost 
declarată rezervaţie prin Decizia nr. 492/1973 a Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al judeţului Suceava. Este în administrarea Ocolului Silvic 
Vatra Domei. 

23. Pădurea de fag Ţeţina - rezervaţie de stat, înfiinţată în 1974. Ocupă o 
suprafaţă de 430 ha în zona verde a oraşului Cernăuţi, pe malul drept al Prutului. 
Creasta îngustă a înălţimii Tetina se întinde de la nord la sud, pe o distanţă de 2 km 
şi are înălţimea de 537 m, celelalte dealuri ating înălţimea medie de 250-300 m. 

Versanţii dealului sunt abrupţi şi înţesaţi de alunecări de teren, printre care 
sunt porţiuni înmlăştinite, numite „mocirle" şi mici iazuri care adăpostesc specii de 
amfibieni, reptile, crustacee, insecte şi păsări, constituind o interesantă biogeocenoză. 
Se află în administrarea Ocoalelor Silvice Revna şi Cernăuţi. 

24. Rezervaţia „Lunca" - este situată în districtul silvic Crasnoilsc, raionul 
Storojineţ. Se întinde pe o suprafaţă de I 06 ha, în bazinul hidrografic superior al 
Sireţelului. Rezervaţia ocroteşte o pădure amestecată de molid, brad, fag. Vârsta 
fagilor atinge aproximativ 200 de ani. Printre tufărişul de diferite vârste se 
întâlnesc fitocenoze de pajişte. Deasupra văii Sireţelului, la ieşirea din munţi, se 
înaltă stânci calcaroase. 

25. Rezervaţia Pătrăuţi - situată în satul Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, 
rezervaţia se întinde pe o suprafaţă de 170 ha. Cuprinde păduri de amestec - brad, 
molid, fag, stej ar, a căror vârstă este în medie de 40 ani. Rezervaţia este 
considerată drept un important rezervor genetic pentru speciile pe care le conservă. 

26. Stejarii seculari „Valea Cosminului" - rezervaţie situată în Valea 
Cosminului, raionul Hliboca, ocupă o suprafaţă de 5 ha. Stejarii au peste 180 de 
ani. Alături de stejari mai cresc fagul şi plopul. 

27. Valea cu tisă - rezervaţia este situată în districtul Cuciur, raionul 
Storojineţ. Ocupă o suprafaţă de I O ha, fiind a doua rezervaţie ca mărime din 
Ucraina care protejează exemplare de tisă în vârstă de peste 150 de ani. 
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C. Rezervaţii floristice 

28. Fâneţele seculare de la Ponoare-Bosanci - ocupă o suprafaţă de 
24,44 ha, situată pe dealul Strâmbu, de pe teritoriul comunei Bosanci (la 9 km sud 
de municipiul Suceava). A fost declarată rezervaţie prin Jurnalul Consiliului de 
Miniştri nr. 114811932. 

Valoarea ştiinţifică constă în faptul că aceste făneţe redau, într-un cadru 
natural autentic, succesiunea asociaţiilor vegetale în raport cu schimbările climatice 
de la primele glaciaţiuni şi până în zilele noastre. 

O prezentare succintă a florei acestor fâneţe a fost făcută încă din anul 1892 
de către Aurel Procopianu-Procopovici. Rezervaţia a fost studiată floristic de prof. 
Mihail Guşuleac care, în anul 1921, propune declararea ei ca rezervaţie naturală. 

Fondul vegetaţiei îl constituie elementele euroasiatice, europene şi central 
europene, specii continentale, elemente pontice, pontico-submediteraneene, 
circumpolare. Inventarul floristic întocmit de cercetători cuprinde peste 483 de 
taxoni, din care 88% sunt herborizaţi în casa-laborator de la Ponoarele. 

Juridic, terenul rezervaţiei aparţine Academiei Române. 
29. Fâneţele seculare de la Frumoasa-Moara rezervaţie floristică în 

suprafaţă de 9 ha, situată pe teritoriul comunei Moara, satul Frumoasa, la 4 km vest 
de municipiul Suceava şi la 6 km de rezervaţia de la Ponoare. A fost pusă sub 
ocrotire prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 114811932. 

Flora acestor făneţe este similară celei din rezervaţia de la Ponoare-Bosanci. 
Sunt cunoscute peste 450 de specii de plante vasculare, numeroase ciuperci şi 

muşchi. Fauna este mai puţin bogată. 
Juridic, terenul aparţine Academiei Române. 
30. Fâneţele seculare de la Calafindeşti - ocupă o suprafaţă de 17 ,30 ha 

situată pe teritoriul comunei Calafindeşti, la 6 km sud de oraşul Siret, în apropierea 
D.N. 2 (E 85). 

A fost pusă sub ocrotire prin Propunerea Consiliului Judeţean de ocrotire a 
naturii - Suceava, din 26. 09. 1979. 

Valoarea ştiinţifică constă în aceea că rezervaţia ocroteşte biocenoze 
relictare, aici putându-se întâlni o specie deosebit de rară în flora României şi 
anume Ligularia glauca (varza iepurelui), populaţie eurosiberiană situată la limita 
sud-vestică a arealului său mondial. 

31. Fâneţele montane Plaiul Todirescu-Rariu - rezervaţie floristică cu o 
suprafaţă de 44,43 ha, situată la partea superioară a Codrului secular Slătioara, la 
altitudinea de 1320-1492 m, pe versantul estic al Masivului Rarău. Administrativ
teritorial. rezervaţia este situată pe teritoriul satului Slătioara, comuna Stulpicani. 
Propuse ca zonă de protecţie a Codrului de la Slătioara (1933), pajiştile au fost 
puse sub ocrotire prin H.C.M. 284/1941. 

Pajiştile adăpostesc o bogată floră montană, impresionantă prin policromia 
floristică din lunile de vară. 
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Terenul rezervaţiei aparţine Ocolului Silvic Stulpicani. 
32. Rezervaţia Răchitişul Mare (Strugurele ursului de la Benea) - situată 

în Obcina Mestecăniş, între pâraiele Tatarca Mare şi Tatarca Mică, la o altitudine 
cuprinsă între 1000-1260 m, rezervaţia ocupă o suprafaţă de 177,50 ha din 
teritoriul comunei Moldova-Suliţa. 

A fost pusă sub ocrotire prin H.C.M. 1625/1955. Staţiunea protejează una din 
relictele glaciare de mare valoare floristică, un element boreal circumpolar şi 
anume strugurele ursului (Arctostaphilos uva-ursi), menţionat în literatura de 
specialitate încă din anul 1859 de cercetătorul austriac F. Herbich. Această specie 
este recunoscută ca plantă medicinală cu proprietăţi curative în afecţiunile renale. 

Flora rezervaţiei este bogată, reprezentată prin aproximativ 200 de specii. 
Juridic, terenul aparţine de Ocolul Silvic Breaza. 
33. Mesteacănul pitic de la Lucina (Tinovul Găina) - rezervaţia de la 

Lucina, în suprafaţă de 1 ha, se află în apropierea comunei Moldova-Suliţa, cătunul 
Lucina, în lungul pârâului Lucava. Apare ca un podiş adâncit la mijloc şi lărgit pe 
margini, la o altitudine medie de 1200 m. Adăposteşte un mare număr de relicte 
glaciare, de mare importanţă floristică şi geobotanică. Un relict glaciar deosebit de 
interesant îl constituie mesteacănul pitic (Betula nana L.), prezent în arealul său 
sudic mondial. Tinovul Găina a fost descoperit cu peste 60 de ani în unnă de către 
botanistul Mihail Guşuleac. 

Datorită valorii sale, a fost declarată rezervaţie ştiinţifică prin H.C.M. 
1625/1955. 

Rezervaţia se află pe raza Ocolului Silvic Breaza. 
34. Rezervaţia de la Ciumârna - situată în satul Ciumâma, comuna Vatra 

Moldoviţei, în apropierea drumului ce trece peste Obcina Mare, rezervaţia ocupă o 
suprafaţă de 12,40 ha. Rezervaţia protejează specia trientala (Trientahs europaea), 
specie relictară, din familia primulaceelor, foarte rară în flora ţării. A fost creată la 
propunerea prof. Traian I. Ştefureac şi a Consiliului Judeţean de ocrotire a naturii 
Suceava, din 26. 09. 1979. 

D. Rezervaţii mixte 

35. Tinovul Mare (Poiana Stampei) -în suprafaţă de 675,11 ha, reprezintă 
cea mai întinsă rezervaţie naturală de turbă din România. Tinovul este situat în sud
vestul comunei Poiana-Stampei (la 17 km de Vatra Domei), între râul Doma şi 
pârâul Domişoara. Fondul tinovului tipic oligotrof îl fonnează un strat dens de 
muşchi, mai abundent fiind relictul arctic Sphagnum wul.fianum. Elementul 
forestier predominant este pinul silvestru (Pinus sllvestris f. turfosa). 

Datorită importanţei sale ştiinţifice deosebite, a fost declarat monument al 
naturii prin H.C.M. nr. 1625/1955. Se află în administrarea Ocolului Silvic Doma 
Candrenilor. 

36. Pietrele Doamnei - rezervaţie naturală complexă, situată în Masivul 
Rarău, la peste 1600 m altitudine, ocupă o suprafaţă de 568, 75 ha. 
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Sunt preotejate fosile şi roci cretacice recifale, macro- şi microforme de 
relief, peisaje, elemente de floră şi faună. 

A fost declarată rezervaţie naturală confonn H.C.M. nr. 1625/01. 08. 1955. 
37. Sectorul geologic-botanic de la Martiniv - situat în valea râului Poticul 

Negru (afluent de dreapta al Nistrului), lângă satul Pogorilivka, ocupă o suprafaţă 
de 35 ha. Aflorimentele de gips din versanţi au creat povârnişuri abrupte pe care 
s-au păstrat plante de stepă, rare pentru Bucovina. 

38. Stebnic - rezervaţia este situată în Berhomet, raionul Vijniţa, ocupă o 
suprafaţă de 1656 ha şi este populată de specii de plante ocrotite (16 specii), faună 
zimbrul, pisica sălbatică, tritonul carpatin etc. 

39. Lujki - în suprafaţă de 964 ha, rezervaţia este situată în Berhomet, 
raionul Vijniţa. Protejează păduri de amestec (brad şi fag) cu vârsta de peste 
100 de ani. Fauna şi flora este foarte bogată. Sunt prezenţi martori de eroziune cu 
fonne originale. 

40. Valea Neagră- rezervaţia ocupă o suprafaţă de 263 ha în raionul Putila. 
Rezervaţie de importanţă naţională, protejează ivirile rocilor cristaline din Masivul 
Maramureş. Peste 10 specii de plante prezente aici sunt trecute în Cartea Roşie a 
Ucrainei. 

E. Parcuri de interes estetic şi dendrologic 

41. Parcul Băilor - Vatra Dornei, 50 ha. Parcul constituie zonă estetică ce 
ocroteşte şi specii forestiere rare - arin laciniat (Alnus incana f. laciniata); Decizia 
nr. 43311971 a Consiliului Popular al judeţului Suceava. 

42. Parcul oraşului - Rădăuţi, 5 ha, parc de interes dendrologic şi 

peisagistic, ocroteşte peste 90 de specii floristice. A fost pus sub ocrotire prin 
Decizia nr. 433/1971 a Consiliului Popular al judeţului Suceava. 

43. Parcul dendrologic - satul Ilişeşti, comuna Ciprian Porumbescu, 5 ha; 
scop estetic şi dendrologic; Decizia nr. 43311971 a Consiliului Popular al judeţului 
Suceava. 

44. Parcul Şipote - Suceava, 7 ha; parc dendrologic, cu 160 de specii 
forestiere, înfiinţat în 1975-1976. 

45. Parcul dendrologic al Universităţii - Cernăuţi, 4,8 ha, înfiinţat în 1876, 
conservă în jur de 100 de specii de arbori şi arbuşti locali şi exotici. 

46. Parcul dendrologic - Storojineţ, 17,5 ha, înfiinţat în 1912. Este unul 
dintre cele mai frumoase şi bogate parcuri dendrologice din Ucraina. Conservă 
peste 800 de specii de arbori şi arbuşti. 

47. Parcul dendrologic - Gura Humorului, 22 ha, protejează exemplare de 
fagi, brazi şi mesteceni seculari din zona oraşului. Parcul cuprinde peste 500 de 
specii autohtone şi exotice. Pus sub ocrotire prin Propunerea Consiliului Judeţean 
de ocrotire a naturii Suceava din 29. 09. 1979. 
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NA TURACHUTZGEBIETE UND -DENKMĂLER 

AUS DER HISTORISCHEN BUKOWINA 

Zusammenfassung 

Der Artikel Naturschutzgebiete und -denkmăler aus der historischen Bukowina stellt eine 
Reihe von 47 Naturschutzgebiete und Naturdenkmăler aus der historischen Bukowina dar. Es werden 
lnformationen Ober den Namen, den Platz und die Art des Naturschutzgebietes, seine Oberflăche, 
liber das Verwaltungsgebiet, wo es sich befindet, die Dokumente, die den Schutz dieser Gebiete 
bestătigen, die Gebiete, die insbesondere des Schutzcs bedurfen und ihre Bedeutung gegeben. 

Auf der beigelegten Karte werden die im Artikel prăsentierten Schutzgebiete und ihre 
entsprechenden Nummer markiert. 
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„HOMO BUCOVINENSIS" - O TEORIE NOUĂ 
ŞI TOTUŞI VECHE 

D. V AT AMANIUC 

OP/Nil 

Problema unui „Homo Bucovinensis", personaj cu trăsături aparte, care se 
formează sub stăpânirea habsburgică a Ţării de Sus a Moldovei, denumită 
Bucovina după 1775, este readusă în discuţie cu diferite prilejuri. De curând, 
Kazimiery Feleszko, profesor dr. la Institutul de Filologie Slavă al Universităţii din 
Varşovia, deschide cu o prezentare a sa, S'ladem „Homo Bucovinenesis" o 
culegere de studii, Bukowina postrowie dialogu (Pogranicze Sejny, 1999), semnate 
de cercetători din mai multe ţări. 

Promotorul „bucovinismului" în Bucovina istorică a fost, după cum arată Ion 
Nistor, Nicolae Mustazză, descendent al unui „arendaş grec din Bucovina, 
baronizat de austrieci pentru aprovizionarea oştirii acestora în timpul războaielor 
napoleoniene" (Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 208-209). Se face celebru 
prin răspunsul pe care i l-a dat în germană lui Carol I, care i-a vorbit în româneşte 
la primirea în Bucovina: Majestăt, wir sind deutsch erzogen" („Majestate, noi 
suntem crescuţi nemţeşte"). 

Centrul de Studii „Bucovina" urmăreşte discuţia care se poartă în străinătate 
în legătură cu „homo Bucovinensis" şi îi consacră acestei probleme câteva studii în 
„Analele Bucovinei" (An III, 1/1996, p. 5-11, nr. 2/1996, p. 475-465). Se 
demonstrează că „homo Bucovinenesis" este un personaj inventat, fără identitate 
naţională, ca să servească politicii antiromâneşti. 

De altfel, Ion Nistor atrage atenţia asupra acestei chestiuni încă în 1918 şi o 
reia în I 938, în studiul (Amintiri răzleţe din timpul Unirii, Cernăuţi, I 938, p. 285-
286). Reproducem acest document. 

HOMO BUCOVINENSIS 

Cernăuţi, 19 I 8, Decemvrie 1 O 

Specia aceasta de bipezi s-a desvoltat în pepiniera politică a fostului regim 
austriac. E tipul regatului lipsit de convingeri naţionale. Trăim în credinţa că 
războiul mondial va stârpi pentru totdeauna această specie; dară ne-am înşelat. Se 

Analele Bucovinei. VI, 2, p. 461-462, Bucureşti, 1999 
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vede că în Bucovina specia acesta s-a bucurat de o îngrijire mai bună ca în celelalte 
provincii ale fostei împărăţii habsburgice, căci ea a suportat toate grozăviile 
războiului şi, menţinându-se, îndrăzneşte să iasă din nou la iveală din bârlogul 
netrebniciei sale. 

Bucovina a fost şi a rămas o ţară românească, atât prin tradiţiile ei istorice, 
cât şi prin caracterul ei etnografic, faptul acesta indiscutabil a fost un goz în ochii 
foştilor guvernanţi şi, de aceea, ei au căutat fel şi chip de a şterge urmele trecutului 
şi a înăbuşi conştiinţa naţională la populaţia băştinaşă. În năzuinţa aceasta, fostul 
regim a găsit sprijin şi la cetăţenii noştri de altă limbă şi lege, care venind din alte 
părţi la noi, aveau un vădit int<.:res de a sprijini o doctrină, care tindea să şteargă 
deosebirea dintre străini şi băştinaşi. Cum unii dintre aceştia n-aveau patrie, iar alţii 
o aveau în altă parte, ei începură să propovăduiască doctrina „bucovinismului" 
(Bukowinaerthum) aşa de favorită guvernului din Viena şi celui din Cernăuţi. 

Conform principiilor acestei doctrine, toate neamurile din Bucovina, în special 
românii, trebuiau să se desfacă de convingerile lor naţionale, să rupă orice legătură 
cu conaţionalii lor de peste hotare, să-şi abandoneze limba şi să-şi uite datinile şi 

obiceiurile lor strămoşeşti pentru a se contopi cu celelalte neamuri într-o specie 
exotică bucovineană, cu limba de conversaţie germană. Şi era sprijinită această 
doctrină de întreg aparatul administrativ şi de şcoală, de la Universitate până la 
Şcoala primară. Ademenirilor ei nu s-au putut sustrage nici unii dintre Români, ca 
răposatul Mustaţă, care devenise unul dintre cei mai fervenţi propovăduitori ai 
acestei doctrine. 

Astăzi, când principiul naţional sărbătoreşte marele său triumf, când statele 
vechi se prăbuşesc şi pe ruinele lor se ridică întinerite state naţionale în hoterele lor 
etnice ale naţiunii, „bucovinismul" trebuie să dispară iar cei, cari mai au interes la 
păstrarea lui, trebuie să-şi dea seama că toate străduinţele lor stau în contrazicere cu 
învăţămintele culese din războiul mondial şi că trebue să ţie pas cu lumea. 

În urma actului de Unire, din 15/28 Neomvrie, Bucovina s-a realipit la 
România, în hotarele cărora nu este loc pentru homo Bucovinenesis ci numai civilis 
Romaniae. 

Cercetătorii se referă, uneori, la acest document, dar nu ţin seama de mesajul său. 
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DOCUMENTE 

UN STUDIU DESPRE FRANCMASONERIA DIN BUCOVINA 

Acad. RADU GRIGOROVICI 

Micul studiu al istoricului bucovinean Erich Prokopowitsch, oferit aici în 
versiune bilingvă, aduce elemente noi cu privire la pătrunderea unor instituţii şi 
preocupări politice în spaţiul rupt de Austria din teritoriul Moldovei şi botezat, 
apoi, Bucovina. Nu poate decât fi admirată acribia cu care autorul şi-a executat 
cercetarea. 

Cât priveşte interpretarea faptelor semnalate, aceasta merită comentarii destul 
de voluminoase. 

Chiar din primul alineat se desprinde punctul de vedere, de altfel bine 
cunoscut, al autorului că, fără intervenţia civilizatoare a Austriei, această regiune ar 
fi rămas pe veci barbară. Atunci când scrie că lojele masonice reprezintă „cele mai 
vechi uniuni de cetăţeni din această regiune sub forma unor asociaţii", el uită să 
spună că se referă exclusiv la orăşenii şi militarii veniţi recent' şi trecător în 
Bucovina. Toate numele citate sunt germane. Oare obştiile şi breslele nu erau 
uniuni sau asociaţii şi ţăranii de alte naţionalităţi nu erau oare cetăţeni? De altfel, 
aceste loje fără unnă după o existenţă de mai puţin de un deceniu, o dată cu 
căderea în disgraţia împăratului Iosif al doilea a sistemului francmasonic şi o dată 
cu plecarea din ţară a membrilor săi. Oricum, în Bucovina acelei vremi acest sistem 
era sortit dispariţiei, ca orice plantă lipsită de rădăcini în sol. 

Mai interesantă pentru noi este surpriza evidentă a autorului de a găsi un 
român carismatic, tânărul boier Vasile Balş, „străin şi fără studii academice'', 
printre membrii unei loji francmasonice foarte selecte din Viena. Încă mai surprins 
este de rapida sa înălţare în grad masonic (de la 1 la 3) în mai puţin de un an şi de 
faptul că, deşi intrase în dificultăţi financiare, continuă să fie membru al unicei loje 
vieneze născută din contopirea altor trei loje mai mici. Balş o părăseşte, o dată cu 
celelalte persoane proeminente, cu trei ani mai târziu. Intrigat de această carieră 
rapidă, E. Prokopowitsch nu o atribuie calităţilor lui Balş, ci „relaţiilor sale cu 
proeminenţa francmasonică". El uită că Balş prezentase, cu patru ani înainte de a fi 
acceptat în francmasonerie, împăratului, ca deputat al stărilor din Bucovina, un 
memoriu şi fusese numit cu un an în unnă „concipist" şi reprezentant al intereselor 
Bucovinei în Consiliul aulic de război. Se pare deci că Balş nu era avizat la 
sprijinul francmasoneriei, cel puţin la începutul carierei sale. 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 463-477, Bucureşti, 1999 
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Mai grav este că Prokopowitsch atribuie „blândeţea" sancţionării sale, cu 
pensionarea silită, după o anchetă de I O ani, în urma abuzurilor săvârşite în calitate 
de . căpitan de district al Bucovinei, aceleiaşi influenţe protectoare a 
francmasoneriei, de altfel demult interzise. Îl mai intrigă că, totuşi, „i s-a 
încredinţat vânzarea moşiilor situate în Moldova ale Fondului religionar". 

Prokopowitsch promite că va răspunde acestor nedumeriri într-un studiu 
separat, pe care nu ştiu să-l fi realizat. 

Mă voi strădui s-o fac aici pe scurt, folosind aproape exclusiv infonnaţii 

culese din studiul unui istoric bucovinean de origine germană: Rudolf Wagner, 
Daten zur Person des Abgeordneten Balsch publicat în Der Parlamentarismus und 
nationale Ausgleich in der ehemals osterreichischen Bukowina, Edit. „Der 
Si.idostdeutsche", Mi.inchen, 1984, p. 11-25. 

Că Balş n-a tras numai foloase de pe urma aderenţei sale la francmasonerie 
rezultă din următoarele: la un an înainte de dizolvarea lojei vieneze, la 13.09.1788, 
este ridicat de acasă de referentul guvernului galiţian, contele Odonel, şi internat cu 
forţa într-un ospiciu ca „nebun fără speranţe de vindecare". Curtea aulică îi asigură 
un tutore şi condiţii de deţinere civilizată, dar pe costul bolnavului. În anul 
autodesfiinţării fostei sale loje „starea sănătăţii sale se îmbunătăţeşte pe 
neaşteptate" şi este eliberat în noiembrie 1789, retrăgându-se pentru refacere la 
moşia sa din Rus-Plăvălar. La propunerea fostului său „frate", contele Kolowrat, 
împăratul Leopold îl avansează la rangul de consilier guvernamental, îi măreşte 
salariul şi-l numeşte căpitan al districtului galiţian Bucovina. 

Acest episod, ignorat de Prokopowitsch, ilustrează că utilizarea psihiatriei 
drept metodă de înlăturare a persoanelor incomode era cunoscută şi aplicată şi în 
vechea Austrie, nu numai în moderna Uniune Sovietică. 

În legătură cu ancheta prelungită, declanşată împotriva lui Balş în calitatea sa 
de căpitan districtual, Rudolf Wagner evidenţiază următoarele merite: „în 1779 
împiedică răspândirea în Bucovina a ciumei din Moldova învecinată prin măsuri 
stricte de carantină la graniţe"; a împiedicat trecerea prin Bucovina spre Galiţia a 
emigranţilor polonezi din Moldova, care, conform cu „denunţul responsabilului 
nobilimii bucovinene, Tadeu von Turkul, au atacat banditeşte Bucovina", 
organizând cu de la sine putere un „corp de plăieşi (Pleiasche Landschiitzen)'', 
recrutat din satele dintre Prut şi Nistru. 

Pe de altă parte şi-a atras numeroase duşmănii prin comportarea sa nărăvaşă. 
„A · încălcat adeseori indicaţiile guvernului de la Lemberg şi ale cancelariei 
aulice ... Dar a luat partea supuşilor oprimaţi de proprietarii de pământ, provocând 

: suspiciune şi duşmănie în cercul ... membrilor nobilimii bucovinene, care se 
considerau lezaţi în exploatarea nemăsurată a supuşilor lor prin măsurile sale ... 
Balş insista asupra respectării stricte a prevederilor din era moldovenească, încă 
valabile în Bucovina. Alte duşmănii şi denunţuri şi le-a atras prin arestarea, 
cercetarea şi demiterea unor judecători şi jurişti corupţi, pe nume Szabo şi 
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Halatkowicz, şi pedepsirea cu bătaia a mazilului Borşan pentru maltratarea evreului 
Aaron Frohlich". 

În timp ce pensionarea silită a năbădăiosului boier de către autorităţile 
austriece ni se pare de înţeles, ea nu ştirbeşte intru nimic cinstea sa, cum pare să 
sugereze autorul prezentului studiu, ci ni-l face mai degrabă simpatic. 

Cât priveşte vânzarea moşiilor Fondului religionar situate în Moldova, ea s-a 
făcut în două etape. Prima, în care mijlocitorii austrieci au fost „baronul Balsch şi 
consilierul aulic Ergellet", s-a încheiat definitiv, în 1805, printr-un contract cu un 
consorţiu de boieri moldoveni condus de Teodor Mustaţă, care oferise iniţial 

80 OOO fl. Suma finală s-a ridicat la 400 OOO fl. (Mihai lacobescu, Din Istoria 
Bucovinei, voi. I, Editura Academiei Române1 p. 208). 

Denunţurile împotriva lui Balş, semnate în 1806 şi 1807 de „spionul 
poliţienesc din Cernăuţi, conte von Markovich" (vezi R. Wagner, loc. cit. p. 18), îi 
acuză pe Balş, Ergellet şi Mustaţă că „l-ar fi păgubit pe împăratul Austriei, 
Franz II, cu 2 milioane florini. Aceste denunţuri au fost declanşate de teama că 
Balş ar putea fi din nou mijlocitorul Austriei la vânzarea unui al doilea lot de moşii 
ale Fondului, situate în Basarabia". 

Într-o scrisoare din 7 martie 1809, Consiliile aulice reunite scriu: 
„„ .dimpotrivă, Majestatea Voastră a fost de acord să accepte cu bunăvoinţă oferta 
cons. gevem. baron v. Balsch, să servească din nou ca mijlocitor la vânzarea 
moşiilor Fondului religionar, ca şi la vânzarea anterioară cu cel mai mare succes şi 
spre specific exprimata prea înalta mulţumire. „ ţinând seama de faptul că a obţinut 
la această vânzare o sumă cu mult superioară celei prevăzute în împuternicire, 
precum şi de corectitudinea sa verificată şi cu ocazia cercetării efectuate împotriva 
sa; el va înlesni această afacere". 

Cu aproape 2 ani mai târziu, la 22 februarie 18 l l, când cedarea Basarabiei 
către Rusia era de acum certă, împăratul Franz semnează următorul „bilet de 
mână": „Aprob cons. guvern. baron Balsch acordarea dietei cuvenite unui consilier 
aulic, la 13 fl. pe zi, pentru timpul cât se va găsi autorii.at în străinătate pentru 
rezolvarea problemelor cu care este însărcinat: (ss) Franz". 

Vânzarea moşiilor de pe teritoriul Basarabiei se perfectează prin 5 contracte, 
încheiate între 9 şi 25 iuriie 1812, dintre care unul singur, cu generalul Ilie Catargi 
privind moşia Davida din ţinutul Orheiului, aduce visteriei austriece frumoasa 
sumă de 6000 guldeni de aur (Mihai lacobescu, loc. cit„ p. 209). 

Balş, retras la Viena, cere împăratului Franz ridicarea la demnitatea de 
„Kămmerer", pe care o obţine în anul 1818 pe baz.a originii sale nobile atestată de 
divanul şi mitropolitul Moldovei, precum şi a unui raport atât elogios, cât şi critic al 
guvernului galiţian. După o enumerare a meritelor şi defectelor sale, se spune în 
penultimul pasaj: ,,În sfârşit, meritul său principal rezultă de pa urma celor două 
misiuni în Moldova pentru vânzarea documentelor Fondului religionar din Bucovina. 
În amândouă cazurile misiunea sa a adus cele mai strălucite şi mai rentabile rezultate, 
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justificând astfel încrederea pe care guvernul i-a acordat-o printr-o împuternicire 
nelimitată". 

Cred că am putut dovedi că ceea ce l-a propulsat pe Vasile Balş în strălucita 
sa carieră au fost calităţile sale personale, care i-au câştigat încrederea a trei 
împăraţi ai Austriei, şi nicidecum protecţia francmasoneriei. 

Vreau să presupun că, dacă ar fi apucat să se documenteze temeinic despre 
personalitatea voluntară şi controversată a lui Vasile Balş, portretul pe care Erich 
Prokopowitsch i l-ar fi trasat, ar fi fost lipsit de bănuielile degradatoare implicite în 
studiul de faţă. 

Îndrăznesc să sper aceasta, fiindcă Erich Prokopowitsch încheie studiul său 
cu o frază care implică existenţa unei libertăţi politice şi ideologice pronunţate în 
Bucovina ca parte integrantă a României Mari. 

Textul german al prezentului articol reproduce integral manuscrisul 
dactilografiat al autorului, care poartă semnătura sa. 

Traducerea n-a întâmpinat dificultăţi şi nu s-a intervenit decât arareori în 
traducerea exactă prin adăugarea, între paranteze, a unor cuvinte care să contribuie 
la claritatea textului. În particular, având în vedere că autorul precizează că loja 
masonică „Minerva" de la Sadagura funcţiona după ritualul englez, am indicat, cu 
ocazia enumerării persoanelor din conducerea lojei, funcţiilor lor cu denumirile 
folosite în francmasoneria română (vezi R. Comarnescu şi Em. Dobrescu, 
Francmasoneria, Bucureşti, Editura „Valahia", 1991, p. 166), dar şi termenii 
englezeşti. 

DIE FREIMAUREREI IN 
DER BUKOWINA IM 18. 

JARHUNDERT 

ERICH PROKOPOWITSCH 

Den wenigsten unserer Landsleute diirfte 
es bekannt sejn, dass schon zur Zeit der 
~ilitărverwaltung în der Bukowina 
Freimaurer-logen zu findcn waren. Diese 
Logen stellten sicherlich den ăhesten 

Zusammenschluss von BUrgem dieses 
Gebietes în Gestalt von Vereinen dar. 

Schon Wickenhauser filhrte diese tatsache 
în einem seiner Werke kurz an und berichtete 

FRANCMASONERIA ÎN 
BUCOVINA ÎN SECOLUL 

·al 18-lea 

ERICH PROKOPOWITSCH 

Cred că foarte puţini dintre concetăţenii 
noştri ştiu că încă pe vremea administraţiei 
militare se găseau în Bucovina loje 
francmasonice. Aceste loje reprezentau 
desigur cele mai vechi uniuni de cetăţeni 

din această regiune, sub forma unor 
asociaţii. 

Încă Wickenhauser menţiona acest fapt, pe 
scurt, în una din lucrările sale şi a relatat în 
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daruber folgendes: „... Auch in Philippen 
bestand ein solcher Vcrein, wahrscheinlich 
seit Zeit der Errichtung der Tuchmacherei, der 
1784 unter dem Namen „Zu den tugendhaften 
BOrgem" nach SiebenbOrgen gehOrte und 
spllter 1786. wahrscheinlich blo6 nach 
Zalesczyki Obertragen, • .Zum goldenen Stuck" 
benamsct war" 1

• 

Diese Ausfllhrungen Wickenhausers 
konnten nun bestatigl, aber auch argllnzt, bzw. 
richtiggestellt werden. In den Aktenbestllnden 
des Wiener Verwaltungsarchivs ist im 
Briefwechsel des Wirtschaftsverwalters 
Ferdinand Dans mit Vermessungsingenieuren 
Hermann Quiersfeld in Kotzman cin Hinweis 
festzustellen, der mit den Ausfllhrungen 
Wickenhausers Obereinstimmt, diese aber 
noch mit Einzelheiten erganzt. Im Fragebogen 
Dans an Quiersfeld findet sich folgende Frage: 

„Dieses Philippen ist auch wegen seiner 
Freimaurerloge merkwtlrdig. Meine Nachricht 
sagl, zu St. Philippen in der Ruccovina 2 war 
eine Schwesterloge „Zu den tugendhaflen 
Weltbiirgem" genannt, die zur Provincialloge 
in Siebenilrgen gehOrte". Quiersfeld 
beantwortete diese fragc wie folgl: „Richtig, 
war hier eine Freymaurcrloge, ich selbsl war 
vor li Jahren (d.h. im Jahr 1783) in diesem 
Gebăude. lhre Entstehung lonnte ich nicht 
erforschen. Man sagte mir, sie scy von da nach 
Zalesczyk ilbersetzt worden. Der dort 
gewesene Postmeister Braun sey 
Logenmeyster gewesen. Aber auch in 
Zalesczyk besteht sie nicht mehr. Vermutlich 
hat selbe damals aufgehOrt. als mittels Patent 
alte Winkellogen eingestelll wurden" 3. 

1 Wickenhauser, Die deutschen 
· Siedelungen in der Bukowina, Czemowitz, 

1888, S. 48. 
2 St. Philippen - Prelipcze, ein Dorf, das am 

Bukowiner Ufer des Dniesters gegenUber von 
Zalesczyki lag und seit etwa 1750 bis 1786 Sitz 
einer deutschen Tuchmacherkolonie war. 

3 Verwaltungsarchiv Wien, Briefwechsel 
des Vermessungsingenicurs Quiersfeld mit 
Ferdinand Dans, ZI. 698/1805. 

această privinţă următoarele: .„.. Şi la 
Prelipcea a existat o astfel de asociaţie, 

probabil din timpul instalării fabricii de 
postav, care ţinea în 1784, sub denumirea de 
„La cetăţenii virtuoşi ai lumii", de 
Transilvania şi a fost doar transferată, probabil 
la Zalesczyki, sub numele de „La bucata de 
aur" 1

• 

Acum, aceste relatări ale lui Wickenhauser 
au putut fi nu numai confirmate, dar şi 

completate, respectiv corectate. În actele 
Arhivei administrative din Viena se constată 
existenţa unei referiri, în schimbul de scrisori 
dintre administratorul economic Ferdinand 
Dans şi inginerul topograf Quicrsfeld din 
Coţmani, care corespunde cu relatarea lui 
Wickenhauser, dar o şi completează cu unele 
amănunte. În chestionarul lui Dans către 
Quiersfeld se află următoarea întrebare: 

„Prelipcea este remarcabilă şi prin loja ei 
masonică. Informatorul meu susţine că la 
Prelipcea, în Bucovina 2, ar exista o lojă soră, 
numită „La cetăţenii virtuoşi ai lumii", care 
ţine de loja provincială din Transilvania". 
Quiersfeld răspunde astfel la această întrebare: 
,,Într-adevăr, aici a existat o lojă masonică, eu 
însumi am fost acum 11 ani (deci în anul 
1783) în această clădire. N-am putut afla 
nimic despre înfiinţarea ei. Mi s-a spus că ar fi 
fost mutată de aici la Zalesczyki şi că fostul 
şef al poştei de acolo, Braun, ar fi fost 
maestrul lojei. Dar ea nu mai există nici acolo. 
probabil că a încetat [să existe). atunci când 
prin patenta [imperială] s-au desfiinţat toate 
lojele locale" 3. 

1 Wickenhauser, Coloniile germane din 
Bucovina, Cernăuţi, 1888, p. 48. 

2 St. Philippen-Prelipcea, un sat situat pc 
malul bucovinean al Nistrului în faţa 
localităţii Zalesczyki şi care a fost de la circa 
1750 până la 1785 sediul unei fabrici de 
postav germane. 

3 Arhiva administrativă din Viena. Schimb 
de scrisori intre inginerul topograf Quiersfeld 
şi Ferdinand Dans, ZI.698/1805. 

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



468 Erich Prokopowitsch 6 

Diese AusfUhrungen Quiersfeld, die aus 
dem Jahre 1794 stammen, decken sich somit 
im Grollen und Ganzen mit den Angaben 
Wickenhausers. Letztere erw!l.hnte nur das 
Bestehen einer Loge in St. Philippen und 
deren Verlegung nach Zalesczyki, w!l.hrend 
Dans und Quiersfeld noch einige Einzelheiten 
iiber diese Loge anftlhrten und den 
Postmeister Braun als Logenmeister nannten. 

Auch in der „Geschichte der Freimaurerei in 
Oesterreich-Ungam'' von Abafi wurde die Loge 
in Philippen ebenfalls erwăhnt und ihre 
Geschichte in kur~n Worten geschildert, wobei 
die Ausfiihningen Wickenhausers als Grundlage 
dienten, wăhrend iiber die Loge in Zalesczyki, 
mit der sich angeblich die obige Loge vereinigt 
haben sollte, der Autor folgendes berichtet: 
.. Hauptmann Johann Jacob Ferraris vom 
Infanterie Regiment Baden-Durlach suchte im 
Herbst 1776 fllr eine dort (d.h. in Zalesczyki) zu 
errichtende Militărloge an „weil hier alles vor 
Begierde. Maurer zu werden. brennet." Die 
Prăfectur bewilligte dieses Ansuchen und 
designierte Ferraris zum Meister vom Stuhl der 
l ,oge ,,Zum goldenen Stuck". Die Loge begann 
am 24. Juni '.1777 ihre T!ltigkeit, wobei einige 
Mitgliedet der Loge zu Sadagora in der 
Bukowina .anwesend waren, die zwar auf die 
Mitglicder der Zalisczyker Loge einen nichts 
weniger als gtinstigen Eindruck machten, die 
inan aber deJTiungeachtet von Seite der Loge 
.Zum goldencn Stuck", ebenso wie die Loge zu 
J'15sy filr. d_as System der stricten Observanz zu 
gewinnen hoffte und beabsichtigte." Weiters 
fiihrte Abafi noch an, „dall Ferraris im Jahre 
1778 Zalesczyki verliell und die Leitung der 
Loge einem jungen und unerfahrenen Bruder 
namens Clcmens iibergab, der in Lemberg 
anfrug, ··was cr eigentlich zu machen habe. 
Nachdcm nun Zalesczyki ein sehr entlegener und 
nicht viel verheil\ender Ort war, so fand es 
Clemeris atn geratesten, die Loge aufzultlsen, 
was iii Prag gutgeheil\en wurde. Hauptmann 
Clemens war dann spăter Meister vom Stuh! der 
Militărloge ,,Zu den 3 Standarten" in Lemberg 4

• 

4 Abafi, Geschichte der Freimaurerei in 
Oesterreich-Ungarn, Budapest, 1893, S. 180--183. 

Aceste relatări ale lui Quiersfeld. care 
provin din anul 1794. coincid în linii mari cu 
datele lui Wickenhauser. Acestea menţionau 
numai existenta unei loje la Prelipcea şi 

mutarea ei la Zalesczyki, în timp ce Dans şi 

Quiersfeld mai adaugă câteva amănunte 

despre această loje şi-l identifică pe şeful 

poştei, Braun, drept maestru al lojei. 
Şi în .,Istoria francmasoneriei în Austro

Ungaria" de Abafi această lojă de la Prelipcea 
este de asemenea menţionată şi se descrie pe 
scurt istoria ei, la baza acestor informaţii fiind 
relatările lui Wickcnhauser. Acestea din urmă 
menţionau numai existenţa unei loje la 
Prelipcea şi mutarea ei la Zalesczyki, în timp 
ce despre loja de la Zalesczyki. cu care loja de 
mai sus s-ar fi unit. autorul relatează 

următoarele: „Căpitanul Johan Jacob Ferraris 
din regimentul de infanterie Baden-Durlach a 
cerut în toamna anului 1776 de la prefectura 
din Praga patenta pentru înfiinţarea în acest 
loc (adică la Zalesczyki) a unei loje militare, 
căci aici toţi ard de dorinţa de a deveni 
masoni". Prefectura aprobă această cerere şi-l 
recomandă drept maestru în scaun al lojei „La 
bucata de aur" pe Ferraris. Loja şi-a început 
activitatea la 24 iunie 1777, prezenţi fiind 
câţiva membri ai lojei din Sadagura, în 
Bucovina, care n-au prea făcut o impresie 
favorabilă membrilor lojei din Zalesczyki; dar 
în ciuda acestui fapt, loja „La bucata de aur" 
spera şi intenţiona să câştige atât acea lojă, cât 
şi pe cea din laşi, pentru sistemul de strictă 

observanţă. Abafi mai aminteşte că „Ferraris a 
părăsit în anul 1778 Zalesczyki, predând 
conducerea lojei unui frate tânăr şi 

neexperimentat, cu numele de Clemens, care 
întrebă la Lemberg ce trebuie. adică, să facă. 
Cum Zalesczyki era o localitate îndepărtată şi 
nu prea promiţătoare, Clemens a considerat 
drept cel mai indicat, să dizolve loja, ceea ce 
s-a aprobat la Praga. Mai tâniu. căpitanul 

Clemens a fost membru al lojei militare „La 
cele trei stindarde" din Lemberg 4• 

4 Abafi, Istoria francmasoneriei in Austro
Ungaria, Budapesta. 1893. p. 180--183. 
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Aus diesen AusfUhrungen ist somit zu 
entnehmen, dass die Loge in Zalesczyki schon 
im Jahre 1778 aufgelOst wurde. Somil konnte 
die St. Philipper Loge, die noch im Jahre 1783 
bestimmt bestand, nicht mit der Loge in 
Zalesczyki vereinigt worden sein, wie 
Wickenhauser und Quiersfeld es behaupteten. 

Nach genauer Durchsicht der umfangreichen 
Aktenbestlnde des Wiener Hof-und 
Staatsarchives tlber die Osterreichischen 
Freimaurerlogen konnte nun zur Frage der 
Freimaurerlogen in der Bukowina folgendes 
fesrgestellt werden: Uber die Loge in St 
Philippen sind weder Angaben, noch 
Mitgliederlisten in den Alcten der „GroBen Loge 
von Oesterreich" vorhanden. Einzig und allein in 
cinem gedrucktcn „Vcrzeichnis der sllmtlichcn 
Logen, die im Jahrc 1785 zur groBen Landeslogc 
von Wien gehorten", findet sich nachstehender 
Hinweis: ,,Zur Provincialloge in Siebenbilrgen 
gehOrten die S. Ehrw. Logen zu„„„St 
Philippen in der Bukowina zu den 
tungcndhaften WeltbUrgem" 5. 

Die Loge in Zalesczyki kommt in diesen 
Verzeichnissen nicht mehr vor, was ebenfalls als 
Beweis dafilr gelten kann, dass diese Loge zujener 
Zeit nicht mehr besland. Darum ist es auch 
ausgeschlossen, dass eine Verlegung der Loge von 
St. Philippen nach Zalesczykijemals erfolgt ist. 

Aber auch fllr die Angaben Abafis Ober 
die Teilnahme von Logenbriidem aus 
Sadagora an der ErOffnungsfcier der Loge in 
Zalesczyki konnte kein Anhaltspunkt in diesen 
Frcimaurerakten gefunden wcrden. Wcder die 
Vcrzeichnisse, noch die Protokolle, noch der 
umfangreiche Schriftwechsel der groBen 
Landesloge von Oesterreich erwăhnen das 
Bestehen einer Loge in Sadagora Aus der 
Gcschichte der Freimaurerci in Oesterreich
Ungam ist aber cindcutig zu entnehmen, dass 
cine Loge in Sadagora doch bestand, die aber 
der GroBloge von Russland angehOrte. Somit 
ist es auch verstandlich, weshalb dic 
Freimaurerlogc in Sadagora nicht în den 
Verz.eichnissen der Osterreichischen Landcslogen 
vorkam, da sie weder rur GroBen Loge von 
Oesterreich gehOrte, noch mit den Osterreich
ischen Logen in Verbindung stand Abafi berichtet 

5 Hof- und Staatsarchiv Wicn, Vertrauliche 
Kaiser Franz Akten, Karton 68, Nr. 103. 

Din aceste relatari se poate deci deduce ca 
loja din Zalesczyki a fost disolvat! în anul 
1778. Prin urmare loja de la Prelipcea, care 
mai exista sigur la 1783, nu putea s4 fi fost 
unita cu cea de la Zalesczyki, cum afirmau 
Wickenhauser şi Quiersfeld. 

DupA cercetarea arnlnuntit! a 
voluminoaselor colecţii de acte ale Arhivei de 
Curte şi de Stat din Viena privitoare la lojele 
masonice austriece, se pot stabili urmlltoarele 
relativ la lojele masonice din Bucovina: 
Despre loja de la Prclipcea nu exist! nici date, 
nici liste de membri în actele „Marii loji a 
Austriei". Numai într-un tabel tipllrit „al 
tuniror lojelor cc ţineau de marea lojii a ţarii, 
de la Viena, în anul 1785", se găseşte 

umlltoarea indicaţie: „de loja provincialii a 
Transilvaniei aparţineau onorabilele loje din 
„ „„ Prclipcea în Bucovina „La cetăţenii 

virtuoşi ai lumii" 5. 

Loja de Zalesczki nu mai apare în 
aceste tabele. ceea ce constituie o dovada cit 
această lojă nu mai exista pe acea vreme şi 
de aceea este exclus ca o deplasare a lojei 
de la Prelipcea la Zalesczki sl fi avut loc 
cândva. 

Dar nici în datele lui Abafi nu s-a găsit, 
în aceste acte despre francmasonerie, nici 
un indiciu despre participarea unor fraţi ai 
lojei de la Sadagura la inaugurarea lojei de 
la Zalesczki. Nici tabelele, nici 
protocoalele, nici bogata corespondent! a 
marilor loje ale tll.rilor Austriei nu 
mentioneazll existenta unei loje la 
Sadagura. Din istoria francmasoneriei în 
Austro-Ungaria rezulta însa neîndoios cit la 
Sadagura exista totuşi o lojA., dar care ţinea 
de marea lojii din Rusia. Deci se poate 
înţelege de cc loja francmasonicii de la 
Sadagura nu apllrea în tabelele lojelor tArilor 
Austriei, citei ca nu tinea de marea lojii a 
Austriei, nici nu era în legittură cu lojele 
austriece. Abafi relatcazl unnltoarele despre 

5 Arhiva de Curte şi de Stat, Viena, Acte 
intime ale împaratului Franz, Cartonul 68, nr. I 03. 
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Uber diese Loge folgendes: „Der Krieg, aller 
friedlichen KUnste Feind, erwies sich der 
Ktlniglichen Kunst in der Moldau insofeme 
gUnstig, als wllhrend des langwierigen 
russisch-tUrkischen Krieges, welcher von 1768 
bis 1775 wllhrte, also wohl zu Anfang der 70er 
Jahre, in Sadagora, eincm Stădtchcn zwischen 
Czemowitz und Zalesczyki, von Petersburg 
aus cine Loge gegrUndet wurde". 

Sie ftlhrte den Namen „Minerva", stand 
unter der Gro61oge von Russland und speciell 
unter dem ProvinciaJ-GroBmeister Johann von 
Y ellquin, arbeitete nach englischen Ritual und 
rUhmte sich „die htlchste Stufe in der Maurerei 
erreicht zu haben. Sie soli anfangs zwar viei, 
aber desto weniger zur Ehre und Aufnahme 
des Ordens gearbeitet haben, indem die Brtider 
ohne Unterschied und ohne aller PrUfungen 
allerhand Gattungen von Leuten aufnahmen, 
die sie nicht kannten, bloO um ihre Loge mit 
Mitgliedem anzuhăufen". 

Im Jahre 1775 staden der Loge folgende 
BrUder vor: Johann A.I. DOring, Meister vom 
Stuh!, Fr. Constadius, erster, Johann 
Stockrnann, zweiter Aufseher, Adam Friese, 
Redner, Johann Christoph von LQwe erster, 
Renat Kroker, zweiter Stewart, Christ. 
Willisch, Ceremonier und Karl von Brano, 
frere terrible. 

Von den Ubrigen Mitgliedem ist bloB Alois 
Graf Bathyany, Oberleutnant bei Hadik-Husaren 
bekannt. dem die obigen BrUder am 30. August 
1775 clas Meisterdiplom ausfertigten. (Original 
im Ungarischen Nationalmuseum). Ohne 
Zweifel war das tapfcre Husarenregiment des 
Grafen Hadik damals - vermutlich lăngere Zeit -
in Sadagora stationiert und es ist wahrscheinlich, 
dass Graf Bathyany nachmals zu der Loge 
Ubertrat, welche die Offiziere seinnes Regiments 
unter sich bildeten. Die Regimentsloge muss 
bald damach, vielleicht noch im Jahre 1775 
entstanden sein. Von ihren Mitgliedem ist bloB 
der Unterleutnant Palazzo bekannt, der 1777 in 
die Lemberger Loge„Zu den 3 Standarten" 
eintrat und bei dieser Gelegenheit deponierte, 
dass er in der Loge des Hadikschen Regiments 
recipiert worden sei. Lange dUrfte dieselbe 
nicht bestanden haben. 

această lojă: „Războiul, duşmanul tuturor 
artelor paşnice, s-a dovedit totuşi a fi favorabil 
artei regale în Moldova, în sensul că, în timpul 
îndelungatului război ruso-turc, care a durat de 
la 1768 până la 1775. deci probabil la 
începutul anilor '70, s-a creat de către 

Petersburg o lojă la Sadagura, un orăşel între 
Cernăuţi şi Zalesczki". 

Loja purta numele „Minerva", era 
subordonată marii loje a Rusiei şi, în 
particular, marelui maestru provincial Johann 
von Yellquin, func1iona după ritualul englez şi 
se lăuda că a atins treapta cea mai înaltă a 
masoneriei. Se zice cli ar fi lucrat mult, dar 
mai puţin pentru onoarea şi acceptarea 
ordinului, fraţii primind, fără distincţie şi fnră 
vreun fel de încercare, tot soiul de oameni, pe 
care nu-i cunoşteau, numai pentru a umple loja 
lor cu membri". 

În anul 1775, în fruntea lojei se găseau 
următorii fraţi: Johann A.I. Dtlring, maestru de 
scaun (chairrnan), Fr. Constantidius şi Johann 
Stockrnann, primul şi al doilea supraveghetor 
(supervisor). Adam Friese, orator (speaker), 
Johann Christoph von Ltlwe şi Renal Kroker. 
primul şi al doilea ospitalier (steward), Christ 
Willich, ceremonier (master of ceremonies) şi 
Karl von Bremo, frere terrible. 

Dintre ceilalţi membri, cunoscut este 
numai Alois, conte Bathyany, locotenent 
major la husarii lui Hadik, căruia fraţii de mai 
sus i-au emis diploma de maestru (Originalul 
se găseşte în Muzeul Naţional Ungar). Fără 

îndoială viteazul regiment de husari al contelui 
Hadik a fost staţionat - probabil mai mult timp 
- în Sadagura şi contele Bathyany s-ar putea 
să fi trecut ulterior la loja, pe care o creaseră 
intre ei ofiţerii regimentului său. Loja 
regimentului trebuie să fi fost înfiinţată puţin 
mai târziu. poate încă în anul 1775. Dintre 
membrii ei este cunoscut numai sublocote
nentul Plazzo, care intră în 1777 în loja de la 
Lemberg „La cele trei stindarde" şi declară 

cu această ocazie că fusese primit în loja 
regimentului J-ladik. Aceasta trebuie că n-a 
existat multă vreme. 
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Das dem erwllhnten Diplom beigedruckte 
Siegel der Loge „Minerva" zeigt einer. an den 
Seiten glatten dreieckigen Fels, darOber das 
aus zwei ineinandergeschobenen Dreiecken 
gebildete strahlende Hexagrarnm mit den 
Buchstaben G, darunter Zirkel, Winkelmall 
und Hammer. Umschrift: Virtute et sapientia. 

Mit Beginn des Jahres 1777 gelangte 
dieser Teii der Moldau in l:lsterreichischen 
Besitz, „was jedoch cine ungilnstige Wirkung 
auf die Loge ausUbte, denn seitdem lag ihre 
Arbeit schier damieder". Dem ungeachtet 
nahmen die Briider „unter der Hand ohne alic 
Ceremonien und Gebrăuche und zum Nachteil 
der neurrichteten Loge zu Zalesczyk viele 
auf'. 

Die Briider suchten daher ihrer Loge, welche 
sich, wie es scheint, inzwischen in den Schutz 
des polnischen Gro6-0rient begeben hatte, 
dadurch auf die Beine zu helfen, dass sie die 
Loge zu Jassy ,,sich zu unterwerfen" gedachten. 
Ob es gelang ist cine andere Frage, Zugleich 
suchten sie aber den Anschluss an die Loge 
stricter Observanz zu Zalesczyk in Galizien. Der 
Meister vom Stuh! Dtlring besuchte in 
Begleitung einiger Briider diese Loge, wo man 
ihnen sehr zuredete, sich anzuschliellen. Allein 
sie weigerten sich, dies zu tun, bevor sie den 
Gra.fen Briihl, den polnischen Grollmeister, 
befragt h!ltten. Trozdem mag es nicht an der 
Geneigtheit gefehlt haben, weil sie zugleich um 
die Verleihung des schottischen Grades der 
stricten . Observanz ansuchten. Die Loge 
bearbeitete diesen Grad aber nach dem alten 
System und wurde von Hauptmann von Pilier 
aus der Loge ,,Zu den weillen Adiem" hier in 
diesen Grad eingeweiht. 

Ob die Loge den schottischen Grad erhielt, 
ob sie nach der Hand der Loge ,,Zum goldenen 
Stuck" angeschlossen, wie sie sich weiter 
entfaltet und wielange sie ihr Dasein gefristet? 
Das sind offene Fragen 6• 

Abafis Frage, wie lange noch diese Loge in 
Gartenderg (Sadagora) ihre Tătigkeit fortsetzen 
kinnte. ist leicht zu beantworten. Die deutschen 
Ansiedler in diesem Orte, denen die GrUndung 
der Loge „Minerva" zu verdanken war aus deren 
Reihen sich auch die Logenbriider rekrutierten, 

6 WieNr. J, S. 59-68. 

·:•'.:,., 

Sigiliul imprimat pe diploma. mentionată a 
lojei „Minerva" arată o stâncă triunghiulară. 
netedă pe laturi, deasupra hexagrama radiantă 
compusă din două triunghiuri suprapuse. cu 
litera G. dedesubt compasul, raportorul şi 

ciocanul. Jnscriptia circulară: virtute el 
sapientia. 

La începutul anului 1777 această parte a 
Moldovei a intrat sub stăpânire austriacă, 

„ceea ce a avut însă o înrâurire defavorabilă 
asupra lojei, activitatea ei devenind practic 
nulă". Totuşi fratii „au acceptat pe sub mână 
mulţi (membri), fără ceremonie sau cutumă şi 
în defavoarea nou-înfiintatei loje de la 
Zalesczki". 

De aceea, fraţii încercau să consolideze 
loja lor, pe care o puseseră între timp, pe cît se 
pare, sub oblădiurea marelui Orient polonez, 
prin intentia. de „a se supune" lojei de la Iaşi. 
Dacă au reuşit este altă întrebare. Dar în 
acelaşi timp, încercau să stabilească contacte 
cu loja de ·strictă observanţă de la Zalesczki 
din Galiţia. Maestrul de scaun Doring. însoţit 
de câţiva membri ai lojei sale, a vizitat această 
lojii şi le-a propus foarte insistent să se 
asocieze cu ei. Dar aceştia au refuzat s-o facă, 
înainte de a-l fi întrebat pe contele DrUhL 
marele maestru polonez. Totuşi. se pare că 

aveau intenţia s-o facă, căci au cerut în acelaşi 
timp acordarea gradului scoţian de strictă 

observanţă„ Dar loja lor funcţionase în acest 
grad după vechiul sistem şi a fost instruită în 
acest grad de către căpitanul von Pilier din loja 
„La vulturii albi". 

„Dacă loja a obţinut gradul scoţian, dacă 
s-a contopit cu loja «La bucata de aur", cum 
s-a dezvoltat mai departe şi cât timp a 
existat? Acestea sunt întrebări fără 

răspuns" 6 . 

La întrebarea lui Abafi, cât timp loja a mai 
putut să-şi continue activitatea la Gartenberg 
(Sadagura), se poate răspunde cu uşurinţă. 

Căci coloniştii germani din această localitate. 
cărora li se datora înfiinţarea lojei „Minerva" 
şi din rândurile cărora se şi recrutaseră fraţii din 

6 Wickenhauser, op. cit., p. 59-68. 
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verliellen nllrnlich diese Ortschaft bereits nach 
wenigen Jahren, als das Stadtprivilegium, dessen 
Zuerkennung umstritten war, im jahre 1783 ihr 
entzogen wurde und Sadagora wieder zu einer 
untertanigen Ortschaft sanie. Mit RUcksicht darauf, 
dass das Freimaurerpatent vom Jahre 1785 das 
Bestehen von Logen nur in Landeshauptstadten 
gestattete, so dUrfte die Loge ihre Tlitigkeit 
bestimmt auch in diesem Jahre eingestellt haben. 
Die von Abafi genannten Logenmitglieder waren 
fiiiher in der MUnzstlltte von Gartenberg als 
fachleute tlltig, wandten sich aber im Jahre 1775, 
als dieses Untemernhmen seinen Betrieb einstellte, 
anderen Beschăftigungen zu, soweit sie nicht 
wieder auswanderten. So wurde Konstadt Gerber, 
Dtlring erbaute eine MUhle. Mahn errichtete eine 
Seifensiederei. Aber auch sie blieben nicht mehr 
lange în dieser Ortschaft. Die letzten Ansiedler 
der Miinzstl!tte und darnit wahrscheinlich die 
lctzten ehemaligen Freimaurer verlieBen 
Sadagora um das Jahr 1797 7. 

Aus diesen Ausftlhrungen geht somit 
hervor, dass au13er den Logen in St. Philippen 
und Sadagora noch eine Regimentsloge bei 
dem în Sadagora und Umgebung stehenden 
Regiment der Hadik Husaren existiert halte. 
Auf diesc Weise waren în der Zeit von 1775-
1785 in der Bukowina tatsllchlich 3 
Freimaurerlogen vorhanden, die eigentiim
licherweise nur in der Gegend zwischen Pruth 
und Dniester ihren Sitz hatten. 

Es scheint aber, dass diesen Freimaurerlogen 
auch etmge Bearntcn der Bukowiner 
Wirtschaftsverwaltung angehtlrt haben. ln den 
Briefen des Wirtschaftsdirektors von St. Ilie, 
Albert von Kugler an Ferdinand Dans kommen 
nămlich mehrmals einige Hinweise auf eine 
solche Moglichkeit vor. ln einem seiner 
Schreiben bezeiclmete Kugler den Verwalter 
Richter aus Kotzman Ofters als „Bruder Rychter" 
und auch in seiner weiteren Korrespondenz 
finden sich Stellen, aus denen angenommen 
werden kann, dass auch Kugler selbst Freimaurer 
war, so z. B. „ich Mb.", was eventuell eine 
Abktirzung ftlr ,,Maurerbruder bedeuten k0nnte" 8

• 

7 Wie Nr. l, S. 59-68. 
8 Verwaltungsarchiv Wien, Briefwechsel 

des Wirtschaftsdirektors Albert von Kugler 
mit Ferdinand Dans, ZI, 69811805. 

lojii., p!răsiră localitatea după puţim ani, 
când li se rcvocaserll în 1785 privilegiile de 
oraş, oricum contestate, şi Sadagura coborî 
din nou la rangul unei localităţi subordonate. 
A vând în vedere cll patenta masonică din 
1785 permitea existenţa unor loje masonice 
numai în capitalele ţărilor, loja trebuie să-şi 
fi suspendat activitatea în acelaşi an. 
Membrii lojei numiţi de Abafi lucraseră mai 
înainte în monetăria lui Gartenbcrg ca 
specialişti, dar s-au îndreptat în 1775, când 
întreprinderea şi-a încetat activitatea, către 

alte îndeletniciri, în măsura în care nu 
emigraseră din nou. Astfel Konstadt deveni 
tăbl!.car, Dtlring construi o moară, Mahn 
înfiintl!. o fabrică de săpun. Dar nici ei nu 
rămaseră multă vreme în această localitate. 
Ultimii foşti francmasoni părăsiră Sadagura 
în jurul anului 1797 7: 

Din aceste relat!ri rezultă deci că, în afara 
lojelor din Prelipcea şi Sadagura, mai existase 
o lojă regimentară la regimentul de husari 
Hadik, staţionat în Sadagura şi împrejurimi. 
Astfel, între 1775 şi 1785 au existat de fapt 3 
loje masonice, care, sur.prinzător, erau 
amplasate numai în regiunea dintre Prut şi 

Nistru. 
Se pare însă că şi câţiva functionari ai 

administraţiei economice a Bucovinei au făcut 
parte din ele. În scrisorile directorului 
economic de la Sf. Ilie, Albert von Kugler, 
cAtre Ferdinand Dans, apar câteva indicii în 
favoarea unei astfel de posibilităţi. Într-una din 
aceste scrisori, Kugler îi numeşte, de mai 
multe ori, pe administratorul Richter din 
Coţomani „frate Richter" şi, de asemenea, în 
restul corespondenţei sale, se găsesc locuri 
după care s-ar putea presupune că şi Kugler 
însuşi era francmason, de exemplu, „eu Mb", 
ceea ce ar putea fi eventual o prescurtare 
pentru „Maurerbruder" (frate mason) 8• 

1 Ibidem. 
8 Arhiva administrativă din Viena, Schimb 

de scrisori între directorul administrativ Albert 
von Kugler şi Ferdinand Dans, ZI. 698/1805. 
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Aber auch die Militllrverwaltung der 
Bukowina musste sich in den letzten Jahren vor 
Beendigung ihrer Tlltigkeit mit der 
Freimaurerfrage beschăftigen. Auch sie erhielt 
jenen, ftlr die Freimaurerei bedeutungsvollen 
ErlaB Kaiser Josephs II. und musste darauthin 
auch gegen die in ihrem Verwaltungsbereiche 
befindlichen Logenbrilder MaBnahrnen ergreifen. 

Dieser ftlr die Tătigkeit der Freimaurerei in 
Oesterreich so wichtige Erlass lautete in seinen 
Hauptpunkten: Das Bestehen der Logen wurde 
gesetz.lich anerkannt und die Vorsteher der 
Logen wurden verpflichtet, alle Vierteljahre dem 
Landeschef die Liste ihrer Mitglieder vorzulegen. 
Weiters wurde nur das Bestehen einer einzigen 
Loge in der Hauptstadt eines jeden Landes 
gestanet.. Somit mussten sich al le Logen in den 
Provinzstădten autlosen 9. 

Auf Grund dieser kaiserlichen Anordnungen 
war nun auch die Militllrverwaltung in der 
Bukowina verpflichtet, die Mitglieder der 
bukowiner Logen zu erfassen und ihre Liste dem 
Hofkriegsrat vorzulegen. ln den Aktenbestllnden 
des Wiener Hotlcriegsrates sind nur 2 Hinweise 
auf das Frcimaurerwesen in der Bukowina 
vorhanden. Das Exhibitenprotokoll Nr 1303 vom 
4 Mărz 1786 besagt, dass die Milităr

administration in Czernowitz dem Hofkriegsrat ein 
Freimaurerverzeichnis vorlegte, das jedoch, wic 
die Zahl 1314 vom 26. Mărz desselben Jahres 
anfllhrte, vom Kaiser zurilckbehalten wurde. 
Beide Akten sind nicht mehr vorhanden, da sie 
skartiert wurden. Was Kaiser Joseph veranlasste, 
dieses verz.eichnis bei sich zu behalten, kann 
heute somit nicht festgestellt werden. 

Bei der Durchforschung der Freimaurerakten 
im Wiener Hof-und Staatsarchiv gelang es mir, 
auch die verbindungen aufzudeckan, die eine 
bekannte PersOnlichkeit aus der Bukowina in den 
achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts zur 
Freimaurerei unterhielt Es war dies der Bojar 
und spălere Freiherr Basilius von Balsch, der im 
Jahre 1780 als V ertreter der Bukowina in Wien 
erschien und Kaiser Joseph cin Memorandum 
mit verschiedenen Vorschlăgen hinsichtlich 

9 Ebenda, AllerhOchstes Handbillet vom 
14. Dczember 1785 an die Vereinigte 
Hofkanzlei, Karton IV M.3. 

Dar şi administraţia militară din Bucovina 
a trebuit sli se ocupe, în ultimii ani dinainte de 
terminarea activităţii ei, cu chestiunea 
francmasoneriei. Şi ea a primit acel edict, 
important pentru francmasonerie, al 
împăratului Iosif al doilea şi, ca urmare, a 
trebuit sli ia măsuri şi contra fratilor lojelor 
aflate în cuprinsul administraţiei. 

Acest edict, atât de decisiv pentru 
activitatea francmasoneriei în Austria, 
prevedea: Existenta lojelor era recunoscută 

prin lege şi conducătorii lojelor erau obligaţi 
să prezinte în fiecare trimestru capului ţării 

lista membrilor ei. Mai departe, se permitea 
existenta unei singure loje în capitala fiecărei 
ţări. Prin urmare, toate lojele din oraşele de 
provincie trebuiau sli se dizolve 9• 

Pe baza acestor dispoziţii imperiale, şi 

administraţia militară a Bucovinei era obligată 
să întocmească lista membrilor lojelor din 
Bucovina şi s-o prezinte Consiliului aulic de 
război. În colectiile de acte ale acestui consiliu 
există numai dou!I. aluzii la francmasoneria din 
Bucovina. În protocolul de adrese nr. 1303 din 
4 martie 1786 se mentioneazll că administraţia 
militară din Cernăuţi a înaintat Consiliul aulic 
de război un tabel al masonilor, dar c!I., aşa 

cum se constată sub nr. 1314 din 26 martie al 
aceluiaşi an, el fusese reţinut de împărat. 

Amândouă actele nu mai exist!, deoarece 
fuseseră decartate. Ce l-a determinat pe 
împăratul Joseph s!I. păstreze acest tabel pentru 
sine, nu se mai poate stabili acum. 

În cursul cercetării actelor privitoare la 
francmasonerie din arhiva de Curte şi de Stat 
de la Viena, am reuşit s!I. descopăr legăturile 
întreţinute de o personalitate cunoscut!!. a 
Bucovinei cu francmasoneria în anii optzeci ai 
secolului al XVIII-iea. Este vorba di: boierul 
şi, mai târziu, baronul Vasile Balş, care 
apăruse în anul 1780, ca reprezentant al 
Bucovinei la Viena, şi predase împăratului 

Jqseph un memoriu ce conţinea diferite propuneri 

9 Ibidem. Prea-înalt bilet de mânii., din 
14 decembrie 1785, către cancelaria reunit!!., 
Cartonul IV M.3. 
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der in der Bukowina durchzufilhrenden 
Reformen ilbergab. Balsch wurde dann am 4, 
Juli 1783 zum Hofkonzipisten beim 
Hofkriegsrat ernannt und sollte bei dieser 
Beht!rde die lnteressen der Bukowina 
vertreten. Spllter wurde er Gubemialrat und 
Kreishauptmann in Czemowitz. 

In zahlreichen Alcten, Protokollbilchem 
und Verzeichnissen der 1!sterreichischen 
Freimaurerlogen, der Landesloge und 
einzelner Wiener Logen kamen nllmlich 
Namen, wie Balitsch, Balisch und Palsch vor, 
bis ein gedrucktes Mitgliederverzeichnis der 
Loge „Zur wahren Eintracht" in Wien tur das 
Jahr 1785 năhere Aufklllrung dartiber brachte, 
wer eigentlich unter dieser Namens
bezeichnung gemeint war. Unter Nr. 5 wurde 
hier angeflihn: „Balitsch Basilius, Bojar, 
Hofkriegskonzipist, Religion graeci Ritus non 
unit". Damit war es klar, dass es sich um den 
bukowiner Bojaren Basilius von Balsch nur 
handcln konnte, der zu jener Zeit tatsăchlich 
Hofkriegskonzipist in Wien war. Eine genaue 
Durchsicht des ganzen Alctenmaterials ergab 
nun folgenden Sachverhalt: Am 28. Dezember 
1783 richtete Balsch an seinen Freund 
Watteroth nachstehendes Schreiben: 

„Lieber Freund! Warme Wilnsche, mich 
aufzukliiren und meinen Charakter auszubilden 
haben mich nach Wien begleitet. lch habe mich 
hier nach allen Gelegenheiten erkundigt, welche 
dieser meiner Absicht zusagen kt!nnen und 
habe die Existenz des Freymaurerordens 
entdeckt. der die Vervollkommung des inneren 
Menschen und die Verbreitung der Aufklărung 
gewiB zum Zwccke haben mull. lch wcis, da.6 
die edelsten Mănner Wiens, die so groBen Theil 
an der Kultur ihres Veterlandes haben, durch 
das Band dieses Ordens verbunden sind und ich 
weis, da.B sie das Gliick haben, ein Mitglied 
dieser verbriiderung zu seyn und sich unter 
ihrer Leitung bilden. Machen Sie auch mich des 
GenuBes eines solchen Glilckes wilrdig 
theilhaftig und geben Sie mir den gr1!6ten 
Beweis der Freundschaft, mit der ich bin ihr 
Freund v. Balsch. Wien, 783, d. 28. Xber" 10

• 

10 Hof -und Staatsarchiv Wien, vertrauliche 
Kaiser Franz Akten, Karton Nr. 89. 

privitoare la reformele ce urmau să fie 
introduse în Bucovina. Apoi. la 4 martie 1783. 
fu numit concipist aulic la Consiliul aulic de 
război. urmând să se prezinte în această 

instituţie interesele Bucovinei. Mai târziu 
deveni consilier guvernamental şi căpitan de 
district la Cernăuţi. 

Până acum nu se ştia deloc că Balş fusese la 
Viena membru al unei loje francmasonice. Acest 
fapt remarcabil a ieşit la iveală după cercetarea 
amănunptă a actelor privitoare la francmasonerie, 
acte constituite în 50 de cartoane şi fascicule. 
Anume, în numeroase acte, registre de protocoale 
şi tabele ale lojelor masonice austriece, ale lojei 
lării şi diferitelor loje vieneze, apăreau nume ca 
Balitsch, Balisch şi Palsch, până ce un tabel tipărit 
al lojei „La adevărata bună întelegere" din Viena 
pentru anul 1785 a adus lămuriri mai arnănuntite 
despre cel ce corespundea acestui nume. La nr. 5 
era menţionat: ,,Balitsch Basilius. boier. concipist 
la Consiliul aulic de război, religia ritul grecesc 
neunit". Devenise clar că nu putea fi vorba decât 
de boierul Vasile Balş. care era într-adevăr 

concipist la Consiliul aulic de război de la Viena 
Din cercetarea arnănunptă a întregului material de 
acte a rezultat următoarea stare de fapt: La 28 
noembrie 1783 Balş adresează prietenului său 

Watteroth următoarea scrisoare: 
„Dragă prietene! Dorinta fierbinte de a mă 

lumina şi a-mi forma caracterul m-a însoţit la 
Viena. M-am informat cu privire la toate 
ocaziile care ar fi favorabile acestei intenţii 
şi am descoperit existenţa ordinului 
francmasonic, care trebuie să aibă drept 
scop perfecţionarea lăuntrică a omului şi 

răspândirea iluminării. Ştiu că cei mai aleşi 

oameni ai Vienei, care participă atât de mult la 
cultura patriei lor, sunt uniţi prin legătura 

acestui ordin şi ştiu că ave\i norocul de a fi 
membru al acestei Frăţii şi de a vă forma sub 
conducerea ei. Făceţi-mă vrednic să mă bucur 
şi eu de această fericire şi daţi-mi astfel şi mie 
dovada supremă a prieteniei. pe care v-o 
poartă prietenul Dvs. v. Balsch. Viena 1783. 
28 decembrie" 10

. 

10 Arhiva de Curte şi de Stat Viena, Acte 
intime ale împăratului Franz, Cartonul nr. 89. 
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Dieser Freund des Bojaren Balsch war 
Heinrich Joseph Watteroth, Professor der 
politischen Wissenschaften an der Universitll.t 
in Wien, eine PersOnlichkeit, die auch spllter 
unter den Kaisem Leopold und Franz im 
Leben der Osterreichischen Geheimgesellschaften 
eine grolle, aber keineswegs rUhmliche Rolle 
spielen sollte. 

Watteroth leitete dieses Schreibenn seines 
Freundes Balsch sogleich an die Loge ,,Zur 
wahren Eintracht", der er auch angehOrte, weiter. 

Im Protokollbuch dieser Loge ist nun 
folgendes zu finden: „(CCXLVII: 
Logensitzung der Loge „Zur wahren 
Eintracht" vom 26.1.1784.1.) Nach geOffiteter 
Loge wurde die Balotte Uber den Suchenden 
Balitsch, Hof-Concipisten und den Leutnant 
Hirsch vorgenommen. Beyde fi elen 
helleuchtend aus, worauf nach gewOhnlicher 
Felicitation der 30.1. zu deren Aufnahme 
angesetzt wurde. Pathen filr Balitsch: 
Watteroth als Proponent und Sonnenfels" 11

• 

Letzterer war niemand anderer als Hofrat 
Joseph von Sonnenfels, der intimste Berater 
kaiser Josephs II. 

In der CCL. Logensitzung am 6.2.1784 
erfolgte dann die Aufnahme des Bojaren Balsch. 
Das protokoll besagt dartiber folgendes: „3.) 
Schritte zur Aufnahme des 2. Suchenden mit 
gewlihnlichen Zeremonien wie folgt: Im Jahre 
1784, den 6. des 2ten Monaths wurde zur 
Aufuahme vorgcstcllt der fremde Suchende 
Basilius Balitsch, Basilii Sohn, alt 27 Jahre, 
geboren den 14. May, seiner Religion griechisch, 
adelicher Herkunft, jetzt Frey Maurer, gebUrtig 
zu Ru6 in der Bukowina, seines Amtes KK. 
Hofconcipist beyn Hofkriegsrath, in keinem 
bekannten Orden bisher aufgenommen und aus 
aufrichtigen Trieb und Eifer, in diesen vor uralten 
Zeiten geehrten Frey Maurer Ritter Order 
aufgenommen zu werden, ohne da6 er dazu von 
einiger Neugierdc getrieben, vielweniger von 
Jemand gereizt, gelockt oder veranla6t worden, 
desfalls er auch den Statuten dieses ehrwiirdigen 
Ordens gemllB mittels einer Baliotierung gewllhlt, 
in diese St Johannes Loge, genannt zur wahren 
Eintracht eingeftlhrt Wld als Freyrnaurer Ritter, 
Lehrling und Bruder aufgenommen worden ist". 

11 Diese und die wieteren Angaben stammen 
aus dem Karton Nr. 89 und den folgenden. 

Acest prieten al boierului Balsch era 
Heinrich Joseph Watteroth, profesor de ştiinţe 
politice la universitatea din Viena, o 
personalitate, care a jucat şi sub împăratii 

Leopold şi Franz un rol important, dar 
nicidecum ilustru, în domeniul societătilor 

secrete. 
Watteroth îndrumă scrisoarea direct spre 

loja „La adevărata bună înţelegere", din care 
mcea şi el parte. 

În registrul de protocoale al acestei loje se 
găsesc următoarele: „(CCXL VII: Şedinia lojei 
„La adevărata bună întelegere" din 
26.1.1784.1 ). După descrierea lojei, s-a 
procedat la alegerea candidatilor: Balistch, 
concipist aulic, şi locotenent Hirsch. Amândoi 
au reuşit strălucit; după felicitarea obişnuită a 
fost fixată data de 30.1 pentru primirea lor. 
Naşi pentru Balitsch: Watteroth, ca proponent, 
şi Sonnenfels" 11

• 

Aceasta din urmă nu era altul decât consi
lierul aulic Joseph von Sonnenfels, consilierul 
cel mai intim al împăratului Joseph al doilea. 

În şedinţa CCL a lojei din 6.2.1784 a 
urmat apoi primirea boierului Balş. Protocolul 
consemnează în această privinţă următoarele: 
„3). Demersuri pentru primirea celui de-al 
doilea petent, cu ceremoniile obişnuite, 

precum urmează: În anul 1784, ziua a 6-a a 
Junei a 2-a, s-a prezentat pentru primire 
petentul străin Basilius Balitsch, fiul lui 
Basilius, vârsta 27 de ani, născut la 14 mai. de 
religie grecească, de origine nobilă, acum 
Franc Mason, născut la Russ, în Bucovina. 
având funcUa de concipist î.r. la Consiliul 
aulic de război, neprimit în nici un alt ordin. şi 
dintr-un impuls şi zel sincer, roagă să fie primit 
drept cavaler în acest ordin francmasonic, 
onorat din timpuri străvechi. flră să fie mânat 
spre aceasta din oarecare curiozitate, cu atât mai 
putin aţâţat, ademenit sau îndemnat de cineva, 
fiind ales spre vot, conform statutelor acestui 
ordin onorabil în această lojă a Sf. Ioan, pe 
nume la adevărata întelegere şi primit drept 
cavaler, ucenic şi frate". 

11 Datele prezente şi următoare provin din 
Cartonul nr. 89 şi următoarele. 
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Laut Kassabuch dieser Loge erlegte am 
16.2.1784 .,Bruder Balsch 52 tl als 
Lehrlingstaxe'". 

Sein Aaufstieg in die htiheren Grade 
wickelte sich schnell ab. Bereits am 20.3.1784 
wurde er in den 2. Grad undam 17.5.1784 in 
den 3. Grad promoviert. 

Scheinbar war auch schon damals Balschs 
materielle Lage nich sehr giinstig, denn in 
einem Ausweis liber riickstăndige Mitglieds
beitrăge figurierte er bereits am Ende des 
Jahres 1784 mit folgenden Rilckstănden: 

„Bruder Palsch, 2. und 3.Grad 58. und 12 
Monatsbeitrăge 12 11". 

Als sich im Zusammenhange mit den 
Bestimmungen des Freimaurerpatentes vom 
14. 12.1785 die Wiener Logen „Zu den drey 
Adiem", gegri.indet am 31.12.1770, ,,Zum 
Palmbaum", gegri.indet am 19.3.1775 und ,,Zur 
wahren Eintracht", gegrilndet am 12.3.1781, am 
16.6.1786 zu der Loge „Zur Wahrheit" 
vereinigten, die als einzige Loge in Wien 
bestehen durfte. da gehClrte auch Balsch dieser 
neuen Loge an. Aus dem Buch der teilnehmer 
an den Veranstaltungen dieser Loge ist zu 
entnehincn. dafl Balsch fast bei keiner 
Logensitzung fehlte. Er dtirfte aus dieser Loge 
gegen Ende des Jahres 1786 ausgeschieden sein, 
als fast alle prominenten Perstinlichkeiten, vor 
aliem aber Staatsbeamte und Offiziere, die Loge 
verliel3cn, die sich dann im Jahre 1789 auflClste. 

Balsch befand sich damals in diesen beiden 
Logen in einer sehr illustren Gcsellschaft. AuBer 
vielen AngehClrigen des tisterreichischen und 
ungarischen Hochadcls, hohen Offizieren und 
Mănnem der Wissenschaft waren auch 
PersClnlichkeiten seine Logenbrilder, die in 
Politik und Verwaltung eine groBe Rolle spielten. 
Es waren dies der schon frilher genannte Hofrat 
Joseph von Sonnenfels, Graf Leopold Kollowrat
Krakowsky, bClhmischer oberster und 
Clsterreichischer erster Kanzler, dann Graf Saurau, 
Prăsident der Hotkarnmer, Graf Brigido, 
Landesgouvemeur von Galizien urui viele andere. 

Es ist nun eine Frage, ob seine Beziehungen 
zur freimaurerischen Prominenz nicht dazu 
beitrugen, dass er eine schnelle Karriere machen 
konnte, obwohl er Ober keine akademischen 
Studien verfUgte. Weiters kann auch die Frage 
aufgeworfen werden, oe diese Beziehungen 

Conform registrului casierie acestei loje, a 
depus la 16.2.1784 . .fratele Balsch 52 de 
florini, drept taxă de ucenic··. 

Înăltarea sa în gradele mai înalte s-a 
desfăşurat rapid. Chiar la 20.3.1784 fu 
promovat la gradul al doilea şi la 17.5.1784 la 
gradul al treilea. 

Se parc că încă de pe atunci situatia 
materială a lui Balsch nu era prea favorabilă, 
căci într-o listă a contributiilor întârziate ale 
membrilor, figurează chiar la sfârşitul anului 
1784 cu următoarele arierate: ,.Fratele Balsch, 
gradul 2 şi 3, 58. şi 12 contributii lunare, 12 fl." 

Când ca urmare a dispozi\iilor patentei cu 
privire la francmasonerie din 14.12.1785, 
lojele vieneze „La trei vulturi", fondată la 
31.12.1770, „La palmier"; fondată la 
19.3.1775 şi „La adevărata bună întelegere", 
fondată la 12.3.1781, s-au contopit la 
16.6.1786 în loja „La adevăr", singura lojă 

admisă la Viena., Balş făcea şi el parte din 
această lojă. Din registrul participanti lor la 
manifestările acestei loje rezultă că Balş n-a 
lipsit la aproape nici una din şedintele acestei 
loje. El trebuie să fi ieşit din această lojă către 
sfărşitul anului 1786, când aproape toate 
personalită\ile proeminente, îndeosebi func\io
narii de stat şi ofiţerii, au părăsit loja. care s-a 
disolvat apoi în anul 1789. 

Balş se afla atunci în cele două loje într-o 
companie foarte ilustră. În afara numeroşilor 
membri ai înaltei aristocratii austriece şi 

ungare, a unor înalţi ofiteri şi a unor oameni 
de ştiinţă, printre fra\ii săi de lojă se găseau şi 
personalităţi care jucau un rol important în 

politică şi administraţie. Aceştia erau sus
numitul consilier aulic Joseph von Sonnenfels, 

contele Leopold Kolowrat-Krakowsky, 

cancelar suprem boemian şi prim cancelar 
austriac, apoi contele Saurau, preşedintele 

camerei aulice, contele Brigido, guvernator al 
tarii Galiţia şi mulţi alţii. 

Se pune întrebarea dacă relaţiile sale cu 

proeminenţa francmasonică n-a contribuit la 

faptul că a putut face o carieră rapidă, deşi nu 

avea studii academice. Se mai poate pune şi 

întrebarea, dacă aceste relaţii nu au influentat 
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spăter nicht auch den Gang der gegen ihn 
gefilhrten Untersuchung, die 10 Jahre dauerte, 
beeinflussten, ein l1uBerst mildes Urteil 
ermllglichten und bewirkten, dass ihm trotz 
seiner strafweisen Pensionierung auch weiterhin 
noch wichtige Missionen, wie der Verkauf der in 
der Moldau gelegenen religionsfondsgtlter 
Ubertragen wurde. Alte diese Fragen sollen in 
ciner eigenen Abhandlung untersucht werden, 
die dann auch ein genaues Lebensbild dieser 
eigenwilligen und stark augefeindeten 
Persllnlichkcit bringen wird. 

Nach dem Verschwinden der genannten 3 
Freimaurerlogen liegen durch Jahrzehnte 
keinerlei Nachrichten Ober eine freimaurerische 
Tătigkeit in der Bukowina mehr vor. Erst in 
der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts 
entstanden in Czemowitz die intemationale 
Loge „Fraternite" und die jiidische Loge 
„Bnei-Brith", die beide bis zur Besetzung der 
Stadt durch diee Sowjets im Jahre 1940 ihre 
Tătigkeit ungesttlrt fortsetzen konnten. 

şi mersul cercetărilor împotriva sa, care au 
durat 10 ani, au dus la o sentinţă extrem de 
blândă şi că, în ciuda pensionării sale silite, i 
s-au mai încredinţat in continuare misiuni 
importante, ca vânzarea moşiilor situate în 
Moldova ale Fondului religionar. Toate 
aceste întrebări vor fi analizate într-un studiu 
separat, care va trasa, de asemenea, un 
portret exact al acestei personalităţi voluntare 
şi duşmănite. 

După dispariţia celor 3 loje masonice 
menţionate mai sus, nu mei apar timp de 
decenii nici un fel de ştiri despre vreo activitate 
francmasonică în Bucovina. Abia în a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea s-au înfiinţat la 
Cernăuţi loja internaţională „Fratemite" şi loja 
evreiască „Bnei Brith". care şi-au putut 
desfhşura amândouă nestingherit activitatea 
până la ocuparea, în anul 1940, a oraşului de 
către trupele sovietice. 
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CĂRŢI, REVISTE 

Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar". Literatură şi politică în Bucovina anilor '30, 
Iaşi, Editura „Timpul", 1999, 220 p. (Academia Română, Centrul de Studii 
„Bucovina", Rădăuţi). 

Mircea A. Diaconu este la a patra carte, dacă suntem bine informati, pe care o tipăreşte într-un 
interval foarte scurt - Poezia de la „ Gândirea" (Bucureşti, 1997), Instantanee critice (laşi, 1998). 
Mircea Streinul. Viaţa şi opera (laşi, 1998). Lucrarea stă şi la baza tezei de doctorat - Mişcarea 
„ Iconar" şi literatura română din Bucovina după Marea Unire - sustinută la Universitatea „Al. I. 
Cuza" din laşi în aprilie 1998. Să notăm că ea se tipăreşte sub egida Centrului de Studii „Bucovina" al 
Academiei Române, ca a şasea din colecţia Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii. 

Cartea de faţă cuprinde în prima parte o suită de studii, Bucovina şi complexul provinciei, 
„ lconarismu/''. Situare sincronică şi diacronică, Biografia mişcării „Iconar", Disocierea de 
sămănătorism, gândirism şi de grupul de la „ Criterion ", Reacţii antimoderniste, Mântuirea prin 
provincie, Argumente pentru o „ renaştere" românească, Pentru o poetică bucovineană, iar în partea 
a doua, „schiţe biografice" consacrate lui Mircea Streinul, Iulian Vesper, Traian Chelariu. George 
Drumur şi Teofil Lianu. 

Mişcarea literară bucovineană interbelică este prezentată din perspectiva grupării de la revista 
„Iconar" în contextul vieţii culturale din provincie, unde continua să apară un cotidian, „Glasul 
Bucovinei", înfiinţat în 22 decembrie 1918 şi o revistă, „Junimea literară", fondată în ianuarie 1904 
sunt marcate apropierile şi orientările diferite între cele trei publicatii precum şi colaborarea 
„iconariştilor" la cele din urmă. Nu este ignorat nici rolul lui Ion Nistor care priveşte cu înţelegerea şi 
autoritatea sa de om de cultură, noua mişcare literară. 

Înfiinţarea revistei „Iconar'' este stabilită prin mărturii, în absenţa primelor numere. Este curios că 
aceste numere nu au intrat în bibliotecile noastre şi nu s-au descoperit, până acum, nici în colecţiile 
particulare. Mişcarea, „iconaristă" nu a avut un program şi ţine de interpretările subiective potrivii cărora 
punctul de plecare l-ar constitui revista „Muguri", scoasă de elevii Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Rădăuţi, în 1924. Şi iniţiativa pentru întemeierea revistei „Iconar" ar pomi tot de aici, ceea ce rămâne de 
probat cu documente. Nu se poate totuşi trece cu vederea faptul că unii susţinători ai revistei „Muguri" 
sunt colaboratori şi la „Iconar", revista cemăuţeană din anii 193>-1937. 

Problema principală pe care o pune în discuţie Mircea A. Diaconu priveşte „complexul 
provinciei" care marchează noua generaţie ce se ridică de pe băncile liceelor din Bucovina şi îşi continuă 
pregătirea intelectuală la Universitatea românească din Cernăuţi. Statutul de ,.provincie de margine" 1-a 
avut şi sub stăpânirea habsburgică şi menţinerea după Marea Unire era stânjenitoare. „lconariştii" îi 
propun să ridice provincia prin activitatea lor culturală şi prin creaţia artistică la nivelul „ţării" şi să 
opereze şi o sincronizare cu mişcarea literară europeană. Publicaţiile pe cere le scot poartă titluri ca: 
„Argonaut", „Orion", „Nord'', „Fişier", „Plai", „Pana literară". „Jconariştii" merg mai departe şi 
întemeiază o editură proprie, iar plachetele pe care le tipăresc aici şi la alte edituri se intitulează: 
Itinerar cu anexe în vis, Tarot sau Călătoria omului (M. Streinul), Echinox în odăjdii (Iulian Vesper). 
F.xod (Traian Chelariu), Solstiţii (George Drumur), Curcubeu peste ţară (Teofil Lianu), Afonia, 
Apoteoz, Minois, Marathon (E. Ar. Zaharia). Plachetele nu erau în măsură, cu toate titlurile apărute, 
să impună mari personalităţi creatoare şi nici publicaţiile cu o existenţă foarte scurtă. Revista ,,Iconar" 
se impune prin o apariţie mai îndelungată şi prin faptul c! Mircea Streinul ştie să strângă în jurul ei 
susţinătorii publicaţiilor cu o apariţie efemeră. 

„lconariştii" se întâlneau cu programul politic al mişcărilor de dreapta prin încrederea lor că se 
putea salva cultura prin provincie şi prin ea se putea opera o „renaştere românească". Mircea A 
Diaconu tine să precizeze că în demersul său se ocupă numai de activitatea culturală şi literară. 

Analele Bucovinei, VI, 2. p. 479-487, Bucureşti, 1999 
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Metoda de lucru poate da naştere la discuţii, putin - sau deloc - productive. Important este 
faptul că cercetarea se orientează spre evaluarea contribuţiei ..iconariştilor" în mişcarea literară 

bucovineană interbelică. 

Schiţele monografice sunt elaborate în functie de ponderea activităţii fiecăruia din cei cinci 
scriitori: Mircea Streinul, Iulian Vesper şi Traian Chelariu sunt teoreticieni, poeţi şi prozatori, George 
Drumur şi Teofil Lianu, poeti. 

Arhitectura cărţii se constituie din studii elaborate independent şi succesiv în cursul anilor, 
iniţial, fllră legăturii. între ele în afară de cea tematic!!.. Impresia aceasta este întărită şi de faptul că 
după primul capitol Preliminarii se mai introduce un paragraf Preliminarii şi în partea a III-a a 
lucrării. Două din schiţele monografice, cele consacrate lui Mircea Streinul şi Iulian Vesper se 
tipăresc mai întâi în „Analele Bucovinei" (nr. 2, 1996, nr. 2, 1997), revistă în care apar şi două din 
„studiile-cheie": Bucovina şi complexul provinciei (nr. 1, 1998) şi Mântuirea prin provincie (nr. 2 
1998). În Biografia mişcării „Iconar" se transferă părţi din studiul Revista „Iconar" şi mişcarea 
literară bucovineană interbelică, tipărit în „Analele Bucovinei", nr. 2 (iulie-<lecembrie), 1995 şi în 
care găsim „in nuce" şi problemele literaturii bucovinene interbelice. Studiile sunt însoţite de 
bibliografia lucrărilor „iconarilor" şi a referinţelor critice despre activitatea lor, o listă a periodicelor, 
referinţe critice generale şi note la studiile incluse în volum . 

. ,Iconariştii" se dovedesc, cum se desprinde din carte, teoreticieni ai mişcării literare la nivel 
european. Demersul lor teoretic nu este însă susţinut şi de creaţii literare în măsură să facă din 
provincie realitatea pentru care pledau. 

Mircea A. Diaconu are meritul incontestabil de a se consacra în studiile sale unui capitol din 
literatura bucovineană interbelică multă vreme interzis şi de a se preocupa să înlăture teze puse în 
circulaţie de persoane interesate. Acestora continuă să li se confere, prin deasa repetare. autoritate de 
document. 

D. Vatamaniuc 

Doru Mihăescu, La Bucovinne et la Bassarabie (a partir de ·zeurs noms). 
Traduction fram;:aise par Cireaşa Grecescu, Bucarest, Maison d'Edition de la 
Fondation Culturelle Romaine, 1998, 176 p + 48 de hărţi. 

Bucovina şi Basarabia sunt prezentate într-o expunere sistematică, cu marcarea momentelor 
mai importante din istoria celor două provincii. Sunt evocate, pe bază de documente, împrejurările în 
care este anexată Ţara de Sus a Moldovei de Imperiul Habsburgic în 1775, pe care Curtea din Viena o 
numeşte Bucovina şi cele în care este anexată Basarabia de Imperiul Ţarist, în 1812. Deşi cele două 
,.raptUri" sunt operate la o distantă de câteva decenii metodele prin care se pun în aplicare sunt 
aceleaşi: şantajul, mituirea şi ocupaţia militară. Mai târziu, în 1940, se va folosi ultimatumul şi 

ocupatia militară. 
Problema principală care se pune în discuţie priveşte apartenenţa celor două provincii la 

spaţiul geografic şi spiritual al poporului român. Sunt invocate m!rturiile documentare privind 
numirea celor două provincii în cronicile româneşti şi străine. Ocupă un loc important în această 
demonstratie lucrările cartografice, cu începere din 1541 şi până în 1828. 

Bucovina intra sub stăpânirea „luministă" habsburgică, iar Basarabia sub stăpânirea „autocrată" 
taristă. Politica de stat este aceeaşi şi se promoveaz.a. pe toate căile, prin metode diferite, nimicirea fiinţei 
nationale, a populaţiei româneşti. Şi rezultatele sunt aceleaşi - schimbarea raporturilor demografice în 
favoarea elementelor alogene imigrate, rutene în Bucovina, ruseşti în Basarabia. 

Istoricii Bucovinei se referă frecvent la manifestul din 27 august 1777, tipărit la Blaj, pe baza 
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căruia populaţia din Bucovina depune jurământul de credinţă fa\ă de noua stăpânire. Prevederile 
acestui document sunt importante, însă retine atenţia şi titulatura Mariei Terci.a, care se prezintă 
. .împărăteasă'", „văduvă crăiască", „archiculaghină", „doamnă de Ardeal", „mare regină", 

„cneaghină" - să nu le amintim decât pe acestea - peste aproape 50 de provincii ţinuturi şi localităti. 
Mica Austrie a devenit cum se desprinde din această titulatură., prin anexări succesive, un mare 
imperiu, care şi-a asigurat autoritatea multă vreme prin catolicism şi func\ionatul austriac. 

Cartea se încheie cu o secţiune a hi!.rţilor. numerotate de la I la 48, în care sunt înlltişate 
Bucovina şi Basarabia. În realitate sunt 57 de hi!.rţi, întrucât la cifrele 15, 17, 20, 22, 23. 25, 27, 30 şi 31 
sunt incluse câte două ha.rţi (a şi b). Hărţile sunt reproduse din lucrări apărute între anii 1541 şi 1834. 
Figurează şi harta Moldovei întocmită de D. Cantemir după o copie a lui J.B. D' An viile, imprimată la 
Amsterdam în 173 7, şi o hartă a Bucovinei din 1774, tipărită de M. Popescu Spineni în 1943. 

Expunerea este însoţită de note şi comentarii în care se indică lucrările din care au fost preluate 
informaţiile. Biblioteca Academiei Române înregistreaz.! publica\iile care intră în fondurile ei cu 
mare întârziere şi probabil că şi alte biblioteci se găsesc în această situaţie. Volumul Răpirea 
Bucovinei, după documente autentice este citat după ediţia din 1875 şi nu se face menţiunea şi de cea 
tipărită în 1996. Nu este citată nici ediţia Basarabia, pământ românesc, samavolnic răpit, din 1997. 
Aici se tipăreşte şi studiul Bucovina şi Basarabia care aparţine lui Ioan Slavici şi nu lui Eminescu. 
cum este citat în carte în mai multe rânduri. 

Doru Mihăescu, fiul lingvistului Haralambie Mihăescu din Udeşti Uud. Suceava). întocmeşte 
un excelent excurs istoric, prin care face cunoscută., într-o limbă de mare circulaţie drama celor două 
provincii româneşti. 

Mihaela Cazacu 

Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia în Bucovina, Bucureşti, 
„Editura Fundaţiei „Constantin-Titel Petrescu'', 1998, 199 p. + 17 ilustraţii. 

În lumea contemporană, doctrina şi politica social-democrată s-au bucurat de mari succese în 
statele puternic industrializate, cu o economie stabilă şi cu o creştere continuă a veniturilor globale. 
Însă, în condiţiile socio-economice şi climatul politic existente la sfărşitul secolului al XIX-iea şi 
primele decenii ale celui următor, modelul social-democratic era văzut ca o posibilitate de soluţionare 
a inechităţilor sociale şi politice, de apropiere a intereselor statului şi burgheziei de cele ale păturilor 
inferioare. Stânga socialistă (comunistă) mergea şi mai departe, propunând şi, ulterior, realizând o 
naţionalizare a întregii economii, eradicarea iniţiativei libere şi a regulilor democratice de funcţionare 
a societăţii, impunerea centralismului şi lipsei de responsabilitate individuală. Aşa cum s-a văzut, 
socializarea economiei în ţările slab dezvoltate, cu un potenţial industrial şi eficacitate reduse, a 
condus la eşecul guvernelor de stânga şi la nevoia adoptării unor soluţii de impulsionare a activităţilor 
şi producătorilor. 

Partea austriacă a Imperiului Habsburgic - zona cea mai dezvoltată şi civilizată a Austro
Ungariei - a fost, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, un teren propice pentru germinarea şi 
dezvoltarea ideologiei socialiste. Doctrina social-democrată a prins rădăcini mai ales în mediile 
intelectuale cosmopolite ale Vienei, influenţând puternic, deseori decisiv, destinele acelora care 
veneau în contact cu mesajul ideatic socialist. Printre numeroşii negermani, aflaţi în capitala 
Imperiului la studii, cu afaceri sau alte probleme personale, care au fost „contaminaţi" de ideile 
generoase ale socialismului de tentă austriacă., s-a numărat şi tânărul bucovinean George Grigorovici, 
student la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Viena. El va deveni o personalitate 
remarcabilă şi un important lider de opinie în viata publică bucovineană, atât în timpul stăpânirii 
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austriece, cât şi în perioada românească a „Ţării Fagilor". În pofida rolului jucat de George 
Grigorovici în cadrul Partidului Social-Democrat din Bucovina şi, apoi, a acelui din România 
interbelică, a aportului său în soluţionarea pozitivă a multor probleme delicate şi controversate. legate 
de destinul Bucovinei sau de soarta României în general, timp de decenii activitatea lui a fost fie 
trecută sub tăcere, fie prezentată într-un mod trunchiat ori defonnat de către istoriografia comunistă. 
Cu atât mai binevenită este tentativa istoricului sucevean Petru Rusşindilar de a încerca repararea 
deformărilor comise anterior şi recuperarea memoriei noastre istorice. Totodată, autorul apreciază că 
„este necesar să se întreprindă noi paşi pentru cercetarea istorică a social-democraţiei", monografia sa 
devenind o lucrare de pionierat în domeniul studierii socialismului în Bucovina. 

Lucrarea, care a apărut în condiţii grafice excelente, este compusă din 11 capitole, Prefaţa 
editorului, semnată de Ion Apostol, Preşedintele Fundaţiei „Constantin-Titel Petrescu", Cuvânt 
înainte, cu motivaţia alegerii temei studiului de către autor şi cu mulţumiri adresate persoanelor care 
au contribuit într-un fel la realizarea monografiei, Încheiere, ce cuprinde nişte judecăţi ale 
cercetătorului sucevean pe marginea fenomenului social-democrat contemporan, Ilustraţii, legate de 
prezentarea vieţii şi activităţii lui George Grigorovici, şi un Indice de nume, care facilitează 

consultarea lucrării. Probabil, din cauza numărului mic de studii publicate pe tema socialismului 
bucovinean, monografia nu cuprinde şi o Bibliografie a problemei. 

Primul capitol este intitulat Originile. Anii studenţiei la Viena: aderarea la ideile social
democraţiei. George Grigorovici s-a născut la 4/16 mai 1871 în Storojineţ, avându-i ca naşi la botez 
pe Teodor şi Iancu Flondor. În timpul studiilor la Viena el ia cunoştinţă de ideologia socialistă şi 
devine membru al Partidului Social-Democrat austriac, precum şi a unor asociaţii cultural
profesionale patronate de P.S.D. George Grigorovici abandonează medicina, se întoarce în Bucovina, 
ctedii:ându-se activităţii politice. 

În capitolul al II-iea, Afirmarea social-democraţiei în Bucovina, este analizat procesul de 
industrializare a provinciei şi de fonnare a clasei muncitoare. Autorul apreciază că ~,năzuinta clasei 
muncitoare de a-şi asigura dreprurile şi' libertăţile' necesare· şi..:a găsit expresie concludentă îri mişcarea 
social'-democrată". Totodată; eSte semriwată insuficienta dez-voltare cantitativh şi· calitativă a acestei 
categorii sociale, fenomen ce şi-a lăsat amprenta asupra evoluţiei socialismului în Bucovina la hotarul 
secolelor XIX,-,XX. Men\ionăm că nu este întru totul confonnă realităţilor aserţiunea autorului 
p~trivit.căreia curentelor social-delllocrat rus şi austril!-C „le erau comune analiza marxistă a so,cietătii 
C<lPitaliste şi mitul revoluţiei socialiste mondiale". În ceea ce priveşte strategia şi tactica de acţiune, 
eh.iar şi în sânul S!JCialiştilor ruşi, nu mai vorbim de cei austrieci, au existat. diverse opinii şi opţiuni 
care. au condus I.a divizarea. acestei social-democraţii în câteva curente şi· formaţiuni politice. Iar 
privilor la social-democraţia austriaca., trebuie să accentuăm că aceasta a evoluat destul de mult în 
privinţa analizei. fenomenelor şi; perspectivelor lumii capitaliste, distanţându-se şi depăşind aprecierile 
şi1 tezele mecaniciste ale lui K. Marx şi Fr. Engels. P. Rusşindilar subliniază, pe bună dreptate, 
caracterul predominant gennano-evreiesc al mişcării socialiste din Bucovina, arătând şi faptul că, de 
la constituirea sa (30 august 1896), Partidul Social-Democrat din Bucovina a fost o organizaţie 
multinaţională care milita pentru democratizarea societăţii de atunci. În acelaşi timp, liderii social
democraţi au sprijinit şi revendicările de ordin naţional ale etniilor negermane din Bucovina Autorul 
face totuşi o confuzie când susţine că în Ţara Fagilor, pe lângă Partidul Social-Democrat Român, au 
existat „şi partidele social-democrate german, ucrainean, evreiesc şi polonez, fonnate din muncitorii 
şi intelectualii aparţinând acestor etnii". Relativa dezorganizare a activităţii· P.S.D.B. Şi efemera 
autonomizare a secţiilor în perioada imediat unnătoare sfârşitului Primului râzboi moridial nu trebuie 
sa. ne deruteze. În realitate, „partidele" erau simple secţii ale Partidului Social-Democrat din 
Bucovina, având lideri proprii, dar aflate sub o conducere unică. Situaţia dată a persistat până la finele 
anilor '20 ai secolului XX, când P.S.D.B. îşi pierde majoritatea membrilor neromâni din cauza 
divergenţelor în legătură cu încheierea unor alianţe politico-electorale. 
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Unul dintre cele mai cuprinz.Atoare capitole ale monografiei este al Iii-lea, care poartă titlul 
George Grigorovici şi problemele fundamentale ale societăţii bucovinene. Istoricul s.ucevean pune în 
lumină activitatea lui G. Grigorovici în Bucovina până în preajma războiului mondial, precum şi 
ideile sau atitudinea militantului social-democrat bucovinean faţă de: rolul presei naţionale în 
promovarea ideologiei socialiste; mişeli.rile agrare şi răscoala ţărănească de la 1907 din România; 
încheierea acordului comercial între Austro-Ungaria şi România; introducerea sufragiului universal 
(autorul exagerează atunci când susţine că, „prin lupta unită a maselor populare, votul universal a 
devenit realitate şi în Bucovina". Acest fapt s-a datorat un.or acţiuni conjugate a mai multor forţe 
politice şi sociale, cât şi evoluţiei generale a societăţii vest-europene); elaborarea unui program 
atractiv pentru alegerile comunale: măsurile represive ale guvernului austriac în privinţa lui 
Nicolae Iorga; fraudele comise de autorităţi în timpul campaniei electorale şi a alegerilor 
parlamentare şi dictate; relaţiile dintre ţărani şi boieri etc. În urma alegerilor parlamentare din 1907, 
George Grigorovici a devenit „primul deputat român social-democrat într-un Parlament oarecare", 
menţinându-şi mandatul până la dezintegrarea Austro-Ungariei, având o contribuţie importantă în 
democratizarea legislaţiei austriece şi a vieţii publice din Bucovina. 

Capitolul al IV-iea, Pentru unitatea social-democraţilor români de pretutindeni, prezintă 
poziţia şi eforturile lui George Grigorovici privind stabilirea unor relaţii de colaborare strânse între 
socialiştii români din Bucovina, România, Transilvania şi Ungaria. Tot aici este prezentată atitudinea 
lui faţă de mişcările naţionale: „Noi, socialiştii, prin naţionalism înţelegem apărarea intereselor largi 
ale maselor unei naţiuni pe toate terenurile. Acesta e singurul naţionalism adevărat, larg înteles. În 
primul rând, noi voim pentru popor asigurarea bunei sale stări materiale („.). De aceea noi socialiştii 
cerem opt ceasuri de muncă, ca muncitorii să aibă vreme, după lucrul obositor pentru pâinea de toate 
zilele, să citească şi să înveţe chiar şi o altă limbă". 

În următorul capitol este prezentată Poziţia social-democraţiei din Bucovina faţă de problema 
unităţii naţional politice a românilor. Viziunea lui George Grigorovici în această chestiune a fost 
prezentată într-o scrisoare din 1911, adresată conducerii Partidului Social-Democrat din România: 
„Idealul socialistului ca individ este unirea tuturor românilor, căci asta dă baza pentru o cultură mai 
intensivă, care nu poate fi alta decât natională, şi pregăteşte dărâmarea hotarelor dintre popoare ( „. ). 
Dorind, ca român, unirea românilor, trebuie să devin socialist. căci şi idealul acesta naţional se poate 
de abia atunci împlini dacă vor cădea fortăreţele capitalismului austriac. român, maghiar şi rus. 
reprezentate în guvernarea de clasă care apasă în toate aceste ţări". 

Activitatea politică şi civici!. a lui George Grigorovici în ajunul şi în anii primului război 
mondial este reliefată în capitolul al VI-lea. Autorul prezintă implicarea socialistului bucovinean în 
campania pacifistă a social-democraţiei europene în anii premergători războiului mondial. În anii 
1914-1918, G. Grigorovici (să nu uităm de pregătirea lui de medic) a îngrijit răniţii în spitalele din 
Moravia, devenind, din anul 1916, şi membru al Comitetului de ajutorare a refugiaţilor din Bucovina. 
În calitate de membru al Parlamentului austriac, el a condamnat vehement atitudinea ostilă şi mi!.surile 
inadecvate luate de către autorităţile maghiare faţă de refugiaţii români bucovineni. 

În capitolul al VII-iea, Contribuţie substanţială în lupta pentru revenirea Bucovinei la patria
mamă, Petru Rusşindilar pune în lumină rolul jucat de fruntaşul social-democrat, cât şi a altor 
parlamentari români bucovineni, în unirea Bucovinei cu România. În mod detaliat sunt prezentate 
intervenţiile lui George Grigorovici în Parlamentul de la Viena în timpul diverselor dezbateri care 
priveau soarta celei mai mici provincii a Imperiului dualist. Tot aici sunt conturate evenimentele din 
Bucovina între 27 octombrie şi 28 noiembrie 1918, rolul lui G. Grigorovici în viaţa publică din 
această perioadă şi viziunea Tui asupra unor importante probleme ale societăţii în cadrul Guvernului 

Bucovinei, prezidat de Iancu Flondor. 
Capitolul al VIII-lea este consacrat problemelor cu care s-a confruntai Social-democraţia 

bucovineană în condiţiile făuririi statului naţional unitar român. Printre chestiunile cardinale, pe care 
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a trebuit să le înfrunte George Grigorovici, au fost expansiunea ideologică a bolşevismului şi 

îmbrătişarea acestei doctrine de către o parte însemnată a liderilor socialişti din România; dificultăiîle 
legate de unificarea mişcărilor social-democrate din teritoriile reunite: politicianismul clasei 
conducătoare şi măsurile administrative ce îngrădeau exercitarea drepturilor democratice: lipsa de 
protec\ie socială şi neajunsurile procesului educativ; deficienţele în realizarea refonnei agrare etc. În 
acelaşi timp, militantul social-democrat a pledat pentru extinderea relaţiilor economice cu lările 

europene. pentru acordarea ajutorului social şomerilor şi copiilor străzii, a condamnat metodele 
teroriste practicate de unii reprezentanţi ai mişcării socialiste. Totodată, autorul prezintă, ca şi în alte 
capitole, implicarea în viaţa publică a Tatianei Grigorovici, soţia lui George Grigorovici. În capitolul 
dat este abordată lupta acesteia pentru acordarea dreptului de vot femeilor. drept care nu Ic-a fost 
acordat prin Constituţia de la 1923. 

În capitolul al IX-iea, istoricul îşi propune să dea răspuns la întrebarea Cine a provocat 
sciziunea în mişcarea socialistă din România? Aici este reliefată pozitia P.S.D.B. şi a lui 
George Grigorovici faţă de chestiunea aderării la Internaţionala comunistă, prezentându-se presiunile 
exercitate de bolşevici asupra socialiştilor români şi hotărârea de aderare a social-democraţilor 

bucovineni la Internaţionala socialistă li 1/2 şi nu la Comintern. Considerăm că se realizează o 
interpretare simplificată a procesului de comunizare a Partidului Socialist din România doar prin 
prisma presiunilor externe. autorul trecând sub tăcere premisele interne şi orientarea de stânga a 

multor lideri ai acestui partid din Vechiul Regat. 
În capitolul al X-lea, intitulat Printre conducătorii de frunte ai Partidului Social-Democrat 

Român, este schiţată activitatea lui George Grigorovici în anii 1921-1940. În iunie 1921. congresul de la 
Ploieşti al partidelor socialiste a decis constituirea Federatiei Partidelor Socialiste din România şi l-a ales 
ca preşedinte pe social-democratul bucovinean. Ca lider politic, în anul 1922. George Grigorovici 
participă la dezbaterile organizate de Institutul Social Român pe tema Noua Constituţie a României cu 
conferinta Constituţia sovietică şi Constituţia democratică, argumentând că în Rusia nu domină 
dcmocratia ci dictatura partidului comunist. Tot aici, Petru Rusşindilar prezintă implicarea lui 
G. Grigorovici în campania pentru eliberarea din detenţie a lui M.Gh. Bujor, cât şi scrisoarea 
versificată cu mulţumiri a acestuia din urmă, adresată social-democratului bucovinean. În unna 
Congresului P.S.D. din aprilie 1936, Grigorovici este ales în funcţia de preşedinte al partidului. 
Social-democratul bucovinean s-a numărat printre socialiştii români care au sprijinit regimul autoritar 
al lui Carol al Ii-lea, apreciind că în contextul intern şi interna\ional din acea perioadă trebuiau 
folosite toate mijloacele legale pentru a apăra interesele muncitorimii şi a preveni venirea la putere a 
Gărzii de Fier. George Grigorovici a făcut parte din guvernele carliste, fiind angajat în func\ia de 
subsecretar de stat la Ministerul Muncii. Un lucru care poate fi reproşat autorului monografiei este 
faptul că nu a investigat şi oglindit activitatea desfăşurată de G. Grigorovici în anii 1923-1931. 1932-
1935. 1936-1938, 1941-1944. 

Capitolul al XI-iea se ocupă de Evoluţia social-democraţiei din România în primii ani 
postbelici. Istoricul sucevean schi\ează refacerea P.S.D.-ului după 23 august 1944, luptele interne şi 
influenta predominantă a aripii de stânga în conducerea partidului. Această situa\ie, care nu avea 
practic nimic comun cu caracterul democratic de funcţionare a vieţii de partid, a fllcut ca cererea lui 
George Grigorovici privind reînscrierea în P.S.D. - ca, de altfel, şi în cazul altor foşti fruntaşi 

socialişti -, să fie respinsa.. În acelaşi timp, vechiul militant social-democrat a conştientizat 
consecinţele nefaste ale prezenţei (de facto ocupaţiei) trupelor sovietice pentru evoluţia firească a 
regimului politic românesc, susţinând cu francheţe: „Sub ocupaţie străină nu se poate face politică". 
În urma instaurării comunismului în România, în anul 1949, George Grigorovici şi alţi lideri ai 
socialismului interbelic au fost arestaţi şi aruncaţi în închisori. Patriarhul social-democraţiei româneşti 
din Bucovina a murit la 18 iulie 1950, în spitalul închisorii Văcăreşti, la vârsta de 79 de ani. 
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Din Arhiva familiei Grigorovici sunt prezentate, pentru prima data, scrisoarea Tatianei Grigorovici 
către Lotar Radăceanu, secretar al Partidului Muncitoresc Român şi ministru al Muncii, şi fragmente din 
testamentul politic al fostei socialiste bucovinene, documente de o însemnată valoare istorică. 

Evident, informaţiile prezentate de P. Rusşindilar nu sunt exhaustive, chiar şi în pofida faptului 
că a beneficiat de generozitatea academicianului Radu Grigorovici. fiul social-democratului român 
din Bucovina. care i-a pus la dispoziţie documente din arhiva personală. 

Nu este vina autorului monografiei că, din caui.a dispersării surselor în diverse depozite 
arhivistice (Austria, Ucraina, Elveţia ş.a.) şi a posibilităţilor reduse de consultare a acestora din 
diverse motive ce, deseori, nu ţin de buna credinţă a cercetltorului în afara atenţiei sale au rămas 
numeroase izvoare inedite care, în viitor, vor putea aduce noi date despre personalitatea complexă a 
lui George Grigorovici. Este un început salutar cari: trebuie să stea la baza unor noi investigatii atât în 
directia cercetării mişcării social-democrate din Bucovina, cât şi pe planul elaborării unor monografii 
de9icate personalităţilor vietii politice, culturale sau economice din acest colţ de ţară. 

Ştefan Purici 

Ion Ghennan, Cartea albă a unor vechi teritorii româneşti condamnate la înstrăinare, 
Bucureşti, Editura „Cerna" 1999, 256 p. 

Cartea de faţă se înscrie în suita celor tipărite anterior: Ţinutul Herţa (1991 ), Istoria tragică a 
Bucovinei, Basarabiei şi Ţinutul Herţa (1993), Cronica Ţinutului Herţa - pământ dintotdeauna 
românesc ( 1996) în care autorul prezintă politica anexionistă a imperiilor vecine şi drama românilor 
sub stăpânire străină. 

Materia cărţii de faţă este organizată în patru părţi, fiecare cu mai multe capitole. În partea I. 
Soarta nefericită a nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa - o evidentă nedreptate, se face un istoric 
al Ţării de Sus a Moldovei, numită de Curtea din Viena, Bucovina, după anexarea ei la Imperiul 
Habsburgic în 1775. Sunt evocate împrejurările în care a avut loc acest „rapt" şi lupta românilor 
pentru apărarea bisericii şi şcolii, instituţiile cele mai importante în apărarea flintei naţionale. Un loc 
important se acordă în această luptă Societă\ii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 
înfiintată în 1862 şi care îşi continuă şi astăzi activitatea în noua situaţie social-politică. Se acordă 
alentia cuvenită instituţiilor ştiinţifice şi de cultură - Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava. 
Centrul de Studii „Bl.\covina" din Rădăuti, Fundaţia Culturală a Bucovinei, cu sediul în Suceava. 
Această primă parte se încheie cu prezentarea revistelor care apar în spaţiul cultural bucovinean, 
începând cu „Analele Bucovinei" şi terminând cu „Buletinul informativ al Editurii „Alexandru cel 
Bun" din Cernăuţi şi cu o bibliografic a cărţilor şi articolelor din presă privind Bucovina. 

Cea de-a doua secţiune a părţii I este consacrată ţinutului natal al autorului, Tinutul Herţa, un 
mic teritoriu din nord-estul României vechi, intrat în 1940 într-o tragică istorie. Scurtă istorie 
„sinceră" a acestui ţinut. Se invocă cele mai vechi mărturii istorice despre acest ţinut şi se 
consemnează primele atestări documentare pentru fiecare comună. Informaţia este completată cu 
reproducerea unor acte de vânzare-cumpărare, care demonstrează condiţia socială răzăşească a 
locuitorilor. Activitatea Societăţii Culturale „Ţinutul Herţa'', înfiintată în decembrie 1992. se 
desfăşoară în direcţia susţinerii bisericii, şcolii şi vieţii culturale a românilor, populaţia majoritară. 
Secţiunea se încheie cu consemnarea lucrărilor de specialitate privitoare la Ţinutul Herţa şi a 
lucrărilor literare, între care şi mai multe poezii de autori contemporani. 

Cartea se ocupă în celelalte trei părţi de Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi 
cooperare, intre România şi Ucraina şi reproduce din presă fragmente ale articolelor prin care un 
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număr impresionant de intelectuali români şi din alte categorii sociale condamnă prevederile sale şi 
fac răspunzători oamenii politici români în fata istoriei pentru trădarea intereselor nationale. Autorul 
reproduce textul Tratatului ... şi al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. 

exemplifică cu primele „roade" ale aplicării Tratatului .„ şi cere renegocierea sa. 
Sectiunea Anexe, foarte extinsă, dă reproduceri după portrete ale personalităţilor bucovinene 

(Grigore Nandriş, Ion Nistor, Iancu Flondor. Al. Hurmuzachi) şi hertene (Gh. Asachi, G. Sion, 
V. Bogrea, B. Fundoianu, Artur Verona), precum şi hărti şi un amplu grupaj cu extrase din presa din 
Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herta. 

Cartea se încheie cu Concluziile autorului, potrivit cărora Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herta 
fac parte din spatiul geografic şi spiritual al poporului român şi oamenii politici nu aveau mandat să 
încheie acest tratat înainte de consultarea societătii civile. Concluziile sunt traduse în franceză, 

engleză, germana şi rusă. 
Ion Gherman, om de ştiintă cu reputatie în specialitatea sa, este şi în această carte un 

protestatar împotriva „sacrificiilor istorice" şi întocmeşte şi o antologie a documentelor şi mărturiilor 
contemporane prin care se condamnă marea nedreptate făcută poporului român. 

Mihaela Ca:acu 

Marian Olaru, Anuarul Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi" - 1998-1999, 
Rădăuţi, Editura „Septentrion", 1999, 122 p. 

Începând cu anul 1996, Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" a reluat o traditie mai veche aceea a 
editării de anuare. În această serie, la Editura Septentrion din Rădăuţi a apărut al patrulea Anuar al 
Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuti, al cărui sumar este structurat în două 
sectiuni care cuprind articole semnate de profesori ai liceului despre trecutul acestei instituţii de 
învăţământ şi tabele nominale cu profesori şi elevi ai liceului. 

Volumul se deschide cu un Cuvânt înainte semnat de directorul liceului. Marian Olaru, care 
sintetizează direcţiile de activitate ale institutiei în noile conditii impuse de reforma învătământului, 
subliniind importanta deosebită a evenimentelor legate de împlinirea a 125 ani de existentă a liceului 
şi a ridicării acestuia la rangul, de Colegiu Naţional. 

Bazat pe o documentare bogată, studiul Biblioteci în tranziţie, semnat de Vasile I. Schipor, 
analizează importanta bibliotecii Liceului „E. Hurmuzachi" de la înliintarea acesteia şi până în 
prezent. Autorul identifică „trei perioade de tranzitie" ale bibliotecii (în funcţie de evenimentele 
politice care s-au succedat), sugerând etapele de evolutie ale acesteia, prin prezentarea unor date 
statistice, a lucrărilor mai importante din fondul documentar, a politicii şcolare privitoare la 
dezvoltarea bibliotecii. În momentul de fată „ceea ce a supravieţuit din această biblioteca 
prohibitorum (8143 de volume) formează „. nucleul unei biblioteci de cercetare în cadrul Centrului 
pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române". 

Personalitatea scriitorului bucovinean Vasile Ţigănescu, profesor al Liceului „Eudoxiu 
Hurmuzachi", a fost evocată prin două articole semnate de: Vasile Bâtă- Profesorul Vasile Ţigănescu şi 
Elisabeta Prelipccan - Vasile Ţigănescu. scriitor bucovinean. Alte trei personalităti de marcă ale 
învăţământului rădăuţean sunt evocate în articolele semnate de: G. Crăciun - Erast Viforeanu (1913-
1992), Vasile Bâtă - profesorul Ilie Vişan - personalitate complexă a timpului său şi Luca Bejenariu 
- O viaţă închinată şcolii (prof. llarion Hurjui). 

Anuarul cuprinde şi semnăturile lui Vasile Jacotă - Amintiri din viaţa mea de elev. 
Petru Bejenariu - Demers pentru menţinerea capacităţii de comunicare între români în limba 
română, Carmen Andronache - Porţi spre lume la sfârşit de mileniu. 
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În secţiunea a doua, volumul cuprinde: tabele nominale în care sunt prezentaţi profesorii ce au 
funcţionat la Liceul „E. Hunnuzachi" începând cu anul şcolar 1905-1906, în perioada interbelică şi 
între anii 1940--1971. 1972-1992, 1992-1998; tabele cu elevii şi profesorii diriginţi în anul şcolar 
1997-1998 şi cu elevii olimpici, participanţi la faza finală în anii şcolari 1996/1997 şi 1997/1998. 

Editarea de anuare care prezintă activitatea colegiului rădăuţean se înscrie pe linia unor 
preocupări constante în spiritul „păstrării bogatei tradiţii culturale a acestei instituţii". 

Rodica /aţencu 
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MANIFESTĂRI CULTURALE LA CERNAUCA, 
29-30 MAI, 1999 

CRONICĂ 

Întoarcerea la istoria Ţării a devenit astăzi o reală datorie, dar mai cu seamă apărarea, 
conservarea şi reconstructia vestigiilor sale. În astfel de demersuri onorante s-au implicat Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi organizaliile municipale P.D.S.R. şi P.N.Ţ.C.D. 
Rildău\i. 

Încă de la începutul anului 1999, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina 
împreună cu Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu" din regiunea Cernăuti şi 
Primăria comunei Cernauca au programat activităli de evocare, la Cernăuti şi Cernauca. a personalitiltii 
istoricului şi cărturarului patriot Eudoxiu Hurmuzachi, la comemoarea a 125 de ani de la moartea sa. 

Cărturarul, omul politic şi istoricul român Eudoxiu Hurmuzachi este un vrednic descendent al 
unei vechi şi nobile familii boiereşti de la Cernauca. localitate care intră, pe nedrept astăzi. ca şi întreg 
nordul Bucovinei, în componenta Ucrainei. 

Tatăl său, biitrânul vornic Doxachi Hurmuzachi, vine în Bucovina în 1804, se stabileşte la 
Cernauca unde îşi ridică un admirabil conac cu un parc feeric. Acesta, autentic reprezentant al 
spiritului şi traditiilor româneşti, a militat pentru piistrarea identitil\ii noastre naţionale în Bucovina în 
vremea dominatiei habsburgice. Casa familiei Hurmuzachi de la Cemauca a devenit un centru al 
deşteptării naţionale în care s-au cristalizat cele mai de seamă spirite şi aspiratii, prin găzduirea 

revoluţionarilor din Transilvania şi Moldova, siliti de mişelirile politice de la 1848 să-şi păriisească 
\ara. Între cei care au fost găzduiţi aici se numără: George Bariţiu, Aron Pumnul, Alecu Russo, 
Anastasie Panu. Mihail Kogălniceanu. Iacob Bogdan, Vasile Alecsandri, Al.I. Cuza, Gh. Sion, 
Costache Negri ş.a. 

Aici, la conacul de la Cernauca, se discuta mult, se scriau broşuri cu continui politic, poezii şi 
alte lucrări literare, se întretinea o largă corespondentl cu cei de-acasă; se crease aşadar, un puternic 
centru de spiritualitate românească şi de luptă pentru unitatea şi libertatea poporului român. 

Cu îndreptăţire, emotie şi admiraţie am revenit la „Mecca românismului" de altădată, din 
regiunea Cernăuţi. 

Potrivit programului, în ziua de sâmblUii 29 mai 1999, în oraşul Cernăuţi s-a desf!şurat 

simpozionul Rolul familiei lfurmuzachi în istoria Bucovinei. cu care prilej au prezentat comunicări: 
prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii „Bucovina"- Documentele Hurmuzachi, 
prof. dr. Grigore Bostan de la Universitatea Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române - Un 
nou început de renaştere naţională. Rolul folclorului, drd. Ilie Luceac de la Şcoala normală, Cernăuţi -
Moşia Cernauca din istoria românilor, lector univ. dr. Ştefan Purici de la Universitatea „Ştefan cel 
Mare" Suceava - Bucovina - procese social-politice şi istorice, 1775--1862, prof. Petru Bejinariu -
Entomologul C.N. Humurzachi, prof. drd. Marian Olaru - director al Colegiului Naţional 

„E. Hunnuzachi" - Viaţa politică din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea. 
Duminică, 30 mai 1999, la biserica din comuna Cernauca s-a săvârşit slujba de pomenire a 

familiei Hurmuzachi, serviciul religios împlinit de părintele comunei şi părintele prof. T. Fedorean 
din Dorneşti. 

După 40 de ani, spun localnicii, în comuna Cemauca slujba ortodoxă a fost săvârşită în 
limba ucraineană şi limba română. În comună au rămas doar 30-35 de familii de români. Ţăranii care au 

Analele Bucovinei, VI, 2, p. 489-490, Bucureşti, 1999 
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învăţat la şcoală în limba română au acum în jur de 50 de ani şi nu mai ştiu româneşte, spun ei. 
Timpul şi mediul social-politic fac să dispară românismul şi din Cemauca! 

A fost sfinţită troiţa şi mormintele celor îngropaţi la Cemauca: Ruxanda, Doxachi şi Euxdoxiu 
Hurmuzachi. Mormintele au fost reamenajate, s-a construit o alee largă, pavată cu dale colorate şi 
s-au făcut şi alte lucrări, toate dovedind respect pentru marii înaintaşi români de oriunde. 

În fata mormântului şi în pre1.enta parcă a întregului sat, după cuvântul de prezentare al domnului 
Gh. Bota, primarul comunei, au rostit cuvinte de evocare prof. univ. dr. Dimitrie Vatamaniuc - director 
al Centrului de Studii „Bucovina" al Academiei Rămâne, prof. dr. Marian Olaru - director al Colegiului 
Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi" Radăuţi, cerc. şt. asociat Petru Bejinariu - deputat P.D.S.R. de 
Suceava, ing. Dorin Vataman - deputat P.N.Ţ.C.D. de Suceava, prof. Dumitru Covalciuc - preşedintele 

Societăţii „Arboroasa" Cemiiuţi. Traducerea pentru toţi a fost făcută de către lector univ. Ştefan Purici -
Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava. Menţionăm că dl. prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, în evocarea 
istoricului român cie la Cemauca, a subliniat că Eudoxiu Hurmuzachi este cărturar de talie europeană 
şi a apreciat eforturile comunităţii locale pentru cunoaşterea şi păstrarea la loc de cinste a 
monumentelor istorice şi a înaintaşilor din partea locului. 

În continuare a luat cuvântul V. Mehiciuc - preşedintele raionului Noua Suliţă - care între 
altele spunea: „„.boierii de altadată au făcut în Cemauca biserică, şcoală, conac, parc„. să vedem ce 
vor face boierii de azi!" 

La această manifestare au mai participat: prof. Vlad Boer Ciubotar - inspectorul general al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava. prof. Comei Costiuc - director al Liceului Electrotehnic 
Rădăuţi, prof. Petru Suliţă - director al Şcolii speciale Suceava, prof. Ion Creţu - Colegiul Na!ional 
„E. Hurmuzachi". 

La şcoala din comună a fost organizată o masa festivă, unde s-au rostit alocuţiuni încadrate în 
aceeaşi idee a nevoii de comunicare şi conlucrare pentru toate problemele de interes comun. 

Autorităţile ucrainene locale şi cu deosebire primarul comunei Cemauca, dl. Gheorghe Bota, şi 
Comitetul bisericesc au manifestat interes faţă de istoria acestei vechi aşezări şi au întreprins 
demersuri pentru lucrările de refacere ale unor vestigii. 

Am convenit împreună să continuăm lucrările din comuna Cemauca şi anume: înfiinţarea unui 
muzeu cu documente şi obiecte rămase de la familia Hurmuzachi; amenajări, determinări botanice şi 
delimitări la parcul comunei; încercarea reconstrucţiei casei Hurmuzachi; ridicarea, în centrul 
comunei, a unui grup statuar. Ne punem speranţe mari în demersurile noastre comune. 

Petru Bejinariu 
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