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



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



ANALELE BUCOVINEI 

TOMUL VII, 1 

2000 

S U M AR 

EDITORIAL- ANUL EMINESCU 

D. Vatamaniuc, Eminescu şi propaganda ucraineană în Bucovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

l:.:VOCĂRJ 

Dumitru Burghelea, George Popovici (T. Robeanu), jurist, istoric şi poet ( 1863 - 1 905) . . . . . . . . . . . . . . .  I l  
Petru Rusşindilar, Un eminent jurist, om politic şi de cultură- A urei Morariu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  25 

VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

Constantin C. Cojocaru, Daniil Vlahovici - episcop al Bucovinei (23 aprilie 178 9-20 august 
1822) (!)............................................................................................................................... 43 

Nicolae Cârlan, Teatrul religios al lui Ion Luca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1  
Vasile M .  Demciuc, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava- consideraţii istorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1  
Mircea Pahomi, Soarta tezaurului artistic ş i  documentar a l  Mitropoliei Sucevei ş i  Moldovei in 

Po/oniu (/686- 1783) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 09 
Pavel Ţugui, Despre restaurarea monumente lor istorice în Bucovina ( 1951-1 977 )(1) . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 23 

ISTORIE. DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

Eugen Gltick, Evreii din Bucovina în perioada 1786- 1849 <Il) . .. . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . 1 39 
Dan 1 umar li, Programul societăţilor culturale academice în perioada interbelică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 
Mircea Grigoroviţ!l, Biblioteca Universităţii din Cernăuţi în perioada interbelică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 69 
Daniel Hreneiuc, Tratatul româna-polonez din 1921 .  Ecouri şi opinii. Contribuţia minorităţii 

poloneze din Bucovina la încheierea acestui tratat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  

FOLCLOR. ETNOGRAFIE 

Elena Crisluş, Sentimentul dorului in lirica orală. Imagini ale dorului în poezia erotică din 
Bucovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  S 

Analele Bucovinei, VII, 1, p. 1-308, Bucureşti, 2000 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



2 

ŞTIINŢELE NATURii 

Titus Lucescu, Noutăţi înfiora României . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 
Ovidiu B âtă, Ion Podaşcă, Evoluţia cercetărilor geologice din zona cristalino-mezozoică 

a Carpaţilor Orientali de Nord - ipoteze, concepţii, modele... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 1 
Sorin Trelea, Ornitofauna luncilor, zăvoaielor şi cursurilor de apă din Depresiunea Rădăuţi. . . . . .  245 

OPINII 

D. Vatamaniuc, Ignoranţă sau rea-credinţă, sau şi una şi alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 1 

DOCUMENTAR 

D. Vatamaniuc, Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin, şi câteva documente . . . . . . . . . . . .  253 

CĂRŢI. REVISTE 

Al ain Ruze, Ukrainiens et Roumains (IX' -XX' siecle). Rivalites carpatho-ponriques, Paris, 
Montreal, L'Harmauan !ne. [ 1 999], 302 p. (D. Vatamaniuc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259 

O. Valcnciuc, "Candela". Revistă teologică şi bisericească, seria a II-a (1923- 1 946). Ghid 
bibliografic, Suceava, Editura "Muşatinii" şi Editura "Bucovina V iitoare", 1 999, 1 50 p. 
(Nicolae Cârlan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  259 

Dragoş Tochiţă, Românii de pe Valea Siretului de Sus. Jertfe ale ocupaţiei nordului Bucovinei 
şi terorii bolşevice, Suceava, Editura " Augusta", 1 999, 70 p. (Vasile 1. Schipor) . . . . . . . . . . . . .  260 

Dragoş Tochiţă, Folclor bucovinean de pe Valea Siretului, Timişoara, Editura "Augusta", 
1 999, 92 p. (Elena Cristuş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 1 

Valeriu Branişte, În . flujba Bucovinei, în slujba neamului românesc. Articole politice, ediţie şi 
studiu introductiv de Ioan Cocuz, Suceava, Editura .. Buco�·ina Viitoare", 1 998, 534 p. 
(Rodica laţencu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262 

Ioan Cocuz, Dumitru Cucu, Băncile şi creditul funciar românesc în Bucovina ( 1840- 1 918), 
Suceava, Grupul Editorial "Muşatinii - Bucovina Viitoare", 1 999, 1 94 p. (Rodica 
Iaţencu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263 

Ion Popescu-Sireteanu, Oraşul Siret şi imprejurimile, Iaşi, Editura .,Bucovina", 1 999, 50 p. 
(Ovidiu BâUi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 

.. Stud i i  şi comunicări de etnologic", tom XII, serie nouă, Sibiu, 1998, 228p. (Vasile Schipor) . . . . .  265 

.. Datini". Revistă de cultură. Editată de Ministerul Culturii, Centrul Naţional de Conservare şi 
Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare şi Fundaţia Culturală "Ethnos", Bucureşti. 
nr. 1 -4  (26--29), 1 998; nr. 1 (30), 2 (3 1 ), 1 999 (Elena Cristuş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266 

.. Făt-Frumos". Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei, Suceava, Editura "Suceava", anul 1 ,  
nr. 1 ,  1 999, 278  p. (Elena Cristuş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 

. ."fara Fagilor". Almanah cultural-l iterar al românilor nord-bucovineni, Cernăuţi-Târgu-Mureş, 
1 998, 272 p. (Vasile 1. Schipor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268 

CRONICĂ 

Cursurile de vară ale Universităţii Populare a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
in Bucovina, Rădăuţi. Ediţia a X-a, 6-1 1 septembrie 1 999 (Petru Bejenariu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 1 

.. Zilele academice ieşene ". Ediţia a XIV -a, 7- 1 0  octombrie 1 999 (Vasile 1. Schipor). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272 
Evenimente şi manifestări culturale consacrate Bucovinei (ianuarie - decembrie 1 999) (Vasile 

1 .  Schipor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 

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



3 

IN MEMORIAM 

Rudolf Rybiczka (26 martie 191/ - 6  octombrie 1998) (Emil Satco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 

COMUNICĂRiLE CONFERINŢEI: TRANSFORMARE ŞI IDENTITATE- REVOLUŢJJ SOCIALE 
ŞI CONŞTIINŢĂ ETNICĂ ÎN BUCOVINA 

Rădăuţi, 20--22 septembrie, 2000 

Ştefan Purici, Euroregiunile şi impactul lor asupra mentalităţilor (din perspectiva reflectării 
în presa regională). . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 

Eugen Pătraş, Minoritatea românească din regiunea Cernăuţi în căutarea propriei identităţi. . . . . .  287 
Marian Olaru, În căutarea identităţii naţionale în România şi Ucraina din perspectiva 

legislaţiei actuale a învăţământului. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293 
Vasile 1 .  Schi por, Presa din judeţul Suceava, I996-/999. Şansele schimbării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297 

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



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



ANALELE BUCOVINEI 

TOMUL VII, 1 

2000 

I N  HA L T S  V E R Z E  1 C H N I S  

LEITARTIKEL: DAS . . EMINESCU" JAHR 

D. Vatamaniuc, Eminescu und die ukrainische Propaganda in der Bukowina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

NACHRUFE 

Dumitru Burghelea,George Popovici (T. Robeanu) - Jurist, Historiker und Dichter ( /863-
1905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il 

Petru Rusşindilar, Ein eminenter Jurist, Politiker und Kulturmensch - Aurel Morariu . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

POLITISCHES, KULTURELLES. L/TERARISCHES 
UND KUNSTLERISCHES LEBEN 

Constantin C. Cojocaru, Daniil Vlahovici - Bischof der Bukowina (23.April 1 789 - 20.August 
/822) (!)............................................................................................................................... 43 

Nicolae Cârlan, Ion Lucas religiăses Theater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . 7 1  
Vasile M. Demciuc, Der Neue Heilige Johann aus Suczawa- geschichtliche Betrachtungen. . . . . . .  91 

Mircea Pahomi, Das Schicksal des kii.nstlerischen und dokumentarischen Schatzes der 
Metropolitenkirche der Suczawa und Moldau in Polen ( / 686-1783) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  .. 109 

Pavel Ţugui, Uber die Wiederherstellung der geschichtlichen Denkmăler in der Bukowina 
( 1 951-1977)(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  123 

GESCHICHTE. DEMOGRAPHIE. TOPONIMIE, ONOMAST/K, STATISTIK 

Eugen G!Uck, Die Juden aus der Bukowina in der Zeit zwischen 1 786 und 1849 (Il) . . . . ... . ... . . . . . . . . .  139 

Dan Jumară, Das Programm der akademischen ku/turellen Gesellschaften in der 
zwischenkriegerischen Zeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  1 57 

Mircea Grigoroviţă, Die Czernowitzer Universitătsbibliothek in der zwischenkriegerischer Zeit .. . . . .  169 

Daniel Hrenciuc, Der rumănisch-polnischen Vertrag aus 192 1. Anklănge und Standpunkte. 
Der Beitrag der polnischen Bukowiner Minderheit zum Abschluss dieses Vertrags . ..... .. ... 191 

Analele Bucovinei, VII, 1, p. 1-308, Bucureşti, 2000 

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



6 

FOLKLORE. E-1HNOGRAPHIE 

Elena Cristuş, Das Sehnsuchtsgefuhl in der mundlichen Lyrik. Sehnsuchtsvorstellungen im 
Bukowiner Volkslied............................................................................................................ 2 1 5  

NATURWJSSENSCHAFTEN 

Titus Lucescu. Neuigkeiten im Bereich der rumănischen Flora..................................................... 227 
Ovidiu Bâtă, Ion Podaşcă, Die Entwicklung der geologischen Forschungen im kristallinisch

mesozoischen Gebiet der Nordkarpaten - Hypotesen, Auffassungen, Modelle................... 23 1 
Sorin Trelea, Die Omithofauna der Uferwiesen, Uferwălder und Wasserlăufe aus der 

Radautzer Landsenke . . .  . .  . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . . .  . . .  . . . . .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ... . . .  . .  . .  . 245 

STANDPUNKTE 

D. Vatamaniuc, /gnoranz ader schlechtes Gewissen ader beide ..... ......... ...... ...... .......................... 251 

DOKUMENTE 

O. Vatamaniuc, Eminescu, Sekretăr der Rumănischen Agentur in Berlin und einige Dokumente ...... 253 

BOCHER. ZEITSCHRIFTEN 

CHRONIK 

Die Sommerkurse der Volksuniversităt der Gesellschaft for Rumănische Kultur und Literatur 
in der Bukowina, der 6.-1 1 .  September 1999 (Petru Bejinariu) ..... ..................................... 271 

.. Die Akademischen lassier Tage". XIV. Session, der 7 .- 10. Oktober 1 999 (Vasile 1. Schi por) ... 272 
Kulturelle. der Bukowina gewidmete Ereignisse und Veranstaltungen (Januar - Dezember 

1 999) (Vasile!. Schipor) ....... .............................................................................................. 273 

IN MEMORIAM 

Rudolf Rybiczka (der 26. Mărz 1 91 1 - 6. Oktober 1 998) (Emil Satco) .......................................... 277 

MITTEILUNGEN DER KONFERENZ: 
TRANSFORMATJON UND IDENTITĂT- GESELLSCHAFTLICHE UMBROCHE 

UND ETHNISCHES SELBSTVERSTĂNDNIS IN DER BUKOWINA 

Radautz, 20.-22 September, 2000 

Ştefan Purici, Die Euroregionen und ihr Einfluss auf die Mentalităten (aus der Perspektive 
ihrer Wiederspiegelung in der Regionalpresse) .................................................................. 279 

Eugen Pătraş, Die rumănische Minderheit aus der Region Czernowitz in der Suche nach 
eigener ldentităt . . . . . . . .  . .. .. . . . . . . .  . . . . .. .  . . .  .. . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . . . .  .. . . . . . . . . .  . . .  . .  . .  . .  . . .. .. . . . . . .  . . .  . . .  . . 287 

Mari an Olaru, In der Suche nach der nationalen Jdentităt in Rumănien und in der Ukraine aus 
der Perspektive der heutigen Gesetzgebung des Unterrichtswesens ........ . ... ....................... 293 

Vasi l e!. Schipor, Die Presse aus dem Kreis Suceava zwischen 1996 und 1999. Die Chancen 
der Verănderung.................................................................................................................. 297 

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



ED ITORIAL 

ANUL EMINESCU 

EMINESCU ŞI PROPAGANDA UCRAINEANĂ ÎN BUCOVINA 

D. YATAMANIUC 

Eminescu s-a considerat întotdeauna bucovinean prin famil ia sa şi prin 
integrarea în spaţiul geografic şi spiritual al provinciei sale adoptive. Străbunii sunt 
consemnaţi în documentele din Transilvania în secolul al XVIII-lea la Blaj şi în 
Vad, în Ţara Făgăraşului, aici cu urmaşi până în zilele noastre. Ascendenţii săi 
îndepărtaţi îşi părăsesc vetrele străbune din cauza obligaţiilor iobăgeşti, 
persecuţii lor rel igioase şi angaralelor mil itare, trec în Bucovina şi se stabilesc în 
Călineşti, comună nu departe de Suceava, întemeiată de emigranţi transi lvăneni. 
Bunicii poetului trăiesc aici, iar tatăl său, după ce învaţă carte la Suceava, trece în 
Moldova şi întemeiază gospodăria din lpoteşti, lângă Botoşani ,  unde se naşte 
poetul în 1850. Pregătirea intelectuală şi-o face la Cernăuţi; debutează aici cu 
poezia La mormântul lui Aron Pumnul, în 1866, tipărită în broşura scoasă de 
I .G. Sbiera, succesorul profesorului cemăuţean la catedra de română de la Liceul 
German din capitala Bucovinei. Trimite revistei "Familia" mai multe poezii, între 
care şi La Bucovina, în care evocă peisajul bucovinean şi mărturiseşte că nu va uita 
niciodată Bucovina, pe care o considera provincia sa. Eminescu condamnă, câţiva 
ani mai târziu,  atacurile lui  Dimitrie Petrino îndreptate împotriva lu i  Aron Pumnul  
şi a instituţiilor culturale bucovinene, situează acţiunea în una d in  prozele sale în 
peisajul  medieval din Suceava şi aduce pe scenă, în piesele sale, figurile 
domnitorilor moldoveni de la întemeietori i ţării până la Grigore Ghica, care 
plăteşte cu viaţa pentru atitudinea sa protestatară împotriva anexării Ţării de Sus, 
numită mai târziu Bucovina, la Imperiul  Habsburgic, în 1775. Politica Curţi i din 
Viena faţă de provincia nou anexată o examinează într-un studiu ["Se vorbeşte că 
în Consi l iu l .  . .  "] ,  în care prezintă legislaţia austriacă prin care se urmărea 
subminarea autorităţii biserici i ortodoxe a românilor bucovineni şi desfiinţarea 
şcoli lor primare, în care se preda în l imba română. 

Eminescu salută înfiinţarea ziarului burgheziei ucraineze, "Bukovinskaia 
Zariia" ["Zorile Bucovinei"] ,  care apare la Cernăuţi, cum aflăm din informaţii 
indirecte, între 1870-1875. Poetul aştepta să întâlnească în ziarul ucrainean un aliat 
împotriva pangermanismului,  promovat de Curtea din Viena. "Salutăm cu bucurie 
apariţiunea unei foi l iterare rutene în Bucovina- scrie Eminescu- intitulată cu atâta 
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poezie:«Zorile Bucovinei)). Ş i  bucuria noastră- nu era prefăcută, căci ne-am zis -
credem cu drept cuvânt - cum că şi în acest organ de publicitate vom avea un 
federat sincer şi plin de inimă contra inamicului ce în Bucovina ne este comun: 
contra pangennanismului .  Un campion mai mult alături de noi ne-ar fi bucurat"'. 
Aşteptările lui Eminescu sunt înşelate şi ziarul burgheziei ucrainene nu are nimic 
mai demn de făcut decât să falsifice istoria spre a demonstra că Bucovina este 
pământ străvech i  ucrainean şi că ucraineni i  sunt singura populaţie autohtonă a 
acestei provincii .  Români i  nu puteau fi totuşi ignoraţi ca populaţie şi ziarul rutean 
găseşte expl icaţia. Românii nu sunt decât "ruşi romanizaţi" şi "persecutorii 
populaţiei rutene". Autorul foii rutene nu are argumente să demonstreze "teoria sa 
istorică" şi  invocă o corespondenţă din Cernăuţi, în care se propagă asemenea idei, 
publicată în ziarul "Wanderer" în 28 iunie 1 8642• Eminescu arată, pe bună dreptate, 
că o demonstraţie istorică nu se poate susţine cu opinii dintr-o corespondenţă 
particulară, rău intenţionată. Eminescu invoca autoritatea cronicarilor polonezi 
M. Kromer, Paul Piaseki şi a lui M iron Costin şi Dimitrie Cantemir, anterioare 
corespondenţei din ziarul german, care susţin latin itatea poporului român. 
Argumentul principal pentru demonstrarea rusificării români lor îl constituia, în 
opinia ziarului rutean, limba slavonă în care se întocmeau actele oficiale şi  se slujea 
în biserică. Eminescu arată că aceasta era l imba oficială în ţările ortodoxe, după 
cum l imba latină era l imba oficială în ţările catolice. Cu asemenea argumente se 
putea susţine, arată Eminescu, că românii din întreg spaţiul carpato-dunărean erau 
slavi. Se putea susţine, evident, că polonezii sunt descendenţi ai romanilor pentru 
că foloseau, în biserică şi actele oficiale l imba latină. Eminescu invocă în 
demonstraţia sa, potrivit căreia românii din Bucovina sunt populaţie autohtonă, 
documente din 1 1 92, 1 378,  1 383, 1 420, 1 5 1 1 . Apelează la publ icaţia lui 
B .P. Hasdeu, "Arhiva istorică a României", din 1 864- 1 8653. 

Eminescu aduce în discuţie şi craniologia, d isciplină ştiinţifică cu mare 
trecere în secolu l  al XIX-lea. "Fizionomia bucovineanului - scrie Eminescu -
vorbească el româneşte ori ruseşte, e peste tot romană, pe când, numai trecând 
Nistru l ,  găseşti neexpresivele fizionomii ale slavilor de nord. Se-nţe lege că, 
recunoscându-le acest titlu l  de nobleţă ruteni lor din Bucovina, nu mi-a trecut n ici 
prin minte, ca să le imput doar renegarea originii lor. Omul din secolul nostru poate 
fi de orice naţionalitate va voi, spiritul timpului le-a conces de mult la toate 
drepturi egale; totuşi însă îmi voi aduce aminte, cam din treacăt, cum că o colonie 

1 Mihai Eminescu, Opere X. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei, 1 989, p. 670-676, 
702-703. Studiul era destinat unei publicaţii germane şi se pa.streaza. in manuscrisul2257, de unde 
l-am reprodus in ediţia academica. din 1 989 şi in lucrarea noastra., Mihai Eminescu, Răpirea Bucovinei 
după documente autentice, Bucureşti, Editura Saeculum l.O., 1 996, p. 33-4 1 ,  cu titlul Românii şi 
rlllenii în Bucovina. 

2 .. Wanderer", nr. 1 77 (16]. 28 iunie 1 M68, p. 1-2. 
J "Arhiva istorica. a României", 1, nr. 1, 8 august 1 !!64, p. 8, nr. 12, 31 o..:tombric 1864, p. 20, 

nr. 20, 5 ianuarie 1 !!O�. p. 163. 
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3 Eminescu şi propaganda ucraineană in Bucovina 9 

română din Moravia deznaţionalizată, pierzându-şi l imba, susţine încă şi în ziua de 
azi că nu e moravă c i  română". Eminescu se ocupă de aceşti români slavizaţi şi 
într-un articol Românii din Moravia, publicat în "Curierul de Iaşi" în 3 noiembrie 
1 8764. Această comunitate românească şi-a pierdut l imba, arată Eminescu, însă îşi 
păstrează vechile obiceiuri şi portul, iar cântecele lor populare prezentau analogi i 
cu cele din ţările române. 

Eminescu demonstrează că români i  "nu sunt n icăieri colonişti, venituri, 
oamenii  nimărui, ci pretutindeni unde locuiesc sunt autohtoni populaţie nepomenit 
de veche, mai veche decât toţi conlocuitorii lor"5. Poetul insistă în mai multe 
rânduri asupra preexistenţei poporului român în spaţiul în care locuieşte înainte de 
constituirea formaţiunilor sale statale şi documentele nu atestă şi prezenţa rutenilor. 

"Ni se pare deci- conchide Eminescu - că pe pământurile noastre strămoşeşti, pe 
care n imeni nu le stăpâneşte jure belli, am avea dreptul să ni se respecte limba şi 
biserica precum le-am respectat-o noi tuturor"6• 

Eminescu se ocupă şi de propaganda ucraineană în Bucovina. Poetul era 
informat, cum se vede din articolul ["Pe arborul tăcerii . . .  "] publicat în "Timpul" în 
6 octombrie 1 878,  ca M ihai Petrovici Dragomanov ( 1 84 1 - 1 895), profesor la 
Universitatea din Kiev, fusese destituit de stăpânirea ţaristă pentru propaganda sa 
ucraineană7. Dragomanov trăieşte în exil în Elveţia unde scoate publicaţia 

"Hromada" ( 1 878- 1 883)  şi t ipăreşte o culegere din literatura populară ucraineană. 
Un adept al lui Dragomanov este scriitorul !van Iakovlevici Franko, care activa în 
Bucovina sub pretextul culegerii de literatură populară bucovineană. Eminescu 
publică un articol ["Ziarele din Iaşi . . .  "] în "Timpul" în 1 8  octombrie 1 880 în care 
arată că Franko este arestat la Lemberg sub pretextul că urmărea să-I asasineze pe 
Franz Joseph, împăratul Austriei în călătoria sa în Gal iţia8• Este eliberat după 
plecarea împăratului în Bucovina ş i  arestat din nou la Cernăuţi. Franko întreţinea 
legături cu studenţii ucraineni, împreună cu care desfăşura activ itate propagan
distică pentru Ucraina Mare. 

Eminescu et !a propagande ukrainienne en Bucovine pendant le dernier siecle 

(Resume) 

L't�tude vient a argumenter que le poete Eminescu appartient a la Bucovine par scs ancetres, mais 
aussi par ses preoccupations constantes pour Ies problemes de cette province roumaine. Le poete roumain 
considerait comme un devoir de prendre attitude contre la propagande ukrainienne en Bucovine. 

4 Mihai Eminescu, Opere IX. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei, 1 980, p. 246, 657-658. 
5 Ibidem, p. 253.  
6 Ibidem. 
7 Mihai Eminescu, Opere X. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei. 1 989, p. 1 32-1 34, 523. 
R Mihai Eminescu, Opere XI. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei, 191!4, p. 373. �68. 
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EVOCĂRi 

GEORGE POPOVICI (T. ROBEANU), JURIST, ISTORIC ŞI POET 

(1863-1905) 

DUMITRU BURGHELEA 

Evocarea vieţii şi personalităţii celui care a fost istoricul, juristul şi omul 
politic George Popovici ( 1 863-1 905), de la a cărui moarte s-au împlinit 95 de ani, 
o vom face, preocupaţi de gândul că îndeplinim o datorie de conştiinţă. 

S-a născut la 8 /20 noiembrie 1 863, la Cernăuţi .  Anii copilăriei, ai şcol i i  şi ai 
studenţiei i-a petrecut la Cernăuţi. N ici nu trecuse bine pragul Facultăţii de Drept şi 
iată-1, la 3 iulie 1 882, membru al Societăţii "Junimea"1 , la manifestările căreia, prin 
conferinţe şi comunicări ştiinţifice, împărtăşea ascultătorilor săi taine ale vechiului 
drept românesc, versuri din poezi ile sale şi d in frumuseţi le elegiei antice şi 
moderne. Îl remarcăm astfel,  într-o şedinţă din anul 1 883, comentând un poem al 
lui Ion Puşcariu, într-o alta prezentând Luceafărul lui M ihai Eminescu sau 
analizând elegia lui  A. Naum2, fi ind cunoscut şi sub pseudonimul T. Robeanu. Sub 
acest pseudonim a semnat, între anii 1 885- 1 893, şi stihuri de glorificare a 
trecutulu i  istoric, versuri de dragoste, publicate în "Convorbiri literare", "Gazeta 
Bucovinei" şi în alte volume3• 

În toamna anului 1 882 se înscrie la Facultatea de Drept, ale cărei cursuri le-a 
întrerupt o perioadă de timp, făcându-şi stagiul militar în armata imperială, pentru 
ca apoi să se întoarcă la universitate unde, în anul 1 888, şi-a luat "absolutoriu l" . În 
acelaşi an, G .  Popovici porneşte spre Viena şi de acolo ajunge la Innsbruck, pentru 
a-şi desăvârşi, la universitatea de aici, studiile. Profesorii din această instituţie de 
învăţământ superior "rămâneau uimiţi de cunoştinţele ce le avea studentul care nu 
părea capabil de sârguinţă ş i  atenţie'"'. Profesorul Zall inger "îi prevedea cel mai 
bun horoscop" - aşa cum găsim această menţiune într-o scrisoare a unui profesor 
al Facultăţii de Drept din Innsbruck trimisă tatălui său, Eusebiu Popovid. 

1 Biblioteca Academiei Române, Secţia ,,Manuscrise" (în continuare BAR, mss.) , dac. nr. 5262. 
2 .. Albumul Mare" al Societăţii Academice Române "Junimea", nr. 1 33.  
3 Leca Morariu, Un cântăreţ al Sucevii, T Robeanu, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi 

Editura" Glasul Bucovinei", 1 926, p. 20. 
4 N. Iorga, Oameni care aufost, vol. l, Bucureşti, 1 934, p. 1 37 .  
5 BAR, mss., dac. nr. 5262. 

Analele Bucovinei, VII, /, p. 1 1-24, Bucureşti, 2000 
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1 2  Dumitru Burghelea 2 

La 1 8  iunie 1 894, G. Popovici a obţinut doctoratul în drept, diploma fiind 
semnată de profesorii :  dr. Skedi, dr. Schuller von Libloy şi dr. Friederich 
Kleinwechter (acesta îi mărturisea că şi-a trecut doctoratul în chip strălucit). Popovici 
se pregătea acum pentru o carieră universitară. În primăvara anului 1 897 a fost ales 

deputat în Camera austriacă, iar în anul 1 898 a devenit redactor al "Foii legilor 
imperiale", publicaţie cu caracter juridic, care apărea la V iena. G. Popovici a devenit 
unul dintre cei mai devotaţi apărători ai poporului român din Bucovina, chiar 
apărătorul români lor din întreaga împărăţie austro-ungară. Din anul 1900 a devenit 
membru al Delegaţiei austriece la Budapesta, apărând cauza celor 3 mil ioane de 
români .  Ruinat din punct de vedere financiar, cu ocazia celei de a doua candidaturi, 
G. Popovici a abandonat activitatea politică, concentrându-se asupra preocupărilor 
sale şti inţifice. 

Dragostea pentru pământul românesc a avut ecou în sufletu l  tânărului 

Popovici şi  a tuturor celor care I-au cunoscut, acesta putând fi perceptibil răsfoind 
numeroasele scrisori care îi erau trimise. Numele său a ajuns să fie menţionat şi în 
folclorul vremii6. 

Dacă în l irica românească, şi chiar în diagrama propriei sale opere, poezia nu 
a reprezentat un punct de vârf, ea ni-l profilează totuşi, expresiv, pe acest evocator 
al vieţii poporului român. Pentru cântăreţii trecutului nostru, acest temperament 
sensibil, în ale cărui versuri sufletu-i v ibrează adesea trist şi parcă prevestitor al 
tragicului său stărşit, îşi poate găsi un loc de cinste in antologia lirici i  româneşti. 

Menţionăm, anticipând oarecum poziţia doctrinară a lui G. Popovici în 
interpretarea obiceiuri lor j uridice ale poporului român, că, poate şi sub influenţa 
istorismului profesat de şcoala germană, el va fi pus accentul investigaţi i lor şi 
exegezelor sale mai mult pe aspectul naţional, decât pe structura socială a 
obiceiuri lor analizate. 

Încă din perioada studenţiei începuse să strângă documente, izvoare 
informative şi să le cerceteze pentru a reconstitui unele forme de v iaţă ale 
poporului român7. Tânăr la 20-21 de ani, G. Popovici se manifesta încă de pe 
atunci ca investigator şi evocator al unor obiceiuri şi instituţii de vechi drept 
românesc. Paremia j uridică "ai carte ai parte", precum şi arhaicul s imbolism 
,Jurământul cu brazda în cap", pe care le găsim adesea în obiceiurile poporului 
român şi ,  de asemenea, traditionala "deşegubină" ca şi "megieşia" la români, au 
format obiectul studii lor sale. 

Începând cu anul  1 884, G. Popovici se va ocupa de studiul vechi lor instituţii 

juridice româneşti, contribuţii le sale istoriografice materializându-se în publicarea 
unor lucrări referitoare la această temă. Înşiruindu-le cronologic, ne vom opri 
asupra acestora pentru a le sublinia importanţa. 

1' BAR, ms. ,  doc. nr. 5263, p. 1 40. 
7 "Revista politică" (Suceava), 1 , 1 886, nr. 4, 1 iulie. 
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3 George Popovici (T. Robeanu), jurist, istoric şi poet 1 3  

Sub titlu l  Index Zolkievensis G. Popovici publ ică un document alcătuit în 
anul 1 783 în Zolkiev, în vers iune germană, care cuprinde sumarul actelor şi al 
inventarelor vechi i  Mitropol i i  d in Suceava, precum şi a scrisorilor publice şi 
private referitoare la interesanta persoană a pribeagului  m itropolit Dositeiu. 
Editorul acestui document îl însoţeşte cu comentari i  care se referă şi la alte 
documente8. În aceeaşi perioadă el publică Opt documente româneşti referitoare la 
mănăstirea Putna, 1 707-1 778, dintre care şapte evocă strădani i le călugări lor 
pentru a asigura mănăstirii m ij loacele materiale, iar cel din urmă, cel mai 
interesant, se referă la organizarea şcol i lor mănăstireşti .  

În anul 1886, G. Popovici a scris studiul  O scriere asupra vechilor noastre 
aşezăminte, publicat în revista "Convorbiri l iterare". Este o recenzie, o "dare de 
seamă critică" asupra l ucrări i  lu i  N icolas Blaremberg, Essai compare sur les 
institution et les lois de la Roumanie, depuis les temps les plus recules jusqu 'a 
nos jours9. Această lucrare depăşeşte, prin cuprinsul şi documentarea sa, l imitele 
unei recenzi i şi poate fi socotită o contribuţie valoroasă pentru istoriografia 

juridică românească. Ş i  această "dare de seamă" porneşte de la îndemnului  
sufletu lui  său de român. O spune el însuşi într-o scrisoare din 1 7  octombrie 1886 
trimisă lui  Iacob Negruzzi: "Am auzit că Pic (Lad islau) pregăteşte încă o criti că a 

acestei cărţi şi nu aş voi ca d in  partea români lor să fie chestiunea tratată mai 
superficial decât din partea străinilor"10• Ne aflăm în faţa nu numai a unei lucrări 
în care sunt evidenţiate l ipsuri le şi erori le lucrării lui Nicolas B larernberg - care 
nu a cercetat vech i le obiceiuri ce mai dăinuiau în v iaţa poporulu i  român, ci şi a 

unei contribuţi i valoroase pentru istoriografia juridică românească. 
Fără să împărtăşim unele din interpretările şi concluzi ile referitoare la 

origini le dreptului  nostru consuetudinar, nu putem să nu evidenţiem unele idei pe 
care le formulează expresiv G. Popovici în această lucrare: "încercarea de a 

dezgropa arhaicele noastre forme de drept" 1 1 • Constatând că cea mai mare parte a 
lucrări i  lui  Nicolas B laremberg este consacrată "regimului princiar, ceremon i i lor şi 
ierarhiei claselor", G. Popovici evidenţiază critic faptul că autorul e i  a ignorat "tot 
ce este mai interesant în i storia noastră de drept, vechiul  obicei care numai el s-a 
arătat trainic în v iaţa trecutului nostru"12• Referindu-se la unele înrâuriri străine 
exercitate asupra dreptului românesc, G. Popovici menţionează lacunele lucrări i  lui 

H "Jurnalu bisericescu-literariu", V, 1886, nr. 9, 1 septembrie, p. 557. 

9 "Convorbiri literare" , XIX, 1 886, nr. 8, 1 noiembrie, p. 662-688. Aceeaşi revistă (XX, 
1 887, nr. 1 O, 1 ianuarie, p. 89 1 ) publică o Notiţă care îndreaptă unele erori grafice strecurate în Darea 
de seamă apărută în numărul din anul 1 886. 

10 I.E. Torouţiu, Gh. Cardaş, Studii şi documente literare, voi. 1, Bucureşti, 1 93 1 , p. 395.  
Menţionăm că Darea de seamă a lui G. Popovici din "Convorbiri literare" a apărut şi în versiune 
franceză în .,L'Etoi le Roumaine", I I ,  1 866, nr. 274; I I I ,  1887, nr. l ,  2. 

11 
"Convorbiri literare", XX, 1 887, nr. 8, p. 662. 

12 Ibidem, p. 665 . 
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Nicolas B laremberg în capitolele privitoare la vechi le aşezăminte13 asupra cărora 
aveau să se refere lucrări le de mai târziu ale lui Constantin C. Giurescu 14: 
"Întunecoasă şi abătută de la şoseaua mare a şti inţei este poteca pe care a apucat-o 
Nicolas Blaremberg pentru a deschide calea înspre necunoscuta lume a trecutului 
nostru juridic"1 5 . 

Menţionăm că în lucrarea mai sus amintită, G. Popovici, care nu se situa 
numai pe o poziţie negatorie, a adus şi unele contribuţii şi precizări în ceea ce 
priveşte unele obiceiuri şi instituţii, ca de exemplu :  ,Jurământul cu brazda în cap" 

sau "orânduielile orăşeneşti", cât şi în ceea ce priveşte controversata problemă a 
origini lor dreptulu i  nostru consuetudinar, asupra căreia ne vom referi pe parcursul 
studiului nostru pentru a contura punctul de vedere al autorului .  

În anu l  1 887 G. Popovici s-a ocupat şi cu "studiul elementelor germane în 
organizarea târgurilor române", precum şi cu o lucrare de vechi drept românesc pe 
care o pregătea pentru "Aimanahul l iterar" al "României June" de la Viena pe anu l  
1 888 - "un mic studiu d in  domeniul vechi lor întocmiri româneşti". Subiectul 
acestui volum, o spune el însuşi într-o scrisoare din 5 septembrie 1 887 către Iacob 
Negruzzi. era un studiu cu titlu l  Mişelii - despre aceştia în înţelesul vechiujiscal16 

şi la care a renunţat, "pentru a nu începe o polemică în contra unor opini i  emise 
până acum". De aceea autorul s-a hotărât să facă un "excurs asupra vechi i  pi lde 
«liuzi între călăraşi>>", în care "se oglindesc câteva fărâmituri din trecuta 
organizaţie a ţări i"17 • 

În anu l  1 887 a apărut, în revista "Convorbiri Iiterare"18, studiul lu i  
G. Popovici ,  Mihai- Vodă şi moşnenii din Sul arul-o încercare interpretativă. Este o 
anal iză j uridică a hrisovului lui M ihai-Vodă din 1 februarie 1 596, care mai fusese 
cercetat, nu însă îndeaj uns, sub specie iuris, de istoricii Grigore Tocilescu19 şi 
A.D.  Xenopol20• Referindu-se la interpretări le divergente ale acestor istorici cu 
privire la documentul studiat, G. Popovici propune o interpretare proprie. Hrisovul 
din 1 februarie 1 596 arată cu Mihai Viteazul a cumpărat satul Sularul de la mai 
multe cete de moşneni cu 40 000 aspri. Împrejurările acelor vremi, birul şi 

"scumpirea bucatelor" ar fi fost cauzele care au determinat această vânzare. Că 
moşnenii "au fost si l iţi de M ihai-Vodă ( . . .  ) nu avem nici o îndreptăţire ( . . .  ) La 
vânzare, pare a fi primit moşneni i  din Sularul obl igaţia de a rămâne pe moşia ce a 

13 Ibidem, p. 662-664. 
14 Constantin C. Giurescu, Contribuţii la studiul marilor dregători in secolele XIV-XV, Vălenii 

de Munte. 1 926. 
15 ,.Convorbiri l iterare", XX, 1 887, nr. 8, p. 688. 
16 Ion Grămadă, România Jună din Viena, 1871-19/1. Monografie istorică, Arad, 19 1 2, p. 145. 
17 1. E. Toroutiu, Gh. Cardaş, op. cit. , p. 404. 
18 .,Convorbiri literare", XX, 1 887, nr. 12, p. 1 065-1086. 
19 .,Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", II, voi. IV, 1885, p. 542 şi urm. 20 7'ăranii sub Mihai Viteazul, cu prilejul unui nou document, "Convorbiri literare", XX. U!M6, 

nr. 8. p. 695 702. 
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fost a lor şi devin în unna legăturii lui Mihai-Voievod români,  vecini .  Mai târziu ei 
îşi răscumpără ocina pentru 80 000 aspri"2 1 . 

Cercetările istoricului în domeniul vechiului drept românesc au unnat fără 
discontinuitate, chiar dacă, vreme de trei ani, ele nu au văzut lumina tiparului .  
G. Popovici a cercetat câteva documente slavone ale mănăstirilor Moldoviţa şi 
Putna, începând din vremea domnitorului Alexandru cel Bun, care i-au dat "prilej 
la unele stabil iri nouă( . . .  ) relevând tot ce e interesant în text, din punct de vedere 
al istoriei de drept'm. Intenţiile autorului erau de a întocmi o lucrare în care să fie 
reconstituită, fie şi numai în parte, istoria voievodatului Moldovei23 . 

Dintr-o scrisoare, datată 1 O iu lie 1 890, adresată de la Innsbruck tatălui său, 
aflăm că G. Popovici şi-a extins cercetările şi asupra unor probleme de drept 
comparat: "M-a îndemnat profesorul Zallinger să fac o lucrare de la care să mă 
aştept la oarecare rezultate ( . . .  ) un studiu despre cea mai veche codificare a 
dreptului feudal al cutumelor din Barcelona. Această materie nu a fost încă 
îndeajuns cercetată şi ea constituie acum ocupaţia mea din orele libere"24. 

Anul 1 89 1  marchează apariţia monografiei Cronica lui Ureche despre 
ocoalele jugaene25 în care G. Popovici îşi propune să interpreteze cele scrise de 
acest cronicar despre Juga-Vodă care "au descălecat oraşe prin ţară ( . . .  ) şi au ales 
sate şi le-au făcut oraşe prin prejur". Neînscriindu-se pe linia interpretărilor 
anterioare ale lui Emil Picot26, care socotea că Juga-Vodă "a întemeiat oraşe pe 
care le-a clădit pe cele mai bune amplasamente şi a ales, pentru a le fortifica, satele 
cele mai uşor de apărat" şi de asemenea neînscriindu-se nici pe linia interpretărilor 
simi lare ale lui A.D.  Xenopol care afinna că Juga-Vodă "au întemeiat târguri şi 
mai ales sate, pe care le-a îngrădit cu apărătură'm, G. Popovici arată că ele erau 

"fonne de organizaţie teritorială ( . . .  ), un fel de arondismente cuprinzând mai multe 
sate". Textul cronicii lui Grigore Ureche, coroborat cu documentele din secolele al 
XVI-lea şi al XVII-lea, arată că "ocolul" trebuie înţeles ca "cerc teritorial" . 

"
Împrejurul acestor locuri de centru voievodul înfiinţează sate, prinzându-le în 

raporturi ocolnice"28. Deci Juga-Vodă a descălecat oraşe, iar din satele 
înconjurătoare a făcut cercuri teritoriale, ocoalele jugaene fiind "complexul satelor 
dimprejurul oraşelor"29 • 

21 "Convorbiri l iterare", XXIV, 1 89 1 ,  nr. 1 2, p. 1 009-1 023. 
22 I.E. Toroutiu, Gh. Cardaş, op. cit., p. 406-407. 
23 Scrisoarea apartine fondului nostru documentar, care cuprinde corespondenţa purtată în 

limba germană, cu tatăl său, Eusebie Popovici, din vremea studenţiei până la moarte. 
24 Ibidem. 
25 "Convorbiri literare" , XXIV, 1 89 1 ,  nr. 1 2, p. 1 009-1023. 
2� Chronique Moldavie, depuis le milieu du XV-e siecle jusqu'ii L'an 1594, par Gregoire 

Urechia, Paris , 1 878. 
2 7  A.D. Xenopol,lstoria româ nil or din Dacia Traiană, voi. I l ,  laşi, 1 889, p. 1 38. 
2 H  "Convorbiri literare", XXIV, 1 89 1 ,  nr. 1 2, p. 1 021. 
2� Ibidem, p. 1 02 1 .  
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O altă lucrare se i ntitulează Runc - Glosă la o colecţie inedită de documente 
moldo-câmpulungene30• Sprij inindu-se pe un bogat material documentar şi 
referindu-se şi la un material folcloric31 G. Popovici explică acest cuvânt "runc", 
întâlnit adeseori în nomenclatura topică a unor ţinuturi muntoase şi deluroase 
româneşti, ca fiind "de cea mai lucie origine latină" (runcare - a lăzui, a 
des păduri). Este un arhaism care reprezintă şi un "interesant document istoric ( . . .  ) 
ce mărturiseşte despre înaintări le civi l izatoare ale agricultorilor şi păstorilor de viţă 
latină în bătrâni i  codri dacici". 

Cercetând valoarea lexicografică a acestui cuvânt, căruia nu-i mai află decât 
aplicaţi i "izolate şi anachronistice" - fiind înlocuit prin altele ("curătură" - loc 
despădurit prin tăierea copaci lor sau "arşiţă" - pădure prefăcută în câmp prin foc), 
G. Popovici, cu sensibi l itatea-i cunoscută pentru tot ce-i românesc, se întreba 
grăitor: "Este misiunea cuvântului runc pentru eternitate încheiată? Limba l iterară 
nu va simţi îndemnul de a reabilita pe acest deposedat nobil pur sânge?" 

Înainte de a ne opri asupra lucrărilor cu un conţinut cuprinzător şi cu care 
G. Popovici avea să-şi încheie activitatea în domeniul studiului vechilor instituţi i  
româneşti, menţionăm Darea de seamă32 pe care o face lucrării lui Aurel Onciul, 
Dreptul administrativ, partea generală (Viena, 1900). De asemenea, răsfoind 
Enciclopedia română pe care a publicat-o Constantin D iaconovici, aflăm printre 
colaboratori i  săi şi pe G. Popovici cu capitole din vechiul drept românesc şi cu note 
de diplomatică românească33. 

Din manuscrisele păstrate în Arhivele Academiei Române menţionăm ş i  
chestionarul pe care G. Popovici 1 -a  întocmit pentru cercetarea obiceiurilor 
populare privind "frăţia de cruce", precum şi însemnările sale despre ,jurământul 
cu brazda în cap" şi paremia juridică "ai carte ai parte". Despre obiceiul "frăţiei de 
cruce" merită să cităm doar câteva din întrebările formulate în chestionarul său şi 
câteva din răspunsurile primite :  

"Este frăţia de cruce obişnuită sau numai sporadică?/ La  ţară e sporadică; la 
munte, unde îşi are originea, e foarte îndătinată". 

"Câte persoane obişnuiesc a se lega fraţi de cruce? Trebuie să fie ele de 
acelaşi sex?/ Se leagă două sau patru persoane de acelaşi sex. Bărbaţi i  îşi 
spun «frate» sau «fărtate», femeile «soră»". 

"Care e forma obişnuită pentru a se încheia frăţia de cruce în biserică? Pe 
ascuns nu se fac? Cum se dezleagă frăţia? A o dezlega nu este un păcat?/ Se 

3 0  .,Convorbiri literare", XXV, 1 89 1 ,  nr .  9, p .  7 1 5-7 1 6. 
31 G. Popovici citează, spre exemplificare documentară, un inventar din 20 februarie 1 768: 

"am un runc care a fost la.zuit de tatăl meu cu foc şi secure", iar din folclor citează "Frunză verde, iarbă 
lată/ Aşa-mi vine câteodată/ Lumea-n cap ca s-o apuc/Şi-n pustiuri sll mll duc,/În pădurea fa.rll stâni, 
!În codrii fără stăpâni,/Sll m-apuc sll runculesc,/Loc să-mi fac ca să trăiesc/Şi să scap de boieresc". 

32 "Noua revistă română" (Bucureşti), 1, 1 900, nr. 1 2, p. 548-550. 
33 C. Diaconovici, Enciclopedia română, voi. 1, 1 898, voi. III, 1 904, Sibiu. 

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



7 George Popovici (T. Robeanu), jurist, istoric şi poet 1 7  

încheie  cu mai multe fonnal ităţi l a  munte, unde este cea mai veche, cei doi 
sau patru bărbaţi sau cele două sau patru femei care se înfrăţesc se 
încredinţează de dragoste reciprocă . . .  , merg la preot şi sunt cvasibotezaţi, l i  
se citesc rugăciuni . . .  Fonna cea mai nouă constă într-o strângere de mână 
în faţa unor prieteni . . .  Bunăoară în satul Pârteşti i  de Jos fraţi i  de cruce dau 
mâna . . .  şi ei au o cruce de grâu făcută în 7 corn uri; pe masă e şi băutură şi 
după ce blagosloveşte omul băutura aceea şi beau toţi aşa jumătate, apoi 
azvârle băutura ce a mai rămas în sus să pice peste ei şi rămân ca botezaţi şi 
mănâncă crucea aceea toţi . . .  Frăţia de cruce nu se poate niciodată dezlega, 
aşa cum nu se pot dezlega fraţi i  adevăraţi" . 

"Care sunt efectele frăţiei de cruce?/Sunt mai tot acelea ale frăţiei naturale. 
Copi i i  lor sunt veri şi nu sunt a se căsători întrolaltă. După legile  acestei legături 
sunt fraţi de cruce şi moştenitori unul altuia"34. 

Din  manuscrisul anal izat deducem că investigaţi i le sale privitoare la situaţia 
populară a "frăţiei de cruce" au rămas în fază infonnativă, neconcretizându-se însă 
într-un studiu monografie în care - aşa cum afinna - "mi-ar fi fost de mult folos 
răspunsurile la întrebările mele"35. Chestionarul privitor la acest obicei ,  vechimea 
lui, ceremoni i le religioase sau tăinuite cu care se făceau înfrăţir i le şi consecinţele 
lor, precum şi unele răspunsuri36 pot constitui un material uti l cercetări i  acestei 
instituţii de drept popular românesc . 

Din manuscrisele lu i  G. Popovici  aflăm că începuse a cerceta şi simbolismul 
,jurământului cu brazda în cap". Se desprinde din însemnări le sale că acest 
simbolism românesc nu avea o "congruenţă cu procedura romană din legis 
actiones" . Prezentăm succint observaţi i le lu i :  

- brazda, în procesul roman de v indicaţiune, are rol de res litigiosa, pe care 
împricinaţi i pun mâna pentru a-şi manifesta stăpânirea. În obiceiul 
românesc "împovărează capul martorului ş i  deci şi sufletul lui, dacă nu 
spune adevărul"; 

- în vechiul proces roman brazda este "moşia în min iatură"; în obiceiul 
românesc martorul ia la faţa locului,  la hotarul cu pric ina, brazda în cap 

"tocmai pentru că aici rolul ei are altă însemnătate"; 
- procedura cu "brazda în cap" în dreptul roman (legis actiones) nu-şi mai 

avea aici apl icarea la vremea stăpânirii Daciei de către roman i .  Va fi fost 
deci acest simbolism românesc "o moştenire romană"? 

34 BAR, ms., doc. nr. 5278, p. 1 40. 
3 5  Scrisoare încredinţată de un nepot al lui G. Popovici. 
36 BAR, ms. ,  doc. nr. 5278, p. 134- 1 38 .  Această instituţie a înfră\irii a făcut obiectul unui 

studiu semnat de Georgcs Fotino, Contribution a /'etude des origines de /'ancien droit coutumier 
roumai11, Paris, 1 926, p. 1 72-204 şi a unui amplu studiu al lui Gh. Cronţ, Instituţii medievale 
româneşti, Bucureşti ,  1969, p. 9-83.  
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În ceea ce priveşte paremia juridică "ai carte, ai parte" ea este - în 
interpretarea lui  G. Popovici - un reflex al faptului că "diploma voievodală 
devenise indispensabilă la alienaţii privitoare la moşii nobi liare"37. 

Privind retrospectiv lucrările cu care G. Popovici şi-a înscris numele în 
istoriografia română, să insistăm asupra ultimelor sale monografii :  Ordinea de 
succesiune În moşiile donative moldovene în secolul al XIV-lea ( 1 903) şi Anul de 
la martie în timpul lui Alexandru cel Bun, apărută în revista "Convorbiri l iterare" 

din martie 1 905. 
În prima lucrare, G. Popovici  face o analiză juridică a devoţiunii succesorale 

a moşi i lor donative moldovene, care, în documentele slave, a apărut sub numele de 

"văslujeni". Negăsind în documentele veacului al XIV-lea "nici o indicaţie despre 
un termen românesc contemporan ( . . .  ), deşi în documentele noastre slave sânteie 
ici şi colo de sub spuza nomenclaturii străine ( . . .  ) ,  crâmpeie de terminologie 
românească", G. Popovici propune pentru aceste "văslujenii" termenul "moşii de 
răsplată, moşii donative", pe care cronicarul Grigore Ureche, în faimosul său 
capitol despre "domnia Jugăi-Vodă", le explica printr-o parafrază: " . . .  şi au început 
a dărui ocini prin ţară la voinicii ce făceau vitej i i  la oşti". 

Din puţinele cărţi voievodale ajunse până la noi din tezaurul arhiva! al 
Moldovei, începând cu cartea de hărăzire a lui Juga-Vodă, din 3 iunie 1 374 - pe 
care G. Popovici o socoteşte ca fi ind autentică, dar căreia cercetări le ulterioare ale 
istorici lor noştri38 îi contestă autenticitatea - istoricul român, supunând unui 
examen strâns formulele acestor câteva diplome voievodale care n i  s-au păstrat din 
materialul documentar al Moldovei din acel veac şi analizând formula stereotipă a 
documentelor care atestă donaţi i de răsplată cuiva, "lui şi copi ilor lui şi nepoţilor 
lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui", formulează ideea că nu e vorba de o 
l imitare la al patrulea grad al dreptului de a moşteni, ci de o formulă pentru 
definirea principiului succesoral in infinitum pornind de la beneficiarul hrisovului .  
În sprij inul acestei teze am încercat şi noi să aducem dovezi documentare care să 
confirme această interpretare a lui G. Popovici39• 

37 Ordinea de succesiune în moşiile donative moldovene în secolul al XIV-lea, în voi. Prinos 
lui Sturdza, Bucureşti, 1 903, extras, p. 4, nota 1 .  

3 8  B.P. Hasdeu, care publicase primul acest document, î l  socoteşte, ca  ş i  A.D. Xenopol (Istoria 
românilor, voi. II, laşi, 1 889, p. 1 36) autentic. N .  Iorga îl consideră ca "opera dibace a unui om 
familiarizat cu vechile noastre uri ce" (Studii şi documente, V, p. 697--601 ). 1 .  Bogdan, care îl crezuse 
autentic (Documentul Râzenilor din 1848 şi organizarea armatei moldovene în secolul al XV-lea, 
"Analele Academiei Române", XXX, p. 290, nota 22), revine asupra acestei idei şi îi contestă 
autenticitatea (Buletinul Comisiei istorice, l,  p. 1 03-1 04). D. Onciul, ca şi G. Popovici, îl crede 
autentic (Datele cronicelor moldoveneşti asupra anilor de domnie ai lui Alexandru cel Bun, "Analele 
Academiei Române", seria a II-a, tom XXVII, p. 206. După o judicioasă cercetare, istoricul 
P.P. Panaitescu dovedeşte falsificarea diplomei -Diploma bârlădeană din 1 134 şi hrisovul lui Juga 
Koriatovici din 1 3 74)- "Revista istorică română", II, 1933, fasc. 1, p. 46-54. 

39 George Fotino, Contribuţii la studiul regimului succesoral în vechiul drept românesc, 
Craiova, 1927, p. 3-5. 
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În această monografie despre Ordinea de succesiune in moşiile donative 
moldovene în sec. XIV, G. Popovici constată că materialul documentar din secolul 
al XIV -lea este "din cale-afară lacunar" şi că "documentul privat este o rari tate 
chiar şi pentru veacul vi itor" . Fonnulând ideea că "diploma voievodală devenise 
indispensabilă la alienaţiuni de 11,1oşi i  nobiliare", el analizează paremia juridică "ai 
carte, ai parte", care "corespunde perfect acestei stări de lucruri" şi fonnulează 
ideea care este şi o discretă luare de poziţie în problema originilor unor obiceiuri 
juridice româneşti: "rămâne problematic - scrie el - dacă ea îşi are originea în acest 
strat, nu tocmai primordial, al obiceiurilor pământului, sau este, cum ar fi 
ademenitor a crede, un reflex al cunoscutului axiom al dreptului roman vulgar, pe 
care 1-a moştenit conştiinţa juridică a poporului român şi care s-a relevat apoi în 
viaţa vechiului drept moldovean"40• 

Tot în această monografie istoricul defineşte ideea, neîndoielnică în ce 
priveşte dreptul consuetudinar moldovean, că transmiterea succesorală a moşiilor 
se făcea pe l inie descendentă fără diferenţierea sub specie sexus, tennenul "şi 
copiilor săi" incluzând şi noţiunea de "fii" şi pe aceea de "fiice"4 1 • 

Înşiruindu-i cronologic lucrările, am ajuns la cea din unnă, ca - în acelaşi an, 
1 905 - să ajungem şi la cel din unnă an al vieţii lui G. Popovici .  Este vorba de 
lucrarea Anul de la martie în timpul lui Alexandru cel Bun, apărută în revista 

"Convorbiri literare" şi căreia îi va urma articolul Căderea hipnozei anului de la 
martie42. Folosind un bogat material documentar, el caută soluţia problemei care a 
făcut obiectul cercetărilor şi pentru alţi istorici români43 şi acceptă existenţa 
regimului de la 1 martie, care se constată în cancelaria Moldovei pentru epoca lui 
Alexandru cel Bun. Dar autorul are rezerve atât în ce priveşte timpul cât a fost 
folosită această cronologie, cât şi în ce priveşte data când a apărut, în documentele 
moldovene, acest termen cronologic şi data când el a dispărut, lăsând loc 
cronologiei de la 1 ianuarie. 

Afirmarea acestui fenomen cronologic, întemeiată mai mult pe consideraţii 
de ordin general decât pe constatări documentare, avea să fie însuşită şi de istoricul 
D .  Onciul, care a susţinut şi el, pentru epoca lui Alexandru cel Bun, folosirea de 
către scribii cancelariilor domneşti moldovene a cronologiei anului de la 1 martie44. 
Această cronologie este combătută de N icolae Iorga, care arată că nu este vorba de 

40 George Popovici, op. cit. , p. 4, nota 1 .  
4 1 Ibidem, p. 1 3 . 
42 "Convorbiri literare", XXXIX, 1 905, nr. 3, p. 1 93-22 1 .  Articolul în care G. Popovici, 

rcvizuindu -şi interpretarea iniţială, nu mai recunoaşte cronologia de la 1 martie, a fost publicat in 
,.Epoca", XI ,  1 905 , 7 iulie, p. 1 82. 

43 C.C. Giurescu, Câteva cuvinte asupra vechii cronologii româneşti, "Convorbiri literare", 
XXXIV, 1 900, p. 695-7 1 4, 738-745; N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 65 1 ;  D. Onciul ,  Datele 
cronicelor moldoveneşti asupra anilor de domnie ai lui A lexandru cel Bun, "Analele Academiei 
Române", seria a 11-a, tom XXVII, 1 905, p. 205. 

44 D. Onciul , op. cit. 
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o normă cronologică fixă, c i  că fiecare scrib a l  cancelariei domneşti punea dată 
documentului după cum era obiceiul în ţara de unde scribul venise: "deci după anul 
de Ia 1 septembrie dacă el era de peste Dunăre sau muntean, după anul de la 
1 ianuarie, dacă era palon sau după anul de la 1 martie, dacă era rus din Galiţia ş i  
Podolia"45 . 

La scurtă vreme după apariţia, în revista "Convorbiri l iterare", a monografiei 
sale, G. Popovici, în articolul publ icat în revista "Epoca" constată Căderea 
hipnozei anului de la 1 trUlrtie, documentele cercetate de el ulterior dând - cum 
însuşi o spune - "lovitura de moarte anului de la martie". Istoriografia mai nouă46, 
arătând netemeinicia interpretări i  unor istorici (D. Onciul) care formulează ipoteza 
anului de la 1 martie, consideră întemeiată interpretarea lu i  G. Popovici expusă în 
u ltimul său studiu potrivit căreia "ipoteza anului de la martie pentru vremea lui 
Alexandru cel Bun trebuie privită drept căzută". Era cea de pe urmă lucrare a 
autorului, o autocritică, o mărturisire a unei greşeli ,  mărturisire care nu-l 
dezonorează. 

Excelând în genul monografie şi având şi viziunea unei sinteze evocatoare a 
obiceiurilor şi instituţi i lor juridice ale poporului român, G. Popovici începuse să 
scrie o istorie a vechiului drept românesc, lucrare pe care însă nu a realizat-o, 
deoarece în noaptea de 1 1 / 1 2  iulie 1 905, într-un han din orăşelul Munkacs, a luat o 
doză de morfină suficientă pentru a-şi sfărşi zi lele tragic. 

Opera lui, prin cele câteva monografii temeinic documentate şi judicios 
interpretate se înscrie ca un valoros capitol în istoriografia juridică românească. 

Metoda de anal iză şi poziţia doctrinară ale lui G. Popovici în domeniul istoriei 
dreptului românesc îşi cer acum preţuirea şi critica. Informat prin analiza directă a 
izvoarelor, cunoscător al evoluţiei istorice a poporului român, a popoarelor vecine şi 
a naţional ităţilor conlocuitoare, între care se vor fi făcut - de la unele la altele -
împrumuturi de instituţiuni şi obiceiuri, conştiincios ca un glosator benedictin47 şi 
având şi v iziunea sintezei, dar care nu pierde amănuntul, G. Popovici a contribuit, 
prin studiile sale, la îmbogăţirea istoriografiei juridice româneşti .  

Într-un i nventar al lucrări lor sale privitoare la  vechiul drept românesc se 
înscrie, de exemplu, judicioasa lucrare Dare de seamă ( 1 886) asupra operei lui 
Nicolas B laremberg sau monografia sa Mihai- Vodă şi moşnenii din Sularul ( 1 887) 
şi, de asemenea, studiul său Runc. Glosă la o colecţiune inedită de documente 

45 N. Iorga, Observaţii de cronologie cu privire la Moldova în epoca lui Alexandru cel Bun, 

"Convorbiri l i terare", XXXIX, 1 905, nr. 7-8, p. 746-75 1 .  
46 Documente privind istoria României, voi. 1 ,  Introducere. Elemente de cronologie, de 

Ion lonaşcu şi Francisc Pali, 1 956, p. 4 1 2-4 1 9. 
47 G. Popovici îi scria, la 3 1  martie 1 887 lui Iacob Negruzzi, referindu-se la unele greşeli de 

tipar şi de transcriere în studiul său Mihai- Vodă şi moşnenii din Sularul: " . . .  nu mă pot l inişti . . .  , nu aş 
putea avea o conştiinţă mai împovărată . . .  Din momentul când am citit acest pasaj al articolului meu, 
nu- l mai recunosc" (l .E. Torouţiu şi Gh. Cardaş. op. cit. , p. 400). 
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moldo-câmpulungene ( 1  89 1 )  ş i  mai ales monografia sa Ordinea de succesiune în 
moşiile donative moldovene in secolul al XIV-lea ( 1 903). Toate aceste lucrări 
constituie o contribuţie valoroasă în istoriografia juridică românească. Privite sub 
specie temporis, când şi izvoarele informative erau lacunare, iar interpretările nu se 
făceau după criterii ştiinţifice, pentru a se pătrunde conţinutul instituţiilor şi 
obiceiurilor noastre juridice, lucrările lui G.  Popovici constituie o contribuţie 
pozitivă şi deschizătoare de drumuri pentru cercetările de mai târziu în domeniul 
vechiului drept românesc. 

Vom insista în continuare asupra poziţiei doctrinare a lui G. Popovici în 
controversata problemă a originilor vechilor obiceiuri juridice româneşti, poziţie care 
uneori ni se înfăţişează ca fiind categoric definită, alteori ca fiind mai nuanţată şi 
deschizând perspective mai largi pentru rezolvarea acestei probleme. Referindu-se la  
lucrările altor cercetători, lucrări caracteristice obiceiurilor juridice româneşti 
(Al . Papadopol Calimach48, George M isail49, Nicolas Blaremberg50) ,  care nu se 
caracterizau nici printr-o amplă documentare, n ici printr-o exegeză după criterii 
şti inţifice, G. Popovici ia poziţie critică faţă de ideea originii romane a acestor 
obiceiuri: "Credinţa că dreptul pe care I-au introdus romani i  în Dacia a rămas acolo 
- se poate susţine numai cu o desconsideraTe deplină a firii şi a construcţiei 
dreptului roman ( . . .  ) .  Continuitatea dreptului roman în Dacia, sub fonna tradiţională 
a obiceiuri lor, trebuie respinsă"5 1 . Dar negarea romanităţii vechilor noastre 
obiceiuri juridice - teză îmbrăţişată de unii autori52 - lasă totuşi loc unei modulări 
pe care el însuşi o aduce poziţiei sale doctrinare în această problemă şi pe care şi 
alţi autori au adus-o53, constatând că, dacă în esenţa lui, dreptul nostru 
consuetudinar nu este romanic, se pot totuşi recunoaşte în structura lui şi unele 
supravieţuiri ale dreptului roman. Să cităm doar aceste câteva rânduri din 
monografia menţionată mai sus, a lui G. Popovici - Runc - Glosă la o colecţie 
inedită de documente moldo-câmpulungene: "această expresie runc este un 
interesant document istoric. Din ea sare o scânteie în al cărei refulger devine v izibil 
un nou fir de legătură dintre Roma şi cultura noastră ( . . .  ) Vechiul drept român are 
netăgăduit rădăcini şi în dreptul roman . . . "54. 

48 Originile dreptului în Romiinia, "Lumina", I I I ,  p. 1 6  şi urm. 
4� Originile legislaţiei române, Bucureşti, 1 865. 
50 Essai compare sur les institutiones et les lois de la Roumanie, depuis les temps les recules 

jusq . a nos jours. 
5 1  G. Popovici, O scriere nouă asupra vechilor aşezăminte moldoveneşti, "Convorbiri l iterare", XX, 

1 886, nr. 8, p. 662--668; Mihai-Vodă şi moşnenii din Sularul, Idem, XX, 1 887, nr. 1 2, p. 1 08 1 ,  nota 3. 
j s� Georges Fotino, Contribution a l 'etude des origines de l 'ancien droit coutumier roumain. 

Paris, 1 926, p. 460. 
53 ldem, Droit romain et droit oriental: phenomenes d'interpretation; la representation en 

matiere des succes ion feminines dans l 'ancien droit roumain, în voi .  În memoria lui Vasile Pârvan, 
Bucureşti, 1 934. 

54 "Convorbiri l iterare", XXV, 1 89 1 ,  nr. 9, p. 7 1 1 -7 1 4, nota 4. 
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Această constatare, a unor supravieţuiri romanice - fie ea şi numai formulată 
nu şi demonstrată de G. Popovici - constituie o modulare a tezei sale iniţiale, care 
nega romanitatea obiceiurilor juridice ale poporului român. 

Referindu-ne la  această constatare, a supravieţuirii unor norme romane în 
obiceiurile româneşti55, socotim necesar a preciza că procesul de exercitare a unor 
influenţe romane pe pământul dacic se va fi desfăşurat nu numai în răstimpul dintre 
cucerirea Daciei ( 1 05 e.n.) şi retragerea oficială a stăpânirii romane (27 1 e.n.) ci şi 
mai târziu, "în a doua etapă, etapa recuceririi de către Constantin cel Mare a 
ţărmului stâng al Dunării, unde se constată permanenta unei populaţii romanice şi 
continuarea romanizării, precum şi cea de-a treia fază, începând după distrugerea 
puterii hunilor şi cuprinzând, până în secolele VI-VII, tot teritoriul ţării noastre. O 
dată cu venirea slavilor, centrul romanităţii se transferă în regiunile col inelor şi ale 
munţilor, de unde va coborî spre Dunăre la sfârşitul veacului al X-lea"56. 

Această teză care, în problema originilor vechiului nostru drept 
consuetudinar, nu recunoaşte decât într-o redusă măsură o înrâurire romană asupra 
acestui drept, şi-a avut şi eficienţa ei, înlesnind - şi poate chiar inspirând -
cercetărilor de mai târziu o orientare şi spre alte lumi decât spre acelea ale Romei, 
spre lumea popoarelor slave, fonnulându-se teza slavismului  vechiului drept 
counsuetudinar românesc, teză împărtăşită de mai mulţi istorici şi jurişti57 . 

G.  Popovici nu se înscrie fără rezerve pe acestă linie. Fără ca problema 
aceasta să fi format obiectul central al cercetărilor sale, în care să-şi definească 
poziţia sa doctrinară, G. Popovici, într-o scrisoare din 1 5  februarie 1 887 către Iacob 
Negruzzi , referindu-se la o lucrare a lui Ladislau Pic58, scrie: "un lucru însă ce ar 
trebui respins este încercarea de a revărsa asupra instituţii lor noastre vechi un 
colorit cu desăvârşire slav"59• Dar, pentru a defini poziţia sa în această 
controversată problemă trebuie să precizăm că dacă el nu împărtăşeşte teza că 

55 Constatare pe care, într-o oarecare măsură, ne-o însuşim şi noi, modulându-ne întru câtva 
poziţia noastră iniţială, şi fiindcă atunci când se pune problema romanităţii unor instituţiuni de drept 
consuetudinar românesc se socoteşte de către unii cercetători că procesul de romanizare pe meleagurile 
dacice s-a încheiat o dată cu părăsirea Daciei de către stăpânirea oficială romană (27 1 e.n.). Ideea a fost 
formulată şi de Ovid Sachelarie, Privilegiul mas culinit ăţii în Ţara Românească până la jum ătatea 
s ecolului al XVII-lea, ms, Institutul de Istorie "N. Iorga" al Academiei Române. 

56 "Bysantinische Zeitschrift", 1 967, nr. 60, caiet 1 ,  Munchen, p. 20 1 ;  cf. Maria Comşa, Sur la 
rouma nisation des t erritores nord-ckm ubi ens aux III-VI' s iecles e. n. , "Nouvelles etudes d'histoire", 
1 965, nr. 3 .  

5 7  A.D. Xenopol, Ist oria românilor, voi. I I ,  laşi, 1 889, p. 2 1 8-2 19;  C. Dissescu, Les origines 
du droit roumain, Paris, 1 889; P. Negulescu, Cercetări asupra originei dreptului cons uetudinar 
român, "Revista de drept şi sociologie", II, tom II ,  1 900, nr. 7, p. 28-43; I. Bogdan, D esp re cnejii 
româ ni, "Analele Academiei Române", XXVI, 1 903-1 904; D. Motolescu, Privilegiul mas culi nit ăţii, 
Bucureşti, 1 9 1 5, p. 1 74. 

56 D i e  Rumanische Ges etze und ihr Nexus mit dem bysa ntini schen und slavi s chen Recht, Praga, 
1 886. 

''' I . E. Torou1iu, Gh. Caradaş, op. cir. , p. 398. 
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instituţii le noastre vechi ar avea un "colorit cu desăvârşire slav", aceasta nu 
înseamnă că el  neagă orice înrâurire slavă. Astfel, criticând lucrarea lui Nicolas 
Blaremberg, el scrie că acesta, în legătură cu unele instituţii româneşti, "nu a 
apreciat importanţa întocmirilor slave"60• 

Preţuirea pe care o dăm operei acestui istoric ne dă dreptul şi ne impune 
datoria de a-i privi opera critic. Dacă, desfăşurându-şi firul cercetărilor sale, el s-ar 
fi dus şi dincolo de vremea convieţuirii slavo-române (perioadă din care ne-au 
rămas urme în l imbă şi obiceiuri) şi dacă nu s-ar fi oprit Ia vremea stăpânirii 
romane în Dacia, ci ar fi studiat şi perioada dacică, poate că ar fi ajuns la unele 
constatări uti le pentru reconstituirea unei imagini veridice a străvechiului drept 
consuetudinar românesc. 

Argumentarea lui G. Popovici că fondul ancestral preroman nu-l incită pe 
cercetător fi indcă nu au ajuns până la el ştiri şi din acea lume, noi o punem sub 
semnul întrebări i :  oare un fapt nu a existat fiindcă nu i se găseşte dovada? A scrie: 

"ce ştim despre daci e prea fragmentar pentru a putea constata în ei embrionii 
evoluţiei vi itoare" şi că "astfel, acele ştiri rămân indiferente din punctul de vedere 
al istoriei dreptului nostru"61 echivalează cu a admite că, dacă străvechii locuitori ai 
pământului nostru carpato-dunărean nu ne-au transmis pe piatră, pe bronz sau pe 
pergament amintirea vieţii lor, ei nu ne-au transmis nici viaţa. 

De asemenea, nu fără a o pune sub semnul întrebări i ,  menţionăm formula 
principală a lui G. Popovici, care scrie că "nu dreptul roman, c i  acea tabula rasa pe 
care au lăsat-o în urma lor barbarii năvăl itori este fundamentul pe care cursul 
veacurilor a pus aşezămintele români lor"62• Această interpretare ne-ar îndreptăţi 
oarecum să-I considerăm pe G. Popovici ca fiind un teoretician al ideii că dreptul 
consuetudinar român ar fi un produs medieval, o creaţie posterioară acelei tabula 
rasa. Dar au lăsat oare năvălirile barbare tabula rasa? Însăşi întrebarea este un 
răspuns, şi răspunsul este categoric, nu! Că nu au ajuns până la noi de la ancestral i i  
străini ai  pământului nostru mărturisiri scrise, că a fost un hiatus documentar, nu 
înseamnă că a fost un hiatus în viaţa înaintaşilor noştri. 

Această poziţie referitoare la etnogeneza român i lor şi la autohtonismul 
dacic al  dreptulu i  consuetudinar românesc63 - ne apare astăzi sprij inită de 
recentele descoperiri arheologice care ne aduc tot mai multe dovezi despre viaţa 
ş i  civil izaţia daci lor care au folosit şi scrisul . Aceste revelaţii sunt dovezi ale 
vieţii autohtoni lor daci transmise urmaşilor acestora, cărora stăpânitorii romani 
l e-au dăruit graiul lor. 

r.o O scriere nouă asupra vechilor aşezăminte moldoveneşti, "Convorbiri literare", XX, 1 886, 
nr. 8, p. 667. 

6 1  Ibidem, p. 668. 
62 Ibidem, p. 67 1 .  
63 Georges Fotino, Contribution a l 'etude des origines de / 'ancien droit coutumier roumain, 

Paris, 1 926. 
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Insuficiente fi ind izvoarele informative pe care l e  aveau cercetători i  noştri la 
sfârşitul veacului al XIX-lea, l iteratura juridică fi ind in faza sa incipientă când 
G. Popovici cerceta viaţa străveche a poporului român, era firesc ca printre 
luminişurile pe care el le-a deschis in intunericul acelei vieţi să se strecoare şi unele 
umbre, pe care aveau să le împrăştie cercetările noi, indeosebi din ultimele două 
decenii , cercetări desfăşurate după criterii care pot inlesni o cunoaştere deplină a 
procesului de apariţie şi evoluţie a obiceiurilor şi instituţiilor vieţii sociale. 

Nici cercetări le lui Ion Bogdan, Constantin C. Giurescu sau N. Iorga - care i-ar 
fi fost un izvor de inspiraţie - nu i-au fost cunoscute lui G. Popovici decât parţial. 
Alţi autori după G. Popovici au dus mai departe investigarea vechiului drept 
românesc. Dar, deşi studii ca acelea ale lui Ştefan LQnginescu, Ion Peretz, Constantin 
Spulber, Andrei Rădulescu etc. au contribuit la investigarea dreptului românesc, a 
instituţii lor şi obiceiurilor juridice, acestea se cuvin a fi completate din perspectiva 
noilor descoperiri documentare. 

George Popovici (T. Robeanu) - Jurist, Historiker und Dichter (186>-1905) 

(Zusammenfassung) 

In dcr Studie George Popovici (T. Robeanu), Jurist, Historiker und Dichter (1863-1905) 
analiysien D. Burghelea die pol itische wissenschaftliche und juristische Wcltauffassung des 
Politikers, Historikers und Dichters G. Popovici. 

Nach ciner kurzen Darstellung der biographischen Daten prăsentien D. Burghelea den Beitrag 
von G. Popovici zur Entwicklung der lyrischen rumănischen Gattung, seine Tătigkeit i nnerhalb der 
Zcitung "Convorbiri li terare" und der Gesellschaft .,Junimea". 

Es weden auch seine Beitrăge im Bereich des rumănischem Sittenrechtes - die 
Aufrechterhaltung der Elemente aus dem dakischen Recht, der Einlluss des rtimischen und 
byzantinischen Rechtes - vorgestellt, dessen Rolle in der Hervorhebung der Latini tăi des rumănischen 
Volkes unterstrichen wird. 
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UN EMINENT JURIST, 
OM POLITIC ŞI DE CULTURĂ - AUREL MORARIU 

PETRU RUSŞINDILAR 

Aurel Morariu s-a născut la 3 ianuarie 1 886, în localitatea Toporăuţi, în fostul 
judeţ Cernăuţi. A învăţat şi şi-a luat bacalaureatul la Liceul de Băieţi din Suceava. 
Coborâtor din famil ia preotului Constantin Morariu, în care cultul dreptăţii şi 
probităţii era mai viu ca oriunde, era firesc ca acesta să se dedice studiilor juridice, 
pentru ca, înzestrat cu armătura ştiinţei dreptului să poată lupta cu succes pentru 
triumful dreptăţii naţionale şi sociale. Studi i le începute la Facultatea de Drept din 
Cernăuţi le-a continuat la Praga, unde a dobândit titlul ştiinţific de "doctor în şti inţe 
juridice" 1 •  

Încă din ani i  de liceu, ş i  apoi în cei din facultate, Aurel Morariu a păşit în 
arena luptelor pentru emanciparea politică şi culturală a români lor din Bucovina. 
Cine a luat parte la marea manifestaţie de simpatie pentru profesorul Nicolae Iorga, 
din anul 1 907,  ce s-a ţinut la Cernăuţi în sala "Armonia" şi în săl ile alăturate ale 
Palatului Naţional, arhipl ine de publ icul intelectual românesc, îşi aduce aminte de 
strălucita cuvântare ţinută de vrednicul preşedinte al Societăţii Academice 
"Junimea", Aurel Morariu, "şi în urma căreia toţi cei de faţă, fără deosebire de 
culoarea pol itică, au semnat acea adresă de s impatie pentru Apostolul neamului 
românesc de pretutindeni"2• 

După stagiul obişnuit în magistratură, Aurel Morariu a intrat în cancelaria de 
avocatură a distinsului jurist şi marelui patriot bucovinean Emil ian Sluşanschi, 
unde a avut ocazia să cunoască mai de aproape poporul, cu nevoile, neajunsurile şi 
zbuciumul lui sufletesc. Ca om de inimă şi de drept, Aurel Morariu a dobândit 
repede încrederea şi simpatia tuturor, iar magistraţi i vedeau în tânărul membru al 
baroului de avocaţi o minte ageră şi un suflet de elită, calităţi distinse ce indicau de 
pe atunci pe marele patriot şi pe neînfricatul luptător de mai târziu pentru idealurile 
naţionale şi sociale ale români lor bucovinene. 

1 Ion 1. Nistor, Douăzeci şi cinci de ani in slujba dreptăţii, "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi), 
XVIII,  8 martie 1 936, p. 1 .  

2 Florian Florescu, Munca e viaţă şi viaţa e muncă, "Glasul Bucovinei", XVIII ,  8 martie 1 936. 
J Ion 1. Ni stor, op. cit. , p. 1 .  

Analele Bucovinei, VII, 1, p. 25-4 1 ,  Bucureşti, 2000 
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Aurel Morariu face parte din pleiada generoasă din jurul "Junimi i l iterare", 
de fapt el ita tineretulu i  intelectual român din Bucovina, care se încălzea Ia razele 
fierbinţi ale idealului unităţii şi solidarităţii naţionale, concepute mai întâi în 
domeniul  gândirii şi al s imţirii spirituale, ca preludiu al unirii politice de mai 
târziu. 

"A vorbi despre persoana dr. Aurel Morariu - spunea unul dintre 
colaboratorii lui - înseamnă a face puţină istorie contemporană, căci Ia înfăptuirea 
tuturor actelor mari în legătură cu unirea Bucovinei noastre cu ţara mamă, începând 
cu războiul de eliberare [ 1 9 1 6- 1 9 1 8  n.n.], continuând cu votarea unirii şi cu munca 
titanică de consol idare a unirii , alături de cei mai distinşi fii ai ţării, dr. Aurel 
Morariu are partea lui de muncă tăcută, învăluită de o modestie fără seamăn şi deci 
de merite necontestate de n imeni"4. 

Încă de la începutul războiului mondial în 1 9 1 4, Aurel Morariu a fost printre 
primii bucovineni care au emigrat în Vechiul Regat al României "cu hotărârea de a 
un i stăruinţele lor cu sforţările şi jertfele fraţilor l iberi, pentru făurirea unei 
Român i i, mare şi l iberă, care să cuprinde în hotarele ei tradiţionale România 
întreagă". El "a fost văzut purtând cu mândrie uniforma ostaşului român"5 . 

Acţiunea români lor în acest război avea ca fundament un deziderat naţional 
istoriceşte legitim: dezrobirea provinciilor româneşti aflate sub stăpânire străină şi 
reintregirea neamului şi a ţării . 

Refugiat în Vechiul Regat, o preocupare de căpetenie a lui Aurel Morariu a 
fost de a informa opinia publică asupra trecutului Bucovinei .  În acest scop, el 
publică în 1 9 1 5 , la Bucureşti, volumul intitulat Bucovina 1 774-1914, care este una 
dintre primele sinteze româneşti asupra istoriei acestei perioade, înaintea celei 
realizate de Ion Nistor. Lucrarea tratează următoarele chestiuni fundamentale :  cum 
a ajuns Bucovina în stăpânirea Austriei; cum a fost Bucovina pe vremea trunchieri i 
ei din trupul Moldovei; cum a fost cârmuită şi ce a ajuns Bucovina după 1 40 de ani 
de stăpânire austriacă; cum a participat Bucovina la război (cu referire numai la 
anul 1 9 1 4)6. 

Perioada cuprinsă între anii 1 774 şi 1 9 1 4  este tratată din toate punctele de 
vedere, ajungându-se la concluzia că Austria a făcut din Bucovina românească o 
colonie unde îşi plasa elemente de prisos din celelalte provincii ale sale. "Aproape 
de un secol şi jumătate - scrie Aurel Morariu - românii din Bucovina o duc într-un 
continuu zbucium. Deznaţionalizaţi, privaţi de biserica şi şcoala lor românească, 
distruşi economiceşte, nedreptăţiţi şi totdeauna păgubiţi în drepturile lor politice, 
nu este de mirare dacă astăzi pe mulţi din intelectualii lor îi găsim înstrăinaţi şi 
otrăviţi sufleteşte. Toată vijelia aceasta şi-a găsit însă stavi la la acel ţăran 

4 A. Apati, Lui A urei Morariu, "Glasul Bucovinei", XVIII, 8 martie 1 936. 
5 Ion 1. N istor, op. cit. , p. 1 .  
� Aurel Morariu, Bucovina 1 774-1914, Bucureşti, editor I .E. Torouţiu, 1 9 1 5, p .  9-1 45 .  
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moldovean, care, odată readus la matca lui, va fi cel mai folositor şi de ordine 
element al României de mâine"7 . 

După Aurel Morariu această scriere avea "menirea să contribuie, în parte la 
cunoaşterea trecutului, a evoluţiunii şi a stării de astăzi a Bucovinei [adică din 1 93 5 
n.n . ] .  De 1 40 de ani această ţară a trăit în împrejurări vitrege şi deosebite de cele 
ale mamei sale, România, iar astăzi o fi având şi ea dreptul să-şi spuie durerea celor 
ce vor s-o asculte". În continuare A urei Morariu scria că dedică lucrarea "celor ce 
vor dezrobi-o: ostaşilor români, închin această carte"8. 

Concomitent cu aceasta, este remarcată prezenţa, în vara anului 1 9 1 7, a lui 
Aurel Morariu pe frontul de la Mărăşeşti .  Semnificativă în această privinţă este 
relatarea lui Dimitrie Marmeliuc, care 1-a întâlnit în septembrie 1 9 1 7  în acea zonă 
de operaţi i .  Uriaşa bătălie pe acest front se încheiase cu biruinţa armatelor române. 
Divizia a V -a, care timp de 1 2  zile a rezistat atacului a 6 divizii in amice, se 
retrăsese în refacere, mai întâi la Ţepu! de Jos şi apoi, ca rezervă a diviziei a XIX-a, 
în spatele  frontului,  între râurile Siret şi Mărăşeşti. 

"Ce mare mi-a fost, într-o bună zi, surpriza şi bucuria - mărturiseşte 
D. Mannel iuc - când la bordeiul comandantului Companiei a 2-a din Regimentul 
8 Buzău, se apropie un ofiţer cu ochelari, scrutând împrejurările şi căutând cu 
insistenţă ceva. Când figura lui se desluşi bine, scosei un puternic strigăt de bucurie 
şi de mirare. Cum, Luţu, tu pe aici?/Da, în carne şi-n oase !" . Cu emoţia unei 
revederi atât de neaşteptate, după mai bine de un an de despărţire - scrie mai 
departe D. Marmeliuc - ne-am aşezat cu mâini le strâns unite în faţa bordeiului meu 
şi am început a povesti: el tot ce a văzut şi a pătimit ca ofiţer ataşat 
Comandamentului Diviziei, care după epopeea de la Mărăşeşti a fost supranumită 

"Divizia de Fier", cu peripeţi ile trăite ale unor lupte fără seamăn în istoria noastră 
naţională"9• 

Dimitrie Manneliuc se întreba în acea zi de septembrie 1 9 1 7  ca şi adeseori: 
"Ce 1-a făcut pe Aurel Morariu să înfrunte mizeriile unei companii, când toată 
lumea ştie că în armata austriacă a fost scutit din cauza vederii sale slabe şi când, 
miop cum e, în grad foarte mare, putea să-şi primej duiască viaţa Ia orice pas?"1 0. 
Răspunsul şi 1-a dat singur, precum şi I-au dat toţi cei care cunoşteau împrejurările 
în care s-a format acest om de omenie şi de suflet de elită: "Aurel Morariu este 
unul dintre fiii  părintelui Constantin Morariu, în casa căruia, radiată continuu de 
sentimente alese şi nobile, se sălăşluise în vremuri vitrege pentru elementul 
românesc din Bucovina una din cele mai curate vetre ale naţionalismului luptător şi 
ale nădejdii de mai bine pentru poporul românesc. Cine intra în această 

7 Ibidem, p. 1 3 1 .  
R Ibidem, p .  5-7. 
9 D. Marmeliuc, Pentru Aurel Morariu. Amintiri şi constatări, "Glasul Bucovinei", XVII I ,  

8 martie 1 936. 
10 Ibidem. 
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binecuvântată casă, ieşea cu sufletul ridicat. Literatură, artă, muzică şi mai presus 
de toate, cuvânt înaripat pentru jertfa fiecăruia faţă de binele neamului românesc, 
erau elemente ce predominau atmosfera acestei case" 1 1 •  

Nu e de mirare - constata D .  Marmel iuc - "că din această atmosferă s-a 
sintetizat un suflet şi un caracter ca al lui Aurel Morariu, care în această zi de 
septembrie [ 1 9 1 7  n.n.] avea să-şi exprime un singur regret: că defectul de vedere, 
cu care 1-a impovărat natura, nu i-a îngăduit să zboare în lupta de câmp şi de 
tranşee, alături de Ion Grămadă şi de ceilalţi oşteni vitej i, pe care i-a dat Bucovina 
neamului, pentru a pecetlui nu numai cu munca lor preţioasă, ci şi cu sângele lor 
scump actul unirii" 1 2• 

Aurel Morariu s-a aflat în centrul luptelor politice pentru revenirea Bucovinei 
la patria mamă - România. În 25 noiembrie 1 9 1 8  este ales în Consi l iul Naţional 
Român din Bucovina13• Totodată, el este şi semnatarul Declaraţiei Comitetului 
Refugiaţi/ar şi Voluntarilor Bucovinei, prezentată de George Tofan, în şedinţa 
Consiliului Naţional din 25 noiembrie 1 9 1 8 . Document de excepţională importanţă 
istorică, Declaraţia sublinia printre altele: "Suntem înainte de toate aderenţii 
intransigenţi ai unirii necondiţionate şi desăvârşite a tuturor Ţărilor Româneşti în 
hotarele lor etnice şi istorice, într-un singur stat naţional unitar, căci numai astfel 
poporul nostru îşi va putea realiza misiunea sa istorică. La dezlegarea tuturor 
problemelor de interes obştesc vom fi conduşi de cele mai largi principii 
democratice, dând maselor poporului răsplata cuvenită jertfelor aduse cu prisosinţă 
în trecut şi în prezent. Recunoaştem fiecărei minorităţi naţionale dreptul de a se 
dezvolta l iber în cadrele organizaţiei statului românesc unitar şi în conformitate cu 
aspiraţiile neamului românesc, băştinaş în această ţară; cere însă înlăturarea tuturor 
nedreptăţilor săvârşite în dauna noastră în scurgerea celor 1 43 de ani de stăpânire 
străină. Ridicându-ne pe deasupra tuturor prejudecăţilor, uitând tot trecutul 
neînţelegerilor, gândurile noastre se îndreaptă în aceste cl ipe măreţe numai la 
viitorul neamului nostru iubit şi chemăm la muncă pentru fericirea acestui neam pe 
toţi cei de-un gând cu noi"14• 

În calitate de membru al Consil iului Naţional Român din Bucovina, Aurel 
Morariu participă la Congresul general al Bucovinei, desfăşurat la 1 5/28 noiembrie 
1 9 1 8  în Cernăuţi, care a adoptat hotărârea istorică: "Unirea necondiţionată şi pe 
vecie a Bucovinei, în vechi le ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi N istru cu 
Regatul României" 1 5 • 

1 1  Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România. 1 9 1 7-1918. Documente. Antologie de 

Ion Calafeteanu şi Viorica-Pompi l ia Moisiuc, prefata. de Viorica-Pompil ia Moisiuc, Chişin:lu, Editura 
Hyperion, 1 995, p. 3 1 7.  

1 4 /bidem, p. 3 17-3 19 .  
1 5  Ibidem, p. 329-335 .  
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Aurel Morariu caracteriza acest act istoric, la care a participat nemijlocit, 
astfel :  "Zi de neuitată glorie şi înălţare sufletească, de dreaptă răsplătire a atâtor 
jertfe aduse de fiii acestui neam întru afirmarea dreptului românilor de a trăi 
slobozi pe pământul lor; zi de afirmare cu vrednicie a unităţii de gând şi simţire a 
români lor bucovineni cu românimea de pretutindeni şi de solidarizarea demnă de 
matca noastră a tuturora: Vechiul Regat Român Independent. Unitu-ne-am fără 
condiţiuni, fără precupeţire, fără rezervaţiuni. Aceasta fiindcă desăvârşirea unui 
progres organic, de firească revenire la obârşie, la izvorul care ţi-a dat naştere şi 
care numai el îşi poate asigura viaţa şi dezvoltarea, nu poate îngădui artificiile 
drămăluirii şi târguiala împotriva firii lucrurilor. Astăzi, ca şi acum 1 8  ani [adică în 
1 936, n.n.]  Bucovina românească, loială şi profund patriotică, e animată de aceleaşi 
sentimente care au îndemnat-o la istorica rezoluţiune din 28 noiembrie 1 9 1 8 . Viţa 
noastră în cuprinsul statului român întregit ne-a lămurit şi mai mult câtă dreptate şi 
înţelepciune este la temelia hotărârii noastre de unire fără condiţiuni .  Şi dacă ar fi 
să ne spunem din nou cuvântul în aceeaşi problemă, l-am spune cu toţii tot aşa de 
hotărât, tot aşa de limpede şi fără şovăire"1 6• 

În perioada interbel ică latura juridică a operei de reorganizare politică şi 
administrativă a Bucovinei, ca şi reîncadrarea ei în ritmul armonie de viaţă 
naţională comună, în hotarele României Mari, îi revine în bună parte lui 
Aurel Morariu 1 7 .  

O scurtă privire asupra evoluţiei din 1 9 1 9  a statului român reîntregit - spune 
Aurel Morariu - ne arată cu după ratificarea şi investirea cu autoritate de lege a 
celor trei hotărâri de reunire - de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia - România 
Mare a păşit treptat pe calea consolidării interne. Atât în domeniul dreptului public, 
cât şi a celui privat, o serie de legiuiri au venit să creeze dispoziţii noi, 
corespunzătoare noilor împrejurări create statului român unitar de pe urma 
războiului de reîntregire naţională. 

În 1 920 s-au l ichidat formele guvernării locale provizorii din provinciile 
reunite şi prin retragerea din circulaţie a coroanelor şi rublelor s-a realizat 
unificarea valutară a ţări i .  Anterior adoptării noii Constituţii s-au votat cele patru 
reforme agrare (din Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina şi Transilvania), iar din 
1 923 Constituţia noului stat român a aşezat pe temel i i  de drept definitive 
aşezământul statului naţional unitar român 18 •  

Ca o recunoaştere a meritelor sale în apărarea interesului naţional, la alegerile 
parlamentare din ani i  1 9 1 9, 1 920, 1 922, 1 927 şi 1 93 7, A urei Morariu este ales de 
către bucovineni în Camera Deputaţilor a României Mari. În această cal itate el 
participă la dezbaterea şi adoptarea Constituţiei din 1 923,  la elaborarea legilor 

1 �  Aurel Morariu ,  Unirea noastră, "Glasul Bucovinei", XVIII, 28 noiembrie 1936. 
17 Ion 1 .  Nistor, op. cit., p. 1 .  
18 Aurcl Morariu, Unificarea legislativă şi un anleproiect de ., unificare ", Cernăuţi, Institutul 

de Ane Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1 93 1 ,  p .  3 .  
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organice şi - după cum precizează Ion Nistor - "n-a fost problemă care să 
intereseze Bucovina, fără ca priceperea şi concepţia sa juridică să nu fi fost pusă Ia 
contribuţie. Nu mai amintesc de legiuirile ce privesc direct Bucovina, la care 
spiritul de înţelegere juridică a dr. Aurel Morariu a prezidat întotdeauna"19 •  

Astfel ,  luând parte la dezbaterea în Corpurile Legiuitoare a proiectului noii 
Constituţii, Aurel Morariu sublinia că momentul acesta este solemn şi covârşitor 
prin importanţa lui20• După ce demonstrează necesitatea de a se da statului naţional 
unitar român cât mai urgent, o nouă şi unitară lege constituţională, el relevă 
următoarele: "Da, domnilor deputaţi, România Mare este realizarea unui ideal al 
nostru, al tuturora, dorit, visat prin atâtea secole, el reuşeşte să ia fiinţă, coborându-se 
din sferele înalte ale idealităţii în lumea realităţilor. Atâtea jertfe au adus românii  
din toate timpurile în slujba acestei idei: cu atâtea suferinţe a fost cucerit dreptul 
nostru la unitatea naţională. Şi astăzi, domnilor, când suntem chemaţi să dăm 
acestei Românii  a noastre o nouă Constituţie, cred că o scurtă declaraţiune ar trebui 
să-i premeargă legii fundamentale a statului constituit, păstrat, dezvoltat şi în urmă 
mărit aproape peste întreg teritoriul nostru etnic, prin străduinţă, muncă şi vrednicie 
românească"2 1 • 

Aurel Morariu propunea ca această declaraţie introductivă al Constituţie să 
aibă următorul conţinut, care are idei şi aprecieri, ce îşi păstrează, după părerea 
noastră, şi astăzi actualitatea. 

"Poporul român din cuprinsul Vechiului Regat românesc, din Ardeal, Banat, 
Basarabia şi Bucovina, reunit pe vecie în zilele de glorioasă stăpânire a 
M.S .  Regelui Ferdinand 1, într-un singur stat unitar, naţional şi indivizibil, 
amintindu-şi cu adâncă recunoştinţă şi mândrie de glorioasele stăruinţe ale 
generaţii lor trecute pentru întemeierea stăpânirii româneşti, pentru aşezarea ei pe 
temeli i le trainice ale dreptăţii şi civil izaţiei; privind la atâtea dovezi de vrednicie şi 
la munca generoasă depusă de înaintaşi pentru înjghebarea statului român 
neatârnat, pentru ridicarea lui la rangul de Regat şi treptata lui consolidare; 
închinându-se cu adâncă pietate şi recunoştinţă în faţa atâtor jertfe aduse din belşug 
de luptătorii tuturor timpurilor pentru izbândirea dreptului la viaţă al românismului, 
şi mai ales în faţa jertfelor atâtor eroi şi martiri ai dezrobirii neamului şi înfăptuirii 
unităţii politice naţionale; e hotărât a pune noul său aşezământ de stat pe temeliile 
solide ale democraţiei naţionale, ale dreptăţii sociale, ale celei mai desăvârşite 
l ibertăţi de ordine a cetăţenilor acestui stat"22• 

În ceea ce priveşte textul propriu-zis al Constituţiei din 1 923, care avea în 
total 1 3 8  de articole, Aurel Morariu propunea ca articolul 1 să aibă următoarea 

19 Ion 1. Nistor, op. cit. , p. 1 .  
20 Aurel Morariu,  Discursul la discuţia asupra Constituţiei ţinut la şedinţa Camerei din 

10 martie 1923, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1 923, p. 3 .  
2 1  Ibidem, p. 9-1 0. 
�� Ibidem, p. 1 1 . 
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formulare: "România este un Regat. Regatul Românei este o monarhie 
constituţional, parlamentară, formând un stat unitar, naţional şi indivizibil .  Toate 
puterile statului emană de la naţiune"23• 

Principiul suveranităţii naţionale exprimat prin fraza: "Toate puterile emană 
de la naţiune" era necesar - spunea Aurel Morariu - "pentru a da şi o lămurire 
privitoare la caracterul democratic al regimului nostru parlamentar"24• 

Concomitent cu aceasta, el  propunea ca articolul 2 să aibă următorul cuprins: 
"Teritoriul României în hotarele sale actuale [adică ale anului 1 923 - n.n.] este 
inalienabil . Hotarele statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea 

. 1 . "25 unei eg1 · .  

Proiectul de constituţie la articolul 4 vorbea despre împărţirea teritoriului 
României din punct de vedere administrativ. Aurel Morariu observa că la acest 
articol se vorbea în general despre împărţirea administrativă fără să se dea o 
expresie precisă distincţiei ce trebuie să se facă între administraţia locală a 
judeţelor şi comunelor şi administraţia centrală de stat. De aceea el propunea 
următorul text: "Din punct de vedere al administraţiei locale, teritoriul României se 
împarte în judeţe şi comune, având personalitate juridică şi ale căror circumscripţii 
se vor stabi l i  prin legi speciale"26. 

Cu privire la "drepturile şi l ibertăţile cetăţeneşti, garantate în toată amploarea 
şi prin prezenta constituţie", acestea sunt - ţinea să precizeze Aurel Morariu -
"cuceriri vechi ale spiritului democratic al naţiei noastre. Nu e, desigur, un lucru 
nou a face o asemenea constatare; dar există şi circulă anume opinii, răspândite mai 
ales prin noile provincii ale României întregite, că tot ce este l ibertate la noi, în 
Ţara Românească, este marfă de import şi că mai mult cu forţa ni s-ar fi impus 
adoptarea principii lor de egalitate, libertate etc. Acelor detractori ai noştri le-am 
putea replica şi cu acest pri lej ,  arătând că l ibertăţi le noastre sunt străvechi, datând 
dintr-un timp când în Austria şi Ungaria, de pildă, stăruia cel mai orb şi apăsător 
absolutism. Constituţia Moldovei, alcătuită de Cărvunari, la 1 82 1- 1 822, precizează 
încă de pe atunci, zicând la pontul 4 :  «Să nu poată fi nimeni oprit de a face cele ce 
nu vatămă pravilele», un text care, dacă, îl asemănăm aliniatului final al articolului 
propus: «Românii se bucură de toate drepturi le stabil ite prin legi», ne apare 
cuprinzând chiar o mai largă sferă de îndreptăţiri acordate cetăţeni lor. Acelaşi lucru 
se poate spune şi cu privire la dispoziţiunea articolului 1 28 devenit, în proiect I l ), 
care, între altele, zice că: «Nimeni nu poate fi urmărit decât în cazurile prevăzute 
de legi etc.», iar Constituţia Cărvunarilor zice la pontul 6: «Să nu poată fi nimenea 
învinovăţit, ridicat la închisoare sau pedepsit decât numai întâmplările hotărâte prin 
pravilă şi după formele pravilei . . .  ». Prin urmare, adevărul în chestiunea aceasta 

23 Ibidem, p. 1 2. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 1bidem, p. 1 2- 1 3. 
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este că spiritul latin al naţiei noastre a prins şi utilizat din capul locului principiile 
de libertate produse de acelaşi spirit prin declaraţi ile dreptului omului proclamate 
de revoluţia franceză'm. 

Referindu-se la raporturile dintre biserică şi stat, prevăzute în proiectul de 
Constituţie, Aurel Morariu arăta: "Biserica Ortodoxă va trebui să aibă şi de aici 
încolo în cuprinsul statului român o situaţiune excepţională. O dată fiindcă ea, prin 
scopurile ce le urmăreşte şi mijloacele ce la util izează în ajungerea acestor scopuri, 
nu atinge şi nu tinde să atingă drepturile şi prerogativele autorităţii de stat; apoi 
fiindcă aceasta este biserica majorităţi i covârşitoare a români lor şi o instituţie care, 
în tot cursul vieţii noaste politice şi culturale, a stat alături de cele mai bune 
năzuinţi ale noastre . . .  Afirmarea independenţei Bisericii Ortodoxe de orice 
chiriarhie străină, adică a independenţei administrative, de organizare şi conducere, 
trebuie să fie din nou în Constituţie, deşi această independenţă e astăzi - după cum 
am văzut - un fapt împlinit de atâta timp. Aceasta trebuie să se facă însă, pentru 
motivul că, prin fixarea în Constituţie a acestei independenţe, statul român afirmă, 
pe lângă principiul de independenţă al bisericii sale şi o oprelişte pentru anume 
autorităţi din afară de cuprinsul statului de a se amestica, de a exercita anumite 
ingerinţe asupra vieţii din interiorul său . . .  

"28• 

În acelaşi timp, Aurel Morariu aproba întru totul textul articolelor 25 şi 26 
din proiectul de Constituţie "şi în special răspunderile ce se stabilesc pentru autori, 
directori, redactori etc . . . 

" şi considera "că deferirea unor anumite del icte de presă 
în competenţa judecători lor ordinari e pe cât de necesară pe atât de utilă, ea având a 
contribui, desigur, în largă măsură la îndreptarea moravurilor noastre găzetăreşti" . 

Libertatea presei, aprecia Aurel Morariu, nu fără temei, "trebuie să fie 
garantată, dar tocmai fiindcă presa trebuie să fie liberă, ea nu poate fi lipsită de 
- d o "29 raspun en . . .  . 

În ceea ce priveşte articolul 24 despre învăţământ, Aurel Morariu credea 
necesar să se stabilească "un principiu de mare importanţă pentru noi români i  . . . ; 
1. Că problema învăţământului e o problemă de stat, aparţinând în principiu 
administraţiei publ ice; şi 2. Că şcoala şi instituţii le particulare de educaţie şi 
învăţământ nu pot fi înfiinţate şi nu pot fiinţa decât prin excepţiune de la principiul 
stabilit mai sus şi în condiţiunile şi sub controlul de stat prevăzut în legile 
speciale"30. 

Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că Aurel Morariu este printre primii 
deputaţi care au susţinut înfiinţarea Consiliului Legislativ. "Încă în sesiunea din 
19 1 9- 1 920 - spunea el  - ca membru al primului Parlament al României întregi te, 
văzând felul cum se legiferează . . .  am propus din iniţiativă parlamentară un proiect 

27 Ibidem, p. 1 3- 1 4. 
2H Ibidem, p. 22-24. 
2� Ibidem, p. 25. 
3 0  Ibidem, p. 26--27. 
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de lege pentru înfăptuirea reală a acestei idei .  Evident, d lor deputaţi, că în preajma 
unificării legislative, administrative şi juridice, urgenţa înfiinţării acestui Consiliu 
Legislativ nu mai trebuie dovedită şi susţinută căci o înţelege toată lumea". El 
cerea ca în noua Constituţie să se stipuleze că acest Consiliu se va înfiinţa în 
termeni de trei luni de la data promulgării noii Constituţii3 1 .  

După ce a făcut şi alte sublinieri ş i  observaţii asupra proiectului de 
constituţie, Aurel Morariu a spus în încheiere: "Conştienţi de datoria ce avem faţă 
de ţară şi în deplină cunoştinţă de cauză, având cea mai nestrămutată convingere că 
îndepl inim o operă de mare util itate şi absolută necesitate naţională şi de stat, 
declar în numele deputaţilor bucovineni, care în prezent au cinstea să facă parte din 
majoritate, că vom vota acest proiect de Constituţie, contribuind astfel la 
consolidarea şi aşezarea pe temel i i  de drept sigure a ţări i noastre"32 

Este, de asemenea, de relevat, ca problemele de legătură cu nevoile ţărănimii 
şi ale vieţii satelor, au format obiectul unei necontenite preocupări ale lui Aurel 
Morariu care şi-a spus cuvântul de autoritate şi în Comisia de reformă agrară din 
Bucovina. Într-o conferinţă ţinută la Clubul Partidului Ţărănesc, din Bucureşti, în 
ziua de 3 decembrie 1 9 1 9, el a spus: 

"Trebuinta de a se face o reformă agrară şi în Bucovina a fost şi este încă mult 
resimţită şi foarte urgentă. Totuşi gândul şi voinţa de a o înfăptui nu s-a putut ivi  la 
noi decât numai o dată cu înfăptuirea unirii necondiţionate şi de veci a Bucovinei cu 
patria mamă. Niciodată stăpânitorii austrieci de până mai ieri ai ţărişoarei noastre nu 
s-ar fi gândit să dea pământ de-ajuns ţărani lor, pentru că întărindu-i şi emancipându-i 
economiceşte să le de putinţa de a rezista şi politiceşte"33. 

Prin Legea reformei agrare în Bucovina, din 6 septembrie 1 9 1 9, s-au 
expropriat aici 97.3 1 O ha de pământ arabil, care s-au distribuit în loturi ţărani lor 
nevoiaşi. În acelaşi timp, prin intervenţia lui A. Morariu în Parlament la alcătuirea 
Legii Conversiunii datorii lor agricole şi urbane, din 7 april ie 1 934, s-a putut obţine 
un regim special pentru debitorii din Bucovina, ale căror datorii au fost micşorate 
cu 70%, faţă de reducerea cu 50% pentru debitorii din celelalte regiuni ale 
Regatului, iar plata restului de 30% urmând a se face în rate mici timp de 1 7  ani34. 

După adoptarea Constituţiei din 1 923 - releva Aurel Morariu - legiuitorul 
român a căutat să contribuie treptat la consolidarea internă a ţării, printr-o 
legiferare de treptată unificare, în toate domeni ile vieţii de stat, ţinând de principiile 
şi d irectivele pe care le dădea noua Constituţie. Astfel, într-un timp relativ scurt, de 
circa opt ani, s-a împlinit o operă de unificare remarcabi lă. Deşi nu se putea declara 
absolut mulţumit de toate schimbările aduse prin noi le legiuiri, totuşi el constată că 

3 1 Ibidem, p. 28-29. 
32 Ibidem, p. 29-30. 
33 Aurel Morariu,  Reforma agrară în Bucovina, Calendarul .. Glasul Bucovinei" pe anul 1 920, 

Cernăuţi, 1 920, p. 73. 
34 1. Nistor, op.cit., p. l ;  vezi şi 1 .  Nistor, Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu bio-hibliografic de 

Stelian Neagoe. Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 4 1 7. 
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sistemul de lentă şi treptată unificare ce se observase până atunci de legiuitorul 
român era în tot cazul un sistem corespunzător dispoziţi i lor noii Constituţii35 . 

Aurel Morariu era însă nemulţumit de faptul că, fără motive serioase, 
C. Hamangiu, ministrul de atunci al Justiţiei, încerca să eludeze calea cuminte şi 
prevăzătoare a operei de mare răspundere a unificări i legislative. Acesta lansase un 
anteproiect de unificare legislativă, menit să extindă pe calea impunerii legiuirile 
Vechiului Regat asupra întregului cuprins al statului român. Anteproiectul decreta 
că. începând de la 1 ianuarie 1 932 să intre în vigoare pe tot cuprinsul ţării legislaţia 
civilă, comercială şi penală din Vechiul Regat, împreună cu toate regulamentele 
întocmite pentru aplicarea acestor lege6. 

Desigur, Aurel Morariu recunoştea necesitatea acestei unificări legislative, 
însă el nu accepta această urgenţă atât de exagerată cum o vedeau inspiratorii şi 
susţinătorii anteproiectului Hamangiu. 

În conştiinţa publică a ţării - evidenţia A.  Morariu - intrase ideea că până la 
revizuirea şi adevărata unificare ştiinţifică şi definitivă a întregii legislaţii, codurile 
din Ardeal şi Bucovina, cuprinzând atâtea utile dispoziţii şi instituţii de drept, 
recunoscute de toată lumea ca superioare concepţiilor dreptului din Vechiul Regat, 
rămân în vigoare, urmând a fi aplicate ca legi româneşti. Nu se putea admite o atât 
de mare urgenţă în a se face unificarea legislativă, încât aceasta să se facă cu totala 
desconsiderare a cal ităţii legii unificatoare, dar şi a gravelor perturbaţi i şi daune ce 
se puteau aduce justiţiabil i lor şi colectivităţii statului, cum voia să facă ministrul 
Hamangiu. În 1 93 1 ,  fi inţa pol itică a statului român întregit era definitiv asigurată, 
atât prin tratatele internaţionale cât şi prin dreptul nostru recunoscut de a fi stăpâni 
acasă la noi, şi tot astfel prin conştiinţa obştească a acestui stat, care din ce în ce tot 
mai mult era solidarizată în jurul ideii de stat a României Mari. De aceea, 
A. Morariu nu vedea ce motive serioase puteau determina bruscarea prin această 
superficială şi pripită unificare a mai mult de jumătate din populaţia României şi  
aşa destul de agitată de efectele crizei economice din anii  1 9291 1 933 .  

În  concepţia lui A. Morariu, dreptul era pivotul ordinii sociale şi economice. 
Dar multă lume nu-şi dădea seama de importanţa aplicării dreptului în societatea 
românească. Funcţia chiar !atentă a legii dă acel sentiment de siguranţă ş i  de linişte 
în viaţa socială. După el "legea e însăşi ordine în toată structura şi concepţia ei; ea 
este ordine în efectul ei". Legea pentru a fi garanta serioasă a ordinii şi lin iştii 
trebuie să fie stabilă şi, aşa cum cere dreptul modem, să asigure continuitatea ei. 
"Dar cum dreptul e în cea mai intimă legătură cu însăşi viaţa şi trebuie să se 
ses izeze de schimbările şi prefacerile ce le aduce, el trebuie să ţină seama în forma 
sa exteriorizată - care este legea - de exigenţele vieţii"37. 

Jl A urei Morariu, Unific are a legislativă şi un anteproie ct de .. unificare ", Cernăuţi, Institutul 
de Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1 93 1 ,  p. 4-5. 

36 Ibi dem, p. 7. 
37 Ibidem, p. 75-76. 
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De aceea, se considera necesar ca în procesul de unificare legislativă să se 
caute soluţi i le cele mai moderne, să se cunoască şi experienţa ţărilor civilizate, 
însă, atrăgea el atenţia, să nu se cadă în utopii doctrinare, să nu se alerge după 
himere şi teorii care nu se potrivesc cu firea lucrurilor de la noi, cu concepţiile etice 
şi sociale ale poporului român, cu tradiţiile şi obiceiurile sale. "Să ne menţinem în 
cadrul vederilor celor mai moderne - spunea A. Morariu - dar, în acelaşi timp, să 
avem, cu deplin simţ de realitate, în faţa ochilor noştri, necesităţile practice ale 
acestui popor şi ale acestei ţări". 

A. Morariu adaptase punctul de vedere după care unificarea legislativă nu 
poate şi nu trebuie să se facă decât în cadrul principiilor arătate mai sus. Extinderea 
provizorie în toată ţara a unor legiuiri împestriţate cu instituţii de drept şi concepţii 
juridice luate la întâmplare, nu putea decât să compromită acest proces de 
importanţă deosebită în consol idarea României Mari38• 

Un capitol aparte în activitatea de jurist a lui A. Morariu l-a format lupta lui 
pentru apărarea Bisericii Ortodoxe Române, a Mitropoliei Bucovinei, a Facultăţii 
de Teologie din Cernăuţi şi a Fondului bisericesc. Legile şi regulamentele . de 
organizare autonomă a arhidiecezei bucovinenc şi a Fondului bisericesc au fost 
alcătuite şi adoptate cu sprij inul nemijlocit al lui A. Morariu .  Iar atunci când se 
punea problema etatizării fondului, tot el a fost acela care a arătat netemeinicia 
pretinselor "argumente istorice şi juridice" pe care câţiva interesaţi încercau să le 
formuleze pentru susţinerea etatizării fondului39• 

Însuşi Patriarhul României a recunoscut meritele lui A. Morariu în sprij inul 
bisericii, trimiţându-i "adresă de laudă şi recunoştinţă". În anul 1 925 ,  când s-a votat 
Legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, A. Morariu, împreună cu alţi 
deputaţi, a susţinut şi redactat articolele 39-43 cu privire la autonomia bisericii în 
administrarea Fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei40. Legea se mai 
pronunţa pentru menţinerea Mitropoliei Bucovinei, dând astfel satisfacţie legitimă 
străduinţelor de decenii luptători lor naţionalişti bucovineni .  

"Pentru noi bucovineni i  - sublinia atunci A .  Morariu - Biserica, Mitropolia 
noastră, Facultatea de Teologie din Cernăuţi, aşezământul Fondului bisericesc 
ortodox român, nu sunt instituţiuni de care oricine să vrea a dispune după bunul său 
plac. Această Bucovină a rezistat şi s-a afirmat cu hotărâre şi în vremuri de urgie, 
păstrându-şi, prin vrednicia neamului nostru din aceste meleaguri toate 
aşezămintele obşteşti de românism şi de creştinătate':o41 • 

Însă, spre surprinderea români lor bucovineni ,  Visarion Puiu, fost episcop al 
Hotinului şi care, în octombrie 1 935 ,  este instalat Mitropolit al Bucovinei, la 

JR Ibidem, p. 79-80. 
39 1. Nislor, Douăzeci şi cinci de ani in slujba dreptăţii . . . , p. 1 .  

40 Leon Roşea, Aurel Morariu şi biserica, "Glasul Bucovinei", XVIII, 8 martie 1 936, p. 6. 
41 A. Morariu, Întru apărarea Mitropoliei, a Facultăţii noastre teologice şi a Fondului 

bisericesc ortodo>: rnmân al Bucovinei, Cernl!.uţi, Institun1l de Arte Grafice şi Fcliturl\ .. Glasul 
Buwvinci", 1 937, p. 3. 
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2 februarie 1 93 7, cerea, în mod public, desfiinţarea Mitropoliei Bucovinei, a 
Facultăţii de Teologie din Cernăuţi şi suprimarea Mitropol iei Basarabiei. 

Problema aceasta a fost apoi ridicată de A. Morariu în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din 1 9  martie 1 937 .  În intervenţia sa el arăta că acţiunea mitropol itului 
Visarion Puiu, a produs o stranie impresie pe întreg cuprinsul Bucovinei, văzând că 
însuşi mitropol itul ei ales şi primit cu atâta elan şi încredere, este duşmanul şi 
distrugătorul Mitropoliei sale! 

Oricine, sublinia el pe bună dreptate, îşi poate imagina ce dureros şi j ignitor a 
fost resimţită de toţi bucovinenii, mai ales acea parte a motivări i arhiereşti pentru 
desfiinţarea Mitropoliei de la Cernăuţi, afirmându-se, nici mai mult, nici mai puţin, 
decât "că Mitropolia Bucovinei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Cernăuţi, 
ar fi zăgazuri, îngrădiri sufleteşti şi instrumente care prin faptul fiinţări i lor ar 
primejdui unirea bisericească şi sufletească a românilor . . .  ! '..42. 

Aceste aşa-zise "argumente" erau considerate de A. Morariu ca enormităţi. 
Este bine să se ştie, mai arăta el, că "Mitropolia noastră face parte integrantă din 
patrimoniul sufletesc al Bucovinei . . .  Pentru noi bucovinenii acest aşezământ 
mitropolitan a fost şi este un reazim, o cetate, un sanctuar. Tradiţia de glorie a 
mitropoliei noastre, mai ales a epocii de dârză şi vrednică afirmare românească şi  
ortodoxă a mitropolitului Si lvestru Morariu, ne este scumpă şi dorim să o vedem 
reînviată, iar nu să se vină acum în Ţara Românească întregită, cu cobiri de 
destrămare. O ţară nu se organizează luându-i ceea ce are, şi un stat nu se întăreşte 
şi consolidează lichidând şi desfiinţând cele mai de seamă aşezăminte create şi 
ridicate prin strădania oameni lor. E bine să se ştie aceste lucruri şi să le ştie şi 
vlădica de la Cernăuţi'..43. 

De asemenea, "presa românească şi creştină a Bucovinei, în unanimitate şi 
fără deosebire de credinţe şi ideologii politice, a luat atitudine hotărâtă împotriva 
tendinţei de suprimare a Mitropoliei Bucovinei'..44. 

Aurel Morariu argumenta că şi canoanele bisericeşti opreau desfiinţarea unei 
mitropolii .  O episcopie fiind o dată ridicată la rang de Mitropolie, nimeni, - necum 
un cleric - nu putea îndrăzni nici măcar să gândească la suprimarea ei. Degradarea 
unei Mitropolii la o simplă episcopie era considerată un sacri legiu. Întreaga istorie 
şi viaţă bisericească de aproape 2000 de ani - accentua A. Morariu - nu 
înregistrează vreun caz de suprimare a unei Mitropolii şi de readucere a ei la o 
simplă episcopie. Mai mult de atât. Sinoadele egumenice au repudiat şi osândit, 
fără rezerve, încercările laice de atacuri sau incursiuni de asemenea natură 
împotriva mitropoli i lor în fiinţă45. 

,,-� lbidP-m. p. 1 3- 1 6. 
43 Ibidem, p. 1 7  - 1  H. 
44 Ibidem, p. 2 1 -22. 
45 Ibidem, p. 1 9-20. 
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O altă enormitate formulată de mitropol itul Visarion Puiu era desfiinţarea 
Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, una din cele mai reputate cetăţi de răspândire a 
ortodoxiei noastre şi, în acelaşi timp, cea mai veche facultate de teologie a 
neamului românesc şi a doua ca vechime din întreaga lume ortodoxă46 .  Facultatea 
aceasta, în care s-a predat şi în limba română, chiar pe vremea stăpânirii austriece 
preciza A. Morariu - a fost în tot timpul fiinţării şi rodnicei sale activităţi, un focar 
de cultură, de susţinere cu demnitate şi profundă cunoaştere ştiinţifică a 
ortodoxismului ;  ea a fost reazem puternic al românismului în această parte a 
Moldovei şi prin bărbaţii pe care i-a crescut şi promovat în fruntea ei47 .  

Aurel Morariu, în numele tuturor parlamentarilor români bucovineni, ca şi în 
numele întregii Bucovine româneşti şi ortodoxe, a protestat în mod hotărât 
împotriva uneltiri lor care ameninţau fi inţa Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Cernăuţi şi atrăgea atenţia că "ori de unde şi  de la oricine ar porni asemenea 
uneltiri umil itoare şi păgubitoare pentru noi români i  din partea locului, le vom 
întâmpina cu îndârjirea şi hotărârea de luptă pe care ne-o inspiră dreptatea cauzei 
ce avem de apărat. S-o ştie aceasta toţi cei ce uneltesc la întuneric, toţi regizorii 
mai mult sau mai puţin interesaţi! Şi să mai ştie un lucru :  Pe chestiunea apărării 
fiinţei Facultăţii noastre de teologie, bucovinenii nu cunosc nici o deosebire de 
partid, ci în orice constelaţiune politică şi oricând sunt şi vor fi sol idari !"48. 

Este un lucru confirmat că, după revenirea Bucovinei la Român ia s-au făcut 
eforturi mari pentru ridicarea clasei meşteşugarilor şi creşterea ucenici lor. Breslele 
meşteşugarilor români din Cernăuţi, Siret, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, 
Rădăuţi etc., cu obiceiurile şi serbări le lor, cum erau cele ale cojocarilor, 
ciubotarilor, pălărierilor, olarilor, plăcintarilor, căruţaşilor ş.a. dispăruseră sub 
stăpânirea austriacă deodată cu portul lor românesc49• 

Un merit nepieritor în direcţia ridicării clasei meseriaşilor bucovineni l-a 
dobândit distinsul avocat şi publicist A. Morariu care, la 30 octombrie 1 920, 
prezintă un nou statut şi transformă Societatea Meseriaşilor din Cernăuţi şi 
Suburbii, lărgind-o sub denumirea de Societatea Meseriaşilor, Comercianţilor şi 
lndustriaşilor Români din Moldova de Sus, care dăinuie până la ocupaţia sovietică. 
Cu timpul, Societatea reuşeşte să întemeieze Institutul ei de credit şi Cooperativa 
Meseriaşul Român, un club şi un cor numit Meseriaşul Român, care, dirijat de 
A. Morariu, este evidenţiat, în 1 7  mai 1 93 1 ,  la concursul coral organizat de 
Societatea Muzicală "Armonia". În acest fel s-a demonstrat că elementele 
aparţinând clasei de mij loc pot fi şi sunt elemente de ispravă, dacă li se înlesneşte o 
dezvoltare normală. Societatea trimitea tineri la şcolile de arte şi meserii din laşi şi 

46 Ibidem, p. 1 2- 1 3 . 
47 Ibidem, p. 3 1 .  
4H Ibidem, p. 3 2  -33 . 
49 l. Nistor, lstoria Bucovinei . . . , p. 4 1 8. 

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



38 Petru Rusşindilar 1 4  

Bucureşti, care se întorceau în Bucovina oameni pregătiţi pentru desfundarea 
primelor poteci ale clasei de mij loc româneşti din această provincie50. 

Se cere a fi consemnat şi faptul că A. Morariu a participat foarte activ şi la 
dezbaterea proiectului Legii pentru pregătirea profesională şi exercitarea 
meseri ilor, prezentat în Camera Deputaţilor în 30 martie 1 936.  

Ridicarea şi întărirea clasei noastre de mijloc - spunea A.  Morariu - e doar şi  
o problemă naţională de cea mai mare însemnătate. În această ordine de idei el 
preciza: "Proiectul de lege pe care-I discutăm vine să contribuie efectiv la 
rezolvarea dezvoltării oraşelor prin crearea unei sănătoase burghezii româneşti, 
ajutând şi la ridicarea standardului de viaţă a satelor prin răspândirea meseriilor şi 
în aceste sate ale noastre"5 1 .  

În acelaşi timp, el credea că nu va insista asupra unor lucruri inuti le dacă va 
arăta că n-a fost chiar atât de uşor - şi în Bucovina - de a face pe oameni să 
sesizeze problema în legătură cu lipsa aproape totală a unei clase de mij loc 
româneşti şi să vrea să se ocupe de rezolvarea practică a chestiuni i .  În acest sens, 
A. Morariu amintea că unul din precursori i  în direcţia semnalării primejdiei 
acesteia a fost profesorul I l ie E. Torouţiu care, abia ieşit din l iceu, ne-a dat primele 
două lucrări statistice - ştiinţifice, tratând despre români i  din Bucovina şi clasa de 
mijloc, volumul 1 despre meseriaşi, iar volumul II despre comercianţi . Datele 
statistice şi concluziile lui Torouţiu sunt cu adevărat alarmante. La acea dată aveam 
în Bucovina 73 7 de meseriaşi români, mare parte din ei necalificaţi şi 8585 
meseriaşi de alte naţionalităţi . În comerţ proporţia era, după datele lui  Torouţiu, ş i  
mai dezastruoasă: din totalul de 1 03 1 2  negustori, 9868 erau de alte naţionalităţi şi 
numai 444 români52. 

"Lupta ce s-a dat în acest sens pe vremuri în Bucovina - remarca A.  Morariu 
- nu a fost uşoară, iar cei ce împotriva tuturor vitregii lor au purtat-o, au susţinut-o 
şi încurajat-o nu trebuie uitaţi în clipe ca acestea, când România Mare, întemeiată 
pe dreptate şi pe drept la viaţă şi pentru români, legiferăm unificarea pregătiri i 
profesionale şi a exercitării meserii lor"53 .  

În legătură cu acest proiect de lege, A.  Morariu î l  citează şi  pe C. Rădulescu
Motru, profesor la Universitatea Bucureşti, care într-un articol publicat în ziarul 
"Adevărul" din 22 martie 1 936 spunea: "În acest proiect găsim în legislaţia 
românească primul început serios de a pune la contribuţie progresele ştiinţei în 
scopul de a da o bună organizare vieţii meseri ilor. Începutul este cu atât mai de 
laudă, cu cât nu este o improvizaţie. Ministerul Muncii, prin direcţia serviciului său 

50 "Junimea Literară". nr. 1 -3 ,  1 933,  p. 49-5 1 .  
51 Cuvântul d-lui deputat dr. A urei Morariu la raportul legii pentru pregătirea profesională şi 

exercitarea meseriilor, rostit în şedinta Camerei din 30 martie 1 936 (după notele stenografice), 
Cernăuti, Institutul de Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1 936, p. 6-7. 

52 /bidem, p. 1 3- 1 4. 
53 Ibidem, p. 1 4. 

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



1 5  U n  eminent jurist, o m  politic şi de cultură - Aurel Morariu 39 

de învăţământ muncitoresc, a unnărit, în mod consecvent, de mai bine de douăzeci 
de ani pregătirea profesională pe o bază ştiinţifică . . .  Supravegherea şi conducerea 
birourilor de orientare profesională sunt încredinţate institutelor psihotehnice care 
funcţionează pe lângă Universităţile din Bucureşti, Cluj , Iaşi şi Cernăuţi. Aceste 
institute vor îndeplini, pe lângă stabilirea monografii lor şi testelor profesionale, 
studierea tuturor problemelor în legătură cu o mai ştiinţifică organizare a muncii 
naţionale"54. 

Aurel Morariu a fost şi unul din cei mai frecvenţi propovăduitori - prin cuvânt, 
scris şi faptă - a ideii cooperaţiei. A înfiinţat Federala Cooperativelor de Producţie şi 
Consum "Moldova de Sus" şi Cooperativa "Meseriaşul Român", pe care le-a condus 
cu multă înţelegere şi abnegaţie chiar de la înfiinţarea lor. Această activitate rodnică 
pe tărâmul cooperaţiei i-a fost recunoscută şi i-a dat satisfacţie atunci când s-a 
înfiinţat Uniunea de Control a Cooperativelor "Moldova de Nord", cu care ocazie 
cooperatori i bucovineni I-au ales pe A. Morariu, aproape cu unanimitate de voturi, 
preşedinte. De atunci şi până în 1 940 el conduce ca preşedinte această nouă instituţie 
de control şi îndrumare a cooperaţiei bucovinene55. 

Cu ocazia reorganizării cooperaţiei pe baza Legii din 1 935 ,  A. Morariu este 
ales preşedinte al Centralei Cooperative de Îndrumare, Organizare şi Control d in 
Bucureşti, care este o nouă dovadă pentru prestigiul său de încredere de care se 
bucura în cercurile cooperatiste din întreaga ţară56. 

Ca om politic de prestigiu şi anvergură, A. Morariu a ocupat un loc de frunte 
în Partidul Naţional Liberal, în cal itatea sa de conducător al organizaţiei din oraşul 
şi judeţul Storoj ineţ, ca membru al Comitetului Central din Bucureşti şi ca distins şi 
preţuit orator parlamentar57 .  

În vălmăşagul puzderiei de politicieni, chemaţi şi nechemaţi, răsăriţi după 
primul război mondial întocmai cum răsar ciupercile după o ploaie binefăcătoare -
remarca unul dintre colegii săi - silueta lui Aurel Morariu, de fin înţelegător al 
problemelor politice şi nevoilor obşteşti, se înalţă simplă, cuviincioasă şi fără 
zgomot, aşa cum se cuvine unui om care înţelege să folosească politica de partid 
numai ca un instrument prin care să-şi poată servi neamul românesc, dezbrăcat de 
orice interese personale58 .  

În acelaşi timp, A.  Morariu era un adversar hotărât al demagogiei ş i  în 
activitatea sa politică de partid a urât întotdeauna reclama personală şi politica cu 
bâta. Era un om politic respectuos faţă de cuvântul dat şi cu o l inie de conduită bine 
trasată, pe care a unnat-o fără ocolişuri şi meschinării, încă din momentul când s-a 

�4 Ibidem, p. 1 7- 1 8  . 
.1.1 Vasile Marcu, Un cooperator vrednic, "Glasul Bucovinei", XVIII ,  8 martie 1 936. 
56 Ibidem, p. 2-3. 
s7 Ion 1. Nistor, Douăzeci şi cinci de ani in slujba dreptăţii, "Glasul Bucovinei", XVIII ,  

8 martie 1 936, p.  1 .  

sR Gheorghe Vântu. Aurel Morariu, prieten politic, "Glasul Bucovinei", XVIII, 8 martie 1 936, p. 3.  
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ridicat pe prima treaptă a carierei sale politice. De asemenea, în dorinţa de a-şi 
servi concetăţenii, nu a ezitat de a bate cu putere la porţi le cele mai simandicoase 
cerând, cu fruntea sus, respectarea cererilor îndreptăţite, chiar dacă prin aceasta şi-a 
înlăturat unele simpatii sau a indispus prin atitudinea sa de dârz apărător al nevoilor 
Bucovinei ,  unele cercuri59. 

"Ca prieten politic - zice Gheorghe Vântu - nu pot fi decât mândru cu 
acţiunea politică ce-o desfăşoară; iar când mă gândesc că mulţi socot că a face 
politică este a te înscrie într-un partid şi a-şi închina întreaga activitate numai în 
scopul câştigării prin orice mij loace a maselor, în folosul cărora nu aduci în schimb 
nici o contribuţie, stima mea pentru Aurel Morariu creşte şi mai mult, iar silueta lui 
se înalţă deasupra capetelor celor mulţi ca pildă de activitate rodnică şi de folos şi 
pentru partidul căruia aparţine, dar mai ales pentru ţara şi  poporul pe care îl 
serveşte şi căruia aparţine"60. 

Înaltele principii de dreptate şi moralitate care se desprind din activitatea 
politică a lui Aurel Onciul au rămas călăuzitoare şi pentru activitatea sa 
profesională de avocat, care nu a apărat decât cauze drepte. Aşa se explică marea 
consideraţie de care el se bucura nu numai în cercul avocaţilor, ci şi în faţa 
magistraţilor61 •  

Dezvoltarea firească a Bucovinei în hotarele fireşti ale statului naţional unitar 
român a fost brusc întreruptă prin invazia trupelor sovietice din 28 iunie 1 940, care 
răpesc şi nordul Bucovinei, . De atunci, A. Morariu, împreună cu zeci de mii de 
bucovineni, s-a confruntat cu viaţa grea şi zbuciumată de refugiat. 

Imediat după această invazie, Aurel Morariu, la fel ca şi la declanşarea 
primului război mondial, publică un important studiu, intitulat Bucovina, care 
începea cu sublinierea că "pământul din miază-noaptea Moldovei, numit după 
răpirea din 1 774 Bucovina, a fost şi este parte integrantă şi organică a 
patrimoniului nostru naţional românesc"62• 

Acum va începe şi drama familiei Morariu, care poate fi asemuită, mai ales 
după 1 944 - păstrând proporţi ile cuvenite - cu cea a unor foşti deţinuţi politici, 
ieşiţi din închisorile comuniste şi supuşi unui regim de "domiciliu forţat". Şi 
aceasta pentru "marea şi grava vină" de a fi provenit dintr-un teritorii "eliberat", 
chipurile, de "marea Uniune Sovietică". 

Aurel Morariu a fost membru activ al Institutului de Istorie care a funcţionat 
pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Constituit la 28 noiembrie 1 942, 
institutul a avut o viaţă scurtă, dar cu merite însemnate atât în istoriografia noastră 
ecleziastică, cât şi în istoriografia românească în ansamblu. Despre acest lucru se 
ştie foarte puţin în lumea istoricilor. Director al Institutului a fost profesorul 

5" lhid('m. 
1><1 /hidem. 
6 1  lun i. Nbtor, op. cir. , p. 1 .  62 Aure1 Moranu ,  Bucovina, .,Convorbm L1terare", nr. 7 -1 2, 1 940, p. 1 039-1 087. 
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Simeon Rel i ,  iar după moartea acestuia, l a  1 O octombrie 1 945, i-a urmat dr. Milan 
Şesan63• 

În şedinţa Institutului din 26 noiembrie 1 946, când se inaugurează anul 
academic 1 946/ 1 947 la Facultatea de Teologie (pe atunci refugiată la Suceava) se 
face şi comemorarea membrilor defuncţi ai Institutului: Aurel şi Victor Morariu64. 
În acest cadru, directorul Institutului, Mi lan Şesan, a spus, printre altele, despre 
Aurel Morariu: "Activitatea sa publică şi şti inţifică i-a creat un renume şi un loc 
însemnat între reprezentanţii culturali şi naţionali ai Bucovinei, care vedeau în el 
totodată un fruntaş de vi itor. De aceea, vestea morţii sale a îngropat numeroase 
speranţe de mai bine şi a produs un mare gol în societatea bucovineană"65 . 

Pentru activitatea depusă în slujba intereselor ţării şi a neamului nostru, Aurel 
Morariu a fost distins cu înalte ordine şi medali i ;  Steaua României, Coroana 
României, Medalia Ferdinand cu spadă, Vulturul României, Răsplata muncii el .  1 şi 
altele66. 

Aurel Morariu se stinge din viaţă la 28 noiembrie 1 945, la Craiova, unde era 
în refugiu, la vârsta de aproape 59 de ani, lăsând în urma sa o operă care se cere a fi 
recuperată în întregime şi deci cunoscută de generaţii le de astăzi şi de mâine. 

Un eminent juriste, l 'homme politique et de eul ture - A urei Morariu 

(Resume) 

Dans cette etudc Petru Rusşindilar presente l ' activite de l 'un des hommes de culture de la 
Bucovine, et ses contributions au developpement de la vie spirituelle de ceue provincie pendant 
1' enlre-deux-guerres. 

�3 Mi lan P. Şesan, La cinci ani de existenţă. Dare de seamă şi comunicări, Suceava, Tipogratia 
Mitropoliei, 1 947, p. 3-4. 

64 Ibidem, p. 6. 
65 Ibidem, p. 8 1-82. 
66 Ibidem, p. 82. 

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



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



VIA ŢA POLITICĂ, CULTURALĂ. LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

DANIIL VLAHOVICI - EPISCOP AL BUCOVINEI 
(23 APRILIE 1789 - 20 AUGUST 1822) (1) 

CONSTANTIN C. COJOCARU 

Un nedreptăţit al istoriei 

Nordul Moldovei, încorporat la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Imperiul 
Austriac şi numit în mod arbitrar "Bucovina"1 ,  a stat sub stăpânire habsburgică 1 43 
de ani (7 mai 1 775  - 28 noiembrie 1 9 1 8) .  Schimbarea statutului politic al acestui 
colţ de ţară românească a produs modificări în organizarea bisericească a românilor 
ortodocşi bucovineni .  

Din 1 2  februarie 1 782 Episcopia de Rădăuţi a fost mutată la Cernăuţi şi 
scoasă de sub dependenţa canonică a Mitropoliei de la Iaşi .  Episcopul "exempt" 
(rupt, separat) al Bucovinei devenea conducătorul spiritual al tuturor creştinilor 
ortodocşi din teritoriul moldovenesc încorporat la Austria. 

Din anul 1 783 Episcopia Bucovinei a fost subordonată Mitropoliei sârbeşti de 
la Karlowitz în probleme spirituale şi dogmatice, iar din 1 786 a fost inclusă efectiv, 
şi cu problemele administrative, în acea mitropolie. Episcopul Bucovinei devenea 
astfel membru al sinodului mitropolitan de la Karlowitz2• Acelaşi statut 1-a avut, în 
cadrul acestei mitropoli i ,  şi episcopul ortodox al Transi lvaniei, între ani i  1 783-
1 8643 . Mitropoliţii sârbi au căutat să-şi impună oamenii lor la conducerea celor 
două eparhii de curând subordonate Karlowitz-ului .  

1 Tara d e  Sus a Moldovei este menţionată pentru prima dată într-un document a l  cancelariei 
Moldovei din 30 martie 1 392. De asemenea, este pomenit şi în tratatul de la Lublau ( 1 5  martie 1 4 1 2), 
prin care regii Vladislav Jagello al Poloniei şi Sigismund de Luxemburg al Ungariei preconizau 
împărţirea Moldovei între cele două regale. Vezi: Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, htoria 
românilor, voi. I I ,  Bucureşti, 1 976, p. 96; grupajul documentar despre Bucovina realizat de Gh. David 
şi M. Ştefan în "Magazin istoric", XXIV, 1 990, nr. I l , p. 1 5 . Administraţia austriacă, începând cu 
anul 1 775, a folosit diferite denumiri hibride pentru Moldova de Nord anexată, până ce s-a oprit la 
arbitrarul nume de rezonanţă "Bucovina" . Vezi: Dimitrie Onciulescu, O încercare de catolicizare a 
Bucovinei, Extras din "Candela" (Cernăuţi), L, 1 939, p. 3-4 şi nota 1 .  

2 Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului e i  naţional-cultural in viaţa românilor 
bucovineni (în continuare se va cita Istoria Bisericii . . .  ), Bucureşti, 1 9 1 6. p. 3-26: ldem, Istoria 
Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 3 1 -38; M ircea Păcurariu. Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române (în continuare se va cita I.B.O.R. ), voi. I I I, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 1 82 şi unn. 

3 Ion Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, 1 9 1 8 ,  p. 1 2 1 - 1 3 1  şi 1 53-1 58;  
Mircea Păcurariu, I.B.O.R. , voi. II, ed. a 11-a, Bucureşti, 1 994, p. 487-499 şi voi. I IJ ,  p. 65-76; Aurel Jivi .  

Analele Bucovinei, VII, I, p .  43-70, Bucureşti, 2000 
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Românii ortodocşi din Banat şi Crişana fuseseră încorporaţi în Mitropolia de la 
Karlowitz încă din anul 1 7 1 6. Ca urmare a acestui fapt, la centrele eparhiale de la 
Timişoara, Caransebeş şi Arad au păstorit, cu unele excepţii, numai episcopi sârbi4 . 

În Transilvania mai fuseseră ierarhi de alt neam şi în secolele trecute, dar 
acum, sub stăpânire austriacă, au păstorit peste românii ortodocşi de aici patru 
episcopi sârbi, între anii 1 76 1- 1 796s . 

Între ierarhii care au păstorit pe românii ortodocşi bucovineni în timpul 
stăpânirii austriece, unul singur a fost trimis de la Mitropolia de Carlovitz. Acesta a 
fost Daniil Vlahovici, episcop al Bucovinei între anii 1 789- 1 822, urmaş al 
Episcopului Dosoftei (Dositei) Herescu ( 1 750--1 789/ . 

Posteritatea, nu numai că nu 1-a învrednicit pe Dani i l  Vlahovici de un studiu 
monografie, ci dimpotrivă, când i-a pomenit numele în istorie, a făcut-o fie cu 
dispreţ, fie cu ură şi condamnare. El a fost făcut părtaş la toate relele ş i  necazurile 
pe care stăpânirea austriacă le-a adus peste români i  bucovineni . Astfel ,  el, un 
străin, ar fi fost slugă devotată a Curţii de la V iena şi nu I-ar fi interesat 
problemele româneşti7• Ar fi lucrat pentru desfiinţarea şcolilor româneşti, lăsând 
astfel poporul în neştiinţă şi incultură8• Ar fi favorizat pătrunderea în Bucovina a 
diferitelor neamuri străine: ruteni, polonezi, secui etc.9. Ar fi fost fără pregătire 
culturală, ca un simplu preot de ţară10• Ar fi fost unul dintre marii simoniaci din 
istoria bisericii români lor, vânzând funcţii în cler1 1 .  Ar fi luptat pentru 

Relaţiile Mitropoliei de Carloviţ cu Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în secolul al XV//1-Iea, în 
"Biserica Ortodoxă Română" (B.O.R.), LXXXVIII, 1 970, nr. 5-6, p. 587-596. 

4 Ion Lupaş, op.cit. , p. 1 3 1- 1 4 1 ; Mircea Păcurariu, I.B. O.R. , voi. I I ,  cd. a 1 1-a, p. 500--522. 
5 Mircea Păcurariu, I.B.O.R. , voi. II, p. 487-499; Idem, Listele cronologice ale ierarhilor 

Bisericii Ortodoxe Române Române (în continuare se va cita Listele cronologice . . .  ), în Mircea 
Păcurariu, I.B.O.R. , voi. III, p. 535-536. 

� M. Păcurariu, I.B. O.R. , voi. III, p. 1 84-- 1 85, Idem, Listele cronologice . . .  , p. 529-530. 

7 Ion Nistor, Istoria bisericii . . . , p .  33-34; Simion Reli .  Politica religioasă a Habsburgilor 
faţă de Biserica Ortodoxă Română in secolul al XIX-lea in lumina unor acte şi documente inedite din 
arhiva Curţii imperiale din Viena, "Codrul Cosminului'' (Cernăuţi), IV-V, 1 927-1928, 1 929, p. 459; 
Mihai Iacobcscu, Din istoria Bucovinei, voi. I ( 1 774-- 1 862), De la administraţia militară la 
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 28 1 ,  297-298. 

8 Mihai Iacobescu, op.cit. , p. 198.  
9 Ibidem. 

1 0  Ioan Budai-Deleanu. Scurte observaţii asupra Bucovinei, în Radu Grigorovici , Bucovina in 
primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bilingvă îngrij ită, cu introduceri, 
postfeţe, note şi comentarii de Radu Grigorovici, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998, p. 42 1 ;  
Ion Nistor, op.cit. , p. 34; M .  Iacobescu, op.cit. , p. 28 1 .  

1 1  Ioan Budai-Deleanu, op.cit. , p. 42 1 ;  Ion Nistor, op.cit. , p. 37. Ţinem aici să arătăm că, de 
exemplu, simoniile şi nepotismele unui contemporan al lui Daniil Vlahovici, anume episcopul 
ortodox al românilor transilvăneni, Vasile Moga ( 1 8 1  0-- 1 845) i-au fost iertate de istorie sau nu s-a 
vorbit despre ele, deoarece el era român, iar Vlahovici se considera străin (vezi Gh. 1. Moisescu, 
St. Lupşa, Alex Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, voi. I I  ( 1 632- 1 949), Bucureşti, 1 947, p. 444-452; 
M ircea Păcurariu, I.B.O.R., voi . III ,  p. 65-76). 
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desfi inţarea limbii române şi pentru rutenizarea ei şi ar fi sârbizat numele 

clericilor etc. 1 2 • 
La început, am crezut că toate învinuirile puse în spatele lui Vlahovici sunt 

adevărate, mai ales pentru faptul că îi cunosc pe unii istorici de azi, care au preluat 
de la înaintaşi aceste acuze şi le-au dus mai departe. Curiozitatea m-a făcut să 
arunc o privire asupra situaţiei celorlalţi creştini ortodocşi din Imperiul Austriac şi 
să constat o mare discordanţă între respectul de care s-au bucurat alţi ierarhi atât în 
faţa contemporanilor cât şi a posterităţii şi blamul adus lui Daniil Vlahovici. Apoi 
am studiat cu atenţie activitatea acestui episcop, am analizat succesele şi 
nereuşitele sale şi am constatat că este un nedreptăţit al istoriei şi că multe din cele 
spuse despre el sunt fie neadevărate, fie inexacte, fie spuse cu patimă. 

Azi, când o parte dintre fraţii noştri bucovineni sunt încorporaţi în graniţe 
străine, de data aceasta nu catolico-austriece, ci pravoslavnico-ruso-ucrainene, 
credem că suntem datori să facem mai multă lumină în perioada istorică a 
începuturilor peregrinării dulcii Bucovine. Să procedăm aşadar "sine ira et studio" 

şi dând fiecăruia ce este al său ("suum cuique tribuere") .  Să recunoaştem şi 
episcopului Daniil V lahovici ceea ce este al său. 

Prima întrebare la care trebuie să răspundem este aceasta: de ce istoria 1-a pus 
la zidul infamiei pe Daniil Vlahovici? 

La o întrebare scurtă se cuvine un răspuns scurt: pentru că în acele vremuri 
pentru românii din Bucovina el a fost considerat un străin în viaţa bisericii lor. 
Accentuăm că nu atât contemporanii, cât mai mult unnaşii, .I-au acuzat pe 
Vlahovici. Ne îngăduim să detaliem acest răspuns: 

A. Mai mult decât fraţii români din celelalte ţări şi teritorii româneşti, 
moldovenii nu au acceptat persoane străine în conducerea Bisericii lor1 3 • Au fost, în 
mod excepţional, câţiva mitropol iţi greci la conducerea B isericii Moldovei, între 
anii 1 4 1 6- 1 453,  situaţie amendată de moldoveni prin instalarea în mod autocefal în 
1 453 a Mitropolitului Teoctist ( 1 453- 1 477). A mai fost în Moldova un mitropolit 
grec, Nichifor ( 1 739-1 750). Deşi ierarh vrednic, faptul că era străin, i-a iritat pe 
moldoveni, care au hotărât, în sinodul din 1 ianuarie 1 754, când mitropolit era 
Iacob Putneanul ( 1 750- 1 760), ca pe vi itor vlădicii ţări i să fie numai români .  

1 2  Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 44; M. lacobescu, op.cil. , p. 1 72, 289. Ţinem să mcntionăm că 
problema slavizării numelor de familie (nu numaidecât a sârbi:t.ării), ca şi a maghiarizării, polonizării.  
grecizării etc .. cstt: un fenomen complex, mai vechi decât instaurarea stăpânirii austriece peste o parte 
dintre români. Fenomenul de slavizare, cu sufixul -viei a prins mai mult la clerici , dar nu numai, în 
contact cu cultura slavă şi credem că a fost în majoritatea cazurilor o exceptie şi nu o rezultantă a politicii 
de deznational izare, cum a fost, de exemplu, maghiarizarea numelor de botez şi de familie a românilor 
ardeleni, mai ales la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

13 Asta nu dovedeşte că moldovenii au fost xenofobi sau şovini. Dimpotrivă, au fost primitori 
şi tolcran\i. În Moldova şi-au găsit adăpost şi s-au putut organiza religios încă din cele mai vechi 
timpuri armeni,  unguri husiti, evrei, lipoveni, ucraincni ş.a. S-a vorbit în istorie chiar de un 
"ccumenism" moldovenesc, începând cu secolul al XV -lea. 
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Şi iată că, la numai 37  ani de la această hotărâre, stăpânirea austriacă şi 
Mitropolia de Karlowitz impuneau bucovinenilor din nou un străin - pe Danii l  
V lahovici, motiv pentru contemporani, dar mai ales pentru urmaşi de a-1 blama în 
diferite moduri. 

În Ţara Românească (Ungrovlahia) au păstorit în decursul secolelor destui 
v lădici greci, câţiva sârbi,  ba şi un georgian (ivir), toţi iubiţi şi respectaţi, iar unii 
chiar canonizaţi. Şi  în Ungrovlahia au fost uneori împotriviri faţă de elementele 
străine de la conducerea Bisericii (de exemplu, aşezământul lui Leon Tomşa din 
1 5  iu l ie 1 63 1  ) . Dar munteni i  nu au fost totuşi atât de intransigenţi ca moldovenii .  

Cât despre români i  ardeleni, ei purtau povara stăpânirii străine încă din 
primele secole ale mileniului al doilea. Între ani i  1698- 1 70 1  şi în întreg secolul al 
XVIII- lea Curtea de la Viena, în înţelegere cu papalitatea, i-a dezbinat pe românii 
ardeleni, atrăgând prin înşelăciune o parte dintre ei la unirea cu Roma şi creând 
astfel biserica greco-catolică a români lor. 

Românii transilvăneni rămaşi statomici în ortodoxie nu au avut timp de 60 ani 
ierarhi legitimi, apelând pentru hirotonirea preoţilor, pentru Sf. Mir, pentru antimise şi 
cărţi de cult fie la ierarhii din Moldova şi din Ţara Românească, fie la vlădicii sârbi de 
la V ârşeţ - Caransebeş, Timişoara şi Arad. Când, în 1 76 1 ,  li s-a aprobat să fie păstoriţi 
de episcopi sârbi trimişi de Mitropolia de la Karlowitz, românii ortodocşi transilvăneni 
i-au primit cu bucurie, deoarece erau ortodocşi şi ei, i-au iubit, i-au ascultat, i-au 
respectae4. În unele sinteze de istorie bisericească şi în studii de specialitate nu găsim 
nici un cuvânt ireverenţios la adresa celor patru episcopi sârbi care au păstorit pe 
românii ortodocşi transilvăneni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: Dionisie 
Novacovici ( 1 76 1- 1 767), Sofronie Chirilovici ( 1 77 1- 1774), Ghedeon Nichitici ( 1 784-
1 788) şi Gherasim Adamovici ( 1 789-1796) 1 5 • 

Am făcut această trecere în revistă ca să dovedim că numai moldoveni i ,  din 
dorinţa de a-şi păstra fiinţa neamului şi credinţa nealterate, au fost mai 
circumspecţi şi mai intransigenţi faţă de străini la conducerea Bisericii lor. Şi din 
această cauză a avut şi episcopul Vlahovici de suferit. 

B.  Al doilea factor care i-a creat o atmosferă nefavorabilă lui Vlahovici a 
fost acela că bucovinenii  au avut o experienţă neplăcută cu câţiva c lerici sârbi 
înainte de a fi numit Danii l  episcop. 

Prin decretul din 5 iulie 1 783, o dată cu subordonarea Episcopiei Bucovinei 
faţă de Mitropolia de la Karlowitz (în probleme dogmatice şi spirituale), episcopul 

1 4  Românii ortodocşi transilvâneni priveau în episcopul trimis lor la 1 76 1 .  sârbul Dionisie 
Novacovici (fost episcop ortodox de Buda) "cu uimire şi cu ardoare, ca la un înger din cer" (Silviu 
Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul al XVIII-lea, voi. 1 ,  S ibiu, 
1 920, p. 222: Aurel Jivi. op.cit. , p. 593). 

1 5  Ioan Lupaş, op.cit. , p. 1 2 1 - 1 3 1 ;  Aurel Jivi, op. cit. , p.  593-596; Mircea Pâcurariu, 
I.B.O.R. ,  voi . II, ed. a 1 1-a, p. 488-497; Idem, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, Banat, 
Crişana şi Maramureş până la 1 918, Cluj-Napoca, 1 992, p. 223-228. Un spirit mai critic gasim la  
Gh. l .  Moisescu ş i  colab., op.cit., voi . I I ,  p. 3 1 6-325. 
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Bucovinei a primit dreptul să aibă vicar. Vlădic Dosoftei Herescu a numit în 
această funcţie pe un ieromonah bucovinean, Meletie. Acesta însă a fugit peste 
cordon, în Moldova, unde a ocupat funcţii înalte în ierarh ie16 . -

În vara anului 1 783,  mitropolitul Moise Putnic de Kalovitz ( 1 7 8 1 - 1 790) 
trimise sufraganul său la Cernăuţi, espiscopului Dosoftei Herescu, un vicar 
("coadiutor", îndreptător, sfătuitor, supraveghetor zicem noi) sârb. Primul 
coadiutor a fost trimis arhimandritul sârb Ghedeon Nichitici, împreună cu un 
ierodiacon. Acest arhimandrit a stat în Bucovina până la 22 martie 1 78417. 
Episcopul Dosoftei Herescu 1-a primit bine pe arhimandritul sârb, a început o 
colaborare rodnică cu el şi a regretat când, în martie 1 784, acesta a plecat din 
Cernăuţi pentru a fi hirotonit episcop de Sibiu1 8 . Episcopul bucovinean a rămas 
supărat pentru faptul că ierodiaconul pe care-I adusese Nichitici a fugit la 
Mitropolia din Iaşi, unde a găsit o primire bună19. 

În locul lui Nichitici a fost trimis vicar la Cernăuţi arhimandritul 
(arhidiaconul?) sârb Ioan Foldvary, un om imoral, care a dispărut la puţin timp în 

l h  Gh. 1 .  Moisescu şi colab., op.cit. , voi.  I I ,  p. 274. Autorii îl identifică cu Meletie Lefter, 
episcop de Huşi ( 1 803- 1 826), de Roman ( 1 826- 1 844) şi mitropolit al Moldovei ( 1 844- 1 848) .  Vezi : 
Mircea Păcurariu, I.B. O.R. , voi. III ,  p. 30-3 1 ,  33,  34-35. Idcm, Listele cronologice . . .  , p. 525, 527, 
53 1 .  \1. Păcurariu nu pomeneşte pe un Meletie, ieromonah, prieten al episcopului Gherasim Clipa
Barbovschi (la Huşi, 1 796-1 803; la Roman, 1 803-1 826). Acest episcop era bucovinean, tiu de preot 
din Vicovu de Sus, călugăr la Putna, fugit în Moldova. În timpul Eteriei ( 1 82 1 - 1 822) episcopul 
Gherasim de la Roman s-a retras în Bucovina, încredinţând treburile episcopici icromonahului 
Meletie. Acest Melctie profită şi  este hirotonit necanonic episcop de Roman. Dar episcopul Gherasim 
se intoarce la scaunul său. Meletie ajunge e�;umen la mănăstirea Burdujeni (rămasă in Moldova) ca 
episcop "titular" Stavropolcos (Burdujanul). In 1 848-1 849 Meletie a fost, pentru câteva luni, locţi itor 
de mitropolit al Moldovei (M. Păcurariu, I.B. O.R. , voi. III ,  p. 32-33) .  Probabil că acesta a fost primul 
vicar al episcopului Dosoftei Herescu. 

1 7  M. Păcurariu, I. B.O.R., voi. III ,  p. 1 83.  Ion N istor oferă informaţii mai puţin precise şi se 
contrazice in spaţiul unei pagini. Afirmă că N ichitici n-a mai apucat să vină în Bucovina, iar peste 
câteva rânduri arată că a adus cu el aici şi un ierodiacon. Ion Nistor, op.cit. , p. 35.  La 6 martie 1 784 
Ghed.:on Nichitici se afla împreună cu episcopul Dosoftci la Cernăuţi, la o şedinţă cu egumeni i  care 
protestau impotriva secularizării averilor mănăstireşti. Lui Ghedeon, care încă din toamnă fusese 
numit episcop la Sibiu (30 septembrie 1 783; vezi Mircea Păcurariu, Listele cronologice . . . , p. 536) în 
Bucovina i se dădea cinstea cuvenită unui episcop. Vezi : Isidor Onciul, Fondul religionar greco
ortodox al Bucovinei, "Candela", IX, 1 890, p. 1 43-144. 

1 8  Iată caracterizarea făcută episcopului Dositei (Dosoftei) Herescu al Bucoviei, în 20 martie 
1 784 : ., . . .  Şi am părere de rău că Domnul (vi itor) Episcop (a căruia iaşte cunoscută de laudă râvna 
slujbei sale, tiind şi de către clirosul şi norodul de aice iubit, care rânduieli le duhovniceşti ale ţării ce 
au fost cu multă îngreuiarc le-a îndreptat la calea cea dreaptă) va să meargă de aici mai ' nainte de 
săvârşirea rânduielilor". S i lviu Anuichi, Relaţii bisericeşti româno-sârbe în secolele al XVII-lea şi 
al XVIII-lea. Teză de doctorat, "Biserica Ortodoxă Română" (în continuare B .O.R), XCVII, nr. 7-8, 
1 979, p. 993, citând documente din Arhiva Academiei Sârbe de Ştiinţă şi Artă din Belgrad. 

1 9  Mitropolitul sârb de Carloviţ a trimis în Bucovina numai vorbitori de limbă română, dovadă că 
ierodiaconul a plecat să slujească la Iaşi. Ghedeon Nichitici vorbea româneşte, deoarece fusese d iacon la 
Sibiu, sub Dionisie Novacovici, şi apoi protopop de Abrud. Vezi : Mircea Păcurariu, /. B. O.R. , voi. I I ,  
ed. a II-a , p .  493 . 
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compania unei femei20. Pentru episcopul Dositei al Bucovinei aceasta a fost o ocazie 
bună pentru a refuza de acum încolo vicarii trimişi de la Karlowitz2 1 . Bucovinenii  nu 
mai doreau prelaţi sârbi, nicidecum episcop. De aceea Daniil Vlahovici a fost primit 
ca ierarh cu oarecare ostilitate, cu toate că el se afla în Bucovina de multă vreme şi 
era bine cunoscut (din anul 1 786 conducea Seminarul din Suceava) . 

C.  Un al trei lea motiv al primirii cu răceală a lui Daniil Vlahovici ca episcop 

al Bucovinei era şi acela că el era numit împotriva ultimei dorinţe a episcopului 
Dosoftei. Acesta îl recomandase înainte de moartea sa ca urmaş al său pe Isaia 
Baloşescu, ieromonah putnean şi ucenic al său apropiat, căruia îi dăruise odăjdi ile 
şi însemnele episcopale22. Vom vedea în cele de mai jos că Baloşescu s-a purtat 

corect cu Vlahovici . 

D. Al patrulea motiv sesizat de noi, pentru care istoria 1-a nedreptăţit pe 
episcopul Daniil Valhovici este că a intrat, pe drept - pe nedrept, în dizgraţia unor 
mari personalităţi ca Ion Budai Deleanu23 şi praf. Ion Nistor, unul dintre făuritorii 
actului Unirii din 1 9 1 8  şi membru al Academiei Române24. 

Iată-i aşadar pe unii bucovineni porniţi împotriva lui Danii l  Vlahovici pentru 
că a ajuns la cârma Bisericii lor împotriva tradiţiei şi a rânduielilor lor, că a luat-o 
înaintea lui Isaia Baloşescu al lor, pentru că venea de la Karlowitz, de unde 
veniseră şi alţi c lerici care au supărat pe bucovineni şi pentru că, în acel moment al 
istoriei, a fost un străin printre ei . 

Dar oare Daniil Vlahovici era un străin? La această întrebare vom încerca să 
răspundem într-un capitol următor. 

20 Mircea Păcurariu, op.cit. , voi. II, p. 1 84 .  Acest Ioan Foldvary de Mesici candidase al doilea 
pe listă (după Ghedeon Nichitici şi înaintea lui Gherasim Aranovici) în octombrie 1 783, pentru 
scaunul episcopal din Transilvania. Vezi. Silviu Anuichi, op.cit., p. 992. 

2 1  lată scrisoarea trimisă de episcopul Dositei Herescu la 1 9  aprilie 1 786 autorităţilor austriece 
de la Viena: .. Să fie cu iertare Excelenta Voastră, că îndrăznesc a spune ceea ce socot că este adevărat. 
Dintre cei veniti aici de la Carlovăt, până acum doi au fugit şi anume un ierodiacon pe care episcopul 
Ghedeon Nichitici 1-a adus cu sine a fugit la Mitropolia Moldovei, unde a găsit o primire foarte 
ospitalieră, şi al doilea e arhidiaconul Foldvary. Fuga acestora a produs mare dispre�uire şi scandal nu 
numai în norod, ci şi la starea politică şi bisericească. Dat fiind că în curând regulamentul diecezan va 
fi gata, se înlesnesc lucrări le Consistoriului, astfel că nu mai trebuie să vină un arhimandrit sârb 
încoace". Ion Nistor. op.cit. , p. 35-36; Mihai lacobescu, op.cit. , p. 297. 

22 Ion Ni stor, Istoria Bisericii . . . , p. 33.  
23 Informatii despre Ion Budai-Deleanu în: Dicţionarul literaturii române de la origini până ia 

/ 900, Bucureşti, Editura Academiei. 1 979, p. 1 27- 1 28; Radu Grigorovici, op.cit. , p. 374. 377. 433;  
M. Iacobescu. op.cit. , p. 324-325. În anul 1 803 Ion Budai-Deleanu a scris Scurte observaţii asupra 
Bucovinei, în care face un rechizitoriu prea aspru asupra moravurilor şi culturii poporului moldovean 
din Bucovina. Anticlerical ist convins, critică pătimaş atât pe episcopul Daniil Vlahovici, cât şi pe 
eruditul arhimandrit Isaia Baloşcscu şi întreg clerul bucovinean. 

24 Aşa cum vom con�tata pe parcursul intregului studiu, informaţi ile lui Ion N istor despre 
l.)ani il Vluhovici nu sunt totdeauna cele mai precise şi imparţialc. Istorici i care-I citca/.ll pc Ion N istor 
ca pt: o autori tate, le-au dus mai departe şi au mll.rit imprecizia. 
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Ortodocşi sârbi şi români În Imperiul Austriac 

Imperiul Austriac, conglomerat etno-cultural, era destul de mozaicat şi din 
punct de vedere etno-religios. Alături de catolicism, confesiune oficială şi 
majoritară, trăiau sub sceptrul imperial şi ortodocşi, protestanţi, evrei, l ipoveni, 
armeni .  Interesul Casei de Austria era catolicizarea ortodocşilor, care erau în număr 
mare, pentru a-i transforma în cetăţeni fideli şi supuşi . 

Acţiunea de catolicizare prin uniaţie a reuşit cu o parte dintre românii 
transi lvăneni ( 1 698-1 70 1 ) . Rutenii încorporaţi în Imperiu primiseră uniaţia încă 
din 1 596 (Brest-Litovsk), dar conducerea austriacă a trebuit să ţină seama şi de 

grupul masiv de ortodocşi români din Transilvania, Banat, Bihor, Maramureş şi 
Bucovina. Între toţi, cei mai privi legiati au fost sârbii, şi iată de ce: 

Nemulţumiţi de stăpânirea turcească, un grup masiv de sârbi trecuse în 

Imperiul Austriac, în anul 1690 (vreo 37 000 de familii, sub conducerea patriarhului 
de Pecs, Arsenie III Cemoevici). Ei s-au aşezat în sudul Ungariei, începând din 
Croaţia până în Banat, constituind o unitate compactă şi organizându-se într-o 

impunătoare autonomie civilă şi bisericească. Organizaţi în formaţii grănicereşti, 
sârbii au făcut Vienei mari servicii mi litare împotriva turcilor. Stăpânirea austriacă 
le-a acordat privilegii deosebite faţă de restul populaţiei ortodoxe din Imperiu 
("privilegia remuneratoria" sau "privilegii il irice"). Aşa se explică rapida lor 

dezvoltare culturală şi bisericească. În acest mod s-a creat Biserica Ortodoxă din 
Ungaria, Croaţia şi Slavonia, cu sediul la Karlowitz (azi Karlovci Sremski). Acest 

oraş a devenit reşedinţă definitivă a Mitropoliei prin diploma imperială din 
1 octombrie 1 74 1 .  Mitropolia avea în subordine şapte episcopii :  Timişoara -
lenopole, Karlstadt (azi Gomj i  Karlovac), Baei (Bacica) şi Buda (ambele în 
Ungaria), Pacraţ, Vârşeţ - Caransebeş şi Arad. Îşi alegeau singure ierarhii, care 
erau apoi recunoscuti de Viena. Aveau Şcoală teologică la Karlowitz. Mitropolitul 

era recunosc:ut ca şef suprem al ortodocşilor din monarhie. 
Sârbii îi depăşeau cultural pe ceilalţi ortodocşi, pe care căutau să-i sârbizeze, 

fapt ce a produs mari nemulţumiri început în eprahiile din Timişoara, Arad, şi 
V ârşeţ - Caransebeş, unde români i  erau majoritari25 . Din aceleaşi motive s-au 

produs nemulţumiri la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în Bucovina. 
Cu toate acestea, sârbii au fost vajnici apărători ai ortodoxiei împotriva 

prozelitismului catol ic .  Uni i  mitropoliţi de la Karlowitz au încercat să extindă 
"priv ilegiile il irice" şi asupra credincioşilor de neam român26• Cunoscând şi 

25 Teodor. M.  Popescu, Teodor Bodogae, G. Gh. Stănescu, Istoria bisericească universală, 
voi. I l ,  Bucureşti, 1 956, p. 305; M .  P!icurariu, I.B.O.R., voi. I I, edi\ia a 1 1-a, p. 50 1 ;  Silviu Anuichi, 
Rolul Mitropoliei de Carlovitz în apărarea Ortodoxiei din Austro- Ungaria, "Ortodoxia", Xlll,  nr. 3, 
1 96 1 ,  p. 42 1 -423 ; Aurel Jivi, op.cit. , p. 588. 

2fi Mircea Păcurariu, op.cit. , p. 50 1 . 
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recunoscând aceste aspecte, N. Iorga numea Karlowitz-ul "mândră cetate a pravo
slaviei îndătinate'm. 

Aşa cum am mai arătat, în anul 1 683 numărul episcopiilor subordonate 
acestei mitropolii sârbeşti se măreşte cu încă două eparhii româneşti : episcopia de 
la Sibiu (reactivată în 1 76 1 )  şi episcopia ortodoxă a Bucovinei28 • 

În perioada de care ne ocupăm, au păstorit la Karlowitz trei mitropoliţi cu 
sentimente deosebite faţă de români :  mitropolitul Vichentie Ioanovic Vidac ( 1  774-
1 780) - înainte de a ajunge mitropolit fusese timp de 1 5  ani ( 1 759-1 774) episcop al 
Timişoarei şi Lipovei; mitropolitul Moise Putnic ( 1 78 1-1 790) fusese urmaşul lui 
Vichentie la Timişoara între anii 1 774- 1 78 1 .  Amândoi erau vorbitori de l imba română. 
Ei au păstorit la Timişoara peste o eparhie compusă din 273 parohii româneşti, cu 380 
de preoţi români29. Prin grija mitropolitului Moise Putnic s-a înfiinţat la Suceava, în 
episcopia Bucovinei, în anul 1 786, Seminarul teologic, unde se preda româneşte un 
curs de catehism elaborat de însuşi mitropol itul sârb şi de învăţătorul Ioan Raici. 
Despre acest seminar vom vorbi mai pe larg Ia momentul potrivit. 

Mitropolitul Ştefan Stratimirovici ( 1 790-1 836) este al treilea mitropolit pe 
care-I pomenim. Om erudit, cu studii de teologie la Karlowitz, la Şcoala Teologică 
condusă de Ioan Raici şi cu studii de drept şi fi losofie Ia Buda şi Viena, vorbea 
latina, germana şi maghiara şi era membru al Societăţi i ştiinţifice de Ia Gottingen. 

La 1 mai 1 806, răspunzând solicitării unui prieten al său, istoricul rus 
Alexandru 1 vanovici Turgheniev ( 1 783- 1 845) scrie un studiu Despre valahi, 
susţinând originea lor romană, statornicia şi unitatea lor în toate teritoriile 

A • 30 romaneşt1 . 
Aşadar ortodocşii sârbi şi români din Imperiul Austriac nu s-au duşmănit. Ei 

aveau o cauză comună de apărat, fiinţa ortodoxiei în faţa prozelitismului catolic, 
promovat şi susţinut de Casa de Austria. 

Realităţi istorice bucovinene la sfârşitul secolului al XVIII-lea 

a. Realităţi socio-demografice 

Generalul Spleny, primul guvernator militar al Bucovinei (între anii  1 774-
1 778)3 1 , raporta în august - septembrie 1 775 Curţii din Viena că " . . .  resursele 

27 N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria._ voi. 1, Bucureşti, 1 9 1 5, p. 368. 
lK Silviu Anuichi, op.cit. , p. 429; M. Păcurariu, I.B.O.R . .  , voi. Il, ed. a 11-a, p. 493 şi voi. III, p. 1 82. 
2� M. Păcurariu, I.B.O.R., voi. Il, ed. a 11-a, p. 506. 
30 T.M. Popescu şi eolab., op.cit. , voi. II, p. 425; Silviu Anuichi, Mitropolitul Ştefan 

Stratimirovici de Carloviţ (1 790-1836). Despre vlahi. Vechimea şi statornicia poporului român, 
B.O.R. ,  XCIII ,  1 975, nr. 3-4, p. 4 1 5-425. 

31 Generalul baron Gabriel Spleny von Mihaldy era descendent al unei famil i i  de intelectuali 
protestanti germani imigrati în Ungaria şi maghiariz.aţi, înnobilaţi pentru fapte de arme in serviciul 
Austriei. El a studiat dreptul iar dupfl pflri\sirco posrulu i de guvernator al Bucovinei s-o dovedit un bun 
mil itar �i comandant. Vezi Kadu Grigorovic:i 1 op.cit. , p. 220. 
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acestei ţări [Bucovina n.n.] sunt infinite [ . . .  ] Ea pare [ . . .  ] să fi e  destinată să devină 
antrepozitul şi sediul unui vast comerţ cu provinciile învecinate ale Turciei şi cum 

acestea din urmă vor continua probabi l  încă mult timp să lâncezească sub oprimare 
ar putea deveni un azil comun, unde supuşii Porţii vor veni să caute condiţii de 
viaţă maifericită " [sub\. n . ]32 . Nu a fost să fie aşa. Previziunea guvernatorului nu s-a 
împlin it, dimpotrivă. Românii din Bucovina au emigrat în număr mare spre 
Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul celui următor, lăsând 
satele pustiiJ3 . Împreună cu ţăranii au plecat în Moldova şi boierii şi intelectual ii 

români ,  refuzând a-şi asuma rolul naţional, social şi cultural între fraţii lor rămaşi 
sub stăpânire austriacă�4. 

Dacă cei ce plecau din Bucovina în Moldova erau animaţi de o demnitate 
naţională, poate greşit înţeleasă (boierii şi intelectual ii) sau speriaţi de posibila 
catolicizare forţată (ţăranii), Bucovina a oferit avantaje celor veniţi din 
Transi lvania, români şi secui .  Numărul lor a fost mare şi strămutarea legală, 

deoarece se mişcau în teritoriul aceluiaşi imperiu35 . În spaţiul rămas gol prin 
trecerea multor români bucovineni în Moldova, au venit mulţi ruteni (galiţieni) şi 
au fost aduşi mulţi colonişti germani .  

S-a discutat mult în istorie despre rutenizarea şi  gerrnanizarea Bucovinei .  La 
această acţiune antiromânească au contribuit chiar românii care au plecat, lăsând 
teritori i l ibere. Însuşi boierul moldovean Vasile Balş36, rămas în Bucovina, 

propunea înfiinţarea coloniilor de străini care să-i servească ţăranului bucovinean 

J2 Descrierea Bucovinei. Extras din lucrarea D-lui General Baron de Spleny şi dintr-un raport 
al D-lui de Jenisch ( 1 790 ), în Radu Grigorovici , op.cit. , p. 279-323, aici p. 3 1 1 .  

33 M .  lacobescu, op.cit. , p .  294; Emil 1 .  Emandi, Constantin Şerban, Contribuţii de geografie 

istorică la cunoaşterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfârşitul secolului al 
XV/Il-lea. "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean" (în continuare "Suceava"), X, 1 983, p. 476; 
Gheorghe C. Moldoveanu, Limba română în Bucovina. Statutul socio-cultural şi politic, laşi, 1 998, p. 32. 

34 Gheorghe C. Moldoveanu, op.cit. , p. 38, nota 55 ,  p. 32.; Constanitn C . Cojocaru, Starea 

culturală a monahismului din Bucovina în a doua jumătate a secolului al XVlll-lea, "Teologie şi 
via�ă", I I I  (LXIX). 1 993, nr. 1 1 -1 2, p. 1 39- 1 48 .  

3 5  Ion Nistor. Bejenarii ardeleni în Bucovina, "Codrul Cosminului" (Cernăuţi), I I ,  1 925, 
p. 454; Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele Xl/1-XX, ediţia a 1 1-a, 
Bucureşti, 1 977, p. 1 25, 142, 1 6 1 ,  1 69- 1 73 ;  Matei D. Vlad, Colonizarea rurală în Ţara românească 
şi Moldova (secolele XV-XV/lf), Bucureşti, 1 973, p. 86-9 1 ;  Emil Ioan Emandi, Constantin Şerban, 
op.cil. , p. 477; Constantin Cojocaru, Dovezi de statornicie în credinţa ortodoxă în satele grănicereşti 

din Transilvania între anii 1762-1781, "Studii teologice", XXX, 1 978,  nr. 3-4, p. 348-35 I .  
3� Tânărul boier Vasile Balş era singurul din marea boierime moldovenească rămas in 

Bucovina austriacă. Om cu o vastă cultură, cunoscător al mai multor l imbi (greacă, latină, franceză 
şi germană), V. Balş era puternic influenţat de ideile iluminismului francez şi josephin. A depus 
personal, în 1 777, la 2 I de ani ,  jurământul de credinţă împărlltesei Maria Tereza şi coregentului ei, 
Ios if  al Il-lea. Radu Grigorovici ,  op.cir. , p. 326. Între 28 august 1 792-8 februarie 1 800 V.  Balş, 
care acum avea titlul de baron, ocupă funcţia de căpitan districtual sau guvernator al Bucovinei. 
M.  Iacobescu, op.cit. , p. 3 24. 
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drept exemplu pentru agricultură37• Şi generalul Spleny propusese în anul 1 775 
acelaşi lucru38 . 

O parte dintre ruteni trecuse graniţele Moldovei mai demult şi locuiau în 
districtul Câmpulungului Rusesc, dar şi în zona dintre Prut şi Nistruw. După anexarea 
Bucovinei, graniţele fiind deschise, ei au trecut în număr mare în noul teritoriu al 
Coroanei40, creând şi probleme religioase, despre care vom aminti în alt capitol. 

Deoarece români i  autohtoni nu s-au arătat receptivi faţă de industria 
mineritului în zona Gura-Humorului - Câmpulung-Moldovenesc - Vatra Domei, 
au fost aduşi colonişti nemţi care şi-au creat în zonă puternice comunităţi, dând 
denumiri nemţeşti localităţilor şi organizându-şi puternice parohii catolice4 1 • Aceşti 
colonişti aveau îndatorirea de a face şi serviciul de "culturalizare" a noi provincii şi 
l i  s-a dat chiar numele de "Kulturtrager", adică "pioni culturali" ai imperiului42 . 

Dacă mai amintim şi faptul că din Galiţia a coborât în Bucovina un însemnat 
număr de evrei care au ocupat repede poziţii însemnate în viaţa economică a 
provinciei43, avem o viziune asupra situaţiei socio-demografice a Bucovinei în 
perioada de care ne ocupăm. Deşi mulţi români bucovineni părăsiseră Bucovina, 
totuşi în perioada 1 774- 1 807 populaţia provinciei s-a triplat44. 

b. Realităţi bisericeşti 

Anexarea Bucovinei de către Austria a produs transformări în jurisdicţia 
Episcopiei de Rădăuţi. Oraşul Suceava, cu împrejurimi le şi toate mănăstirile, care 
depinseseră de Mitropolia de la Iaşi, au trecut în subordinea Episcopiei de Rădăuţi. 
Mitropolia primeşte în schimb Ţinutul Dorohoiului, care făcuse parte din Eparhia 
Rădăuţilor, dar care acum rămăsese în Moldova de dincolo de Cordon. Între 1 888 -
1 892 de Eparhia Bucovinei a depins şi Ţinutul Hotinului, ocupat de austried5• 

37 Vasile Balş, Descrierea Bucovinei şi a stării ei lăuntrice de . . . (1 780), Radu Grigorovici, 
op.cit. , g-325-359, aici p. 349 . 

• R General Gabriel Spleny von Mihaldi, Descrierea Districtului bucovinean, de . . . (1 775), Radu 
Grigorovici , op.cit. , p. 1 49- 1 5 1  

3� Radu Grigorovici , op. cit., p .  2 1 1 .  
40 Ion Nistor, Românii şi ruteni in Bucovina. Studiu istoric şi statistic, Bucureşti, 1 9 1 5, p .  1 1 9-

1 22:  ldem, Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina (1 774-1857), Bucureşti, 1 9 1 6, 
p. 14 ;  N. Grămadă, Săteni1 şi stăpânii in Bucovina intre 1 775 şi 1848 ,  Cernăuţi, p. 1 1- 1 3  şi urrn.: 
Ecatcrina Negruţi, Informaţii noi privind emigrările din Bucovina in prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, "Suceava", VIII, 198 1 ,  p. 259-262. 

4 1  Gavril lrimescu, Din istoria mineritului în Bucovina, "Suceava", VIII ,  1 98 1 ,  p. 267-268. 
42 Ibidem, p.  268. 
43 Constantin C. Giurcscu, Contribuţii la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române 

până la 1848, Bucureşti, 1 972, p. 59; Eugen Gluck, Evreii din Bucovina în perioada 1 774-1 786 (Il), 
. .  Analele Rucovinei" (Bucureşti), I I I ,  1 996. nr. 2. p. 363-386. 

44 Emil 1. Ema.ndi, C. Şcrhan, op cir. , p. 476. 
45 Ion Nistror, Istoria Bucovinei, p. 32; Gh. l. Moiscscu şi colah., op. cil. , vul. Il, ediţia a 11-a, 

p. 477; voi. I I I ,  p.  1 82- 1 85.  
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. Mănăstirile şi schiturile au fost desfiinţate şi transformate în biserici de 
enorie. Au rămas în activitate trei mănăstiri : Putna, Suceviţa şi Dragomirna, cu câte 
25 de călugări. Din averile mănăstireşti, secularizate, s-a creat în 1 783 Fondul 
religionar greco-oriental al Bucovinei, menit să susţină biserica, şcolile româneşti, 
cultura şi asistenţa socială în Bucovina. Propunerea pentru crearea acestui Fond a 
fost făcută de boierul Vasile Balş, în 1 78046. Fondul a fost folosit în mod abuziv de 
statul austriac, abia în anul 1 79 1  recunoscându-i -se episcopului dreptul de a 
controla administrarea acestuia 47 . 

În luna ianuarie 1 782 reşedinţa episcopiei este mutată la Cernăuţi48, oraş care 
se dezvoltă rapid49 în defavoarea Sucevei care, fiind oraş de frontieră, se 
depopula50. La început, sediul catedralei din Cernăuţi a fost o modestă bisericuţă 
din lemn, de abia în anul 1 792 punându-se problema construirii unei catedrale, 
terminată în 1 8445 1 • 

La Rădăuţi, în fosta reşedinţă, a rămas pentru un timp vicarul, cu câţiva 
călugări52• Despre unii vicari (coadiutori) sârbi, trimişi de Mitropol ia de la 
Karlowitz am amintit mai sus. 

În afară de vicar, episcopul era ajutat în conducerea eparhiei de un 
Consistoriu (din anu l  1 786), format din doi preoţi şi doi mireni .  Primii membrii 
mireni au fost doi ofiţeri activi din armata imperială. de confesiune romana
catol ică. 

Eparhia era împărţită în şase protopopiate (decanate): Cernăuţi, Berhomete, 
Ceremuş, N istru, Vicov şi Suceava şi două vicariate: Câmpulung pe Ceremuş 
(Rusesc) şi Câmpulung-Moldovenesc. Din 239 parohii au rămas doar 1 8653. 

În anul 1 783 au fost aduse, din Polonia, moaştele Sf. Ioan cel Nou de la 
Suceava54. 

Acestea erau realităţile la urcarea pe scaunu l  episcopal al Bucovinei, în anul 
1 789, a ieromonahului Danii l  Vlahovici . 

4fi Vasile Balş, op.cit., p. 339-343. 
47 Ion Nistor, op.cit., p. 36-46; Gh. 1 .  Moisescu şi colab., op.cit. , voi. I l ,  p. 276; Mircea 

Păcurariu, I.B. O.R . .  voi. III ,  p. 1 85 ;  M . lacobescu, op.cit. , 1 95- 1 96. 
4H Ion Ni  stor, op.cit. ,  p. 33.  
4 Y  N.  Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, MCMLXXXI, p. 430; M. lacobescu, Un 

memoriu al sucevenilor de la 1848. "Suceava", VII1, 1 98 1 ,  p. 1 43- 1 45.  
5 0  M.  Iacobescu, op.cit., p. 1 43 - 1 45. 
5 1 Ion N istor, op.cit., p. 34-35; Gh. 1 .  Moisescu şi colab., op.cit. , voi .  Il, p. 276. 
52 N. Iorga, op.cit., p. 430. 
53 Ion Nislor, op.cit., p. 43; M. Păcurariu, I.B. O.R. , voi III, p. 1 83- 1 84, M. Iacobescu, Din 

istoria Bucovinei, p. 293-297. 
54 Despre eforturile depuse pentru aducerea moaştelor, despre documentele pierdute ale 

Mitropoliei, vezi, pe larg, M. lacobescu, op.cit. , p. 339. O serie de documente referitoare la moaştele 
Sf. Ioan au fost publicate de Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a 
catedralei mitropolit a ne din laşi, urmată de o serie de documente, de facsimile şi portrete privi/oare 
la Istoria naţională a românilor, Bucureşti, 1 888, p. 1 7-23 . 
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Daniil Vlahovici. Date biografice 

Ieromonahul Daniil Vlahovici venea de la Mănăstirea Coviliu (Covilia, Covilly) 
din S lavonia55 (se zice chiar: din Banat)56, la care fusese vicar. Contemporanul său, 
marele cărturar Ion Budai-Deleanu, ne dă şi următoarea informaţie: " . . .  fost popă de 
ţară din Slavonia, care s-a călugărit după ce i-a murit soţia"57 .  Informaţia este întărită 
de faptul că, atunci când Daniil Vlahovici vine la Suceava să organizeze şi să conducă 
şcoala clericală, este însoţit de un fiu al său, Petre Vlahovici58. 

Data naşteri i o putem calcula cu destulă precizie dintr-o însemnare care-i 
consemnează data morţii59 şi deducem că s-a născut în octombrie, 1 739. 

La data venirii în Bucovina (1  O mai, 1 786) avea 47 de ani împliniţi. Era 
ieromonah şi în această treaptă clericală avea să rămână la numirea sa în postul de 
episcop al Bucovinei, deşi se solicitase în mai multe rânduri demnitatea de 
arhimandrit60. 

Era Daniil Vlahovici sârb sau român? 

Majoritatea istoricilor şi cercetătorilor consideră că era sârb, deoarece venea 
din Slavonia. Ion Nistor, accentuând puţin antipatia, spune că era "străin de ţară şi 
de neamul enoriaşi lor săi'.G 1 •  Mircea Păcurariu adaugă, într-o paranteză: " . . .  după 
nume pare să fie de origine românească"62. Şi unii dintre intelectuali  bucovineni 
din secolul al XIX-lea susţin că Daniil Vlahovici era român63 . 

55 Când zicem "Slavonia" ne gândim la perimetrul în care s-au aşezat sârbii , începând cu anul 
1 690, în sudul Ungariei, din Croaţia până în Banat. 

56 N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a Românilor, voi. Il, ediţia a 11-a, 
Bucureşti. p. 1 73 :  "De la Mănăstirea Covila": 1. Zugrav, Profesorul Eusebie Popovici, "Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei" (M.M.S.), XXXV, 1 959, nr. 7-8, p. 480-481 :  "Ieromonahul Daniil V1ahovici, vicar 
al Mănăstirii Coviliu din Banat"; M. Iacobescu, op.cit., p. 28 1 :  "ieromonah şi vicar al Mănăstirii Covilly din 
dieceza Baei a Ungariei"; Gh. C. Moldoveanu, op.cit. , p. 24: "de la Mănăstirea Covilly din Slavonia". 

57 Ion Budai-Delcanu, op.cit. , p. 421 . 
SR Isidor Onciul, Ceva despre mersul şi dezvoltământul cu/turei teologice şi c/erica/e în 

Bucovina, "Candela", II ,  1 883, nr. 2, p. 59. 
59 Însemnarea lui Vasile Ţintilă din Cernăuţi pe mms. rom. 4474 de la B iblioteca Academiei 

Române, la: I l ie Corfus, Câteva însemnări privind Biserica Moldovei, M.M.S. ,  L, 1 974, nr. 1 -2, 
p. 1 1 9. Dăm în continuare întreg textul însemnări i :  "La 20 august 1 822 c(alendar) v(echi )  au răpăusat 
preosfinţia sa dom(nul) episcop Daniil V lahovici în satul Doma, unde merseră la scăldătoare, în 
vârstă de 82 ani şi zece luni. Şi au fost păstor Bucovinei 33 ani şi 25 zile şi s-au îngropat la 
Mănăstirea Dragomima" [s.n.) . 

60 Isidor Onciul, op.cit. , p. 1 03- 1 04. Aşadar titlul de "arhimandrit", dat de unii autori 
(M. Păcurariu, I.B.O.R. , voi .  I I I ,  p. 1 83-1 84) nu i se potriveşte, după cum nu i se potriveşte nici cel de 

"baron" (M. Jacobescu, op.cit. , p. 1 72). A primit titlul de baron odată cu funcţia de episcop. 
6 1 Ion Nistor, Istoria Bisericii . . . , p. 33 .  
6 2  M. Păcurariu, op.cit. , p. 1 83-1 84. 
6� Ion 1. Bumbac, Gr. Halipu, Privire istorică trecutului politic-social şi naţional al .. Ducatu/ui 

Bucovina ", redactată pentru usu/ poporului de profesorii . . .  , Braşov, 1 866, p. 1 6. 
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Din câte ştim la ora actuală despre Danii l  Vlahovici, putem constata 
următoarele: 

La venirea sa la Suceava nici o mărturie contemporană nu-l acuză că nu ştia 
româneşte. La şcoala pe care a înfiinţat-o cu oarecare grabă64 a început să predea în 
limba română. El însuşi nu se plânge că a întâmpinat în Bucovina greutăţi din 
cauza l imbii, ci din cauza că îmbrăcămintea sa clericală era deosebită de cea a 
c lericilor locali65 . 

Numele Vlahovici (vlah şi sufixul slav -ovici, adică: fiul vlahului sau al 
românului) ne arată că Danii l  era fiu de român din Banatul din Slavonia66. Oare un 
român care nu se născuse în Bucovina era un "străin de ţară şi de neamul 
enoriaşilor săi?"67 Oare nu erau acum bucovinenii, ardelenii şi bănăţenii cuprinşi în 
hotarele aceluiaşi imperiu, situaţie care-i obligă să fie solidari? 

La cele spuse să mai adăugăm următoarele: mitropolitu l  de Karlowitz, Moise 
Putnic ( 1 78 1 -1 790) era, cum am văzut, vorbitor de l imba română, deoarece 
păstorise la Timişoara între 1 774- 1 78 1  peste o eparhie românească68. El a trimis în 
Bucovina, în calitate de vicari şi de însoţitori ai lor vorbitori de l imbă română 
(poate unii dintre ei chiar români bănăţeni). Iar când a fost vorba de înfiinţarea şi 

conducerea şcolii clericale, e l  a trimis în Bucovina un român. Mitropolia 
Karlowitz-ului, după cum am arătat mai sus, nu ducea lipsă de români .  Avea de 
unde alege şi trimite Ia Suceava un învăţător (profesor), bun român. Danii l  fusese o 
vreme parohul românilor din Petrovo Selo, din Banatul Timişan69. 

Este momentul să nuanţăm şi acuza lui Ion Nistor că mitropol itu l Moise 
Putnic, în înţelegere cu guvernul  austriac, a trimis în Bucovina pe învăţătorul 
Dani i l  Vlahovici pentru a se răzbuna70• Ideea aceasta nu aparţine numaidecât 
mitropol itului Moise Putnic, cel ce s-a arătat cu bune intenţii faţă de păstoriţii săi 
români .  Ideea era propusă Casei de Austria cu I l  ani mai înainte de generalul 

64 Constantin C. Cojocaru, Contribuţii la istoria invăţământului clerical in Bucovina la 
sfdrşitul secolului al XVIl/-lea, studiu în curs de apariţie în revista "Teologie şi Viaţă", Iaşi. 

fi� Isidor Onciul, op.cit. , p. 1 05-106. Costumul clerical adus de Vlahovici a prins în Bucovina 
şi a fost introdus definitiv în portul clericilor de episcopul Isaia Baloşcscu. Vezi S. Reli, Originea şi 
evoluţia istorică a costumului preoţesc la Români, Cernăuţi, 1 936, p. 22-23 (extras din revista 

"Candela", XLVI, nr. 1 - 1 2, 1 935). 
66 Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, 1 983, p. 488. În Moldova, 

de la ucraineanul "voloşin" (român) şi sufixul -iuc sau -enea, avem nume de familie: Voloşeniuc, 
Voloşciuc, Voloşenco, precum şi porecla "Voloşoc", dată românilor din satele mixte româno-uraincne. 
În Ardeal ungurii, pornind de la "olah" (român) au creat şi ei nume de familie pentru români.  

· 

67 Mitropolitul Dosoftei Barilă se consideră că a fost de neam macedo-român şi nimeni nu-i 
impută originea. La fel şi Mitropolitul Andrei Şaguna. Vezi Gh. 1 .  Moisescu şi colab., op.cit. , voi. Il, 
p.  74-75 şi 449; M.  Păcurariu, I.B.O.R. , voi. II , ediţia a Il-a p. 95;  voi. IIJ, p. 92. 

6R M. Păcurariu, /.B. O.R. , voi. I I ,  ed. a II-a p. 506; ldem, Listele cronologice . . . .  , p. 541 .  
69 Vezi nota 1 9;  Isi dor Onciul, op.cit. , p. 52. 
70 Ion Ni  stor,  /.(toria Bisericii . . .  , 9. ]4; Idem, Istoria Bucovinei, p. 47; M. lacobescu, Din 

istoria Ducol·inei, p. 21!2, Gh. C. Moldoveanu, up.cil. , p. 24. 
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guvernator Gabriel Spleny. Cităm din raportu l său Descrierea Districtului 
bucovinean: "Până şi clericii (bucovineni) ce ar trebui să fie prin funcţia lor 
instructori i  poporului, sunt cufundaţi în cea mai adâncă neştiinţă. . .  Pentru a 
dezvolta gustul acestui cler pentru ştiinţă şi erudiţie şi pentru a obţine prin cultura 
lor sporită influenţa dorită asupra moravurilor restului poporului, ar trebui să se 
stabilească de pe acum drept urmaş al episcopului de Rădăuţi, actual un om cât se 
poate de învăţat [s.n.], deci versat în ştiinţele filosofice şi teologice. Acesta să 
înfiinţeze la Rădăuţi un seminar, în care să se predea Teologia moralis, pentru ca în 
el să poată fi educaţi cel puţin preoţi şi învăţători cu bune moravuri . Catedrele 
respective ar trebui să fie ocupate de călugări, care ar puteafi aduşi din Slavonia 
sau din Transilvania [s.n .]"7 1 . 

Ne întrebăm cu mirare, împreună cu dl Mihai Iacobescu: "Oare atât era de săracă 
Bucovina în clerici şi cărturari?"72. Atât Domnia Sa73 cât şi alţi?4 au dovedit contrariul .  
Sluj itorii Vienei gândeau atunci altfel. Deviza obligatorie a Vienei era aceea de a 
lumina şi culturaliza popoarele pe care le încorpora pe rând sub coroana ei. De aceea şi 
Bucovina trebuia să fie un teritoriu cu locuitori fără cultură şi cu o moralitate inferioară 
standardelor austriece, pe care Viena să-i aducă la lumină şi la cultură. 

Astfel se vorbea despre sârbi şi despre români i  transilvăneni, asupra cărora 
acţiunea culturalizatoare a Vienei opera de 85 şi respectiv 75 de ani. Mulţi fii ai 
acestora bătuseră la porţi le universităţilor apusene. De aceea generalul Spleny 
recomanda pentru Bucovina profesori din S lavonia sau din Transilvania. 

Propunerea generalului se împlinea acum, în 1 7 86, prin venirea în Bucovina 
a învăţătorului (profesorului) de seminar Daniil Vlahovici . Dar oare era el un om 
învăţat, aşa cum solicita guvernatorul în raportul său? 

Dacă ar fi să ne conducem după spusele lui Ion Budai-Deleanu, ar însemna că 
venirea lui Daniil Vlahovici a însemnat pentru Bucovina o calamitate, o 
nenorocire. El spune textual despre învăţătorul trimis de Mitropolitul Moise Putnic: 

"cunoştinţele sale nu se extind nici astăzi dincolo de acelea ale unui popă de ţară 
grecesc-neunit [ortodox, n .n .]"75 şi că episcopul (Daniil Vlahovici) şi arhimandritul 
(Isaia Baloşescu) " . . .  nu au nici idee de o teologie sistematică

"76. 
Dar să-I lăsăm pe marele cărturar ardelean cu anticlericalismul său şi cu 

aversiunea pe care-o avea împotriva ortodocşilor (fie ei sârbi transi lvăneni sau 
bucovineni) şi să privim problema cu dreaptă judecată şi fără patimă. 

Oare Austria, promotoarea culturii şi josephinismului, putea să trimită în 
numele său drept organizator de şcoală în Bucovina, un nepregătit, un mărginit? 

71 Radu Grigorovici, op.cit . . p. 1 75-1 77 .  
7 2  M .  hll'obescu, op. âl., p. 28 1 .  

73 Ibidem, pa.ssi m. 
"' C.  Cojocaru, Starea ('!1/tura/ă . . .  ; Gh. C. Moldoveanu , op.cil. , passim. 

" L  Budni-Dclcanu. op.t'il. , p 42 1 
'6 Ibidem, p. 387. 
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Mitropol itul Moise Putnic era un mare apărător al ortodoxiei.  organizator de 
şwl i  şi pentru cu ltura ş i  activitatea sa era respectat ş i  de mare le intelectual 
transi lvănean greco-catol ic  Samui l  Micu77 .  Oare putea el  să trim i tă în Bucovina un 
di letant ca să înfi inţeze ş i  să conducă o şcoală teologică?n Putem să gândim că 
guvern u l  de la V iena nu a cerut referinţe suficiente pentru Dani i l  Y lahovic i .  inaintt: 
de a se aproba venirea l u i  în Bucovina? 

La Karlowitz şcoala teologică a m itropol ie i  era condusă de profesoru l Ioan 
(Jovan) Raici79•  Aceasta a fost o mare personal itate a cu lturii şi teologici sârbe. Îşi 
făcuse stud i i le  teologice la Academia Teologică din Kiev ş i  a scris prima istorie a 
popoare l or s lave80. La Şcoala teologică condusă de acest vestit profesor a învăţat ş i  
Ştefan Strat imirovici,  v i itoru l m itropol it de Karlowitz ( 1 790- 1 836), care deja  
stud iase fi losofia ş i  dreptul la Buda şi  Yiena8 1 •  

Arh i mandritul profesor Ioan Raici preda, l a  şcoala pe care o conducea, cursul  
de Teologie dogmatică, curs pc care mai târziu mitropol itul Andrei Şaguna 1 -a  
prelucrat şi 1 -a t ipărit ( 1 854) pentru Şcoa la teologica-pedagogică înfi inţată la S ib iu  
în  18508�. 

Ieromonahul Dani i l  Ylahovici era un absolvent al şco l i i  conduse de Ioan 
Raic i .  Când a fost trimis  în Bucovina, profesorul său i-a încredinţat cursul de 
dogmatică (sau un compendiu  al acestuia) pe care, tradus în l i m ba română, Dan i i l  
trebuia să-I propună elevi lor bucovincn i .  Titlu l  cursului .  deşi într-o l imbă 
românească arhaică. ne dă mărturie despre accasta8·�. 

Aşadar. despre cu l tura ieromonahului  Dan i i l  Y lahov ic i  trebuie să gând i 11 1  
altfel decât n e  propune Ion Budai-Deleanu. 

Dan i i l  Y lahovici a sosit în Bucovina, aşa cum am mai arătat, la·  1 O mai 
1 786H4. A organizat Seminaru l (Şcoala Clericală) la Suceava, în ch i l i i lc  vech i i  
mitropo l i i  (Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou)85. V echea catedrală m i tropol itană avea 
statut de metoh al Mănăstiri i DragomirnaR6. Aşa că, în perioada cât a condus aici  

7 7  S i l vi u  Anuichi. Rolul Mitropoliei de Carloviţ . . . . p. 430;  M .  Păcurariu. /.B. OR. ,  voi .  I l ,  cd .  a 
1 1 - a, p. 506. 

7x Vom discura într-un capitol următor despre meritele Seminarului sucevean condus de Dan i i l  
V l ahovi c i .  

7 9  l.  1\1 .  Popescu ş i  colah . . op.cit . .  v o i .  I l ,  p. 425.  
xo S i l viu Anuichi . op.cit. , p. 430. 
' 1 h.km . .  l lilropolitul SLejilll Siratimirovici . . . . p. 4 1 5 . 
'2 M. l'kurariu. /. IJ. U R  . .  voi.  I I I ,  p. 1 00- 1 0 1  
' '

Tit lu l  cursulu i  era următorul :  Cine' capete a voroavei sau grwun de inţell.'s prin imrrhâri S' 
ni.1p1111.Wrt dllfl<i rânduwla Fxcel<'nfei Sali' A4ilropoll/ul Moise l'utnic şt a l�n·ăţâtorului Ioan Nwct 
Ven : lsidor Onc i u l .  Cel 'il dl.'SIIrl.' mersul. . . . p. 1 75- - 1 76. N i colu.: C i rămadfl. . I.I-J>f!cte ilf! \'tulli d111 
lrl.'culltl oraş11l11r Sucea\'a, M . M . S .  an X X X I I I ,  1 957,  nr. 1 0- 1 2. p .  X74 şi XXO; 1. /.ugn11 . OJUII . 
p. 41m-4X I .  

'·1 ls idor Onciu ! ,  Of>. cit. , p. 53 .  
'' Despre realizările şcolare a le  lu i  Danii l  Vlahovici vom vorbi în  capitolul viitor. 
'" M. Păcurariu. /.B.O.R., voi. III, p. 1 83 .  
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această şcoală ( 1 786-1 789), ieromonahul Danii l a fost subordonat, călugăreştc, 
Dragomirnci .  Faptul a făcut ca Dani i l  să se lege sufleteşte de această mănăstire şi 
să şi-o alegă drept loc de veşnică odihnă. 

S-a zis că Vlahovici a fost adus la conducerea seminarului bucovinean fără 
voia episcopului Dosoftei Herescu. Am văzut că nu a fost aşa. Curtea de la V iena 
respecta cu rigurozitate un plan de mai înainte stabil i t. Şi credem că bătrânul 
episcop Dosoftei avea cunoştinţă despre aceasta. Dovadă este că atunci când, în 
1 786, bucov ineni i ,  temători de papistăşie şi de element străin în viaţa B iserici i  lor, 
nu vo iau să-şi înscrie copi i i  la seminar, episcopul i-a încurajat prin scrisori papale. 
El le-a spulberat orice teamă şi neîncredere prin trei argumente puternice: 

- el (episcopu l) veghează la păstrarea ortodoxiei ;  
- învăţătorul Dani i l  V lahovici e ortodox; 
- şcoala e aşezată "la Suceava, în mitropol ie". 
Toate acestea erau întărite de bătrânul episcop prin jurământ87 • 
La 23 april ie  1 789 ieromonahul profesor Dani i l  Vlahovici a fost numit 

episcop al Bucovinei, în locul lui Dosoftei (Dositei) Herescu, care decedase la 22 
ianuarie/2 februarie 1 789 şi care păstorise biserica 38 de ani şi câteva luni88. 

Danii l Vlahovici nu se aşteptase la această rapidă şi vertiginoasă ascensiune, el 
care încă era ieromonah. Ceruseră pentru el demnitatea de arhimandrit atât autorităţile 
austriece locale cât şi consistoriul eparhial, ca o recunoaştere a meritelor sale de 
profesor, dar atât Viena cât şi Karlowitz-ul întât7.âiaseră să dea un răspuns8'J . 

Acum era momentul ca Viena să pună în aplicare propunerea generalului 
Spleny ca în locul episcopului Dosoftei să fie aşezat "un om cât se poate de învăţat, 

versat în ştiinţele filosofice şi teologice". Guvernanţii nu aveau nici un motiv să 
tulbure iar l in iştea bucovinenilor, aducând un episcop străin. Iar Vlahovici ,  după 
cei trei an i de activitate la seminar, profesor cu mulţi ucenici, era acum iubit şi 
respectat în Bucovina. 

A întâmpinat opoziţie pentru obţinerea scaunului episcopal, cum însuşi 
mărturiseşte şi cu greu a putut urma lui Dasoftei90. Înainte de moarte, episcopul 

Dosoftei Herescu recomandase ca urmaş al său pe Isaia Gh. Baloşescu, ieromonah 
putnean, ucenicul său apropiat. 1-a dăruit chiar şi odăjdiile şi insemnele pentru 
treapta de episcop. Dar Curtea de la V iena nu şi-a dat acordul91 • 

Congresul naţional bisericesc propunea ca episcop al Bucovinei pe Antioh, 
fost egumen al Mănăstiri i Suceviţa, cunoscător al l imbilor slavonă, latină şi 

x? lsidor Onciu l ,  op.cit. , p. 57-58; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 47. 
xx Mircea Păcurariu, Listele cronologice . . .  , p. 529-530. 
�� lsidor Onciul ,  op. cit. , p.  58, 59 şi 62. 
�" Ibidem, p. 1 05-1 06. 
� 1  Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documellle, 1393-1849 (in continuare 

DTDS). Bucureşti. 1 983. p. 490: Ion Nistor. Istoria Bisericii . . . . p. 'B :  M. Iacobescu. nin istoria 
Hm·o•·mei. p. 2lJ7. 
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germană. D�r la o lună de ta. desfăşurarea congresului, împăratul numea episcop pe 
ieromonahul Dani i l  Ylahovici92. După ce a fost ridicat la treapta de episcop şi 
hiroton i t  la Karlowitz, împăratul Iosif al l l �lea 1-a cinsti t cu rangul de baron9·1 . 

Episcopul, Dani i l  a mutat şi seminarul la Cernăuţi, găsind de data aceasta 
spaţiu la reşedinţa episcopală. 

Vlădica Vlahovici  1-a avut vicar pe arhimandritul Isaia Baloşescu94 cu care, 
aşa cum vom vedea, a fost bun prieten şi colaborator. 

Despre real izări le şi insuccesele lui Dani i l  Ylahovici  vom vorbi în capi tolele 
următoare. 

După o păstorie de 33 de ani a Episcopiei Bucov inei, bolnav şi bătrân, în 
vârstă de aproape 83 de ani, episcopul Dani i l  a murit la băile de la Dorna, unde a 
mers să-şi îngrijească sănătatea, la 20 august 1 822. A fost înmormântat la 
Mănăstirea Dragomirna95 . 

Activitatea şcolară 

Ne-am ocupat cu altă ocazie de Academia de la Putna şi de activitatea ei în 

secolul al XVlll-lea. Am schiţat atunci prima perioadă de înflorire a Şcoli i  putnene 
în acel secol sub conducerea învăţatului călugăr Antonie9h. Sub îndrumarea sa 
Şcoala putneană a dat renumiţi "absolvenţi": mitropoliţ i i  Iacob Putneanul, Gavri il 
Cal imah şi Leon Gheucă; episcopii Dosoftei Herescu şi Amtilohie al Hotinulu i ;  
arhimnadritul Vartolomeu Măzăreanu; egumenii Venedict a l  Moldoviţei, Metodie 
de la Salca, Mac arie de la V oroneţ, An tim . de la Humor, poate Antioh al 

Moldoviţei şi Meletie Ghica de la I l işeşti97. 
· 

A urmat a doua perioadă de înflorire a Academiei putnene, sub conducerea 
arhimandritului Vatolomeu Măzăreanu98. 

')2 Egumenul Suceviţci, Antioh (Antohi), împreună cu ceilalli egumeni bucovineni. rupsese 
orice relaţie cu episcopul Dosortei, la 25 martie 1 785. Apoi, la scurt timp, toţi aceşti cgumeni au 
trecut în Moldova. Ei se arătaseră duşmani declaraţi faţă de stăpânirea austriacă şi faţă de reformele 
sale bisericeşti. A�a că nu putem gândi că propunerea congresului bisericesc din martie 1 789, putea fi 
luată în calcul de guvernul de la Viena. Vezi Isidor Onciul, Fondul religionar . . . , p. 1 45; N. Iorga, 
Istoria Bisericii . . .  , voi. I I ,  p. 1 72;  Nestor Vornicescu, Arhimandrit Venedict Teodorovici, egumenul 
Moldovifei, 1 769-1785, M.M.S. ,  XXXIX,  1 963, nr. 7-8, p. 527-528. 

Y. M. Păcurariu, I.B.O.R., voi. I I I ,  p. 1 84; M. lacobescu, op.cit., p. 1 72. 

�� Arhimandritul Isaia Baloşescu a candidat în 1802 pentru ocuparea scaunului episcopal 
vacant la Sibiu, iar între 1 8 1 5- 1 8 1 6  pentru scaunul episcopal de la Arad. Vezi Gh. 1. Moisescu şi 
colab . ,  op.cit . . voi I I ,  p. 324 :  M. Păcurariu, I.B.O.R., voi. III, p. 65 şi 80. 

�5 Ilie Corfus, op.cir. , p. 1 1 9- 1 2 1 :  DTDS, p. 572: Isi dor Onciul, Ceva despre mersul . . .  , p. 1 74. 

9� C Cojm;am, Contribuţii lc1 i11toria invăţământului . . . ; ldem, Starea culturală g nwnahişnwlui . . . . 
p. 1 10 �i nota 5: 1. Nistur. /�·furia Hunwi11ei, p. 25; Nestor Vomicescu, OfJ.I.il. , p. 5 1 3, nota 3 2 .  D(;spre 
acest Antonie s-a scris putin şi ar meriiH sli se mai scrie. "' C. Cojm:ilru, Starea cu/rurală a monahismului . . . , p. 1 4 1 ,  cu bibliografio: ş i  note. "" h.h:m, Contribuţii la srarea fnvăţamântllllll . . . . . cu bibl iugralic �i nutele 2�-3 1 . 
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Am susţinut că activitatea Şcoli i  putnene a continuat şi după anul 1 78699, 
chiar dacă nu la nivelul academic pe care-I avusese înainte. 

Nu înţelegem de ce unii autori intercondiţionează activitatea Şcolii putnene 
de cea a Seminarului (Şcolii clericale) de la Suceava ( 1 786). S-a susţinut astfel că 
Academia de la Putna s-a mutat la Suceava, sub Daniil Vlahovici 100. S-a spus de 
asemenea că infiintarea Seminarului clerical la Suceava a însemnat închiderea 
definitivă a Academ

.
iei putnene101 . 

În real itate. cele două şcoli şi-au avut mersul şi evolutia proprie .  Şcoala de la 
Putna şi-a continuat existenţa ca o simplă şcoală mănăstirească, făcând importante 
servic ii culturii bucovinene la începutul secolului al XIX-lea. În anul  1 794 sau 
puţin mai înainte se pomeneşte un diacon Il ie, dascăl din Sf. Mănăstire Putna. ce a 
făcut o traducere din limba greacă102. În prima j umătate a secolului al XIX-lea, 
când gubern iul de la Lemberg germaniza şi catoliciza învăţământul primar 
bucovinean, -:lovezile despre Şcoala de la Putna se înmulţesc 10' .  Aici a învăţat şi 
lrac lic Porumbescu, care mărturiseşte că "din această carte [învăţată în mănăstiri 
n.n . ]  n-ajungeau bărbaţii prea învăţaţi, dară cărturari săteşti şi dascăli [învăţători, 
n.n. ]  tot ajungeau"104• 

Am văzut că Şcoala clericală (Seminarul) care s-a deschis la Suceava în 
1 786. era prevăzută în planul de culturalizare al Austriei .  Cel rânduit să organizeze 
şcoala, ierornonahul învăţător (profesor) Daniil Vlahovici, se afla în Bucovina la 
1 0  mai 1 7861 05 . 

La 29 apri lie, acelaşi an, s-a promulgat Regulamentul bisericesc (şcolar) din 
Bucovina, care era o extindere şi adaptare la cerinţele locale ale Planului general 
pentru şcolile germane din anul 1 774 . Acest regulament laic iza şcoala şi o scotea 
de sub tutela Bisericii 1 t16• Vom constata că atât episcopul Dosoftei Herescu, cât şi 

�·1 Arhimandri tul  Vartolomeo Măzăreanu a plecat in Moldo' a după anul 1 78 3 .  Vezi DTDS. 
p.  460. doc. 1 389: Teo li lcat Ciobâcă. Contribuţii la istoria Mănăstirii Putna. tgumenii. ,.Teologic 
şi via!ă ... I l  ( LXVI I I ). 1 992. nr. 8- 1 0. p. 1 1 8 .  Seminarul (şcoala c lcricală) de la Suceava s-a deschis 
in 1 7H6. 

1 1" 1  Petru Rezuş. Profesorul' Vasile Găină. Omul şi opera sa. Cincizeci de ani de la moartea sa, 
M.MS. XXXIII ,  1 957, nr. 1 -2, p. 1 27- 1 28; M. Şcsan. Biserica Sf ILie Suceava. M.M.S. ,  X X XV, 
1 959, n� l -2, p. 86. 

1 0 1  Ion N istor, Istoria Bucovinei, p. 46-47: 1 .  Goraş, Învăţământul românesc în Ţinutul Sucevei 
( 1 775- 19 18). Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 1 975. p. 32:  Despre desfiinţarea Academiei 
putnenc de către autorităţi ic austriece in 1 778 vezi M. lacobcscu. Isaia Baloşescu, "Analele 
Rucnvin�i", un IV, 1 997 , nr. 1 ,  p. 14. w2 Paul Mihai l ,  Manuscrise romaneşti din bibliotecei !<lttropoilei ,\4oldovei (//) , M . M . S . ,  1 .. 1 .  
1 975. 1\1. 1 -2 .  p. 1 35- 1 35.  

",,. M .  lm:obcscu. /Jin i.um·ia llucm·uzt>i, p. 2R4; OTDS , p. 564. 
'"·' Nicolae Cârlan, Jraclie Porumbescu (o prezentare monograjict,), .,Suc.cnvn", I X ,  1 '!1:�2, 

fl· J20-:U I .  
"" Gh. C. Mnldnvcanu, op.cit . .  p. 46. 
1"1' Ion N i  stor. Istoria Bucol'int!i, p. 43:  lstoriu îm•iiţtinuintului din România. voi .  1 .  Bu�:un:şti. 

l lJX \ . p 2 6 1 -262. 
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urmaşul său, episcopul Dani i l  Y lahovici, a u  vegheat ca Seminaru l (Şcoala 
c lericală) să depindă de Biserică. Fondul rel igionar din Bucovina, creat acum, avea 
menirea "să acopere toate cheltuielile pentru Biserică şi pentru şcoală, pentru 
binele clerului ,  al rel igiunii şi al omeniri i" 107 .  

În activitatea reformatoare şcolară a fost impl icat şi boierul Vasile Balş 1 0H .  
S-a încercat în 1 786, imediat după venirea lu i  Daniil V lahovici, deschiderea 

seminarului la Rădăuţi, în fostele clădiri ale Episcopiei .  Dar în târgui Rădăuţi lor, fi ind 
mai mult sat decât oraş, nu se puteau procura cele necesare vieţii elevilor seminarişti 
(sau, cel puţin, aceasta era motivaţia episcopului Dosoftei). La fel s-a susţinut că în 
Cernăuţi nu se poate aşeza şcoala din lipsa unui spaţiu pentru aceasta109•  Au fost voc i 
care au susţinut că seminarul s-a deschis la Mănăstirea Sf. I l ie de lângă Suceava 
(ctitoria din anul 1 488 a binecredinciosului voevod Ştefan cel Mare şi Sfănt)1 10 .  

În realitate, şcoala s-a deschis la Suceava, în chi l i i le Vechi i  M itropol i i ,  aşa 
cum am arătat. Sunt destui istorici bucovineni care susţin acest adevăr: l s idor 
Onciu l 1 1 1 , lon l .  Bumbac şi Gr. Hal ipa 1 1 2, I. Zugrav 1 1 3, P. Rezuş 1 1 4, N. Grămadă 1 1 ' 
şi alţi i .  De altfel ,  şi documentele contemporane dovedesc acelaş i  lucru1 16 .  

De ce a fost aleasă Suceava în locul Rădăuţiu lui şi a Cernăuţiului? Sau de ce 
episcopul Dosoftei Herescu s-a încăpăţânat să susţină aşezarea şcol i i  clericale în 
chi l i i le Vechi i  M itropoli i? 1 1 7  

Ce oferea Suceava? 

1 117. 1on Nistor, op.cit. , p. 43. 

111H Vezi nota 3 6: El propunea in 1 780 să se înfiinţeze în Bucovina şcoli  în care să st: predea cu 
preponderentă l imba latină ( această propunere se potrivea cu cea a generalului Splcny) .  Vezi Vasik 
Bal�. op.cit. , p. 49-35 1 .  

1 1�1 I si dor Onciul.  Ceva despre mersul . . .  , p. 53 .  1 10 Ion Nistor, op.cit .. p .  46 şi 48; Costca Erast, Mănăstirea Sf Ilie, 1 940, p.  79: M. Şcsan. 
op. cit. , p. 80--86. La Mănăstirea Sf. Ilie a functionat, ca la  toate mănăstirile. o şcoală mănăstirca�că. pc 
care arhimandritul V artolomeu Măzăreanu a vizitat-o, in calitatea sa de inspector şcolar. Vezi D. Dan. 
l 'arto/omeu Mă::ăreanu, Bucureşti, 1 9 1 1 ,  p. 65 şi 75. Dar. citându-1 probabil pe Ion Nistor, /Jtcma 
Bisericii . . . . p. 28. multi cercetători contemporani sustin că Seminarul lui V lahovici a functionat la 
inceput la Mănăstirea Sf. I l ie. Vezi 1 .  V. Goraş, op.cit. , p.  1 38; M .  Păcurariu. I.B. O. R  . . voi. I I I .  p. 1 H 3 :  
ldem, Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu (1 786-1 986), Sibiu. 1 9H7, p. 1 2 : 
M. Jacobescu, Din istoria Bucovinei, p. 280; Gh. C. Moldoveanu, op.cit. , p. 24. Toate aceste po1. i ! i i  .111 
fost prezentat�: pe larg în studiul nostru Contribuţii la istoria invăţământului clerical in Rucovin:1. 

1 1 1 Ceva de�pre mersul . . . , p. 53. 
1 1 � Op. cit. , p.  1 6. 

I L' Biserica Sfântul llie de lângă Suceava. M . M.S. ,  XLV, 1 969, nr. 1 0-- 1 2, p. 655-656. 
1 1 4 Op.cit. , p. 1 27- 1 28; ldem, Din istoria învăţământului teologic din Moldova de Nord 

Scoala duhovnicească de la Putna, M.M.S . ,  XXXVII,  1 96 1 , nr. 1 -2,  p. 22. 
1 1 �  Op. cit. , p .  874. 1 1 � V ezi pe larg în studiul nostru: Contribuţii la istoria învăţământului . . .  1 1 7 Episcopul Dosoftei Herescu intiinţase î n  1 780 l a  Suceava şi o Şcoală normaliccască. c u  

cheltuiala sa. şcoală c e  a functionat mult timp. V ezi 1 .  7.ugrav. Când am fost la Rădău(i de 'nvătam 
carte, M . M .S. ,  X L I I I ,  1 967, nr. 3-4, p. 307-308; ldem. Un vechi manuscris cu . . lstoriipersăşti "  din 
bihlioteca Mănăstirii Sf Ioan cel Nou de la Suceava, M . M .S . ,  XLI I I ,  1 967, nr. 1 1 - 1 2 , p. 702-705. 
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Catedrala vechi i  mitropol i i  funcţiona ca metoh al mănăstirii Dragomima. Aici 
fuseseră readuse moaştele Sf. Ioan cel Nou. Prin aşezarea aici a şcol i i  clericale, 
funcţionarea ca mănăstire era asigurată (încă o aşezare monahală câştigată). 

Episcopul ortodox, nebănuind toate intenţi i le stăpânirii austriece, avea tot 
interesul să ţină şcoala clericală mai la marginea provinciei, ferită de och ii 
administraţiei austriece catol ice. 

Erau spaţii suficiente în chi l i i le catedralei pentru şcoală şi pentru cazarea 
profesori lor şi a elevi lor. 

Aici era serviciu divin permanent, după pravila mănăstirească, aşa că elevii 
aveau posibil itatea să facă practică (Tipic bisericesc, Liturgică, Muzica psaltică). 

Prin aşezarea în vechea mitropol ie a Seminarului, episcopul Dosoftei căuta să 
dovedească credincioşi lor bucovineni că această şcoală e curat ortodoxă, aşa cum 
am văzut că a motivat el şi într-o scrisoare pastorală. 

În pofida despărţirii fraţi lor de fraţi, Suceava păstra legături trainice cu 
l\1itropolia Moldovei şi datorită moşi i lor din jur, proprietăţi ale mitropoliei 1 1 8 •  
M itropol iţ i i  Moldovei erau patroni ai catedralei vechii m itropoli i  d in Suceava1 1 9 . 

Bucovinen i i ,  ortodocşi din tată-n fiu, aflând că la Seminarul nou înfiinţat a 
venit un profesor de pe alte meleaguri şi temându-se să nu fie traşi în cursă spre 
.,papistăşie" de stăpânirea catolică austriacă, refuzau să-şi trimită copi i i  să înveţe în 
această şcoală. Dar am văzut că episcopul Dosoftei Herescu, prin scrisori pastorale 
repetate, le-a spulberat temerile. Mai mult, chiar egumenul Mănăstiri i Dragomirna 
( de care depindea oficial catedrala din Suceava) face un gest de încurajare a 
Seminarului .  El trimite aici la studi i  doi tineri călugări, dintre care unul, Gheorghe, 
era fiul său. Celălalt se n umea Alexandru Marenici 1 20• 

O altă problemă care, din păcate a rămas neelucidată, este cea a l imbii de 
predare în Şcoala c lericală. E adevărat că în anul 1 774 generalul Spleny propusese 
ca la seminarul ce se va înfiinţa să se predea în l imba germană. Apoi guvernul a 
aprobat la Suceava funcţionarea unei şcol i  germane (nu seminar) 1 2 1 • Derutaţi de 

1 1 � 1. Zugrav, Legăturile Mitropolitului Veniamin Costachi cu Mtinăstirea Sf Ioan cel Nou din 
Suceava, M.M.S., an XLIII ,  1 967, nr. 1 -2, p. 1 05-1 1 3 . 

1 1 Y În anul 1 828 mitropolitul Veniamin Cosatachi avea să înfiin\eze aici, pe cheltuiala sa, o 
�coală de cântăreti bisericeşti, care mai functiona în 1 843. Vezi 1. Zugrav, O veche şi puţin cunoscută 
şcoală de cântăreţi bisericeşti la Biserica mitropolitană Sf Ioan cel Nou din Suceava, M .M.S, XLIX, 

nr .  1 -2, p. 1 28. 
120 DTDS, doc. nr. 1 478 din 1 5  iulie 1 786, p. 486-487. 
1 2 1  Istoria învtiţtimântului din România, voi. 1, p. 259. Deoarece s-a vehiculat mult ideea de 

german il'.are a Bucovinei, redăm, fără comentarii, poziţia critică a academicianului Radu Grigorovici: 
.. Este evidentă dorinta lui Spleny ca Austria să dispun!!. la toate nivelele de posibilitatea folosirii 
limbii germane ca limbă de stat cunoscută de orice locuitor, ceea ce este interpretat fie ca o conditie 
necesară pentru guvernarea unui stat multinational - cum au procedat Anglia şi Franta în coloniile lor 
- fără intentii de germanizare culturală şi lingvistică sau chiar de deznationalizare a întregii populatii 
a Bucovinei. fie că a nutrit acest din unn!i ţel - aşa cum a procedat şi a reuşii partial Rusia. Oricum, 
inJi li.:n;nl �:arc ar ti fost i ntent i i l e  inl im" "'" l u i  Splcny. al cArui sâng.o maghiar pare <!1 nu se fi facui 

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



2 1  Daniil V lahovici -- episcop al Bucovinei 63 

aceste informaţi i ,  I .Y .  Goraş122, M .  Iacobescu 1 23 şi alţi i 1 24 au considerat că la 
Seminar s-a predat în l imba germană, blamând această situaţie. Dar la Seminarul 
clerical bucovinean s-a predat întotd�auna numai în l imba română, cum recunoaşte 
în alt loc I .Y .  Goraş 1 25 .  În ciuda unor mari greutăţi, acest Seminar ortodox a adus o 
contribuţie importantă la naşterea învăţământului românesc în aceste locuri. Dacă 
în celelalte şcol i  existente în Bucovina s-a introdus treptat învăţământul în l imba 
germană, "numai în şcoala catehetică sau clericală, înfiinţată la Suceava în 1 786 şi 
strămutată la Cernăuţi în anul 1 789, în care creşteau vi itori preoţi, cantorii 
bisericeşti şi, la început, învăţătorii ,  se mai învăţa româneşte"1 26 . 

Şcol i i  de care ne ocupăm i s-a dat diferite denumiri :  seminar, şcoală clericală, 
şcoală teologică, şcoală catehetică sau catehicească. Sensul acestei ultime denumiri 
diferă de cel al şcol i lor de cateheţi din Moldova. Şcoala clericală bucovineană mai 
era numită şi aşa, pentru că acolo se preda Catehismul (Învăţătura de credinţă 
ortodoxă). De fapt se preda un curs general de teologie, probabi l  un compendiu 
real izat de profesorul Ion Raici de la Karlowitz127• Desigur că acest curs cuprindea 
şi elementare noţiuni bibl ice, . de morală, de apologetică etc. Apoi, în şcoala 
clericală elevii mai erau formaţi şi în deprinderea cântării  bisericeşti (muzica 
plastică bizantină) şi a cunoaşteri i  rânduieli lor şi însemnătăţi i  sluj belor bisericeşti 
(tipic şi l iturgică). Deoarece şcoala scotea şi dascăl i (învăţători) săteşti. desigur că 
se punea accentul pe caligrafic, citirea corectă şi calculul aritmetic1 28 .  

Şcoala clericală suceveană se deosebea de Academia putneană prin 
structurarea ciclului de şcolarizare şi a materialului de predat. Şcoala îşi desfăşura 
cursurile pe durata de trei ani ,  deci cu trei clase de studii d iferite, cu examene 
anuale şi cu examen de absolvire, susţinut în faţa Consistoriului eparh ial,  constituit 
cu această ocazie în comisie examinatorie. Cursurile începeau la 1 octombrie şi se 
încheiau la 30 iun ie, luni le de vară fiind pentru vacanţa elevilor129. 

totuşi apă, germanizarea populaţiei Bucovinei nu a avut loc, cum se poate constata astăzi. dar 
cunoaşterea limbii germane a fost fără îndoială de enorm folos intelectual ilor români din Bucovina 
pentru a-şi lărgi orizontul cultural". Radu Grigorovici, op. cit. , p. 228. 

1 22 Op. cit. , p. 65 . 

m Din istoria Bucovinei, p. 28 1 .  
1 24 De pildă Gh. C. Moldoveanu, op. cit. , p. 24, care se contrazice, arl!tând, la p. 42, că la 

Seminar se preda româneşte. 
1 25 Op.cit. , p. 32. 
1 26 lorgu G. Toma, Şcoala românească. Societate culturală in Suceava, Suceava, 1 908, p. 1 2; 

Gh. C. Moldoveanu, op.cit. , p. 42. 
1 27 Vezi nota 83 .  
m Episcopul de la Sibiu, Gheeon Nichitici ( 1 7&4-1 788) a fost vicar a l  Bucovinei. ş i  el 

absolvent al Şcolii teologice de la Carloviţ, cerea o situaţie minimal!! în conformitate cu normele 
acestei şcoli. adică preoţii ortodocşi transilvăneni sa ştie: cetania, scrisoarea, cântarea, rânduiala 
bisericească şi catchismul ( 1 .  Lupaş, op.cit. , p. 1 26). Aşadar, şcoala clcricală de la Suceava era o copie 
fidelă a vestitei şcoli de la Carloviţ. 

1 2Y Isi dor Onciul, Ceva despre mersul . . . p. 54 -62. 
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Orele de catehism din orarul zi lnic, de predare şi de seminarizare se 
intercalau cu cele de muzică bisericească şi de practică l iturgică, prin participarea 
la sfintele slujbe zi lnice de la catedrala mitropolitană. Pentru real izarea acestui 
program era nevoie de învăţător (profesor) şi de doi preparanzi, pentru a se putea 
real iza simultaneitatea orarului la cele trei clase. 

Ni s-a păstrat un atestat (certificat de absolvire) de la seminarul lui V lahovici .  
Deşi este într-o perioadă mai târzie, socotim necesar să-i redăm aici conţinutul 
pentru a i lustra cele spuse de noi mai sus: "Precum arătătorul acestuia, încuvi inţatul 
cleric. anume Mihail Mascul, născut în satul Băişăşti i ,  de la începutul cursurilor 
învăţăturii acestor trei ani trecuţi, adecă de la 1 = le septembrie 804 până la sfârşitul 
lui septembrie 807 [data când consistoriul  a ţinut examenul - n.n . ]  întru aceasta de 
aice a episcopeştii K.K.  Bucovinei clericească şcoală cu si l inţă au petrecut. ş i  
precum toate examenuri le acestor obişnuite cursuri aşa ş i  acest de pe urmă examen 
al acestor trei ani foarte bine au făcut, ajungând la agon isinţa de azi pus ca 1 = le 
purcedere întru învăţătură, precum şi cu purtarea datori i lor şi întru nărav cu bună 
cuvi inţă, s-au arătat şi prin aceste către pri imire darului preoţiei spre alegere (că) 
este gătit, cu aceasta să adevereşte. 

Datu-s-a în rezedenţia episcopii noastre la 8 iunie 727 mai una mie opt sute zece. 
Dan i i l  Vlahovici ,  episcop m. p. 
lgnat Hakman, m. p. ,  protosingel und Lehrer" 1 '0• 
Regulamentul bisericesc (şcolar) din 1 786, despre care am amintit, prevedea 

ca până la crearea unui Institut de Studi i  Teologice la Cernăuţi, Consistoriul 
episcopal să trimită anual câte patru tineri la Lemberg, care să studieze la şcol i  
romana-catol ice sau grcco-catol ice, filosofia  şi teologia. Întorşi în Bucovina. e i  
trebuiau să functioneze ca preoţi ortodocşi (ş i ,  desigur, şi ca profesori ) .  Atât 
episcopul Dosoftei Herescu cât şi mitropol itul Moise Putnic de la Karlowitz s-au 
împotrivit, văzând aici un pericol al extinderii cato l icismului în Bucovina1' 1 •  Astfel 
s-a înfi inţat Şcoala clericală la Suceava. 

Învăţătorul Danii l  Vlahovici ,  după ce au apărut an i i  Il şi I I I  de studiu, a 
trebuit să-şi găsească două ajutoare (preparanzi sau pedagogi). Ion Budai-Deleanu 
arată că aceşti preparanzi erau fără metodă, leneşi, pătimaşi şi corupţi m. 

Încercăm, în continuare, să prezentăm pe principal ii preparanzi care au 
activat la Seminar între anii 1 788- 1 8 1 7 .  

Petre Vlahovici, fiul lui Daniil V lahovici, fie că a venit la Suceava odată cu 
tatăl său, în 1 786, fie că a fost chemat din S lavonia în 1 788. Îl aflăm preparand la 
Suceava în 1 788 şi la Cernăuţi în 1 789, la mutarea Seminarului. El funcţiona la c lasa 

nu Nicolae Grămadă. Preoţii slujitori din satul Zahareşti - Suceava de la 1 778 până la 1 925. 
M M . S . ,  XXXVI, 1 960, nr. 7 -8, p. 47 1 .  

D l  Gheorghe C. Moldoveanu, op.cit., p. 24. 
n� 1. Budai-Dcleanu. op.cit. , p. 423-425. 
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a I I-a şi era plătit cu 9 florini pe lună1 33• Bănuim că avea peste 20 de an i (dacă tatăl 
său avea la ven irea la Suceava 47 ani). Îşi va fi făcut şi el studi i le la Şcoala teologică 
de la Karlowitz, cu profesorul Ioan Raici. Nu avem alte informaţii despre el .  

. 

Gheorghe Popovici; cunoscut mai târziu sub numele de Ghenadie Platenchi, 
este preparand la Seminarul de la Suceava tot din anul 1788 1 )4 •  Ion Nistor1 35 şi Mih�i 
Iacobescu 1 36 ne informează că Ghenadie Platenchi şi Moise Popovici au fost aduşi de 
la Karlowitz, în 1 788, ca profesori sau pedagogi, să-I ajute pe Dani i l  Vlahovici .  

Datele pe care le-am adunat despre acest Popovici - Platenchi sunt 
contradictori i .  Iată ce ar rezulta: 

S-a născut la Hotin, în anul 1 7691 37 •  Aşadar, când a fost chemat ca preparand 
la Suceava avea 1 9  ani. Nu ne miră vârsta tânără, deoarece în 1 778 Isaia Baloşescu 
fusese propus profesor la Putna la numai 1 2  ani 1 38. Nu ştim unde şi-a făcut studii le .  
Observând însă relaţi i le sale ulterioare cu mănăstirea Putna şi cu episcopul I saia 
Baloşescu, presupunem că a studiat la Academia Putneană şi poate 1-a avut, din 
1 778 şi pe Isaia ca profesor1 w. În această situaţie, el i-a fost i mpus lui  Dani i l  
Vlahovici ca  preparand de bătrânul episcop Dosoftei .  

Tânărul Gheorghe Popovici s-a impus în  faţa profesorului  V lahovici  prin 
cu ltura sa. În anul 1 789, când V lahovici  ajunge episcop şi mută Seminarul la 
Cernăuţi el pune conducător interimar al acestei şcol i  pe Gheorghe Popovici .  
Deoarece avea salariu mic, de numai 9 florini pe lună, episcopul Dani i l  propune 
guvernului ca acest tânăr profesor - avea 20 de ani - să fie primit într-o mănăstire, 
ca să beneficieze şi de salariul de călugăr1 40. 

Este primit în monahism şi funcţionează ca profesor la Seminar până în anul 
1 799. În acest an este hirotonit ieromonah de episcopul Dani i l  şi  aşezat egumen la 
mănăstirea Suceviţa14 1 .  Primeşte pe rând demnităţi le de protosinghel ş i  arh imandrit. 
În anul 1 8 1 7  primeşte la Suceviţa vizita împăratului Francisc 1 1 42 . 

Ajuns episcop al Bucovinei ( 1 823- 1 834) I saia Baloşescu profită de un bun 

prilej apărut în 1 836 şi-1 transferă pe Ghenadie Platenchi de la Suceviţa la 

� � �  lsitlor Onciul ,  Ce l'a despre mer.wl . . .  , p. 59, l 04. 

u� Ibidem, p,. 59. 

1 3' Istoria Bucovinei, p. 47 -48. 

� �� /)il! istoria Bucovinei, p. 28 1 ,  302. 
1 17 Tcolilact Ciobâcă, op.cit. , p.  1 22- 1 23 .  

L'M ls1dor Onciu l ,  op. cit. , p. 4, nota 1 .  
1 �'J Neamul Baloşeştilor era tol din Hotin (DTDS. doc. 1 678. p .  540). Poate tatăl lui Isaia. 

preotul Gheorghe Baloşcscu din Putna, să-I fi adus şi pe acest tânăr la academia de aici. 
1 10 lsidor Onciul, op. cit., p. 1 04. Aşadar, în anul 1 789, Gh. Popovici nu era călugăr. Teoti lacl 

Ciobâcă. (op.cit . . p 1 23 )  susţine că Gh. Popovici-Platenchi a intrat în obştea Mănăst iri i Solca în 1 7H7 . 

Dar la acea dată Solca nu mai functiona ca mănăstire. Iar pe el îl găs1m prcparand mirean la Suceava 
şi Cernăuţi .  în 1 788- 1 789. 

141 Tcolilact Ciobâcă. vp. cit. , p. 1 23 .  
1 4 2  DTDS, p. 56 1 -562; M. 1acobescu, Din istoria Bucovinei, p. 302. 
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egumenia Mănăstirii Putna143. Conduce ca bun gospodar această mănăstire până în 
1 83 7, când se retrage din ascultarea de egumen, vieţuind mai departe la Putna până 
în 1 843, când a murit. A lăsat mănăstirii multe cărţi din bogata sa bibliotecă144. Pe 
lângă însărcinarea ca egumen, el a fost în acelaşi timp şi un bun profesor la şcoala 
ce funcţiona încă la Putna. L-a avut elev, printre alţi i ,  pe Iraclie Porumbescu 145 • 

Printre preparanzi i  Seminarului bucovinean este pomenit şi Moise Popovici .  
Se susţine că a fost adus ş i  e l  de la Karlowitz în anul  1 788 146• În realitate el  venise 
d i n  Ardeal .  Nu ştim cât a stat şi ce a făcut în Bucovina. Mai târziu pe preotul 
ortodox Moise Popovici îl întâln im profesor la Gimnaziul din Beiuş, înfiinţat în 
anul 1 828 1 47 . 

Călugării  Serafim şi Melchisedec Lemen i (Lemny, Lemeny). ardeleni, au 
funcţionat pe rând ca profesori la Seminarul bucovinean . S-a spus că au fost aduşi 
la Seminar pe când acesta funcţiona la Suceava şi că ulterior s-au stabil it ca 
vieţu itori la catedrala fostei mitropol i i 1 48 •  

Pe Serafim Lemeni î l  aflăm ca al doilea învăţător (profesor) la Seminar în 
anul 1 805 1 49 . El a murit în anul 1 808 şi în locul lui a fost num it monahul 
Melch isedec Lemeni 1 50 care, în 1 809, era învăţător şi protodiacon 1 5 1 •  Credem că a 
funcţionat până Il\ desfiinţarea şcol i i ,  deoarece la 1 9  decembrie 1 8 1 7  era 
protosinghel la catedrala vechi i  Mitropol i i  a Moldovei şi Sucevei 1 52. 

Muzica bisericească era predată, în 1 805, de Constantin Tempovici 
(Tcmpescu) din Suceava, absolvent al acestui Seminar. I-a urmat Chifan Popovici .  
Pe la  Seminar au mai trecut, în postul de al  trei lea învăţător, şi ieromonahul 
putnean Manase Dracinschi, ş i ,  după el, ierodiaconul Veniamin Zaharovic i 1 53 •  

ÎncheieiŢI scurta şi,  probabi l ,  incompleta l istă a sluj itorilor Seminarului 
bucovinean cu Ignatie Hacman, primul profesor al şcol i i ,  din anul 1 805 (mai târziu 
arhimandrit la Dragomima). El şi-a susţinut cu succes la Lemberg examene de 
Teologie Morală şi Pastorală, în vederea numirii sale ca profesor definitiv la 
Seminar1 54 .  

1 43  Teofilact Ciobâcă, op.cit. , p. 1 22- 1 23. 
144 Ibidem, p. 1 23 .  
1 4 5  M. lacobescu, op.cit., p .  1 84. Aşadar, fostul preparand de  la Seminar nu  era lipsit de  cultură 

şi cu deprinderi rele, aşa cum remarca Ion Budai-Dcleanu. Regretăm că această idee eronată a fost 
împrumutată şi dusă mai departe, până şi în manualele şi cursurile universitare teologice (vezi 
M. Păcurariu. I.B.O.R. , voi. I II ,  p. 1 85). 

1 4b Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 47-48; M. lacobescu, op.cit. , p.  28 1 ,  302. 
147 Mircea Păcurariu, /.B.O.R, voi. III, p. 255. 
1 4 H  M. lacobescu, op.cit. , p. 302; DTDS, p. 561-562. 
14� lsidor Onciul, Ceva despre mersul. . . ,  p. I l O. 

· 
1 511 1bidem, p. l l l - 1 1 2. 
1 5 1  DTDS, doc. nr. 1 659, p. 534. 
1 52 Ibidem, doc. nr. 1 760. 
1 53 lsidor Onciul, Ceva despre mersul. . . ,  p. 1 10-1 1 1 . 
1 54 Ibidem, p. 1 1 0. 
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Încă din 1 0  decembrie 1 79 1  episcopul Vlahovici înaintase gubemiului de la 
L iov (Lemberg) - căruia îi era subordonată Bucovina - un plan de reorganizare a 
Seminarului .  El propunea să se predea Dogmatică, Morală şi Omi letică. Se 
răspunse după un an, la I l  decembrie 1 792, că planul nu era bun. Guberniul 
propunea ca toţi candidaţii la Seminar să fie absolvenţi ai Şcoli i  Normale şi să l i  se 
predea în anul 1 Fi losofia şi Fizica, în anul I l ,  Dogmatica şi Morala, iar în anul I I I ,  
Pastorala ş i  Catehetica. De asemenea, să se trimită la  Liov trei tineri ca să audieze 
cursurile de Teologie pentru a deveni profesori. Episcopul răspunse în 6 martie 
1 793 că nu are învăţător pentru F ilosofie şi Fizică; nu se vor găsi tineri să meargă 
la Liov să înveţe la  catolici; chiar de s-ar afla aceşti tineri, localnicii ortodocşi nu 
şi-ar da copi i i  la şcoala condusă de e i .  

Mitropol itul de Karlowitz, Ştefan Stratimirovici, este de acord cu episcopul 
V lahov ici ş i  cu atitudinea acestuia1 55 • 

În anul 1 805 ,  Guberniul de la Liov repeta solicitarea ca Şcoala clericală 
bucovineană să fie ridicată la rangul înalt a l  şcol i lor catol ice din Imperiu. Dar în 
întreg i mperiu nu existau intelectual i  teologi de lege ortodoxă cu pregătire 
înaltă 1 56 . 

Şi totuşi, cu paşi mărunţi, Seminarul a cunoscut o evoluţie. Astfel, în anul 
1 809, Ignatie Hacman a fost însărcinat ca, pe lângă Catehism, să predea Morala şi 
Pastorala. Se introduseră şi prelegeri de Filosofie şi  Fizică, predate de profesorul 
Gimnaziului d in Cernăuţi, Toma Ozurewicz. În 1 8 1 2, la 29 august, Comisia Aul ică 
de Studi i  propusese ca Morala şi Pastorala să se predea după unii autori catolici .  
Dar episcopul Dani i l  Vlahovici, în cal itatea sa de director al Şcol i i  - funcţie pe care 
şi-a păstrat-o tot timpul - interzisese la 25 februarie 1 8 14  ca lgnatie Hacman să 
folosească acele manuale, deoarece nu sunt în conformitate cu scrieri le Sfinţilor 
Părinţi 1 57• 

În acest an, 1 8  1 4, se introduse la Seminar şi un curs de Pedagogie, predat de 
Anton de Marchi, directorul Şcol i i  Normale din Cernăuţi . El era născut în Ardeal şi 
cunoştea bine l imba română158. 

Sem inarul a funcţionat la Cernăuţi, în reşedinţa episcopală1 59 . Deşi ,  prin 
mij loace diferite, atât episcopul Dosoftei Herescu cât şi episcopul Vlahovici s-au 
străduit să păstreze ortodoxia Seminarului .  Herescu considera că cel mai potrivit 
loc pentru Seminar este la vechea mitropol ie  din Suceava, pe când Vlahovici, 
pentru a-1 supraveghea îndeaproape. s-a strâmtorat pe sine şi a făcut loc 
Seminarului în reşedinţa sa. 

1 �5 Ibidem, p. 1 05- 1 07. 

J Sfi Ibidem, p. I l O. 
157 Ibidem, p .  1 1 1 - 1 1 2. 
1 5 "  Ibidem, p. 1 1 2; M. Iacohescu, Din istoria Bucovinei, p. 325-327. 

��� Isi dor Onciul ,  Ceva despre mersul. . . ,  p. 1 04; 1. Zugrav, Profesorul Eusebie Popovici, 
p. 480-48 1 ;  N. Grămadă, Aspecte de viaţă . . . , p. 874, 880. 
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În 1 790 episcopul Dan i i l  a cerut guberniului de la Liov, dar fără succes, un 
edificiu pentru Seminar160 .  Cererea a fost repetată la 1 O decembrie 1 79 1 1 6 1  şi mereu 
în ani i  ce au urmat. Abia în anul 1 804 s-a închiriat o clădire de la un proprietar, 
Senaca. Aici a fost mutată şcoala şi aici a funcţionat până la desfiinţare, în anul 
1 8 1 8 1 62 • 

Dacă in anul 1 786 la Seminar se înscriseseră, cu oarecare teamă, şapte 
elevi 163 (cinci mi reni şi doi călugări), în 1 788 erau 33 164, pentru ca in anul şcolar 
1 798/ 1 790 să fie 1 4 1  elevi ,  din care 3 1  bursieri 1 65• 

Bursele, ca şi salari i le profesorilor, erau plătite din Fondul religionar 
bisericesc. Tot din acest fond primeau burse şi elevi i  merituoşi de la şcol i le 
principale şi normale din Suceava, Rădăuţi, Câmpulung etc. 1 66 

Numărul seminarişti lor a crescut şi în primii  ani ai secolului al XIX-lea, 
pentru faptul că Seminarul era şcoală ortodoxă şi românească. Burs ieri i se obl igau 
ca, in cazul când nu vor avea parohii, să devină cantori b isericeşti 1 67 . 

În anul  1 8 1  O - într-o perioadă când se ducea o politică de catol icizare a 
Bucovinei - guberniul de la Liov propune ca Seminarul să-şi întrerupă cursurile. 
deoarece sunt destui candidaţi la preoţie. Dar Consistoriul cernăuţean răspunde că 
şcoala trebuie să funcţioneze aşa cum este1 68 .  

Am văzut mai sus că duşmanii şcol i i  ortodoxe au încercat să impună manuale 
catolice la diferite discipline teologice. Lovindu-se de înverşunarea episcopului 
ortodox, problema a aj uns până la împărat. Acesta a dispus, în 1 8 1 2. ca episcopul 
Bucovinei să nu mai hirotonească nici un absolvent al şcol i i  c lericale, dacă nu are 
studi i  gimnaziale, l iceale şi fi losofice în l imba germană. În anul 1 8 1 4 bursele 
seminarişti lor s-au redus de la 30 la 1 5 .  

În an ii 1 8 1 5  ş i  1 8 1 6  atât clerul bucovinean cât ş i  episcopul au trimis mai 
multe memorii ,  cerând înfiinţarea la Cernăuţi a unui Institut teologic de tip 
superior. Dar guberniul de la  Liov nici n-a citit memori i le şi a d ispus desfiinţarea 
şcol i i .  În 1 8 1 6  înceta clasa 1, în 1 8 17  clasa a l i-a iar în 1 8 1 8  clasa a I II-a. Şcoala şi
a incheiat activitatea după 32 de ani 169 .  

În  urma insistenţei Liovului şi  Vienei, la 19  septembrie 1 8 1 7 , au fost trimişi 
la studi i la Viena: Iosif Cazievici,  Ioan Grigorovici şi Ştefan Tarnovieţchi, apoi şi 
Eutimiu Hacman. 

1'"1 Isi dor Onciul, Ceva despre mersul . . .  , p. 1 04. 
l h l  lbiâem , p. 1 05- 1 06. 
1r,2 lbiâem, p. 1 09. 
l fiJ Ibidem, p. 57; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 47. 
I M  lsidor Onciul , Ceva despre mers11/ . . . , p. 58-62. 
l r.� Ibidem, p. 1 09. 

l r.r. Gh. C. Moldoveanu, op.cit. , p. 23. 
lr.? lsidor Onciul, op.cit. , p. 1 09.  
l r.H Jbiâem, p. 1 1 1 - 1 1 2  şi nota 1 .  
, ,,,, JbidNII, p. 1 n- 1 1 4 .  M.  Ja.:ohe�cu, "/' ,·it. . p.  303. 
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Episcopul Danii l  a cerut în mai multe rânduri, în ani i  1 8 1 8-1 82 1 ,  înfi inţarea 
Institutului teologic şi a Seminarului. Dar nici nu avea cu cine le înfiinţa. Cererea 
din 1 82 1  a fost ultima, pentru Că după puţin timp Dani i l  Vlahovici a murit 170. 
Înainte de moarte, episcopului i-a mai fost rânduit un pahar de amărăciune. Dacă în 
1 793 se suprimase obligativitatea învăţământului primar1 7 1  ş i  se desfiinţaseră 
numeroase şcol i ,  în 1 8 1 5  s-au desfiinţat alte 30 de şcoli româneşt i .  Printr-o 
ordonanţă imperială i s-a retras episcopului ortodox dreptul de a supraveghea şi a 
îndruma învăţământul din Bucovina. Şcol i le primare româneşti rămase erau 
declarate şcoli catolice şi puse sub conducerea ş i  controlul episcopului ş i  
consistoriului romano-catolic din Lemberg1 72.  

Mulţi I-au acuzat pe episcopul Dani i l  V lahovici că nu s-a împotrivit acestor 
măsuri .  Din cele prezentate până aici şi din cele ce vor urma, dovedim că el a luptat 
cât a putut şi nu ştim dacă, în acele momente critice de intensificare a propagandei 
catol ice, alţii ar fi făcut mai mult. 

Sunt şi glasuri de cercetători nepărtin itori care apreciază activitatea şcolară. 
mai ales cea de la Seminar, a lui Vlahovici . Am prezentat mai sus astfel de 
aprecieri referitoare la faptul că Seminarul a reuşit să păstreze la cursuri le sale 
l imba română173 ş i  că a adus astfel o contribuţie importantă la naşterea, într-o etapă 
nouă, a învăţământului românesc în aceste locuri 1 74 .  

Încheiem acest capitol cu un cuvânt de apreciere a l  lui Isi dor Onciul  ( 1 883 ) : 
"Fiind cea mai înaltă şcoală din Bucovina, ea [Şcoala clericală - n .n . ]  era 
frecventată nu numai de cei doritori a deveni preoţi, ci şi de alţi tineri ce îmbrăţişau 
apoi alte funcţi i ( . . .  ) Şcoala aceasta avu pentru dieceza noastră urmările cele mai 
binecuvântate . Ea începu a împrăştia grosul întuneric care se aşezase greu asupra 
acestei părţi de ţară şi deşteptând, învăţând, luminând, arăta folosul şi trebuinţa 

1 711 lsidor Onciul, Ceva despre mer.ml . . . , p. 1 73;  M. lacobcscu, op.cit. , p. 332 .  
1 7 1  Bucovineanul Dimitrie Ţopa scria în 1 928: .,Posed scrisori şi autografe de la slrăbumcii 

mei.  Sandul şi Ştefan Topa. care au lrăil în timpul de la 1 700- 1 780 în Moldova cea «necivil izală>• � i  
ştiu de altă parte că bunicii mei. Grigoraş şi Vasile Topa. care au Lrăil în timpul de la 1 786- 1 876 s 1 1h  
Austria cea «civilizată». nu mai ştiau deloc carte, devenind analfabeţi într-un stal ai cărui conducălon 
susţineau că răspândcsc cultura în aceste regiuni «sălbatice)>. (Dimitrie Ţopa. Românismul Îll ret:iwlt'<l 
dintre Pru/ şi Nistru dinfosla Bucovină, Bucureşti, 1 928, p. 29. Noi cităm după Gh. C. Moldovcanu.  
op.cit. , p. 92. nola 79). Şi azi se vehiculează în cercuri nemţeşti ideea că. prin cultură. austricci i  au 
creat în Bucovina un om nou, un "homo Bucovinensis". Despre această sintagmă şi despre ră.'ipun�ul 
i ntelectualilor români, vezi: D. Vatamaniuc, Bucovina in vi::iunea a /rei insti/uţii de cerce/are, 

"Analele Bucovinei", 1, 1 994, nr. 2, p. 239-242. 
1 72 Ion Nistor, Istoria Bisericii . . .  p. 39; M. Păcurariu, I.B.O.R. , voi. I I I ,  p. 1 84- 1 !15;  

M. lacobescu, op.cit . .  p. 298. Dar ortodocşii bucovincni au găsit remedi i  împotriva catolicizării, 
apelând la şcolile mănăstireşti, la învăţătorii ambulanţi sau la preoţii din sale, formaţi la Seminarul l u i  
Vlahovici, pentru a-şi instrui copiii (Mihai Iaeobcscu, op.cit., p. 284-285; Gh.  C. Moldoveanu. 
op. cit. , p. 46). 

1 7) lorgu C. Toma, op.cit. , p. 1 2. după Gh. C. Moldoveanu, op.cit. , p. 42. 
174 1. V. Goraş. Ofl.cit. , p. 32. 
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invăţăturii nu numai în cler; Şcoala clericală rupse şi netezi calea spre progres ş i  
cu ltură ( . . .  ) În tot timpul păstoriei sale [episcopul Dani i l  Vlahovici, n .n . ]  a lucrat 
din răsputeri pentru realizarea planului său de predi lecţie, adică pentru ridicarea 
studiului teologic pe trepte pe care îl vedea l a  alte biserici din Imperiu. Împlinirea 
acestei dorinţi fierbinţi însă nu i-a fost dat să o ajungă, dar calea deschisă de 
Herescu şi  bătută de dânsul era atât de netezită, încât când muri, crearea unui 
Institut teologic şi a unui Seminar clerical (internat) era aproape de împlinire" 175. 

Daniil Vlahovici - Bischof der Bukowina 
(23 aprilie 1789 - 20 august 1822) 

(Zusammenfassung) 

Dic von Constantin Cojocaru unterschrieben Studie Daniil Vlahovici - Bischof der Bukowina 
1 2J April 1789 - 20 August 1822) schlăgt eine Auseinandersetzung mit der Personlichkeit des 
Bischofs aus der Perspektivc seiner Rolle in der Entwicklung der Bukowiner Kirche vor. 

m I si dor Onciul. op cit. , p. 1 09, 1 1 5 ,  1 74. 
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T�ATRUL RELIGIOS AL LUI ION LUCA 

NICOLAE CÂRLAN 

1. O situare În context 

În evoluţia teatrului românesc, dramaturgia de inspiraţie religioasă reprezintă 
un mic continent alb, un ·fel  de "terra incognita" în miniatură, întrucât nimeni nu i-a 
consacrat o abordare specială, în cadrul căreia să regăsim izvoare, direcţi i ,  autori, 
teme, motive, titluri reprezentative, modalităţi de tratare artistică. Aceasta şi din 
pricină că însăşi materia specifică domeniului nu s-a arătat suficient de incitantă, 
fie şi numai în ordine cantitativă, pentru a declanşa interesul criticii şi istoriei 
literare care, atrase de seducţia unui fi lon bogat în resurse, să fi avut şansa de a 
întrezări pos ibi l itatea unei explorări cu rezultate, dacă nu spectaculoase, atunci 
măcar notabile şi în măsură să impună sau să confinne. Rezumându-ne doar la 
drama re ligioasă de sorginte creştină ortodoxă, este de observat că o listă 
repertorială abundentă şi relevantă nu poate fi concepută. Aşa, de pi ldă, El isabeta 
Munteanu ,  într-o monografie intitulată Motive mitice în drama/urgia românească, 
abordând un subcapitol special ,  Ipostaze ale mitului cristiL', având ca temă 
întruchipările dramaturgice ale lu i  I isus Hristos, convertit în personaj l iterar, reţine, 
pentru o perioadă de aproape de şapte deceni i ,  doar un număr de douăzeci de titluri, 
de la Irod naţional (Roman, 1 895) de George Radu Medalion, la Iona ( 1 968) de 
Marin Sorescu, dramă în care prorocul d in Vechiul testament apare reprezentat ca 
un "Iisus avant la  lettre"1 • Mai bine o treime din acest "repertoriu" conţine însă 
piese ce "nu depăşesc l imitele teatrului şcolar"2, fi ind prelucrări, adaptări sau, şi 
mai exact, transpuneri, fără personalitate, de motive l iterare recoltate d in culegerile 
folclorice ale lu i  Anton Pann ori G. Dem. Teodorescu. Vifleimul lui V .I .  Popa, 
bunăoară, este "refăcut după j ocurile sfinte populare", cum notează autorul însuşi, 
iar lrozii lu i  Ion Damian nu-i altceva decât "joc sfânt popular", cum se 
menţionează chiar pe coperta cărţii .  

Curios este faptul că, anal izând piese în care motivul bibl ic se 
metamorfozează artistic prin transfigurare, dobândind noi dimensiuni şi 

1 Elisabeta Munteanu, Motive mitice in drama/urgia românească, Bucureşti, Editura Minerva, 
1 982, p. 1 O I .  

2 Ibidem, p .  92. 

A1tale/e Bucovi11ei, VII, /, p. 7 1 -90. Bucureşti, 2000 
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semnificaţii (Drumul magilor de Radu Stanca, Irod împărat, Brezaia şi Solomeea 
de G. Călinescu, I.N.R. l. de Haralamb G. Lecca, Isus de Nicolae Iorga, Mironosiţele 
de D. Şt. Pctruţiu, Cei treizeci de arginţi de Eliza V. Comea, Tăgăduinţa lui Petru 
de B .  Fundoianu, Cântecu/ cocoşului şi Iesle de Şt. Nen iţescu, Trei cruci de Isaia 
Răcăc iuni, La pragul minunii de Vas i le Voiculescu, La farmecul nopţii de Pavel 
Chihaia, Anno Domini de I.M. Sadoveanu, Tulburarea apelor şi Cruciada copiilor 
de Lucian B laga, Iona de Marin Sorescu), autoarea omite, tocmai creaţ i i le lui 
Ion Luca, cel care, după opinia noastră, a înscris în dramaturgia rel igioasă din 
l iteratura română trei d intre pagini le cele mai edificatoare prin piesele Salba 
reginei ( in iţial intitulată Iuda),  Femeia cezarului (in iţial intitulată Evdochia) şi 
Năframa iubitei, chiar dacă (sau tocmai pentru că) irepresibila sa propensiune 
pentru teatrul de inspiraţie istorică îi plasează intriga şi dezvoltarea conflictului 
dramatic în lumea terestră, motivaţii le religioase fiind generate (şi determinate) de 
o întreagă reţea de interese, gânduri şi simţăminte umane, c ircumstanţă în care 
înseşi personajele şi ideile rel igioase apar mai degrabă desacral izate, situându-se, 
dacă nu în teritoriul strict al profanului, atunci ,  cel mult la interferenţa dintre sacru 
şi profan, la întretăierea planului celest cu cel terestru, excepţie făcând, într-o 
anumită măsură, datorită miracolelor care punctează acţiunea (învierea fi icei lui  
Asaf, de exemplu), drama Salba reginei . În acest sens, George Dem.  Loghin 
observase, încă d in  anul 194 1 ,  că "îmbinarea elementulu i  teluric cu cel divin este 
una din temele specifice ale teatrului lu i  Ion Luca. Ea apare în trei lucrări dramatice 
care trebuie considerate ca operă de căpetenie a autorului nostru: Femeia cezarului, 
Salba reginei şi Năframa iubitei. Întretăierea planului celest cu cel pământesc 
devine astfel  mai mult decât o simplă temă preferată, devine însăşi esenţa teatru lui 
lui Ion Luca"�, adică - suntem obl igaţi să precizăm - a pieselor de teatru cu subiect 
sau cu impl icaţi i religioase. 

II. De la Salba reginei la Salba suferinţei lui Iisus 

Până să ajungă la lumina tiparului,  în anul 1 947, drama christică Salba 
reginei a trecut prin anumite peripeţii elocvente pentru istoria l iterară ca şi ,  mai cu 
seamă, pentru b iografia autorului care, descoperindu-şi târziu vocaţia de dramaturg, 
a debutat editorial la vârsta de 39 de ani ,  iar scenic, peste un an. În cea d intâi 
variantă a sa, prima piesă a lui Ion Luca, reprezentată pe scenă, purta titlu l /uda din 
Cariot şi ,  cu acelaşi subiect, avea o structură sensibi l  diferită faţă de aceea finală, 
t ipărită. Încredinţată, în 1 932, Teatrului  Naţional din Bucureşti şi respinsă de 
comitetul de lectură, ulterior piesa a fost, la intervenţia lui  Octavian Goga, admisă 
în repertoriu, cu cond i\ia de a fi st i l i:t.ală în mod adecvat de un om de teatru 

1 George Dem. Loghin, Drama111rgi contemporani. Ion Luca, .. Moldova", laşi, V. nr. 1 0 1 0, 
1 O-I l ianuarie .  1 944. p. 3 .  
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experimentat, misiune asumată de G. C iprian, actor şi dramaturg consacrat4• Cum 
modificările succesive operate de acesta n-au ţinut în total itate seama de convenţia 
intervenită între părţi şi cum, după câteva prelucrări, C iprian îşi revendica public 
patern itatea exclusivă a lucrării, Ion Luca sesizează, în pragul premierei, direcţia 
teatrul ui, solicitând scoaterea piesei din repetiţie. Până la urmă tensiunea se 
aplanează şi G. Ciprian se mulţumeşte cu postura de coautor şi regizor artist ic, 
inlerpretând, în turneu (altemându-1 pe G. Calboreanu) rolul titular (Iuda). i ar 
debutu l absolut al lui Ion Luca în dramaturgie se soldează cu un veritabi l  trium l': 
Marele Prem iu al Teatru lui Naţional pentru dramaturgie originală5• 

Dat fi ind faptul că se păstrează un manuscris dactilografiat al primei 
prelucrări, cu intervenţii le în creion ale lui G. Ciprian, să vedem în ce a constat 
traval iu l  său la restructurarea textului propus de Ion Luca, urmând să stabi l im apoi 
d iferenţele intre această variantă şi aceea finisată de autor pentru tipar. Contribuţia 
lui G. C iprian vizează scurtarea sau concentrarea unor repl ici excesiv de lungi şi 
suprimarea celor cvasiredundante, astfel  încât un text de 228 pagini (format caiet 
de dictando), se reduce cu circa 44 pagin i .  lată o mostră de concentrare a textului 
iniţial . În formularea lui Ion Luca, o anumită replică se prezintă astfel :  

"ATARA (în extaz): O, Iuda. Pentru tine mă nasc la o nouă viaţă. Te aştept, 
Iuda din Cariot. Sufletul meu ţi-I ofer potir plin de dragoste, tinereţe, avânt. Te aştept, 
tu, aşteptarea sufletului însetat de dreptate al neamului nostru. V ino. Din băutura pe 
care ţi-o ofer, sângele tău va aprinde pământul sfânt, răzbunarea. (Iese)" . 

G .  Ciprian o scurtează la şapte cuvinte, schimbându-i în totalitate sensul care. 
în economia şi logica generală a piesei, nu generează distorsiuni :  

"ATARA: Iuda! Ce ciudat sună acest nume. Iuda ! " 
Cât despre adăugiri, acestea sunt adevărate rara avis, reducându-se la 

comentarea a două replici .  Aşadar: 
Versiunea Ion Luca: 
"AMASA (trecând cu Abi, se opreşte pe alee, În capătul scării) : Ce trist să te 

simţi învins, chiar pentru o cl ipă şi să priveşti răsturnarea visului de glorie într-o 
pripită fugă". 

Versiunea G. Ciprian :  
"AMASA (trecând cu Şalum, se opreşte pe alee, în capătul scării) : Ce trist e 

să te simţi înv ins, chiar pentru o cl ipă ş i  să priveşti v isul de glorie răsturnat într-o 
pripită fugă. Când totul va fi gata să mă înşti inţezi .  (Şalum iese)". 

Şi, puţin mai departe: 
Versiunea Ion Luca: 
"AMASA: Lacrimile tulbură vederea, nu o corectează. 

� Ioan M assoff, !.1·toria teatrului românesc, voi.  V. Bucureşti, Editura Minerva. 1 978. p. 30 . .., Nicu lac < :nrlan, Doct411Jente /it,�rare inetlitP., referi tol/re la t!rhucul dranraturgului /o11 l.ucu . 
.. Suceava' " .  Anuarul Mu1.eului JudcJcun. X I I I  XIV, I 'J1!6- 1 987, p. 3r>4�1tif!; G. Cipnan.  Scrin·i, 
1 .  Mâ::g?ilici şi mdscârin. Rucurcşti. Editura pentru l . i lc:ralură, 1 965. p.  307. 
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ATARA: Poate. Dar numai la aceia care privesc obişnuit viaţa prin râs": 
Versiunea G .  Ciprian (cu modificări): 
"AMASA: Nu pricep. Atara de azi nu e aceeaşi cu Atara de ieri? 
ATARA: Cea de ieri n-a fost nicicând. Lacrimele şi deznădejdea mea . . .  
AMASA: Părăsind Iudeea voi să plec cu gândul . . .  " 

4 

Astfel de retuşări, modificări, suprimări şi adăugiri ţin, în definitiv şi de 
prerogativele regizorale şi ,  întrucât distribuţia materiei dramatice pe acte şi tablouri 
ca şi sensurile şi semnificaţi i le  fundamentale ale piesei au rămas ca şi intacte, era 
normal ca pe afişul spectacolului să nu figureze doi autori .  Deci .  piesa Iuda din 
Cariot, în această versiune modificată, n-ar fi trebuit să aibă ca autor decât pe Ion 
Luca, cel care a gândit-o, a conceput-o, a redactat-o, conferindu-i o structură şi 
compoziţie cu sensuri şi semnificaţii pe care intervenţii le lui G. Ciprian nu i le-a 
afectat. Cel puţin o atare situaţie o relevă manuscrisul dactilografiat de la Suceava. 
În cel mai bun caz, numele lui Ciprian putea să apară pe afiş, parantetic, în cal itate 
de sti lizator. La premieră, însă, critica a fost marcată de dubi i  asupra aportului 
fiecăru ia d intre cei doi autori de pe afiş. Iată ce scria 1 .  Anestin în cronica teatrală 
consacrată evenimentulu i :  "E foarte greu să desprinzi dintr-o colaborare care este 
aportul fiecăruia d intre autori, şi aceasta cu atât mai mult în Iuda cu cât nu 
cunoaştem activ itatea dramaturgică a d-lui Ion Luca. Ritmul, vocabularul şi chiar 
inegal itatea dintre scene au pecetea temperamentului tumultos al d-lui G. Ciprian. 
Trecând peste detal i i ,  peste îngrămădirea de conflicte şi o retorică de biblică 
inspiraţie, poate puţin prea exagerată, piesa d-lor 1. Luca şi G.  C iprian este o 
lucrare demnă de interes, iar in anumite pagini demnă de neprecupeţite laude6• 

Din această observaţie critică, dar mai ales din memoriul lui Ion Luca, 
menţionat mai sus, ca şi din amintiri le lui G. Ciprian, rezultă că o altă versiune, 
neidentică cu aceea de la Suceava, a fost pusă în scenă. Relatări le lui Ion Luca 
relevă faptul că întreaga piesă a fost refăcută şi  citită apoi în comitetul director, act 
cu act, în afară de actul al treilea pe care actorul-dramaturg 1-a refăcut de unul 
singur, adăugându-i ş i  "câteva scene în afară de lucrarea mea, ba mai mult, aproape 
toate personajele  fiind în actul al I I I-lea invers decât la mine (probabi l ca să se 
distingă noutatea introdusă în lucrare)"7• G. Ciprian îşi aminteşte că a scris "un 
tablou nou", că Iuda este altfel  conceput decât acela al "popii Luca", iar o parte din 

"actul al II-lea şi întreg actul final nu-i aparţin" autorului iniţial8• În aceste condiţii 
nu-i exclus să avem de a face cu o variantă nouă a piesei (aceasta în cinci tablouri, 
faţă de aceea în trei acte din manuscrisul de la Suceava) a cărui autor principal nu 
poate fi. totuşi, altul decât Ion Luca. Oricum, prov incialul debutant a fost în hună 
măsură nedreptăţit de la inceptll u l  carierei de dramaturg. 

'' 1. Anestin, Cronica teatrală. Teatml Naţional: IUDA, piesă in cinci tablouri de G. Ciprian şi 

/. Lucu, .. Yn:mca", Bucureşti. VII. nr. 33 1, 25 martie, 1 934, p. �-
.1 N. Cârlnn, op. cit. , p. 367. 
H G. Ci priau, op. cit., p. 307. 

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



s Teatrul religios al lui Ion Luca 75 

Cum dramaturgul nostru - normal - ţinea la paternitatea exclusivă a piesei ,  el 
purcede la o nouă remaniere a materiei dramatice, distribuind-o în 1 2  tablouri , 
dintre care primul ,  de o truculenţă şi o dinamică pline de aplomb, este inedit şi de 
aproape de trei ori mai ampl u  faţă de media celorlalte 1 1 .  

Între piesele Iuda din Cariot (ms. dactilo din 1 932) şi Salba reginei (ms. 
dactilo din 1 942, identic cu textul tipărit în 1 947) diferenţele sunt atât de frapante, 
încât putem vorbi despre variante (şi nu versiuni), dacă nu cumva despre două 
piese diferite, cu tematică şi subiect identice. Oricum, naraţiunea biblică abordată 
în ambele piese (valorificând, după Evanghelia lui Matei, episoadele arestări i ,  
judecării ş i  răstignirii lui  Isus Hristos) nu este nici o clipă trădată, după cum nu se 
înregistrează abateri de la tema complotului împotriva stăpânirii romane, urzit de 
zelosul prinţ sirian Amasa (prozelit iudeu), cu implicarea lui Iuda (singurul ucenic 
iudeu dintre "cei doisprezece") ca posibil comandant al răzvrătiţi lor. Dincolo de 
aceste identităţj, deosebirile sunt atât de evidente, încât singura soluţie corectă în 
abordarea fi lologică a celor două texte constă în a le considera variante deosebite, 
ultima fi ind cea definitivată de autor. Ion Luca va fi apelat, în final, la o asemenea 
rezolvare, mai mult decât probabil, pentru a-i spulbera lui G. Ciprian orice 
eventuală nouă pretenţie de (parţială) paternitate asupra piesei. Să pornim de la un 
aspect formal, deja menţionat: dacă piesa Iuda din Cariot este structurată în trei 
acte, drama Salba reginei este împărţită în douăsprezece tablouri. În ceea ce 
priveşte personajele, este de observat că Iuda, Amasa, Clodius, Şalum, Atara, 
Semfora, Abi şi Iudit, ca şi apariţi i le generice, episodice sau de figuraţie apar în 
ambele piese în ipostaze identice. În sch imb, în Salba reginei ne întâmpină 
personaje noi: arhiere i i  Ana şi Caiafa, cărturarii Baruh, Naum şi l sac, Egipteanul, 
Căpitanul străj i i de la templu, Zaraful .  Aceasta şi pentru că ideea absolvirii lui 
Iuda, propusă prin varianta iniţială, este, acum, estompată de aceea a schimbării 
lumi i  prin jertfa crucificări i lui I isus Hristos. 

În p lanul ideaţiei generale, d iferenţele sunt iarăşi evidente. Varianta jucată în 
anul 1 934 rămâne, în principal drama remuşcărilor lui  Iuda, duse până la 
sinucidere, pentru actul necugetat ş i  odios al vânzări i  lui I isus Hristos, preţu l fi ind 
30 de arginţi, trădare provenită din neînţelegerea meniri i Mântuitorului percepute 
doar ca dimensiune istorică. Altfel spus, este vorba, la un nivel mai înalt de 
generalizare, despre incompatibil itatea relativă dintre sacru şi profan, căci, Acela 
pe Care poporul Î l  aclamă strigându-1 "Osana, fiu l  lui David !" nu fusese 
predestinat, aşa cum credea mulţimea, să restaureze puterea lui Izrael ,  ci să 
instaureze în lumea pământească Împărăţia Cerurilor, recte, mântui rea de păcat a 
oamenilor, prin iubire şi adevăr, drept care El se şi explică, în ultimă instanţă, în 
faţa lui Pontiu Pi lat: "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta". 

Salba reginei este o dramă a schimbării, desigur, estetic vorbind, nu în sens 
expresionist, a trecerii de la păgânism la creştinism, piesa încheindu-se cam tezist 
şi  teatral totodată, cu un simbol elocvent: arum:area în focu l  Gheenei a unui 
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tal isman (salba reginei din Memfis) şi apoteozarea cruc ii ,  întreaga tramă 
evenimenţială a dramei concurând prin convergenţă, deşi nu fără oarecari confuzi i ,  
la potenţarea acestei idei de sorginte teologică. Aceasta şi este, de fapt, conflictu l  
princ ipal al piesei, rezolvat apoteotic, în spiritul sublimului tragic. De reţinut că 
despre un  confl ict dramatic propriu-zis nu prea poate fi vorba atâta vreme cât 
cursul evenimentelor se derulează sub incidenta inexorabi lului .  Indiferent de natura 
întâmplări lor adiacente, inventate de autor (care, ca de obicei, nu respectă, ad 
l iteram, sursa de inspiraţie) şi de conflictele secundare, I i sus tot pe cruce urma să 
ajungă. Finalul previzibi l ,  cunoscut fiind de toată lumea din Evanghelii, ar anula 
cota de interes a cititorului /spectatorului ,  dacă autorul n-ar fi recurs la inventarea 
de conflicte şi întâmplări secundare, menită să confere lucrării necesarele 
coordonate umane dar şi să introducă acel cuantum de imprevizibil în măsură să 
confere acţiuni i  tensiunea adecvată. 

Să vedem, succint, care este sistemul de referinţă propriu fiecăreia dintre cele 
două piese, subl in i ind încă o dată că pentru Ion Luca naraţiunea bibl ică reprezintă 
mai degrabă un pretext pentru a transpune în forme dramaturgice ideile asumate cu 
premeditare. Concret vorbind, dramaturgul pare a urmări geneza mitului christic 
din perspectivă strict umană, sacrul zămisl indu-se în un iversul profan şi având 
chiar determinări istorice, de unde şi materia dramaturgică suplimentară celei din 
sursele b ibl ice. 

1 .  Iuda din Cariot 

Prinţul sirian Amasa (prozelit iudeu) urzeşte un complot împotriva stăpânirii 
romane. În  palatul său de la periferia Ierusal imului îşi are sălaşul preafrumoasa 
Atara, văduva lui Asaf, căpetenie a iudei lor, căzut în lupta contra romani lor. Abi, 
noua sa sluj itoare, are misiunea de a o scoate de sub apăsarea doliului prelungit, 
pentru a deven i soţia lui Amasa, ceea ce nu insistase să realizeze Semfora. fosta 
sluj itoare, confidentă şi, la început, doică a Atarei, retrasă acum în Gal i leea, ca 
ucenică a lui I isus. Când va reveni, la insistenţele Atarei ,  Semfora va continua şi 
mai intens să propage învăţătura lui I isus, pentru a o converti pe Atara la noua 
credinţă. 

Momentul complotului potenţial coincide cu apogeul misionar a lui I isus, 
considerat, până la finalul piesei, un răzvrătit(or) în vederea restauraţiei izrael itene, 
chiar şi Iuda, ucenicul său, un fanatic "naţional ist". Intrat triumfal în Ierusalim, 
datorită marii prize la mulţime dar şi prin zelul lui Iuda, în Dumin ica Florii lor, I isus 
izgoneşte din incinta templului, prin violenţă, pe negustori şi cămătari, astfel  că, 
paharul urii arh ierei lor, saducheilor şi  cărturarilor umplându-se, pierderea Sa este 

iminentă. Ca să-şi atragă mulţimea, cucerită de charismaticul I isus, Amasa îi întinde 
o cursă l u i  Iuda, investindu-1 comandant al luptei ami romane, speculându-i invidia1 

cupiditatea şi patima pentru femei, oferindu-i, in tapt, pe Atara şi  palatul, cu toate 
bogăţii le fabuloase atlatc in el, drept recompensă pentru trădaren lui I i sus, târgu ită şi  
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cu arhiereii pe 30 de arginţi. Aceasta, aflăm, se şi produce conform cu scenariul 
evanghel ic. De notat că toate episoadele cu I isus sunt relatate de anumite personaje 
ale piesei .  I isus fi ind prins şi denuntat de către sinedrişti, drept instigator împotriva 
Romei, întreaga răzmeriţă eşuează, autorităţile romane trecând la represal i i  crunte. 
Prinţul Amasa, nereuşind să evadeze, cade (sin)ucis în duel cu căpitanul C lodius. 
Iuda, tratat ca trădător, respins de Atara, convertită la noua credinţă şi devastat de 
remuşcări, se spânzură, după ce I isus fusese răstignit din porunca smulsă de către 
sinedrişti lui Pi lat, fără ca procuratorul să-i fi găsit vreo vină reală. 

2. Salba reginei 

Pentru vânzarea lui Iisus de către singurul Său ucenic iudeu (Iuda), Ion Luca 
avea nevoie, în logica evenimenţială, de o motivaţie veridică, pe măsura anvengurii 
victimei, motivaţie care s-a întâmplat să fie reală, să facă adică parte din psihologia 
poporului iudeu, ca trăsătură distinctivă şi dominantă. Trebuia, cu alte cuvinte, pusă 
în scenă o propensiune, devenită ca şi atavică, generată de o îndeletnicire practicată 
pe scară integrală de lumea iudaică, de la colibă şi până la templu. Aceasta era/este 
aplecarea spre mercantilism: "învoiala de temei a iudeului e vinderea - cumpărarea", 
postulează arhiereul Ana. De aceea, în primele scene ale piesei (tabloul 1), asistăm la 
negocierea salbei reginei din Memfis, un tal isman miraculos: "Femeia care va prinde 
cheutorile acestea pe grumazul ei, aduce o mare schimbare". După o negociere -
scenă de mare efect spectacular, de un comic irezistibil - dirijată din umbră de Ana 
arh iereul, întreprinsă cu mare abil itate negustorească de ucenicii săi (Baruh, ! sac. 
Naum), salba poposeşte în te7Jlurul templului ca rezultat al unei înşelătorii sfruntate. 
Bi lanţul:  "Am pus un talant şi iată salba de cinci talanţi a reginei din Egipt şi doi 
talanţi ai romanului sunt ale noastre", îşi freacă satisfăcut palmele perversul arhiereu 
Ana, personajul cel mai izbutit al piesei . Deci ,  un beneficiu net de şase talanţi ! 
Mercanti l ismul prin înşelăciune triumfă. V ictime: deţinătorul salbei (Egipteanul) � i  
căpitanul roman Clodius care o cumpără, împrumutând bani cu camătă, de la aceiaşi 
evrei. spre a i-o dărui râvnitei Atara. 

De aici încolo trama narativă a piesei se identifică aproape cu cea din Iuda din 
Cariot, deosebirile constând în aspecte mai mult formale: concentrarea replici lor, 
abolirea unor redundanţe, distribuirea materiei dramatice pe tablouri (şi nu pe acte), 
accentul căzând însă, de data aceasta, nu pe remuşcări le lui Iuda, ci pe acreditarea 
unei noi credinţe. Apare, de aceea, şi un episod nou: învierea fiicei lui Asaf, micuţa 
l ud it, ucisă de Abi ca mijloc de a o înlătura definitiv pe Semfora. E ultima probă a 
puterii dumnezeieşti a lui I isus în drum spre Golgota şi impulsul care o determină pe 
Atara să arunce salba in Gheena ("La gâtui Gheenei aduce schimbare", remarcă 
Atara), moment în care crucea Mântuitorului apare nimbată, după ce copacul de care 
atârna, spânzurat, Iuda se prăbuşise în aceeaşi nestinsă Gheenă. 

De aşteptat era ca opţiunea dramaturgului să se îndrepte spre cultul s inagogi i ,  
axat prioritar pe rugăciune, în opoziţie cu acela al  templului întemeiat pe ritualu l  
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"acri ficiului,  din cultul s inagogi i  şi nu al templului, trăgându-şi sevele religia 
creştină9. De altfel, să reţinem, Mircea Eliade consideră indubitabil "creştinismul, 
-::ontinuator credincios al iudaismului" 10. Dramaturgul se complace însă, într-o 
i ndecizie derutantă, generatoare de confuzie pentru lector şi spectator. Dar aceasta 
nu este s ingura deficienţă a piesei lui  Ion Luca, autor ale cărui atuuri (îndemânarea 
de a crea conflicte dramatice tensionate gradual şi caractere puternice care să le 
susţină) sunt recunoscute. Ceea ce deranjează pe alocuri este folosirea unui l imbaj 
factice-arhaizant, care nu o dată frizează trivialul. Iuda, de pildă, se confesează de-a 
d reptul ridicol, autorul având o idee falsă despre truculenţa verbală â la 
Shakespeare: "S-au pârjol it buzele de sărut şi ochii de privel işti . . .  Mi-am gâdilat 
nările de mirodenia bogăţie i ;  nurii Atarei mi-au înverzit vreascul dragostei 
înfrânate; cheamătul dragostei lui  Izrael mi-a gârbăcit încheieturile domol ite-n 
vraja Pribeagului sărac şi duios . . .  ", iar arhiereul Ana observă că "Melesteul isteţiei 
învârte zadarnic terciul încropit de potrivn ici i .  . .  ". Pe bună dreptate Al. Piru care, 
altfel. recenzase favorabi l  piesa la apariţie, constata că autorul îşi compune un sti l 
pur şi simplu penibil,  care "strică tot efectul dramatic al pieselor sale" 1 1 ;  
extrapolarea acestui defect l a  toate celelalte piese viabile ale lui 1 .  Luca este totuşi 
un exces de exigenţă critică. Oricum, Salba reginei rezistă prin cal ităţi le 
construcţiei dramatice: o articulare l ipsită de stridenţă a episoadelor, succesiunea şi 
alternanţa meşteşugită a acestora, dozajul  tensional distribuit cu o ştiinţă de expert 
în materie etc . . . Şi dacă un regizor cu simţul corect al l imbajului artistic operează, 
cum se şi obişnuieşte, retuşuril e  de r igoare, spectacolul poate trece cu succes 
ştacheta pretenţii lor unui public exigent şi avizat, ceea ce nu se poate întâmpla, 
totuş i, în cazul receptării prin lectură, unde este exclus să ni se propună un text 
expurgat de deficienţe expresive, cosmetizat, retuşat, ajustat de altcineva decât 
autorul însuşi. 

Destinul critic al p iesei lui  Ion Luca n-a fost, din start, dintre cele mai 
favorabi le, căci, la puţină vreme după cronica judicioasă a lui Al .  P iru, N ina 
Cassian s-a dedat la un adevărat masacru, într-o cronică a l iteraturii dramatice 
publicată în "Rampa", lucrarea fi ind etichetată, chiar din titlu, drept "o piesă 
hul iganică", argumentele folosite anticipând deja arsenalul  dogmatismului 
proletcultist (aflat, se vede, în impetuoasă înmugurire), prin mutarea calculată a 
dezbateri i pe un teren convenabi l  dar străin de conţinutul piesei şi de contextul 
estetic adecvat. Astfel,  piesa, pentru că abordează o temă rel igioasă, este 

" Max. 1. Dimond, Evreii, Dumne=eu şi Istoria. Ediţie revizuită şi adaptată. Traducere de Irina 
Horea Bucureşti, Editura Hasefer. 1 977, p. 1 45 .  

10 M. Eliade, Aspecte ale mitului, în româneşte de Paul G. Dinopol. Prefaţă de Vasile 
Nicolescu. Bucureşti, Editura Univers, 1 978, p. 1 59. 

1 1  Al.  Piru, Ion Luca, TEA TRU: Salba reginei. dramă în douăsprezece tablouri, "Natiunea", 
nr. 442, 1 5  septembrie 1 947; ldem, Panorama deceniului literar 1940-1950, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1 968, p. 434-435 .  
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considerată "o fiolă cu otravă obscurantistă", "demoralizantă şi falsă", insinuându-se 
subversiv, în privinţa efectului, că "mai toarnă câteva pahare cu întuneric într-o 
noapte care era să cuprindă o lume şi care acum e pe sfârşite" şi că "fără a sluj i  
l iteratura, incită l a  ura d e  rasă ş i  v iciază judecata limpede a cititorului" 1 2. Peste 
aproape patru decenii,  când ne-am fi aşteptat să fim lecuiţi de epidemia ideologică 
a reali smului social i st, Carol Isac, mai versat în tentative de anulare a l iteraturii 
inconvenabile pentru cei pe ai căror înaintaşi istoria îi acuză (cât de nedrept?) de 
vânzarea şi răstign irea lui I isus Hristos, găseşte de cuvi inţă să afirme că piesa lu i  
Ion Luca este "o inexplicabilă eroare", categorisind-o drept o ciudăţenie ş i  mizând, 
în anal iză, ca şi N ina Cassian, pe exploatarea copioasă a carenţelor1 3 pe care 
Al .  Piru, cu judecata sa l impede, nu le trecuse cu vederea, dar stabil ise corect: "Nu 
s-ar putea susţine că drama d-lui Luca nu este bine articulată, cu tot sfârşitu l ei 
teatral şi cam confuz". Părerea noastră este că, dincolo de unele insufic iente ale 
l i mbajului ,  Salba reginei rămâne. până acum cea mai izbutită real izare 
dramaturgică inspirată din toposul evanghelic dedicat sacrificiului izbăvitor al lui 
I isus Hristos, chiar dacă (sau mai cu seamă pentru că) tema nu se bucură de un 
repertoriu elocvent. 

III. Între infailibilitatea dogmei şi relativitatea m?ralei 

Piesa care avea să-i aducă lui Ion Luca succesul carierei de dramaturg, într-un 
spectacol de referinţă la Teatrul Naţional din Bucureşti, este Femeia cezarului, 
tipărită în prima ediţie sub titlul Evdochia, la Bacău, în anul 1938. Ediţia întâi nu s-a 
păstrat, dar în colofonul ediţiei a doua, tipărită tot la Bacău şi tot în regie proprie, în 
anul 1 940, se specifică: "schimbările faţă de ediţia întâia s-au făcut în timpul 
repetiţi i lor la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde a fost reprezentată, în regia lui Ion 
Şahighian, în premieră, la 29 ianuarie 1 940", fiind a treia "ieşire la rampă" a 
dramaturgului, după cele cu Iuda şi cu Morişca. Prezent la spectacol ,  Valeriu Anania 
îşi va consemna, lapidar, în amintiri târzii impresiile care I-au marcat decisiv:  "Eram 
prins de drama unei dogme ce părea mai puţin însuflată părinţi lor la ureche de Duhul 
Sfânt, aşa cum o rezumau manualele mele de la şcoală, şi mai mult l impezită d intr-o 
teribilă confruntare de patimi  foarte omeneşti, dominată de aceea a unei drept
credincioase împărătese adulterine"14• 

Acţiunea acestei piese este plasată într-un răsărit creştin (ortodox) cutreierat 
de erezi i ,  sau mai exact spus, confruntându-se cu atâtea şi atâtea căutări întru 
crista1izarea dogme1or şi găsirea unei identităţi teologice unitare şi solide, menită 

12  Nina Cassian, O piesă huliganică: .. Salba reginei"  de Ion Luca, "Rampa", 28 septembrie 
1 947, p. 3 .  

1 3  Carol lsac, Ion Luca, în Permanenţe în dramaturgie, laşi, Editura Junimea, 1 9&2, p .  75-77. 

14 Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinşi, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983. p. 1 32. 
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să-i confere coerenţă ş i  durabilitate: B izanţul secolului a l  V -lea d. Chr. Căci 
"Femeia ce-;.arului era bizantină nu numai prin subiect c i  şi prin ceea ce am numi 
metoda estetică a compunerii e i .  Îmbinarea aceea, de uimitoare îndemânare, a unui 
proces de măruntă mizerie umană cu drama capitală a începutului creştinismului,  
amestecul acela neasemuit de mister şi de animal itate. de brut şi de ceresc, de umbră 
a lui Dumnezeu şi de voluptate, înfăţişează înmănunchierea unor puteri creatoare şi a 
unor cunoştinţi ce vin în l inie directă din Bizanţul strămoş"1 5 •  În acerbele dispute, 
care au debutat prin secolul al II-lea d. Chr., distingem controversele şi ereziile, între 
aceste din urmă nestorianismul, promovat de Nestorie, patriarhul de Constantinopol, 
"atribuie lui Hristos două persoane, una divină, Logosul sau Cuvântul, ş i  una 
umană, I isus. Natura umană este distinctă şi independentă; de aceea în H ristos 
există două subiecte. El a fost condamnat de Si nodul ecumenic de la Efes ( 43 1 )  
pentru că refuza Fecioarei Maria titlul de Născătoare de Dumnezeu" 1 6. I isus Hristos 
este, însă, o singură persoană (hipostasis) cu două firi sau naturi (phisis): divină şi 
umană. "Cele două firi, dumnezeiască şi  omenească, îşi păstrează integritatea lor, 
dar ele sunt unite fără confuzie, nici separare, într-un singur ipostas"1 7 .  Oricum 
nestorianismul, care susţinea existenţa lui Iisus Hristos în două persoane, s-a 
dovedit a fi o confuzie periculoasă pentru integritatea dogmatici i  creştin-ortodoxe, 
deoarece, din perspectiva soteriologică, "numai dacă Cuvântul Ş i-a asumat autentic 
în ipostasul Său firea omenească integrală, este posibi lă îndumnezeirea omului"1 8, 
prin însăşi dumnezeirea Sa de o fiinţă (dar fără confundare şi fără separare) cu 
Tatăl . Aceasta ar fi. schiţată concis, plasma teologică a piesei lu i  Ion Luca, 
înfăţişată într-o dezbatere strânsă, în tabloul al V-lea, unde se înfruntă, de fapt, 
două poziţ i i  ireconci l iabile, figurate prin ierarhii Nestorie şi Maximian. 

După Nestorie, Dumnezeu nu s-a unit cu omul I isus decât după ce Acesta S-a 
botezat: "Că este de neînţeles şi nefolositor să se fi unit Dumnezeu cu fătu l din 
sânul Maic i i  Fecioare. Dumnezeu a venit să vorbească lumi i  ş i  din coapsele Sfintei 
Maria ştim că nu a vorbit nimănui .  Deci Dumnezeu nu s-a putut uni cu omul Iisus 
decât în c l ipa când a vorbit lumii,  adică după botez". Mai l impede ch iar: "Mama nu 
poartă în pântece om deplin, trup ş i  suflet, ci carne! O carne asemănătoare 
an imalelor. [ . . .  ] Un animal poţi să-I alungi şi să-I omori .  Nu e păcat. . .  " . 

În replică, Maximian (care e şi duhovnicul împărătesei Evdochia, şi- i  
cunoaşte vina de la spovedanie) invocă cinstitea de către Dumnezeu (adică şansa 
îndumnezeirii) a întregii firi omeneşti, prin întruparea Sa, prin pogorârea Logosului 
în Istorie: "Unirea lui Dumnezeu în I i sus, după Botez, ar fi cinstit numai partea 

1 5 Dem. Teodorescu, Bi::anţul in teatrul românesc, "Curentul". Magazin literar, 1, seria I l ,  nr. 
45. I l  februarie 1 940, p. 1 şi 2. 

1 6  Ion Bria, DicţioiUlr de teologie. Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, 1 994, p. 1 52. 

1 7  Ibidem, p. 1 52. 
IK fhitft'/11, p. 1 53 .  
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bărbătească, lăsând femeia fără cinstire; pe când unirea Lui cu omul în pânteceie 
Fecioarei,  cinsteşte deopotrivă şi bărbatul şi femeia". Dar această unire, după 
Nestorie, este incompatibilă cu însăşi Dumnezeirea, fătul neavând suflet propriu,  
condiţie în care "Dumnezeu ar fi unit firea Sa nematerialnică c-un trup fără suflet, 
c-un trup asemănător an imalelor necuvântătoare", iar nu cu "ceea ce Însuşi a făcut 
de la început după chipul şi asemănarea Sa". 

De reţinut că, în accepţie nestoriană, prin suflet, potenţat de exerciţiul 
simţurilor ş i  de maturizarea după naştere, se înţelege "acea alcătuire fără de materie 
pe care noi o numim când minte, când simţire, când voire", recte: gândire, s imţire, 
vol iţiune, iar după Maximian, "sufletul este aşezarea de sine stătătoare a lui 
Dumnezeu în om. Simţuri le nu sunt decât sluj itoarele lui". Ne aflăm, desigur, în 
perimetrul unei sofistici di lematice, ceea ce îl determină, în cele din urmă pe 
nehotărâtul împărat Teodosie să convoace al treilea S inod ecumenic (Efes, anu l 
43 1 ). La acest încurcat ghem teologic al confl ictului din piesă s-a aj uns, însă, din 
nişte pricini  foarte omeneşti şi în aceasta consistă, de fapt, dimensiunea l iterară a 
piesei .  Să explicităm puţin, după Ion Luca citire! Fire voluntară, expansivă, 
debordând de vitalitate, dar şi foarte abi lă, "copilă răsfăţată a unui sofist păgân", 
"sfioasă dar zglobie, tăcută dar împletind cuvinte cu îndemânare; smerită dar 
rostind cugetări îndrăzneţe", adică personal itate alcătuită din contraste, Evdochia a 
fost predestinată să-şi depene "traiul lângă un bărbat slab, nehotărât, copilăros", 
împăratul Teodosie al Bizanţului, care oscilează indecis "între dragostea de soţie ş i  
cea de soră". În fond, întreaga piesă, reprezintă drama Evdochiei ,  împărăteasa 
vinovată de adulter şi de avort, în dublă ipostază: "femeia care se vrea nevinovată 
şi femeia care se ştie vinovată", căutându-ş i cu înverşunare al ibiuri şi j ustificări 
pentru acoperirea vinovăţiei. Este, psihanal itic vorbind, o teribi lă refulare a 
sentimentulu i vinovăţiei care va sublima, în final, prin converti rea la cultul 
Născătoarei de Dumnezeu. Drama ei interioară, ca şi în cazul lui Iuda, este cu mult 
mai intensă decât cea generată de confruntările exterioare (Evdochia - Pulheria, 
nestorien i - antinestorien i), culminând spre sfârşitul piesei :  "Ai  trăit tu - îl 
apostrofează ea pe Paulinus care- i cerea reînfiriparea relaţi i lor de dragoste abol ite 
nevoia de a te şti nevinovat? Nu cred că bărbatul poate dori nevinovăţia ca sufletul  
unei femei . . .  Am minţit pe alţi i ca să fiu crezută fără pată! M-am minţit pe mine 
însămi .(Ca din vis.) Uite, am păcătuit . . .  şi totuşi nu pot crede!" Pentru ca această 
nevinovăţie aparentă să fie impusă drept autentică, împărăteasa alertează disputa 
teologică în jurul persoanei (hipostasis) şi a firii (ph isis) a lui I i sus Hristos. 
chestiune ce urma a fi tranaşată la sinodul ecumenic de la Efes. În acest sens, ea 
consideră că nu trebuie cruţat nimic, anticipând "principiul" machiavelic "Scopul 
scuză mij loacele". Îl atrage de partea-i pe Apel les, rectorul un iversităţi i 
constantinopolitane, un duplicitar pervers, cameleonic şi hi lar. În instrucţiunile date 
lui Paul inus, trimis special să manevreze din umbră dezbateri le sinodului ,  ca 
proclamă imperativ: "Sinodul trebuie să spună ca Nestorie! Pricepi? S inodul 
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trehuie să spună ca mine! Si nodul şi Duhul Sfânt ! . . .  Paul inus! Căutarea unei femei 
care a iubit, care iubeşte e să facă nu numai pe oameni, dar şi Cerul să se plece în 
faţa dragostei ei ! . . .  " Acesta fiind scopul, mij Joace le pot fi de orice natură: 
. .  Arneninţi ,  l inguşeşti, s i leşti, tăgăduieşti, cumperi, înşel i ,  baţi, scrij i l i ,  ucizi ! Să 
fac i  totul" pentru că "femeia nu iubeşte în chenarul înfrângerii .  Iubirea ei nu este 
iub ire decât atunci când în ea se s imte biruitoare!". Iată cum o dramă a conceptelor 
teologice se converteşte în una a conflictelor umane, generate de mobiluri 
contradictori i :  Pulheria, sora împăratului, fecioară austeră, îmbătrânită în abst inenţe 
şi ajunări, ţine să denunţe nelegiuita (deşi măcar explicabilă) dragoste dintre 
împărăteasă şi Pau l inus, în vreme ce Evdochia parează şi spulberă, până l a  unnă 
orice suspiciune; mai mult, acuză, chiar dacă, prin hotărârea Sinodului de la Efes, 
înregistrase o dureroasă înfrângere. Toate conflictele exterioare fiind consumate, 
rămâne de aici încolo conflictul psihologic, acela trăit pe plan interior de Evdochia 
pentru culpa de adulter şi avort ş i  pentru aceea de impl icită contestare a Fecioarei 
\1aria ca Născătoare de Dumnezeu. 

Stăpân pe mij loacele de creaţie proprie dramaturgiei, Ion Luca rezolvă şi 
acest conflict care, deşi nu este urmărit şi dezvoltat prin modalităţile dramei 
interioare, izbucneşte ca o !atentă acumulare îndelungată de tensiune sufletească, 
spre final ,  când, în faţa fostei confidente, Evfinia, ajunsă stareţă la Mănăstirea 
Născătoarea de Dumnezeu din Ierusalim, împărăteasa se dezlănţuie: "Nu mai pot 
îndura minciuna!" şi imploră: "Aj ută-mă să ies din ea!", convertindu-se l a  cultul 
Născătoarei de Dumnezeu, părăsindu-şi adică maiestoasa, dar derizoria condiţie de 
împărăteasă ş i  călugărindu-se, după un triumfal turneu din imperiu, organizat din 
in iţiativa împăratulu i  şi încredinţat spre conducere lui Paulinus, tocmai ca să se 
şteargă orice urmă de suspiciune. Împăratul Teodosie este încredinţat de castitatea 
împărătesei Evdochia! 

Dramă istorică, dramă conj ugală, dramă de idei (rel igioase), dramă 
psihologică? P iesa lui  Ion Luca este un creuzet care conţine din toate aceste 
categori i  câte ceva, în măsura cuvenită şi rară a fi un amalgam de elemente 
aleatori i .  Dimpotrivă. Întâmplări le se succed într-o ordine logică, de la 
suspicionarea adulterului .  la d isputa teologică, la S inodul de la Efes, la drama 
interioară a Evdochiei şi până la ispăşirea păcatului, pe un traiect străbătând puncte 
de mare tensiune dramatică (înfruntarea Evdochiei cu Pulheria, în prezenţa mereu 
ezitantă a împăratului, de pi ldă), dar şi momente de un comic agreabil şi burlesc 
(scena Evdochia - Appeles) fără ca receptorul să poată întrevedca direcţia în care 
va merge rezolvarea conflictului central al piesei .  De câteva ori, receptorul grăbit 
poate avea senzaţia că, din cl ipă în cl ipă, trebuie să cadă deznodământul :  după 
hotărârile Efesului, după confruntarea d intre Evdochia şi Pulheria, după . . .  , dar 
autorul, şti ind că n-a epuizat toate resursele confl ictului, reia firele suspendate, 
până când ţesătura evenimenţială se încheie într-un final dezamăgitor pentru 
amatorii de hapy end, însă logic şi firesc pentru motivaţia ideologică (dogmatică) şi 
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estetică a piesei. Conflictele tensionate şi caracterele foarte puterni ce şi bine 
individualizate (Evdochia şi Pulheria, cu precădere) conferă lucrări i echi l ibru şi 
rotunj ime, vădind un instinct artistic autentic, chiar dacă pe undeva "primitiv", 
îndeosebi la nivelul l imbajului  şi al reflectării dramatice în aparenţă muzeistică, a 
la N .  Iorga, dar în esenţă veritabi l  act de creaţie artistică de actualitate, pe baza 
unor "desuete" sau "anacronice" motive istorice sau religioase. 

Caracterul totuşi "modern" al acestei piese, ca şi al altora inspirate din istorie, 
derivă din şti inţa de a proiecta o problematică precum aceea a i legitimităţi i 
avortu lui  pe un fundal i storic şi teologic revolut, uti l izat ca pretext, de unde şi 
devierile de la  sursele documentare (Charles Diehl - Figuri bizantine) consultate. 
N ichifor Crainic observă că dramaturgul "nu se ţine strict de istorie. Fantezia sa 
diformează adevărul şi născoceşte din pretextele acestui episod o dramă cu totul 
alta decât cea reală", căci "departe de a fi o piesă istorică, Femeia cezarului e o 
dramă modernă, deghizată în aparenţe istorice pentru a o face convenabilă 
publicului"1 9 . Dramaturgul nu confundă adevărul istoric cu cel estetic, şti ind de la 
Aristotel că "Poezia e mai fi losofică decât istoria", prima dând curs l iber, prin 
fantazare, posibi lului ,  deci creaţiei, în vreme ce a doua se cantonează strict în 
l imitele realului  controlabi l ,  i storicului  fi indu-i refuzate disponibil ităţi le 
creatorulu i .  

N ic i  faţă de adevărul dogmelor rel igioase Ion Luca nu se comportă aidoma 
unui ortodox obedient, întrucât "acest agitat teolog, cu priviri adânci şi iscoditoare, 
cu un iâf de ţap şi cu surâs drăcesc, om robust şi dur, fire incomodă şi  
neastâmpărată, intel igenţă cu orientări ş i  atitudini imprevizibile, care, dacă nu s-ar 
fi dedicat artei, ar fi putut fi un primejdios răscolitor al l iniştii şi conformismului 
bisericesc"20, nu se inh ibă în faţa infai l ibi l ităţii dogmelor teologice, neacceptându-le 
imuabil itatea absolută şi, cu atât mai puţin, apriorismul.  

D iscutarea dogmelor religioase l a  Ion Luca se produce dintr-o perspectivă 
umană, piesa de faţă reprezentând "o strălucită demonstraţie a manierei în care ne 
tăiem fi losofi i  şi ideologii după faptele ş i  măsura noastră"2 1 .  Aceasta nu va să 
însemne că Ion Luca pune total sus semnul întrebării infail ibi litatea dogmei, 
convertirea Evfimiei şi a Evdochiei la cultul Născătoarei de Dumnezeu stă mărturie 
în acest sens, dar o supune dezbateri i ,  căutându-i determinările terestre sau, cum 
zice 1 .  Diacu, autorul îşi permite să releve cât de semnificative pot fi "măruntele 
pricini ale marilor întâmplări"22. O idee cultivată, la alţi parametri ideatiei, şi de 
St. Zweig (v. Orele astrale ale omenirii). Şi nu este oare, din această perspectivă, 

19 Nichifor Crainic, Dramaturgul Ion Luca, "Gândirea", XIX, nr. 3, martie, 1940, p. 1 92. 
211 Petru Comamescu, Drama vitalistă a d-lui Ion Luca, "Viaţa românească ... XXXVI, nr. 1 2, 

1 944, p. 8 1 .  
2 1 Daniel-Ştefan Pocovnicu, Femeia cezarului, "Atencu", Bacău, anul 35, nr. 1 (340), ianuarie, 

1 998, p. 8 .  
2 2  1 .  Diacu, Femeia cezarului. Dramă de Ion Luca, "Gândirea", XIX, nr. 3 ,  martie 1940, p. 1 88. 
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Femeia cezarului o dramă modernă? Ca  să nu  mai discutăm ş i  faptul, postulat de 
Nichifor Crainic, că "orice artă de sti l mare e artă religioasă"B (în ultimă instanţă), 
iar modernitatea în artă se identifică şi cu acest "stil mare'· destinat să-i confere 
unul dintre atributele perenităţi i .  

De reţinut că, în derularea acţiun ii ,  Ion Luca nu ratează nici  un prilej de 
proslăvire a feminităţii ca principal agent al perpetuării speciei umane: "0! Artemiza! 
Cum te-au născocit oamenii în nevoia lor de a slăvi fecioria şi mamele încărcate de 
prunci !", sau: "Fecioria şi naşterea! Iată cele două culmi pe care le urcă femeia şi o 
înalţă d incolo de îngeri ! Îngerii n-au trupuri . Nu ştiu ce-i carnea ispitită ca să urce 
suişul greu pe care îl străbate o fecioară! Îngerii n-au trupuri. Nu poartă în coapsele 
lor, nu nasc în dureri, nu ştiu ce-i veghea la căpătâi de leagăn, nu se cutremură nici 
plâng la suspinul pruncilor ca mama!", ori : "Noi, femeile, nu suntem ajutate de 
Dumnezeu, dacă nu-l naştem în noi prin înţelegerea Născătoarei de Dumnezeu

"
. 

Sunt, toate acestea, imnuri închinate feminităţii şi matemităţi i, cu evidente ecouri 
semantice şi retorice din sau cu trimiteri la imnologia mariologică, pe care teologul 
Ion Luca n-avea cum să le evite şi, valorificându-le potenţele, le-a înveşmântat în 
straie expresive potrivite pentru contextul dramatic în care le-a răsădit. 

Alternând şi combinând, în stilu-i caracteristic, elemente d in registrul sacru şi 
profan, umanizând dumnezeirea şi îndumnezeind uman itatea24, dramaturgul a 
izbutit să închege o dramă al cărui final rămâne deschis ca însuşi eternul feminin.  
căruia, prin gura lui Paul inus, îi înalţă adevărate acorduri imnice vizând inefabilul 
ce o caracterizează pe femeie, dar sugerând, poate involuntar, ş i  inefabilul creaţiei 
sale care tocmai se încheie printr-o adevărată deschidere spre indicibile orizonturi 
("marea întrebare a lumii") :  

"PAULINUS: S-a dus . . .  Din care genune a firii s-a iscat împerecherea ciudată 
a sufletului femeiesc? Iubire şi ură, tărie şi slăbiciune, poftă şi despoiere de sine, 
mândrie şi umil inţă, avânt ş i  sfială, credinţă şi tăgadă, vâltoare şi l in işte . . .  Femeia! 
lată marea întrebare a lumi i ! .  . .  Şi noi, bărbaţi i ,  zadarnici în credinţa fruntăşiei 
noastre, n-am ajuns veacuri de veacuri să închegăm un răspuns . . .  " .  

Schimbând ceea ce este de schimbat, credem că, aidoma lui Paul inus, 
cititorul sau spectatorul nu poate încerca mai potrivite sentimente decât acestea, la 
sfârş itul lecturării sau vizionării piesei lui Ion Luca. 

IV. "Biserica e-n slujba-mpărăţiei şi nu-mpărăţia-n slujba bisericii" 

Tot sub incidenta "micilor pricini ale marilor întâmplări" se situează şi cea 
de a treia piesă cu impl icaţii religioase din dramaturgia lui Ion Luca - Nă.frama 

23 Nichi for Crainic, op. cit. , p. 1 92. 
24 ldcm, Modul teandric, în Nostalgia paradisului. Editie cu un studiu introductiv de Dumitru 

Stăni loaic. Postfaţă şi note de Magda Ursache şi Petru Ursache. Fişă bibliografică de Alexandru 
Cojan. l aşi. Editura Moldova. 1 994. p. 5- 1 5 .  
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iubitei - care, dincolo de istoricitatea-i la fel de acuzată, este o piesă de teatru 
politic, o dramă de moravuri (bizantine) şi bineînţeles, o dramă rel igioasă. 

Şi de această dată, autorul modelează adevărul istoric extras din surse l ivreşti, 
dej a  identificate sau poate mai mult intuite2\ în virtutea viziuni i  sale artistiCe fără, 
însă, a-i deturna sensuri le fundamentale. Este, cum am observat, una dintre 
dominantele personalităţii creatoare a lui Ion Luca, aceea de a nu lăsa sursa de 
inspiraţie tale quale, ci precumpănitor ca pretext. Ceea ce interesează însă, nu-i 
modul în care autorul îşi identifică demersul creator cu, sau se diferenţiază de 
i zvoarele consultate ci, în u ltimă analiză, v iabil itatea universului  artistic zămisl it, 
pornind de la latenţele estetice conţinute în aceste izvoare. Ion Luca, intelectual cu 
un orizont spiritual amplu şi variat, se comportă de o manieră "duplic itară" : pe de o 
parte ăşi alimentează inspiraţia din surse diverse şi, pe cât cu putinţă, neexploarate 
sau nebăgate în seamă până la el,  apl icându-şi capacitatea de (re)construcţie pe 
momentele istorice inedite, iar pe de alta le tratează (pe aceste surse) după 
caprici i le unei fantezii sui generis, în acord cu l ibertăţile specifice actu lui creator 
de esenţă artistică. Rezultă, şi în cazul acestei piese, nu atât o frescă istorică fidelă, 
cât mai degrabă, un "basm" pentru a cărui plăsmuire autorul convoacă date, 
contexte, personaje  istorice etc. care colorează peisajul  artistic elaborat prin 
concursul imaginaţiei, iar nu pe baza exclusivă a gândiri i  mimetice. Mimesisul, la 
Ion Luca nu se identifică, de fapt, cu copia realităţii ci ,  aşa cum nota el însuşi într
un text teoretic din 1 938, "alcătuie o lume nouă", simi lară iar nu identică imagini i  
lumii reale. Precedat de plăsmuirea din sufletul artistic, demersul creator se 
săvârşeşte - spunem un truism - prin măiestrie artistică, prin "meşteşug", cum zice 
dramaturgul .  Dar "sufletul" (afirmă el tot acolo) este apa care se zbuciumă la 
ţărmul lumii .  Ogl inda care fărâmiţează şi strâmbă în valurile ei tot ce se disfrâ��c 
de pe l iman şi din sine". 

Revenind la Năjrama iubitei vom observa că, într-un dialog dintre viitorul 
împărat N ichifor (aspirant deocamdată numai la visternicia imperiului) şi Sincelul  
(cronicarul împărăţiei), omul cifrelor şi al finanţelor îşi  apostrofează preopinentul :  
"Istoric ai  rămas, istoric să piei ! .  . .  Bine, omule!  Umbli  să l ipeşti cioburi de fapte 
ş i-ţi închipui că durezi un vas din care să bei răcoarea adevărului?" Cu alte cuvinte. 
adevărul nu poate sălăşlui,  necum să se mai şi nască în efemere retorte constituite. 
mai mult sau mai puţin aleatorie, din "cioburi de fapte". Resursele primare · ale 
adevărului sunt de căutat nu în l imitatele posibil ităţi ale raţiunii, c i  în nesfârşitele ş i  
întortocheatele lagune ale sufletului (ale sensibil ităţii) .  Teolog prin forrmhic, 
opţiunea lui Ion Luca se îndreaptă (pe plan teoretic) prioritar spre iraţional isni 

25 Al. Piru, în Panorama deceniului literar românesc 1 940-1950 (Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1 968, p. 436), crede că nu atât Ch. Diehl se nutreşte a fi inspiraţia lui Ion Luca.. ci mai cu 
seamă acesta a fost inspirat din romanul lui Paul !\dam, /rime et les Eunuques şi din lucrarea Prince.n·es 
hrwntines a aceluiaşi P. Adam. din L 'Empire byzantin et la mrmarchie franque de Gasquct"Şi din Le.1 
/les de PrinceJ de Schumbcreer, unde Irina apare în alte ipostaze decât la Ch. Diehl. 
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( resorturile sufletului}, deşi, c a  jurist, ar fi fost de aşteptat să-I vedem orientat cu 
precădere spre orizonturile l impezi ale raţionalismului .  În creaţie, însă, lucrurile 
stau tocmai invers, cum vom şi observa în cele ce urmează, căci raţionaliştii 
pragmatici triumfă în piesele sale, deşi autorul nu l i se asociază. 

,,I sprăvită la Vatra-Domei de Bună-Vestirea anului 1 943", cum notează autorul 
la sfârşitul cărţii, tipărită la Fundaţia Regele M ihai 1, în anul 1 944, după ce mai întâi 
primele cinci scene fuseseră publicate în "Revista Fundaţi ilor Regale" (XI, nr. 1 ,  
1 ianuarie 1944, p. 96-- 1 1 7), piesa Năframa iubitei, dramă în şaptesprezece scene, a 
fost jucată, în premieră absolută, la Teatrul Naţional "Sf. Sava", în decembrie 1 946, 
prilej cu c()Je Gala Galaction o apreciază drept "un eveniment teatral", "o faptă 
trainică'', "dovada unui robust talent dramatic", acuzând-o totuşi de "prea multă 
podoabă l iterară şi teologică". Reproşurile au în vedere versiunea scenică şi sunt 
efectul receptări i spectacolului (iar nu exclusiv a textului  literar lecturat), context în 
�are cal ităţi le l iterare şi încărcătura ideatică mai opulente pot deveni deficienţe. 
Totuşi. j udecata globală a părintelui Gala evidenţiază cu piesa lui Ion Luca ,.creşte 
în peisajul nostru teatral de azi ca un chiparos între curpeni"26 • 

Ca şi Femeia cezarului, Năframa iubitei îş i extrage sevele din istoria 
Bizanţului ,  de data aceasta acţiunea fi ind plasată "în sfertul din urmă al veacului 
al optu lea" . Este un Bizanţ zguduit de o nouă erezie teologică - iconoclasmul -
generată de cau:ze terestre în cel mai propriu sens al cuvântului :  politica
financiare. Insinuat încă din prima scenă ( intrigantul Nichifor îi propune 
S incelului : "E i  flrina, vi itoarea împărăteasă şi Tarasie, vi itorul patriarh] au pornit 
la basm. Noi ne�amestecăm în e l .  Schimbându-i făgaşul, facem din basmul lor, 
basmul nostru . . .  "), confl ictu l pol itic al piesei se va amplifica prin acumulări 
succesive de i ntrigi ,  prin interferenţe cu cel religios, cu cel platonician-erotic şi 
de moravuri de cm::te, astfel că desfăşurarea acţiuni i  şi deznodământul vor releva 
o indubitabilă dramă a luptei crude şi necruţătoare pentru putere27, în cadrul 
căreia nu se face. economie de cele mai machiavelice mijloace. "Recunoştinţa -
postulează N ichifor, abia ajuns împărat - e  un biet cuvânt. Buretele-mpărătesc îl 
şterge ori de câte ori aduce pl ictiseli" . Cum se întâmplă de regulă la dramaturgul 
nostru, aspectu l re l igios pus în scenă se derulează prin interferare cu l ini i le de 
forţă ale contextului istoric care generează declanşarea şi îi dirijează evoluţia. 
("Biserica e-n s lujba-mpărăţiei şi nu-mpărăţia-n slujba biseric i i !" - clamează 
apodictic acelaşi Nichifor). Am constatat şi la celelalte două piese cu subiect 
rel igios aceeaşi geneză terestră a 

"
l itigi i lor" teologice : I isus în Salba reginei, 

ajunge pe cruce fi ind acuzat de blasfemie dar, mai cu seamă, ca agent al luptei 
antiromane. şi al subminări i  statu-quo-ului deţinut de casata ierarhi lor mozaici : 

26 Gala Galaction, Cu prilejul unui eveniment teatral, "Adevărul de duminică'', Bucureşti, 
·2 decembri�:, 1 946; 1. Ncgoilescu. Istoria literaturii româlle, voi. 1 ( 1 800- 1 94�). 13ucurcşti, Edilum 
M i nerva, 1 99 1 ,  p. 342-343. 

�7 Cf. Carol l sac, op. t:it . ,  p. 5 5 .  
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dubla natură (umană ş i  divină) a Mântuitorului în una şi aceeaşi persoană, ca şi 
atributul de Născătoare de Dumnezeu al Fecioarei Maria, sunt puse în discuţie 
(vezi Femeia cezarului) pentru a legitima sau nu avorti.Jl comis de împărăteasa 
Evdochia. Şi dacă în cele două piese de teatru anterioare, transparenţa 
determinări lor terestre este voalată cu dibăcie, în Năjrama iubitei l�crurile se 
petrec la deplină vedere, autorul renunţând total la: abil ităţile retorice teologice 
prin care se proiectează în transcendentul rel igios d imensiunile imanentului 
antropologie . Aşadar, erezia iconoclastă ar fi fost iniţiată şi declanşată cu scopul 
redresări i financiare a Imperiului Bizantin, a cărui visterie secătuise. Pledoaria lui 
N ichifor în faţa împăratului Leon al IV -lea Isaurul nu mai îngăduie, în acest sens, 
n ici un fel de metafizică şi sacral itate: 

"NICHIFOR: Visteria nu-şi află izvoare-ndeajunse de umplere. Nevoi le mari . 
Chletu ielile multe [ . . .  ] .  

Cele mai lăptoase dăjdi i  sunt cele aşezate pe lucruri de care nu  se pot l ipsi 
oameni i  . . .  M-am întrebat: de care lucru nu se poate l ipsi norodul de la mic la mare 
şi-i scăpat pân-acum de vamă? Şi-am răspuns: prostia [ . . .  ] .  

Oameni i  se-nchină lui Dumnezeu. Dar omu-i mai mult carne decât suflet . . .  
Dumnezeu nefiind ajuns cu mintea, omul caută să-I simtă cu trupul. De aceea 
locuinţele creştini lor gem de icoane! Prin văzul trupesc, chipurile zugrăvite-nşeală 
oameni i-n credinţa că ating şi-1 au pe Dumnezeu ! 

LEON: Vrei să pui dajdie pe Dumnezeu? [ . . .  ] 
NICHIFOR: Pe Dumnezeu nu.  Dar pe icoane, da! 
LEON: Ce vorbeşti? Dajdie pe icoane? ! 
N ICHIFOR: Foarte bănoasă dajdie! [ . . .  ) Din dragoste pentru icoane lumea 

le-mpodobeşte cu nestimate [ . . . ] Ce-ar fi? Oameni i  mei, după ce vor face 
catastifele nevinovate (Arată la Sincel), să strângă icoanele pentru visteria
mpărătească? Toate bogăţiile de pe icoane să fie ale tale? 

LEON: Cum? 
NICHIFOR: Iscăi ind edictul pe care l-am alcătuit din vreme. 
LEON: Dă-1 mai repede ! (Sincelul i-1 dă. Leon îl iscăleşte) L-am iscălit. la 

citeşte-! ! 
S INCELUL: Închinarea l a  icoane-i idolatrie. Idolatria-i osândită de 

Dumnezeu şi de oameni .  Supuşi i  B izanţului vor preda visteriei ţării icoanele lor aşa 
cum sunt trecute în catastife. Cine va dosi sau va despuia în totul sau în parte 
bogăţiile lor va fi globit cu-ntregul lor avut. 

NICHIFOR: Aşa vom vedea aurul şi nestematele de-ndată şi dintr-o dată". 
Este, prin urmare, l impede că factorul generator al conflictului rel igios îl 

constitu ie criza financiară care, la rându-i, îşi are rădăcina în criza morală a 
Bizanţului pe care Nichifor, vistiernicul împărăţiei, îl vede ca pe "o casă tencuită 
cu lut şi bălegar, scliv isită cu varul civil izaţiei. Afară străluceşte albul feţei .  Dar 
sub pojghiţa-nşelătoare, tencuiala nu-i decât tină şi murdării" . 
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Dar situaţia generală astfel conturată (în scena XIV) nu-i de fapt altceva decât 
consecinţa marasmului moral, cu semnificaţie exponenţială, de la curtea lui Leon al 
IV -lea lsaurul, figură tipică de alcoolic desfrânat, dependent de băutură până la 
cretinizare, dar surprinzându-ne, intermitent, cu fulguraţii de inteligenţă 
,,bizantină", sadică şi pigmentată de vulgarităţi, neinspirat găsite de autor. Aşa, de 
pi ldă, Leon şi curtezana sa (Hazarca) fac conversaţie în sti lul amorezaţi lor 
provincial i  de la interferenţa suburbanului cu ruralul : 

"LEON: Ai priceput, moţule! Ha, ha! V ino să te pup. 
HAZARCA: Cum vrei mata, piţigoiule. Piţigoiule scump". 
Ca şi în Salba reginei, Ion Luca face loc unor replici frizând triv ialitatea şi 

prostu l gust, fără intenţi i  estetice, sau stilului confuz afectând profunzimi ideatice: 
.,Trupul meu se strânge, se ghemoşe, se pierde, dispare! . . .  Îl am fără să fiu în el :  
Trăiesc numai cu sufletul !  Descărnare . . .  Prea mai fermecat cu tainele nemateriei, 
să mai pot gândi la cele trupeşti . . .  " se confesează Irina lui Tarasie. 

Cu toate acestea, viaţa spirituală elevată, sigi lată de un neoplatonism în 
contextul căruia, de pildă, adevărul imanent nu-i decât imaginea (icoana) unui 
adevăr absolut, transcendent, pulsează şi la curtea imperială, figurată în piesă fiind 
de cuplul Irina - Tarasie, s ituaţi pe poziţia de apărători ai icoanelor ca imagini 
palpabile ale ideilor religioase, ca mijlocitoare între încercarea de percepere a 
dumnezeirii şi de aspiraţie spre divinitate: 

"
Prigonind icoanele - argumentează 

Tarasie - se prigoneşte însuşi miezul omenescului, năzuind spre culmi. Înfiripările 
artei, icoanele, privindu-le, ne ridică mintea la cele ce chipuri le zugrăvite ne arată. 
Si-aşa ne-mboldim căutarea de înălţimi sfinţitoare şi-nlesnim ajungerea Celui 
atotputernic.  Icoana nu-i Dumnezeu c i  ajutătoare către El .  Prigonirea icoanelor este 
prigonirea-mpotri va-ndurnnezeirii noastre" . 

Din astfel de înălţimi, funcţional itatea imaginii (icoanei) este transferată şi în· 
planul terestru, al dragostei: "De ce urăşti icoanele? - îl întreabă Irina pe Aetius, 
fostul iubit din adolescenţă - când dragostea nu poate fi inţa decât prin ele?". Când 
Aetius, prin abilele manevre ale lui Nichifor care vizau izolarea Irinei, a fost trimis la 
hotare să preia comanda armatei angajată în lupte cu vrăjmaşi i barbari, Irina i-a 
înmânat o năframă ("năframa iubitei") pe care îşi însăi lase chipul ca pe o icoană 
sui-generis. De aceea îl şi interpelează pe tânărul general, atras în tabăra 
iconoclaştilor de abilul Nichifor, astfel: 

"
Năframa nu ţi-a fost icoană, o moaştă 

sfântă? N-ai trăit cu ea fiorul fiinţei dragi? Nu ţi-a vorbit? Nu te-a deşteptat la clipele 
trecute? Nu ţi-a-ncălzit dorinţa-o viitor?". Iată tot atâtea motive din orizontul 
divinului şi din zonele umanului pentru ca iconoclasmul să nu izbândească 
irevocabi l, deşi în replică, N ichifor, vistiernicul, ripostează inflexibil: "

Pol iticul trece 
înaintea sdi foselilor sentimentale ale artei sau religiei !"  Deci, în faţa intereselor 
pol itice, luate celt: laltc raţiuni sunt reduse la tăcere, sau se supun, ori în cet mai bun 

caz se adaptează. Excepţie nu fac nici cele de la incidcnţa umanului  cu divinu l .  Mai 
mult, s i mboluri le lumii d ivine î:;; i modelează prerogativele în functie de s fera 
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intereselor din lumea terestră, numenal itatea serv ind fenomenal itatea generală. 
Aceasta- i, în fond, teza principală a piesei lui Ion Luca şi, cum ne-am obişnuit deja, 
dramaturgul clădeşte întreaga acţiune, cu toate ramificati ile ei, întru materializarca 
tezei, printr-o suită de întâmplări meşteşugit îmbinate, credibile prin autenticitatea 
artistică impl icită. Ca şi în situaţia altor piese, acţiunea s-ar putea opri aici, însă 
autorul îi spulberă cititorului această i luzie, care probabil îl ademenise o cl ipă. Ca 
urmare, participăm în continuare la alte şiruri de evenimente, mai mult sau mai puţin 
(im)previzibil e, asamblate într-o succesiune intrinsecă logici i dramaturgice: Irina, 
îndrăgostită de Aetius, va fi căsătorită cu depravatul Leon ş i  va avea un fiu, 
Constantin, moştenitorul tronului, care însă va orbi (înainte de a ajunge să conducă 
efectiv destinele imperiului) din pricina, se insinuează, tarelor fiziologice generate de 
alcoolismul patern, prilej pentru perfidul uzurpator N ich ifor de a o defăima pe 
împărăteasă că ar fi scos ochi i  fiului său, pentru a-şi menţine intacte prerogativele 
imperiale care-i reveniseră prin moartea lui Leon; N ichifor îşi continuă în mod 
diabolic ţesătura de intrigi pentru înlăturarea Irinei, în cursă împotriva împărătesei 
fi ind atras şi Aetius, căruia i se inoculează suspiciunea că aceasta ar practica 
lesbianismu l  ca reflex biologic al neoplatonismului pe care-I împărtăşea şi de care s-a 
sluj it în restaurarea cultului icoanelor; lovitura de stat care a dus la i nstaurarea 
ambiţiosului  N ich ifor ca împărat, la exi larea Irinei (în insula Lesbos !) ,  a lui Tarasie şi 
chiar a generalului Aetius - toate acestea făcând din piesa lui Ion Luca, mai degrabă, 
o dramă a luptei pentru putere (decât o dezbatere de idei teologice), deci o piesă 
pol itică. Faptul că acţiunea este transpusă într-un moment istoric revolut, că ni se 
înfăţişează dinastii imperiale demult apuse ( l sauri i) şi d ispute teologice clasate în 
urmă cu mai bine de o mie de ani nu trebuie să ne ducă în eroare şi să acuzăm astfe l  
de scrieri de conotaţii . . .  muzeistice. Sigur, piesa Năframa iubitei n u  se încadrează în 
categoria scrierilor "de actual itate", dacă, prin "actual itate", în cazul unei opere de 
artă se poate concepe a se înţelege degradanta trimitere directă la evenimentele 
curente. Într-un dicţionar l iterar, unde i se făcea şi lui Ion Luca "favorul" de a fi 
înregistrat, se apreciază că "Majoritatea pieselor [sale] sunt impermeabile raportărilor 
la actualitate", ca şi cum permeabi l itatea raportări lor la actualitatea imediată ar 
reprezenta condiţia sine qua non a valorii estetice! Or, am constata deja (vezi 
capitolul Ideile literare ale lui Ion Luca), dramaturgul concepea "literatura de artă" 
ca fi ind viabilă în universalitatea temporală şi spaţială dacă vehiculează stări de 
conşti inţă şi sensibil itate universal valabile, proiectate pe un fundal istoric menit să 
confere operei dramatice ceva din caracteristicile şi atmosfera specifică basmului .  
Preferinţa pentru un moment istoric sau altul nu-şi găseşte la Ion Luca alt resort decât 
acela de pretext, punct de plecare pentru fabulaţie şi resursă pentru a institu i 
atmosfera de "basm" necesar autorului spre a-şi plăsmui mediul propice de 
propulsare a tezelor sale. În fond, relaţia cu dumnezeirea (temă rar abordată în 
l iteratura noastră, mai ales în cea dramatică), dragostea, ura, mărirea şi prăbuşirea 
capetelor încoronate, invidia, perfidia, violenta, intoleranta. exclusivismul,  etc . ,  sunt 
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teme şi motive, idei şi simţăminte vehiculate şi în aceste trei piese de teatru ale lui 
Ion Luca a căror permeabilitate la actualitatea perpetuă nu poate fi pusă la îndoială 
cu argumente serioase . 

Ca şi prin alte piese de teatru "impermeabile raportări lor la actualitate" 
(Amon-Ra, Femeia, fiica bărbatului, Javra pământului), prin trilogia sa religioasă: 
Salba reginei, Femeia cezarului şi Năframa iubitei, Ion Luca rămâne un dramaturg 
pe care urmează să-I (re)descoperim, deziderat pentru a cărui înfăptuire se cere 
doar ca teatrele să-I joace, iar editurile să-I tipărească. Recuperarea moştenirii sale 
l iterare se impune nu ca un act de indulgenţă, ci ca o necesitate de (re)integrare în 
circuitul nostru de valori l iterare a unei opere cu personalitate d istinctă şi perenitate 
indubitabilă28• 

Ion Lucas religioses Teather 

· · ( Zusammenfassung) 

Nicolae Cârlan analysiert in · Ion Lucas religiăses Theater die zum Thcma Religion 
gcschriebenen oder religiose lmplikatione enthaltenden TheaterstUcke dieses Autors. 

2" Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, editia a II-a, [în edi�ia 1,  1 974, 
dramaturgul nu figurează, n. N.C.), Bucureşti, Editura Albatros, 1 977, p. 3 1 8-3 1 9. Cf. Dicţionar de 
literatură română. Scriitori, reviste, curente, coordonator: Dim Păcurariu, Bucureşti, Editura Univers, 
1979, p. 230. 
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SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA - CONSIDERA TII 
' 

ISTORICE 

VASILE M. DEMCIUC 

Moto: În fiecare vară de cinci sute de ani 
La Sânzâiene tot Ardealul vine 
Să stea o noapte lângă sfânt Ioan 
Cu strai ţi le de lăcrima\ii pline 

Ş i  după ce de plâns şi bucurii 

S-a deşerta! cu ficcare-n parte 
Pc aripi uriaşe în sobor 

Trag în Ardeal, Moldova fără moarte. 

Ioan Alexandru 

Poporul român, în multimilenara sa existenţă, a străbătut un drum lung, un 
drum străjuit de voievozi vitej i care îşi apărau ţara cu sabia în mână, ajutaţi de 
curteni şi răzeşi, gospodari şi ţărani răbdători care, având o aprinsă credinţă, ardeau 
pl ini de nădejde, nestinse lumânări şi tămâie în jurul raclelor sfinţilor, pentru 
multele lor nevoi .  

Aici, în Bucovina, unde sunt însemnele ilustrelor modele de bărbăţie şi frumos, 
care au ţinut vie şi curată flacăra de cea mai autentică spiritualitate românească spre 
care ne întoarcem mereu spre a-i învăţa cadenţele grave, încă din zorii constituirii 
statului feudal român independent Moldova, se poate vorbi de cinstirca moaştelor 
Sfăntului Ioan cel Nou, a cărui mucenicie s-a petrecut pe teritoriul Moldovei şi care, 
pentru multe veacuri, vor deveni speranţe şi sprij in Moldovei creştine. 

Sfântul Ion cel Nou s-a născut în jurul anului 1 300 1 , în oraşul Trapezunt2• 
Bun cunoscător al legii creştineşti, după cum va dovedi mai târziu, Ioan îşi câştiga 

1 Mclchisedec Ştefănescu, "Grigore Ţamblac, Martiriul Sfântului Ioan ", "Revista pentru 
istoric. arheologic şi filologie" (în continuare R. I .A.F.), Bucureşti, 1 894; S. FI. Marian, Sfâmul loan 
cel Nou , Bucureşti, 1 898; A. Tăutul, Viaţa şi minunile Sf Ioan cel Nou de la Suceava, Suceava, 1 9 14; 
A l .  Popescu, Viaţa, pătimiri/e şi minunile Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Craiova, 1 943; 

Petru Rczuş, ViaJa şi faptele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, "Mitropolia Moldovei şi Sucever· 
(în continuare M.M.S.), XXXII, nr. 6--7, 1 956, p. 332-337. 

2 Numit în vechime Trapezus, oraşul a fost înfiinţat în jurul anului 750 î.e.n. de către o colonie 
grecească din Sinopc. 

Analele Bucovinei, VII, 1 .  p. 9 1 - 1 08, Bucureşti, 2000 
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existenţa, făcând negoţ. Treburi le sale negustoreşti îl si leau, de mu lte ori, să plece 
din cetatea sa spre alte târguri şi cetăţi, vânzând mărfuri de provenienţă bizantină: 
icoane, cădelniţe, smirnă, mătăsuri, brocarturi pentru ornate şi dvere. ş i  cumpăra 
grâu, vite şi alte roade ale pământului3 . Pleca, astfel ,  de Ia Constantinopol la 
Odessa, de la Caffa la Chil ia şi Cetatea Albă, acestea din urmă fiind adevărate 
antrepozite comerciale ale întregii Moldove. 

Cetatea Albă, la începutul secolului al XIV-lea, era stăpânită de tătarii nogai4• 
Izvoarele istorice şi cartografice indică foarte clar menţinerea stăpânirii Hoardei de 
Aur, atât asupra Cetăţii Albe şi Bugeacului ,  cât şi asupra Dobrogei .  Cete mongole 
sălăşluiau în dreapta Dunări i ,  menţionate prin anii 1 320- 1 3 2 1  sub numele de "sciţi 
paristrieni", reprezentând o permanentă ameninţare pentru posesiunile bizantine de 
la sud de lanţul balcanic5 . 

Câteva izvoare cartografice vorbesc despre autoritatea pol itică a Hoardei de 
Aur în sudul Moldovei .  Portu1anul lu i  Angelino Dulcert6 conţine elemente în acest 
sens. Deasupra Maurocastrului este figurat un steag cu semi lună şi tamga, 
înscmncle regiuni lor de sub autoritatea mongoli lor. Un asemenea steag apare şi 
deasupra Vicinei, situată pe malul sudic al fluviului Dunărea7. Din dispunerea 
acestor steaguri rezultă că atât malul moldovean, cât şi cel dobrogean al Dunării 
inferioare erau controlate de mongol i .  Litoralu l  pontic este redat într-un mod 
aproape identic ca la Dulcert şi în harta nautică a unui alt majorcan, Guilemus 
Soleri, alcătuită în anul 1 385 .  Pe această hartă apar din nou steagurile cu semilună 
şi tagma în dreptul localităţilor Vicina şi Maurocastron. 

Desfaşurarea normală a practici lor de cult la comunităţi le locale nu a fost 
afectată prea mult de Hoarda de Aur, datorită principi ilor de largă toleranţă 
religioasă faţă de popoarele subjugate. Să nu uităm apoi că preoţimea era scutită de 
dări şi de alte obl igaţii; mai mult, chiar în anul 1 26 1 ,  la Sarai, capitala Hoardei ,  
hani i  au admis înfiinţarea unei episcopi i  ortodoxe8. Dar această toleranţă nu 
împiedica pe stăpânitorii fanatici să recurgă la silnicii împotriva creştini lor, spre a 
se lăsa de legea lor; jertfele umane suferite la răsărit de arcul carpatic atât de 

3 A. l .  Popescu. op. cit. , p. 1 0- 1 2 . 
J Marius Sala, Ioana Vintilă-Rădulcscu. Limbile lumii - mică enciclopedie. Bucureşti. 1 98 1 .  

p. 1 25- 1 26, 253-254. 
5 Fontes Historiae Daco-Romanae, voi . lll, Bucureşti, 1975. p. 5 1 0-5 1 1 .  
fi Angel ino Oul cert. de origine catalană, fixează pe harta sa ( 1 339), pe lângă multe localităti de 

lângă târguri. forme orografice şi hidrograficc din interiorul continentclor; Cf. Marin Popescu 
Spineni, România în i:voare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1 978, p. 1 07. 

1 N. Grămadă, Vicina. Izvoare cartografice. Originea numelui. Identificarea oraşului, "Codrul 
Cosminului", l ,  1924, p. 443-446; M. Popescu Spineni, op. cit. , p. 1 07. 

H În momentul întemeierii Hoardci de Aur, mongolii practicau credinţe şamaniste. O dată cu 
domnia lui Ot.bag s-a produs adoptarea oficială a islamismului, după ce Sartag încercase şi nu reuşise 
să se îndrepte spre creştinismul ncstorian. Cf. ll Spulber, Die Go/dene Gorde. Die Mongolen in 
Russland 1223-1502, Wiesbaden, 1 965, p. 209 passim; B.D. Grecov, A . l .  Iacubovschi ,  Hoarda de 
Aur şi decăderea ei. Bucureşti .  1 953.  p. 1 50- 1 56. 
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ortodocşi, prin Ioan de Trapezunt, cât şi catolici şi franciscani la Cetatea Albă şi 
S i ret, nu s-au datorat exclusiv mongoli lor, ci şi divergenţelor intercomun itare. 

lată ce ne oferă tradiţia hagiografică cu privire la viaţa şi martiriul Sfântului  
Ioan cel Nou de la Suceava, martirizat la Cetatea Albă. În t impul unei călătorii 
comerciale, negustorul Ioan a intrat în dispută confesională cu stăpânul corabiei cu 
care călătorea, o corabie veneţiană. Înfuriat - negustorul s-a dovedit  a fi un bun 
cunoscător şi apărător al credinţei ortodoxe - stăpânul corabiei pune la cale un plan 
spre a se răzbuna pe Ioan . Şi astfel, la  oprirea corabiei la Cetatea Albă, căpitanul 
aleargă la hanul  tătar, eparhul  cetăţii, şi-i zise: "Este, egemoane, un bărbat în 
corabie, care, venind cu mine la Trapezunt, mi-a spus că vrea să se lepede de 
credinţa ş i  legea creştinească şi  doreşte să primească legea voastră, a persienilor şi 
să se facă părtaş tradiciuni lor voastre"9. Auzind aceste vorbe, eparhul dăduse ordin 
ca acest negustor să fie adus în faţa lu i  ş i  a sfatului, si-i zise: "A m  auzit că eşti un 
bărbat ales, înţelept şi unul dintre cei mai de frunte din Trapezunt; auzit-am ş i  
aceea că eşti aplecat şi al ipit, cu dragoste şi cu toată in ima de credinţa noastră, întru 
care vei afla fericire şi lungime de ani . . .  Deci, o alesule, al protectori lor, nu 
întârzâia, ci leapădă-te înaintea mea şi a acestei adunări de oameni, de credinţa ş i  
legea creştinească"10 .  Cum era şi  firesc, negustorul tresări de indignare la aceste 
planuri de convertire, străine de sufletul şi cugetul său şi zise: "Puternice 
egemoane ! Vorbele pe care le-ai spus despre mine nu sunt ale mele, ci n işte 
iscoditori răutăcioşi au făcut. Mie nici prin gând nu mi-a trecut ca să mă lepăd de 
credinţa şi legea cea sfântă"1 1 . La acest răspuns al negustoru lui Ioan, eparhul cetăţ i i  
ordonă ca acest "negustor ghiaur" să fie supus la  cele mai groaznice chin uri, spre 
a-şi renega credinţa. Dar zadarnice au fost aceste măsuri luate de eparhul cetăţi i ,  
pentru că negustoru l Ioan, consecvent în credinţă, fapt care caracterizează 
personalitatea tuturor mucenicilor de a rezista la cele mai grele chinuri, până la 
sacrificiul suprem, ridicându-şi ochi i  spre cer zise: "Nu mă voi închina soarelui ,  nu 
voi sluj i  focului, nu voi jertfi stelei celei numită cu numele patim ii desfrânării" 1 2 •  

Stăru ind în  credinţa sa, şi după chinurile munci i  la  care a fost supus, refuza 
categoric ajutorul doctorilor iscusiţi din Persia, chemaţi spre a supune cerbicia lui 
Ioan. Despuiat ş i  legat cu picioarele de coada unui cal iute, este târât pe străzile 
Cetăţii Albe în văzul întregului oraş. În cele din urmă, tătari i chinuitori, sătui de 
sângeroasa privelişte, îi tăiaseră capul şi-l lăsară acolo, în mij locul  drumului .  

Iată cum descrie S .  FI .  Marian minunile care încep să înconj oare trupul 
sfântului mucenic, chiar acolo, în pulberea drumulu i :  "Să vedeau o mu lţime de 
făcl ii aprinse arzând pe locul acela, precum şi trei bărbaţi în veştm inte strălucite 

Y S.  fi. Mari an, op. cit . . p. 7-8. 
1 1 1 Ibidem. 
1 1 lhidem, p. 1 O. 1 2  Ibidem, p. 1 1 . Steaua cu numele pătimirii dcsfrânării este Venus. Cf. V. Kcrnbach. Dicţionar 

de mitologie generală. Bucureşti, 1 983, p. 730. 
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ţinând tămâie aprinsă în jurul trupului Sfântului Ioan şi cântând cu dulceaţă 
îngercască cântări sfinte" 1 � .  

Auzind eparhul de cele întâmplate, la care s-a mai adăugat ş i  întâmplarea cu 
iudeul care ar fi încercat să tragă asupra celor trei bărbaţi care tămâiau în jurul 
sfântului, cuprins de o frică să n u  i se întâmple ceva rău, porunci creştinilor să-I 
îngroape pe Ioan în cimitirul creştinesc. Preotul ortodox, împreună cu mai mulţi 
ortodocşi, zădărnici planul căpeteniei corabiei de a fura trupul sfântului Ioan şi 
mută moaştele într-un s icriu în altarul bisericii, lângă sfânta masă, unde au stat 
aproxi mativ 70 de ani .  

Aceasta este tradiţia hagiografică care s-a perpetuat de-a lungul a mai bine de 
şase veac un.  

Iosif. fost episcop· la Cetatea Albă, sluj ind la  căpătâiul moaştelor Sfântului 
Ioan cel Nou în Biserica Sf. Ioan Botezătorul 14, recunoscut în cele din urmă 
mitropolit al întregii Moldove, înţelegea să vină la Suceava însoţit de moaştcle 
sfântului martir, şi îl sfătuieşte pe Alexandru cel Bun să aducă aceste sfinte moaşte. 
Astfel, . ,la doi ani de la domnie [ 1 402, n .n. ]  au adus moaştele Sfântului mare 
mucenic Ioan Novâi"1 5 .  '· 

Nicolae Costin16 arată că moaştele Sfăntului Ioan au fost aduse de la 
Trapezunt la Suceava. În realitate s-a dovedit că moaştele s-au adus de la Cetatea 
Albă şi nu de la Trapezunt, unde Ioan se născuse1 7 • 

Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă în anul 1 402, 
deci la începutul domniei lui Alexandru cel Bun, la Suceava, care devenise deja un 
puternic centru politic, administrativ şi religios al Moldovei, reprezintă cea mai 
veritabilă declaraţie de independenţă, o "capodoperă a diplomaţiei şi artei politice", 
în faţa Poloniei catolice care încerca să-şi exercite influenţa asupra Moldovei 
ortodoxe18 • Şi apoi trebuie să recunoaştem că aducerea moaştelor Sfântu lui Ioan cel 

u S. FI. Mari an, op. cit. , p. 1 6. 
14 1 . 1 .  Kraszenski, care tăcuse o călătorie prin Cetatea Albă. ne relatează: ..În cimitir este o 

mică capclă pe locul unde a fost omorât .de turci Sf. Ioan de la Suceava. Înăuntru, al mijloc, între 
lumânări aprinse. e un fel de sarcofag nou, . . .  o piatră antică adevărată cu inscriplie greacă, pe care se 
văd două foi de palmier. sculptate grosolan. Inscripţia sună: <<Sfiintul mucenic Ioan cel Nou din 
Trebizonta şi a fost martirizat))··. Cf. P.P. Panaitescu, Călători poloni in ţările române, Bucureşti, 
1 930, p. 250. 

1 �  Grigorc Ureche, Simion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei. ed. C.C. Giurescu, Craiova, 
1 925, p. 1 5. 

1� N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la /60/, cd. Ioan St. Petre, 
Bucureşti, 1 942, p. 1 93.  

1 7  Originea erorii se găseşte la Paul de Alep; a se vedea C. Bobulescu, Pentru pomenirea lui 
Alexandru cel Bun, p. 33;  Emilia Cioran, Călătoriile patriarhului Macarie de Antohia in Ţările 
Române, 1653-1658, Bucureşti. 1 900, p. 68. 

IK Încă din anul 1 384. la S iret exista o episcopie catolică, deci un for ecleziastic superior, care 
avea şi menirea accentuării propagandei catolicismului în Moldova. Depunerea jurământului de 
credinţă de către Petru 1 în fata lui Wladislaw Iagello, în prezenta mitropolitului Kievului, Ciprian, are 
o semnificaţie deosebită. Este vorba de o îmbinare dintre omagiul vasalic de tip occidental înfăptuit 

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



5 Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 95 

Nou la Suceava, odată cu preluarea funcţiei de mitropolit a lui Iosif, făcea să 
crească şi mai mult prestigiul autorităţi i  bisericeşti .  Desigur, luarea moaştelor de la 
Cetatea Albă era încă o măsură de securitate pe care o luase Biserica Ortodoxă în 
faţa unor eventuale profanări din partea musulmani lor sau catolicilor de pe malul 
Mări i Negre. 

Episodul aduceri moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a avut 
ecouri în cultura moldovenească medievală prin crearea unei hagiografii,  a unei 
iconografii speciale, legate de v iaţa şi pătimirea sfăntului, devenit, din secolul al 
XV -lea, un sfânt "naţional" al Moldovei .  

Putem socoti că, la fel cum în Argeş, prezenţa moaştelor Sf. Fi lofteia, aduse 
din Vidin,  în anul 1 396 şi depuse în Biserica Sf. N icolae, determinase nu numai un 
întreg cult, cu urme adânci în folclorul muntean 19, aducerea în aceeaşi vreme a 
moaşte lor unui sfânt originar din Trapezunt, constituie o simetrie deosebit de 
interesantă pentru istoria începuturi lor mitropoli i lor din Ţara Românească şi 
Moldova. Prezenţa moaştelor Sf. Ioan cel Nou în capitala Moldovei şi a moaştelor 
Sf. F i lofteia în capitala Ţări i  Româneşti impunea, în plus, recentelor m itropoli i  
româneşti, într-un context mai larg şi  mai subti l ,  recunoaşterea. 

V icina şi Cetatea Albă pe de o parte, Argeş şi Suceava pe de altă parte, sunt 
centre de o intensă viaţă cu lturală, cu numeroasele lor elemente bizantine în 
arh itectură, în artele somptuoase, în l imbă şi instituţii .  

Aceste centre erau unite într-un proces i storic pe  care nici un  alt capitol al 
culturii noastre vechi nu îl luminează atât de bine la începuturile organizării, pe 
temeiuri propri i ,  a instituţiei medievale de prim rang, care era Biserica. 

Legat de aducerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou la Suceava, trebuie să ne oprim 
şi  asupra raclei în care se află moaştele sfăntului, raclă ce prezintă un mare interes, 
întru-cât este vorba de cel mai vechi relicvar de la noi, de mare valoare artistică, 
unică între toate câte s-au păstrat de acest gen din vechea argintărie 
moldovenească20. În arta epoci feudale, asemenea relicvarii sunt întâlnite în lumea 
ortodoxă europeană. Din secolul al XIV -lea datează racla Sf. S imion din Zadar2 1 ,  
iar din secolul al XVI-lea racla Sf. Soss ima S oloweski în Rusia22• 

Înainte de a vorbi despre vechimea şi autenticitatea raclei, se impune a da un 
răspuns la întrebarea: care era şi  cum arăta vechea raclă în care au fost transportate 

de Petru 1 şi jurământul pc cruce, potrivit ritualului bisericii răsăritene. Aceasta exprima dubla 
orientare a ţării peste care domnea: spre Polonia, ca rcazem împotriva expansiunii ungare. spre 
Bizanţ, pentru legitimitatea spirituală a puterii domneşti şi a statului de sine stătător. 

IY  D.R. Ma�:ilu, Sfânta Filofieia de la Argeş, lămurirea unor probleme istorico-literare, 
.. Analele Academiei Române", Memoria Secţiunii Istorice, scria a III-a, tom VI,  nr. 6, 1 933, p. 2 1 7-
3 1 6: 1. Dorobanţu, Sfânta Filofieia de la Argeş, "Buletinul Institutului din Sofia", 1 94 1 ,  p. 85- 1 05 .  

2° Corina Nicolescu, Argintăria laică ş i  religioasă din Ţările Române, Bucureşti, 1 968, p .  376: 
Teodora Voinescu, Cea mai veche operă de argintărie medievală din Moldova, .. Studii şi cercetări de 
istoria artei" (în continuare SCIA), nr. 2, 1 964, p. 265-289. 

21 Miroslav Krleza, lLl châsse d'argent de Sainr Simeon, ,.Jugoslavija", Belgrad, V, 1 953, p. 53-60. 
22 N. Lasarew, Gesclrichte der Russischen Kunst, III , Dresda, 1 959. 
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în Moldova, în primul deceniu al secolului al XV -lea, moaştele Sfântului? 
Sublin iem de la început că multă vreme cercetătorii au confundat sicriu! de lemn, 
în care se ţin efectiv relicvele, cu racla ferecată în care s-a i ntrodus acest s icriu .  

Multă vreme, lada sculptată de  la  Putna a fost considerată ca  fiind rac la 
autentică în care relicvele mucenicului s-ar fi păstrat până în secolul al XVII-lea, 
când ele au fost mutate într-un s icriu nou, făcut de Miron Barnovschin. Într-adevăr, 
în Muzeul Mănăstiri i Putna, unul dintre cele mai mari muzee mănăstireşti d in  ţară, 
se află o frumoasă piesă din lemn de chiparos, lucrat în "champleve", decorată cu 
scene sacre şi care, potrivit tradiţiei monahiceşti putnene, este racla moaştelor 
Sf. Ioan cel Nou de la Suceava24. 

Lada de la Putna - de dimensiuni :  2,05/0,57m, 0,56 m înălţime - e împodobită 
în faţă cu o amplă reprezentare a Răstign iri i ,  încadrată pe fiecare latură de câte trei 
scene maici suprapuse, înfăţişând :  prinderea lui  Isus (cu sărutul lui  Iuda), 
Batjocorirea şi Drumul Crucii ,  Isus în faţa lui Ana şi Caiafa, Judecata lui Pi lat şi 
Biciuirea lui Isus. Întreaga iconografie e specific apuseană şi aparţine primei 
jumătăţi a veacului al XV-lea, după cum o dovedeşte mai ales scena Răstignirii25 . 
În dreapta cruci i ,  îngenunchează Magdalena, în vreme ce Ioan îşi frânge mâin i le şi 
Maria se clatină de durere, înconjurată de femei numeroase. Pe latura opusă, în 
prim plan .  este soldatul cu buretele şi cu vasul cu oţet, alături de asistenţă este şi un 
grup de soldaţi ce-şi împart veşmintele. În planul al doi lea, pe ambele laturi, se 
desfăşoară o mare cavalcadă. De asemenea este redată şi o catedrală cu cupolă şi 
turn cu etaje. 

În jurul crucilor înalte - aceasta este o caracteristică iconografică a 
reprezentărilor din primele decenii ale veacului al XV -lea a lui Isus şi a tâlharului 
pocăit, plutesc îngeri şi sc l ipesc stele, în vreme ce pe braţul cruci i  celui lalt tâlhar se 
află un d iavol, pândind ieşirea sufletului .  

În jurul tuturor scenelor se desfăşoară o bordură bogată, compusă d in vrejuri 
de stejar, în ale căror spirale sunt aşezaţi balauri, lei, sfinţi, iar pe marginea 
capacului e un vrej de frunze de stejar asemănător cu vrejul  de frunze de stejar de 
pe marmura de Carrara ce acoperă mormântul lui Ştefan cel Mare de la Putna. În 
interiorul capacului este sculptată Maica Domnului cu Isus în braţe, străjuită de doi 
îngeri . 

Prezenţa simultană a desenului natural ist şi vioi, fără tendinţe spre caricatură, 
bogăţia ornamentului suplu şi elegant, alături de faldurile ample ale costumelor 
drapate în manieră gotică, toate acestea, întâlnite pe lada de la Putna, amintesc şi de 

' J  O. Luţia, Legenda Sfântului Ioan cel Nor1 de la Suceava in fi"escele de la Voroneţ, "Codrul 
Cosminului" , 1, 1 924, p. 279-354: N. Iorga, Icoana românească, Bucureşti. 1 933, p. 3 .  

' 4  K.A .  Romstorfcr. Das alte Furste11sch/ose in Suczawa, "Jahrbuch des B ukowiner 
Landcsmuseums'". Cernăuti, 1 90 1 .  p. 1 27. O. Lutia, op. cit. , p. 335-336: N. Iorga, op. cit. , p. 8 .  

2\ l .D .  Ştefănescu, Răstignirea, în Iconografia artei bizantine şi  a picturii feudale româneşti, 
Bucureşti. 1 973. p. 1 1 6- 1 1 !!.  
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alte asemenea piese din Italia de nord, precum piesa de la Bolonii6 ori cea din 
Muzeul Corer din Veneţia. 

La întrebarea legată de faptul că această piesă de la Putna nu are o 
reprezentare a unei scene din viţa sau pătimirea Sfântului Ioan cel Nou, nu s-a 
răspuns încă, motiv pentru care înclinăm să credem că aceasta este o ladă de 
sacristie provenită dintr-un atelier genovez, lombard sau veneţian şi care, adusă în 
Moldova, avea să primească o destinaţie aparte, să adăpostească moaştele Sf. Ioan 
cel Nou. La o analiză profundă a Iaturilor stângă şi dreaptă, se află un spaţiu l in iat, 
pregătit parcă pentru a primi o inscripţie. Ce era propus să se scrie şi de ce nu s-a 
mai scris este o întrebare la care, în stadiul actual al cercetărilor, nu s-a găsit un 
răspuns mulţumitor. 

Icoana semnalată de Virgil Drăghicescu27, găsită într-o colecţie particulară 
din Botoşani, se presupune a fi din racla sfântului, fapt ce desigur compl ică într-o 
oarecare măsură cercetări le. ICoana îl reprezintă pe Sfântul Ioan cel Nou prohodit 
de îngeri. Se disting pe icoană patru îngeri, aşezaţi doi câte doi. Fundalu l  este dat 
de un zid, iar în dreapta o clădire cu contraforturi încadrând o poartă, în faţa căreia 
se vede păgânul împietrit în momentul când trăgea cu săgeata asupra îngerilor. 
Figurile acestora, desenate în spirit naturalist, reproduc cunoscutul tip elenistic, de 
o frumuseţe deosebită. Remarcabilă e tehnica icoanei, executată pe fond de cretă în 
culori de Iazuri roşii şi verzi, de o transpunere gingaşă, în vreme ce culoarea albă 
este opacă. 

Dacă astfel stau lucruri le în ceea ce priveşte lada de la Putna, cu privire la 
ferecătura din argint ce îmbracă racla cu sfintele moaşte, date sunt mai compl icate. 

Racla ferecată în argint aurit, aflată astăzi în B i serica Sf. Gheorghe a 
Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, are lungimea de 1 ,  93 m, lăţimea de 
0,62 m, înălţimea de 0,65 m, are o formă rectangulară, cu capac şi este aşezată pe 
patru picioare sferice. 

Dacă în anul 1 905, N. Iorga este de părere că " . . .  Petru Şchiopul să-i fi dăruit 
greoiul sicriu de argint aurit pe care se desfac, în minunatul lucru răbdător cu 
ciocanul, privelişti din suferinţele mucenicului"2R, în anul 1 922 afirmă că " . . .  sur le 
cercuei l en metal du Saint, qui a du etre un travail de l ' epoque d ' Etienne le Grand, 
mais ayant emprunte ses scenes a une ouvre anterieure, on voit Alexandre a la Tete 
de ses loyals conduisant le corp du saint dans sa nouvelle demeure de Suceava"29 • 

26 E. Jerphanion, Le tresar de Putna el les peintures de Cappadoce (L 'art byzantin chez les 
slaves), "Recueil dedic a la memoirc de Th. Uspensky", 1-11 ,  Paris, 1 930, p. 3 1 4; Cristian Moiscscu, 
Ana Maria Musicescu, A. Sirl i ,  Putna, Bucureşti, 1 982, p. 55. 

27 V. Drăghicescu, O icoană din sicriu/ Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, BCMI, Bucureşti. 

V I I I ,  1 9 1 6 , p. 26, 34; Corina Nicolescu, Un fragment din racla pictată a sfântului Ioan cel Nou, 
M . M . S . ,  1 970, nr. 7-8, p. 377-39 1 .  

2" N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina. Bucureşti, 1 905, p. 22. 
2� ldcm, Histoire de / 'art ancien roumanin, Paris, 1922, p.48. 
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pentru ca, în cele din urmă să afirme că această piesă făcea parte din epoca lui 
Alexandru cel Bun30. 

Părerea că în timpul domniei lui Petru Şchiopul ( 1 574-1 579; 1 582- 1 59 1 )  ar 
fi fost executată ferecătura este pusă în legătură cu mutarea, în anul 1 589 a 
moaştelor, de la Biserica Mirăuţi la Biserica Sf. Gheorghe. Or, în Cronica murată 
de la Suceava se vorbeşte doar despre strămutarea sfintelor moaşte: "În anul 1 597, 
iunie 24 a acoperit biserica Mitropoliei şi a făcut clopotnita şi a adus şi pe Sfântul 
Ioan la Mitropolie"3 1 . Dacă s-ar fi făcut această ferecătură de argint, deci o 
lucrătură de mare valoare, nu putea să nu se fi menţionat în cronică acest lucru, 
într-o perioadă când, deja, se constituise cultul Sf. Ioan cel Nou, reprezentat în 
pictura murată moldovenească, în paracl isul Mănăstiri lor Bistriţa, Voroneţ ş i  
B iserica Sf. Gheorghe din Suceava32• 

În timpul domniei lu i  Miron Bamovschi ( 1 626-- 1 629), pe faţa interioară a 
capacului raclei cu moaştele sfăntului, se împodobeşte cu o cunună chipul pictat al 
acestuia, aşa după cum foarte uşor se poate descifra din inscripţia în limba slavonă: 
"Această cunună a făcut-o Io Miron Barnovschi Moghilă domn Ţării Moldovei", 
iar pe ferecătura picioarelor desluşim inscripţia: "Pe timpul Mitropolitulu i  Kir 
Anastasie Crimca, anul 1 627". 

Cununa şi ferecătura de pe capacul raclei sunt executate probabil de un 
meşter din atel ierul cunoscutului argintar moldovean Grigorie Moisiu. Motivele 
florale, precum şi tehnica în care sunt realizate, prezintă evidente asemănări cu 
ornamentica ferecături lor executate de acesta. Deci, în această perioadă nu s-a făcut 
un sicriu ci doar cununa şi ferecăturile mâini lor şi picioarelor mucenicului. 

O .  Luţia susţine că ferecătura ar fi fost executată în Polonia, de un artist 
străin, în perioada când moaştele sfântului, împreună cu odoarele Mitropoliei se 
aflau la  Zolkiew. Ori, în acel Index Zolkiewiensis întâlnim trecută, în inventarul cu 
obiectele aduse din Moldova la Zolkiew, această ferecătură. Recunoaştem că o 
reparaţie a raclei a avut loc în Polonia, şi anume s-a confecţionat o ramă de argint 

"und der Uberrest zur Verfertigung einer si lbemen Rahme an dem Sarge im Jahre 
1 780 verwendet worden sei"33. 

O. Tafrali34 consideră ferecătura de la Suceava ca fiind din secolul al XIX-lea, 
când un grup de credincioşi din oraşul Botoşani ar fi dăruit Bisericii Sf. Gheorghe 
această raclă. 

30 Idem, Icoana românească . . . , p. 4. 
� 1  Cronicile slavo-ronuîne din sec. XV-XVI, publicate de 1 .  Bogdan, Bucureşti, 1 959, p. 1 62- 1 63 ;  

E.A. Kozak, Die lnschriften aus der Bukowina, Wien, 1 903, p .  1 33-1 35.  
3 1  Corina Nicolescu, Arta epocii lui Ştefan cel Mare. Antecedente şi etape de evoluţie, în Cultura 

moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 964, p. 297-298; Sorin Ulea, Originea şi 
semnificaţia ideologică a picturii exterioare moldoveneşti, SCIA, IX, 1 963, nr. 1 ,  p. 86-88. 

33 S. FI. Marian, op. cit. , p. 1 8 1-1 82. 
�� O. Tafrali ,  Le m!sor byzantin et roumain du Monastere de Puma, Paris, 1 925, p. 28. 
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Se ştie că, în anul 1 786, deci după ce moaştele sfântului erau repatriate din 
Polonia, Hagi - Ivanciu trimite o scrisoare episcopului Dositei Herescu prin care 
arăta: "Fiind îndemnat în dumnezeiască râvnă ca să fac o raclă de chiparos 
sfântului marelui mucenic Ioan Novi de la Suceava, am pus toată nevoinţa de am 
făcut racla după măsura sfintelor moaşte a sfântului Ioan, având scânduri de 
chiparos încă mai de nainte, dar fiind că fără de scire înaltele locuri n-am cutezat a 
o trimite, pentru aceea fac plecată rugăciune cătră Preasfinţia ta ca să să facă 
oareşcarea mij locire cătră înaltele locuri să poată trece acest lucru, adica această 
raclă pentru Sf. loan Novi, şi eu să rămân nelipsit de nădejdea vie". Se pară însă că, 
Hagi - lvanciu a rămas "lipsit de nădejde", pentru că autorităţi le habsburgice nu au 
acceptat această ofertă. Se ştie sigur că, în anul 1 867, un grup de credincioşi 
moldoveni reuşesc să în locuiască sicriu( cel vechi cu altul nou35. 

Sorin U lea, ocupându-se şi de racla Sf. Ioan cel Nou afirmă: "Este cunoscut 
că, în afară de pictură, legenda Sf. Ioan cel Nou a mai fost transpusă şi într-o 
lucrare de metal . Este vorba despre cele 1 2  plăci de argint ce decorează rac la 
sfântului, rac lă ce se află şi astăzi în biserica mitropolitană a Sucevei . . .  este de 
presupus că şi această piesă de argintărie a fost lucrată într-o epocă posterioară 
zugrăviri i  exterioare a Voroneţului"36. 

Trebuie însă să recunoaştem că în pictura murală a mănăstirilor Bistriţa, 
Voroneţ, Sf. Gheorghe, Suceava, Suceviţa, Episcopia Roman, Secu, S ihăstria 
Secului, este pictată scena aducerii moaştelor sfântului în Moldova, pe când în 
această piesă de argint, scena lipseşte cu desăvârşire. Această l ipsă poate fi 
considerată ca fi ind un argument în sprij inul ipotezei că argintărja nu aparţine 
veacului al XVI-lea, ci este mai veche, din secolul anterior? lată încă o întrebare la 
care, în stadiul actual al cercetărilor, nu s-a putut da un răspuns concludent. 

Prezentăm, în câteva cuvinte, detalii în ceea ce priveşte ferecătura de argint 
de la Suceava. Ferecătura prezintă 1 2  scene din viaţa şi pătimirea negustorului din 
Trapezunt, repartizate pe două registre, câte şase pe fiecare registru. Fiecare scenă 
are dimensiunile de 0,260 m/0,200 m. 

Urmele auri i de pe ferecătură abia se mai disting, acestea ştergându-se în 
trecerea atâtor veacuri . Cele 1 2  plăci sunt legate între ele prin benzi fine de fil igran 
de argint, lucrat ajur, cu motive florare de mare circulaţie, din apusul creştin până 
în răsăritu l mahomedan. Plăcile, lucrate în tehnica "au repousse" au cize luri pe 
faţă, executate parţial cu rotiţa dinţată. Fiecare scenă, în partea superioară a ei are 
un text scris în l imba medio-bulgară (deci în l imba în care a fost scrisă şi 
Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou de către Grigore Ţamblac), vădind caractere 
comune cu grafia manuscriselor şi inscripţii lor slavone de pe argintări i le slavone de 

35 Cf. Sărbătoriala strămutare a rac/ei cu osemintele sântului marelui martir Ion Nou din 
Suceava in sicriu/ nou făcut cu cheltuiala mai multor creştini evlavioşi din Moldova, înnoilă, în 
2114 iunie 1867. tipărită de Darie Tamovieţchi, protosingel al Diecesei Bucovina şi protos la locaşul 
sântelor moaşte din Suceava, Cernăuţi, 1 867. 

36 Sorin Ulea, op. cit. , p. 88. 
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l a  mij locul secolului al XV-lea. Fiecare text explică scena c e  este reprezentată pe 
plăcuţă. lată succesiunea scenelor: 

1 .  Chemarea lui Ioan în faţa eparhului cetăţii .  
2 .  Dezbrăcarea Sfântului . 
3 .  Judecătorul porunceşte să se aducă multe toiege. 
4. Baterea cu toiege. 
5 .  Punerea în temniţă. 
6. Readucerea Sfântului  înaintea eparhului. 
7 .  Baterea din nou a Sfăntului de către eparh şi slugile sale. 
8.  Mucenicia - purtarea prin cetate legat de coada unui cal sălbatic, 

tăierea capului Sfântului. 
9. Îngeri i veniţi la locul martiriului .  Înţepenirea păgânului ce vrea să 

săgeteze pe îngeri. 
1 O. Slobozirea păgânului de pedeapsă. 
I l . Îngroparea mucenicului. 
1 2. Încercarea "frâncului" de a răpi trupul martirizat al  Sfântului .  

Observăm, aşadar, că acţiunea se deapănă clar, într-un ritm regulat, în 
compoziţi i  echi l ibrate, vădind desigur calităţile de bun ilustrator ale argintarului . 
Toate aceste scene amintesc, prin subiectul ,  desenul schematic şi factura lor, de 
sinaxarele şi vieţi le sfinţilor din pictura murală. 

Se remarcă în aceste scene mulţimea personajelor, tineri, bărbaţi îmbrăcaţi în 

"houppelande", purtând "chaperonuri" (turbanul cu un fel de creastă formată din 
pliuri), soldaţi ce poartă "brigandine", armuri din plăci mici de metal, continuate în 
partea de jos prin jupe metalice formate din trei rânduri de plăci aşezate ca nişte 
solzi . Toate aceste personaje, aflate în acţiune pentru a evita monotonia, sunt 
prezentate tie în apropierea zidurilor Cetăţii - zidul fiind marcat printr-un desen în 
"danier" în romburi sau dreptunghiuri de un pronunţat geometrism, ori lângă vreun 
edificiu rel igios, la care argintarul nu reproduce formele acoperişuri lor 
moldoveneşti, cum aveau să facă artiştii de la Voroneţ şi Suceviţa. 

Operă de înalt nivel artistic, ferecătura ce îmbracă racla Sfăntului Ioan cel 
Nou de la Suceava este cea mai veche operă de argintărie din Moldova, dovedind 
încă o dată existenţa aici, încă în faza de început a artelor decorative "a unui climat 
de artă prie lnic realizărilor de înalt nivel artistic"37. 

Întreaga Moldovă, Ardealul şi Maramureşul, de-a lungul veacurilor, 
îngenunchează lângă racla Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, cerând alinarea 
suferinţelor de tot felul .  

Vestea minunilor înfăptuite de acest sfânt a străbătut întreaga lume38. Câteva 
minuni ale Sfântului sunt relatate de Petru Movi lă, m itropolitu l  Kievului :  minunea 

37 Teodora Voinescu, op. cit. , p. 289 . . lH Paul de Alepe, The Travels of Macarius Patriarch of Antioclt. London, 1 839, p. 38 şi urm.; 
H. Coycer, HiJtoire de Jean Sobieski, roi de Polonie, Amsterdam, 1 761 , p.  23-28. 
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vindecări i lui M iazdowschi, paharnic l a  curtea lui Ieremia Movi lă, care "hulea" 

moaştele Sfântului şi "avea să fie muncit de diavol" ; minunea vindecării de duhuri 
necurate a unui eclesiarh care a furat bani i  d in talerul de pe racla sfântuluiw. 
Potrivit tradiţiei, legată de o minune este şi ziua de sărbătorire a mucenicului, Ia 
2 iunie. În anul 1 622, Suceava era ameninţată de tătari .  În timp ce năvălitorii se 
îndreptau spre oraş şi localnicii Sucevei se retrăgeau în cetate, mitropolitul 
Anastasie Crimca a voit, împreună cu preoţii mănăstiri i, să ridice racla cu moaştele 
sfântului şi să se refugieze în cetate. Neputând ridica racla, au înţeles că sfântul 
cere rugăciuni fierbinţi; în urma acestora începu o ploaie torenţială, care a făcut ca 
râul Suceava să se reverse şi astfel tătarii să se retragă, renunţând la asediu! asupra 
Sucevei .  De atunci, ziua de 2 iunie este ziua de pomenire a Sf. Ioan cel Nou şi tot 
de atunci s-a introdus numele acestui sfânt în cărţile bisericeşti: Cazania lui 
Varlaam, Iaşi, 1 643 ; Vieţile Sfinţilor, scrisă de Dosoftei ;  Vieţile Sfinţilor, tipărită la 
Mănăstirea Neamţ în anul 1 8 1 3 ; Mineiul pe luna iunie, Mănăstirea Neamţ, 1 846. 
Chipul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava apare şi într-un Praxiu de la 
mitropolitul Anastasie Crimca, din 1 5  martie 1 6 1  O 40. 

O altă problemă controversată în teologia istorică este şi cea a locului de 
unde moaştele Sfântului au fost luate de mitropolitul Dosoftei în anul 1 686, când 
acesta a fost nevoit să se îndrepte spre Polonia în urma invaziei lui Sobieschi în 
Moldova. 

Vom începe cu nota tipografică inclusă, după Slujba Sfântului marelui 
mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în Antologhionul tipărit la laşi, în 1 755 , de 
către "Grigorie i Sandul tipograf', care nu sunt alţii decât "Stan Braşoveanul şi 
Sandul sin Ieremia care au lucrat în tipografia de la Rădăuţi din vremea când Iacob 
era episcop" 4 1 . 

Textul în discuţie constituie, prin valenţele sale de document istoric, un punct 
de sprij in  în elucidarea unor probleme cu privire la exilarea Mitropolitului Dosoftei 
în Polonia, în anul 1 686, cu prilejul campaniei întreprinse de Ioan Sobieschi 
împotriva tu�cilor, campanie care, pentru Moldova, s-a soldat cu un bi lanţ de tristă 
amintire42. 

Textul îl reproducem din Înşti inţare pentru moaştele Sfăntului şi marelui 
mucenic Ioan cel Nou de la Suceava cu ce pricină s-au luat de la Moldova şi la 

39 S. FI. Marian, op. cit. , p. 60-62, 63-64. 
40 1. Bogdan, Câteva manuscrise slava-române din bibliotecile imperiale de la Viena. 

Bucureşti. 1 889, p. 23-24. 
41 Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti, Bucureşti, 1 968, p. 99; IPS Tcoctist, Mitropol i t  al 

Moldovei şi Sucevei. În slujba ortodoxiei româneşti, a năzuinţelor de unitate naţională şi afirmare a 
culturii române: Mitropolitul Iacob Putneanul, Mănăstirea Neamt. 1 978. p. 1 1 - l l  V .  Gh.  Miron .  
Adrian N.  Pricop, Documente privind oraşul Suceava în sec. XV/1-XVll/, .,Suceava" Anuarul 
Muzeului Judetean. V I I I .  1 98 1 ,  p. 1 24- 1 25. 

42 N. Iorga, Istoria românilor. voi. IV. Bucureşti, 1 938. p. 353-355; Constantin C. Giurescu. 
Istoria românilor. Bucureşti. 1 944, p. 208. 
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1-:eastă vreme unde se află din Antologhionul aflat acum în colecţia Mănăst iri i 
Dragomirna4·' : " . . .  Mutându-se scaunul domnesc din Suceava la laşi aşişderea şi 
scaunul  mitropolitan44 şi fiind şi vremile tulburate de răzmeriţă45 s-au dus şi 
Sfinte le  moaşte la laşi, şi s-au aşezat în Biserica Sfintei Mitropol i i , care se numeşte 
Mitropolia Veche" . 

Paharnicul Ştefan Buhăescu susţine că moaştele Sfăntului Ioan cel Nou au 
fost luate "de aici, d in Mitropolia veche laşi'.46. 

Dintr-un document de la Matei Ghica, din 23 noiembrie 1 755, deci 
contemporan cu anul în care a fost scris Antologhionul, aflăm: "De vreme ce sfinţia 
sa, părintele mitropol it, mi-au arătat că pre vreme când au fost Sobieschia craiul 
leşescu cu oaste în Moldova, atunci şi Dosoftei, carele au fost pre acea vreme 
mitropolit ţăr i i  acesteia, fiind vremile tulburate, şi având griji pentru ca să nu cadă 
la robie altor neamuri, au luat moaştele Sfântului Ioan cel Nou, împreună cu toate 
ojoarele şi scrisorile Mitropoli i  şi împreună cu toate acele au mers şi el însuşi, cu 
oastea craiului în Ţara Leşească"'47. 

_,_, Exemplarul de la Mănăstirea Dragomima are următoarea paginaţie: 1 52 de fi le numerotate 
d.: la 346-497, conţinând slujbele pentru lunile martie-august şi noua file numerotate conţinând 
Slujba Sfânwlui Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava + 46 lile numerotate cu Slujbele de 
obş:e �i Bogorodicele voskreseanelor, iar pe ultima filă este tipărită Înştiinţarea pentru moaşte/e 
Sjâmului şi marelui mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Cu ce pricină s-au luat de la Moldova şi la 
această vreme unde se află, înv. 1 66, cota CRY 38. 

+l Constantin Erbiccanu în Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a catedralei 
mitropolitane din laşi, Bucureşti 1 888, p. XXXIX, afirmă: .,Interesele naţionale ca şi prahia 
Biseric i i  Ortodoxe cercau ca reşedinţa mitropolitană să se afle acolo unde era stabi l it scaunul 
domnesc şi  în consecinţă nu mai rămâne nici o urma de indoiala că mitropolitul de Suceava trebuia 
a urma pc domnitor în oraşul pe care acesta şi I-ar fi ales de Scaun Domnesc. În virtutea unei 
obişnuinţc. mitropoliţi i  ţarii, deşi stăteau în laşi, pc lânga domniei, şi-au menţinut totuşi t i tlul de 
mitropolit al Sucevei". Privitor la mutarea capitalei la laşi, Dimitrie Onciul. în Scrieri istorice, 1 ,  
Rucureşti. 1 968, p. 550, este de părere că în " 1 630 fu strămutata la laşi  şi reşedinţa mitropoliei de 
la Suceava; A se vedea şi studiul lui V .  Neamţu, Stabilirea capitalei Moldovei la laşi, "Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii Al. L Cuza", laşi, scrie nouă, secţiunea III .  Istoric, tom XIV,  1 968. 
p. 1 1 1 - 1 25.  

4 5  Perioada în care. treptat, capitala Moldovei s-a fixat la laşi, îndeosebi prima jumătate a 
secolului al XVII- lea. se caracterizează printr-un şir necontenit de mişcări sociale şi politice. De 
aceea c difici l  a stabil i ,  prin deducţie, la ce răzmeriţe se referea autorul notei tipografice. Se poate 
presupune cu oarecare certitudine, că este vorba de răscoalcle ţărăneşti din nord-vestul Moldovei 
de pe vremea lui Miron Barnovschi, când "răsculaţii au atacat şi prădat Mănăstirea Voroneţ, iar 
după plecarea lui  Miron Barnovschi, cete de tărani au prădat şi Mănastirea Suceviţa"; A se vedea 
Istoria României, voi. l l l, Bucureşti, 1 964, p. 143 şi urm. În asemenea conditii de ncsigurantă, e de 
presupus doar că forurile bisericeşti supreme ale Moldovei puteau să fi decis mutarea la laşi nu 
numai a scaunului mitropolitan ci şi a moaştelor Sfântului Ioan cel Nou. Cf. S. FI. Marian, op. cit. , 
p. 92-95. 

4� Th. Codrescu, Uricarul, partea a 1 1-a, iaşi, 1 852, p. 242-244. 
47 1\rhivcle Statului laşi, Colecţia de documente, pach. 339, doc. 4, p. 904-905; Condica cu 

documentele, proprietăţile Moldovei şi Sucevei, transcrise in 1818, noiembrie 10. Iaşi. de Teodor 
Gasparovici .  A se vedea şi Vasile Gh. Miron, Adrian Pricop, op. cit. 
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În Mineiul pe luna lui iunie, din 1 846, găsim: "Iară după o vreme, mutându-se 
domnia şi M itropol ia din Suceava la Iaşi s-au mutat şi sfintele moaşte cu sfatu l 
blagocestivul domn Constantin Cantemir"48. 

E. Rudolf Neubauer afirma: "Devenind mai pe urmă Iaşii capitala Moldovei, 
au fost strămutate acolo o dată cu Mitropolia şi relicvele Sfântului  Ioan"49• 

În revista "Ortodoxul" găsim: "În prada sa Sobieschi lua şi pe mitropolitul 
Dosoftei împreună cu veştmintele şi odoarele Mitropoliei, luând în acelaşi timp şi 
moaştele sfântului Ioan cel Nou aduse în laşi de către Vasile Vodă Lupu"50. 

În Schematismul din 1 894 scrie: "Re1icvele sfântului s-au transportat după 
aceasta cu schimbarea reşedinţei la Iaşi"5 1 .  

Societatea Academică Studenţească "Academia Ortodoxă"52, în calendarul 
scos în 1 895, afirma: "Se împlinesc în acest an 33 1 de ani de la strămutarea 
relicvelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava la Iaşi"53 .  De aici rezultă că sfintele 
moaşte au fost mutate la laşi în anul 1 564, când "s-a mutat şi reşedinţa domnească 
de la Suceava la Iaşi de către Alexandru Lăpuşneanu pe timpul domniei sale şi pe 
timpul Mitropol itulu i  Teofan"54. În acelaşi calendar se menţionează şi faptul că în 
1 895 "se împl inesc şi 209 ani de la răpirea relicvelor Sfântului Ioan cel Nou prin 
regele Poloniei Ioan Sobieschi şi strămutarea lor de la Jaşi la Zolkiew în Galiţia"55. 

Să urmărim, în continuare, ce ne relatează câţiva din călătorii străini ce au 
trecut prin Suceava veacului al XVII-lea, referitor la Mitropolia Sucevei şi la 
moaştele Sfântu lui Ioan cel Nou. 

În anul 1 606, în trecere prin Suceava, un anonim catolic italian relata: "În 
Szocavia, oraş mare şi populat, foarte vechi, reşedinţă nu numai a principilor 
Moldovei, ci şi a mitropol itului, care îşi are astăzi scaunul acolo se află peste 24 de 
biserici şi mănăstiri de rit ortodox (del rito greco), de zid (fabricate di muro). Într
una din aceste biserici, care este foarte frumoasă pe dinăuntru ca şi pe d inafară, se 
păstrează într-o raclă de argint moaştele, aproape întregi, ale unui oarecare sfântul 
Ioan călugăr ( ! )  martir foarte venerat de acei schismatici, care, în fiecare an, înainte 
de Rusali i ,  îl sărbătoresc cu mare solemnitate şi mulţime de oameni"56• 

Faptul că la 1 632 în Suceava era încă Mitropolie, îl relatează şi părintele Paolo 
Bonici, care a locuit aici nouă ani :  "În acest oraş [Suceava n.n.] se află arhiepiscopia 

4R Mineiul pe luna iunie, Mănastirea Neamţ, 1 846, fila 12 .  
4 �  E .  Rudolf Neubauer, Erzahlungen aus der Bukowina, Czcrnowitz, 1 869, p .  26. 
�o "Ortodoxul'', Bucureşti, III ,  1 884, p. 1 02. 
5 1  Schematismus der Bukowinaer gr. or. Arhiepiscopal Diocese, Cernauti, 1 894, p. 36. 
�2 E.  Jancovici ,  Societatea Academică Studenţească "Academia Ortodoxă ", în Românii din 

Bucovina, Ccrnauţi, 1 906, p. 1 1 9- 1 20; Emilian Dan Petrovici, Societăţile academice româneşti din 
Bucovina - forme ale luptei de emancipare socială şi naţională, "Suceava". Anuarul Muzeului 
Judeţean, VIII ,  1 98 1 ,  p. 370-375. 

�3 .,Calendarul Bucovinei pe anul ordinar 1 895", Cernauti. 1 895, p. 3. 
�4 Ibidem. 
5� Ibidem. 
·'� Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, Editura Ştiintifică, voi. IV, 1 972, p. 336--337. 
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schismatică a ţări i, pe care o numesc mitropolie . . .  , iar cât priveşte cârmuirea celor 
duhovniceşti, în Moldova este un arhiepiscop şi sunt trei episcopi, adică arhiepiscopul 
de Suceava şi episcopul de Roman, episcopul de Huşi şi episcopul de Rădăuţi, 
aceştia sunt sub ascultarea patriarhului schismatic grec de la Constantinopol"57• 

Vasi le Gagara, în călătoria sa prin Moldova între ani i  1 63 7- 1 638  scria că: 
"Mitropolitul [Varlaam n.n.] al Moldovei trăieşte în oraşul Suceava şi acest oraş 
este la două zile drum de Iaşi. Şi acolo, la Suceava sunt moaştele Sfântului mucenic 
al lui Hristos, Ioan cel Nou"58. 

În urma vizitării apostolice a Moldovei de către Petru Bogdan Baksik, în 
octombrie 1 64 1 ,  acesta relata despre Suceava: "Au 700 de case, ceea ce face peste 
3000 de suflete, o mănăstire cu biserică închinată unui oarecare sfânt călugăr ( ! )  
Ioan (Giovani Monaco) ale cărui moaşte au  fost aduse de  către Alexandru cel Bun 
şi se spune că trupul său se află în acea mănăstire. Mănăstirea este a Mitropolitului, 
este reşedinţa sa, deşi el stă aproape tot timpul cu domnul şi în mănăstire stă v icarul 
său cu alţi călugări"59. 

Nicolo Barsi, în anul 1 632, vedea la Suceava: "Capul unui sfânt, numit 
Sfântul Ioan cel Nou; acesta este nevătămat şi se găseşte într-o oarecare biserică a 
părinţilor d in tagma Sf. Vasile, care sunt însă schismatici . Ziua acestui Sfânt se 
sărbătoreşte la Rusalii când, pe lângă deschiderea unui iarmaroc foarte bogat - care 
ţine opt zile în şir. . .  mai merge şi domnul cu întreaga sa curte, de cel puţin 2000 de 
oameni ,  toţi călări"60. 

l ată, aşadar, aceşti călători străini, (desigur vor fi fost şi alţi i. care au trecut 
prin Suceava, în perioada când deja capitala ţării era mutată la laşi) constată că 
Mitropolia ţării continua să fie la Suceava, cu sediul principal, iar mitropolitul era 
în apropierea domnitorului, la Iaşi, desigur numai atunci când era nevoie pentru a 
participa la întrunirile sfatului ţării .  

Grigore Ureche, în cronica sa, afirma că: "îl slăveşte pe Sfântul Ioan cel Nou 
toată ţara noastră, unde zac moaştele la mitropolie"6 1 ,  deci pe vremea sa ( 1 590-

1 67 4 )62, moaşte le erau la Suceava. 
Mitropol itul Varlaam scrie în anul 1 63 7  ţarului  Mihail Fedorovici :  "Au trimis 

şi un top cu slujba şi martiriul Sfântului Ioan care a suferit moarte de martir în 
Bielograd şi trupul lui zace întreg neputrezit făcând minuni de vindecare în 
M. 

1 '  s 
."61 1tropo Ia mea a uceve1 · . 

57 ldem, voi. V, p. 24, 73. 
5" Ibidem, p. 1 48. 
5 � Ibidem, p.  239. 
1'0 Ibidem, p. 77. 
�1 Grigore Ureche. Simion Dascalul. Letopiseţul Ţării Moldovei, Craiova, 1 934, p. 1 S. 
�2 l .C.  Chiţimia, Izvoarele şi paternitatea cronicii lui Grigore Ureche, în Probleme de bază ale 

literaturii române vechi. Bucureşti, 1 972. p. 1 97-277. 

b3 S.  Dragomir, Contribuţii privitoare la relaţiile bisericii româneşti cu Rusia in veacul al 

XVII-/ea, A.A.R .M.S . l . ,  seria a 1 1 -a. tom 34, 1 9 1 2. p. 1 40 şi urm. 
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Mitropolitul Dosoftei, în Vieţile sfinţilor, vorbeşte despre Sf. Ioan cel Nou şi 
despre minuni le pe care le face în sfânta mitropolie; s-ar fi putut ca moaştele 
Sf. Ioan cel Nou să fie mutate la Iaşi - ce ar fi însemnat un eveniment de seamă in 
acea vreme şi Dosoftei să nu amintească nimic? 

Atât de legat de ţara şi de munca sa, ce putea oare să-I determine pe Dosoftei 
să părăsească Moldova în acel an 1 686? Dimitrie Cantemir, în biografia tatălui său, 
Vita Constantini Cantemyrii relatează: "Au prădat leşii şi sfintele vase, ba şi 
moaştele Sfântului Ioan cel Nou - împreună cu mulţime de nestemate şi de alte 
odoare de argint şi de aur şi le-au luat cu sine, iar pe însuşi mitropolitul, care 
probozea în gura mare nelegiuirea ostaşi lor, rugându-se de îndurare, a poruncit să-I 
ia cu dânşii în robie'>M. Aici aflăm unul din argumentele de seamă ale tezei după 
care Dosoftei a fost forţat de trupele lui Sobieschi să părăsească ţara. Dosoftei ,  
m itropolitul Moldovei, a plecat î n  exil în Polonia, încredinţat că  serveşte o cauză 
sfântă care- i impunea sacrificiul unui exil temporar. 

Faptul că Dosoftei pleacă în exil din Suceava, împreună cu moaştele 
Sfântului Ioan cel Nou, este dovedit şi de o scrisoare din 1 8  octombrie 1 689, în 
care mitropolitul îşi mărturiseşte următoarele gânduri: "Eu, smeritul mitropolit al 
Sucevei, fi ind depărtat de ţara mea cu Sfăntul Ioan marele mucenic al lui Hristos ş i  
cu  toată comoara bisericească a sfintei noastre mitropolii a Sucevei [s .n. ] cu  o parte 
a fraţilor d in cler . . .  acum sântem pribegi în Cetatea Striului şi aşteptăm până se 
l inişteşte ţara şi atunci primim voie să ne întoarcem cu tot ce e la noi, cu marele 
mucenic Ioan, în patria noastră, în Cetatea Sucevei [s.n.] pustiită şi devastată de 
desele încălcări şi si lnicii şi cumpl ite necazuri"65 . Iar în anul 1 690. Dosoftei ,  într-o 
altă scrisoare, nădăjduieşte că: " . . .  să mă întorc şi să mă înfăţişez înaintea feţei lui 
Dumnezeu în Mitropolia dorită a Sucevei [s.n . ]"66. 

În Index Zolkiewiensis61 găsim semnalat faptul că moaştele Sfântului Ioan cel 
Nou în timpul exilului lui Dosoftei la Zolkiew se aflau Ia Suceava şi  de aici, din 
Suceava, au fost luate şi duse în Polonia. 

Puteau oare moldovenii, celor cărora timp de 284 de ani Sf. Ioan cel Nou le-a 
fost scut de apărare, mângâietor de suflete şi vindecător de bol i  trupeşti, să rămână 
pasivi la această răpire a sfintelor moaşte? Sigur că nu puteau să facă aşa ceva. 
Astfel, cunoaştem încercările de a readuce sfintele moaşte de la Zolkiew la 
Suceava în timpul familiei domnitoare a Cantemireşti lor68 . 

Desigur că aceste cereri ale moldovenilor nemulţumeau autorităţi le gal iţiene . 
Astfel, în august 1 774, conventul Ordinului Sf. Vasile din Zolkiew, a fost înşt i inţat 

64 Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, Bucureşti, 1 960, p. 80. 
�5 S. Dragomir, op. cit. ,  p. 1 40. 
r.r, lbidtm, p. 1 48. 
67  Inventarul cu toate bunurile ce au fost luate în 1 686 este cuprins în Index Zolkiewiensis. 

publicat în "Candela"". Cernăuti, 1 884, p. 54 1-700. 
oH S. FI. Marian, op. cit. , p. 1 00-- 1 04. 
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d �  către guvernul d i n  Gal iţia că  "pretenţiile formulate de moldoveni în problema 
moaştelor Sf. Ioan cel Nou nu sunt bazate pe un fundament solid"69. 

În anul 1 777,  episcopul Dositei Herescul70 face din nou o cerere pentru 
aducerea sfintelor moaşte la Suceava şi alcătuieşte Viaţa şi mucenicia Sfântului 
/ouil cel Nou. În urma acestor cereri, guvernul galiţian a numit pe Ioan Anastasiu 
Manovarda71 să se ocupe de acest caz. 

În fondul documentar al Bibl ioteci i  Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la 
Suceava, am identificat un document inedit, datat 1 0  mai 1 783 din Leopoli ,  
redactat în l imba latină, document ce prezintă încă o dată că moaştele Sf. Ioan cel 
N·)U au fost duse din Suceava la Zolkiew; iată conţinutul aceste i scrisori: 

"Prea stimate şi Prea luminate Stăpâne! 

Obiecţiunile pe care mult stimata şi prea luminata dumneavoastră ocârmuire 
la data de 25 octombrie a anului trecut le emisese, ca să nu tie restituit poporului 
Cetăţii sucevene în districtul bucovinean corpul lui Ioan cel Nou, care există la 
Zolkiew, nu numai că prin Comanda Generală original le-am comunicat, ci chiar 
raţiunile aduse acolo, de vreme ce ni se par întemeiate le-am susţinut. 

Dar, Consi l iul de război, de la Curtea regală din Caesarea, prin vigoarea 
aceluiaşi decret de la data de 1 5  a luni apri lie de curând trecute, diferite de această 
situaţie simte, ba chiar opune altor argumente, când din istorie, când dintr-o 
combinaţie a lucrurilor şi din care apoi determină că Ioan cel Nou nu altul, fiindcă 
a fost schismatic; precum acest lucru se deduce mai bine în traducerea prezisului 
decret. 

Din cauza dubiului ,  prea luminata şi prea stimata dumneavoastră dominaţia 
convinsă prin această foarte interesantă deducţie, asemănător va îndemna că Ioan 
cel Nou nic iodată nu trebuie să tie socotit ca membru al Bisericii Unite Greco
Catolice; cunoscută tiind însă această raţiune s-ar împotrivi acestor dogmatici ai 
adevăratei credinţe, dacă trupul unui schismatic în vreo biserică catol ică pentru 
veneraţie expus al altuia ar rămâne, consecvent nu numai potrivit, ci chiar este 
necesar să fie îndepărtat prezisul trup, că făcând nimic nu poate fi mai potrivit, 
decât că acest corp să fie restituit patriei sale Bucovina, cândva parte a Moldovei şi 
astfel zicând să fie redat concetăţeni lor săi cândva. Foarte sacra sa majestate deja 
mai adesea foarte binevoitoare declara că deopotrivă voinţa sa tinde spre acest 
lucru, aşadar prea stimata şi prea luminata dumneavoastră luminăţie şi împărăţie, 

'� Ibidem, p. 1 69-1 70.  
711 E. Vorobchievici, Privire scurtă istorică statistică asupra arhidiecezei Bucovinei şi Dalmaţiei, 

Ccrnăuti. 1 893; 1. Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina, Bucureşti, 1 9 16; V. Demciuc, Noi contribuţii 
documentare cu privire la organizarea ecleziastică a Bucovinei în timpul lui Dositei llerescu, în curs 
de apariţie. 

71 Manovarda a realizat acel lnhalt deren santlich im Furst Radzwi - lichen Archiv zu Zultkiew 
vorgefundenell die Suczawaer Mitropolie Betrefenden Ukunden, apărut în ,.Candela", 1 884, p. 54 1-700. 
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parte din lăudabilul ze l al re l igiei lui, parte din supunerea cu care a fost 
încuviinţat majestăţii sale în toate ocazi i le, în sfârşit că depus în mâin i le mele, 
prin care este ţinut, prin toată încercarea nu va refuza să coopereze ca moaştele 
lui Ioan cel Nou din Zolkiew, fără nici o formă de înfăţişare, să fie transferate la 
Suceava şi de-amănuntul gal iţien i i  uniţi să fie deprinşi cu cunoştinţele adevărate 
şi solide ale acestor lucruri .  

Se acţionează deci, de modul de expunere şi peste care eu ţinând totodată 
comanda generală trebuie să dezbat cu prea stimata şi prealuminata ocârmuire a 
dumneavoastră, aş crede că este foarte bine, dacă corpul în taină pe timp de noapte, 
de la locul de ridicare şi toate astfel să fie dispuse încât poporul să nu poată 
pătrunde deloc, ba chiar monahilor din Zolkiew ar trebui să le fi adăugat o foarte 
înaltă tăcere sub o mare băgare de seamă şi indignare a majestăţii sale şi nici 
vreunuia, care urmează celui care ia corpul apoi, trebuie transportat la Suceava 
[s .n .] printr-un monah sau alt confident şi trebuie să fie încredinţat de ei. monahi lor 
existenţi acolo şi, în sfârşit, într-un mod asemănător pe timp de noapte şi fără vreo 
pauză sau ceremon ie externă trebuie să fie introdus şi aşezat în biserica lor, şi, pe 
dată, nimic nu trebuie făcut cunoscut poporului, ci numai cu trecerea timpului ar 
trebui sfătuit succesiv că acest corp cu bunăvoinţă a fost căutat. . .  

A l  prea stimatei şi prea luminatei dumneavoastră ocârmuiri, umilul  serv 
Petrul B ielanski, episcop Leopoii" . 

Episcopul Dositei Herescul ,  profitând de vizita pe care Franz Iosif  II o face la 
Suceava, îl roagă să intervină ca moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava să fie 
readuse de la Zolkiew, spre a alina durere creştinilor Moldovei72• 

În scurt timp ieromonahul Ioasaf, din porunca episcopului Dos itei, pleacă 
spre Zolkiew unde, la 1 8  iunie 1 783 ,  ridică racla cu sfintele moaşte7J. 

Astfel, moaştele Sf. Ioan cel Nou au fost readuse în Suceava de la Zolkiew şi 
depuse în vechea catedrală mitropol itană, acolo unde au stat de la aducerea lor, în 
anul 1 402, de către Alexandru cel Bun, aşa cum avea să afirme şi Paul de Alep, 
care îl însoţise pe Patriarhul  de Antiohia, între ani i  1 652- 1 654: "Beii  Moldaviei au 
trimis şi au întrebuinţat toate mijloacele până ce au reuşit al aduce pe Sfântul Ioan 
în capitala lor şi îl conduse la Suceava şi se opri acolo"74• 

În toamna anului  1 9 1 4, pentru a feri sfintele moaşte de flăcările războiului 
mondial, s-a hotărât transportarea lor Ia Viena75 .  De această misiune trebuia să se 

72 F. Wickenhauscr. Geschichte des Bistums Radautz und des Klosters Gross-Skitt, 
Czemowitz, 1 890, p. 95;  Vieţile sfinţilor pe iunie, Mănăstirea Neamt, 1 8 1 3, fila 23. 

73 Împăratul Iosif al II-lea aduce tot atunci moaştele Sf. Partenie de la Mănăstirea 
Clariserinelor, din Viena la Zolkiew; A se vedea şi 1 .  Grămadă Aducerea moaştelor Sj Ioan cel Nou 
de la Zolkiew, .,Junimea literară", nr. 6, 1 909, p. 1 1 2- 1 1 5 . 

74 Paul de Alep, op. cit. , p. 32. 
;� Condica Mănăstirii, ms. 86 1 / 1 964, in Bibl ioteca Manastirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava; 

E. Vasilcscu, Trei sferturi de veac de la înfiinţarea capelei ortodoxe din Viena, ,.Biserica Ortodoxă 
Română''. 1 982, nr. 6.  
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ocupe Robert Korn, căpitanul districtului, Teofil Nikitovici, lnochentie Stefanelli, 
egumen, şi Pancratie S idorovici, ieromonah76. 

La Viena, sfintele moaşte s-au aflat în capela situată pe fosta stradă 
Lowelstrasse nr. 8. Acolo au stat până la 25 iul ie 1 9 1 8, când au fost readuse la 
Suceava. 

"Lanul de grâu frumos al B isericii Ortodoxe a mântuitorului  Hristos a fost 
lucrat in stănta mănăstire, unde se află moaştele Sf. Ioan cel Nou, de preoţi 
sluj itori", aşa cum arăta arhimandritul Pancratie Sidorovici , în anul 1 922, preoţi 
care, cu timp şi fără timp, cu stăruinţă şi zel apostol ic, au ţinut aprinsă candela 
conşti inţei noastre, luptând pentru păstrarea credinţei strămoşeşti, pentru unitatea în 
cuget şi în simţiri a celor care n-au precupeţit nimic pentru apărarea bisericii lui  
Hristos. 

Rememorând viaţa şi faptele Sf. Ioan cel Nou şi reflexele în timpul şi spaţiul 
românesc al "Daciei întregi", este de datoria noastră să fim mereu la înălţimea 
faptelor pe care ni le-au transmis peste veacuri strămoşii noştri, spre mai buna 
continuare a culturii şi civilizaţiei româneşti. 

Saint Jean le Nouveau de Suceava - Considerations historiques 

(Resume) 

Sur la foi des temoignages historiques, l 'auteur j)resente la vie et le martyre du Saint Jean de 
Suceava et l 'odyssee des ses reliques dans les XIV-XX siecles. 

7� Condica mănăstirii, p. 34. 
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SOARTA TEZAURULUI ARTISTIC ŞI DOCUMENTAR 
AL MITROPOLIEI SUCEVEI ŞI MOLDOVEI ÎN POLONIA 

(1686-1783) 

MIRCEA PAHOMI 

Negustorul Ioan din Trapezunt, la Marea Neagră, a fost martirizat în anul 
1 330 de către "iparhul" tătarilor, întrucât nu a consimţit să abjure credinţa sa 
creştină. Trupul martirului se afla în biserica din Cetatea Albă. Iosif, din fami l ia 
domnitoare a Moldovei, a fost, în ultima decadă a secolului al XIV -lea episcop de 
Cetatea Albă, cunoscând astfel v iaţa şi martiriul negustorului Ioan. După ce ajunge 
episcop şi ,  ulterior, mitropolit al Moldovei, îl va determina pe domnitoru l 
Alexandru cel Bun ( 1 400- 1 432) să aducă moaştele martirului făcător de minuni la 
Suceava. Î n  anu l  1 402, "I-au aşăzat în sfânta mitropolie, în biserică (Mirăuţi), în 
slăv ita sa cetate Suceava, şi I-au pus păzitori şi feritori domniei sale, fiindcă era 
atunce scaunul domniei sale în Suceavă, pentru aceea se numeşte acest sfânt 
suceavschi . . . " (Cazania din 1 8 1 9, scrisă în Bucovina) 1 • 

În vechea catedrală mitropol itană Sf. Gheorghe (Mirăuţi), moaştele martirului 
au rămas până în timpul domniei lui Petru Şchiopul, care, în Cronica murală din 
noua catedrală mitropolitană din Suceava, ctitorită între 1 5 14-1 522, a pus să se 
scrie: "În anul 7097 ( 1 589) iunie 24, a acoperit biserica mitropoliei ş i  a făcut şi 
clopotnita ş i  a adus şi pe Sfăntul Ioan la mitropolie"2. 

Mucenicia sfântului şi slăvitului mucenic Ioan cel Nou, care a fost chinuit la 
Cetatea Albă, scrisă de Grigore monah şi prezviterul din marea biserică a Moldo 
V lahiei este lucrarea lui Grigore Ţamblac, despre care Ion Nistor scrie că 
îndepl inea funcţia de "mare dascăl la şcoala înaltă de pe lângă Mitropol ia din 
Suceava". Acest text, datat pentru anul 1 402, este cunoscut prin trei manuscrise 
slavone aflate la Biblioteca Academiei Române. Manuscrisul slavon nr. 3 1 4, din 
sec . al XVII-lea, conţine "Pătimirea marelui mucenic Ioan cel Nou, numit de la 
Suceava, care a fost martirizat la Cetatea Albă, scrisă de Grigore (Ţamblac) monah, 

1 G. Mihăilă, Literatura religioasă in limba s/avonă, în Literatura română veche, voi. 1 ,  
Bucureşti, Ed itura Tineretului, 1 969, p .  2 1-25 ; Dimitrie Dan, Însemnări vechi despre Sf Ioan cel Nou 
de la Suceava . . ,Junimea Literară" (Cernăuţi), X I I, 1 924, nr. 5-6, p. 242-246. 

2 P.P. Panaitescu, Cronicele slavo·române din secolele XV-XVI, publicate de 1. Bogdan. 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 959, p. 1 62-1 63 .  

Analele Bucovinei, VII, /, p .  1 09- 1 2 1 ,  Bucureşti, 2000 
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egumen al mănăstirii Pantocratorului (Neamţ), care a fost presviter al marii biserici 
a ;\1oldo-Vlahiei"J .  

Aducerea moaştelor la Suceava a avut un mare ecou . Evenimentul a fost 
consemnat în frescele de la mănăstirile Voroneţ şi Suceviţa. lrmologhionul 
protopsaltului de la Putna, Eustatie, din anul 1 5 1 1 ,  cel mai vechi manuscris 
muzical cunoscut ca aparţinând unui român, conţine şi compoziţia Imnul Sf Ioan 
cel Nou de La Suceava. Antologhionul a fost tipărit în anul 1 988, la Editura 
M uzicală. 

Domnitorul Moldovei, Miron Bamovschi a făcut pentru moaşte le muceni
cu !u i  mâini de argint, o cunună, care avea următoarea inscripţie: ,,Această cunună a 
tacut-o Ioan Miron Bamovschi Movilă, domnul Ţării Moldovei, pe timpul 
mitropol itului chir Anastasie Crimcovici, în anul 7 1 35 ( 1 627). Sfântul Ioan cel 
Nou"4. 

Secolul al XVIII-lea a fost marcat de evenimente politice nefavorabile Ţărilor 
Române. Capitala Moldovei se va muta de la Suceava la Iaşi, unde exista şi sediul 
m itropoliei .  O dată cu mutarea sediului Mitropol iei, au fost transferate la Iaşi şi 
moaştele Sf. Ioan cel Nou. În contextul evenimentelor cauzate de războiul turco
polon, moaştele sfântului, împreună cu toate comorile şi documentele mitropoliei, 
ajung în Polonia. După aproape 1 00 de ani, acestea vor fi depuse din nou la 
Suceava, Ia biserica mitropol iei, locul pregătit odinioară de domnul Alexandru cel 
Bun5 .  

Situaţia dezastruoasă din Moldova în vremea războiului polono-turc a fost 
consemnată de misionari i catol ici . Anneanul dominican Sadoc Baracz, în Pamiatki 
miasta Zolkwi (Lvov, 1 852) scrie despre aducerea "moaştelor Sf. Ioan de la 
Belgrad la Suceava, unde el a fost venerat până la anul 1 682". Regele Poloniei, 
pentru învingerea turcilor la V iena, în 1 683, "luă ca mulţumită pentru ocrotirea şi 
sprij inul său, corpul sfântului din Suceava, reşedinţa Moldo-Vlahiei ,  sub asistenţa 
mitropololitului de Suceava, Dositei şi a călugări lor Adrian, Ioanaş şi I larion, în 
anu l  1 682 [corect 1 686, n .n.]  cu sine spre a smulge moaştele sfântului din jugul 
sc laviei"6 . 

Reveni m  la  Cazania din 1 8 1 9, din care cităm: "Dosoftei mitropolitul, văzând 
vremurile tulburate de nepăci . . .  atuncea, cu ştirea craiului leaşăsc, au rădicat 
moştile sfântului Ioan de aice, şi luând şi odoarele sfintei mitropolii , hrisoavele 

·1 ldem. Catalogul manuscrielor slava-române şi slave din Biblioteca Academiei Române, în 
curs de tipărire. 

� S. FI. M ari an, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (în continuare se va cita Sf Ioan . . . ), 
Bucureşti, 1 895, p.73.  

j Se ridică întrebarea dacă Alexandru cel Bun a reparat şi amenajat biserica din Mirăuţi sau 
moaştele  munccnicului s-ar fi adus în anul 1 4 1 4, confirmându-se astfel şi datele din cronica lui 
Grigore Ureche. 

'' S. FI. Marian, op. cit. , p.54-55. 
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moşăilor, şă du-prăună cu oastea leşească crăiască, s-au dus şă el în Ţara 
Leşească . . .  până se vor aşăza tulburările cu o pace de linişte, şă apoi iarăşi să le 
aducă toate la locul lor în Moldova"7. Mitropolitul Dosoftei, împreună cu tezaurul 
Mitropol iei  Sucevei şi Moldovei, s-a stabi l it în localitatea Stryj - Polonia, iar 
pentru asigurarea lor, în prezenţa unor martori oficiali, se întocmeşte un inventar cu 
toate obiectele luate de la Iaşi: 

1 688, octombrie 22 - Inventar de obiecte luate din Moldova, întocmit de 
către mitropolitul Dosoftei, în prezenţa episcopului de Peremasl, Ioan Stanislau 
Sbaftye (Sbabski) şi a stolnicului regal Alexandru Uyszynski, căpitan de Stryj .  Au 
fost grupate în 34 puncte un număr de 235 odoare din aur, argint, veşminte, vase 
l iturgice etc . ,  ce se aflau adăpostite în lăzi. Se redă acest inventar după textul 
publ icat în 1 974 de către Petre Abrudan - Iaşi :  

- patru cruci de aur, de diferite mărimi, din care una pentru episcop; 
- trei cruci de argint; 
- o  cruce de lemn de chiparos, ferecată în aur, cu mâner de argint; 
- zece cruci din lemn de chiparos, cu figuri sculptate şi ferecate în argint 

fi l igranat sau argint aurit, unele din e le împodobite cu mărgăritare; 
- patru sfeşnice de argint, unele aurite şi împodobite cu mărgăritare; 
- trei sfeşnice diferite; 
- trei potire din argint aurit, cu inscripţii ; 
- trei cădeln iţe de argint, din care una cu o cruce aurită; 
- trei căţui cu mâner (pentru tămâie); 
- cinci cutii pentru moaşte şi anaforă, din care două de argint aurit; 
- opt candele d iferite; 
- zece talgere de argint, unele din argint aurit, cu inscripţii, iar unul cu stema 

Moldovei ;  
- o  ferecătură de argint a unui tetraevangheliar d in  1 570; 
- cinci  icoane diferite, pe lemn, ferecate în argint aurit, iar cea a Sf. Ioan cel 

Nou, împodobită cu pietre scumpe; 
- două evangheli i  cu ferecături de argint, una scrisă pe pergament, în l imba 

slavonă şi o a doua scrisă pe hârtie; 
- racla Sf. Ioan cel Nou, lucrată în argint aurit. 
De asemenea, inventarul mai consemna existenţa unor veşminte arhiereşti şi 

a unor obiecte de cult. Mitropolitul Moldovei Dositei face următoarea menţiune: 
"Şi eu, Dorofteius mitropolit al Moldovei, dacă voi pute( a) duce înapoi la Moldova 
aceste obiecte, atunci bine, dacă însă aş(i) muri, atunci domnii Moldovei vor trebui 
să primească toate după acest izvod scris. Spre încredinţare, m-am subscris cu 
mâna proprie şi am întipărit pecetea" . 

7 Dimitrie Dan, Însemnări vechi despre Sf Ioan cel Nou de la Suceava, "Junimea l iterară", 
XII, 1 924, nr. 5-6, p.244-245. 
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Inventarul a fost întocmit în trei exemplare, unul trimis regelui Poloniei lan 
Sobieski, altul voievodului Ştefan Petriceicu şi al treilea medeln icerului moldovean 
Moţoc. 

În anul 1 69 1 ,  mitropolitul Dosoftei, împreună cu moaşte le sfântului ,  odoarele 
şi documentele Mitropoliei Sucevei, a fost mutat Ia Zolkiew. 

Între
. 

timp, in Moldova, Constantin Cantemir ţine postul de mitropolit 
neocupat. In anul 1 688 convoacă un si nod cu ierarhi i  Moldovei .  Postul rămas 1 iber 
al lu i  Dosoftei a fost girat de către Calistru Vartic, ca epitrop şi �ocţiitor al 
mitropolitului Moldovei .  Cantemir  va trimite mai multe scrisori mitropolitu lu i  
Dosoftei pentru a se întoarce în ţară. În  I l  ianuarie 1 687, Constantin Cantemir 
scrie mitropolitului plecat în Polonia, cerându-i să aducă moaştele şi odoarele 
mitropoliei "fără întârzâiere, măcar până la hotar . . .  Când vei ajunge Ia hotar, să ne 
înşti inţezi, ca să-ţi trimitem câteva escadroane de oameni ai noştri, spre scut, şi vei 
ven i cu cheltuiala noastră la Iaşi cu cele amintite"8. 

Începând cu anul 1 686 sunt trimise de Patriarhu l  de la Ierusalim avertismente 
către mitropolitul Dosoftei, pentru a se reintoarce în ţară. Mitropolitul îi va 
răspunde, invocând motivele pentru care nu s-a întors în ţară cu odoarele 
mitropoliei şi rugându-1 să-I dispenseze de excomunicare şi anatemă9• 

În februarie 1 693, este trimisă o altă scrisoare către patriarhul Ierusalimului, 
în care mitropolitul Dosoftei afirma: "Sunt acum 7 ani de când zilnic, rog pe 
Majestatea Sa ca să-mi dee sfântul cu toate odoarele şi tot ce-i aparţine, ca să le pot 
înapoia în ţara mea; Majestatea sa însă nu voieşte să mă lase. Eu n-am luat din laşi, 
nici sfântul, nici lăzile cu veşmintele bisericeşti, ci Majestatea sa Regele, care le 
ţine în castelul său din Stryj . . .  Eu n-am luat lucrurile, nici nu le reţin .  Regele spune 
că le va restitui pe toate, când va găsi timpul potrivit" . Dosoftei îl roagă pe patriarh 
să-I determine pe Constantin Cantemir ca să scrie regelui Sobieski despre toate cele 
relatate de dânsu l .  Dosoftei scrie in continuare că 1-a hirotonit pe arhimandritul de 
la Suceava, care trăia la Mănăstirea Molniţa Strie, ca episcop de Rădăuţi, cu ştirea 
Majestăţi i sale, şi îi va preda acestuia episcopia tot cu ştirea regelui .  Îi aduce la 
cunoştinţa patriarhului că Suceava şi jumătate din Moldova stau sub ascultarea 
regelui ,  înaintea căruia el este mitropol it instalat pentru întreaga Moldovă. 
Referitor la caterisirea sa, Dosoftei scrie: "Eu nu mă voi despărţi de biserica 
ecumenică. Iar acela care mă prigoneşte şi mă desparte de dreapta credinţă, să-şi 
dea seama înaintea lui Dumnezeu, căci vodă Cantemir mă prigoneşte pe nedrept" 10• 

În martie 1 693, moare Constantin Cantemir, fi ind urmat la tron de Constantin 
Duca, care scrie în octombrie 1 693 şi porunceşte mitropolitului  Dosoftei ,  aflat în 

H ldem, Dosoftei, mitropolitul Moldovei, 1624-/696, Cernăuţi, 1 927, p.26. 
� Di11 tezaurul documentar sucevea11. Catalog de documente (în continuare DTDS), Bucureşti, 

Editura Arhivelor Statului, 1 983, p. l 98-199. 
10 Petre Abrudan, Odoarele bisericeşti şi documentele duse în Polonia de r·ătre Ioan Sobieski 

in anu/ 1686 . .. Cercetări istorice" ! laşi], I l ,  1 974, p. I 61- 1 69. 
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Polonia, să se întoarcă în patrie, cu moaştele Sfântului  Ioan cel Nou de a Suceava, 
şi cu toate lucruri le scumpe1 1 •  

În Polonia, mitropol itul Dosoftei şi cei doi monahi care-I însoţeau, trăiau în 
mare sărăcie şi l ipsuri . Au fost nevoiţi să apeleze la ajutoare din partea ţarului 
Rusiei sau să facă împrumuturi .  În arhiva Frăţiei Stavropighiene de pe lângă 
biserica Adormirea Maicii Domnului d in Lvov, ctitorie a domnitorilor Movi lă din 
Moldova, se află un act din anul 1 690, prin care mitropolitul Dosoftei face un 
împrumut de 600 zloţi , lăsând ca amanet o cruce cu rubine1 2• 

Aflat în Polonia, mitropolitul Dosoftei traduce din l imba greacă în l imba rusă 
Pravilele sau poruncile sfinţilor apostoli - lucrare aflată în manuscris la biblioteca 
Sf. Sofia din Kiev şi care are pe foaia 1 următoarea însemnare: "Orânduelele sau 
poruncile sfinţilor apostol i ,  tălmăcite din greceşte sau el ineşte, dintr.-un foarte bun 
izvod în l imba rusă, de mine smeritul Dosoftei, mitropol itul Sucevei, •în anul 7200 
( 1 692) la Stry în castel, pe lângă Sf. Ioan Suceveanul mare mucenic al lui Hristos''. 
Copistul manuscrisului notează la foaia 1 58v: "Tălmăcitorul acestei cărţi este 
preasfinţitul Dosoftei mitropol itul ortodox de Suceava. Mulţi povestesc bine despre 
el, că nepărăsind moaştele sfântului mare mucenic al lui Hristos, Ioan cel Nou de la 
Suceava, vieţui pe lângă sfintele moaşte până la sfârşitul său, trudindu-se şi 
sârguindu-se spre întărirea evlaviei . Cartea aceasta este mărturia sfintelor lucrări. Şi  
adormi cu pace, întru domnul, în Zolkiew şi fu îngropat tot acolo, pe lângă 
moaştele mucenicului" 1 3 •  

După moartea mitropol itului Dosoftei, l a  I l  februarie 1 694, se face o nouă 
inventariere a obiectelor aduse de la Mitropolia Sucevei în Polonia. Acestea au fost 
împărţite astfel: 38 obiecte din aur şi argint au fost date visteriei regale; 54 obiecte 
de argint, veşmintele, racla cu moaştele Sf. Ioan cel Nou au fost date Frăţiei 
ortodoxe din Zolkiew; 23 obiecte şi veşminte au fost date catedralei din Lvov şi 
unor biserici sărace. Din testamentul episcopului  Iosif Szumlarski, întocmit în 
1 707, rezultă că şi restul odoarelor a fost donat unor biserici . 

O nouă inventariere a obiectelor mitropoliei s-a tăcut în 1 737, când fosta 
proprietate a regelui Jan Sobieski a fost trecută în stăpânirea prinţului Radzwil l 14• 

Constantin Duca, domnul Moldovei, a cerut de la Zolkiew o copie după 
inventarul odoarelor mitropoliei Sucevei, întocmit de mitropolitul Dosoftei, la  
22 octombrie 1 686. 

În anul 1 699 se pune capăt războiului dintre Polonia ş i  Turcia. Pacea 
încheiată la Karlowitz a impus el iberarea teritori i lor Moldovei luate în stăpânire de 
Polonia. În Cazania din 1 8 1 9  se descrie derularea acţiuni lor întreprinse pentru 

I l  
DTDS, p.204. 

12 Dimitrie Topa. Moldova şi biserica ortodoxă din Lvov, .,Junimea Literară", XII I .  nr. 5-6, 
1 926. p. l 2 1 - 1 26. 

1 3  Ştefan Ciobanu. Dosoftei mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară, laşi. 1 9 1 8 . p .  1 08. 
1 4  Petru Abrudan, op. cit. , p. 1 6 1 - 1 69 . 
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i caducerea moaşte lor şi odoare lor Mitropol iei Sucevei .  În anul 1 705,  Antioh 
Cantemir  ., . . .  a trimes doi den boierii cii mari şi un episcopu cu multă gloată, la 
oraş!l l Jolcva în Ţara Leşească, ca să aducă sfintele moaşte înapoi la locul lor, dar 
w îmblat în d işărt, că n-au vrut leaşăii să le dei . . .  Deci Antioh voevod s-au dus la  
socru său Constantin Brâncoveanu în  Ţara Muntenească, fiind ş i  e l  voevod, şi au 
luat de acolo câtăva oaste, şi strângând şi ai săi oşteni, au mărs singur cu oaste ca 
"ă ia cu război sfintele moaşte, dar nici ei n-au putut isprăvi nimic; că dacă au sosit 
la Lvov şi s-au înştiinţat leaşăii ,  ei încă au eşit cu oastea sa la război ,  să au pierdut 
\oevodul Moldovi i  oastea sa la acel război,  iar sângur s-au întors înapoi cu 
ruşine . . .  " . 

În decembrie 1 700, ieromonahul Adrian, cel care 1-a însoţit pe mitropol itul 
Dosoftei în Polon ia, se adresează hatmanului cazaci lor, Ioan Mazepa (care 
întreţinea legături cu Moldova), relatându-i starea tristă în care au ajuns călugării 
de la mănăstirea din Zolkiew, unde se aflau şi moaştele Sf. Ioan cel Nou de 
Suceava şi adresându-i rugămintea de a-i permite să meargă la Moscova "ca să 
putem dobândi ajutorul dorit şi mult mi lostiv, de la Măiestatea Sa împărătească". 

La 30 iul ie 1 706, Constantin Duca15 se închină ţarului, scri ind: "Nu demult 
am făcut o supusă rugare prea luminatului rege al Poloniei, August, pentru 
înapoierea moaştelor Sf. Ioan, apărătorul acestei provincii (care au fost duse sub 
domnia lu i  Ioan al III-lea regele polon, în t impul cât au fost în duşmănie  împărăţia 
otomană cu regatul polon) şi am primit de la Măiestatea sa prea fericită regească un 
plăcut răspuns, cu promisiunea regească că o dată ce va lin işti regatul său, va face 
cu puterea sa rcgească, să fie definitiv înapoiate". Solicită ţarului Rusiei "a 
interveni pe lângă mai sus numitul prea luminatul rege August. . .  pentru înapoierea 
moaşte lor" 16 •  

O însemnare a rnitropolitu lu i  Dositei, pe un hrisov de la M ihnea-Voievod 
( 1 6 1 6- 1 6 1 9  şi 1 623-1 626), menţionează că fuga lui în Polonia a fost în septembrie 
7 1 94 ( 1 685?) 1 7 • 

George Lupaşcu Haşdeu, nepotul lui Ştefan vodă Petriceicu, îşi întocmeşte la 
7 noiembrie 1 732, testamentul în care, printre altele, se menţionează: "la Zolkiew, 
unde este Sf. Ioan de la Suceava, rog a trimite pentru rugăciuni 1 00 efimce"18• 

Din prima aparte a secolului al XVIII-lea nu sunt cunoscute documente 
privind preocuparea bisericii şi a domniei, pentru readucerea din Polonia a 
moaştelor şi odoarelor ce au aparţinut mitropoliei (care.şi avea sediul acum la Iaşi) .  

N ichifor, mitropolitul Moldovei, se interesa de soarta moaştelor Sf. Ioan cel 
Nou ş i  a documentelor luate în Polonia. Despre această iniţiativă luăm cunoştinţă 

1 5 Scrisoarea nu este datată corect, căci in 1 706 domnea Antioh Cantemir. 
16 Silviu Dragomir, Contribuţii privitoare la relaţiile bisericii româneşti cu Rusia in veacul 

XVII, Bucureşti. 1 9 1 2, p. 1 68- 1 69, 1 73. 

1 7  George Popovici, Index Zolkiewiensis, ,.Candela" (Ccrnău�i), nr. 9, 1 884, p.546. 

1 "  S. FI. Marian, op. cii. , p. 96. 
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din răspunsul dat în 1 749, de către ieromonahul lsaia, egumenul mănăstirii Schitul 
Mare d in Galiţia. Egumenul aflase de la un boier că " . . .  pentru a putea dobândi 
trupul Sf. Ioan, să încerce mitropolitul să afle zapisul craiului Sobieski, care 1-a 
făcut răposatu lui  mitropol it Dosoftei,  când au luat din Moldova trupul Sf. Ioan în 
Ţara Leşească, ca să-I dea înapoi, dacă se va face pace în Moldova, intervenind în 
acest sens la craiul leşesc, la hatman şi la nunţiul papal de la Varşovia, căci 
tocmeala cu mitropolitul Iaşi lor a fost pentru frica tătari lor"19 •  

Peste şase ani ,  m itropolitul Iacov Putneanul ( 1 750-1 760), readuce în atenţia 
domn iei problema moaştelor, odoarelor şi scrisori lor mitropoliei . Iată textul acestei 
scnson : 

,. 1 775,  noiembrie 23 - Noi ,  Matei Ghica-Voevod, cu mila lui Dumnezeu, 
domnul Ţări i  Moldovei. De vreme ce Sfinţia sa, părintele mitropolitului n i-au 
arătat că pre vreme când au fost Soberschiia (Sobieski) craiul leşesc cu oaste în 
Moldova, atunci şi Dosoftei, carile au fost pe ace vreme mitropolit ţări i  aceştiia, 
fiind vremile tulburate şi având grij i pentru ca să nu cadă la robie altor niamuri, au 
luat moşti le Sf. Ioan celui  Noi, împreună cu toate odoarăle şi scrisorile M itropolii , 
ş i  împreună cu toate acele au mers şi el însuşi cu oastea craiului în Ţara Leşească, 
ca să le sprij inească până să va aşeza pace. Şi ,  întâmplându-i-se moarte acolo, toate 
acele au rămas în Ţara Leşească până astăzi . Pentru care lucruri, Sfinţia sa, 
părintele mitropol itu l ,  ni-au arătat şi un izvod cu multe iscălituri a episcopi şi boeri 
leşeşti .  

Pentru care poruncim Domniia mea, dumneavostră vel iţi lor boeri , ca să vă 
adunaţi la Sfânta Mitropoliei, şi împreună cu Sfinţia Sa, părintele mitropol itul, şi să 
socotiţi cu ce chip să poate cerca triaba aceasta. Şi, după cum veţi afla, prin anafora 
să înşt i inţaţi pe Domniia mea, însă împreună cu dumnealor mai sus zişi num iţi 
ve l iţi boeri i ,  să fie şi dumnialui Andrei vei medelnicer. 1 755  noemvrie 23 .  Procet 
vei logofăt"20. 

Tăcerea documentelor se aşterne din nou timp de două deceni i ,  deşi au existat 
demersuri despre care aflăm din două ordine emise de către Guvernul cesaro
regesc al Galiţiei şi Lodomeriei, din 2 august 1 774, prin care înştiinţează Conventul 
Ordinului Sf. Basi liu din Zolkiew, că nu permite restituirea susnumitelor moaşte 
sfinte. Peste un an, la 2 august 1 75 5, acelaşi guvern înştiinţează pe Dziokoneski, 
priorul ordinului Sf. Basi l iu  din Zolkiew, că prin înalta rezoluţie d in 1 august, 
întăreşte decretul gubernial din 2 august 1 774, prin care i se acordă conventului 
posesiunea paşnică a moaştelor Sf. Ioan de la Suceava21 • 

Ani i  1 774-1 775 aduseseră răpirea Bucovinei de către Austria, care, în 1 78 1 ,  a 
mutat Episcopia de la Rădăuţi la Cernăuţi şi a impus ruperea legăturilor cu M itropolia 

1 9  Constantin Erbiccanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a catedralei mitropolitane ... din laşi, Bucureşti. 1 t!l:ll!. p. 1 7- 1  R .  
� o  Sucn1va. File de istorie. Document", voi .  1, Bucureşti, Editura Arhivelor Stlltului.  1 989, p.398. ' ' .S .  FI. Marian.  Of> cit . . p. I 70- 1 7 1 .  
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de la laş i .  În ani i  unnători au fost desfiinţate aproape toate mănăstirile şi schiturile şi 
secularizate averile mănăstireşti şi episcopeşti. Episcopia Bucovinei a fost subordonată 
Mitropoliei sârbeşti de la Karlowitz, iar sub ascultarea lui Dositei Herescu a intrat tot 
clerul secular, precum şi cel monahal, care anterior asculta de Mitropolia de la Iaşi .  În 
această situaţie, rezolvarea problemelor privind aducerea moaştelor Sf. Ioan, a 
odoarelor şi documentelor Mitropoliei Sucevei, a fost preluată de către episcopul 
Dositei. Acestea se aflau acum în Galiţia, provincie ocupată de Austria. 

Tezaurul Mitropoliei era compus din 395 scrisori, unele scrise pe pergament, 
în l imba slavonă, cu peceţi domneşti, altele în l imba greacă sau română. Aceste 
documente au fost inventariate prin scurte rezumate în l imba gennană, de către 
Johann Anastasius Manowarda, casierul oraşului Lemberg (Lvov), la 3 ianuarie 
1 783.  Manuscrisul cuprinde 1 6  file şi poartă titlul Suma rut tuturor documentelor 
aflate în arhiva principilor Radzwill din Zolkiew, ce privesc Mitropolia din 
Suceava sau pe mitropolitul Dosoftei. Manuscrisul inventarului este împărţit în trei 
părţi : Privilegii, Fascicola A. Fascicola B. Documentul a fost tradus în l imba 
română de către George Popovici şi publ icat în revista "Candela" ( 1 884/ 1 885), cu 
titlul Index Zolkiewiensis. Ulterior, textul a fost preluat ş i  de alte publicaţi i .  

În anul 1 783, împăratul Austriei, Iosif a l  I I- lea vizitează Bucovina, poposind 
şi la Suceava, unde a văzut Biserica Sf. Gheorghe, fostul sediu al Mitropoliei 
Sucevei .  Acolo a fost infonnat despre sicriu! cu moaştele sfinte, luate în 1 686 de 
către regele Poloniei şi a aprobat readucerea lor în ţară. Călugări i din Zolkiew s-au 
împotrivit, revendicând sfintele moaşte pentru biserica lor. A fost nevoie ca 
episcopul Dositei Herescu să dovedească printr-un text special - Biografia Sfântului 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava originea mucenicului şi martiriul său 
pentru credinţa ortodoxă, pe baza căruia sicriu! a putut fi ridicat de la Zolkiew şi 
dus la Suceava22.  

La 23 iunie 1 783, din Cernăuţi, episcopul Dositei scrie generalului Carol 
Enzenberg, guvernatorul Bucovinei, că "cei doi deputaţi care sunt să se trim ită 
despre partea mea la Colcov (Zolkiew) spre luarea numitului  trup sfânt, că la 30 a 
acestei luni ce merge, se vor afla acolo, unul fi ind arhimandritul Meletie Ghica, 
egumenul Mănăstirii l l işeşti şi dichiul de Suceava, care se află la Lvov, iar al doi lea 
este proegumenul Ioasaf de la mănăstirea Putna, care merge de aici împreună cu 
carul pentru aducerea trupului 'm. La 30 iunie 1 783, episcopul Dositei îl informează 
şi pe contele Brigido, guvernatorul Galiţiei, că cei doi delegaţi ai săi vor prelua 
tezaurul mitropolitan. Partea gal iţiană a numit ca delegaţi un comisar pol itic şi altul 
rel igios (reprezentantul arhiepiscopului greco-catolic din Lemberg)24. 

22 Ion Nistor. /swria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 .  p. 4 1 .  
2� Dimitrie Dan, Dosoftei mitropolitul Moldovei, 1624- lfi9fl, Cernauti, 1 927, p .  33 .  
' 4  Simion Reli, fn jurnl tutei vechi catc>dralP. a Mirmpoliei din s,.ceava, În voi. Onwgiu lui Ioan Lupaş 

la implinirea vâr:.tei de 60 wu, Bucureşti, 1943. p.756-767; Idem, Alaiul militar la repatrierea m�telor 
!:>/. Mare Mucenic Ioan cel Nou din Galiţia la Suceava, in 1 7/:JJ, (în continuare se va cita Alaiul militar· . . . ) in 
�oi. Onwgiu lui lo11 Nis/or, JYIL-/Y37, Ccnl!IUJI, 1 937, p. 6K5; S. FI. Mt1rian, op. dr. , p. 1 77 1 78. 
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În prezenţa celor patru delegaţi oficiali ,  precum şi a celor din partea 
călugări lor greco-catol ici de la Mănăstirea Bazilicanilor d in Zolkiew, în iunie 1 783,  
delegaţii Episcopiei Bucovinei preiau moaştele mucenicului, făcându-se o nouă 
inventariere a obiectelor mitropoliei. Din cele 235 odoare cuprinse în inventarul din 
1 686, au fost găsite numai 1 1 8, unele incomplete. S-au preluat unnătoarele obiecte: 

- racla cu moaştele sfântului ;  
- trei mitre, din care una de aur 
- un epitrahi l  brodat cu fir de aur; 
- o perdea pentru uşa altarului; 
- o cunună cu pietre scumpe; 
- cinci cruci de argint şi două de aur; 
- un brâu împodobit cu safire; 
- trei inele de aur; 
- un ochi de argint; 
- o  mână de argint ( la moaştele sfântului); 
- icoana Sf. Ioan cel Nou; 
- trei acoperăminte; 
- un talger de argint; 
- o  cârjă arhierească din argint; 
- un sacou cu nasturi de argint; 
- un stihar25. 
Se constată o diferenţă foarte mare între odoarele duse în Polonia în 1 686 şi 

cele preluate în anul 1 783. Nu există nici o mărturie cu privire la scrisori le 
Mitropoliei  Sucevei, originalele ce nu au mai ajuns în ţară, rămânând necunoscută 
soarta lor. Se presupune că acum ar fi la Viena. 

Convoiul cu sfintele moaşte a călătorit prin Gal iţia "pre taină", mai mult 
noaptea, pentru a nu fi împiedicată repatrierea lor. Paza convoiului şi a alaiului 
mil itar a fost asigurată de către două detaşamente de husari cu 304 soldaţi şi ofiţeri, 
precum şi 1 53 soldaţi cu muzică mi l itară, fiind comandaţi de către căpitanul Syll .  

În satul Orăşeni, situat pe pârâul Colacin, locul de graniţă între Gali ţia ş i  
Bucovina, alaiul a fost întâmpinat de către episcopul Dositei, guvernatorul 
Bucovinei, generalul C. Enzenberg, clerici şi popor, unde "s-au despecetluit racla şi, 
cu mare cinste şi protesie [procesiune, n .n.], s-au luat şi s-au dus la Cernăuţi şi s-au 
aşezat în biserica Sfintei Troiţe [Sf. Treime, n.n .] ,  la 28 iunie/ ! O iulie 1 783,  pentru 
evlavia năradului, s-au lăsat acolo până la 1 9  septembrie calendar nou. În aceeaşi 
zi, s-au rid icat pe la Cernăuţi şi s-au dus la Suceava. Pe data de 24 septembrie, fi ind 
sâmbăta, s icriu! a fost aşezat în Biserica Adormirea Maicii Domnului din Iţcan i i  
Vechi, iar a doua zi, duminica, pe 2 5  septembrie, fiind de faţă şi generalul 
C .  Enzenberg, "cu mare protesie, s-au aşezat în biserica Sf. Gheorghe. în 
mitropolia Sucevi i ,  unde au fost şi mai înainte". 

25 P. Abrudan, op.cit. , p. 1 6 1 - 1 69. 
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Din Rădăuţi, l a  2 august 1 783, episcopul Dositei scrie arhimandritului Ioan 
( Foldvary), despre fuga egumenilor în Moldova, cerându-i să caute "izvoadele de 
odoarele Sfântului Ioan Novi, care trebuie să fie Ia administraţie, atât cel vech i de 
toate odoarele ce au adus cu sfântul din Moldova la Jolcva, iscălit de mitropolitul 
Dos i ftei .  cum şi alt izvod, ce s-au făcut de comisie rânduită de inaltul gubern ium al 
Liovului, la anul 1 783 genarie 3, de odoarele şi veşmintele ce s-au găsit atunce, pe 
care poftesc tălmâcindu-1 moldovinesc, să mi se trimită şi mie o copie". 

La 1 3  octombrie 1 783, administraţia îi cere episcopului Dositei să-i trimită o 
înşt i inţare cu privire la formalităţile ce-au fost făcute între părţi, Ia predarea şi 
primirea moaştelor sfântului .  Dositei răspunde la 20 octombrie, că ridicarea 
moaşte lor de Ia Jolcva "au cerut bazilieni i  de acolo, de la ai noştri deputaţi, 
scr i soare asupra lucrări i, care au şi dat ( . . .  ) Ia mâna bazi l ieni lor ( . . .  ) arătând anume 
toate cele ce s-au aflat în racla cu sfintele moaştii, în care scrisoare s-au iscălit toţi 
comisarii ce au fost rânduiţi de la Liov, iar de la bazil ien i nu s-au luat nici o 
scri soare, ci aşa pecetluit, duse racla cu sfintele moaşti i  şi cu toate cele ce s-au aflat 
cu peceţile comisarilor, s-au luat de la ai noştri deputaţi"26• 

Cheltuiel i le făcute de către episcopul Dositei Herescu cu ocazia aducerii 
moaştelor de la Zolkiew-Gal iţia nu au fost acceptate integral de către 
Contabi l itatea provincială şi comunală a Bucovinei cu sediul în Cernăuţi. La 
9 martie 1 790, aceasta face un raport Guvernului provincial galiţian din Lvov. 
având unele rezerva faţă de aprobarea de cheltuieli făcute de episcopul Dositei 
Hercscul, "fără drept şi fără absolută nevoie", propunând ca suma de 329 tlorini şi  
48 creiţari "să fie scăzute din averea succesorală a răposatu lui episcop", care 
decedase în anul 1 789. 

Episcopul Dani i l  Vlahovici, succesorul lui Dositei Herescu, prin răspunsul 
dat, susţine cheltuielile făcute, aducând şi argumente în acest sens. Alaiul mil itar a 
făcut cinci zile de la Zolkiew la Cernăuţi, cu cheltuieli de întreţinere acelor ce au 
însoţit alaiul .  Guvernul din Lvov a aprobat restituirea din mijloacele Fondului 
Rel igionar a sumei de 205 florini şi 4,5 creiţari ce fusese reţinută din masa 
succesorală a fostului episcop Dositei27 . 

În decursul veacurilor, moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au întreţinut 
sentimentul ş i  dragostea faţă de credinţa creştinească ortodoxă. 

În B iserica Sf. Gheorghe unde se aflau moaştele, episcopul Dositei a numit 
un conducător, "prior" al clerului, Mihai, alături de cinci asistenţi ieromonahi ,  un 
preot şi doi diaconi. 

Zugravul Niculai pictează un tablou cu scene ce surprind procesiunea 
rel igioasă de aducere a moaştelor Sf. Ioan la Suceava şi care are inscripţia: 

"Aducerea moaştelor Sfăntului Marelui Mucenic Ioan, anul 1 783.  Niculai zugrav"28. 

2� S. FI. Marian, op.cit. , p. l 76- 1 78;  Simion Reli, Alaiul militar . . . .  , p. 685. 
27 S.  Reli ,  op. cit., p. 685-690. 
2x S. FI. Mari an, op.cit. , p. 1 2 1 .  
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După aducerea moaştelor de la Zolkiew în 1 783 şi aşezarea lor în B iserica 
Sf. Gheorghe, în jurul ei s-a înjghebat o mănăstire pentru paza şi asistenta acestora. 
În anul 1 786, Biserica Sf. Gheorghe devine parohia Cutului ce a aparţinut 
Mitropol iei Sucevei, declarată în sec. al XIX-lea ca expozitură a Mănăstirii 
Dragomirna, iar din 1 904 devine mănăstire independentă. 

Aşezarea moaştelor în Biserica Sf. Gheorghe a condus la construirea unui 
nou baldachin, care are o inscripţie în l imba română, cu l itere chiril ice: "Din mila 
lui Dumnezeu, cu porunca preaînaltului din pronia dumnezeiască, Iosif al I l -lea 
( . . .  ), prin cererea preasfinţitului chir Dositei Herescu episcop al Rădăuţiului şi a 
toată Bucovina, s-au adus sf<intele> moaşte a<le> sf<ântului> m<are> m<ucenic> 
Ioan cel Nou de la Suceava, ce au fost în Ţara Leşească, <la> Joltkwa şi s-au aşezat 
în Mitropolia Sucevei ,  anul 1 783 sept<embrie> 1 4". Un alt baldachin a fost 
executat în anul 1 9 1  O, cu imitaţii după modele vechi, în special la colunete29• 

La 7 iu l ie 1 786, negustorul Hagi Ivanciu Popovici d in Botoşani (fost epitrop 
al biserici i  Sf. Dumitru din Suceava) scrie episcopului Dositei că a facut o raclă 
nouă pentru moaştele Sf. Ioan, cerând aprobarea de a-1 trimite la Suceava. La 
1 3  iulie, d in  Suceava, duhovnicul Mihail scrie Consistoriului din Cernăuţi, cerând 
aprobarea aduceri i acestui sicriu, precum "şi pentru alte lucruri, adică tămâie, 
lumini şi undelemn, când vin la Sf. Ioan neguţitori şi oameni din parte Moldovii . . .  
să fie slobozi şi acestea a treci"30. 

Virgi l  Vătăşianu, descriind peregrinările moaştelor Sf. Ioan cel Nou, con
cluziona că racla, aşezată ulterior într-o cutie de argint, a suferit stricăciuni şi 
numeroase prefaceri .  S icriu !  ar fi ajuns întâi la Viena şi numai una din cele 1 2  
icoane care-I împodobiseră s-a păstrae1 • 

Mitropol ia Moldovei din l aşi şi-a păstrat dreptul de patronat asupra 
Biserici i  Sf. Gheorghe, contribuind cu 3/5 din valoarea cheltuiel i lor de reparaţi i 
şi înzestrare a e i .  

În anul  1 860, din subvenţia acordată de către "inalta Cameră a Moldovei", 
s-a făcut o restaurare a raclei mare a sfântului şi a altor odoare ce însoţeau 
moaştele. Oricum, cea mai mare parte din odoarele ce constituiau patrimoniul 
naţional român, precum ş i  cele 395 documente originale şi scrisorile Mitropol iei 
Moldovei nu au mai fost înapoiate din Galiţia. În anul 1 885,  profesorul Ion 
B ianu, directorul B ibl iotecii Academiei Române, a făcut o călătorie de studi i  în 
Galiţia austriacă şi a văzut acolo unele din obiectele ce făcuseră parte din 
tezaurul mitropol itan şi care nu au mai fost înapoiate: 

"� ldem, Câteva inscripţiuni şi documente din Bucovina, Bucureşti, Extras din "Analele 
Academiei Române", p. 1 6; Ion Zugrav, Biserica Sf Gheorghe de la mănăstirea Sf Ioan din Suceava, 
.. Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 5-7, 1 957, p. 473-479. 

311 S.  FI. Marian, Sf Ioan . . . , p. 1 93-1 95 .  
·' 1  Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române. voi .  1 ,  Bucureşti, Editura Academiei. 

1 959, p. 294-296. 
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- aer pe catifea vişinie, cu inscripţie grecească brodată cu fi r  de aur, dăruit de 
către Alexandru cel Bun, cu soţia sa Marina şi copiii lor, I l ie şi Ştefan 
voievozi, în zilele mitropolitului  Macarie, în anul 1 428; 

- mitra Mitropoliei Sucevei, care mai păstra doar crucile şi florile brodate cu 
fir  de aur, diamantele şi alte pietre preţioase; 

- cruce de masă din aur, cu o inscripţie care menţiona că a fost făcută pentru 
boierul Buzescu din Muntenia, în anul 1 603 (textul inscripţiei se găsea 
copiat în colecţia de inscripţii a canonicului Petruszewicz); 

- talgerul din argint ridicat în 1 783 de la Zolkiew, de către delegaţii 
Episcopiei Bucovinei. Acest obiect poate fi anaforiţa ce se afla în biserica 
Sf. Gheorghe din Suceava, dăruită la 8 septembrie 1 649 de către marele 
logofăt Toderaşco şi soţia sa Solomia, în zilele domnitorului Vasile Lupu şi 
ale mitropolitului Varlaam32• 

Cele două evanghelii, manuscrise slavone, cu miniaturi şi coperte ferecate în 
argint, prevăzute în inventarul din 1 686 la poziţia nr. 3 3  au însemnări în l imba 
slavonă făcute de către donatori33 . Ele pot fi identificate astfel :  

- evanghel ia scrisă pe hârtie, ferecată în argint, a fost copiată, miniată ş i  
ferecată în argint de către breas la zugravi lor din Suceava, fiind dăruită 
Mitropoliei Sucevei în 1 570, ianuarie 1 8. Ferecătura copertei figurează 
separat de inventar, la poziţia nr. 1 6  şi poartă aceeaşi dată cu manuscrisul, 
ea având ataşată o evanghelie latină; 

32 S. FI . Mari an, op. cit. , p. 1 68 .  
' 3  Primul manuscris slavon, datat în  prima parte a secolului a l  XVI-lea, conţinând 23 1 file .  pe 

pergament, şi cuprinzând miniaturi pe câte o pagină, a fost cercetat de către C. Rezachicvici. 
Prezentăm colofoniul de la stărşitul manuscrisului: "Cu voia Tatălui  şi cu ajutorul Fiului şi cu 
săvârşirea Sfântului Duh, s-a scris şi s-a fert:cat acest Tetraevanghel. cu cuget bun şi cu osârdia 
sufletului spre Dumnezeu, de către stăpâna şi cncaghina Teodora, numită Dragna, fiica lui Duma 
pârcălab, pentru sufletul său şi al părinţilor săi şi al bunicilor săi, Vlaicu şi alţii, şi al copiilor săi, Ion 
zis Vlaicu spătarul şi fratele lui Isac şi sora sa Ana şi fiul Il ia şi altor neamuri drept credincioase ale 
ei. Şi a dat sfânta Evanghelic Mitropoliei din Suceava, unde este hramul marelui mucenic Gheorghe; 
a dat-o neclintit în vecii vecilor, amin''. Tetraevanghelul scris în slavonă pe hârtie cuprinde 
miniaturile celor patru evanghelişti. frontispicii, chenar şi l itere împodobite şi aurite. El a fost cercetat 
de Ion Bianu. Prezentăm însemnarea slavonă de la începutul evangheliei lui Luca: "Cu voia Tatălui şi 
cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh. Au scris şi au legat în argint acest sfânt Tetraevanghel, 
cu bună cugetare şi osârdie către Dumnezeu. breasla zugravilor. Şi când s-au început a se lega cu 
argint, unii di ntre ei vroiau să-I ducă la vreo biserică, iar alţii au vroit să-I dea la alte biserici: şi pentru 
aceasta a fost ceartă între ei. pentru că unii dintre zugravi n-au dat nici un ajutor la acest 
Tetraevanghel, iar acei ce I-au făcut, s-au sfătuit aşa ca să-I dea la noua Mitropolie din Suceava, 
precum I-au şi dat, unde este hramul Sfântului şi slăvitului mare mucenic ş i  biruitor, lăudatul 
Gheorghe şi Ioan cel Nou. În zilele domnului Bogdan voicvod <Lăpuşncanu>, fiind mitropolit chir 
Teofan al Sucevci, şi cu blagoslovenia sfinţiei sale, s-au pus pre sfântul altar, în sfânta Mitropolie. Iar 
cine va voi dintre noi zugravii, sau alţi oameni. altfel să-I prefacă şi să strice a noastră danie şi 
tocmeală sau să-I ia de la acest hram sfânt şi să-I dea la alte locuri să fie afurisiţi de domnul 
Dumnezeul nostru Iisus Hristos Dumnezeu, să aibă pâră la Sfântul Gheorghe şi de la Sfântul Ioan cel 
Nou. La anul 7 1 78 ( 1 570), luna ianuarie 1 8". 
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Acestea au fost văzute în 1 885 d e  Ion Bianu l a  bibl ioteca Mănăstirii 
Bazil ien ilor din Zolkiew. Dimitrie Dan a văzut, în anul 1 926 aerul şi evanghel iaJ4. 

, Evanghelia scrisă pe pergament a fost consultată de către Constantin 
Razachevici, la Bibl ioteca Naţională din Varşovia. Colofoniul de la sfârşitul 
manusc:risului este fără dată, el putând atribuit primei jumătăţi a secolului al XVI-lea. 
Tetraevanghelul a fost dăruit Mitropoliei Sucevei de către "Teodora, numită 
Dragna, fi ica lui Duma pârcălab", nepoata lui V laicu, împreună cu copii i  ei, Ion zis 
V laicli spătarul, I sac, Ana şi I l ia. Donatoarea aparţinea fami l iei dinspre mamă a lui 
Ştefan cel Mare35. 

În anul 1 9 1 4, izbucnind primul război mondial, iar Suceava fiind în zona 
frontulu1 ruso-austro-ungar, sicriu! cu moaştele mucenicului Ioan cel Nou de la 
Suceava, însoţite de mitropolitul Bucovinei, Vladimir de Repta, a fost dus la V iena. 
La 25 iul ie 1 9 1 8 acestea au fost readuse de la Viena şi depuse în B iserica 
Adormirea Maicii Domnului din Iţcanii Vechi şi apoi reaşezate în Biserica 
Sf. Gheorghe din SuceavaJ6. 

Das Schicksal des kunstlerischen und dokumentarischen Schatzes 
der Mitropolitankirsche von Suczawa und Moldau in Polen (1686--1783) 

(Zusammenfasswrg) 

Obcr Das Schicksal des kunstlerisclren und dokumentarischen Sclratzes der Mitropolitankirche 
von Suczawa und Moldau in Polen ( 1686-1783) schreibt M. Pahomi in seincr und bezieht sich a•Jf die 
Rolle des mitropolitanischen Schatzes wăhrend der historischcn Ereignisscn des tiirkisch-polnischen 
Kriegcs am Endc des l 7. Jahrhunderts. 

J4 Ion Bianu, Însemnări istorice şi literare adunate din biblioteci şi archive galiţiene in vam 
anului /885, extras . .,Analele Academiei Române", sectia 1, seria a I I -a, tom Vll l ,  1 886, p. 1 1 -- 1 2 ; 
D. Dan, op. cir. , p. 20-2 1 .  

JS Constantin Raiachevici, Un Tetraevanghel necunoscut aparţinând familiei dinspre mamâ a 
lui Ştefan cel Mare, "Studii şi materiale de istorie medie" (Bucureşti), VII I ,  1 975. p. 1 68 .  

J h  Victor Morariu, Călăuza istorică a oraşului Suceava, ediţia a 1 1-a, Cernăuţi. Tip . . . G!asui 
Bucovinei". 1 930. p. 32. 
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DESPRE RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
ÎN BUCOVINA (1951-1977) (1) 

PAVEL ŢUGUI 

Problemele complexe privitoare la protecţia, conservarea şi, cu deosebire, 
restaurarea monumentelor de cult şi laice, au devenit obiective ale activităţii 
instituţ i i lor ştiinţifice, dar şi ale statelor de-abia la începutul secolului al XIX-lea, 
sub impulsul noi lor idei promovate de Revoluţia Franceză din 1 789. Ele s-au impus 
autorităţilor din Franţa, Anglia şi Gennania cu prilejul conceperii legislaţiei şi 
politic i i  statelor naţionale şi , implicit, al cunoaşteri i  istoriei popoarelor respective şi 
a tradiţii lor cultural-artistice, într-un cuvânt a vechimii civi l izaţiei materiale şi 
spirituale franceze, engleze, gennane, italiene etc . În acest context ideologica
politic iau avânt câteva d iscipl ine şti i nţifice, cum ar fi: arheologia, etnologia, istoria 
arh itecturi i şi problema sti lurilor în arhitectură, istoria picturii murale şi stiluri le 
acesteia, istoria tehnicii construcţi i lor ş.a. 

Reamintim faptul, îndeobşte cunoscut de cei care citesc istoria popoarelor 
europene, că Napoleon Bonaparte a deplasat în Egipt o impozantă armată, care a 
fost însoţită şi de un grup de arheologi şi specialişti în orientalistică, în frunte cu 
Jean Frant;ois  Champol lion, devenit primul cercetător care descifrează ( 1 82 1 -
1 922) scrierea hierogl ifică . . .  Ş i  exemplele sunt numeroase ! 

Trebuie subl iniat că preocupările faţă de monumentele istorice de toate 
tipurile au devenit de la început atribute esenţiale ale statelor (Administraţiei 
Oficiale), încât la stărşitul secolului al XIX-lea s-a răspândit în cultura europeană 
conceptul-sintagmă - Patrimoniul naţional, sub influenţa directă a conceptelor de 
stat naţional şi naţiune. Alt principiu fundamental referitor la patrimoniul  naţional 
îl constituie relaţia directă a existenţei acestuia cu o anumită arie geografică, anume 
cea a etnogenezei valorilor naţionale şi spirituale ale unor colectiv ităţi etnice şi a 
continuităţii afirmării şi consacrării lor istorice. Monumentele istorice vechi şi mai 
noi există întru veşnicie, într-un anumit spaţiu geografic, de unde şi original itatea 
creaţiei artistice şi tehnice, căci o mănăstire din Moldova lui Ştefan cel Mare nu 
este o "replică" a vreunui Dom catolic din Franţa ori Germania. 

Studierea monumentelor istorice de pe aria Daca-României a început destu l 
de târziu,  într-un context neunitar, motivele fiind cele pol itice, anume că până în 
anul 1 920, aria geografică locuită de băştinaşi i  român i a aparţinut la trei state : 

Analele Bucovinei, VII, 1, p. 1 23- 1 37, Bucureşti, 2000 
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Vechiul Regat-Statul Român, Imperiul Austro-Ungar (Transi lvania, Banatul ,  
Crişana, Maramureşul ş i  Bucovina) ş i  Imperiul Ţarist (Basarabia). 

În Vechiul Regat (Muntenia, Moldova, Dobrogea şi Oltenia) s-a înfiinţat 
ComisiWJea Monumentelor Istorice de-abia în anul 1 892. Posibilităţile ei ştiinţifice şi 
administrative erau extrem de l imitate în ce priveşte specialiştii, cât şi în privinţa 
fondurilor necesare. Colective de istorici de la Academie şi de la Universităţile din laşi 
şi Bucureşti au cercetat istoria diferitelor monumente, valoarea lor artistică şi 
arhitecturală etc., dar nu s-au realizat principiile ştiinţifice ale restaurării , continuând 
confuzia între conceptul de "reparare" (refacere) şi cele de "restaurare" şi "conservare". 
Aşa se face că mănăstirile Tismana şi Bistriţa din Oltenia n-au fost restaurate ci 
refăcute (reparate) într-un sti l cu totul altul decât cel al construcţiilor iniţiale. 

Primele restaurări corecte, ireproşabile din punct de vedere sti l i stic şi tehnic, 
s-au efectuat sub conducerea arhitectulu i  francez Andre Lecomte du Nouy. El a 
realizat, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, restaurarea B iserici i  Mănăstirii Argeş, 
precum şi, cu "oarecare l icenţă" B iserica "Trei Ierarhi" din laşi .  U lterior, 
activitatea acestui pionier al restaurări lor în Vechiul Regat "a fost mai degrabă 
nenorocită" 1 ,  aspecte analizate critic de numeroşi specialişti autohtoni .  

Situaţia monumentelor i storice din provinciile româneşti din cadrul Austro
Ungariei n-a fost cercetată sistematic până în anu l  1 9 1 8 - anul Marii Uniri . 
Anterior, s-a acumulat o experienţă destul de bogată privitoare la monumentele 
istorice din Bucovina, datorită interesulu i  manifestat de uni i  cercetători austrieci, în 
frunte cu arhitectul Karl Adolf Romstorfer. 

Activ itatea cercetătorului austriac în Bucovina are multiple semnificaţii în ce 
priveşte obiectivele ei, precum şi metodologia de înfăptuire a programului de lucru, 
considerat de cercetătorii contemporani "romantic", deci cu unele l icenţe în ce 
priveşte rigoarea ştiinţifică a restaurări lor. În anul 1 890, Romstorfer publ ică studiul 
Typus der Klăsterkhirchen in der Bukowina, urmat în anul 1 89 1  de un altu l ,  
intitulat Der Zustand der Klăster in der Bukowina und die Notwendigkeit der 
Konservierung derselben. Se observă că, pe lângă studierea tipuri lor (modelelor) 
sti l istice ale arhitecturii mănăstirilor bucovinene, Romstorfer este preocupat în 
primul moment şi de trebuinta (necesitatea) de conservare a mănăstirilor2 . Asupra 
lucrărilor de restaurare efectuate de Karl A. Romstorfer vom reveni pe parcursul 
analizei situaţiei fiecărui monument în parte. 

* 

Înfăptuirea României moderne în graniţele ei istorica-demografice a creat noi 
perspective în activitatea Comisiei Monumentelor Istorice. Ea a fost reorganizată 

1 Cf. Grigore Ionescu, Cum ne păstrăm istoria?, "Academica", Bucureşti, I l ,  nr. 1 ( 1 3 ), 
noiembrie, 1 99 1 ,  p. 7. 

2 Cf. Erich Beck, Bibliographie zur Landesku11de der Bukowina, Literatur biJ zum Jahre 1965, 
Munchen, 1 966. Aici sunt prezentate toate articolele şi studi i le arhitectului austriac despre 
monumentele bucovinene. de pe aria nordică şi sudică a provinciei. 
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pe princ1p1 1  noi lucrative, sporind numărul arhitecţi lor restauratori, al construc
tori lor specializaţi în materie, al arheologi lor şi istorici lor artei medievale. 
Totodată, s-a alcătuit un corp, la început restrâns, de lucrători instruiţi în tehnicile 
restaurărilor, toţi fi ind salariaţi ai statului, în acest mod interzicându-se i mplicarea 
unor persoane sau întreprinderi particulare. Legea prevedea obl igaţia Comisiei 
Monumentelor să prezinte, la sîarşitul fiecărui an, preşedintelui Consi l iului de 
Miniştri, rapoarte detaliate despre lucrările efectuate, însoţite de "panul de 
activitate pe anul vi itor" şi fondurile repartizate de la bugetul statulu i .  

Sprijinul statului de ordin financiar şi juridic a fost consistent şi cu rezultate 
palpabile sub guvernul N icolae Iorga, şi apoi cel al P.N.L. - Gheorghe Tătărăscu, 
între ani i  1 93 1 - 1 940. De reţinut că forul conducător al Comisiei, precum şi ea ca 
instituţie centrală de stat era subordonată preşedintelui Consi l iului de Miniştri şi 
nicidecum vreunui minister. Preşedintele Comisiei Monumentelor Istorice a fost. 
ani de-a rândul ,  N icolae Iorga, până în anul 1 936, având ca principali colaboratori 
pe arhitecţii George Balş şi N. Ghica-Budeşti, apoi pe arhitecţii Grigore Ionescu şi 
Ştefan Balş, ultimi i  doi continuând să aibă un rol decisiv în reorganizarea Comisiei 
după cel de al doi lea război mondial. 

Realităţile de pe teren şi actele din arhive demonstrează că in deceni i le 
interbel ice "au fost salvate de la ruină şi dispariţie câteva zeci de monumente de 
excepţională valoare" naţională. Între cele 26 monumente restaurate în perioada 
1 920- 1 940 figurează: Biserica Sf. Treime din Siret, restaurată sub conducerea lui 
George Balş, Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul din Arbore, unde s-au 
executat lucrări dificile de restaurare. Numărul mare de obiective din celelalte 
provincii româneşti, care solicitau urgente lucrări de restaurare, a impiedicat 
Comisia Monumentelor Istorice să programeze restaurări la celelalte mănăstiri şi 
biserici din Bucovina, una din cauze fiind şi insuficienţa fondurilor primite de la 
Guvern, iar Mitropolia Bucovinei, care dispunea de averi le Fondului Rel igionar 
Bisericesc n-a dovedit nici un fel de in iţiativă cu privire la restaurarea 
numeroaselor monumente din propria eparhie. 

În anul 1 954, cu pri lejul elaborării hotărârilor guvernamentale privind vi itorul 
monumentelor istorice din spaţiul românesc, arhitectul şi gânditorul-artist de mare 
rafinament şi probitate intelectuală, G.M. Cantacuzino, subl inia ca "deficienţe 
principale" ale activităţii Comisiei Monumentelor Istorice în perioada 1 920-1 940: 
obiective extrem de importante din Bucovina, Oltenia şi Bucureşti, care n-au intrat 
în program; nu s-a realizat un recensământ al monumentelor de orice natură 
(istorice, de cult, arhitecturale, arheologice, artistice); nu s-a acordat nici o atenţie 
"cetăţilor"; n-a existat în lege prevederea că orice restaurare se poate efectua numai 
după cunoaşterea studi i lor geo-morfologice, peisaj etc.3 

3 Din ,.notele personale" făcute la şedinţa "Comisiei Ştiinţifice a Muzeelor şi Monumentclor 
Istorice şi Artistice", unde s-a redactat "motivaţia juridică" privind necesitatea claborării une1 
legislatii noi referitoare la monumente. 
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Preocupări le faţă de monumentele istorice din Bucovina au încetat o dată cu 
tragicele evenimente din vara lui 1 940 şi, în continuare, pe parcursul războiului, 
între 1 94 1 - 1 945 .  Partea nordică a Bucovinei a fost răpită din hotarele României şi 
incl usă în cadrul R.S.S. Ucrainene. S ituaţia s-a agravat în primăvara anului 1 944, 
când teatrul de război între armata sovietică şi cea a Germaniei hitleriste s-a 
stabi l izat ch iar la poalele Obcinelor Bucovinei, de Ia Ceremuş la râul Moldova 
zona Fălticen i .  

Condiţiile au fost de aşa natură, încât populaţia din local ităţi le judeţelor 
Storoj ineţ, Rădăuţi, Suceava şi parte Câmpulung-Moldovenesc a fost evacuată, fie 
în judeţele Dorohoi şi Botoşani, sub administraţia armatei roşii , fie spre Vatra
Domei, sub administraţia armatei hitleriste, realităţi dramatice, dar adevărate. Cine 
cunoaşte regiunile respective înţelege primejdia în care se aflau unele dintre cele 
mai importante mănăstiri şi biserici situate chiar pe l inia confruntării între cele 
două tabere mil itare. 

În august-septembrie 1 944 au revenit în sudul Bucovinei reprezentanţii 
autorităţi lor române, populaţia s-a întors din evacuare în satele pustii, cu gospodării 
devastate şi în paragină. Treptat, spre sfârşitul anului 1 944, s-au reintors la 
mănăstiri şi biserici toţi cei care plecaseră în refugiu sau fuseseră evacuaţi. Au 
început lucrări le de reinstalare a vieţi i monahale sub îndrumarea Mitropoliei 
Moldovei ş i  Sucevei .  Istoria Românei din secolul al XX-lea demonstrează, rară 
putinţă de tăgadă, că Bucovina şi populaţia ei autohtonă şi minorităţile naţionale cu 
care a convieţuit secole de-a rândul, a cunoscut cele mai teribile tragedii şi 
nenorociri, în cele două războaie mondiale. În lumina acestor observaţi i, întemeiate 
pe fapte concrete, verificabile de orice om onest, extazul şi aprecierile nedovedite 
ale unora, anume că în perioada 1 920- 1 944 Comisia Monumentelor Istorice a 
parcurs ani "de glorie" (? ! )  constituie exagerări neîndemânatice, stimulate de prea 
multă tămâie şi de obsesii pol itice puerile. A susţine că acea "glorie" decurgea din 
faptul că "preşedintele Comisiei era numit prin decret regal',4 înseamnă să 
acceptăm artifici i, să frizăm ridicolul .  

Privitor la Comisie, este potrivit să arătăm că din toamna anului 1 940 şi până 
la sfârşitul lui 1 945, aproape că şi-a încetat activitatea, cu toate că regimul 
legionara-antonescian i-a "machiat numele" (expresia aparţine lui Peter Derer!), 
adăugându-i adjectivul "naţională": "Comisiunea Naţională a Monumentelor 
Istorice", de parcă instituţia condusă de N. Iorga n-ar fi fost "naţională" ! Foştii 
colaboratori ai marelui istoric au propus autorităţi lor României din septembrie 
1 945 să se revină la vechea denumire: "Comisia Monumentelor Istorice". 

Investigaţii le arată că prezenţa instituţiei respective s-a remarcat, în perioada 
1 945-1 949, doar prin unele comunicări şti inţifice, ţinute la Academia Română şi 
universităţi, pentru că situaţia economică a ţării nu îngădui angajarea de lucrări 
costisitoare, cum sunt cele de restaurare şi reparare. Adevărul este că s-a creat un 

4 Pcter Derer, Joaca de-a instituţiile, "România literară", nr. 40,  1 994, p.  3.  
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h iatus, provocat de absenţa mijloacelor materiale, dar şi a cadrului legal necesar. 
Mai mult, s-au conturat opini i  diferite despre rolul Comisiei Monumentelor 
I storice . Astfel ,  Mihail Rol ler, deţinător al unui important post politic la Secţia de 
Propagandă a C.C. al P.C.R. şi la Academia Română, vorbea despre ineficienţa 
Comisiei şi întrcţinea o atmosferă de suspiciuni asupra foştilor colaboratori ai lui 
N .  Iorga. După confruntări steri le, arhitecţii Ştefan Balş, Grigore Ionescu, Horia 
Teodoru, cărora l i  s-au adăugat acad. Petre Constantinescu-Iaşi şi, apoi, arhitectul 
G.M. Cantacuzino, izbutesc să obţină sprij inul Patriarhului Bisericii Ortodoxe, 
Justinian ,  al lu i  Eduard Mezincescu, ministrul Artelor, al lu i  M .  Sadoveanu şi 
Mihai Ralea în elaborarea unui decret oficial . Astfel, Consi l iul de Miniştri 
(preşedinte dr. Petru Groza) adoptă un document pe care îl supune Prezidiului 
M.A.N. ,  în urma căruia apare Decretul nr. 46, privind organizarea ştiinţifică a 
Muzeelor şi conservarea Monumentelor Istorice şi Artistice5• 

* 

Decretul prevedea organizarea, pe lângă Academia Română a unei "comisii" 
cu caracter interdepartamental, cuprinzând delegaţi autorizaţi de Academiei, 
Ministerul Învăţământului, Comitetul pentru Artă, Patriarhia Ortodoxă şi celelalte 
cu lte, Departamentul Cultelor, Aşezămintele Culturale, Uniunile de creatori, 
Comitetul pentru Arh itectură şi Construcţii şi specialişti consacraţi . Se observă că 
Decretul 46 stabi lea ca obiective ale Comisiei atât "organizarea şti inţifică a 
muzeelor", cât şi "conservarea Monumentelor istorice şi artistice", astfel că sfera 
preocupărilor era extinsă asupra Patrimoniului Naţional. Legiuitorul făcea 
distincţie între monumentele istorice şi cele artistice. Decretul legifera principiul că 
instituţi i le de stat, obşteşti şi persoanele particulare pot emite instrucţi uni sau lua 
măsuri privind monumentele şi muzeele numai pe baza normelor ştiinţifice 
elaborate şi aprobate de Comisia Ştiinţifică a Muzeelor şi Monumentelor Istorice şi 
Artistice. Un alt element nou. Legiuitorul include în deciziile de înfiinţare şi 
funcţionare ale instituţi i lor de stat obligaţii explicite privind muzeele şi 
monumentele. De pi ldă, Decretul de înfiinţare a Comitetului pentru Artă ( 1 2  iulie 
1 95 1 )  prevedea: "Răspunde de conservarea patrimoniului artistic naţional şi dă 
instrucţiuni pentru conservarea şi restaurarea operelor de artă şi a monumentelor 
istorice cu caracter artistic care se află în sistemul altor instituţii de stat şi 
organizaţii de masă", evident cu aprobarea prealabilă a Comisiei înfiinţată prin 
Decretul 46. Membri i Comisiei ştiinţifice hotărăsc în toamna anului 1 954 ca noul 
Comitet pentru Artă să organizeze "inventarierea tuturor muzeelor" din România 
iar un colectiv de specialişti, în frunte cu acad. George Oprescu, ajutat de jurişti, să 
elaboreze o hotărâre a Guvernului referitoare la amenajarea localurilor, conservarea 
patrimoniului muzeistic, inventarul exponatelor; regulamentul de funcţionare 
săptămânală şi obl igaţi ile legale ale gestionarilor d in fiecare muzeu. Acel colectiv a 

� . ,Buletinul Oficial", nr. 35,  1 9  martie 1 95 1 ,  p. 405-406. 
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descoperit ca m ani i  antenon ( 1 920- 1950) nu s-au efectuat inventare ale 
exponatelor din muzee, iar tabelele exponatelor n-au fost depuse la instanţele 
judecătoreşti (tribunale sau judecători i), astfel că s-au produs jafuri. 

În martie 1 952 se înfiinţează Comitetul de Stat pentru Construcţii şi 
Arhitectură de pe lângă Consi l iul de M iniştri, profesorul arhitect Nicolai Bădescu 
fiind numi preşedinte. În jurul acestui Comitet de Stat se grupează arhitecţi 
consacraţi, astfel că N. Bădescu prezintă guvernului un document în care se 
demonstra că înfi inţarea "Comisiei Ştiinţifice a Muzeelor şi Monumentelor Istorice 
şi Artistice", dependentă de Academie, nu poate asigura înfăptuirea obl igaţii lor 
sale, deoarece nu există: inventarul naţional al obiectivelor reale numite 
"monumente istorice şi artistice"; legislaţia românească din decenii le interbelice 
privind monumentele este depăşită; nu există "organizaţii lucrative de special işti" 
în stare să asigure restaurări le, reparaţi i le şi conservarea; este necesară o lege nouă 
care să ofere cadrul şi condiţiile necesare declanşării lucrărilor la monumentele 
istorice şi artistice. 

Acest demers oficial îl determină pe Gheorghe Gheorghiu-Dej ,  din 2 iunie 
numit preşedinte al Consil iului de Miniştri, să discute cu membrii Comisiei 
Ştiinţifice . . .  propunerile primite de la colectivul de arhitecţi. La întâlnirea de la 
guvern au fost acceptate toate propuneri le arhitecţi lor şi istorici lor arte i .  Totodată, 
s-a propus să se pregătească recensământul monumentelor şi să se e laboreze o lege 
nouă. Privitor la statutul Comisiei, s-a convenit să aibă un regim juridic 
independent, hotărârile ei devenind obligatorii pentru toate instituţii le statului şi 
organizaţi i lor civile şi culturale, iar legătura preşedintelui Comisiei să fie 
preşedintele Consiliului de Miniştri şi al Prezidiului M .A.N., în acest fel să se 
renunţe la subordonarea ei Academiei Române Altă propunere extrem de 
importantă privea şantierele arheologice din România, care urmau să constituie 
obl igaţii legale, exclusive ale Academiei Române - subsecţia de Ştiinţe Istorice. 

După aceea, Consiliul de Miniştri a numit membri cu drept de vot deliberativ în 
Comisia Ştiinţifică a Monumentelor Istorice şi Artistice [noul titlu ! ]  pe următori i :  
arh. Ştefan Balş, şeful Comisiei, arh. Grigore Ionescu, secretar (funcţie ce o deţinuse 
şi în anii 1 936-1 948), arh. Horia Teodoru, Virgil Bilciurescu, arh. Petre Antonescu, 
arh. Duiliu Marcu, acad. Petre Constantinescu Iaşi, acad. George Oprescu, 
V. Brătulescu, Ion Balş, Teodora Voinescu, arh. M. Locar, M. Bădescu, Costescu, Saloş, 
iar în ianuarie 1 953 este numit membru în Comisie ş i  arh. G.M. Cantacuzino, de 
curând eliberat din închisoare (fusese arestat abuziv în 1 949, iar în decembrie 1 952 
reabi litat definitiv). Pe lângă aceşti specialişti erau membri în Comisie: reprezentanţii 
Patriarhiei Ortodoxe şi celorlalte culte, ai ministerelor, uniunilor de creaţie, precum şi 
alţi arhitecţi, arheologi, istorici de artă veche sau geografi. Subsemnatul a fost numit 
în Comisie în decembrie 1 953, ca reprezentant al Ministerulu i  Culturii. 

Din vara lui 1 952, şedinţele Comisiei se ţineau la Comitetul pentru 
Arhitectură şi Construcţie, str. Academiei, colţ cu B-dul  M. Kogălniceanu, clădire 
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în care astăzi funcţionează Centrul de Proiectare Urbană şi Oficiul de Cadastru . 
Treptat, s-a constituit "un nucleu lucrativ al Comisiei" format din Petre Balş 
Grigore Ionescu, Horia Teodoru, P. Constantinescu-Iaşi, Duil iu Marcu, G.  Oprescu : 
G.M. Cantacuzino, Vladimir Prelipceanu de la  Patriarhie, N. Bădescu şi P. Ţugui .  

O in iţiativă excepţională, cu urmări inestimabi le în activitatea Comisiei, 
aparţine lui Ştefan Balş, Grigore Ionescu, P. Constantinescu-Iaşi, N. Bădescu şi 
G.M. Cantacuzino. Ei au propus lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi lui Petru Groza ca 
statul să organizeze "recensământul monumentelor culturii materiale din R.P.R." 
Cei doi l ideri au acceptat propunerea, astfel că în martie 1 953 membrii guvernului 
dezbat proiectul de hotărâre prezentat de l ideri Comisiei Monumentelor şi aprobă 
Horărârea Consiliului de Miniştri nr. 968 pentru inventarierea monumente/ar 
culturii materiale din R.P.R. 6 Se prevedea ca recensământul să se efectueze în vara 
anului 1 953 şi să fie coordonat de o Comisei Centrală de Inventariere, având 
preşedinte pe delegatul Academiei. S-au organizat Comisi i regionale, raionale, 
orăşeneşti şi comunale şi a fost transmisă metodologia de lucru a colectivelor de 
recenzori. Răspunderea integrală asupra corectitudini i  revenea, prin lege, 
autorităţi lor locale şi intelectualilor - recenzori, iar cheltuieli le necesare 
inventarierii erau suportate de bugetul statulu i .  

Recensământul s-a prelungit ş i  în anul 1 954, deoarece conducerea Comisie i  
Monumentelor a cerut o nouă decizie de guvern pentru modificarea unor articole 
din hotărârea anterioară, adăugându-se prevederea nouă de "clasare şi repartizare" 
a monumentelor de orice fel ,  ceea ce a solicitat în 1 954, noi lucrări pentru ca 
rezultatele recensământului să fie tipărite într-o lucrare cuprinzătoare distribuită 
tuturor autorităţi lor de stat şi obşteşti i nteresate7 . 

Merite deosebite în "clasarea şi repartizarea" pe categori i a monumentelor 
recenzate şi apoi tipărirea l istelor, a avut reputatul arhitect şi om de aleasă cultură 
G.M. Cantacuzino, ajutat de ceilalţi special işti din Comisie. Recensământul 
cuprindea şi  monumentele de orice fel ale tuturor minorităţi lor naţionale ş i  cu ltelor 
religioase de pe teritoriul României. 

Lucrările de "selectare, clasare şi repartizare" pe categori i a monumentelor au 
durat până spre sfârşitul lui august 1 955 .  În cele 1 1  453 obiective - monumente, 
înregistrate şi descrise în fişe de cenzori, 4345 au fost declarate monumente de 
cultură şi grupate astfel: 1 1 5 monumente de arheologie (şantiere), 3 359 monumente 
de arhitectură, 405 monumente de artă plastică, 466 monumente istorice. 

Originalul recensământ a determinat pe membrii activi ai Comisiei Ştiinţifice 
a Monumentelor Istorice şi Artistice să propună guvernului redactarea unei legi 

� Cf. Colecţia de hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al R. P. R. , nr. 25, I l  apri l ie ,  
1 953, p. 549-557. 

7 Cf. lfotărârea Consiliului de Miniştri privind modificarea art. 13 al holărârii nr. 968 din 
apri l ie  1 953 cu privire la inventarierea monumentelor publicată la 9 ianuarie 1 954 în Colecţia de 
hotărâri şi dispo::iţii. 
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cuprinzătoare, privitoare la restaurarea, conservarea, şi folosinţa monumentelor de 
cultură. Gheorghe Gheorghiu-Dej a acceptat cererea l iderilor Comisiei, ceea ce i-a 
determinat pe P. Constantinescu-Iaşi ş i  Ştefan Balş să procure legislaţia 
românească anului 1 95 1 ,  legile şi actele monarhice in materie din Franţa, Polonia, 
Ital ia, URSS şi Cehoslovacia. Un colectiv format d in Ştefan Balş, Gr. Ionescu, 
H. Teodoru, G.M.  Cantacuzino, V .  Bi lciurescu, N. Bădescu, P. Constantinescu
laşi ,  delegaţi ai Patriarhiei Române, ai ministerelor impl icate, ajutat de câţiva jurişti 
de renume, între care Andrei Rădulescu şi profesorul Dongoroz, a trecut la 
redactarea proiectu lui de hotărâre, precum şi a Regulamentului de aplicare a 
acesteia. Proiectul redactat de membri i Comisiei şi jurişti a fost completat de 
observaţi i le cunoscuţilor geologi şi geografi: Gh. Macovei ,  Al. Codarcea, 
Gh. Murgeanu, V. Mihăi lescu şi N .  Rădulescu de la Comitetul Geologic şi 
Institutul de Geografie. Aceşti savanţi au cerut introducerea unor articole noi care 
să prcvadă ca fiecărui monument să i se delimiteze "zonele de protecţie". Această 
sintagmă a inlocuit termenul de "sit" din proiect, pentru motivul că este incomplet 
ş i  nu obligă luarea in considerare a aspectelor geo-morfologice, socio-demografice 
şi economice ale "zonelor de protecţie", "sit"-ul definind doar aspectele "de 
peisaj" . Min isterul Culturii a cerut introducerea în lege a unor articole despre 
,.obligaţiunea de folosinţă" a monumentelor, adică cine decide asupra acestei 
clauze, necesitatea încheierii de înţelegeri intre parteneri, încât accesul la 
monumente să fie reglementat prin lege. 

În april ie 1 955 apare Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 66 1 privind păstrarea 
şi folosinţa monumentelor de cultură, precum şi Regulamentul de aplicare a ei8. 

Între timp s-a înfiinţat "Direcţia specială de restaurări" şi "Atel ierul de 
proiectanţi" in cadrul Institutului de Proiectare I .S.C.A.S., direcţie condusă de 
Ştefan Balş, ambele colective fi ind încadrate cu special işti de marcă şi mulţi tineri 
- in ucenicie. Personalul celor două colective dispunea de un regim salarial şi de 
premiere special . "Nucleul forte" al Comisiei a definitivat l istele (fişele 
monumentelor şi, in iunie 1 955 ,  a propus guvernului să avizeze printr-o decizie 
specială declararea ca monumente de cultură a obiectivelor înregistrate pe listele 
alcătuite şi aprobate de plenul Comisiei. 

Aşa se expl ică faptul că in aprilie 1 956 apare cartea Lista Monumente/ar de 
Cultură de pe teritoriul R.P.R. , sub egida "Comisiei Ştiinţifice a Muzeelor, 
Monumentelor Istorice şi Artistice", la Editura Academiei Române, bun de cules la  
5 noiembrie 1 955 .  Volumul cuprinde: Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 661 ,  
d in  22 apri l ie 1 955 ,  privind păstrarea şi folosirea Monumentelor de  Cultură ş i  
Regulamentul de apl icare a ei (p .  V -XIV), precum ş i  Hotărâre a privind declararea 
de monumente de cultură a unor monumente arheologice, de arhitectură, de artă 
plastică şi istorice. Reproducem ultima hotărâre: 

H Cf. Colecţia de hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 21 din 27 aprilie 1 955,  
p. 262-274. 
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"Consi l iu l  d e  Miniştri a l  R.P.R. hotărăşte: 

1 .  Se declară monumente de cultură, monumentele arheologice, de 
arhitectură, de artă plastică şi istorice cuprinse în alăturate l iste, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

2 .  În termen de 3 lun i  de la data apariţiei prezentei Hotărâri, Comisia 
Ştiinţifică a Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice de pe lângă Academia 
Română, va tipări şi d ifuza l istele monumentelor de cultură de pe teritoriu l  R.P .R. 

Preşedintele 
Consi l iului de Miniştri 

Gh. Gheorghiu-Dej 

Bucureşti, 23 iunie 1 955 
Nr. 1 1 60" 

Dir. Gen. al Treburilor 
Consiliului de Miniştri 

Petre Costache 

Cartea a apărut în 2000 de exemplare şi a fost difuzată către toate 
autorităţi le de stat, centrale şi locale, inclusiv la primări i le din comunele rurale� · ea 
având caracter de lege obligatorie pentru toţi cetăţenii ţării .  

Pentru edificarea cititorilor interesaţi extragem din carte monumentele de cultură 
înregistrate pe aria actualului judeţ Suceava, partea sudică a Bucovinei istorice. 

1. Monumente arheologice 

( 1 03 )  Suceava. Circa l km est de oraş, pe platou, între cetate ş• cimitir. 
Ruinele de la "Câmpul Şanţurilor"; 

( 1 04) Gura-Humorului. La est de oraş, în pădurea Bogdăneasa. Ruinele 
"Cetate". 

Rezervaţii arheologice: ( 1 1 4) Suceava. Rezervaţia arheologică "Cetatea de 
Scaun a Sucevei" ; ( 1 1 5) Suceava. Rezervaţia arheologică "Sectorul Curţi i 
Domneşti" (între străzile Curţii Domneşti, Ştefăniţă Vodă şi Cetăţii). 

II. Monumente de arhitectură 

Între poziţiile 2904-294 1 inclusiv sunt înregistrate în oraşul Suceava 
următoarele monumente: 

Cetatea de Scaun; cetatea de la Şcheia; Biserica Adormirii Maicii Domnului 
(şi clopotniţa); Biserica Armenească Sf. Cruce; Biserica Sf. Dumitru (şi clopotniţa); 
Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul (şi clopotniţa); Biserica Învierea Domnului 
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(şi clopotniţa); Biserica Mirăuţi; Biserica Sf. Nicolae; Biserica Armenească 
Sf. Simion (şi clopotniţa); Mănăstirea Zamca (cu întregul complex de clădiri); 
Mănăstirea Burdujeni, "Teodoreni" azi: biserică (cu întregul complex de clădiri). 

Totodată, sunt înregistrate clădiri arhitectonice, şi anume: Casă veche, Casă 
veche, Casă veche, Casă veche, Casă veche, deci cinci obiective pe 
str. Armenească, numerele: 1 3 , 1 4, 1 8, 22, 3 1  bis. Casa Botez (str. Dragoş V odă, 2), 
Casa Hagi (str. Dragoş Vodă, 1 0), Casă Veche (str. Dragoş Vodă, 1 3  ), Casa 
lgnătescu (str. Dragoş Vodă, 23), Casă Veche (str. Puşkin, 1 0), Casă Veche 
(str. Puşkin, 22), Hotel Lamger (Republicii, 1 3), Han Domnesc - castel de 
vânătoare (6 Noiembrie, 5), Casa Mandicevschi (6 Noiembrie, 1 0) ,  Casa Cojocaru
Doing (str. Zimbrului, 1 2), Casă ţărănească (Zimbrului 1 6), Beci boltit (Petru 
Muşat, 1 6) .  Casă Veche (Mirăuţi, 2 1 ), Casa N iculiţă (Luca Arbore, 1 0), Casa 
Vindereu (Grigore Vindereu), Casă Veche (23 August, 2 1 ), Casă Veche (Cetăţii, 9), 
Casă Veche (Calea Unirii, 9), Casă ţărănească (Turnul Roşu, 1 5) ,  Casă Veche, 
armenească (Pruncului, 5). 

Suceava (raion), numerele 3076-3090) inclusiv: 
Biserica Sf. Gheorghe (Costâna), B iserica de lemn Înălţarea Domnului 

(Dănnăneşti), B iserica de lemn Sf. Nicolae (Băneşti - Fântânele), Biserica Tuturor 
Sfinţi lor (Hânţeşti ), Biserica Sf. Dumitru (Zăhăreşti), Mănăstirea Dragomirna (cu 
tot complexul de clădiri - Mitocu Dragomirnei), B iserica "mică" Sf. Treime 
(Mitocu Dragomirnei - în cimitir), Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva (Mitocaş, 
Mitocu Dragomirnei), Mănăstirea Hacigadar (Bu1ai - Moara), Biserica de lemn 
(Moara), Biserica Tuturor Sfinţilor (Pătrăuţi), B iserica Sf. Cruce (Pătrăuţi), 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Răuseni), Biserica Adormirea Maicii Domnului 
(Piopeni - Salcea), Biserica Sf. I l ie (cu zidul înconjurător - Sf. Ilie). 

Câmpulung Moldovenesc (oraş şi raion) (numerele 2975-298 1 inclusiv) : 
Casa Grămadă (Ciprian Porumbescu, 4), Casa Prundeanu (Maxim Gorki), 

Casa Lucanu (7 Noiembrie, 1 86), Biserica Sf. Nicolae (şi clopotnita - Cătunu 
Colacu), Biserica de lemn (Vama - Cartierul Vama de Jos), Mănăstirea Moldoviţa 
(cu întregu l complex de clădiri - Vatra Moldoviţei), Ruinele biserici i  vechi (Vatra 
Moldoviţei) [unde era şi şantier arheologic - n.n . ] .  (3097) Casa babei lrinuca 
(Dorna Candreni lor), (3098) Casa Ion Băzărcuţă (Neagra Şarului). 

Gura-Humorului (raion, numerele 3036-3047 inclusiv): Mănăstirea Voroneţ, 
azi biserică (cu întregul complex de clădiri - Voroneţ), Mănăstirea Solca, azi 
biserică (cu întregul complex de clădiri - Solca), Casa Saveta Coturbaş (Solca, 
str.Lenin, 79), B iserica de lemn Sf. Dumitru (Botoşani), Casa Popovici (azi, Sfatul 
popular, Ciprian Porumbescu, nr. 405), Biserica Adormirea Maicii Domnului  
(Comăneşti), Biserica fostei Mănăstiri Humor (cu turnul ş i  ruinele c lădiri lor anexe 
- Mănăstirea Humorului), Biserica fostei Mănăstiri şi clopotniţa din I l i şeşti, Casa 
de lemn Robanciuc (Ostra), Casa ţărănească B. Săhleanu (str. Capu-Codrului, 
Păltinoasa), Biserica şi clopotnita din comuna Pârteştii de Sus, Hanul vechi, azi 
Sfat popular (Pârteşti i de Sus). 
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Rădăuţi (raion, numerele 3048-3062 inclusiv): Biserica Sf. N icolae şi 
clopotniţa (str. Bogdan Vodă 4), Casa parohială (Bogdan Vodă, 6), Casa de lemn 
Licomic (Ştefan cel Mare, 39), Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Arbore), Casa 
N icoară Constantin (Frătăuţii Noi, 652), Biserica de lemn Înălţarea Sf. Cruci 
(Horodnic, cartierul Călugăriţa}, Casa Gheorghe Colban (Horodnic de Jos, 679), 
Casa Prel ipceanu (Horodnic de Jos), Biserica de lemn Sf. Dumitru (Horodnic de 
Sus), rui nele B isericii Sf. Procopie (Mil işăuţi), Mănăstirea Putna (cu întregul 
complex de clădiri - Putna), Biserica de lemn "Dragoş Vodă". Intrarea în Biserică. 
(Putna), Mănăstirea Suceviţa (cu tot complexul de clădiri - Suceviţa), Biserica 
Arătarea Domnului şi clopotniţa (Suceviţa - în cimitir), Biserica Sf. Cruce 
(Volovăţ); numerele 3069-3075 inclusiv: B iserica Sf. Onufrie (Mănăstirea S iret), 
Biserica Sf. Ioan (Siret), B iserica Sf. Treime (Siret}, Biserica Sf. Nicolae 
(Bălineşti), Biserica de lemn Sf. Nicolae (Grămeşti), B iserica de lemn Adorm irea 
Maic i i  Domnului (Rudeşti - Grămeşti), Biserica de lemn Sf. Gheorghe (VIădeni -
Mihăileni).  

III. Monumente de artă plastică 

(343) Bustul lui S imeon Florea Marian de Gh. Bi lan (str. V. Alecsandri, 
Suceava), Bustul lui Ciprian Porumbescu de Ion Cârdei (str. Republicii - în grădina 
publică - Suceava), Bustul lui Ciprian Porumbescu de Gh. Bilan (corn. Ciprian 
Porumbescu, fostă Stupca, lângă Şcoala elementară). 

IV. Monumente istorice 

Stâlpul lui Vodă" (Vama, pe locul "Răgoasei", lângă şoseaua naţională), 
Mormântul lui C iprian Porumbescu (corn. Ciprian Porumbescu - în curtea 
biseric i i ), Crucea de piatră de pe locul vechi i  biserici (Capul Cadrului - la est de 
satul Păltinoasa), "Moara lui Papir", între 1 830- 1 858 fabrică de hârtie 
(str. Papetăriei ,  Rădăuţi), Fântâna acoperită cu lespezi de piatră cu inscripţii 
(Mănăstioara, la circa 200 m est de b iserică, Siret), Crucea de piatră comemorând 
ridicarea boierescului (Soloneţ, cartierul Soloneţul de Jos, circa 1 km sud-est de 
sat - comuna Todireşti). 

Am extras din cartea citată 1 09 obiective, monumente de cultură, înregistrate 
pe aria de sud a Bucovinei istorice. 

Notă 

Recenzorii din 1 953- 1 954 au înregistrat între "monumentele istorice" de pe 
aria Botoşani - Dorohoi: Casa lui Neculai Iorga (str. N. Iorga, 1 4  -

Botoşani), Muzeul "Mihai Eminescu" (pe locul casei unde s-a născut şi a 
copilărit M.  Eminescu - lpoteşti, corn Cucorăni), Casa în care s-a născut şi a 
copilărit George Enescu (satul George Enescu, fost Liveni), mormântul lu i  
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Alexandru Hunnuzachi ( 1 823- 1 8 7 1 )  (Dulceşti, lângă biserică), ca să nu mai 
vorbim de mormintele din Cimitirele Bellu din Bucureşti sau cele din 
Cimitirul  Eternitatea din Iaşi etc. 

Este evident pentru orice cetăţean instruit că Lista Monumente/ar de Cultură 
de pe teritoriul Bucovinei ar fi fost completă şi edificatoare pentru posteritate dacă 
nordul Bucovinei n-ar fi fost abuziv încorporat în anul 1 940 la Ucraina sovietică, 
sau dacă în ani i  1 935- 1 938 ar fi avut cineva mirifica iniţiativă ca Autorităţile 
Centrale de la Bucureşti să efectueze un recensământ al monumentelor de cu ltură 
de pe teritoriu l  Românei Mari ! 

* 

La sfârşitul anului 1 955, membrii biroului Comisiei Monumente lor au luat 
următoarele hotărâri :  

a )  alcătuirea tabelelor cu monumentele de  orice fel aparţinând diferitelor 
instituţi i şi organizaţi i ,  care necesitau "intervenţii imediate pentru salvarea de la 
ruină''; 

b) l ista celor care necesitau anumite reparaţii obligatori i ;  
c) tabelul celor care solicitau mai întâi "studii aprofundate" pentru ca, până în 

anul 1 957 inclusi":, "să înceapă lucrări de restaurare". 
Pentru înţelegerea realităţ i lor concrete, vom arăta sumele de bani oferite de 

guvern pentru monumentele istorice, până la 1 ianuarie 1 955 :  200 000 lei 
repartizati în an i i  1 948- 1 949 Patriarhiei Ortodoxe şi Departamentului Cultelor 
pentru "reparaţia unor biserici monumente istorice; circa 300 000 lei de la buget în 
ani i  1 950- 1 952. În 1 953  guvernul a mărit suma la aproape 1 000 000 lei . De-abia 
in 1 954 Comisia Monumentelor primeşte 2 000 000 Jet Aşa se explică faptul că în 
anul 1 954 s-au încheiat lucrări importante de restaurare şi reparaţi i doar la 
mănăstirile Horezu şi S inaia. 

Nu trebuie însă trecută cu vederea altă realitate, anume că între anii 1 950-
1 955  inclusiv, Academia Română, la insistenţele şi cu ajutorul acad. Mihai Roller, 
atunci membru în Prezidiul înaltului for ştiinţific, a obţinut în bugetul său sume 
i mportante pentru lucrări la vech i le şantiere arheologice, dar şi pentru deschiderea 
altor noi .  M. Roller, un aprig susţinător al "teori lor" komintemiste despre istoria 
României d in  perioada 1 946- 1 958, personaj politic cu care subsemnatul a avut 
confruntări ideologice înverşunate10 are totuşi merite reale în ampl ificarea 
cercetări lor arheologice în perioada istorică amintită, încât adevărul mă obligă să 
evidenţiez aici această latură pozitivă în activitatea lui .  

9 Cf. Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a Muzeelor şi  Monumente/ar Istorice 
şi Artistice, Bucureşti, Editura Academiei, 1 956, p. 1 7  şi urm. 

10 A se vedea cartea noastră Istoria şi limba română in vremea lui Gh. Gheoghiu Dej [titlu 
provizoriu!] ,  Editura Ion Cristoiu, unde apar documentele ce atesta. adevărul afirmatiei. 
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Vorbind despre etapele "culturii materiale pe care le-a parcurs populaţia 
moldovenească în epoca prefeudală", Virgi l  Vătăşianu arată că şantiercle 
arheologice deschise după 1 950 la Hlincea, lângă laşi, apoi la Selişte şi Albeşti, 
demonstrează faptul că epocii dacice din secolele I I I-IV i-a urmat .,un hiat de 
câteva veacuri" , pentru ca "în secolele al VIII-lea - al XIX-lea firul să se reia" prin 
atestarea prezenţei populaţiei "cu o cultură materială înrudită t ipului Romen 
Borşevo"1 1 •  Cercetări le arheologi lor ş i  istoricilor români după al doilea război 
mondial au adus argumente materiale inatacabi le privitoare la vechimea populaţiei 
române şi a unor minorităţi pe aria istorică a Daca-Romaniei .  În opera sa 
fundamentală, profesorul Virgil Vătăşianu, membru corespondent al Academiei din 
anul 1 974, a izbutit să ofere cea mai completă sinteză despre arta feudală de pe 
teritoriul Român iei Mari, pentru că savantul clujean vorbeşte pe larg, apelând la  
bibl iografia autohtonă, cât ş i  la cea străină (germană, austriacă, rusă, ucraineană, 
poloneză etc.), atât despre cetăţile Suceava, Neamţ, Baia, Şcheia etc. ,  cât şi despre 
Ţeţina, de lângă Cernăuţi, cetatea Hotin, Cetatea Albă, Tighina şi reproduce 
fotografii ale acestor monumente istorice. Din perspectiva istorică se impune o 
observaţie necesară. Hotărârea Marilor Puteri - S.U.A., U.R.S .S . ,  Angl ia şi Franţa 
- de la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1 946-1 947) cu privire la includerea nordulu i 
Bucovinei în graniţele R.S.S .  Ucraina, pune in lumină importanţa ştiinţifică şi 
politică ce ar fi avut-o deschiderea şantierului arheologic de la Ţeţina, avanpost al 
culturi i daco-romane pe aria Cernăuţi - S iret - Hotin. 

Monumentala carte a lui V. Vătăşianu in firmă, totodată, aserţiun i le unor 
public işti care susţin că, în ani i  1 955- 1 960, era interzis să se vorbească sau să se 
scrie despre Basarabia şi Bucovina, iar lucrările publicate de diferiţi autori în 
decenii le anterioare despre istoria şi cultura provincii lor respective ar fi fost 
interzise . . .  Cât de neadevărate sunt asemenea afirmaţi i o dovedeşte şi bibliografia 
publ icată de Virgil Vătăşianu în anul de graţie 1 959! 

Revenind la şantierele arheologice din judeţul Suceava, subliniem 
deschiderea în 1 95 1  a celui de la Cetatea de Scaun-Suceava, monument acoperit 
atunci de pământ şi buruieni, aflat într-o situaţie de-a dreptul dezolantă. Colectivul 
de cercetători a fost condus de B. Mitrea, B. Câmpina şi Gh. Diaconu şi avea în 
componenţă cercetători vârtsnici (între care şi V. Vătăşeanu) şi mulţi tineri -
asistenţi şi studenţi12.0biectivele cercetărilor au fost: Cetatea de Scaun; Poarta; 
Cuptoarele, Cim itirul ,  Curtea Domnească; Şipotul, apoi Cetatea de la Şcheia. Peste 
doi ani s-a desch is şi şantierul de la Cetatea Zamca. Aici, la Zamca, geologii au 
descoperit instabi l itatea terenului, astfel că lucrări le au fost dificile şi costisitoare, 
prelungindu-se an i în şir, încât nici azi lucrările de la Zamca nu s-au încheiat. 

1 1  Cf. V irgi l Vătăşianu, Istoria artei feudale în 7"ările Române, voi. 1, Arta în perioada de 
dezvoltare afeudalismului, Editura Academiei, 1 959, p. 287-288. 

1 1  Despre acestea vezi datele publicate în "Studi i  şi Cercetări de Istorie Veche''. tom II, I I I  
( 1 952, 1 953 ). tom IV, nr. 1 -2, 1 954, Bucureşti, p .  257-300. 
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M-am oprit asupra "şantierelor arheologice" pentru c ă  restaurări le de 
anvergură declanşate după 1 955 la monumentele istorice din sudul Bucovinei au 
fost însoţite în multe cazuri şi de cercetări arheologice importante. 

* 

Hotărirea Consil iului de Miniştri nr. 66 1 1 1 955 conţinea prevederi clare şi 
l ipsite de echivoc în ce priveşte ordinea şi rigoarea în păstrarea şi conservarea 
monumentelor, dar legifera şi normele ştiinţifice de restaurare şi reparare, precum 
şi del imitarea juridică a zonelor de protecţie etc . Comisia Ştiinţifică a 
Monumentelor Istorice şi Artistice avea puteri decizionale absolute, în sensul că 
nici o instituţie de stat ori obştească, inclusiv Guvernul, ministerele sau Marea 
Adunare Naţională, conform Legii 66 1 şi Regulamentului  de apl icare, nu puteau 
lua vreo decizie asupra unui monument de cultură materială, fără aprobarea 
explic ită - scrisă şi semnată de membrii Comisiei Monumentelor. Ca atare, legea 
împuternicea Comisia cu drepturi depl ine de gospodărire, în cal itate de proprietar 
recunoscut de jure a Patrimoniului naţional. Bugetul de stat trebuia să prevadă 
fonduri le nominal izate pentru Comisia Ştiinţifică a Monumentelor Istorice şi 
Artistice, iar "planurile cincinale" să includă toate valorile financiare şi materiale 
pe fiecare an în parte. În plus, guvernului îi era interzis să reducă valorile 
planificate, dar el putea să repartizeze, la cererea Comisiei, noi valori din aşa-zisele 
"rezerve guvernamentale" - bani şi materiale, precum şi valută est şi vest. 

De pildă, în perioada 1 955- 1957, Comisia Monumentelor a primit de la 
bugetul de stat suma de 50 500 000 lei, plus valuta necesară; în 1 957 Patriarhia 
Ortodoxă şi Departamentul Cultelor au primit peste 9 mil ioane lei. Decizia 
guvernamentală de sărbătorire a 500 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare ca 
domn al Moldovei, a obl igat Comisia Monumentelor să ceară guvernului 
suplimentarea bugetului propriu cu încă 1 8  mil ioane lei. Situaţia de astăzi a 
cheltuieli lor statului pentru cultură, învăţământ şi ştiinţă este dramatică, împinsă la 
supravieţui re sau l ich idare, ceea ce este în contradicţie frapantă cu generozitatea 
statului  român din 1 955-1 975 ! Cauza trebuie căutată în nepricepere, corupţie, 
politicianism de duzină, îngâmfare, egoism şi dispreţ total faţă de om şi valorile 
create de poporul român. 

Totuşi, luciditatea şi credinţa în adevăr ne obl igă să insistăm asupra valorii 
reale a oricărei legi sau hotărâri pol itice şi de stat, indiferent de regimul politic la 
putere. Caracterul benefic ori malefic al legilor se verifică prin rezultate (fapte) 
palpabile, percepute de toţi membrii societăţi i .  Cetăţenii măsoară valoarea efectelor 
asupra vieţii lor personale şi colective. În cazul de faţă nu interesează c ine şi în ce 
regim politic au fost adoptate hotărâri le citate, ci este esenţial să înregistrăm 
obiectiv, nepărtinitor, urmările lor practice. Fiind participant la redactarea lor, 
trebuie să arăt că majoritatea autori lor hotărârilor din 1 955, cu privire la 
monumentele istorice, au fost specialişti fără partid, începând cu acad. Andrei 
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Rădulescu şi Petre Antonescu, continuând cu Ştefan Balş, Grigore Ionescu, 
G.M. Cantacuzino, Horia Teodoru, Vladimir Prel ipceanu - prelat de la Patriarhie, 
cărora li s-au alăturat şi câţiva membri de partid: acad. P. Constantinescu Iaşi, 
arhitect N. Bădescu, Pavel Ţugui .  

Apariţia decizii lor de stat privind monumentele istorice a stimulat discuţi i 
între special işti asupra delicatelor probleme privitoare, mai ales, la restaurare . 
Existau numeroase studii despre istoria unui sau altuia d intre monumente, despre 
sti luri le  arhitecturale şi pictură murală, materiale necesare cunoaşteri i ,  însă 
cercetări le apl icate referitoare la restaurare, la ştiinţa tehnică şi arhitecturală de a 
reface un monument cât mai aproape de forma lui  iniţială l ipseau. Această real itate 
a determinat pe specialiştii din Comisie să organizeze dezbateri asupra procedee lor 
de restaurare, să recomande publicarea de studi i ,  să se introducă la Institutul de 
Arhitectură d in Bucureşti un curs special, să se solicite consultaţie din partea unor 
organisme internaţionale. Astfel, revistele "Arhitectura R.P .R.", publ ică în 1 956:  
C. Nicolescu, Oraşele şi arhitectura în trecutul regiunii Suceava, nr.  1 O ;  
Gh. Curinschi, Probleme de restaurare, nr. 10  etc. În "Studi i  şi Cercetări de Istoria 
Artei" nr. 1 / 1 96 1 ,  D. Năstase publ ică Restaurarea monumente lor de artă feudală, 
iar în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 7-8/ 1 964, Irineu Crăciunaş semnează 
studiul Acţiunea de restaurare. 

Praf. arhitect Grigore Ionescu publică pre legerile l itografiate Despre 
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, Bucureşti, 1 96 1 . iar 
Gh. Curinschi tipăreşte, în 1 97 1 ,  la Editura Tehnică, lucrarea Restaurarea 
monumente/ar istorice. Am c itat, la întâmplare, câteva titluri din zeci le apărute în 
perioada 1 956- 1 976.  

Uber die Wiederhestellung der geschichtlichen Denkmăler 
in der Bukowina (1951-1977) 

(Zusammenfassung) 

In seincr Ober die Wiederhestellung der geschichtlichen Denkmăler in der Bukowina ( 195 1 ·-
1 977) macht Pavel Tugui eine Darstellung dieser Denkm!l.lcr - betreffs des Bukowiner Raumcs - cl ie 
in dem Wicdcrhcrstellungsprozcss einbezogcn wurden mit Hilfc bcstimmtcr vom rumănischen Staa! 
gefiidcrten Insti tutioncn. 
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ISTORIE, Dt.'MOGR!IFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ. STA TISTICĂ 

EVREII DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA 1786-1849 (Il) 

EUGEN GLUCK 

O parte importantă a evrei lor din Bucovina a practicat diferite meşteşuguri. 
Ei activau în general pe cont propriu . Nu avem date despre crearea unor organizaţii 
ale meseriaşilor, de tip breaslă sau asociaţie. 

În perioada de instaurare a administraţiei civile habsburgice şi chiar în anii 
următori, autorităţile nu au împiedicat aşezarea meseriaşilor în mediul rural . Cei 
mai mulţi se concentrau în oraşele mai însemnate, ca Cernăuţi, Suceava şi Siret. La 
fel ,  ponderea lor în comun ităţile însemnate, ca Sadagura şi Vijniţa, merită atenţie. 
Este neîndoielnic faptu l  că numărul meseriaşi lor evrei întrecea necesarul 
comunităţilor locale, deci ei răspundeau unei anumite necesităţi sociale, în timp ce 
agricultorii evrei constituiau o fracţie minoră a truditorilor pământului din 
Bucovina. 

Datele de care dispunem privind numărul şi diversitatea meseriaşilor evrei 
sunt deocamdată lacunare, deoarece, de cele mai multe ori, comercianţii, 
meşteşugarii şi agricultorii erau recenzaţi împreună. Astfel, în anul  1 908, au fost 
înregistrate fami l i ile a căror existenţă se baza pe ocupaţii diferite de agricultură: 

Tabelul nr. 1 

Repartizarea pe localităţi a evreilor bucovineni neagricultori 1 

Nr. de famil i i  Nr. de localităţi Total familii evreieşti o/o evreieşti pe localitate în aceste localităţi 
1 I l  I l  2,24 
2 2 4 0,81 
3 2 6 1 ,22 
6 1 6 1 ,22 

5 1 - 1 00  4 302 6 1 ,50 
1 5 1 -200 1 1 62 32,99 

Total 21 491 100 

1 Roker Josef, Versuch uber die Judische Bevolker der osterreischischer Monarchei, Wien, 1 804, 
p. 8; Johann Polek, Statistik der Judenthums in der Bukowina (în continuare se va cita Polek), 
"Statistische Monatschrift", 1 889, p. 255-256, 263-264; N.H. Gelber, Geschichte der Juden in der 
Bukowina, 11, Die Bukowina - ein Kreis Galiziens (în continuare se va cita Gelber), în Hugo Gold, 
Geschichte der Juden in der Buk.owina. Ein Sammelwerk herausgegeben, Tel-Aviv, 1 958, p. 28, 30, 43. 

Analele Bucol'inei, VII, /, p. 1 39- 1 55, Bucureşti, 2000 
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Tabelul nr. 2 

Repartizarea pe localităţi a evreilor bucovineni neagricultori in comunitatea Cemăuli 

Nr. de familii Total familii evreieşti 
evreieşti pe localitate Nr. de localităţi 

in aceste localităţi 
% 

1 I I  I l  3 , 1 9  

2 2 4 1 . 1 6  

3 1 3 0,87 

6 - - -

5 1-1 00  2 1 64 47,67 

1 5 1 -200 1 1 62 47,09 

Total 17 344 100 

Tabelul nr. 3 

Repartizarea pe localităţi a evreilor bucovineni neagricultori în comunitatea Suceava 

Nr. de familii evreieşti 
Nr. de localităţi 

Total familii evreieşti 
pe localitate în aceste localităţi 

% 

1 - - -

2 - - -

3 1 3 2,04 

6 1 6 4,08 

5 1 - 1 00 2 1 38 93 ,87 

1 5 1 -200 - - -

Total 4 147 100 

Din aceste tabele reiese că meseriaşi i  evrei se concentrau pe teritoriul celor 
două mari comunităţi centrale. În urma expulzărilor de după 1 789, în mediul rural 
nu au rămas prea mulţi meseriaşi evrei, mai ales în zona comunităţii d in Suceava. 
Chiar şi în sectorul comunităţii din Cernăuţi, în afara celor trei local ităţi intens 
locuite de evrei, Cernăuţi, Sadagura şi Vijniţa, numărul fami l i i lor de neagricultori 
se rid ica doar la 1 8  şi ele răspândite în 1 4  localităţi. Este interesant de remarcat că, 
dintre acestea, 1 3  fami l i i  erau aşezate în 9 local ităţi, unde se găseau şi agricultori 
evrei . D intre acestea, unora li s-a dat autorizaţie de a practica o meserie, dar deseori 
la întâmplare (de exemplu cea de brutar, ceea ce pe vremea respectivă nu era chiar 
o necesitate socială). 

O situaţie mai clară ne-a rămas din anul 1 820, în care meseriaşi i  au fost 
recenzaţi separat. Potrivit acesteia, din cele 8 1 4  fami l i i  de contribuabi l i  evrei, un 
număr de 2&0 (34,39%) erau meseriaşi :  
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Tabelul nr. 4 

Meseri i le practicate de evrei ( 1 820l 

Meseria Numarul 
meseriaşi lor % 

dogar 1 0,35 
compactor 1 0,35 
aurar 1 0,35 
pieptânar 1 0,35 
lăcătuş 1 0,35 
confectionar de paspol 

1 0,35 (găitănar) 
zugrav 1 0,35 
ceasornicar 2 0,7 1 
săpunar 5 1 ,78 
gcamgiu 6 2, 1 4  
şacter (haham) 6 2, 1 4  
cojocar 8 2,85 
pantofar 8 2,85 
producător de mall 9 3,21 
ară mar 1 0  3,57 
brutar 1 4  5,00 
măcel ar 27 9,64 
croitor 56 20,00 
pălincar 1 22 43,57 
Total 280 100 

Acest tabel, care cuprinde un număr de 1 9  meseri i ,  arată că evreii practicau 
meserii diverse, în special cele legate de alimentaţie. În acest sens, putem prezenta 
următoarea situaţie: un număr de 1 78 (63,57%) evrei !le ocupa cu meseri i 
alimentare; 65 (23 ,2 1  %) - meseri i  legate de confecţionarea îmbrăcămintei; 7 
(2,50%) - construcţii ;  30 ( 1 0,7 1 %) - alte meserii 3 .  

În perioada respectivă, cel mai răspândit meşteşug practicat de evrei a fost 
fierberea ţuicii şi a beri i .  Cele mai renumite ateliere de producţie a beri i din 
Cernăuţi şi Sadagura aparţineau evrei lor. În Sadagura, S inai Schăffer a înfiinţat, 
între 1 791  şi 1 792, o mare berărie. În Suceava, în aceeaşi perioadă, se remarcau 
berări i le lui Abraham Schăchter, Barber şi Paul ;  la Cernăuţi era renumită Berăria 
lui Schmiedenauer. 

2 Michael Franz Stoger, Die Jiidische Bevolkerung in Galizien und ihr Evidenzhaltung nach 
ăsterreichischen Gcsetzen (în continuare se va cita Stoger), "Zeitschrift fiir ostcrrcichisl:hc 
Rechts�elehorsakeit und politische Gesetzekunde", Wien, 1 828, nr. 5, p. 17 .  

· Polek, p .  262; Gelbcr, p. 37; Stogcr, p .  202 - 207. 
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Problemele berarilor evrei erau compl icate. Din partea berarilor creştini a fost 
l!mts un denunţ către Oficiul provincial, în care se invoca faptul că evreii 
j.>roprietari de berării nu dispuneau de calificare legală. Ca urmare, în 1 802, 
berări i le evreieşti d in Suceava au fost închise. Un denunţ simi lar a fost facut 
împotriva lui Mel lech Juster, din Cernăuţi, în 1 826, care obţinuse înfiinţarea unui 
hotel împreună cu o cârciumă. 

Printre evrei se găseau, prin an i i  1 820, şi meseriaşi renumiţi, ca de exemplu 
scu lptori i  în piatră din Cemăuţi4• 

Momentan nu ne stau la dispoziţie date privind meseriaşi i  evrei în perioada 
1 825- 1 850. 

Un capitol deosebit de important al activităţi i evreieşti din Bucovina îl 
constituie participarea lor la  crearea de manufacturi, asupra nivelului lor tehnic 
neavând încă date. 

După anul 1 792, a început valorificarea industrială a pădurilor Bucovinei, 
prin crearea unor instalaţi i pentru fabricarea potasei (Pottasche-Siederei) .  În anul 
1 8 1 0, producţia se ridica la  5822 Zenter (50 kg), din care 2244 (38,54%) erau 
exportate5. În virtutea unui ordin gubemial din 20 decembrie 1 793, reînnoit la  
8 mai 1 827, evrei i  erau l iberi să practice această meserie. Încă d in anul  1 798, evreii 
Samuel Brunstein ş i  Iacob Reichenberger au înfiinţat, în păduri le de la Solca un 
aşezământ care, pe la 1 80 1 ,  a fost cumpărat de către stat. În anul  1 804, evrei i  din 
Bcrhomete au încheiat un contract cu marele moşier Vasi lko cu priv ire la 
va lorificarea lemnelor pădurilor sale din Crasna, Cuciurul Mare şi  Berhomet, în 
un ităţi de potasiu .  O altă întreprindere a fot realizată de către Josef Reichenberger, 
care a arendat huta (fabrica) de sticlă din Ftirstenthal pentru mai mulţi ani, mărind, 
până în anul 1 8 1 1 ,  capacitatea de producţie6 . 

Cei mai mulţi evrei se ocupau cu comerţul .  Practicarea acestuia a fost 
oarecum l iberă pentru evrei încă din perioada administraţiei mi l itare, iar 
Guvernământul civil al Bucovinei, subordonat Galiţiei, nu a adus modificări 
esenţiale în acest sens. Mai mult, patenta imperială din 1 789, le-a pennis 
practicarea comerţului, inclusiv comerţul ambulant, în tot teritoriu l .  Această 
dispoziţie s-a menţinut în vigoare până în 1 85 1 ,  tiind însă interzis comerţul cu 
salpetru, praf de puşcă şi  obiecte de cult creştin. Această prevedere a fost abrogată 
în deceniu l  de după revoluţia de la 1 848. La fel, încă din 1 783, le-a fost îngăduită 
comercial izarea sării ,  principala sursă de aprovizionare fiind salina de la Cacica, 
până în anul 1 79 1 ,  când a fost închisă. După această dată, evreii au arendat Salinele 
de la Pleşel ş i  Fiirstenthal . 

4 Gelber, p. 36 - 37; cu privire la oraşul Suceava, vezi M. Şt. Ceauşu, E. l .  Emandi, Aspecte din 
evoluţia economica-socială şi urbană a oraşului Suceava in anii 1 774-1 784, "Anuarul Institutului de 
Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol))", laşi, XXV, 1 988, p. 75-97. 

5 "Vaterlăndische Blătter", III ,  1 81 0, nr. 7, p. 88. 
6 Gelber, p. 36. 
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În ceea ce priveşte numărul persoanelor care se ocupau cu comerţu l ,  nu 
d ispunem de date decât pentru anul 1 820. În acest an, din cele 1 8 1 4  famil i i  de 
contribuabil i  evrei, era antrenat în circulaţia mărfurilor un număr de 456 (56,0 1 %) 
capi de famil ie .  Cei mai însemnaţi negustori erau cei care se ocupau cu comerţu l de 
vite (32), de lemne ( 1 8) şi de vin (6). O altă sursă ne relatează că din 62 firme 
comerciale 44 (70,96%) erau în mâna evre ilor. 

Desfăşurarea comerţului a întâmpinat şi multe greutăţi. Între acestea se 
numără criza financiară din 1 8 1 2, generată de devalorizarea bancnotelor şi criza 
monetară din 1 8 1 6. 

Prezenţa evreilor se resimte atât în comerţul cu ridicata, cât şi cu amănuntu l. 
La fel ,  ei au activat în comerţul intern şi extern cu Moldova, dar şi cu celelalte 
provincii al I mperiului Habsburgic .  

La sfârşitul secolului al XVIII-lea ş i  începutul secolului următor, evre i i  
bucovineni au participat la comerţul dintre estul şi vestul continentului. Ei au adus 
pe pieţele târguri lor occidentale produse agricole bucovinene şi au introdus pe cele 
ale industriei din vest. Schimbările u lterioare nu ne sunt bine cunoscute. Credem 
însă că şi aici s-a făcut simţită politica colonial istă sau semicolonialistă a Curţi i din 
Viena, care căuta să reducă anumite provinci i, printre care şi Bucovina, la rolul de 
anexă agrară a provincii lor mai puternic dezvoltate, ca Austria Inferioară (inclusiv 
Viena) şi Boemia. În tot cazul, până în 1 850, nu există semne că cercurile 
diriguitoare politice şi economice ale Imperiului să fi desemnat Bucovinei rolul 
unei provincii industrializate. Din datele ulterioare, se pare că principal u l  obiect al 
comerţu lui a devenit lemnul, în primul rând fagul, la care s-au adăugat produse ale 
solului şi cele animaliere. Printre furnizori au figurat şi agricultorii evrei, precum şi 
arendaşi i  domeni i lor, care în anumite perioade deţineau sate întregi, chiar cu drept 
de moştenire, ca domeniul publ ic din Cuciurul Mare. 

Produsele agricole erau foarte căutate în timpul războaielor împotriva Franţei 
revoluţionare şi apoi în perioada napoleoniană ( 1 792- 1 8 1  5) .  Pe de altă parte au 
intervenit şi greutăţi serioase de pe urma încorporării Basarabiei la Rusia, ceea ce a 
produs o fugă în masă a evrei lor dintre Prut şi N istru spre Moldova şi Bucovina. 
Mai târziu s-a reluat comerţul cu animale, între Bucovina şi Basarabia. În jurul 
anului 1 828, acest comerţ s-a îndreptat cu precădere spre provincii le centrale 
ereditare ale Habsburgi lor. Pe măsura creşterii populaţiei urbane, ruptă de 
activitatea agricolă în întregime, sporeşte vizibi l  debuşeul .  Această situaţie a 
determinat, pe la 1 835,  crearea unor iarmaroace la Târgu-Neamţ, Mihăileni şi în 
alte local ităţi. Limitări oficiale au apărut şi cu privire la contactele cu Transilvania 
şi Moldova. 

Un număr însemnat de fami l i i  evreieşti trăia din arendarea pământului .  
Această ocupaţie a fost însă perturbată de diverse acţiuni ale statului .  În condiţi i le 
destrămării sistemului feudal s-a accentuat şi mai mult tendinţa moşierimii de a se 
el ibera de grija nemijlocită a domeni i lor şi de a le da în arendă; de asemenea, s-au 
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accentuat aşa-zisele drepturi regaliene, ca de exemplu cele cârciumale, care 
asigurau un mare venit. Crearea domeni i lor de stat şi ale Fondului Religionar 
reclamau întreprinzători prin care se putea asigura un venit Statu lui şi Bisericii 
ortodoxe. 

Nu putem omite faptul că a apărut, în această perioadă, o nouă ocupaţie în 
rândul evreilor, plutăritul, care se practica pe râul Ceremu{ 

Sistemul arenzilor de pământ s-a practicat legat de cel al cârciumilor. 
Limitările anterioare au fost întărite în anul 1 789, prin Patenta din 7 mai, care a 
interzis evreilor arendarea cârciumilor chiar şi în mediul urban. Le-a fost chiar 
interzis să locuiască în clădirea destinată cârciumilor, precum şi să lucreze pentru 
arendaşi. Ordinele prevedeau predarea arenzilor contractate unei alte persoane 
creştine. Un alt decret interzicea angajarea evreilor la cârciumi, pentru orice 
funcţie. În anul  1 802 s-a repetat această interdicţie, prevăzându-se pedepse grave în 
cazul încălcării ordinelor imperiale. În real itate, aceste măsuri au fost apl icate doar 
parţial sau au fost anulate prin decretul împăratului  F rancisc 13. 

Mult mai lent s-a desfăşurat procesul de constituire a caselor evreieşti .  
Famil i i le mai înstărite au  căutat să  ridice sau să  achiziţioneze case, situaţie care le 
conferea şi  un anumit rang social. Potrivit unui tabel a l  proprietarilor de casă, 
întocmit în anul 1 787, la Cernăuţi exista un număr de 4 1 4  proprietăţi imobi l iare. 
Dintre acestea, aproximativ 90 au aparţinut evreilor. Achiziţionarea de terenuri 
pentru construire de case nu a întâmpinat prea multe greutăţi, indiferent de forma 
juridică pe care a îmbrăcat-o tranzacţia. Este adevărat că aceste tranzacţii au putut 
avea loc doar în mediul urban. Au apărut şi anumite greutăţi, ca de exemplu cele 
generate de dispoziţia Gubemiului din Lemberg din anul 1 805, care a dispus o 
interdicţie generală pentru evreii din Gal iţia şi Bucovina. Însuşi Gubemiul nu a luat 
în serios acest ordin, invocând sărăcia cetăţenilor creştini .  În acest sens, la Cernăuţi 
se cunoaşte cazul lui Solomon Salter, Harech Lenger şi Melech Juster, care au 
ridicat case pe terenul obţinut de la creştini .  Chiar erariul  a vândut asemenea 
terenuri, ca de exemplu, lui Hosias Kinnsbrunner din Cernăuţi9 . 

În ceea ce priveşte statutul social-politic al evreilor din Bucovina, trebuie să 
subliniem faptul că la instaurarea administraţiei civile unite cu Galiţia, era în vigoare 
dispoziţia patentei imperiale din 7 mai 1 789. Potrivit acesteia, forma de organizare în 
Kahale a fost abrogată şi înlocuită prin sistemul comunitar. Iosif al II-lea avea o 
repulsie faţă de Kahale, pe care le considera "societăţi secrete". În sensul dispoziţiei 
imperiale au fost create două comunităţi superioare (Hauptgemeinde), la Cernăuţi şi 
Suceava. La rândul lor, fiecare dintre acestea avea în componentă alte comunităţi 

7 Ibidem, p. 35-37; Polek, p. 261 ; Stogcr, p. 256-259; Juden als Holzjlosse auf der 
Czeremuschflusse, "Bukowiner Post'', 1 902. nr. 1 335; Istoria românilor, voi. V l l l ,  p. 970. 

H Polek, p. 262; Gelber, p. 35. 
� l:::voare şi mărturii la evreii din România (în continuare se va cita Izvoare) ,  voi. 1 ,  Bucureşti. 

1 986, p.  3 1 5-322: Stoger, p. 202-206. 
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fil iale. De Cernăuţi depindeau Sadagura şi Vijniţa, iar la Suceava erau afil iate 
comunităţi le Siret şi Câmpulung. Evrei i  din alte localităţi au fost încadraţi în una din 
cele şase unităţi teritorial-administrative şi totodată cultice. Patenta lui Iosif al II-lea, 
din mai 1 789, nu a modificat cu n imic această structură. 

Comunităţi le au fost conduse de trei conducători (Vorsteher), în comunitatea 
Suceava operându-se ulterior anumite modificări, în sensul cu numărul 
conducătorilor s-a redus la doi, unul d intre ei  avea reşedinţa la Suceava, iar celălalt 
urma să stea la Siret. În 1 789, Iosif al I l- lea a abrogat această dispoziţie. Normele 
iniţiale au prevăzut ca mandatul unui diriguitor a l  comunităţii superioare să dureze 
trei ani .  S-a fixat şi mecanismul alegerii :  enoriaşii evrei trebuiau să aleagă un 
număr de şase persoane, care proveneau din zonă; dreptul de a alege era rezervat 
bărbaţilor majori, proprietari de casă, capi de fami l ie, care trebuiau să ştie carte şi 
să aibă o viaţă demnă. Dintre cei şase aleşi, autoritatea provincială urma să 
desemneze trei conducători, fără ca numărul voturi lor obţinute de fiecare să 
constituie vreo obl igaţie pentru oficial itate. Această conducere era subordonată 
Guvernământului provincial politic şi de justiţie şi, din acest punct de vedere, evrei i  
erau consideraţi la fel ca şi locuitorii creştini din Bucovina. 

Conducătorii comunitari aveau numeroase obligaţii .  Ei trebuiau să cunoască 
numărul fami l i i lor. În conscripţia periodică aveau sarcina să completeze rubricile 
evidenţei cu datele necesare: numărul locuitorilor, pe sexe, ocupaţ i i  etc. Cu privire 
la cei născuţi şi decedaţi, trebuiau să conducă matricolele după instrucţiunile de 
ordin general , obl igatorii pentru toate cultele şi speciale privitoare la  cultul israelit . 
Dacă exista rabin, conducerea matricolei îi aparţinea acestuia. Tot în sarcina 
conduceri i comunitare cădea repartizarea impozitelor şi alte obl igaţii colective ale 
evrei lor. F iecare enoriaş, în afară de cei săraci, recunoscuţi oficial, trebuia să 
contribuie la cheltuieli le comunitare în mod proporţional cu venitul .  

D incolo de aceste structuri organizatorice, statutul evre i lor d in  Bucovina a 
fost definit de amintita patentă imperială din 7 mai 1 789, care a intrat în vigoare la 
1 noiembrie acelaşi an. Aceasta cuprindea 64 de paragrafe, fiind un curios 
amalgam de concesi i  şi restricţii în spiritul ideii că absolutismul monarhie îi putea 
face fericiţ i pe supuşii imperiului . La acestea s-au mai adăugat tendinţele 
germanizatoare ale împăratului Iosif al II-lea, ideile lui de inspiraţie fiziocratică 
care urmăreau transformarea evreilor în supuşi uti l i .  Dispoziţi i le imperiale porneau 
de la premisa greşită că structurile sociale şi obiceiurile înrădăcinate pot fi 
schimbate prin dispoziţii statale. Patenta declara în principiu că şi evre i i  devin 
"supuşi" cu drepturi şi datori i egale. În realitate, aceste măsuri prevedeau 
extinderea legislaţiei generale asupra evrei lor, încadrarea lor în obşti le comunale, 
fără abrogarea unor dispoziţii speciale în vigoare. De fapt, împăratul a restrâns 
autonomia comun ităţilor evreieşti şi a desfiinţat în Galiţia justiţia rabinică. 
amestecându-se în probleme religioase. În esenţă el dorea desfiinţarea caracteru lui 
naţional aparte al evreilor şi germanizarea lor. În acest sens s-a emis decretu l d in  
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1 3  i u l ie  1 787, care îi obl iga pe evrei i  din Bucovina să se prezinte în faţa unei 
com isi i  care le atribuia nume patrimoniale de rezonanţă germană. Potrivit acestor 
tendinţe, în Bucovina au fost atribuite asemenea nume de familie, dar procesul s-a 
extins până în anul 1 792. La fel, în 1 789 a fost introdusă obl igaţia rabinului (sau 
altă persoană denumită) să conducă matricolele, să înscrie în evidenţele naşterilor 
şi decedaţilor date doar în limba germană. Drepturile de a alege şi de a fi ales, 
autorizaţi i le de căsătorie şi multe alte drepturi erau legate de cunoaştere limbii 
germane iO .  S-a dat ş i  dispoziţia ca evreii din imperiu să se îmbrace după moda 
germană, părăsind portul lor tradiţional. Nu ştim în ce măsură aceste ordine au fost 
executate în Bucovina. Contabilitatea unităţilor economice evreieşti trebuia să se 
facă în l imba germană, dar nu ştim în ce măsură acest lucru s-a realizat. 

În c iuda acestor probleme, uni i  istorici  sunt de părere că patenta lui Iosif al 
II-lea, în condiţi i le  date, a reprezentat un pas înainte pe calea emancipări i 
evretmt l .  

O scurtă perioadă mai favorabilă a fost cea din vremea domniei împăratului 
Leopold ( 1 790- 1 792), urmaşul lui Iosif al Il-lea. El a admis evreilor, fără să 
înlăture dispoziţi i le iosefine, ca cei imigranţi să cumpere case de locuit, să ia în 
arendă domeni i  întregi şi alte bunuri. În privinţa domeni i lor, s-a prevăzut ca limita 
minimă trebuie să fi e o întindere de teren care ar aduce statului cel puţin 75 de 
forinţi, impozit alodial . De asemenea s-a interzis arendarea de către evrei a 
domen i i lor parţiale. Cârciumi le au intrat în componenţa arenzi i  domeniale. Evreii 
erau obligaţi să le subordoneze, dar în n ici  un caz unui alt coreligionar1 1 •  

În timpul scurtei domni i  a împăratului Leopold al II-lea, evre i lor l i  s-au 
acordat şi alte concesi i .  Astfel, el a restabi l it jurisdicţia bet-dinului din cadrul 
comunităţilor. A aprobat ca arestaţii evrei să fie scutiţi de lucru în zilele de sâmbătă 
şi de sărbători . În caz că sunt bolnavi, să li se acorde mâncarea rituală de către 
confraţi i lor. Prenumele evreieşti au fost din nou autorizate, cu condiţia ca ele să fie 
transcrise în l imba germană în rezonanta respectivă. În privinţa divorţului, rabinii 
puteau accepta scrisoarea de divorţ. În schimb, a pennis botezarea tinerilor de la 
14 ani, în anumite condiţi i, fără voia părinţi lor (în vremea lui Iosif al II-lea acest 
lucru era posibil de la 1 8  ani) .  

După moartea lui Leopold al II-lea, măsurile sale nu au mai fost valabile 
multă vreme ş i  s-a revenit la cele practicate înainte de 1 7 80. S-a menţinut doar 
permisiunea ca evre i i  să se îmbrace după tradiţia lor12• 

Desfăşurarea vieţ i i  comunitare evreieşti a cunoscut şi momente problematice. 
În primul an al patentei evreieşti a lui Iosif al II-lea, în fruntea comunităţi i 
superioare de la Cernăuţi s-au aflat Hirsch Gerbel, Jehuda Schmedenauer şi Juda 

111 Izvoare, p. 5, 1 2, 1 4; Polek, p. 269; Gelber, p. 26 - 27, 33.  
1 1  1 .  Schulsohn, Die Geschichte der Juden in der Bukowina unrer ăsterreichisches Verwaltung. 

1 774 - 19/8, 1, Berlin, 1 926, p. 1 3 . 
12 Ibidem. p. 25 - 25. 
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Leib Feyer. La Sadagura, comunitatea era condusă de Jehuda Leib, Leib Berger şi 
Isak Maderer, iar la Vijn iţa erau în funcţie Josef Rosenberg şi Iacob Dettinger. 

Problemele au început o dată cu alegerile din 1 789. Cu două săptămâni 
înainte de scrutin, administraţia a tăcut cunoscut faptul că nu pot concura decat 
persoane care realmente cunoşteau limba germană. Comunităţile I-au ales pe 
rabinul Bucovinei, pe conducătorii comunitari şi pe revizori, fără să se ţină cont de 
dispoziţi i le normative. Autorităţile locale au cedat până la urmă, luând în 
considerare faptul că şcol i  în limba de predare germană există doar din anu l  1 790 
în Bucovina, deci executarea dispozitiei se loveşte de impedimente insurmontabile. 

Guberniul din Lemberg nu a luat n ici o hotărâre şi a înaintat raportul la 
Viena, la începutul anului 1 799. Autorităţile centrale au acceptat această excepţie 
de la regulă, dar autorităţile locale au lăsat să se înţeleagă că acesta a fost ultimul 
caz de toleranţă. Practica a dovedit însă, că această atitudine s-a repetat. 

Compl icaţii şi mai mari au survenit cu ocazia alegeri lor din anul 1 805 .  De 
această dată au fost aleşi la Cernăuţi, fiind recunoscuţi de autoritatea habsburgică, 
evrei i  Solomon Bayer, Beer Rosentgal şi Solomon Zahn. Această formaţie a fost 
contestată de Josef Schmul Pultawer, judete principal de odinioară al Kahalei d in 
Cernăuţi, ale cărui plângeri au ajuns la împăratul Francisc I .  În u ltimă instanţă s-a 
trecut la o nouă alegere, reuşind Aaron Hamster, Iuda Schmiedenauer şi Solomon 
Bayer, acesta din urmă prezentând chiar certificatul de şcoală. Administraţia lor a 
menţionat că Pultawer dorea să ajungă din nou în conducere, deşi a primit mai 
puţine adeziuni 1 3 .  

O încercare de a ameliora statutul lor a constituit-o demersul făcut în  1 787 de 
evreii d in Sadagura de a l i  se acorda statut urban. Acest deziderat a fost respins, 
fi ind aprobat mult mai târziu, la o dată necunoscută de noi. 

Statutul evrei lor a ajuns la o anumită stabilitate după anul 1 8 1 8, famil i i le 
prevăzute cu adeverinţe de toleranţă reuşind să trăiască în relativă l inişte, în 
l imitele drepturilor acordate evreilor. 

După cum se ştie, Bucovina nu a fost teatrul unor pogromuri, acuzaţii privind 
omorul ritual sau necinstirea euharistiei şi ca atare evreii nu au fost v ictime ale 
ideilor violent intolerante. O situaţie apăsătoare a apărut în anul 1 808, în timpul 
retrageri i trupelor ţariste, în urma războaielor napoleoniene. Mi l itarii au fost 
încartiruiţi în casele populaţiei, în primul rând la evrei, iar comportarea mi litarilor a 
fost cu totul reproşabilă·. 

În viaţa pol itică a B ucovinei, evreii nu aveau nici un amestec direct. Totuşi, 
schimbările de ordin pol itic, nu i-au lăsat indiferenţi. O anumită agitaţie a produs 
încercarea nobi l imii  poloneze, cu vădite tendinţe antisemite, de a extinde influenţa 
exercitată în Galiţia şi asupra Bucovinei .  Aceste tendinţe au fost mai evidente în 
an ii 1 826 şi 1 84 1 . Împotriva acestora şi pentru salvgardarea intereselor nemijlocite 

1� Ge1ber, p. 33-34. 
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ale Bucovi11ei, după anul 1 840 s-a intensificat mişcarea populară susţinută de evrei, 
de separare de Galiţia şi crearea unei provincii aparte, fapt ce se va realiza după 
revoluţia din 1 848-1 849. 

Statutul juridic al evreilor din Bucovina era indisolubil legat de problema 
fiscalităţi i .  După cum s-a relatat multă vreme, în administraţia habsburgică se 
suprapuneoo două tendinţe: expulzarea şi profitarea. După anul 1 8 1 8, o dată cu 
eliberarea actelor de toleranţă, a fost dominantă tendinţa imperiului de a trage cât 
mai mari fcloase de pe urma evreilor bucovineni, tendinţă care s-a general izat în tot 
o o 1 '4 1mpenu . 

Problema fiscalităţi i evreilor, după instaurarea administraţiei civile unite cu 
Galiţia in 1 786, a revenit in actualitate. Deşi, încă de la început au apărut tendinţe de 
a extinde asupra Bucovinei sistemul fiscal din Galiţia, practic acest lucru nu s-a 
întâmplat. Dispoziţia venită de la Lemberg în acest sens, la 7 iulie 1 787, nu a mai fost 
executată. in acest fel, s-a păstrat situatia mai favorabilă a Bucovinei faţă de 
obl igaţi i le fiscale atât de oneroase ale evreilor din Galiţia. Mai mult, în 1 789, nu s-a 
extins asupra Bucovinei nici dispoziţi i le fiscale ale patentei imperiale, acestea 
amânându-se până la noi ordine. Sistemul fiscal habsburgic era totuşi un sistem 
antisocial, care arunca povara fiscalităţii asupra maselor populare. 

În consecinţă, a rămas în vigoare impozitul unic pe fami l ie, în sumă de 
5 forinţi awal. La acesta s-a mai adăugat, sub forma unor diverse impozite 
adiţionale până la 7 2/3 forinţi, impozitul curent şi alte obligaţi i ,  zise ordinare. În 
timpul războiului cu Turcia s-a instituit un impozit excepţional bel ic. La fel s-a 
procedat o dată cu începerea războiului împotriva Franţei ( 1 792), solicitându-se şi 
o serie de fumituri în natură. Este de menţionat că agricultorii evrei erau supuşi la 
obl igaţii identice cu cele ale creştinilor. 

S -au 1nstituit şi unele sarcini fiscale ocazionale. Menţionăm astfel cunoscuta 
obl igaţie de a suporta costurile colonizării unui număr de famil i i  din Galiţia în 
Bucovina. Cu ocazia autorizări i construcţiei unei sinagogi s-a pus o taxă de 
2 000 de forinţi .  La fel, se plătea taxă pentru fiecare casă publică de rugăciune, 
unde se expunea şi Tora. Aceasta era fixată anual în sumă de 50 forinţi, fi ind 
diminuată, în anul 1 792, la 25 forinţi. Tot în sarcina evrei lor a fost trecută şi suma 
de 350 forinţi, salariul copistului de la biroul evreiesc al administraţiei provinciale, 
precum şi plata celor trei învăţători din Cernăuţi, Sadagura şi Suceava, în sumă de 
600 forinţi . În anul 1 79 1 ,  evreii din Bucovina au plătit 4 4 1 2  forinţi şi 5 creiţari, 
ceea ce echivala, în cazul a 347 famil i i  de contribuabil i ,  cu o sumă de 1 2  forinţi şi 
40 creiţari, cu toate că văduvele datorau doar jumătate din obl igaţi i le băneşti, 
precum şi 11işte impozite speciale care nu au fost cuprinse în calcul, ca şi cele 1 80 

· de fami l i i  de agricultori . În schimb, comunitatea superioară' din Cernăuţi şi cele 

1 �  /bidtm, p. 42; 1 .  Schulsohn, op. cit. , p. 1 8 - 1 9, 20, 30. 
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două fi l iale au cerut menţinerea fiscalităţii existente şi respingerea proiectelor de 
modificare a sistemului 1 5 .  

O dată cu creşterea enormă a datoriei de stat ş i  cu devalorizarea monetară, 
prin emiterea unei cantităţi imense de bancnote fără acoperire în aur sau cel puţin 
în marfă, s-a ajuns la mărirea continuă a impozitelor datorate de evreii bucovineni .  
Până în  anii 1 8 1 0- 1 8 1 1 ,  datoria către stat pe cap de  famil ie se  rid ica la  25 forinţi şi 
20 creiţari, în timp ce în Galiţia aceasta a fost de 3 8 forinţi . În anul 1 8 1 1 , impozitul 
fiscal a crescut în Galiţia, astfel încât 754 famil i i  de contribuabi l i  aveau de plătit la 
stat 28 652 forinţi. În perioada următoare a crescut fiscal itatea şi în Bucovina, 
inclusiv prin impozitele "ordinare". De acum încolo, sistemul de impozitare s-a 
menţinut în generat ia nivelul Galiţiei . 

Tabelul nr. 5 

Valoarea impozitelor suportate de evreii din Bucovina
16 

Anul CernAuti Suceava Total 

Famil i i  Impozit Media Famil i i  Impozit Media Familii Impozit Media 
1 8 1 7  585 1 7900 30,60 272 8364 30,75 857 26264 30,65 
1 82 1  722 ? ? 424 ? ? 1 1 46 36962 32,25 

Decretul imperial din 23 ianuarie 1 824 - intrat în vigoare de la 1 noiembrie 
1 824 - a dus la transformarea radicală a sistemului fi scai de impozitare a evrei lor 
bucovineni .  

Îndeplinind funcţiile administrative, pol itice şi fiscale, organizaţii le evreieşti 
d in Bucovina erau reprezentate, în 1 774, prin Kahale. Aceste organizaţi i au fost 
dizolvate de împăratul Iosif al l i-lea şi transformate în comunităţi (Gemeinde). Ele 
aveau un profund caracter rel igios şi această trăsătură marca activ itatea lor. Desigur 
că majoritatea activităţilor avea loc în comunităţile superioare, care aveau în raza 
lor de acţiune numeroase fami l i i .  Astfel, la Cernăuţi, între 1 8 1 1 -1 8 1 2 erau 1 66 
fami l i i ,  însumând 82 1 suflete (406 bărbaţi şi 4 1 4  femei), iar la Suceava 85 fami l i i  
cu 43 5 persoane (2 1 6  bărbaţi şi 2 1 9  femei). În alte localităţi, care aveau comun ităţi 
subordonate celor de mai sus, activitatea se desfăşura în l imita posibi l ităţi lor. 

Fonduri le care au stat la dispoziţia comunităţilor pentru scopuri religioase şi 
de caritate nu erau însemnate. Deocamdată se cunoaşte numai faptul că în anul 
1 788, bugetul anual al comunităţii principale din Cernăuţi era de 470 forinţi, iar a 
celei de la Suceava de 309 forinţi şi 20 creiţari . Deci, cele două comunităţi 
principale şi cele subordonate, dispuneau de un fond de 779 forinţi şi 20 creiţari. 
Nu avem cunoştinţă să fi existat în acea perioadă vreo fundaţie. În schimb, la 
cheltuiel i le comunitare, trebuiau să contribuie toate fami l i i le cuprinse în primele 
trei clase din repartiţia fiscală a populaţiei evreieşti. 

1 5  Sttiger, p. I l ;  Gelbcr. p. 26 - 29; /zl•oare, p. 372 - 373. 
1 6  Gelber, p. 3R - 39. 
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ln cadrul comunităţilor, pe lângă rabin şi cantori, existau mai mulţi 
responsabi l i  cu anumite cerinţe cultice. Este important de subl iniat că exista şi 
Chevra-Kadoscha, al cărei preşedinte se ocupa probabi l  şi de problemele umanitar
caritative ale comun ităţi i , cel puţin la Cernăuţi şi Suceava, eventual la Siret. 

O funcţie cultică importantă era gabaimul, reprezentată de cel care se ocupa 
cu lăcaşul de cu lt, indiferent că acesta consta într-o sinagogă publică sau era o 
s implă casă de rugăciune. Nu l ipseau şacterul, hahamul, cel care se ocupa cu 
înmormântarea enoriaşi lor decedaţi. Aprovizionarea cu carne era de neconceput 
fără hahami .  Acest lucru era cu atât mai evident, încât în anul 1 79 1 ,  administraţia a 
autorizat pe Littman Pincas din Galiţia să se stabi lească la Cernăuţi (funcţia era 
vacantă şi nu se găsea înlocuitor in Bucovina). Un loc aparte revenea 
conducătorului spitalului care se înfiinţase la Cernăuţi .  Acesta nu funcţiona în 
cadru l  lu i  Chevra-Kadoscha, ci era sub jurisdicţie comunitară. Grija pentru sănătate 
a făcut ca in anul 1 786 să se creeze un lazaret în vechiul cartier evreiesc al 
Cernăuţiului, în casa lui Schmul Jakob Weibel, care ulterior a fost cumpărată 
pentru comun itate cu suma însemnată de 1 00 ducaţi .  În curând însă, unitatea 
spitalicească s-a dovedit a fi mică, dar până în anul 1 853 ,  autorităţi le nu au permis 
construirea unui spital adecvat. 

Nu toţi cei din serviciul comunitar erau plătiţi din bani i  obşt i i .  În anul 1 788 

era salariat rabinul din Cernăuţi . La Suceava şi Siret erau salariate două persoane, 
cu un onorar de 20, respectiv 1 O forinţi, ceea ce ne face să ne gândim la două 
persoane care îndeplineau anumite funcţii religioase sau la faptu l ,  întâlnit şi în 
Transilvania, ca rabinul să mai practice, pe lângă funcţia lui, şi alte ocupaţii .  

În bugetele anulu i  1 788 figurează cinci cantori, d intre care cel de la Cernăuţi 
era salarizat cu 40 forinţi, iar cei lalţi, în funcţii la Sadagura, V ijniţa, Suceava şi 
Siret, cu câte 20 forinţi. Această remuneraţie din urmă pare să fie simi lară cu cea a 
slujitorilor de cult din Siret şi Suceava. 

Postul de haham era dotat în anul 1 788 doar la Câmpulung cu o sumă fixă. 
Mai erau cuprinşi în bugetu l de cheltuieli patru sameşi şi doi învăţători şi totodată 
notari i comunităţilor din Cernăuţi şi Suceava. 

Printre cheltu ieli figurau modeste sume de ajutor pentru săraci şi bolnavi ,  
pentru al imente rituale,' întreţinerea c lădirilor ş i  asigurarea lămpilor în sinagogile 
din Cernăuţi, Sadagura, Suceava şi Siret. 

Cel mai serios onorariu il aveau conducătorii comunităţilor principale, cel de 
la Cernăuţi, 1 20 de forinţi, iar cel de la Suceava, 70 de forinţi. Nu avem date privind 
evoluţia u lterioară a bugetelor comunitare. 

Deşi patenta împăratului Iosif al II-lea a acordat l ibertatea cultului israelit, cu 
rezerva că acest drept este valabi l  numai în măsura în care nu ; contravine legilor 
statu lui, în realitate au rămas în vigoare sau chiar au fost lărgite o serie de măsuri 
discriminatori i .  După cum s-a arătat, ridicarea unei sinagogi era condiţionată de o 
taxă de 2000 forinţi şi s-au perceput taxe şi pentru casele de rugăciune din 
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local ităţile mai mici .  Din datele de care dispunem, reiese că în anul 1 790 existau 
sinagogi publ ice la Cernăuţi, Sadagura, Vijniţa, Suceava şi Siret. Numărul caselor 
de rugăciune, majoritatea particulare, era mai mare în Bucovina. Înfiinţarea 
sinagogi lor şi a caselor de rugăciune era un proces compl icat şi aprobarea lor era, 
nu o dată, denegată. Abia după anul 1 8 1 9, taxa de autorizare a fost abolită. 

La fel ,  evreii din Bucovina aveau nevoie de c imitire confesionale. În acest 
scop, ei trebuiau să cumpere sau să arendeze teren corespunzător, potrivit patentei 
imperiale a lu i  Iosif al II-lea. Crearea şi întreţinerea cimitirelor era condiţionată de 
aprobarea oficial ităţilor17• O poziţie centrală avea, în cadrul comunităţii, rabinul .  
Din datele pe care le avem, reiese faptul că în timpul administraţiei galiţiene, 
potrivit patentei imperiale, în Bucovina funcţiona oficial, un singur rabin, numit 
"provincial'' (Kreisrabiner). Rabini i  despre care avem cunoştinţă (din bugetul 
anului 1 788) dispar sau cel puţin nu mai sunt recunoscuti oficial. În fond, în 
Bucovina se apl ica un normativ care provenea din perioada Mariei Tereza ( 1 740-

1 780), care condiţiona numărul c lerici lor necatolici de numărul caselor. Rabinul 
era şi preşedintele tribunalului beth-din .  Primul rabin provincial al Bucovinei a fost 
ales la 1 7  octombrie 1 789, în persoana lui Reb Chaim ben Schlomo Tyrer (Tyror?) , 
( 1 760-1 8 1 3 ). Personal itate importantă în şti inţele taltnudice şi kabala, el a fost 
invitat la Cernăuţi după ce ocupase scaunul rabinic din Chişinău. La 1 8  noiembrie 
1 789, el a fost investit şi de Guvernământ. Întreţinerea lui era asigurată dintr-un 
salariu de 400 de forinţi; comunitatea din Cernăuţi i-a pus la dispoziţie şi o 
locuinţă. La alegerea lui au participat şi reprezentaţii tuturor comunităţi lor care 
contribuiau la plata salariului său. Rabinul era un adept al hasidismului şi a făcut 
foarte multe pentru dezvoltarea vieţi i religioase în Bucovina, în special la Cernăuţi . 
Totuşi, din cauza poziţiei sale hasidice, a ajuns în conflict cu învăţătorii evrei din 
provincie şi cu conducătorii comunitari. Relaţi ile sale erau încordate şi cu 
autorităţile civi le, fi ind chiar amendat ( 1 796). Pe de altă parte, a combătut haskala 
cu mult succes. A lăsat posterităţii mai multe lucrări tipărite, ca: Beer Mayim 
Chayim, un comentariu kabalistic al Torei şi Sidura se! Sabbath (predici despre 
sfinţenia zilei de sâmbătă). Scrierile lui intitulate Saar Hatlfillach şi Ereţ Hachaim 
au fost apreciate numai în cercurile hasidice. A lăsat posterităţii şi răspunsuri 
rabin ice înţelepte în diverse probleme, între care cele fami liale şi rel igioase. 

În urma conflictelor care se accentuau, în 1 807, rabinul  Tyrer s-a hotărât să 
plece, ajungând în centrul iudaic din Safed (Palestina), unde a rămas până la 
moartea sa. 

După plecarea rabinului Tyrer, funcţia a rămas vacantă până în 1 833 ,  întrucât 
nu s-a găsit nici o personalitate pe măsura aşteptări lor. În răstimpul 1 807- 1 833 au 
funcţionat ca daian mai multe persoane. Beth-dinul a existat în această perioadă, 
invitându-se persoane competente Ia conducerea proceselor. Tot daiani au 

1 7  Gelbcr, passim. 
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funcţionat în alte localităţi importante. Astfe l  î l  cunoaştem pe  Ligoumik din 
Sadagura, căruia i s-a asigurat o locuinţă gratuită şi o remuneraţie de 75 de forinţi . 
La Suceava, Nathan Goldstein avea un salariu de 250 de forinţi, din care 1 20 de 
forinţi

. 
îi asigurau localnicii, iar restul - cei din sectorul comunităţi i principale. 

In general, conducătorii spirituali ai evreilor din Bucovina proveneau din 
Gal iţia şi chemarea lor nu era întotdeauna un lucru uşor. Astfel ,  în 1 809, enoriaşii 
din Suceava au înaintat un memoriu prin care solicitau să se aprobe ca Nathan 
Goldstein, care !:lnna să fie expulzat din Galiţia (inclusiv Bucovina), să poată 
rămâne la post. In tot cazul, după 1 795, nu mai putea fi vorba de vreo angajare 
rabinică fără dovada unui învăţământ german. ' 

În sfârşit, după mai bine de un sfert de veac în care postul rămăsese vacant, în 
1 833  este invitat şi ales la Cernăuţi rabinul J iţac S imon Horowitz-Meisels. Acesta 
era şi el un adept al curentului hasidic, pe care 1-a promovat în Bucovina cu destul 
succes. În general, până în jurul anului 1 840, hasidismul s-a bucurat în această 
provincie de o poziţie dominantă, bazându-se pe o viaţă religioasă conservatoare. 
Dar în juru l anului 1 840 apar noi tendinţe; ele sunt legate de transformarea clasei 
avute evreieşti, mai ales marii comercianţi, e lemente burgheze în sensul modem al 
cuvântului .  În fruntea acestei mişcări au stat primi i  cetăţeni îmburgheziţi, receptaţi 
de protipendada din Cernăuţi cu drepturi depline, Hennann Juster şi Solomon 
Brunste in. Ei, împreună cu generaţia tânără, erau stăpâniţi de ideile mişcării 
"Aufklărung-haskala". Aceştia au luat poziţie împotriva hasidismului şi au 
organizat o puternică opoziţie faţă de principalul promotor al acesteia, rabinul 
Horowitz-Meisels, chiar dacă la început reprezentau o minoritate faţă de hasidişti .  
În  prima perioadă lupta s-a dat în jurul şcol i i .  Refonnatorii pledau pentru intrarea 
e levilor evrei în şcolile publice de cultură generală, în timp ce cei lalţi susţineau 
menţinerea formelor de învăţământ multiseculare. Un obiectiv major al 
refonniştilor a fost admiterea elevilor evrei la l iceul din Cernăuţi, care fusese 
înfi inţat în 1 808.  Deşi porţile sale erau deschise în principiu şi elevilor evrei , în 
anul şcolar 1 820- 1 92 1 ,  între cei 239 de elevi, figura un singur evreu (0,4 1 %). 

Lucrurile  s-au schimbat începând cu anul 1 841 , când zadicul R. Israel din 
Ruzyn a venit la Cernăuţi . El ajunsese în conflict cu autorităţile ţariste, reuşind cu 
multe greutăţi să obţină un paşaport la Chişinău şi cu acesta să treacă la Iaşi şi apoi 
în Bucovina. Guvernul ţarist a cerut extrădarea lui, dar în final autorităţile centrale 
habsburgice din Viena au respins cererea, invocând că el venise în Bucovina din 
Moldova. Prin bunăvoinţa stăpânului moşiei de la Sadagura, baronul Mustaţă, de 
obârşie boier moldovean, R. Israel s-a putut stabi l i  în localitatea amintită. Aici el a 
înfi inţat o adevărată "curte" pe care a condus-o până la moartea sa, în anul 1 850. El 
s-a evidenţiat ca un apărător al hasidismului . 

În acest răstimp, rabinul Horovitz-Meisels rămâne la Cernăuţi, reuşind în 
1 849 să-şi mărească salariul cu 50% (la 600 forinţi) .  El a rămas în funcţie până în 
anul 1 870, când a renunţat la ea din cauza contradicţiilor acute între gruparea 
reformistă şi cea ortodoxă. 
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O altă mişcare importantă a constituit-o cea a frankiştilor. După cum se ştie, 
ei s-au aşezat în Bucovina sub conducerea lui M ichael Czerniewski şi au primit loc 
pe moşia Fondului Religionar Ortodox din Bucovina. În anul 1 804, din cele 50 de 
fami l i i  frankiste câte erau la început, mai locuiau doar câteva. S ituaţia lor a fost 
d iscutată l a  4 iu l ie 1 805 de Cancelaria de Curte de la V iena. Cu această ocazie, s-a 
hotărât să l i  se acorde încă un răgaz de 25 de ani 1 8 •  

Prezenţa unor învăţători particulari în  fami li i le mai  înstărite sau activitatea 
unor institutori în grupuri mai restrânse au fost constante în viaţa evrei lor din 
Bucovina. În multe comunităţi instrucţia şi educaţia se făceau la  nivel comunitar în 
"Chederim". Acestea se bazau în esenţă pe transmiterea l imbii, a scrisului ebraic şi 
a noţiunilor rel igiei israelite; nu cuprindea decât în mod excepţional materii laice 
de cultură generală. 

Schimbări le intervenite în structura şi organizarea evreilor din Bucovina au 
reclamat modificări şi la nivelul educaţiei şi instrucţiei  lor. Reformele iosetiniste au 
avut un anumit răsunet în rândurile evreilor. Astfel, în martie 1 784, s-a deschis 
prima şcoală e lementară publică (Normalschule) sub conducerea lui Anton de 
Marki. În acelaşi timp, la Suceava a avut loc inaugurarea, la 2 februarie 1 784, a 
şcol i i  conduse de Frank Augustin Thal l inger. La scurt timp s-au înscris în aceste 
şcol i  primi i  elevi evrei. În anul 1 785, între cei 24 de elevi din clasa 1 d in Cernăuţi, 
apare şi un elev evreu cu numele de Hirschl Moises, iar în clasa a 1 1-a, din 44 de 
cursanţi, patru au fost menţionaţi că provin din "naţiunea evreiască". La Suceava, 
între cei 32 de elevi ai clasei 1, a putut fi identificat doar un singur e lev, anume 
Josef Horschel .  

Aceste paleative însă nu  au  fost urmate de  insistenta autorităţilor de  a 
determina crearea unor şcoli speciale pentru evrei, dar cu l imba de predare 
germană. Pe baza acestor demersuri şi în urma patentei imperiale din 1 789, au fost 
create primele şcoli evreieşti, una la Cernăuţi, cealaltă la Suceava. Din 
documentele cunoscute de noi reiese că director al şco l i i  germana-evreieşti din 
Cernăuţi a fost numit un învăţător cu numele Moses Zechenford, în octombrie 
1 79 1 ,  asigurându-i-se un salariu de 200 de forinţi pe an. El a rămas foarte puţin în 
funcţie, deoarece în anul 1 792 apare în acelaşi post învăţătorul Israel Sauerqucl l .  
originar din Galiţia. El se confrunta cu greutăţi foarte mari, în  primul rând datorită 
rezistenţei fami l i i lor conservatoare, care respectau foarte strict formele tradiţionale 
de învăţământ. Este caracteristic faptul că în raportul lui din 23 decembrie 1 792, se 
plângea că de 1 4  zile, din cei 70 de şcolari înscrişi, practic doar şase sau cel mult 
opt băieţi frecventau cursuri le. Este de notat că dispoziţ i i le prevedeau şi instrucţia 
şcolară pentru fete, începând de la vârsta de şase ani . 

IH Ibidem, p. 27, :14, 35, 4 1  - 44; Po1ek , p. 270 - 273 ;  Stiiger, p. 1 2 , 73 - 74, 87: Kassn.:r 
Solomon, Der dritle baalscjom in der Bukowina. Dr. Classidische Exilarach von Sadugura. 
"Czcrnowitzer Morgcnh1att", 1 940, I l  ianuarie; Izvoare, p.  352 - 354, 43 1 - 432. 
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La Suceava, şcoala germana-evreiască a fost condusă de  învăţătorul Enoch 
Goldenthal, care beneficia de o remuneraţie mai mică decât colegul lui din 
Cernăuţi, salariul lui anual însumând doar 1 50 forinţi. Stăpânit de idei lumin iste, el 
s-a pronunţat publ ic împotriva unor precepte din Sulchan-Aruch, ceea ce a 
determinat repudierea lui de către membri i comunităţi i din Suceava ( 1 79 1 ), 
nemaiputând rămâne mult timp în post. În anul 1 792 a funcţionat ca învăţător la 
Suceava un oarecare Bally. Salarizarea lui însă, întâmpinând greutăţi ,  el a fost 
nevoit să ia drumul Vienei .  

Cheltuieli le şcolare erau suportate la început de comunităţile evreieşti, 
respectiv de enoriaşi. În anul 1 790 spezele însumau 362 forinţi ş i  30  crăiţari, care 
au trecut în contul fondului "domestical" al Gal iţiei. În anul 1 792 salarii le 
învăţători lor au fost din nou plătite de către contribuabi l i i  evrei de pe teritoriul 
Bucovinei, fiecare fami lie plătind o cotă de 1 - 1 4  forinţi şi 1 8  crăiţari, după 
categoria de fiscal itate d in care făcea parte. Între timp, în 1 792, s-a creat a treia 
şcoală germana-evreiască în oraşul Siret. 

Eficienţa şcolilor de cultură generală a fost relativ mică, chiar şi la începutul 
secolului al XIX-lea. Acest fapt reiese din constatarea că în anul 1 803 , abia trei evrei 
(doi din Suceava şi unul din Cernăuţi) au obţinut autorizaţia de căsătorie legal 
prescrisă, în urma prezentării certificatului de şcoală. În anul 1 8 1 2  s-au eliberat noi 
autorizaţii de căsătorie. În schimb se căutau fel şi fel de expediente spre a eluda l ipsa 
certificatului de şcoală: de exemplu, executarea unor lucrări gratuite pe seama armatei. 

În condiţiile scăderi i  i nteresului  oficial pentru şco lile germana-evreieşti şi larga 
opoziţie a părinţilor, şcoli le amintite şi-au încheiat activitatea în anul 1 806. S-a 
revenit la vechiul sistem al învăţământului particular - religios în sânul  famil iei sau 
cel mai mult al comunităţi i .  Au fost în pl ină activitate melamezii, precum cum şi 
chederii şi învăţământul Talmud-Tora. 

În anul 1 806, a apărut un decret care a permis primirea copi i lor israel iţi în 
şcol i le de patru c lase, cu profi l romano-cato l ic, înfiinţate la Cernăuţi, Sadagura şi 
alte oraşe. Decretul amintit autoriza însă doar înscrierea copiilor evrei proveniţi din 
fami l i i  tolerate în Bucovina, deci excludea nou-veniţii fără un statut social-politic 
recunoscut de autorităţi. De asemenea, se puneau şi anumite condiţi i d iscrimi
natori i :  cop i i i  evrei care ar fi frecventat şcol i le respective trebuiau să stea în bănci 
separate şi nu puteau avea contact cu colegi i lor creştin i .  Nu ştim dacă părinţii şi-ar 
fi înscris copi i i la aceste şcol i .  

Decretul din 3 februarie 1 820 urgenta din nou frecvenţa copi i lor israeliţi în 
şcol i le publ ice. Această dispoziţie pare să fi fost mai înţelegătoare deoarece nu mai 
prevedea dispoziţi i j ignitoare la adresa lor. Mai mult, în mod expl icit, scutea elevi i  
evrei de prezenţă la orele de rel igie creşti nă. 

În 1 84 1  a apărut o nouă lege care permitea evrei lor să-şi creeze şcoli "model" 
după tipicul celor romana-catolice. Totuşi legea dispunea ca în aceste unităţi 
şcolare învăţătorii să fie romana-catol ici . 
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În ciuda acestei dispoziţi i, uni i  conducători ai evreimii din Cernăuţi au 
considerat că este timpul să se formeze o intelectual itate laică şi chiar o clasă mai 
cu ltă de oameni antrenaţi în v iaţa economică. De aceea, un grup de şase membri 
marcanţi ai comunităţii din Cernăuţi au decis înfiinţarea unei şcoli cu l imbă de 
predare ebraică şi germană. Instituţia creată la 30 ianuarie 1 843 urma să fie 
susţinută material din taxe şcolare, dar a scutit copii i l ipsiţi de mij loacele 
financiare. Guvernământul Bucovinei nu a acordat sprij in nici de această dată, cu 
toată insistenta fondatorilor care doreau funcţionarea acestei instituţi i .  Din păcate, 
această şcoală nu a funcţionat multă vreme, fi ind reînnoită în anul 1 852. 

În ciuda acestor greutăţi, şcolarizarea laică a copii lor israeliţi a progresat. 
Deşi informaţi i le noastre sunt incomplete, datele statistice ale anului 1 85 1  

evidenţiază existenţa unor elemente de progres. În acest an, la l iceul de 8 clase din 
Cernăuţi, era înscris un număr de 448 de e lev i, dintre care 420 elevi ordinari şi 28 

particulari .  Înscrierea în clasa 1 a acestui l iceu de cultură generală presupunea 
absolvirea celor patru clase elementare. Dintre elevi, un număr de 24 (5 ,3 5%) 

aparţinea cultului israelit, în condiţii le în care doar o mică parte a părinţi lor putea 
acoperi exigenţele materiale ale învăţământului l iceal19• 

În perioada 1 786-- 1 849, evre i i  d in Bucovina, în virtutea drepturilor acordate 
de autorităţile austriece, au participat la viaţa economico-socială a provinciei, 
integrându-se noilor structuri administrative. 

Les Juifs de Bucovine entre 1786 et 1849 

(Resume) 

Dans la deuxieme partie de l 'etude Les Juifs de Bucovine entre 1786 et 1849. Eugen Gli.ick 
continue de presenter la situation des Juifs qui, en vertu des droits accordes par les autorites 
autrichiennes, ont participe a la vie economique et sociale de la province, en s ' integrant a la nouvellc 
structure administrative de la Bucovine. 

1 �  Gelber. p. 28-29. 32, 43; Polek, p. 265; Stoger, p. 1 8- 1 9. 
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PROGRAMUL SOCIETĂŢILOR CULTURALE ACADEMICE 
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

DAN JUMARĂ. 

Sfârşitul primului război mondial a marcat în România începutul unei noi 
epoci din punct de vedere istoric şi cultural. C limatul social-istoric s-ar caracteriza 
prin instabil itate şi tensiune, prin existenţa unor contraste violente. După război, 
ţara a trăit perioada trecerii de la o societate eminamente agrară la una industrială. 
Au avut loc, în consecinţă, schimbări esenţiale mai ales la nivelul mentalităţilor. 

Confruntarea de idei între tradiţional ism şi modernism, o constantă a vieţii 
pol itice şi economice româneşti a înregistrat atunci un grad de radicalitate fără 
precedent1 • România Mare avea conştiinţa unei mari naţiuni printre ţări le balcanice 
şi ale Europei centrale postbel ice. Înfăptuirea majorităţii reformelor socio-pol itice, 
dorite de toţi cei cu vederi progresiste de la 1 848 încoace, a dus la înfăptuirea unor 
mutaţii importante în fizionomia socială a ţări i .  Totodată, împl inirea idealului de 
un itate statală a inaugurat "un răstimp de căutări, de iniţiative şi de înfăptuiri cu 

totul remarcabile, în raport direct s-ar putea spune, cu energia devenită disponibilă 
în sfera po liticului pentru a se manifesta mai activ în sfera culturi i"� .  Creşterea 
numărului intelectuali lor şi extinderea contactelor cu viaţa culturală a celorlalte ţări 
europene au dus la apariţia unei efervescente spirituale fără precedent având drept 
consecinţă noi orientări, adeseori contradictorii şi extremiste. Se disting două mari 
tendinţe ale momentu lui: "europenizarea" şi valorificarea "originalităţii naţionale", 
altfel spus: autohtonismul şi universal itatea. Cât priveşte autohtonismul, acesta s-a  
manifestat prin descoperirea ş i  valorificarea specificului naţional, reconsiderarea 
ortodoxiei, privită ca leagăn al spiritualităţii româneşti dar şi ca sursă de înnoire a 
trăiri lor spirituale, creşterea interesului pentru etnografie şi folclor. 

Oricum, conform postulatului că "o naţiune care a ajuns să-şi înfăptuiască 
idealul politic e preocupată întotdeauna de consolidarea acestuia", el ita intelectuală 
românească "a căutat să facă din cultură un instrument în acelaşi timp defensiv şi 
creator"J. 

1 Zigu Om ea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul a/ treilea, Bucureşti, 1 980. p. 307-)()') . 

2 Alexandru Zub, Istorie şi istorici în România interbelică. Iaşi, Editura Junimea. 1 989. p. 1 5 . 

·1 Ibidem, p. 34. 

Analele Hucol 'inei, VII, 1. p. 1 57- 1 67, Bucureşt i, 2000 
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După cum remarca istoricul A l .  Zub, perioada interbel ică poate fi divizată 
în două etape: primul deceniu postbel ic, preocupat îndeosebi de mari le reforme 
social -economice şi pol itice, deceniu care a adus şi în cultură iniţiative de cel mai 
viu interes; al doi lea deceniu,  corespunzând în mare parte cu regalitatea lu i  Carol 
a! I I- lea, terminată prin d ictatură ş i  v iolenţă, perioadă de declin a democraţiei, 
declin care şi-a pus amprenta şi asupra culturi{ 

În plan politic, deceni i le al trei lea şi al patrulea au marcat la noi apariţia unor 
curente de extremă dreaptă, cu o puternică audienţă în rândul tineretului .  
Legionarismul a fost cel mai influent dintre ele şi aceasta s-a datorat unor 
intelectuali de prestigiu, precum profesorul Nae Ionescu, poetul Nichifor Crainic, 
economistul Mihail Manoilescu. Dar fără îndoială, cel care "pe departe a exercitat 
o influenţă deosebită asupra studenţimi i  a fost profesorul Nae lonescu"5 

Manifestându-se în întreg spaţiul românesc, toate aceste tendinţe, direcţii, 
orientări, eforturi şi-au găsit expresia şi în aspectele vieţii Bucovinei, proaspăt 
revenită între graniţele statului naţional unitar. Tinerii intelectuali s-au înscris şi ei 
în efortul general al epoci i ,  căutând să menţină prestigiul bucovineni lor la n ivelul 
aşteptărilor justificate de tradiţie. 

Fără a avea un cadru organizatoric detenninat, studenţimea din Cernăuţi se 
afla sub îndrumarea doctorului în teologie 1. Vască. Tineri i români de la 
Universitatea din Cernăuţi organizau baluri, festivaluri, întruniri, dar vechile 
societăţi studenţeşti cu tradiţie, rămâneau inactive. În primăvara anului 1 9 1 9, un 
grup de absolvenţi de l iceu a publ icat un  "Apel" în ziarul "Glasul Bucovinei", prin 
care convocau o adunare generală a studenţilor români, ce avea menirea de a 
înfi inţa o Societate academică. Consfătuirea respectivă a avut loc, dar 
reprezentanţii societăţi lor studenţeşti bucovinene "Junimea", "Dacia", "Moldova", 
"Bucovina", "Academia ortodoxă" nu au fost de acord cu contopirea acestora în 
Centrul studenţesc "Arboroasa". Ei doreau reînfiinţarea organizaţi i lor lor6. Până la 
sfârşitul anului 1 9 1 9  toate cele cinci asociaţii studenţeşti de veche tradiţie ş i-au 
început activitatea, acestora adăugându-li-se Cercul studenţesc "Arboroasa". Se 
crea astfel cadrul organizatoric de care aveau nevoie cei 1 67 1  de studenţi (dintre 
care 1 84 studente) ai universităţii româneşti din capitala bucovineană pentru a-şi 
desfăşura activitatea în plan cultural şi sociaf. 

Tineretul bucovinean dovedea iarăşi responsabi l itate, maturitate şi iniţiativă 
în abordarea misiuni i  sale. De altfel, Ion Nistor, rectorul universităţii cemăuţene, 
inaugurată ca universitate românească la 24 octombrie 1 920, sublinia în discursul 
de deschidere "Cu desăvârşirea unităţii noastre naţionale începe o nouă epocă în 
istoria neamului nostru în care energii le cheltuite până acum în luptele naţionale, se 

4 Ibidem, p. 3 1 .  
j Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Bucureşti , 1 995, p. 222. 
� Arhiva Naţională laşi, Colecţia ,.Dugan··. d. 4, f. 266. 
7 Ion Ni stor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 4 1 2. 
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vor concentra într-o folositoare rivalitate şti inţifică şi culturală cu celelalte neamuri 
din lume". Profesorul statua că universităţi le au un deosebit rol educativ şi social, 
trebuind "să modeleze şi sufletul, făcându-1 sensibil pentru tot ce este bun, nobil şi 
frumos" . Şi tot în cadrul instituţiilor de învăţământ superior trebuiau să tie cultivate 

"spiritul de discipl ină, simţul de abnegaţie, jertfă şi datorie, virtutea subordonării 
interesului particular binelui obştesc, tăria convingerii, iubirea de adevăr şi  dreptate 
şi, mai presus de toate, dragostea de neam, ţară şi dinastie"8. 

Statutele tuturor asociaţii lor studenţeşti de care ne ocupăm menţionau ca 
principală menire a acestora chiar cele amintite de cunoscutul istoric, el însuşi fost 
membru al unei asemenea organizaţi i .  Chiar subl inierea potrivit căreia ,,şcoalele 
trebuie să creeze caractere . . .  " pare să fie ecoul unuia dintre principiile promovate 
de "Junimea" de dinainte de război .  

Oricum, studenţii bucovineni au  înţeles foarte repede, după Unire, care le  era 
misiunea. Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina avea să 
precizeze abia în deceniul următor, prin Grigore Nandriş că "în noua eră istorică în 
care trăim, datoria primordială a intelectualilor este să contribuie la ridicarea 
satelor"9. Tineretul universitar român din Cernăuţi, simţind care erau imperativele 
epoci i  şi respectând tradiţia societăţilor academice reînfiinţate şi-au reluat 
activităţi le, deplasându-şi centru de interes către sate. Echipe de studenţi, mai ales 
de la "Junimea", "Dacia" şi "Arboroasa", cu sprij inul autorităţilor, în special cu 
ajutorul comandamentului Diviziei a VIII-a a Armatei române, "cutreierau satele, 
distribuiau cărţi, organizau reprezentaţi i  teatrale, aranjau petreceri populare etc."10. 

O dată cu reînfiinţarea fostelor societăţi, membrii acestora au reiterat 
principiul potrivit căruia "studentul român trebuie să rămână independent de orice 
curent politic, să lucreze în direcţiunea cultural-naţională". Deşi grupaţi în 
organ izaţii purtând denumiri distincte şi însemne specifice, studenţii români din 
Ţara Fagi lor îşi direcţionau eforturile către aceleaşi ţeluri, folosind aceleaşi 
mijloace de educaţie şi propagandă culturală. Ca şi în perioada antebelică s-au 
remarcat prin in iţiative şi rezultate Societatea Academică "Junimea" şi Societatea 
Academică Română "Dacia", urmate de Cercul Studenţesc "Arboroasa". Studenţi i  
teologi, grupaţi în "Academia ortodoxă" aveau o arie de  manifestare mai restrânsă 
datorită specificului preocupărilor lor, alăturându-se de obicei cu prelegeri pe teme 
religioase şi coruri activ ităţilor iniţiate de colegii lor. "Bucovina" şi "Moldova" au 
rămas în continuare asociaţii cu o tentă elitistă, programul lor fiind orientat mai 
ales către perfecţionarea membrilor lor. 

"Jun imea" şi-a reluat tradiţia manifestări lor organizate în oraşe şi sate, 
prezentând spectacole dramatice, coruri, susţinând conferinţe de popularizare a 

R Ibidem, p. 4 1 3 . 
9 Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina. La 80 de ani. Istoric şi 

realizări, Ccmăuti, 1 943, p. 247. 
111 Ibidem, p.246. 
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şti inţei, istoriei şi l iteraturii, contribuind la deschiderea de cabinete de lectură în 
localităţile rurale, făcând propagandă culturală românească în Basarabia, înfiinţând 
o bibl iotecă proprie1 1 • 

Foştii membri ai Societăţii, grupaţi în clubul membrilor emeritaţi ai Societăţii 
Academice "Junimea" au contribuit de asemenea substanţial la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor. 

Asociaţia, înfi inţată încă din 1 878 a ştiut să-şi adapteze exigenţele cerinţelor 
noi ale vremii .  Astfel, în 1 920 s-a decis ca examenul de admitere în rândul 
junimiştilor să fie modificat. Istoria naţională şi literatura română, obl igatori i până 
atunci ,  fuseseră introduse ca examene de bacalaureat, considerându-se că "tânărul 
student trebuie să fie pe deplin informat ce rol a avut şi-1 va avea studenţimea în 
viaţa poporului nostru"; cei care doreau să devină membri ai "Junimi i'' trebuiau să 
facă dovada cunoaşterii istoriei Societăţii şi a vieţii studenţeşti . 

In iţiative valoroase a avut asociaţia şi în domeniul presei .  în anul 
administrativ 1 9201 1 92 1  înregistrându-se reapariţia "Junimi i  l iterare" conduse de 
Voev idca, a "Deşteptări i" sub redacţia lui 1. lacoban, a gazetelor umoristice 

"Hacu" ş i  "Cârl igaşu''. În 1 923 redactorul "Deşteptării", preşed inte al Societăţi i ,  
sintetiza direcţ i i le de acţiune: " . . .  nouă ne rămâne datoria sfântă de a creşte 
oameni care să-şi dea seama că să nu fi fost în zadar întregul eroism şi sângele 
vărsat. Să apărăm ţara de duşmani interni, să creştem poporul ş i  să rid icăm patria, 
mij loc itoare între Apus şi Răsărit. Munca noastră trebu ie să aducă roade 
generaţi ilor viitoare. Să formăm deci, după împlinirea visului de aur, altă tradiţie, 
să creştem dascăli precum în trecut am crescut soldaţi" 1 2 • Defin irea scopului şi 
căutarea mij loacelor de acţiune rămâneau o preocupare constantă a membrilor 

"Junimii" .  În raportul de activitate pe anul 1 9231 1 924 se arăta, de exemplu, că 
activitatea acestora îşi afla izvorul în "dragostea sinceră şi  înflăcărată pentru 
patrie, l imbă şi neam". Raportorul afirma că înfiinţarea Societăţii a avut scopul 

"de a vedea pe toţi tineri i studenţi români întruniţi într-o corporaţiune bine 
consolidată care să recruteze naţiuni i  române bărbaţi cu caracter şi cu sentimente 
româneşti" . În preocupările studenţilor, un loc tot mai important îl ocupau 
activităţile destinate "luminării poporului de la sate"n. Se înfi inţează cinci secţi i :  
l iterară, muzicală, teatrală, juridico-economică, sportivă, toate contribuind prin 
mij loacele lor specifice Ia îndeplinirea programului propus. În statutul Societăţi i ,  
art. 2, referitor la scopul acesteia, se prevedeau următoarele: 

- creşterea şi cultivarea sentimentelor de dragoste pentru patrie şi neam, atât 
în sânul Societăţii, cât şi în afară de Societate; 

- perfecţionarea membrilor pe orice teren cultural şi şti inţific; 
- răspândirea culturii naţionale în popor; 

1 1  Arhiva Nationalâ Iaşi, Colectia ,.Dugan", d. 4, f. 280. 
1 2 ldem, d. 1 7. f. 82. 
1 1 Jdcm, d. 4, r. 325. 
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- ajutorarea membrilor l ipsiţi de  mijloace; 
- apărarea intereselor studenţeşti româneşti; 
- creşterea spiritului de societate. 

Mij loacele de realizare a scopurilor propuse erau menţionate în cel de al 
treilea capitol al statutului  1 4: 

- prin ţinerea de conferinţe cu conţinut patriotic, atât din partea membrilor, 
cât şi din partea altor b inevoitori ai Societăţii, deşteptând astfel i nteresul 
membrilor pentru tot ce-i românesc; 

- prin discursuri l iterare şi  ştiinţifice, ţinute de membri ş i  alţi binevoitori ai 
Societăţi i ;  

- prin publicări l iterare, şti inţifice şi susţinerea unui cabinet de  lectură şi a 
unei biblioteci ;  

- prin înfi inţarea unor bibl ioteci ş i  cabinete de lectură la sate, ţinerea de 
conferinţe poporale, tratând mai cu seamă chestiuni economice, aranjarea 
de petreceri poporale, producţiuni muzicale, teatrale etc . ;  

- acordând ajutor în bani ,  dând împrumuturi în bani fără procente; 
- prin susţinerea unei biblioteci de studiu pentru membrii Societăţii ;  prm 

orice mij loace care i-ar sta Societăţii la dispoziţie; 
- prin aranjarea de petreceri, serate şi excursiuni; 
- prin reprezentări teatrale, producţii muzicale ş i  prin declamaţiun i .  
În sfera de preocupări a junimişti lor se înscriu acum şi localităţi din 

Basarabia, în care aceştia îşi fac simţită prezenţa tot mai frecvent. 
Pentru a i lustra concret paleta activităţilor "Junimii" nu ar fi lipsit de interes 

să facem o trecere în revistă a realizărilor sale pe parcursul unui an administrativ. 
Ne-am oprit, oarecum la întâmplare, la anul 1 928/1 929, care nu reprezintă o 
excepţie în istoria organizaţiei 1 5 : 

- 1 928, decembrie 30. Şezătoare la Mihalcea. Vorbesc Al. Vitenco şi T. Berariu ;  
- 1 929, ianuarie 6 :  şezătoare ş i  serată în Grigore Ghica Vodă; conferenţiază 

Al Vitenco - Datoriile noastre către stat înainte şi după războiul mondial; 
teatrul - Moştenire de la răposata; 

- 1 929, ianuarie 1 9 : serată mascată şi costumată a cursului de dans; 
- 1 929, apri lie 6: serată la Suceava; 
- 1 929, apri l ie 23: şezătoare şi serată în Dorohoi.  Pentru prima dată în istoria 

Societăţii trece "Junimea" frontiera (în Vechiul Regat). Victor Ion Popa, 
directorul teatrului Naţional ţine conferinţa Despre vechea pictură 
românească; urmează muzică şi recitări; se reprezintă Nodul gordian de 
Al. V. Valjean; 

14 Raportul Societăţii Academice ., Junimea " din Cernăuţi asupra anilor administrat ivi 
1 908// 909 - /925/1926, Cernăuţi, 1 926. p. 1 1 8  şi urm. 

15 Arhiva Naţională laşi, Coleqia .. Dugan", d. 4, f. 4 1  O - 4 1 1 .  
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- 1 929, mai 1 7: şezătoare la Toporăuţi. S-au pus bazele unei case de c itire, 

"Voievodul Miron", care va funcţiona sub auspici i le "Junimii"; 
- 1 929, mai 1 9: şezătoare şi serată în Siret; teatru; 
- 1 929, iunie 29: şezătoare şi serată la Cozmin; 
- 1 929, iul ie 7: şezătoare şi serată la Vicovu de Sus, conferenţiază Arcadie 

Dugan; muzică, declamări; 
- 1 929, iu l ie 14 în Liuzii Humorului ;  
- 1 929, iul ie 20: serată în Ciudeiu; şezătoare şi serată în Stulpicani; 
- 1 929, august 1 5 : şezătoare şi serată în Putna; conferenţiază Arcadie 

Dugan - Putna în istoria neamului românesc, cântece, declamări; 
- 1 929, august 1 6  la Rădăuţi, la Colţul de Aur; 
- 1 929, august 1 8 : şezătoare şi serată la Vama; conferenţiază Iorgu Toma -

Dragostea de neam şi patrie ; 
- 1 929, august 25 : serată reprezentativă în Câmpulung şi lvăncăuţi, cu 

"Societatea Mazi l i lor şi Răzeşi lor"; 
- 1 929, septembrie 1 :  şezătoare la Ariniş şi serată la Gura Humorului ;  
- 1 929, septembrie 1 :  dezvelirea monumetului eroilor de la Pârteşti; 

conferenţiază Dragoş Vitenco - Dragostea de neam sub stăpânirea 
austriacă şi acum; piesa de teatru La Turnu Măgărele; 

- 1 929, septembrie 29: şezătoare şi serată la Hotin; 
- 1 929, octombrie 20: zece ani de la reactivarea "Junimii"; conferinţă de Em. 

Goroş; 
- 1 929, octombrie 25 :  serată cu Societatea "Ocrotirea orfanilor din război" 

din Cozmeni ;  
- 1 929, octombrie 25 :  devine z i  tradiţională pentru botezul noilor membri .  
După cum uşor se constată, junimiştii luau adesea legătura cu lumea satului 

dar şi cu orăşenii, sfera preocupărilor incluzând toate categori ile sociale. De altfel, 
Dragoş Vitencu, preşedinte al Societăţii în 1929 sublinia că 

·
"puţini sunt 

intelectuali i  bucovineni, de la ministru până la cutare funcţionar de birou, care să 
nu fi trecut pe la "Junimea"16• 

Demnă urmaşă a "Arboroasei", societatea studenţească şi-a însuşit deviza 

"creşterii prin cultură". Şi se sublinia chiar în raportul de activ itate pentru anii 
1 930/ 1 934: "Junimea este o şcoală de pătrundere în domeniul frumosului artistic şi 
adâncire în domeniul adevărului ştiinţific, şi mai ales o şcoală de moravuri şi 
caracter, o şcoală de emulaţie şi avântare ce face acceptabi l i  vieţii pe unii şi dă aripi 
de zbor talentelor cu meniri mai înalte. Este o şcoală de dezvoltare a spiritului de 
societate, de creare a omului public, care să fie apt de o muncă dezinteresată şi 
jertfire de sine şi nu numai de cea utilitaristă şi imediat scontabilă în sluj irea 
intereselor personale"17• 

1 6  ldem, d.4, f. 392. 
1 7 Raportul Societăţii Academice Române .. Junimea " din Cernăuţi asupra anilor 1 93011 931 -

1933/1934, Cernăuţi, 1 934, p. 4 
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Urmărind integrarea Bucovinei în contextul complex al realităţilor Bucovinei 
interbel ice, studenţi i insistau asupra propagandei culturale şi naţionale ca scop 
principal al oricărei societăţi studenţeşti .  În acest sens, odată cu schimbare 
statutului, în 1 935 ,  lua fiinţă secţia de propagandă culturală, având menirea "de a 
răspândi cultura în straturi le populaţiei" 1 8 • 

În mod oarecum asemănător a acţionat şi Societatea Academică Română 
"Dacia", care s-a man ifestat cu deosebită pregnantă în mediul rural .  Reconst ituită 
la 30 martie 1 9 1 9, îşi asuma misiunea de a reîncepe activ itatea tradiţională şi de a 
creşte noi membri i  în spiritul de jertfă pe altarul naţiunii ,  în conformitate cu 
deviza sfântă a societăţ i i .  Vechi i  membri ai organizaţiei erau conştienţi că 
modal ităţile de acţiune, priorităţile trebuiau adaptate "în conformitate cu 
interesele neamului  unit" 1 9• 

După afirmaţi i le dacieni lor, ei s-au putut adapta mai uşor noi lor 
împrejurări, bucurându-se de încrederea populaţiei de la sate, care nu u itase că 
"Arcăşi i le" fuseseră înfiinţate şi sprij in ite prin eforturi le societăţii studenţeşti 
creată în 1 905 . Întâmpinând la început dificultăţi legate de l ipsa de m ij loace 
materiale şi de necesitatea găsiri i unui sediu, studenţii au apelat tot la vech i i  
membri ai  societăţ i i :  Modest Scalat a fost cel care a reuşit să  obţină instalarea 
(gratuită) în câteva camere din fostul Palat al Bănci i  austro-ungare. S-a trecut 
apoi la lărgirea programului  de "luminare a maselor largi ale poporului 
românesc din Bucovina" . Numărul de studenţi şi ,  mai ales, de studente -
membri activi - creştea de la un an la altu l .  S-au putut astfel înfiinţa, în cadrul 
societăţi i  o orchestră, un cor şi o trupă de teatru; s-a creat un nucleu de 
conferenţiari pentru a discuta şi  lămuri s ituaţia Bucovinei  în cadrul României 
Mari, în întâlnir i le cu ţărani i .  

Dacieni i  au trecut ş i  în regiunea rutenizată de peste Prut "aranjând diferite 
festivaluri în multe sate şi orăşele, reprezentând piese de teatru, urmate de 
producţiuni muzicale, de conferinţe, care toate aveau menirea să trezească 
sentimentul naţional şi patriotic în aceste regiuni deznaţionalizate şi pe deasupra 
cuprinse de dezagregarea sufletească în unna marilor prefaceri produse de 
război"20. Basarabia a fost de asemenea adesea gazda manifestărilor daciene "în 
serviciul propagandei pentru desăvârşirea unităţii naţionale". 

Bucurându-se de aprecierile oficialităţilor mil itare, asociaţia studenţească a 
beneficiat şi de ajutorul acestora, punându-i-se la dispoziţie, chiar din 1 920, 
camioane sau chiar câte un vagon special în fiecare duminecă sau la alte sărbători ,  
pentru deplasarea membrilor în diferite localităţi, de multe ori  alături de echipele 
de propagandă culturală ale armatei române. 

IK Arhiva Natională laşi, Colecţia "Dugan··, d. 1 5 , f 22. 
1 �  Filare! Doboş. Societatea Academică Română ,, Dacia ". 25 de ani de viaţă studenţească. 

2 1  mai / 905 - 2 1  mai / 930, Cernăuţi, 1 930. p. 98. 
�o Ibidem, p. 1 00. 
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După cum consemnează cronicarul Societăţi i, Fi laret Doboş, foarte curând 

activitatea "Daciei" a devenit de notorietate, studenţii fi ind solicitaţi să spnJme 
reînfiinţarea "Arcăşi i lor", a cabinetelor de lectură de lectură de la sate, a 
bibliotecilor pentru ţăran i .  

Societatea academică a fost prezentă nu numai în  mediul rural ci peste tot 

unde era necesar concursul ei .  Astfel au fost organizate o serie de festivaluri cu 
program artistic în folosul ridicării monumentului unirii din Cernăuţi; s-au strâns 

fonduri pentru realizarea unor statui ,  reprezentându-i pe Ştefan cel Mare şi Grigore 
Ghica Vodă, a unor busturi de l iteraţi ,  precum Şt. O. Iosif ori Vlahuţă. 

Dacieni i  au contribuit şi la sprij inirea materială a numeroase internate şi 
comitete şcolare săteşti, în special de achiziţionarea de cărţi pentru elevi i  săraci, 
donând adesea în folosul acestora întregul beneficiu rezultat de la manifestările 

artistice organizate . 
Se pare că diferitele spectacole organizate de "Dacia" se bucurau de mare 

audienţă, de vreme ce, cu fondurile strânse în urma susţinerii acestora s-a reuşit. 

după mai mulţi ani, să se constituie un fond pentru cumpărarea unui cămin 
. 2 1  propnu . 
Considerăm că pentru a avea un tablou cât mai verid ic al preocupări lor şi 

înfăptuiri lor studenţi lor dacieni, ar fi revelatoare o cronologie a activităţilor lor, 
într-un an oarecare. Ne-am oprit, ca şi în cazul "Junimi i" la anul 1 929 : 

- 26 i anuarie: şezătoare culturală la Noua Sul iţă, urmată de dans; 
- 9 februarie: şezătoare urmată de dans la Storoj ineţ; 
- 8 martie: şezătoare culturală publică; conferenţiază prof. univ. dr. Traian 

Brăileanu despre sociologie; 
- 1 O martie: concurs cu şezătoare culturală a Cercului de gospodine din Roşa; 

- 1 7  martie: şezătoare culturală la Roşa cu concursul societăţii "Ţeţina"; 

- 3 1  aprilie: serată la Suceava; 
- 6 apri lie: serată la Gura Humorului ;  

- 20 mai: "Dacia" devine societate componentă a Centrului  Studenţesc 

Cernăuţi; 
- 29 iunie: Societatea dă concurs artistic-cultural la petrecerea arcăşiei din 

M ihoveni ,  jud. Suceava; 

- 14 iulie: serată la Gura Humorului; 
- 20 iulie - şezătoare urmată de dans la Stupca, jud. Suceava; venitul este al 

arcăşiei din local itate, pentru ridicarea unei cruci comemorative pentru cei 
căzuţi în război ;  

- 20 iulie: un grup de dacieni dă concurs la petrecerea populară d in Frătăuţii 
Noi, jud. Rădăuţi ; 

21 Ibidem, p. 1 02. 
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- 22 iulie: pelerinaj la Putna cu Ateneul Popular "Tătăraşi" din laş i ;  
- 28 iulie: "Dacia" dă program artistic la Broscăuţii Noi, jud. Rădăuţi; 
- 1 8  august: dacieni i  dau concurs la petrecerea populară din Costâna, jud. 

Suceava; 

- 1 septembrie: concurs artistic la petrecerea arcăşiei din Costişa; 

- 1 5, 1 6, 1 7  septembrie: "Dacia" participă la congresul studenţesc de la Putna; 

- 8 noiembrie: concurs artistic la petrecerea arcăşiei din Roşa; 

- 1 7  noiembrie: şezătoare la Societatea "Ţeţina" din Roşa, cu participarea 
dacieni lor; 

- 1 5  decembrie: şezătoare externă a Societăţii în sala Liceului  ortodox de 
fete; vorbeşte Filaret Doboş despre O sută de ani de independenţă 
economică a României; a urmat un frumos program artistic ;  

- 20 decembrie: "Dacia" organizează un festival cultural la Teatrul Naţional, 
pentru comemorarea lui Al. V lahuţă22. 

După cum puteau remarca toţi cei care participau la activităţile "Daciei" 
mereu "costumul naţional şi dansurile naţionale au constituit obiectul unei intense 
propagande naţionale". 

Într-un mod asemănător "Junimii" şi "Daciei" se manifestau şi celelalte 
societăţi studenţeşti :  "Bucovina", "Moldova", "Ar.ademia Ortodoxă" şi mai nou 
creatul Centru studenţesc "Arboroasa", fără însă ca activ ităţi le lor să se bucure de 

amploarea şi audienţa celor organizate de primele două. 
N u  trebuie să considerăm însă că asociaţi i le în cauză erau total disociate. 

Încă din 20 iul ie 1 920 ele se constituiseră într-un Comitet Central al Societăţi lor 
Studenţeşti Române din Cernăuţi, al cărui preşedinte era 1 .  Dominte23, comitet 

menit a face pe studenţi să acţioneze concertat. De altfel ,  în numele tuturor 
membrilor societăţilor academice româneşti bucovinene, I, Dominte transmitea 
regelui Ferdinand la 6 august 1 9 1 9  "Urările studenţimi i  din Bucovina către M.S .  
Regele"24 . 

Reprezentanţii studenţimi i  din Cernăuţi participau în 1 920 la Congresul 
naţional de Ia C luj , aflat sub patronajul Casei regale25. Ei se implicau astfe l  în 
mişcarea studenţească naţională, exprimându-şi punctul de vedere ori de câte ori au 
avut ocazia. Participarea la congresul de la Blaj din 1 5  mai 1 925 a reprezentat un 
asemenea prilej .  Tit Cristurean, reprezentant al "Junimii" a dat expresie acolo. încă 
o dată, ataşamentului tineretului bucovinean faţă de valorile spiritual i tăţi i 

A o?6 
romaneştt- . 

22 Ibidem, p. 1 1 7- 1 1 8. 
2J "G lasul Bucovinei'' (Cernăuţi), Il . 1 9 1 9, 22 iulie, nr. 1 97, p. 3 .  
2 4  "Glasul Bucovinei", I l ,  1 9 1 9, nr. 209, 6 august, p. 4. 
2� Arhiva Na( ională Iaşi, Colecţia "Dugan'', d. 4, f. 275. 
26 lden, d. 25, f. 1 O. 
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Încetul cu încetul, în luările de poziţie ale studenţi lor din Cernăuţi se fac 
simţite tot mai puternice accente naţionaliste. Se manifestau, astfel, tendinţele 
resimţite în întreaga ţară, specifice deceniului al IV -lea în care orientări le de 
dreapta se manifestau cu tot mai multă pregnanţă. 

Profesorul Nae Ionescu, de la înălţimea catedrei universitare, întreprindea 
.. spiritual izarea legionarismului"; Mihail Manoilescu îşi promova corporatismul, 
Nichifor Crainic făcea apologia statului  etnocratic. Excepţie făcând doar câteva 
d iferenţe de nuanţă, toate acestea aveau în comun naţionalismul extrem, apelul la 
tradiţionalism şi ortodoxism27. Datorită unor personalităţi, mai ales din mediul  
universitar, orientări le de dreapta au găsit o largă audienţă în rândurile studenţilor. 

Influenţele curentelor de idei menţionate transpar în formulările, în 
motivaţi ile studenţi lor: se vorbea despre menirea societăţi lor academice în sensul 
educaţiei "curat româneşti", al "dezvoltării de caractere ferme, neşovăitoare", se 
sublinia necesitatea "de trezire şi  întărire a simţului naţional contra 
cosmopol itismului şi slavismului"28. 

În februarie 1 938  se instaura regimul dictaturii regale. După desfiinţarea 
partidelor politice s-a dorit ş i  desfiinţarea societăţilor studenţeşti din întreaga 
ţară. În Bucovina ocazia s-a i vit în toamna anului 1 938 .  La 24 octombrie,  când a 
avut loc deschiderea oficială a anului universitar a luat cuvântul ş i  studentul 
Mocanu care, ca reprezentant al societăţi lor studenţeşti "cere deschiderea 

închisorilor pentru a el ibera pe legionari; să se dea drumul legionarilor din 
taberele de concentrare, precum ş i  el iberarea lui Codreanu"29. După discursul lui 
Mocanu, studenţimea a intonat cântece legionare, defilând pe străzi sub drapelele 
societăţi lor. Reacţia autorităţilor a fost promptă: 76 de studenţi legionari au fost 
arestaţi, steagurile societăţi lor studenţeşti confiscate iar senatul universităţii din 
Cernăuţi, "sesizându-se de regretabi lele incidente ce s-au produs cu ocazia 
inaugurării festive a cursuri lor universitare", a decis  în aceeaşi zi ,,suspendarea 
activităţii societăţilor studenţeşti "Academia Ortodoxă", "Junimea", "Dacia", 

A b " B 
. " . M ld "30 

" r oroasa , " ucovma şt " o ova . 
Intervenţi i le ulterioare în favoarea anulării deciziei, de solidarizarea 

majorităţii studenţilor de gestul colegilor lor au rămas fără rezultat. Dictatura 
carlistă ar fi făcut oricum să înceteze activitatea studenţi lor în acest cadru, dar 
extremismul manifestat de o parte dintre tineri a facilitat luarea deciziei .  

Lua sfârşit o perioadă de peste şase decenii de activitate pe terenu l  cultural 
naţional a studenţimii române din Bucovina, într-un cadru organizatoric bine 
conceput şi destul de e lastic pentru a se adapta cerinţelor timpului, cadru 
organizatoric ce, din păcate, nu s-a mai reconstituit niciodată. 

27 Zigu Ornea, Anii treizeci . . . , p. 22 1 .  
2K Arhiva Natională Iaşi, Colecţia "Ougan·•, d. 36, f. 47. 
29 Idem, d. 26, f. 3 7 1 - 37 1 v. 
·10 "Glasul Bucovinei", XXI, 1 938, nr. 5464, 26 octombrie, p. 1 .  
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Dan Jumară prăsentiert in Das Programm der akademischen kulturellen Gesellschaften in der 
:wischenkriegerischen Zeii manche akademische, nach 1 9 1 8  tătige Gesellschaften (.,Junimea", 
.. Dacia", .,Academia Ortodoxă", "Bucovina'", "Moldova", "Arboroasa") und unterstreicht die 
Bedeutung dieser Gesellschaften fiir das Bukowi ner Kulturleben. 
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BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CERNĂUŢI 
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

MIRCEA GRIGOROVIŢ Ă 

Într-un articol publicat în ziarul "Bucovina
" 

din Cernăuţi ' , prin care se relata 
refacerea fondului de carte al Biblioteci i Universităţi i cernăuţene cu lucrări le de 
profi l juridic, transportate de autorităţile sovietice în 1 940/ 1 94 1  la Lemberg, 
Ovidiu Buzneanu arăta: "Prima mândrie culturală a Bucovinei este Bibl ioteca 
Universităţii d in Cernăuţi, uriaş de vast şi de variat depozit de cărţi, vestit printre 
cele dintâi în mărime şi valoare, în ţară dar şi în străinătate. Faţă de această 
comoară culturală, care a sluj it la ridicarea generaţii lor intelectuale bucovinene, se 
păstrează în provincia noastră un cult şi o grijă deosebită. Mai mult, intelectualul 
bucovinean, de la tânărul elev de l ic.eu sau student, până la profesorii universitari, 
secundari şi până la l iberii profesionişti intelectuali, toţi sunt famil iarizaţi cu sala 
de lectură a Biblioteci i  noastre universitare, înţelegând să-i preţuiască şi să-i 
respecte cu i mpresionantă grijă preţiosul patrimoniu cărturăresc . Biblioteca 
Un iversităţi i din Cernăuţi a fost astfel folosită în spiritul înaltei tradiţii intelectuale, 
care a însufleţit totdeauna viaţa academică a capitalei Bucovinei". În ani i 
1 940/ 1 94 1  stăpânirea sovietică a lăsat neatinse comorile bibl iotecii centrale, atâta 
doar că a transportat la Liov un număr de cea 35  000 de cărţi, aparţinând signaturii 
dreptului (20 cataloage). În timpul ocupaţiei sovietice a avut de suferit şi biblioteca 
Facultăţii de Teologie a Universităţii cernăuţene. Autorităţile germane de ocupaţie 
din Liov, aprobând restituirea lucrărilor, în octombrie 1 943 a sosit la Cernăuţi un 
transport de carte, ulterior fiind depistate încă 5 640 de volume, care au fost 
restituite la 1 8  februarie 1 944. Un rol activ în revenirea cărţi lor la bibl iotcca 
ccrnăuţeană 1 -a avut prof. univ. Maximilian Hacman. 

După aprecierea ultimului director al biblioteci i ,  istoricul Teodor Balan, 
secţia de cărţi juridice era una dintre cele mai bogate din ţară, ea cuprinzând rarităţi 
bibl iografice (vechi codice şi tratate de drept din evul mediu, tratate de drept mai 
recente ale profesorilor universitari germani) .  

După primul război mondial bibl ioteca a funcţionat în conformitate cu 
Regulamentul Bibl ioteci i  Universităţii din Cluj, pus în apl icare pentru biblioteca 

1 , . 13 ucovina", Cernrtuţi, anul IV, 1 944. nr. 842. 

Analele Bucovinei, VII, /, p. 1 69- 1 89, Bucureşti, 2000 
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cernăuţeană începând cu anul de studii 1 9231 1 924. Regulamentul cuprindea 1 0  

t i t luri cu 74 de articole: 1 .  Dispoziţii generale; II .  Comisiunea biblioteci i  
universitare; I I I .  Personalul bibliotecii ;  IV .  Dezvoltarea ş i  organizarea biblioteci i  
universitare; V .  a) Sala de citire; b) Împrumutarea cărţilor, VI. Vacanţele biblioteci i  
ş i  ale personalului; Vll.  Depozitarea revistelor specializate în bibliotecile 
i nstitutelor universitare; VII I .  Sălile de conferinţe şi expoziţie; IX. Dispoziţiuni 
generale ; X.  Dispoziţiuni tranzitori i .  Regulamentul avea şi o Anexă: Personalul 
biblioteci i :  ştiinţific, administrativ ş i  de serviciu. 

Anul de studii 1 935/ 1 936 a fost caracterizat, după cum arătau Anuarele 
Universităţii din Cernăuţi, de inaugurarea unei colaborări mai strânse Intre marile 
bibl ioteci din România2• La început s-au avut în vedere următoarele probleme: din 
iniţiativa generalului Radu Rosetti, conservatorul Bibl ioteci i  Academiei Române, 
s-a trimis un catalog pe fişe ale periodicelor şi apoi ale cărţilor din depozitul legal 
al bibl iotecilor universităţilor din Cluj ,  laşi şi Cernăuţi, precum şi Fundaţi i lor 
"Regele Ferdinand" din Iaşi .  Aceste biblioteci adaugă la fişele B.A.R. alte fişe, ce 
privesc cărţile primite de ele, fără ca acestea să fi fost citate la celelalte biblioteci .  
Se ajungea astfel la o l istă comună, permiţând completarea colecţi i lor prin 
reclamarea cărţilor neprimite. Tot din iniţiativa lui Radu Rosetti, anumite biblioteci 
îşi· 'comunicau reciproc tabloul abonamentelor la reviste ştiinţifice străine, pentru a 

se evita comanda aceleiaşi reviste străine la mai multe bibl ioteci şi pentru a şti la 
care bibl iotecă ele ar putea fi împrumutate. S-a început un studiu reciproc al 
organizări i bibl ioteci lor. Astfel, biblioteca cernăuţeană a fost v izitată de 
bibl iotecari ai B .A.R., de la Universitatea din Cluj, Pol itehnica din Timişoara, 
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti .  De la biblioteca 
cernăuţeană s-au efectuat vizite la Biblioteca Universităţii din Iaşi, Bibl ioteca 
Munic ipală şi Centrală din Chişinău, precum şi la Biblioteca Naţională din Paris. 

Mardarie Cerlinca, bibliotecar la Biblioteca Centrală, dar şi la cea a Facultăţii 
de Teologie, remarca următoarele despre munca bibliotecarilor: "La biblioteca 
activă, chiar fără achiziţii noi, este mereu de completat sau de adăugat ceva. 
Achiziţi ile noi trebuie îndată luate în lucrare. Dar cu aceasta nu s-a terminat ş i  
lucrul bibliotecarului .  Chiar dacă nu are sub ochi de lucru el îşi caută de lucru şi îşi 
găseşte pe loc, gândindu-se la dezvoltarea şi  viitorul bibliotecii .  Pentru aceasta 
trebuie să consulte cataloagele l ibrări ilor, bibliografiile publicate în ziare şi reviste, 
anunţurile tipografii lor. Toate aceste lucrări cer timp, chibzuinţă, putere de 
discernământ şi apoi puţină organizare în alcătuirea listelor de comenzi respective, 
a cereri lor de donaţiuni .  La comenzi are de acordat preţul comenzii cu cota 
bugetului disponibil .  Ceea ce nu se poate procura de data aceasta, trebuie să 

2 Menţionăm că documentarea pentru acest capitol se bazează, in mare parte, pe Anuarele 
Universităţii din Cernăuţi apărute în perioada interbelică (pentru câţiva ani universitari. din păcate 
aceste anuare lipsesc). 
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păstreze pentru comenzi le vi itoare. Numai din cele înşirate până aici se vede că 
lucrul bibl iotecarului nu-i mecanic, ci mereu însoţit de efort intelectual şi cere mai 
mult timp. Dar câtă atenţie trebuie să aibă la catalogarea noi lor achiziţi i .  Aproape 
tot a patra carte cere alt tratament şi tratamentul bibl iografic nu-i un lucru de 
rezolvat printr-o trăsătură de condei .  Dacă spun că la catalogarea definitivă a unei 
cărţi se cere timp de una oră, nu fac nici o exagerare. Cu atât mai puţin exagerez 
spunând că la încorporarea unui singur tom se poate lucra intens şi câte o 
săptămână. Acum, din aceste puţine cuvinte putem înţelege de ce s-au schimbat aşa 
de des bibl iotecarii - delegaţi ai acestei bibl ioteci (ai Bibliotecii Facultăţii de 
Teologie). Nefiind bibl iotecari de carieră şi văzând numeroasele obl igaţiun i 
îmbinate cu buna şi corespunzătoarea funcţionare a bibl iotecii ,  ca oameni 
conşti incioşi îşi dădeau seama îndată că nu sunt în măsură să facă faţă totuşi 
îndatoriri lor cum se cere şi făceau Joc bucuroşi altuia"3 •  

La Bibl ioteca Centrală bibliotecarii au fost stabil i , nepărăsindu-şi posturile lor. 
O mare greutate pentru buna funcţionare a bibl ioteci i  a fost l ipsa unui local 

corespunzător. Toate anuarele Universităţii au scos în evidenţă această situaţie grea. 
În anul de studi i  1 935/ 1 936, datorită dării în folosinţă a noii clădiri a Facultăţii de 
Fi losofie şi Litere a fost posibil ca săl ile de lectură şi birourile administrative ale 
bibl ioteci i  să dobândească un spaţiu mai larg şi mai potrivit, insuficient însă. Se 
realizase parţial un vechi deziderat, existent de aproape 60 de ani .  La inaugurarea 
cursurilor anului universitar 1 936/ 1937, rectorul Ion 1 .  Nistor declarase că aceasta 
este o măsură provizorie până la construirea unui palat al bibliotecii, care ar fi unnat 
să adăpostească şi Arhivele Statului, secţia Cernăuţi. Planul pentru noua bibliotecă a 
fost executat de Leon Si l ion, arhitect pe lângă Ministerul Munci i .  Mutarea provizorie 
a bibl iotecii avusese loc între 22 septembrie şi 1 decembrie 1 936. Piatra de temelie a 
noului palat al bibl ioteci i  a fost pusă la 24 octombrie 1 937, dar clădirea n-a mai putut 
ti tenninată până la izbucnirea războiului. 

Personalul bibliotecii a avut o intensă activitate de organizare şi cercetare 
ştiinţifică, servicii le interne fiind organizate astfel: 1 .  Serviciul creşterilor; 2. Serviciul 
periodicelor curente; 3. Serviciul de cataloage; 4. Serviciul legatului cărţi lor; 
5. Serviciul cataloagelor alfabetice şi  metodice şi al informaţiei bibliografice; 
6.  Serviciul referatelor şti inţifice; 7. Serviciul reviziei colecţii lor; 8. Serviciul în 
săl i le de lectură; 9. Serviciul împrumutului acasă al cărţilor şi restituir i i  lor; 
1 O. Serviciul cancelariei - aici se mai încadrau: serviciul casieriei şi contabi l ităţi i ,  
serviciul administrativ şi al inventarierii mobil ierului .  

Personalul bibl ioteci i  era repartizat pe trei categori i :  personalul şti inţific, cel 
administrativ şi de serviciu. Pentru anul de studii 1 925/1 926 se cereau pentru unele 
categorii de personal următoarele stud i i :  titluri universitare - pentru director; 

-' Biblioteca Facultăţii de Teologie de la Universitatea .. Regele Carol a/ II-lea ·· la 103 ani de 
la infiinţarea ei. Istoric şi situaţie, Cernăuţi, 1 940. 
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doctoratul sau diploma de profesor secundar - pentru bibliotecari primi ,  
bibl iotecari şi arhivari-cartist; diploma de licenţă - pentru postul de subdirector. 
Salarizarea directorilor corespundea profesorilor universitari titulari , a 
bibliotecarilor primi-şefi de lucrări; bibliotecarii şi arh ivarii - salarii de profesor 
secundar; subbibliotecarii - salarii de preparatori universitari . 

În anul de studii 1 925/1 926 schema personalului era următoarea : Personalul 
şti inţific - un director general , un director tehnic, doi bibliotecari primi, şapte 
bibliotecari , un arhivar-cartist, patru subbibliotecari; Personalul  administrativ - doi 
impegaţi clasa l, doi impegaţi clasa a II-a, un mecanic şef electrician, un legător 
şef, un mecanic fotograf; Personalul de serviciu - un intendent, doi prim laboranţi, 
nouă laboranţi, cinci oameni de serviciu. În decursul anilor, numărul celor angajaţi 
a variat. În cadrul personalului administrativ au apărut dactilografele, iar la 
personalul de serviciu - custozii, curierii şi garderobiera. 

Directori ai Biblioteci i  Universitare au fost: Nectarie Cotlarciuc, Constantin 
Mandicevschi, Eugen 1 .  Păunel şi Teodor Balan - figuri proeminente ale culturii 
române. 

Nectarie Cotlarciuc ( 1 875- Stulpicani ,  jud. Câmpulung, 1 935 - Cernăuţi), 
fost mitropolit al Bucovinei, profesor la Facultatea de teologie din Cernăuţi, 
funcţionar şi bibliotecar la Bibl ioteca Universităţii, iar din 1 9 1 8  director al acesteia. 
A scris studii teologice în l imba română şi  germană, a luat parte la congrese şi 
întruniri bisericeşti în ţară şi peste hotare, a fost colaborator al unor reviste de 
specialitate. La B.A.R .  sunt înregistrate 1 3  lucrări semnate de Nectarie Cotlarciuc4 . 

Din 1 4  octombrie 1 922, timp de opt ani ,  a fost director Constantin 
Mandicevschi ( 1 859, Bahrineşti, jud. Rădăuţi - 1 4  decembrie 1 933) .  Absolvent de 
facultate cu examen de absolutoriu,  C. Mandicevschi a fost profesor secundar între 
1 884 şi \ 896. Între 1 896-1 9 1 8  a fost directorul Şcoli i Reale Ortodoxe din Cernăuţi 
(viitorul l iceu "Mitropolit Silvestru") .  Între 1 90 l şi 1 9 1 8  a fost şi membru în 
consi l iul şcolar al Bucovinei, iar între 1 908- 1 9 1 4, i nspector general şcolar pentru 
şcol i le româneşti din Bucovina. Între \ 9 1 9- 1 922 a fost director general la 
lnstrucţiune5 . La B.A.R. se află o lucrare semnată de C. Mandicevschi :  Sistemul de 
control /a Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, extras din "Junimea Literară", XX, 
\-41 1 93 1 ,  Cernăuţi. Eugen Păunel, predecesorul său, citează următoarele lucrări 
semnate de C. Mandicevschi :  Influenţe geografice asupra dezvoltării culturale a 
vechiului Orient ("Anuarul Liceului din Suceava", 1 885), Întemeierea Bibliotecii 
Ţării (,,J unimea Literară", XX, 1 93 1 ,  p. 259-282) .  La Bibl ioteca Universităţii 
cernăuţene se păstrează şi două manuscrise: Înzestrarea bibliotecii cu cărţi 
româneşti ( \ 924) şi Traficul cu dublete. 

� Emil Satco, Ioan Pânzar, Dicţionar de literatură - Bucol•ina, Suceava, 1 993;  Mircea 
Păcurariu. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. voi . I I I .  Bucureşti ,  1 98 1 .  

� Emil Satco, Mandice1•schi - o familie de muzicieni români, " Suceava. Anuarul Muzeului 
Bucovinei". XVI I ,  XVIII ,  XIX, 1 990, 199 1 ,  1 992. 
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În necrologul publicat de Eugen 1. Păunel în "Codrul Cosminului
" 

se aduc 

elogi i  activităţii de o v iaţă predecesorului  său, rel iefându-se meritele lui 

C .  Mandicevschi ca d irector al Bibl iotec i i  cernăuţene ş i  rolul lui în promovarea 

unei colaborări internaţionale între toate bibliotecile din ţări le civi l izate (cu acest 

pri lej C. Mandicevschi va trimite un memoriu comisiei de cooperare 

internaţională de pe lângă Societatea Naţiuni lor). C .  Mandicevschi s-a ocupat de 

realizări le administraţiei româneşti la bibl ioteca cernăuţeană, arătând cât de 

important a fost aportul naţional românesc la îmbogăţirea colecţi i lor ş i  la reforma 

administrativă. Un rezumat al acestui manuscris a apărut în revista "Zentralblatt 

fur B ibl iothekswesen 48" (Leipzig, 1 93 1 ) .  Eugen /. Păunel era de părere că 

memorii le şi rapoartele lui C .  Mandicevschi din perioada directoratului  său, 

adunate şi publicate într-o revistă de specialitate, ar constitui o contribuţie foarte 

instructivă la discutarea problemelor de organizare a bibl ioteci lor din ţară şi  

străinătate. 
Despre cel de al treilea director al Bibl iotecii Universităţi i din Cernăuţi s-a 

pub l icat un documentat studiu, semnat de D. Vatamaniuc, Eugen /. Păunel şi 
activitatea sa (,,Analele Bucovinei", 1, nr.2, 1 994 ), autorul considerându-1 cel mai 

de seamă specialist bucovinean care a activat ca bibliotecar. Eugen I .  Păunel 

( 1 888,  V iena - 1 966 Dah1au, Germania) , a fost doctor în filosofie în 1 9 1 1 ,  numit 

la Bib l ioteca Universităţi i din Viena în 1 9 1 2, devine apoi secretar al Comi siei 
pentru l ich idare din Viena ( 1 9 1 9- 1 92 1 ), viceconsul regal al României  la Viena 

între 1 92 1  şi 1 930, iar din 1 930, director al B iblioteci i  Universităţi i cernăuţene. 

Surprins la Cernăuţi de evenimentele din 28 iunie 1 940, E. Păunel pleacă în 

Germania, unde desfăşoară o remarcabi lă activitate ştiinţifică. Eugen Păunel şi-a 

adus o contribuţie importantă la elaborarea Bibliographie zur Landeskunde der 

Bukowina alcătuită de Erich Beck, care, în Prefaţă, îi mulţumeşte lu i  E. Păunel 
pentru îndrumările date şi  pentru ajutorul permanent fără de care nu ar fi fost 

pos ibi lă apariţia acestui volum. 

Eugen Păunel a fost unul dintre cei mai prolifici salariaţi ai Bibl iotec i i  

cernăuţene. El a alcătuit rapoarte oficiale despre situaţia bibl iotec i i ,  organ izarea 

ei, a prezentat studii în legătură cu Eminescu, Viktor Umlauff von Frankwe l l ,  

Ştefan Micul i ,  Constantin Mandicevschi, Ion Bianu, Vasi le Alecsandri .  E .  Păunel 

a scris şi despre călătorii străini care au trecut prin ţara noastră: H.C. Anderscn, 
C.O.L. von Arnim, Hermann Puck1er - Muskau, F. Gril lparzer, Johann Friedel ; a 
studiat stampele şi acuarelele bucovinene ale lui Franz Jaschke, opera lu i  

Epaminonda Bucevschi, a prezentat expoziţii de carte care au avut loc  la 
Cernăuţi . 

Şi în Germania E. Păunel a publicat lucrări de mare valoare şti inţifică (Die 
Staatsbibliothek zu Berlin, 1661-1981) .  
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La B.A .R. se pot consulta 25 de lucrări semnate de E. Păunel. 
În timpul celui de al doilea război mondial director al Biblioteci i  Universitare 

din Cernăuţi a fost cunoscutul i storic bucovinean Teodor Balan, care fusese şi 
di rector al Arhivelor Statului din Cernăuţi6. 

Primul subdirector al B ibl ioteci i  Universităţi i din Cernăuţi a fost Robert 
C lement. care a susţinut în anii 1 877 şi 1 888 examenele de maturitate şi capacitate, 
fi i nd din 1 89 1  bibliotecar la Facultatea de Teologie şi apoi, din 1 9 1 8, subdirector la 
instituţia amintită mai sus. 

Din iul ie 1 930 subdirector a fost Cornel ia Simionovici ( 1 899, Cernăuţi), 
doctor în fi losofie în 1 924, funcţionară auxi l iară la bibliotecă ( 1 920), bibliotecară 
asistentă ( 1 92 1  ), suplinitoare la catedra de istoria artelor a Facultăţii de Fi losofie şi 
Litere ( 1 927). 

B ibl iotecarii aveau mai multe grade: bibliotecar el .  1, el . a 11-a, bibliotecari şi 
bibl iotecari asistenţi .  

B ib liotecar el .  1 a fost Mardarie Cerlinca ( 1 885,  Sf. I l ie, jud. Suceava). În 
1 906 susţine examenul de maturitate, în 1 9 1 4  devine doctor în teologie, obţine 
d iploma de capacitate pentru religie în învăţământul secundar, profesor secundar 
între 1 9 1 4  şi 1 9 1 9 . La Bibl ioteca Universităţi i cernăuţene a funcţionat din 1 9 1 9 . La 
B .A . R .  se găseşte o singură lucrare semnată de M. Cerlinca. 

La 1 5  ianuarie 1 924 a decedat prim-bibliotecarul Iona Ronguş, care a lucrat 
vreme de 45 ani .  

B ib liotecari e l .  a II-a au fost: Claudiu Percec, Eleonora Isopescu ş i  Irina 
Pihuleac. 

C laudiu Percec ( 1 89 1 ,  Vrânceni, jud. Cernăuţi) a susţinut examenul de 
maturitate în 1 909, iar în 1 9 1 4  obţine doctoratul în filosofie. A funcţionat ca 
profesor secundar la Gherla, iar din 1 9 1 9  devine bibliotecar asistent. Din 1920 a 
activat ca bibliotecar el .  a II-a la Bibl ioteca Universităţii din Cernăuţi . 

Eleonora lsopescu ( 1 892, Cernăuţi) obţine examenul de maturitate în 1 909, 
între 1 9 1 5- 1 92 1  a activat ca profesor la Liceul de Fete din Suceava, în 1 922 
susţine examenul de capacitate pentru învăţământul secundar. În  serviciul 
bib lioteci i  cernăuţene activează din 1 92 1 .  

Irina Pihuleac ( 1 892, Cernăuţi - 1 958, V iena), obţine examenul de maturitate 
în 1 9 1 3 , doctoratul în fi losofie în 1 9 1 9. În serviciul bibl iotec i i  intră din 1 920, 
parcurgând treptele de voluntară, bibliotecară asistentă, b ibl iotecară şi bibliotecară 
el . a II-a. La B.A.R. se găseşte o lucrare semnată de Irina Pihuleac, la care vom 
face referiri în acest studiu. 

6 Despre activitatea lui T. Balan vezi articolul Facilitatea de Filosofie şi Litere din Cernăuţi, 
.,Analele Bucovinei", V, 1 997, nr. 2; Vasile Gh. Miron, Teodor Balan, "Suceava. Anuarul Muzeului 
J ud.:tean··. XI - XII, 1 984 - 1 985. 
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Bibliotecarii asistenţi (subbibliotecari) 

Ştefan Motrescu ( 1 887, Motra) promovează examenul de capacitate în 1907, 
termină cursurile Facultăţii de Drept, este locotenent activ, agronom, referent 
statistic pe lângă Prefectura judeţu lui Rădăuţi. Din 1 924 este bibliotecar asi stent. 

Ovidiu Percec ( 1 895,  Vrânceni ,  Cernăuţi), cu examenul de maturitate în 
1 9 1 5 , absolutoriul Facultăţii de Teologie în 1 9 19  şi cu l icenţa în teologie în 1 924, 
an în care a i ntrat şi în serviciul bibl ioteci i .  

V lad Bănăţeanu ( 1 900, Timişoara - 1 963, Bucureşti) s-a remarcat în 
domeniul învăţământului superior românesc. La Cernăuţi a fost conferenţiar l iber 
doctor în l i tere şi drept, cu studii de special itate la Paris, Dubl in şi Londra. bin 
1 924 intră în serviciul biblioteci i  cernăuţene. 

Ceslav Ambrojevici  ( 1 900, Noua Sul iţă, jud. Hotin - 1 954, Sibiu),  cu studii 
un iversitare şi  doctorat la Universitatea din Cernăuţi, conferenţiar l iber la 
Facultatea de Ştiinţe, bibliotecar asistent din 1 930. 

Aurelia Piţu l  ( 1 898, Pătrăuţi pe Siret, jud. Storoj ineţ), cu bacalaureat obţinut 
în 1 9 1 8  şi l icenţă în şti inţe în 1 923 la Cernăuţi . A fost profesor secundar şi 
bibliotecar asistent între 1 924-1 928. 

Elpidi for Panciuc ( 1 894, Mămăieştii Noi, jud. Cernăuţi), doctor în filosofie la 
Cernăuţi ( 1 925), translator paleograf la Comisia Arhivelor Statului .  Din 1 927 este 
bibl iotecar asistent. 

Maria Alexandrescu-Lorber ( 1 898), obţine bacalaureatul la Liceul Real în 
1 9 1 8, doctoratul în l itere în 1 925, an din care va funcţiona ca bibl iotecar asistent. 

Stela Ştefanovici ( 1 90 1 ,  Banila pe Siret, jud. Storoj ineţ), doctor în l itere în 
1 924, apoi profesor secundar. Activitatea la bibiloteca şi-a început-o ca funcţionară 
ştiinţifică voluntară ( 1 934), apoi fiind bibilotecar asistent. 

Funcţionară şti inţifică voluntară a fost la început şi N icul ina Lupăşteanu
Procopovici ( 1 9 1 1 ,  Cernăuţi), l icenţiată în drept ( 1 923) şi din 1 926 numită 
bibliotecară asistentă. 

N icolae Hurmuzachi ( 1 9 1 5, Viena), l icenţiat în drept, funcţiona în noiembrie 
1 937 ca bibilotecar asisitent. 

Ne este cunoscut numele unui singur arhivar, Franz Rduch-Rauch? ( 1 886, 
Liov ), cu examen de maturitate obţinut în 1 905 şi doctor în drept din 1 9 1 9. A fost 
voluntar la bibl iotecă din 1 922, apoi custode şi, din 1 925,  arhivar. 

Din rândurile personalului şti inţific al b iblioteci i  făceau parte şi publiciştii, 
lucrările lor figurând la B.A.R., mai greu de depistat fiind contribuţi i le lor apărute 
în periodicele vremii .  

Ne oprim asupra lucrări i semnată de Irina Pihuleac. În anul 1 940 autoarea 
părăseşte România, ajungând bibilotecară la Biblioteca Naţională Austriacă din 
V iena, unde a publ icat în revista "Biblos", în 1 959 studiul Das rumanische 
Bibilothekwesen. Eine Skizze seiner Geschichte. Autoarea realizează o istorie a 
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bibi lotecilor româneşti, studiul său stârnind un mare interes, cu atât mai mult, cu 
cât în mediul german nu exista nici o lucrare de acest fel .  Autoarea remarcă faptul 
că, până la izbucnirea celui de al doilea război mondial, bibliotec i le româneşti s-au 
bucurat de o dezvoltare favorabi lă, bibl iotecomania fi ind condusă după princ ipi i  
moderne. Autoarea face comparaţii interesante între bibliotecile universitare din 
laşi, Cluj ş i  Cernăuţi. Josef Stummvoll ,  directorul bibl iotec i i  austriece. a notat în 
prefaţa acestui studiu că Bibl ioteca Naţională Austriacă a întreţinut mereu legături 
cu instituţ i i le simi lare din răsăritul european şi apreciază, din acest punct de vedere, 
drept valoroasă contribuţia Irinei Pihuleac. Mardarie Cerlinca a publ icat în ziare şi 
rev iste diferite studi i ,  iar în "Candela" a apărut, în extras, un studiu despre 
B iblioteca Facultăţii de Teologie din Cernăuţi. A mai publicat Catalogul pentru 
limba română de la Biblioteca Universităţii, Expoziţia pedagogică de la bibliotecă, 
20 ani de la moartea lui ion Grămadă (în revista "Glasul Bucovinei") .  

Elpidifor Panciuc a publicat Un document al vremurilor triste, Bibliografia 
revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan (Opere consacrate revoluţiei, Iconografie 
din istoria revoluţiei, revoluţia şi eroii ei în poezia română şi folclor). În 
"Deutsche Tagespost" din anul 1 940 a publicat Aus a/ten Bukowiner Zeiten. Zwei 
Buchenlander Dichterfreunde: Fedkowicz und neubauer - was vergilbte Papiere 
erzahlen. 

Personalul biblioteci i a fost prezent şi în viaţa culturală a cetăţi i  şi la diferite 
cursuri care s-au organizat la Cernăuţi. Astfel ,  în 1 937 a fost organizat la Cernăuţi 
un subcentru de pregătire tehnică profesional-administrativă. Eugen Păunel a fost 
însărcinat să ţină cursuri din domeniul bibl ioteconomiei .  În acest context el a 
insistat mai mult asupra problemelor legate de biblioteci le populare. Subiectele 
tratate au fost: istoricul cărţii şi tiparului, istoricul biblioteci lor popu lare din 
străinătate şi din ţară, organizarea bibl ioteci lor populare. Peste 300 de cursanţi au 
luat parte la aceste cursuri, ţinute în trei serii, între I l  februarie ş i  1 apri l ie 1 937.  
Îmbucurător a fost faptul că s-au comunicat elemente de bibliotecomanie unui 
număr rid icat de auditori, care aveau o pregătire superioară. În afară de aceasta, 
cursanţii subcentrului, fiind ajutaţi de Eugen Păunel şi de funcţionarii superiori ai 
bibliotecii ,  au lucrat în sala de lectură a acestei instituţi i .  

În anul 1 938 Eugen Păunel a ţinut pentru bibliotecari un curs despre: 
"Drumul cărţi i de la l ibrar la bibliotecă" cu următoarele teme: Fondurile, localul, 
mobil ierul şi administrarea bibl iotecii , Achiziţionarea, inventarierea şi aşezarea în 
rafturi a cărţilor; Catalogarea, folosirea şi împrumutarea lor. E. Păunel a vorbit şi 
despre "B ibl iografia monografii lor sociologice şi istorico-geografice săteşti", 
referindu-se la: Bibliografia Bucovinei, Bil?liografia nordului Basarabiei. 
B ibliografia nordului Moldovei .  

Anterior acestor activităţi, Eugen Păunel ţinuse cursuri organ izate de 
Societatea pentru C ultura şi Literatura Română în Bucov ina în anul 1 93 4 .  Aici a 
confercnţiat despre organizarea bibliotec i lor populare. În fehruarie 1 93 7  a susţinut 
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o conferinţă despre începuturile tiparului până la apariţia incunabulelor. Mardarie 
Cerl ina a prezentat îndrumări practice pentru organizarea bibliotecilor populare la 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Ceslav Ambrijevic i a 
susţinut conferinţe la Universitatea din Varşovia şi la Soc ietatea Arheologică din 
capitala Poloniei despre: Probleme muzeologice, Preistoria, sistemul ,  metodologia 
şi raportul ei cu alte ştiinţe l imitrofe, Paleol iticul superior al nordului României 7 .  

Referirile la  activ itatea publicistică şi  culturală a celor ce au condus 
biblioteca cernăuţeană nu sunt complete. Pentru o documentare completă ar trebui 
cercetate toate periodicele vremii .  

La 2 5  mai 1 938, Ion 1 .  Nistor a ţinut l a  Radio Bucureşti o conferinţă despre 
Biblioteca Universităţi i din Cernăuţi, subl ini ind importanţa achiziţionării de carte. 
Amintind de mari le bibl ioteci din ţară, Bibl ioteca Academiei, bibl iotecile 
universitare din Cernăuţi, Cluj ,  Iaşi, Ion 1 .  Nistor arăta că originea biblioteci i  
cernăuţene este cea mai interesantă, atât prin vechimea ei cât şi prin felul cum a 
luat ea fiinţă. Deşi Cernăuţi i ,  capitala Bucovinei, era unul din cele mai avansate 
centre ale culturi i  apusene în răsărit, totuşi, la un moment dat, bibl iotec i le 
aşezămintelor de învăţământ se aflau într-o stare modestă. La Liceul din Cernăuţi 
se înjghebase o m ică bibl iotecă, din iniţiativa cărturari lor români autohtoni, iubitori 
de carte şi învăţătură. Aici nu se găseau cărţi româneşti .  I .G. Sbiera nota: "Dorita 
bibliotecă s-a înfi inţat sub administraţia mea, în anul 1 857, cu un număr mic de 
cărţi, parte cumpărate pe nişte bani adunaţi de la studenţi, parte dăruite de către uni i  
binevoitori". Bibl ioteca Universităţii îşi  avea origin i le în Biblioteca Ţări i ,  care s-a 
deschis la C�!măuţi la 29 septembrie 1 852.  La înfi inţarea acestei bibl ioteci 
contribuţia român ilor a fost esenţială, iar în fruntea ei s-au aflat Iacob Micu l i ,  
Eusebie Popovici, I .G. Sbiera etc. Această bibliotecă a constituit baza bibl iotec i i  
universitare, prin cele 15  544 volume puse la dispoziţia universităţii nou înfi inţată. 
În articolu 1 Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, publicat în anul 1 930 în 
calendarul "Glasul Bucovinei'', se aprecia că această bibliotecă era cea mai bine 
organizată bibl iotecă din România, în ceea ce priveşte sistemul modern de control 
şi sistemul catalogări i .  Bibl ioteca avea relaţii de schimb şi împrumut cu toate 
bibliotecile din ţară şi cu unele din străinătate. 

În afară de conferinţele publ ice, o altă formă de man ifestare culturală era cea 
a organ izării unor expoziţi i  tematice, la diferite ocazi i ,  cataloagele-manuscris 
păstrându-se în arhiva bibliotecii .  

Trebuie subliniat faptul că aveau loc expoziţii de cărţi, periodice şi stampe. 
prin acestea făcându-se propagandă culturală, şti inţifică naţională şi internaţională. 
Tematica era diferită, expoziţi i le se organ izau în mod unitar, avându-se în vedere şi 

7 Despre lucrările lui  Ceslav Ambrojevici şi Vlad Rănl!.\canu am scris în articolele despre 

Facultă\i le de Ştiin\e şi Filosofie şi Litere, publicate în numerele anterioare ale n:vistci .. Analele 
Bucovinei". 
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problemele regionale. Erau invitate să  participe la aceste expoziţi i ş i  biblioteci 
i nstituţi i  şi persoane particulare, care deţineau obiecte interesante din domeni i le ce 
urmau a fi expuse. 

În anul  1 935 ,  a avut loc expoziţia " 1 50 de ani de la revoluţia lui Horea. 
C loşca şi Crişan". cu expunerea unui număr mare de cărţi şi stampe contemporane 
�i moderne, din colecţia Universităţi i şi colecţii particulare, unele piese nefiind 
cunoscute până atunci în l iteratura de specialitate. Elpidifor Panciuc va publica în 
.,Codrul Cosminului" catalogul-manuscris al expoziţiei, completat şi cu titluri de 
cărţi şi articole apărute cu ocazia acestei aniversări .  În mai 1 935 ,  cu ocazia 
Săptămân i i  cărţi i ,  expoziţia a fost inaugurată în prezenţa lui Jan Seba, ministrul 
Cehoslovaciei la Bucureşti. O parte din obiectele expuse au fost alese din domeniul 
i storie i , l iteraturi i ş i  folclorului ceh şi  s lovac, precum şi  cărţi cu privire la relaţiile 
cu lturale şi pol itice dintre români, ceh i şi slovaci. Celelalte secţii au cuprins editi ile 
clasici lor români, opera lui Vasile Alecsandri şi scrieri le despre el, opera lui Ion 
Bianu şi hărţi istorice ale României .  Despre aceste manifestări, Eugen Păunel a 
scris în "Junimea literară". 

La 9 april ie 1 935 ,  s-a deschis Expoziţia "Săptămâni i  pedagogice", prezentând 
publ icului enciclopedii şi lexicoane pedagogice, opere cu privire la istoria 
pedagogiei universale, manuale şcolare româneşti vechi, reviste pedagogice 
bucovinene, opere le pedagogilor români contemporani, precum şi o colecţie de 
rev iste pedagogice moderne. Între 1 9  şi  2 1  april ie 1 936  a fost organizată o 
expoziţie închinată Congresului de şti inţe istorice, care avusese loc la Bucureşti şi 
ai cărui participanţi , în frunte cu Nicolae Iorga, au vizitat Universitatea din 
Cernăuţi . Expoziţia a fost organizată în colaborare cu Arhivele Statu lui din 
Cernăuţi, cuprinzând: carte istorică veche, carte istorică reprezentativă, istoria 
Bucovinei, opera profesorilor de istorie de la universitatea cemăuţeană, cărţi rare. 
În mai 1 936, de Ziua cărţ i i ,  expoziţia a fost consacrată cărţi i bisericeşti bucovinene. 
La 6 septembrie 1 936, cu prilejul Congresului general al învăţătorilor, care a avut 
loc la Cernăuţi, s-a inaugurat expoziţia în care au fost expuse lucrările din aprilie 
1 936, precum şi  volume rare despre istorie. La 29 apri l ie 1 937, a fost organizată o 
nouă expoziţie în legătură cu Săptămâna pedagogică cemăuţeană. Din nou au fost 
expuse enciclopedi i  ş i  lexicoane pedagogice, opere privind istoria pedagogiei 
universale, reviste pedagogice bucovinene, operele pedagogilor români 
contemporani ,  precum şi o colecţie de reviste pedagogice moderne. 

La 1 5  noiembrie 1 937, s-a inaugurat o expoziţie de cărţi, pictură şi industrie 
casn ică cu ocazia promovării ca Doctor honoris causa a Universităţii cernăuţene a 
principelui moştenitor al Suediei, Gustav Adolf. Bucovina era prezentă prin cărţi şi 
albume, covoare, costume popu lare şi broderi i  naţionale, artă populară. Cu pri lejul 
inaugurări i  la Cernăuţi, de către ambasadorul Mari i Britani i  la Bucureşti, a 
Societăţi i anglo-române, s-a organizat o expozi�e de lucrări de literatură, geografie 
şi istorie engleză, scrieri româneşti despre legături le anglo-române. 
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Activitatea interioară a bibliotecii 

În perioada austriacă directori i Bibl iotecii Universităţii cernăuţene au fost: 
Karl Reifenkugel ( 1 875- 1 903), dr. lohann Polek ( 1 903- 1 9 1 3  ), un asiduu cercetător 
al cu lturii bucovinene şi dr. Friedrich Boumhackl ( 1 9 1 3- 1 9 1 9). Funcţiona şi o 
comisie formată din rectorul universităţi i, directorul bibl iotecii şi câte un 
reprezentant al celor patru facultăţi, care analiza activitatea bibl iotecii. Astfel, ca 
reprezentanţi ai facultăţilor, au activat în cursul anilor: Vasile Tarnavschi, Anastase 
Ştefănescu Galaţi, I l ie Bacinschi, Constantin Brătescu, Ioan Prelipcean, Simeon Reti, 
Max Hacman, Constantin Pârvulescu, Domiţian Spânu, Dimitrie Gălăşescu-Pyk, 
Constantin Spulber, Vasile Grecu etc. La bibl iotecă se ţineau şedinţe profesionale 
cu personalul şti inţific. Astfel, între 29 octombrie 1 936 şi 24 iunie 1 937 s-au ţinut 
şapte şedinţe de acest tip. 

Colecţi i le biblioteci i au crescut în decursul ani lor. Biblioteca Ţării, 
inaugurată la 22 septembrie 1 852 cu 2 000 de volume strânse, după cum a remarcat 
C .  Loghin, prin străduinţa şi spiritul de jertfă al boierilor români bucovineni şi cu 
concursul cercuri lor intelectuale din Moldova şi a clerului ortodox bucovinean, a 
ajuns în 1 875 la 1 5  544 volume, acestea constituind baza bibliotecii centrale a 
Universităţii cernăuţene. În iunie 1 9 1 8  biblioteca avea 230 928 volume, la 
1 octombrie 1 935 ,  numărul crescuse la 420 140, iar din studiul Irinei Pihuleac 
aflăm că în iunie 1 940 bibl ioteca centrală avea peste o jumătate de mil ion volume. 

În perioada interbelică, stăpânirea românească a avut o atitudine patriotică 
faţă de bibl ioteca universităţii ,  prin instituirea depozitu lui legal şi pentru bibl ioteca 
cernăuţeană. Prin legea din 27 noiembrie 1 922 toate tipografiile din România erau 
obligate să trimită gratuit marilor biblioteci din ţară câte două exemplare din orice 
tipăritură, ca depozit legal .  În felul  acesta bibl ioteca cernăuţeană a putut deveni şi 
ea o oglindă fidelă a mişcării editoriale din România. Creşterea numărului cărţilor 
s-a real izat şi prin acte de cumpărare, donaţii (inclusiv de manuscrise). La 
30 septembrie 1 936, erau înregistrate 435 788 de volume (fără dublete), dintre care 
româneşti 1 53 755.  La 20 septembrie 1 938, existau în depozit 472 373 volume, fără 
dubletcle din u ltimi i 1 2  ani, dintre care 1 84 2 1 5  erau cărţi româneşti. Cărţi vech i, 
tipărite între 1 474 şi 1 532 erau în număr de 78 (29 incunabule), cea mai veche carte 
fiind un Codex Justiniani lmperatores repetitae praelectionibus cum glossis 
(Norimburgae, 1 4  75) .  Cărţi româneşti, tipărite până în 1 830, erau 86, volumele cele 
mai preţioase fiind: Psaltirea lui Coresi ( 1 577), Psaltirea de se zice cântarea a 
fericitului proroc şi împărat David (Bălgrad - Alba-Iul ia, 1 65 1 )  şi Pravoslavnica 
mărturisi re, traducere de Radu Greceanu (Buzău, 1 691  ). Manuscrise erau în număr 
de 489 (în 1 926 erau 2 1  0). Manuscrisul latin cel mai vechi era un fragment din 
operele Sf. Ieronim, scris în sec. al XI II-lea, iar manuscrisele s lavone cele mai 
vech i erau şase secvenţe de mineie de la începutul sec. al XVI- lea de la Mănăstirea 
bucov ineană Sf. Il ie. 
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În anul universitar 1 93 7/ 1 928 situaţia periodicelor era următoarea: ziare -
1 028

.._ 
reviste - 853, publ icaţi i oficiale - buletinele judeţelor, municipi i lor etc. -

1 67 .  In total , puteau fi citite 2 248 de periodice. Ziarele erau publ icate în l i mbile: 
română, bulgară, franceză, germană, polonă, ucraineană, idiş, italiană, armeană. 
greacă, albaneză şi esperanto. Unele ziare erau bi- sau tril ingve. Revistele erau 
scrise în l imbile: română, bulgară, franceză, germană, rusă, idiş etc., unele fiind 
bi l ingve, tril ingve sau chiar în patru limbi. Publ icaţ i i le oficiale erau în l imba 
română sau bil ingve. În categoria periodicelor nu au fost incluse tipăriturile, care 
nu apăreau la o dată fixă, ca de exemplu "Biblioteca pentru toţi", calendarele, 
almanahuri le, dările de seamă etc. 

O muncă dificilă şi de mare răspundere era cea de clasificare, sistematizare şi 
fişare, pentru ca biblioteca să poată funcţiona în bune condiţi i .  

Constantin Loghin nota în  monografia sa  Cernăuţii ( 1 93 6) că biblioteca 
dispunea de următoarele cataloage: catalogul alfabetic, printre fişele căruia erau 
intercalate şi fişele privind cărţile despre Bucovina, existente în alte colecţii 
bucovinene, catalogul metodic, precum şi catalogul topografic de orientare cu 
aşezarea cărţi lor pe special ităţi . 

Catalogul alfabetic, pe fişe, catalogul principal, fundamental, cuprindea. în 
1 933/1 934 aproximativ 367 000 fişe în 600 fişiere. Se întocmeau şi fişe alfabetice 
separate şi pentru articole cuprinse în diferite anuare, buletine şti inţifice, scrieri 
omagiale etc., ca şi când ar fi fost vorba de cărţi apărute recent. Catalogul alfabetic 
îndepl inea şi funcţia de catalog co lectiv şi centru de documentare a cărţi lor ce se 
găseau în bibl iotecile publice din Bucovina, în special cele ale facultăţilor şi 
seminari i lor un iversitare. Până la data respectivă fuseseră incluse fişele Facultăţii 
de Teologie şi se continua cu Facultatea de Drept. 

În ceea ce priveşte catalogul metodic (sistematic), sistemul de clasare a fost 
ales separat pentru fiecare domeniu şti inţific, în funcţie de s ituaţia lui la date 
respectivă, folosindu-se bibliografii le, manualele şi lucrările de sinteză cele mai 
moderne. De exemplu, sistemul alcătu it de C. Hartwig pentru Universitatea din 
Hal le, cu modificări le i ntroduse la B.A.R., servea drept călăuză la începutul 
operaţiei de clasare. Formularea definitivă diferă însă de acest model .  Pentru cărţile 
cu profil juridic, modelul a fost biblioteca lu i  Reichsgericht din Leipzig. La 
l iteratură, modelul de clasare era împrumutat din Goedeke, Lanson, Adamescu şi 
bibliografia din "Dacoromania". La istorie, ghid a fost Ioachim 1 .  Crăciun şi 

"Revista istorică română". În 1 9331 1 934 au fost clasate fişele din domeniul l imbii 
şi l iteraturii franceze, germane, italiene şi române (ultima cu I l  fişiere}, al 
soc iologiei, şti inţelor naturale (paleontologia, geologia) şi al geografiei României. 

1 40 de cataloage topografice (de orientare) stăteau la dispoziţia cititorilor în 
sala de lectură, ele fiind o oglindă fidelă a aşezării cărţi lor în depozitele săl ilor de 
lectură, unde erau plasate pe specialităţi . 
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Existau cataloage auxiliare şi registre. Catalogul administrativ al periodicelor 
cuprindea indicaţi i mai amănunţite cu privire la intrarea numerelor recente ale 
revistelor şi fascicolelor până la completarea lor în volum, când urmau a fi trecute 
în fişele alfabetice. Aceste catalog, întocmit pe fişe, servea drept control pentru 
periodicele provenite din depozitul legal. O anexă era şi catalogul pe fişe al 
tipografii lor d in  România, care trimiteau exemplarele depozitului  legal . 
Imprimatele se înregistrau înainte de a fi catalogate în registrele de intrare 
(inventarele), după următoarele categori i :  cărţi cumpărate, donaţi i ,  depozit legal, 
dublete. 

Lucrările bibliografice au fost numeroase. Pentru a evidenţia cărţile de o 
deosebită valoare artistică, educativă sau şti inţifică, s-a redactat un catalog special 
pe fişe de format redus. De asemenea, din 1 933, s-a întocmit, tot pe fişe de format 
redus, un catalog al bibliografiei bibl iografiilor româneşti, la baza lui stând 
indicaţi i le din bibl iografiile curente, completate cu apariţi i le de l ibrărie mai noi şi 
cu articole din reviste. Condicele II şi III cuprindeau publicitatea bănci lor ş i  a 
societăţilor. Să mai notăm că biblioteca avea şi o colecţie de foi volante. 

În decursul ani lor au fost incluse în catalogul alfabetic, cu noua c lasificare, 
cărţ i le din fondul Biblioteci i  Ţări i .  Prin aceasta, frumoasele şi venerabilele colecţii 
ale acestei biblioteci au devenit accesibile publ icului .  La fel şi B ibl ioteca Facultăţ i i  
de Drept, a seminarului de istorie a românilor (3300 volume), de bizantinolog ic. 
l iteratură română modernă şi folclor. 

Cataloagele metodice au fost atent aranjate, ca de exemplu fişierele în 
legătură cu fi lologia germană, istoria români lor, şti inţele auxi l iare ale istorie i ,  
istoria un iversală, botanica, pedagogia, slavistica, literatura şi filologia clasică, 
istoria culturală, istoria evului antic şi mediu, istoria artelor, zoologia, 
orientali stica, antropologia şi teologia (teologia pastorală, exegetica, u rmând a fi 
clasate definitiv dogmatica, morale şi i storia bisericească). Catalogul metodic 
pentru istorie, clasat complet la zi după sistemul Hartwig, a fost transformat, după 
un nou sistem de cuvinte-titlu, devenind un catalog dicţionar, din care, în 
1 936/ 1 937  se pusese doar fişierul pentru istoria români lor. Din domen iul istoriei 
l iteraturi i şi fi lologiei a fost lucrat catalogul de l iteratură comparată şi s-a început 
clasarea fişelor pentru l imba şi l iteratura elină şi latina medievală, filologie 
olandeză şi scandinavă, apoi a celor din şti inţele preistoriei şi a paleoantropologie i .  

Revizuirea colecţii lor a început în vara anului 1 934.  Până la 1 noiembrie au 
fost revizuite 66 cataloage cu 1 2 1  808 volume. 

Date exacte în legătură cu dezvoltarea biblioteci i  se pot găsi în anuarc lc 
universităţi i din perioada interbelică. În 20 de ani de stăpânire românească fondul 
de carte s-a mărit de peste două ori. De la 230 928 volume în 1 9 1 8  s-a ajuns, după 
cum ne-a informat Irina Pihuleac, ca în anul 1 940 bibl ioteca să aibă peste 500 000 
volume. Aceasta în afară de cele aproape 1 00 000 volume ale facultăţi lor Ş I  
seminari i lor. 
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Î n  anuarele Universităţii din Cernăuţi s-au publ icat ş i  titlurile celor mai 
i mportante achiziţi i din perioada interbelică. Sunt zeci de pagini de ritluri, care 
dovedesc grija autorităţi lor de atunci pentru dezvoltarea potenţialului universităţi i .  
Aceste pagini reprezintă pentru noi ,  acum după o jumătate de secol, o mărturie 
scrisă a ceea ce s-a înfăptuit între ani i  1 9 1 9- 1 940 la Cernăuţi . Bibl ioteca centrală a 
t 1n iversităţ i i  devenise o puternică c itadelă ştiinţifică, munca bibl iotecarilor fi ind o 
muncă de înaltă răspundere şti inţifică. 

Pentru buna funcţionare a bibl iotecii s-a înfiinţat şi un ate lier propriu de 
lcgătorie de cărţi .  

Ach iziţi i importante au fost şi cele efectuate de la anitcariate ş i  donaţ i i le 
ven ite din străinătate. Vom numi acum câteva instituţii donatoare: Societatea Ligii 
Naţiuni lor, Ministerul de Externe francez, Deutschauslandischer Buchtausch 
(Berl in), Legaţia Japoniei, Consulatul German (Cernăuţi), diferite academi i  din 
Amsterdam, K iev, Cracovia, Leipzig, Praga, Washington, Moscova şi  Sofia, 
Carnegie Endowmwent for International Peace (Washington), S mithsonian 
Institute, Universităţile din Atena, Basel, Berna, Bratislava, Breslau, Brno, 
Bruxel les, Budapesta, Heidelberg, Innsbruk, Haga, Leipzig, Li l le, Londra, Lyon, 
Madison, Oslo, Perugia, Paris, Praga, Riga, Tartu, Upsala, Urbino, V iena, 
Wisconsin, Yale, Bibl ioteca Naţională (Bogata), Reichsamt fur Wetterdienst 
( Berl in), Institutul de Meteorologie (Biet), Institutul Ucrainean Şti inţific 
(Varşovia), Societas pro fauna et flora fennica (Helsinki), Observatorul 
(Budapesta), Ruskij avobodnij univers (Praga), Deutsche Akademisccher 
Auslandsdienst (Berlin), Consulatul Cehoslovac (Galaţi), Ministerul de Interne 
( Polonia), Consulatul Polonez (Cernăuţi), Ministerul Polonez al Instrucţiei, 
Mitropol ia Ortodoxă (Varşovia), Universităţile din Berl in, Bloomington, 
Cambridge, Chicago, Cordoba (Argentina), Freiburg/Breisgau, Granada, Hamburg, 
Karlsruhe, Konigsberg, Lausanne, Leiden, Lvov, Neuchatel, New-Haven, Oxford, 
Sapporo (Japonia), Tokio, Varşovia, Kokusa Bunka, Shin-Council (Londra), 
Pol itehnica (Bucureşti), Un ion des societes savantes polonaises (Lvov), 
Observatorul Seismologic (Budapesta), Instituts of phys. And chem. Research 
(Tokio), Towarazystro naukowe (Varşovia), Brid'astronomie (Bruxel les), 
Ukrainski instytut naukowy (Varşovia), The Universities (Chicago), Association 
msse pour les recherches scientifiques (Praga), Association yougoslave du droit 
international (Belgrad), Commision central pro monumente Jose Marti (Havana), 
Grădina Botanică (Bacu), Nederlandsche meteor. Institut (Den Bi lt), Reale Institute 
veneto da scienza, Institutul social român (Bucureşti), Statistisches Landesamt 
(Danzig), Library of Congres (Washington), Rada zwiazka bibliotekarzu polschi 
(Varşovia), Societe des amis  du Musee (Paris), Society of medical Hydrology 
( Londra), Societe topographyque de Polognc (sectia Opatow),  Towarzystwo 
naukowc (Lvov), Towarzystwo lekarsk ic (Var�uv ia) şi  multe altele. Am prezentat 
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această l istă de donatori, foarte lungă, pentru a sublinia multitudinea legăturilor ce 
le-a avut bibl ioteca universitară cernăuţeană în perioada interbel ică. 

B ibl ioteca a fost cercetată de profesori universitari, profesori secundari, 
învăţători, medici ,  avocaţi, preoţi, funcţionari, şefi de întreprinderi, de alţi 
intelectuali şi, evident, de studenţi şi chiar elevi. 

Cereri de împrumut de cărţi au venit din ţară şi străinătate . Astfel, au 
împrumutat: Bibl ioteca Academiei Române, bibl iotecile universităţi lor din Cluj,  
laşi ,  V iena, Basel, Leipzig, Lvov, l icee din ţară, diferite institute. La rândul ei ,  
biblioteca cernăuţeană a sol icitat împrumuturi de la biblioteci le universitare din 
ţară şi  străinătate (Viena, Roma, Florenţa) etc. S-a înregistrat un uti l  schimb de 
publicaţi i ,  care a dovedit că biblioteca universitară cernăuţeană se afla la un nivel 
european . 

Acum vom prezenta câteva date despre Biblioteca Facultăţii de Teologie din 
Cernăuţi, folosindu-ne de lucrarea semnată de Simeon Reli ,  Facultatea de Teologie 
din Cernăuţi. Scurt istoric, situaţie şi călăuză (Tipografia Mitropolit S ivestru, 
Cernăuţi, 1 943) .  Din cele aproximativ 33 000 de cărţi pe care le avea biblioteca 
înainte de iun ie 1 940, între 28 iunie 1 940 şi prima jumătate a anului 194 1 au fost 
d istruse sau pierdute cam 8 000 de volume. S. Reli citează câteva cărţi vechi, de o 
mare valoare cultural-istorică, care au fost prezentate la expoziţia din anul 1 942, 
organizată la Cernăuţi : 1 .  Cărţi teologice vechi - sec. al XVI-lea: Novum 
testamentum Graece (Argentorati, Strasburg, 1 524) ;  Canones sanctorum 
Apostolorum, conciliorum generalium et particularium . . .  Omnia comentariis. Th. 
Balsamonis explicata (Paris i is, 1 56 1 ); Beati loannis Damasceni opera omnia 
(Basi lae-Basel ,  1 575); Acta et scripta tehologorum Wittembergensium 
(Wittemberg, 1 584); 2. Cărţi teologice foarte rare, sec. XII şi XII I :  Biblia Sacri 
Polyglota, Ed. Brianus Waltonus (Londra, 1 653-1 657) - lucrare apărută în nouă 
limbi şi şase volume; Biblia Sacra Vulgatae Editionis (Bamberg, 1 653) ; loannes 
Chrisostomus, Opera omnia (Veneţia, 1 734); 3 .  Cărţi vechi româneşti din sec. al 
XVI I-lea: Carte românească de învăţătură (Cazania lui Varlaam), Iaşi, 1 643; Noul 
Testament sau Împăcarea cu legea nouă a lui Iisus Hristos. Drumul nostru 
(traducere S imeon Ştefan, Alba Iul ia, 1 648); Îndreptarea legii cu Dumnezau 
(Târgovişte, 1 652); Biblia lui Şerban Cantacuzino (Bucureşti, 1 688); Cărţi de o 
excepţională valoare şti inţifică şi istorica-rel igioasă, din sec. IV-XII, publicate în 
facsimi le l ito- şi fotografice: Menologio din Basilio (Codicele Vatican Grecesc, 
1613) ,  Torino, 1 907 : Die Malereien der Katakomben Roms (Joseph Wilpert, 
Freiburg in Breisgau, 1 903); Genesis von Wien (Hans Gerstinger, V iena, 1 93 1  ) ;  
Codex Argenteus Upsaliensis (un exemplar fototipic a l  celebrului Codex 
Argenteus, care se păstrează de sute de ani la Biblioteca Universităţi i din Upsala. 
Exemplaru l în copie a fost dăruit de princepele Gustav Adolf, după promovarea sa 
ca doctor hornoris causa al universităţi i cernăuţene). 
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Bibl ioteca centrală a Universităţii din Cernăuţi, împreună c u  toate bibl iotecile 
care aparţineau universităţii, a avut un rol important în viaţa şti inţifică românească. 
Tot personalul ştiinţific, administrativ şi de serv iciu a contribuit la succesul 
activităţii în cadrul bibliotecii ş i  în afara ei, în ciuda faptului că biblioteca şi-a 
văzut îngrădită activitatea ei din cauza l ipsei unui spaţiu corespunzător, care a fost 
terminat abia după anul 1 944. B ibl ioteca a fost organizată exemplar, activitatea ei 
manifestându-se prin publicarea de cărţi, broşuri, studii  ş i  articole. Uni i  dintre 
salariaţi i bibl ioteci i  au fost activi şi în cadrul cursurilor de popularizare ale 
un iversităţi i ,  şi participând activ la activităţi culturale. 

În concluzie, putem afirma că B ibl ioteca Universităţii din Cernăuţi a fost o 
bibliotecă de nivel european. 

Concluzii 

Am încercat până acum, în cele câteva capitole ale lucrării noastre, să 
prezentăm pentru prima oară o imagine de ansamblu cu privire la activitatea 
Universităţii româneşti din Cernăuţi în perioada interbel ică. 

Referindu-se la Facultatea de Teologie, Alexei Dragu a publicat la Cernăuţi, 
în timpul celui de al doilea război mondial, un reportaj în ziarul cernăuţean 
.,Bucovina": O instituţie bucovineană cu renume european: Facultatea de Teologie 
din Cernăuţi. A. Dragu a notat: "În istoria Biserici i  Ortodoxe, Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi ocupă un loc de frunte. Acest renume 1-a câştigat prin 
seriozitatea organ izării ei, dar mai ales prin talentul şi erudiţia profundă a 
profesori lor ei, a căror opere au pus temel ia de totdeauna tuturor dicipl inelor din 
ansamblul ştiinţific al învăţământului teologic superior român''. Iar M ircea 
Păcurariu a apreciat: "0 atenţie deosebită trebuie să acordăm profesori lor de la 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi , care au tipărit lucrări teologice de mare 
valoare, unele traduse ş i  în l imbile altor biserici ortodoxe. Toţi profesorii erau 
oameni cu alesă pregătire cărturărească, dobândită la Facultatea din Cernăuţi, 
desăvârşită, apoi la Facultăţile de Teologie catolice şi protestante din apus, 
îndeosebi la V iena . . .  Observăm că, aproape toţi profesori i Facultăţii de Teologie 
din Cernăuţi şi-au publicat prelegerile lor universitare. Toate sunt lucrări de mare 
valoare ştiinţifică şi care au fost de un real folos elevi lor lor, deveniţi profesori la 
Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Chişinău, Belgrad sau Sofia sau la institutele 
teologice din Sibiu, Arad şi Caransebeş. Majoritatea cursurilor erau tipărite spre 
sfârşitul v ieţi i autorilor, încât ele reprezintă munca lor de o viaţă întreagă, fi ind în 
permanenţă îmbunătăţite. Din această pricină, cursurile profesorilor de la 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi mai pot fi folosite (cu oarecari rezerve) până 
astăzi. Este un meritat elogiu adus Facultăţii de Teologie, căci aceasta a fost una 
d in  cele mai bune din lume". 
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Înainte de a trage câteva concluzii în legătură cu perioada interbel ică a 
"Aimei Mater" cernăuţene am dori să amintim şi de activitatea Grădinii botanice a 
Universităţ i i .  În perioada celui de al doilea război mondial, director a fost Emil ian 
Ţopa ( 1 94 1- 1 944). Un reportaj despre activitatea Grădinii Botanice a fost redactat 
de Alexei Dragu în ziarul "Bucovina" ( 1 943 ). Grădina Botanică a fost înfiinţată în 
anul 1 877 şi dispunea de 4 ha de pământ, unde creşteau peste 5 000 de speci i  de 
plante indigene şi exotice. Ea deservea anual 1 80 de instituţii simi lare din Român ia 
şi străinătate, cu 2 000-4 000 probe, spori, seminţe, butaşi etc. Foarte interesantul 
muzeu botanic cuprindea curiozităţi de pe tot globul; aici se găseau diferite plante. 
Laboratorul cu microscoape şi aparate de cercetare a solului dispunea de un 
microton - aparat cu care se făceau secţiuni, un mil imetru fiind divizat în 1 000 de 
secţiuni .  Herbari i le şi cataloagele erau depozitate în săli speciale. Orice descoperire 
se comunica la Bucureşti, Paris, Berl in  şi Londra, ele fiind consemnate în cataloage 
speciale, care se tipăreau o dată la cinci ani .  Emi l ian Ţopa a subl iniat că, şi în 
Bucovina. existau plante unice în ţară - între Lujeni şi Mamaieşti se află un och i de 
apă, unde s-a descoperit cea mai mică plantă cu flori: l intiţa măruntă, al cărei 
diametru este de 1 mm. Grădina Botanică avea o seră, împărţită pe categorii de 
plante. Într-o sală special amenajată era deschisă o expoziţie: Plante medicinale din 
Bucovina. De asemenea, avea şi câteva atel iere. În perioada interbelică Grădina 
Botan ică cernăuţeană a organizat numeroase conferinţe şi excursi i  de special itate, 
editând şi 84 de publ icaţii, semnate de Mihail Guşuleac, Anton Muhldorf, Ern i l ian 
Ţopa, Ioan Tarnavschi, Yalerian Baciu, Margareta Dracinschi, Traian Ştefureac . 
Între an i i  1 94 1  şi 1 944 Grădina botanică a fost preluată de Pol itehnica cernăuţcană. 
Ultimul director român a fost Emi l ian Ţopa. 

Învăţământul superior din Bucovina are origin i  româneşti. Mircea Păcurariu ,  
în  lucrarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, aminteşte că  la  Putna, fostul 
mitropolit Iacob Putneanul împreună cu Yartolomeu Măzăreanu, a înfi inţat, după 
1 774, o "şcoală duhovnicească", care a funcţionat până în 1 782. Ea avea un 
program asemănător celui de la Academia Ortodoxă din Kiev, organ izată de Petru 
Movi lă. Dintr-un certificat şcolar din 1 778, eliberat viitorului episcop al Bucovinei, 
Isaia Baloşescu, rezultă că aici se studiau: ceaslovul, psaltirea, octoihul ,  
cateh ismul, muzica psaltică, gramatica, geografia, retorica, istoria bisericească, 
"scurtata teologie platonică" etc. 

Prima instituţie de învăţământ superior bucovinean a fost Institutul Teologic 
din Cernăuţi, înfiinţat în 1 827, care s-a transformat în 1 875 în Facultate de 
Teologie. În anul 1 948 s-a desfi inţat şi ultimul vestigiu al Universităţii româneşti 
din Cernăuţi, Facultatea de Teologie, refugiată la Suceava în ani i  războiului .  

Universitatea din Cernăuţi a fost o universitate la margine de imperiu în 
perioada austriacă şi la margine de regat în perioada interbelică. Între universitatea 
austriacă şi cea românească nu se poate spune că s-a produs o ruptură după 1 9 1 8. 
deşi profesori i neromâni de la facu ltăţile laice au preferat să plece în apus. cu toate 
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că l i  s-a propus să rămână la universitate. A u  rămas aici doar Alfons Penecke, Fritz 
Netol itzky, Eugen Herzog, Carol Bauer, Friedrich Kleinwachter şi Cari Siegel 
(până în 1 928) .  Studenţii care au început cursurile în perioada austriacă şi le-au 
continuat şi după 1 9 1 8 . 

S-au produs şi unele schimbări, după cum era normal, în programele de 
învăţământ. Regretabil este faptul că la universitatea românească n-a putut fi 
preluată secţia de farmacie de la facultatea filosofică. Profesori i d i n  perioada 
interbe l ică s-au aflat sub influenţa culturii occidentale, unii d intre ei având 
doctorale în Franţa, Germania şi Italia. 

Din "Programul cursurilor ş i  al lucrări lor în seminari i, institute şi laboratoare 
în anul universitar 1 939- 1 940" aflăm componenţa ultimului senat universitar: 
preşedinte - rectorul Ion l .  Nistor; N. Cotos, decanul Facultăţii de Teologie; 
M. Hacman (Facultatea de Drept); T. Sauciuc Săveanu (Facultatea de F ilosofie şi 
Litere) ;  1. Prelipceanu (prodecanul Facultăţii de Ştiinţe), V. Loichiţa (delegatul 
Facultăţii de Teologie); G. Drăgănescu (Facultatea de Drept); L. Morariu (Facultatea 
de Fi losofie şi Litere), M .  Mihăilescu (Facultatea de Ştiinţe). Comisiunea căminelor 
studenţeşti era compusă din :  preşedinte - rectorul Ion. 1. Nistor; O. Bucevschi, 
delegatul Facultăţii de Teologie; Chr. Coroamă, Facultatea de Drept; O. Marmeliuc. 
Facultatea de Fi losofie şi Litere; D. Hulubei, Facultatea de Ştiinţe. Secretarul 
general al Universităţii era George V. Cârsteanu. Din anuarul universităţii pe anul 
1 937/ 1 938  mai cităm câteva nume: Emanuil Haque, casier, E. Procopovici, 
contabi l  (el va pleca în Germania în 1 940 devenind acolo un cunoscut istoric al 
problemelor bucovinene), secretar - Il ie Grămadă (care a devenit profesor la 
Un iversitatea din Iaşi). 

Locul de origine al profesorilor cemăuţeni a fost fie Bucovina, fie alte 
provinci i  româneşti .  La Facultatea de Teologie majoritatea profesorilor erau 
bucovineni. La Facultatea de F i losofie şi Litere aproximativ 2/3 erau bucovineni , la 
cea de Şti inţe bucovinenii reprezentau doar 1 /3 din totalul cadrelor universitare. 

Personalul d idactic al Universităţii şi-a publ icat lucrări le sub formă de cărţi, 
broşuri sau în diferite periodice. Şi Universitatea a avut periodicele sale. Cercetând 
anuarele universităţi i din Cernăuţi, volumele biobibliografice editate de B iblioteca 
Bucovinei (Ştiinţa în Bucovina, Muzica în Bucovina, Arta în Bucovina, Personalităţi 
bucovinene, Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii) am depistat 
aproape 300 de periodice, unde au fost tipărite studi i  ale profesorilor universitari 
cernăuţeni. Sunt reviste de prim rang, editate de universităţi, societăţi ştiinţifice şi 
l iterare etc. În străinătate cele mai multe articole au apărut la Berlin şi Paris. 

În anul 1 940, datorită amputărilor teritoriale, două universităţi româneşti 
(cele d in  Cluj şi Cernăuţi) şi-au pierdut sediul .  Universitatea bucovineană a fost 
desfiinţată, rămând doar Facultatea de Teologie, transferată la Suceava. Profesorii 
facultăţilor laice au plecat la celelalte universităţi din ţară. La Cernăuţi s-au întors 
doar Leca Morariu şi A lexandru Icşan, care au fost încadrati la Facultatea de 
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Teologie. Uni i  dintre profesorii bucovineni au avut de suferit după terminarea 
războiului (Traian Brăileanu, Ion Nistor, Teofil Sauciuc-Săveanu au făcut ani grei 
de puşcărie). În 1 948, unii d intre profesorii cemăuţeni care mai funcţionau, au fost 
îndepărtaţi din învăţământul superior: C. Narly, Leca Morariu. 

Este greu de întocmit cu exactitate l ista absolvenţi lor Universităţii în perioada 
interbel ică, pentru că nu au apărut anuare în toţii ani i, iar arhivele universităţi i nu 
ne sunt accesibile. Ce au devenit aceşti absolvenţi? Preoţi, profesori, jurişti ,  
cercetători şti inţifici, asistenţi un iversitari, lectori, conferenţiari ş i  profesori 
universitari, în ţară sau străinătate, directori de edituri, de bibl ioteci sau ai 
Arhivelor Statului, geologi etc. Dintre foşti i absolvenţi s-au recrutat şi m itropoliţi şi 
vicepreşedinţi ai Academiei Române. Lucrările biobibliografice amintite mai sus 
prezintă activitatea unora dintre absolvenţii Universităţii cernăuţene, care au 
devenit nume cunoscute ca oameni de şti inţă, scriitori etc. 

În ceea ce priveşte asistenţa socială şi medicală, studenţi i cernăuţeni erau 
ajutaţi în primul rând prin bursele primite de la statul român, Primăria 
Municipiului Cernăuţi, fondul "Regele Ferdinand" şi din partea Universităţi i .  
Aceasta dispunea de  un  cămin studenţesc încă din perioada austriacă, la care s-au 
adăugat încă două în perioada interbelică. În anul 1 936 s-a înfiinţat Laboratorul 
de psihotenică, necesar pentru studiul aptitudin ilor psihofizice ale studenţilor, 
spre a li se oferi , printr-o justă îndrumare profesională, locul de muncă pentru 
care acestia erau apţi pe plan profesional. În ceea ce priveşte serviciul san itar, la 
Universitate funcţiona un dispensar mixt .  În anul 1 936 s-a inaugurat la Gura 
Humorului un Preventoriu Academic, prima instituţie de acest fel din România. 
Universitatea poseda şi o proprietate de 1 7  ha la Cernauca, unde s-au constru it 
case de recreaţie pentru studenţi . 

De o mare importanţă pentru educaţia naţional-cetăţenească au fost societăţi le 
studenţeşti, care au grupat studenţii pe naţionalităţi . La Cernăuţi, "Heidelbergul 
românesc", au activat societăţi ale studenţilor români, evrei, ucrainenei, polonezi. 
În anul 1 938  au fost desfiinţate toate societăţile studenţeşti din România, în locul 
lor activând o singură societate studenţească oficială. 

Cea mai importantă societate studenţească românească a fost "Junimea", 
asupra căreia ne vom opri în continuare8• Din articolul 2 al statutului societăţii 
aflăm care era scopul acesteia: 1 .  Creşterea şi cultivarea sentimentelor de dragoste 
pentru patrie şi neam, atât în sânul societăţii, cât şi în afară de societate; 

x Prezentăm unele lucrări pe care le-am consultat: Raportul Societăţii Academice ., Junimea " 
din Cernăuţi asupra anilor administra/ivi 1 908!1909 - 192511926. Cernăuţi, Institutul de Arte 
Gratice şi Editură .. Glasul Bucovinei''; Societatea Academică . ,Junimea " din Cernăuţi Raport anual 
1 927- 1 928. Cernăuţi: Societatea Academică , . Junimea " din Cernăuţi. Raport anual 1 928- 1929, 
Cernăuţi :  Raport anual al Societăţii Academice Române ., Junimea " din Cernău(i. Al ./9-lea t/11 
administrativ de la 4 noiembrie 1 926 până la 13 noiembrie 1927, Cernăuţi, Editura Societăţii 
Tipografice Hornik şi Birnbaum, 1 927. 
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2. Perfecţionarea membrilor în orice domeniu cultural şi ştiinţific; 3 .  Răspândirea 
culturii naţionale în rândul poporului; 4. Ajutorarea membrilor l ipsiţi de mij loace; 
5 .  Apărarea intereselor studenţeşti româneşti; 6. Creşterea spiritului  de societate . 

"Junimea" era o societate unde se manifesta o strânsă colaborare între 
generaţi i .  Membrii erau de mai multe categori i :  onorifici, ctitori, fondatori, 
emeritaţi (foşti studenţi), sprij in itori, activi, inactivi şi externi .  În anul 
semicentenarului societăţii, 1 928, s-a făcut un apel pentru tipărirea "şematismu lui", 
care să cuprindă, în ordine alfabetică, l ista tuturor membri lor ei. 

În anul un iversitar 1 928/ 1 929, din conducerea societăţii făceau parte: 
preşedinte, vicepreşedinte, secretar 1, secretar II, casier, controlor, bibl iotecar, 
îndrumător, arhivar, econom. Societatea avea următoarele secţi i :  l iterară, muzicală, 
teatrală, sportivă, juridic-economică, fiecare cu un preşedinte şi doi funcţionari . 
Membrii emeritaţi îşi aveau clubul lor. Articolul 3 din "Regulamentul c lubului 
membrilor emeritaţi" stabilea: "Scopul acestu i c lub este de a cultiva spiritu l de 
frăţie ş i  de a stabi l i  raporturi de prietenie atât între membrii săi, cât mai ales între 
aceştia şi membrii activi ai Societăţii «Junimea», de asemenea de a cultiva tradiţia 
şi a promova toate interesele morale şi materiale ale societăţii". În 1 928/1 929 
Biroul membri lor emeritaţi era format astfel :  preşedinte (profesor universitar). 
vicepreşedinte (avocat), secretar (avocat), delegat în comitet (magistrat) . Clubul 
avea fi l iale la Suceava, Rădăuţi, Câmpulung-Moldovenesc, Cozmeni ,  S i ret, Vatra 
Domei, Bucureşti, Hotin, Văşcăuţi, Storoj ineţ şi C iudei. Din raportul pe ani i  
1 9261 1 927 aflăm că numărul membrilor emeritaţi era de  5 1 1 ,  dintre care 3 1 4  
locuiau la Cernăuţi. În anul 1 9291 1 930 "Junimea" număra 1 96 membri activi 
definitivi şi 1 23 membri activi provizori i .  

Averea mobi lă ş i  imobilă a societăţii se  compunea din: bibl iotecă (una d in 
cele mai mari bibl ioteci româneşti din Bucovina), arhiva, cabinetul şi căminul 
studenţesc. Societatea primea subvenţii de la Primăria Municipiului Cernăuţi, 
Consil iul Eparhial şi Casa de Economie. Arhiva societăţii avea în 1 928/ 1 929 trei 
secţi i .  Cabinetul "Junimi i" era adăpostit în localul Palatu lui Naţional din Cernăuţi, 
pus la dispoziţie în mod gratuit de către Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina. 

Una din cele mai importante secţii ale Societăţii "Junimea" era cea l i terară, ea 
având men irea de a da membrilor societăţi i posibil itatea de a se manifesta pe tărâm 
l iterar cu producţi i  artistice şi conferinţe l iterare. Alături de această secţie au mai 
funcţionat secţi i le: muzicală, jurid ico-economică, teatrală, sportivă. 

În această lucrare am prezentat, sumar, activitatea universităţi i cernăuţene în 
perioada interbel ică. Am putea numi această serie de articole drept o introducere 
informativă la ceea ce a însemnat universitatea cernăuţeană în scurta ei perioadă 
interbelică. Credem că este necesar să se elaboreze o amplă monografie despre 
Alma mater Cernautiensis în perioada românească. De asemenea. ar fi uti lă  
elaborarea unor  studii monografice despre toţi ce i  care au contribuit la rid icarea 

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



2 1  Biblioteca Universităţii din Cernăuţi 1 89 

nivelului ştiinţific al acestei instituţii .  Aceste studi i  ar fi cu atât mai utile, cu cât 
multe dintre lucrările oameni lor de şti inţă cernăuţeni au apărut în periodice, 
devenind cu timpul inaccesibile publicului doritor de informaţi i corecte şi 
complete. De dorit ar fi să se scrie şi o amplă istorie a societăţi lor studenţeşti 
cernăuţene. Nu l ipsite de interes ar fi şi monografii le despre activitatea corpului 
didactic universitar în cadrul societăţilor culturale bucovinene. Procedând astfel, 
vom putea expune pagini de o frumoasă culturalitate bucovineană, pagin i  care ar 
avea şi un profund caracter educativ, pe lângă cel infonnaţional .  

Die Czernowitzer Universitiitsbibliothek in der zwischenkriegerischen Zeit 

(Zusammenfammg) 

Die Studie ist die letzte aus der Rcihe von Artikeln, dic diescr Univcrsităt gcwidmet wurden. 
Der Autor Mircea Grigoroviţă stellt einige lnformationen liber die Entwicklung der Czcmowitzcr 
Universităt dar: ihre Neugcstaltung nach 1 9 1 8, ihr  Personal (Direktoren, Bibl iotckare, usw.) ,  die 
innere Tătigkeit der Bibliothck, dcr Blicherfond. Die Studic endct sich mit allgcmeinen 
Schlussfolgerungen liber die Tătigkeil der Universităt in der zwischenkriegcrischcn leit. 
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TRATATUL ROMÂNO-POLONEZ DIN 192 1.  ECOURI ŞI OPINII. 
CONTRIBUŢI� MINORITĂŢII POLONEZE DIN BUCOVINA 

LA INCHEIEREA ACESTUI TRATAT 

DANIEL HRENCIUC 

Introducere 

Încheierea tratatulu i  româno-polonez a avut la bază motivaţi i strategice 
dictate de contextul politic mi litar al anilor 1 9 1 9-192 1 .  Atât România cât şi 
Polonia nu aveau garantate frontierele lor răsăritene cu Rusia bolşevică. Frontiera 
estică a Poloniei fusese fixată de Mari le Puteri în cadrul tratatu lui de la Riga. 
Singură, Polonia era ameninţată în faţa dorinţei Rusiei de revanşă1 • Paralel, Rusia 
bolşevică refuza constant să recunoască apartenenţa Basarabiei la România. Pe 
acest teren, cele două state vor găsi repede un numitor comun. 

Artizanul tratatului  româno-polonez a fost Take Ionescu, diplomat român de 
talie europeană. Acesta a propus crearea unui bloc defensiv de la Marea Baltică la 
Marea Egee2• Mica Înţelegere unna să cuprindă cinci state: România, Polonia, 
Regatul Sârbilor, Croaţilor şi S lovenilor, Cehoslovacia şi Grecia. Apariţia unor 
diferende teritoriale între Polonia şi Cehoslovacia a modificat însă planul in iţial. În 
aceste condiţi i, Take Ionescu hotărăşte realizarea pe etape a proiectului săuJ. 
A l ianţa dintre Polonia şi România devine astfel prima etapă de constituire a Micii 
Înţelegeri . Reprezintă totodată prima al ianţă defensivă, real izată de România în 
perioada interbel ică. 

După negocieri intense, desfăşurate pe parcursul anului 1 920, Take Ionescu şi 
Eustachy Sapieha, ministrul de Externe al Poloniei, semnau la 3 martie 1 92 1 ,  la 
Bucureşti, Convenţia de al ianţă defensivă dintre România şi Polonia4• Textul 
documentului cuprindea opt articole şi trei protocoale. Convenţia politică era 

1 Take Ionescu, Mica Înţelegere, Bucureşti, Editura Cartea românească, I 92 1 ,  p. 7. 
2 Eliza Campus, Mica Înţelegere, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 997, p. 56; Eadem, 

Din politica externă a României 1 913-1947, Bucureşti, Editura Politică, 1 980, p. 256; Eadem, Ideea 
federală in perioada interbelică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, passim. 

3 Take Ionescu, op. cit., p. 1 2. 
4 •• Monitorul Oficial'" (Bucureşti), nr. 89. 26 iulie 192 1 ,  p. 33. 

Analele Bucovinei, VII, 1, p.  1 9 1 -2 1 4, Bucureşti, 2000 
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completată de o Convenţie mi l itară, care conţinea I l  articole. La articolul 1 O al 
acesteia se preciza că documentul "era parte constituantă a Convenţiei pol itice 
având aceeaşi valoare"5. De asemenea, articolul 4 releva adânca legătură d intre 
România şi Polonia, precizând "în condiţi i le constituind un Casus foederis, în 
conformitate cu stipulările Convenţiei politice dintre cele două state, statul neatacat 
va avea obligaţia să decreteze imediat mobil izarea, în aceeaşi măsură, ca şi statul 
atacat6. Pri n acest tratat, România şi Polonia îşi garantau reciproc frontierele lor 
răsăritene, în cazul unui atac neprovocat, venit din partea Rusiei bolşevice7 • Alianţa 

se baza pe Pactul Societăţii Naţiunilor şi corespundea intereselor Franţei în regiune. 
Era concepută după modelul tratatului încheiat între Franţa şi Polonia Ia 
19 februarie 1 92 1 .  Textul documentului  prevedea reînnoirea sa periodică din cinci 
în cinci ani. De asemenea, putea fi denunţat după doi ani, în acest caz părţile 
semnatare erau obligate să se anunţe reciproc cu şase zile înainte8 . 

Neajunsul tratatu lui era sfera sa îngustă de aplicabil itate. De aceea, în anii 

următori se va impune ca o necesitate completarea şi extinderea prevederilor sale. 

Acest obiectiv va fi materializat la 26 martie 1 926, când Convenţia va fi înlocuită 

cu un tratat de garanţie având un conţinut mai larg. Acesta prevedea angajamentul 
părţilor de a se ajuta reciproc în cazul oricărei agresiuni exteme9. 

Nu avem cunoştinţă despre nici o lucrare publicată, care să trateze, în mod 
special, tratatul româno-polon din 1 92 1 .  Apariţia unei asemenea s inteze, care să 
cantină în mod necesar documente de arhivă, presă, dezbateri parlamentare, lucrări 

generale şi speciale, ar umple un gol în istoriografia noastră. În ultimii ani se pare, 

interesul cercetătorilor din România şi Polonia, se plasează mai mult pe coordonate 

vest-europene. Aceasta a făcut ca relaţi ile culturale româno-polone să intre într-un 
nemeritat "con de umbră". 

Prin urmare, cuvintele rostite de mareşalul Josef Pilsudski cu pri lejul vizitei 
efectuate în România ( 1 922) rămân surprinzător de actuale: "Din simil itudinea 

drumurilor noastre parcurse într-o istorie recentă, decurge ca o consecinţă logică şi 

drumul comun ce trebuie străbătut în prezent care, fără îndoială, se va călăuzi în 

viitor pe calea destinului comun al ambelor noastre popoare, unite atât prin nevoile 
şi interesele lor cât şi prin aceeaşi dragoste de l ibertate, dreptate şi pace" 10. 

5 Apud, E. Campus, Mica Înţelegere . . . . , p. 6 1 ;  Oscar Halecki, History of Poland, Routledge 
Kegan Paul and Hurlcy, London, 1 983, p. 7- 1 5 . 

� Apud, Gh. Zaharia, Considera{ii asupra politicii externe a României (1919-1929), în Probleme 
de politică externii a României (1 918-1940 ), voi. 1, Bucureşti, Editura Militară, 1 987, p. 36-40. . . 

7 Viorica Moisuc, Premisele izolării diplomatice a României (1918-1940), Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1 99 1 ,  passim. 

K E. Campus, op.cit. , p. 6 1 . 
9 Ioan Scurtu, Viaţa politică din România (1918-1944 ), Bucureşti, Editura Albatros, 1 982, p. 33. 

1 11 Apud Stanislasa lcchimovska, Pani Marszalek na Bukowinie, în "Polonus", nr. 9/ 1 O (7017 1 ), 

1 999, p. S .  

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



3 Tratatul româno-polonez din 1 92 1 .  Ecouri şi opinii 1 93 

Preliminariile tratatului româno-polonez 

Obiectivul prioritar al diplomaţiei româneşti în perioada interbelică a fost 
menţinerea frontierelor, trasate la sfârşitul primului război mondial 1 1 •  Aceasta 
impunea contracararea ambiţiilor revizioniste ale Rusiei bolşevice, Ungariei şi 
Bulgariei .  În acest context apare ideea creări i unei alianţe defensive, care să asigure 
menţinerea hotărârilor adoptate de Conferinţa de Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1 920). 
Originală şi activă, diplomaţia românească lansează, prin intermediul lui Take 
Ionescu, proiectul Micii Înţelegeri 12• Definită ca o "operă esenţialmente de pace" 1\  
aceasta unna să  grupeze naţiuni direct interesate în  preîntâmpinarea refacerii 

· Germaniei şi Rusiei bolşevice. Încă de la 22 ianuarie 1 9 1 9, Take Ionescu îşi prezenta 
planurile de vi itor "Germania nu e moartă, o vom găsi, în curând, iarăşi gata a relua 
osti litatea. Unde vom găsi siguranţa roadelor victoriei? În două aranjamente politice: 
păstrarea înţelegerii cordiale a Marilor Puteri din Occident şi crearea, în locul Rusiei 
anarhiste, a unei alianţe de răsărit din cele cinci naţiuni noi, care să închidă drumul 
Germaniei: Polonia, Cehoslovacia, România, Serbia şi Grecia". 

Proiectul lui Take Ionescu se baza pe colaborarea avută în timpul războiului, 
între Consi li i le Naţionale ale naţiunilor enumerate mai sus. Atunci, reunite la Paris, 
aceste Consi l i i  au decis "de a crea între ele legături care vor menţine unirea şi după 
răzl;>oi,  şi o vor întări prin acte inspirate de încrederea reciprocă"14 . 

În această atmosferă, se vor relua relaţii le politice între România şi Polon ia, 
prin acreditarea la Bucureşti a lui Stanislas Kosminski 1 5 •  Primit la  Palatul Regal de 

1 1  M i lan Vanku, Mica Înţelegere şi politica externă a Iugoslaviei, 1 920-1 938, Bucureşti. 
Editura Politicll, 1 979, passim. 

1 2  Takc Ionescu, op.cit. , p. 2. 
13 .. Universul" (Bucureşti), VII ,  nr. 86 1 ,  24 octombrie 1 920, p. 1 ;  .. Revista politica. �i 

parlamentar!�" (Bucureşti), 1, nr.3 , 1 5  octombrie 1 920, p. 3-6; "Dreptatea" (Bucureşti), I l .  nr. 323, 
24 februarie 1 92 1 , p. 1 ;  Keith Hitchins, România 1866-1947, Bucureşti, Editura Humanitas. 1 997, 
p. 420-425. 

1 � Apud, E. Campus, op. cit. , p. 55-62. 
1 5 N icolae Dascălu. Relaţii româno-polone în perioada interbelică(/ 9 / 9-1939). Bucureşti. 

Editura Academiei, p. 2 1 ;  Sherman David Spector, România la Conferinţa de Pace de la Paris, laşi. 
Editura Institutului European, 1 995, p. 173. Apropierea româno-polonă s-a realizat încă din timpul 
lucrări lor Conferinţei de Pace de la Paris ( 1 9 1 9- 1 920). Delegaţia României, condusă de Ionel 
Brătianu a urmărit cu insistentă să obtină o graniţă comună cu Polonia. Roman Dmowski. conştient de 
faptul că Polonia era prinsă între Rusia bolşevică şi Germania, va declara, în timpul negocier i lor 
referitoare la  frontiere: "România este singurul stat din Europa Centrală şi de Est care poate să ajute 
Polonia împotriva bolşevismului". Cf. Dumitru Tutu, Alianţele militare ale României (192 /-/939) în 
Studii de politică externă a României (/ 918-1940), Bucureşti, Editura Mil itară, 1 977. p. I I I ; 

V. Moisuc, Varşovia in Reprezentanţele diplomatice ale României, voi. I l ,  Bucureşti. Editura 
Academiei Române, 1 97 1 ,  p. 1 40- 1 4 1 .  La 1 0  iunie 1 9 19 ,  Kosminski era înlocuit cu Aleksander 
Skrzynsky. acreditat la Bucureşti, în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotentiar. N i colae 
Iorga, Polonais et Roumains, Ducureşti, Editura Cartea Românească, 1 92 1 .  p. 94-95. Istoricul român 
sublinia că .. refacerea Poloniei reprezintă pentru România o nouă victorie a princip iu l u i national '' .  
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regele Ferd inand, acesta va pleda pentru strângerea relaţiilor djntre cele două state 
prin încheierea unui acord politic. 

Apropierea româno-polonă era determinată şi de poziţia Rusiei în problema 
Basarabiei . România se va orienta spre identificarea unei formul e  "de securitate", 
care să-i garanteze frontiera estică. 

Z iarul "Neamul românesc" din 6 iunie 1 9 1 9  relatează, pe larg, despre 
că lătoria lui lgnacy Paderewski (reprezentantul Poloniei) la Paris, unde află de 
proiectele aliaţilor de a crea în "părţile răsăritene un front polono-român" 16 •  

Interesele comune dintre România şi Polonia sunt subl iniate şi de Alexandru 
Vaida-Voevod, de la tribuna Parlamentulu i 1 7 • La rândul său, Virgil Madgearu arăta 
că "Rusia nu va încuraja o al ianţă româno-polonă, deoarece nu va dori să lupte 
concomitent cu două state". Mai degrabă, afirmă omul politic "Rusia era interesată 
de o pace cu România pentru ca aceasta să nu se al ieze cu Polonia"1 8 .  

Take Ionescu motiva alianţa prin aceea că "situaţia României rec lamă· 
legături le cele mai strânse şi mai fireşti cu vecinii care au aceleaşi interese de 
apărat"1 9 .  

. 

Crearea Mici i  Înţelegeri a fost grăbită de planul francez al Conferinţei 
danubiene. Acesta a fost elaborat sub Maurice Paleologue, secretarul de la Quai 
d 'Orsay. şi urmărea înlocuirea capitalului german din Europa centrală cu capitalul 
francez20. Proiectul avantaja Ungaria, dar leza suveranitatea naţională a României, 
Poloniei, Cehoslovaciei şi Regatului Sârbo-Croato-Sloven. Întâmpinând rezistenţa 
puternică a acestei naţiuni ,  Franţa va abandona acest plan. Indirect, acest proiect a 
impulsionat crearea Micii Înţelegeri. 

Planul lui Take Ionescu preconiza crearea unui bloc defensiv "de la Marea 
Baltică la Marea Egee", care să se continue prin încheierea unei singure alianţe 
defensive între cele c inci naţiuni menţionate. Prin această alianţă, statelor 
semnatare li se garanta integritatea frontierelor, acţiunea comună externă şi crearea 
unui loc în Consi l iu l  Permanent al Societăţii Naţiunilor, ocupat succesiv de fiecare 

16 •• Neamul românesc" ( Bucureşti), an IX, nr. 62, 6 iunie 1 9 1 9, p. 1 .  
1 7 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (D.A.D.), nr. 1 4, şedinţa din 3 0  decembrie 1 9 1 9, p .  1 55. 
I M  Ibidem, nr. 1 9, şedinţa din 1 5  februarie 1 920, p. 973. 
1 9 Ibidem, nr. 82, şedinţa din 20 aprilie 1 92 1 ,  p. 1 7 1 6; Kasimir Smogorzewski, La Pomeranie 

polonaise. Probleme politique de la Pologne contemporaine, Tome III, Gebesmer et Wolff, Paris, 
1 932, p. 73-80; istoricul polonez relatează vizita lui Pilsudski la Paris şi aduce în discuţie discursul 
lui Clemenceau, care declara la 3 iunie 1 9 1 8 :  "Crearea unei Polonii independente şi cu acces liber la 
mare constituie una din condiţiile de bază ale politicii franceze după încheierea războiului. Cf. Hans 
Roos, Geschichte der Polonischen Nation (1918-/ 985), Sttutgart, Berlin, Koln, Mainz, Verlag 
W. Kohlhammer. 1 99 1 ,  passim. 

20 E. Campus, Mica Înţelegere . . .  , p. 55-62; Idem, Ideea federală . . . .  p. 29-35; Frederic C. 
Nanu, Politica externă a României (1 918-/933), laşi, Editura Institutului European pentru cooperare 
cultural şti inţi fică, Iaşi, 1 993, passim; M .  Muşat, 1. Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. I l ,  
partea 1. Bucureşti, Editura Ştiinţifică ş i  Enciclopedică, 1 986, passim; Keith Hitchins. România 1866-
/ 947. Bucureşti, Editura Humanitas, 1 997, p. 420-425; Florin Constantiniu, O istorie sinceră a 
poporului român. Bucureşti, Editura .,Univers Enciclopedic", 1 997, passim. 
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din aceste naţiuni"21 • Take Ionescu intenţiona chiar lărgirea acestei alianţe cu 
Ungaria şi Bulgaria, dacă cele două state ar renunţa la politica lor revizionistă. 
Proiectul lui Take Ionescu este sprij init de Franţa prin G. Clemenceau şi 
A. Mi l lerand, care sugerează constituirea unei adevărate "cruciade a democratiei 
europene", îndreptată împotriva "anarhiei asiatice" (este vorba de Rusia sovietică), 
operaţiune la care totuşi România a evitat să ia parte22• 

Pentru real izarea proiectu lui său, Take Ionescu face o călătorie la Praga ş i  
apoi la Paris, expl icând că prin noua alianţă, dorea să creeze un "echil ibru de forţe" 
în Europa centrală, în locul vidului de putere apărut prin dispariţia Imperiului 
Habsburgic23. În Franţa, la Aix Le Bans, se întâlneşte cu Alexandre Mitterand 
preşedintele Republici i  Franceze, care se declară încântat de acest plan24. 

Premierul francez, G. Leygues, a îndemnat Polonia să adere la acest proiect, 
arătând, în acelaşi timp, că o alianţă între Cehoslovacia şi Polonia este o necesitate 
"vitală pentru cele două ţări" . România, sublinia Leygues, "are misiunea naturală 
de a servi acestei uniuni"25 Take Ionescu va expune la Sorbona principalele 
elemente ale planului său, iar Louis Barthou va declara că acest plan "este singura 
pol itică de urmat", iar oameni i  politici francezi opinau că "România redevenise 
elementul cel mai important din Răsărit"26. 

La Londra, şeful diplomaţiei române întâlneşte aceeaşi atmosferă favorabilă 
proiectu lui său, la 21 octombrie 1 920, informând Bucureştiul că "Lioyd George 
aproba pe depl in  proiectul"27 • S ingurele rezerve manifestate de Londra erau în 
privinţa Poloniei . 

În Ital ia, Take Ionescu d iscută cu Giolitti, primul ministru, şi cu contele 
Sforza, ministrul de Externe, care se declară în favoarea planului28• 

Pe fondul acestei atmosfere, prielnice concretizării planului 
Ionescu întreprinde i mportante demersuri diplomatice, pentru 

său, Take 
aplanarea 

21 Dumitru Drăghicescu, Din istoricul Micii Înţelegeri. "Democraţia" (Bucureşti), XII,  nr. 1 1-
1 2, noiembrie-decembrie 1 92 1 ,  p. 3 16;  Mihai Vanku, op. cit. , p. 22-24; Eliza Campus, Mica 
Înţelegere . . .  , p. 52-54; Viorica Moi suc, Premisele izolării diplomatice, p. 22-24. 

22 .. Democratia", 1, nr. 7-8, februarie, 1 920. Este criticată incoerenţa politicii Aliaţilor de a face 
comerţ cu Rusia bolşevică, ceea ce îi permit acesteia să atace Polonia, p. 37-38; Franţa va trimite la 
Bucureşti o echipă de generali pentru a determina guvernul român să intre în război contra Rusiei. Cf. 
.,Glasul Bucovinei" (Cernăuţi), II, nr. 4, 23 iunie 1920. 

23 "Universul", VII ,  nr.768, 2 1  august 1 920, p. 1 .  
24 Ibidem, VI I ,  nr.869, 6 noiembrie 1 920, p. 1 ;  Frederic C .  Nanu, op.cir. , p .  85-1 00; El iza 

Campus, Mica Înţelegere . . . , p. 56-58 .  
2 5  "Revue des Deux Mondes" (Paris), Tome XX, septembrie 1 92 1 ,  p.  235-239; Ziarul .,Glasul 

Bucovinei'', 1. nr. 43 1 .  24 iunie 1 920, p. 1, consemna: ,.Franţa e departe de Polonia cu care România 
se învecinează. România şi Polonia sunt importante laolaltă şi împreună, al iatele Frantei .  Rusia 
bolşevică, stând neînfrântă de Polonia şi sfid!!.toare fată de Franţa, ca un colos veşnic ameninpitor in 
faţa României, înconjurată de vecini nemulţumiţi, intriganti şi răzbunători". 

2� Milan Vanku, op.cir. , p. 22-24; Viorica Moisuc, Premisele izolării diplomarice . . . , p. 52-56. 
27 M. Muşat, 1. Ardeleanu, op. cir. , p. 998-1005. 
2" . ,Universul", VII ,  nr. 869, 6 noiembrie 1 920, p. 2. 
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diferendelor ceho-polone în problema Teschen-ului .  Aşa cum va dec lara presei, 
eforturi le sale în această direcţie erau mai vechi, precizând că "de acord cu 
diplomaţia franceză am consacrat cea mai mare parte a activităţi i  mele, de când am 
onoarea de a conduce politica externă a României la  încheierea unei al ianţe între 
cehi şi polonezi"29. Pentru rezolvarea l itigii lor ceho-polone, face o călătorie la 
Varşovia, unde se bucură de o mare simpatie. Cu toate acestea, Take Ionescu nu a 
putut convinge Polonia să adere la Mica Înţelegere în cinci .  Ascunzându-şi eşecul, 
avea să declare ziarului "Przeglad Wieczony", la 6 noiembrie 1 920: "nu lucrez 
exclusiv pentru ţara mea, ci pentru binele întregii Europe şi, de asemenea, pentru 
noii noştri aliaţi, care au făcut aşa de mult pentru noi"30. 

În această situaţie, Take Ionescu decide încheierea unei convenţii între 
România şi Polonia mai întâi, fapt aprobat de Beneş (preşedintele Cehiei) încă de la 
întâlnirea de la Bucureşti, d in 1 9  august 1 920. În ianuarie 1 92 1 ,  Beneş va declara: 
"Se va ajunge mai întâi Ia o înţelegere între Polonia şi România şi apoi între 
Polonia şi noi3 1 •  În vederea realizării unui acord între România şi Polonia (acţiune 
sprij in ită de Franţai2• în august 1 920, vine la Bucureşti generalul Tadeusz 
Roszwadowski . 

Aceste d iscuţii prel iminare sunt urmate de negocierile purtate, tot la 
Bucureşti, cu generalul  polonez Stanislas Hal ler, care vizau încheierea unor 
convenţi i mil itare defensive care să garanteze frontiera de răsărit a ambelor state33. 

În spiritul acestei preconizate alianţe, s intetizând starea de spirit ce domnea la 
Bucureşti, deputatul socialist Toma Dragu declara: "N ici un stat nu poate trăi izolat 
de vecini i  săi imediaţi", iar "opera de pace a guvernelor nu se poate înfăptui decât 
prin legături de prietenie cu aceştia"34. Totuşi, acelaşi deputat nu se putea abţine să 
nu-l atace pe Take Ionescu pentru discreţia demersuri lor sale diplomatice, 
declarând: "Take Ionescu promovează o pol itică prin care se sustrage controlului 
de stat"35 .  În repl ică, ministrul de Externe declara: "Chestiunea politicii externe a 
României este mai presus de împărţirile dintre partide şi de toate interesele 
vremelnice ale luptei dintre noi"36• 

2� Eli1.a Campus, Mica Înţelegere . . . , p. 58-59; Kasimir Smogorzewski, op. cit. , p. 1 1 9. În 
Teschen, aratl!. reputatul istoric polonez, pc un teritoriu însumând 2 283 km2 trl!.iau 1 9 1  O 435 locuitori 
din care 55% erau polonezi, 27% cehi şi 1 8% germani, conchizând "polonezii care locuiesc în Teschen 
(Ciezyn) şi cei din interiorul statului polon formează doul!. naţiuni slave cu un paralelism frapant". 

311 Apud, E. Campus, op. cit. , p. 57. 
3 1  •• Dreptatea" (Cernăuţi), Il, nr. 82, 24 februarie 1 92 1 ,  p. 1 .  
32 "Re,·ue des Deux Mondes", p. 230-23 1 .  
33 E. Campus op. cit. , p. 55-66. 
34 D.AD. nr. 27, şedinţa din 27 iulie 1 920, p. 472. În conformitate cu ,ideile sale socialiste, 

N.D. Cocea afirma la rândul sl!.u "el!. noua ordine dupl!. război este imperialistă", iar Liga Naţiunilor nu 
este altceva decât o alianţă a marilor învingl!.tori care cautl!. prin ea sl!. atingă scopuri imperial iste. 

3� D.A.D. nr. 55 din 1 7  septembrie 1920, p. 1 290- 129 1 . 
3h Ibidem, nr. 27, din 27 iunie 1 920, p. 47 1 -472. 
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Guvernul polon se afla în consens cu guvernu l  român, în vederea încheierii 
unei alianţe defensive. Prin această alianţă se urmărea garantarea frontiere lor 
ambelor state, în principal a frontierelor estice, atât România37 cât şi Polonia având 
probleme cu Rusia sovietică. Este cunoscut faptul că Polonia a dus în cursul anului 
1 920 un război cu Rusia sovietică38, la care însă România a evitat constant să ia 
parte, cu toate îndemnurile marilor puteri, în special al Fninţei39. 

Referitor la proiectata alianţă polono-română, menţionăm că, în unele medii 
diplomatice cehoslovace, se vorbea chiar de posibilitatea încheierii unei alianţe 
"rornâno-polono-ungare", etichetată de România "ca cea mai puţin acceptabilă 
dintre combinaţiile posibile',.w. 

La I l  februarie 1 92 1 ,  Take Ionescu îi informează pe reprezentanţii României 
d in diferite capitale europene că se hotărâse ca tratatul "să garanteze frontierele de 
răsărit ale ambelor state41 .  În acest sens, un delegat român s-a întâlnit la Reval cu 
Litvinov, tocmai pentru a confirma intenţi i le paşnice ale României42. 

Take Ionescu va declara că "România îşi rezervă drepturile de a transforma 
acordurile de principiu cu Cehoslovacia şi Iugoslavia în alianţe defensive, pentru 
menţinerea tratate lor de la Neuilly şi Trianon"43. 

Deşi tratativele au fost ţinute secrete din cauza războiului româno-sovietic, 
ziarele din România au acordat spaţii largi vizitei prinţului Sapieha la Bucureşti şi 
semnării Convenţiei de al ianţe defensive dintre România şi Polonia la 3 martie 1 92 1 .  

Astfel, ziarul "Epoca" din 3 martie 1 92 1  r:eproduce pe prima pagină 
discursuri le preşedintelui Camerei, Dui l iu Zamfirescu, care declară: "Şi Polonia şi 
România urmăresc a asigura, prin pace şi ordine, l ibera dezvoltare a evoluţiunei 
naţionale şi de a contribui la salvgardarea civil izaţiei, care constituie deopotrivă 
mândria şi gloria umanităţii"44• Take Ionescu, artizanul în fapt al acestei înţelegeri, 
afirmă, cu acest prilej ,  în şedinţa solemnă a Camerei :  "Uniunea Poloniei cu 
România, uniunea cu vecinii noştri cu care am luptat pentru dreptate, uniunea cu 

�7 Ibidem, nr. 1 2, din 6 iulie 1 920, p. 1 756. 
JH Nicolae Cambrea, Mareşalul Pilsudski omul de stat şi comandantul suprem al forţelor polone:e 

în războiul din 1920. Braşov, Institutul Cartografic "Unirea"
, 1 939, passim; "Democra!ia'·. XVll l .  nr. 7-ll 

iulie 1 august 1920, p. 7-9, aprecia că "Polonia a pornit într-o ac!iune aventuroasă în Rusia''. 
39 Henri Cambon, ministrul Franţei la Bucureşti, face tot posibilul pentru a determ ina Romiiniu 

să intre în război, dar "guvernul român respinge această ofertă arătând că nu caută aventuri dincolo de 
grani!ele sale". Cf. E. Campus - op.cit. , p. 52-55 ;  Relaţiile româno-sovietice. Dommente, voi 1 
( 1 9 1 7-1 934). Bucureşti. Editura Enciclopedică, 1 999, p. 52. La 1 4  iulie 1 920 postul de radio 
Moscova aprecia că premierul român Alexandru Averescu s-a dovedit a fi destul de prevăzător ş i  
prudent pentru a nu se amesteca în această aventurll. 

40 "Universul", 2 1  august 1 920, p. 1 .  
4 1  D.A.D., nr. 48. şedinţa din 22 februarie 1 92 1 ,  p. 1005. 
42 1 . Scurtu (coordonator), Istoria Basarabiei de la începuturi până în ' / 994, Bucureşti, Editura 

Europa Nova, 1 994, p. 245-250. 
�� D. S. ,  nr. 27, 23 februarie 192 1 .  
•� . .  Epoca''( Bucureşti), I l, nr. 28, 4 martie 1 92 1 ,  p .  1 .  
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mari le democraţii din occident pe care le-aţi vizitat înainte de a veni la Bucureşti, 
după cum şi eu le-am vizitat înainte de a mă duce la Varşovia. Un îndoit zid de 
granit pentru a încinge templul păci i ,  zid a cărui putere nu ar putea fi primejduită 
decât de o vinovată exagerare a egoismului nostru"45 .  

N icolae Iorga, un aprig susţinător al al ianţei polono-române, declara: 
.,Poporul român şi poporul polonez au fost uniţi timp de mai multe veacuri pentru 
apărarea la frontiera civi l izaţiei şi a creştinătăţii'.%. 

Generalul Averescu aprecia şi el  că "Între Polonia şi România de astăzi există 
o incontestabilă comunitate de interese, izvorâte din trecutul nostru depărtat şi 
apropiat şi impuse, în acelaşi timp, de condiţiun ile pol itice în care se găsesc cele 
două ţări faţă de situaţiunea din Europa"47. 

În încheierea discursurilor, prinţul Sapieha a declarat: "Popoarele noastre nu 
cer nimic de la vecinii lor decât bune relaţiuni şi ca pacea să se înfăptu iască într-o 
comună şi puternică voinţă"48. 

Ziarul "Glasul Bucovinei", apărut la Cernăuţi, dedică, în numărul din 
6 martie 1 92 1 ,  evenimentului articolul "Polonia şi România" - în care se arată că 
.. soarta le rezervă deopotrivă ambelor state, recunoscute aproape simultan după 
primul război şi intrate ca factori însemnaţi în concertul statelor din Europa, un 
mare rol pentru pacea şi civi l izaţiunea Europei centrale şi orientale, căci de la 
răsărit aceiaşi nori de anarhie pot să ne mai ameninţe, iar din apus vecin i i  noştri şi 
ai lor aşteaptă momentul răzbunării"49• 

"Democraţia", organul de presă al P.N.L., aprecia că: "România a fost 
constrânsă prin situaţia sa geografică a cultiva relaţiile care se l imitează la sud-estul 
Europei, neavând contact cu pol itica noastră europeană decât prin chestiunea 
Dunării şi strâmtori . România nu a putut vedea în textele diferitelor tratate soluţii 
permanente pentru politica sa de stat. De aici nevoia de a consol ida situaţia 
internaţională fragi lă în urma tratatelor de la Saint-Germain, Trianon şi Neuil ly". 
Cehoslovacia şi Polonia ne ofereau posibil itatea unei stabi lizări a raporturilor 
noastre exteme50. 

În Parlament, tratatul a fost amplu dezbătut. Astfel, Gheorghe Bogdan-Duică 
recomanda ca România să aştepte totuşi sfarşitul războiului sovieto-polonez, 
apreci ind că: "Germani i  se vor înţelege cu ruşii ce se va întâmpla cu Polonia". El 
recomandă suspendarea efectelor acestei alianţe până ce Anglia şi Franţa se vor pune 
de acord, printr-o politică unitară faţă de Rusia şi faţă de frontul oriental al Poloniei5 1 •  

45 D.A.D., nr. 82, şedinţa din 20 aprilie 1 92 1 ,  p. 1 7 16. 
46 "Dimineaţa"(Bucureşti), Vlll, nr. 52, 3 martie 1 92 1 ,  p. 1 .  

�7 Ibidem, 4 martie 1 92 1  , nr. l .  
4R D.A.D . .  nr. 48, şedinţa din 2 martie 1 92 1 ,  p. 1 037. 
49 "Glasul Bucovinei", II,  nr. 650, 6 martie 192 1 ,  p. 1 .  
50 .. Democraţia"( Bucureşti), XII, nr. 5 octombrie 1 noiembrie 1 92 1 ,  p. 7- 1 5 . 
51 D. S. nr. 4, 1 0  decembrie 192 1 ,  p. 33. 
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Liviu Ghi lezan, parlamentar P.N.R., va declara că: "Aiianţa nu înseamnă o 
pol itică de aventuri, pentru că mai departe nu vom merge decât să apărăm 
frontierele noastre comune" şi nu ştim dacă după Polonia nu va veni şi rândul lor52• 

Alexandru Averescu afirma, la rându-i, că între Polonia şi România de azi 
există o incontestabilă comuniune de interese, izvorâte din trecutul nostru"53. 

Menţionăm că încheierea tratatului a fost grăbită de tentativa de revenire a 
Habsburgilor pe tronul Ungarie i .  D.N. Cocea, renumit pentru poziţi i le sale 
probolşevice, a declarat că: "Take Ionescu este prea ocupat de tratatul cu Polonia 
împotriva Rusiei" şi nu crede că "Ungaria este duşmanul nostru", deci "frontul 
apusean este mai important decât cel răsăritean"54. 

Intervenţia hotărâtă a României, Poloniei, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei (în 
fapt, Mica Înţelegere şi Polonia) au dejucat planuri le de restaurare a împăratului în 
Ungaria, punând în evidenţă interesele comune ale acestor state şi nevoia de 
stabilitate în zona Europei centrale. 

Prin urmare, aşa cum menţionam anterior, la 3 martie 1 92 1 ,  la Bucureşti, se 
încheia Convenţia de al ianţă defensivă între România şi Polonia, semnată din 
partea română de Take Ionescu, iar din partea poloneză de prinţul Sapieha. 
Convenţia româna-poloneză era completată de o convenţie mil itară semnată de 
generalul  Constantin Cristescu şi generalul Tadeusz Roszwadowski .  

Prevederile Tratatului 5 5  

Art. 1 - Polonia ş i  România se obligă să se ajute reciproc în cazul în care una din
tre ele ar fi atacată Iară provocare din partea de pe frontierele lor comune de la răsărit. 

Art. 2 - În scopul de a coordona eforturile lor paşnice, cele două guverne se 
obl igă să se sfătuiască în privinţa chestiunilor de politică externă în legătură cu 
raporturi le  lor faţă de vecinul lor de la răsărit. 

Art. 3 - O convenţie mi l itară56 va stabi l i  chipul cum cele două ţări îşi vor da 
ajutor când va fi cazul .  Această convenţie va fi supusă aceloraşi condiţii ca şi 
prezenta convenţie în ce priveşte durata şi denunţarea ei eventuală. 

52 D.A.D.  nr. 1 3 , şedinţa din 1 6  decembrie 1 92 1 ,  p. 1 00. 
53 Ibidem, nr. 1 5, şedinţa din 1 7  ianuarie 1 92 1 ,  p. 1 684. 
54 Ibidem, nr. 82, şedinţa din 20 aprilie 1 92, p. 1 .  La interpelarea deputatului Caranfil, Take 

Ionescu arată că fostul împărat al Ungariei, însoţit de câţiva miniştri, a descins la Budapesta intrând în 
Palatul regal. După o conferinţă care a durat trei ore, la care a participat şi regentul Ungariei, amiralu l  
Horthy, s-a decis plecarea împăratului. Marile Puteri au declarat că  nu vor permite reîntoarcerea 
acestuia. Cf . .  ,1\rgus"(Bucureşti), 1 apri lie 1 92 1 ;  "Glasul Bucovinei", IV, 1 0  april1e 1 92 1 ;  Take 
Ionescu declară că ,.0 unire serioasă între România şi Polonia, fhcută pe această chestiune, va înlătura 
definitiv pericolul reveniri i l labsburgilor". Cf. O .A. O., nr. 82, şedinţa din 20 aprilie 1 92 1 ,  p. 1 7 1 6. 

55 "M onitorul Oficial", nr. 89, 26 iulie 1 92 1 ,  p. 33. 
5� D. Tuţu, op.cit. , p. 1 1 1- 1 1 3 . La 20 mai 1 922, ataşatul militar al Poloniei la Bucureşti a 

adresat Marelui Stat Major Român un memoriu prin care sublinia necesitatea completării conventiei 
militare. La 1 6  septembrie 1 922, s-a semnat o a doua convenţie militară româno-polonă care o anula 
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Art. 4 - Dacă, contra sforţărilor paşnice, cele două state s-ar găsi în stare de 
război definitiv, conform art. 1 ele se obligă să nu trateze, şi să nu încheie 
armistiţiu, şi n ici pacea unul fără celălalt. 

Art. 5 - Durata acestei convenţii este de cinci ani începând de la iscăl irea ei, 
dar fiecare din cele două guverne este liber să denunţe după doi ani, anunţând 
partea cealaltă cu şase zile înainte. 

Art. 6 - Nici una din Înaltele Părţi contractante nu va putea să încheie o 
alianţă cu altă putere fără să se fi înţeles în prealabil cu cealaltă parte. 

Sunt scutite de această condiţie alianţele cu scop de a păstra tratatele ce nu au 
fost semnate laolaltă de Polonia şi România. Asemenea alianţe vor trebui totuşi să 
fie comunicate. 

Guvernul român declară că are cunoştinţă de acordul Poloniei cu Republica 
Franceză. 

Art. 7 - Prezenta Convenţie va fi comunicată Societăţii Naţiuni lor, conform 
tratatului de la Versail les. 

Art. 8 - Prezenta Convenţie va fi notificată şi ratificată la Bucureşti cât mai 
curând cu putinţă. 

Prin urmare, primele patru articole stabi lesc condiţiile acordări i  de ajutor 
reciproc în cazul unui atac neprovocat din partea puterilor necontractante, iar 
articolul 6 adânceşte relaţiile dintre cele două state stabi l ind clauzele de consultare 
şi informare in cazul încheierii unei al ianţe cu o altă putere. Se preciza în acelaşi 
timp că fiecare stat cunoaşte acordurile şi tratatele semnate de celălalt. Convenţia 
are incluse şi trei protocoale A, B, şi C57. Articolul 2 din protocolul A, parte 
integrantă din tratat, stabileşte că nici una din statele semnatare nu va putea 
contracta o alianţă cu vreunul d in statele inamice fără acordul celeilalte părţ i .  

Prin art. 4 al protocolului C58, cele două guverne "se angajează să studieze 
împreună mij loacele prin care ar putea încheia o alianţă defensivă cu vecini i  lor 

pe prima din (3 martie 1 92 1  ). Între statele majore ale armatei române şi armatei poloneze au avut loc 
mai multe întâlniri de lucru (2 1 septembrie 1 92 1 ,  4 apri lie 1 923 şi 16 aprilie 1 924 ). 

57 Aorin Anghel , Despre o problemă aproape necunoscută: frontiera româno-polonă in perioada 
interbelică / 918-1939, extras din "Revista istorică", serie nouă., torn VIII, nr. 3-4, martie - april ie 1 997, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 256-258. Bazându-se pe o documentatie bogata, cercetată 
în Arhivele M.A.E. al Poloniei, autorut explică cum s-a stabi lit frontiera comuna a celor două state. 
Dacă Convenria de aliantă defensivă rornâno-polonă (3 martie 1 92 1 )  prevedea la protocoalele secrete 
un schimb de teritorii, România urma sâ cedeze Poloniei un teritoriu de 75 krn2 (calca ferată 
Horodenka-Zalescic măsurând 1 6  km, patru comune şi fabrica de zahâr de la Cristeceac, iar Polonia 
ceda în schimb maxim 580 krn2 - un teritoriu ce cuprindea şoseaua şi calea ferată Bucovina
Maramureş). În realitate, dupa negocieri intense desfăşurate în principal între anii 1 926-- 1 927, la 
începutul lunii ianuarie 1928, renunţă reciproc la ideea schimbului de teritorii. Ion Nistor, Frontiera 
româno:f..olonă, .,Graiul Românesc " (Bucureşti), 1, nr. 2 , 1 927, p. 37-43. 

5 V. Moisuc, Premisele izolării diplomatice . . .  , p. 1 1 1- 1  12. În fapt, această prevedere �cea referire la 
proxima adcrdlc a Poloniei la Mica intelegere. Astfel, se dezamorsa o picsâ importantă în angrcnajul politicii 
revizioniste din această parte a Europei. Gh. Zaharia, CollSideraţii asupra politicii ex.terne a României 
( /919-1929), în Probleme de politică externă a României", voi. 1, Bucureşti, Editura Militară. 1 987. p. 36-40. 

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



1 1  Tratatul româno-polonez din 1 92 1 .  Ecouri şi opinii 20 1 

împreună cu care au semnat tratatele de pace de la Versai l les, Saint-Germain ,  
Trianon ş i  Neui l ly, astfel ca să-şi dea garanţii reciproce contra oricărei agresiuni şi 
să se întraj utoreze pentru menţinerea acestor tratate sau a unora dintre ele". 

Protocolul C conţine şi măsuri de colaborare economică, precizându-se în 
acest sens necesitatea convocări i unei comisi i economice comune. 

În acelaşi timp, România se angaja  prin acelaşi Protocol să sprij ine 
diplomatic Polonia pentru a obţine recunoaşterea Galiţiei orientale, având în 
schimb promisiunea Polonie i  de a accepta o modificare a frontierelor comune cu 
scopul de a faci l ita legătura de cale ferată Bucovina-Zbucz. 

Aceste protocoale aveau însă un caracter secret, Take Ionescu comunicând la 
26 martie 1 92 1  şefilor misiunilor diplomatice româneşti aflaţi la Paris, Londra 
Roma, Belgrad şi Praga doar două prevederi. Acestea erau: angajamentul statelor 
semnatare de a nu încheia al ianţe cu foştii inamici, rară o consultare prealabilă şi un 
consens în această privinţă, şi posibil itatea de a lărgi această alianţă prin aderarea 
unor noi membri, având ca scop lupta pentru menţinerea tratatelor existente59 . 

Convenţia a fost ratificată la 1 iul ie 1 92 1 ,  de Dieta poloneză, şi la 8 iulie de 
Parlamentul României , iar schimbul instrumentelor de ratificare a avut loc la 
Bucureşti la 25 iulie, după ce textul Convenţiei, îară anexele sale secrete, a fost 
publicat în Monitorul Oficial60. 

Importanţa tratatului. Ecouri şi opinii 

Convenţia de alianţă defensivă româna-poloneză a fost semnată la Bucureşti, 
la 3 martie 1 92 1 ,  cu doar 1 5  zile înainte de semnarea Tratatului  de la Riga 
( 18 martie 1 92 1 )  dintre Polonia şi Rusia sovietică. 

Dealtfel, la punctul 1 din · protocolul secret B se precizează că textul 
convenţiei de al ianţă urmează să fie ţinut secret atâta vreme cât tratatu l  de pace 
polono-sovietic nu va fi semnat. 

Faptul că tratatul româna-polonez .a fost semnat înainte ca Tratatul de la Riga 
să fie parafat de Polonia şi Rusia sovietică a stâmit firesc, destule proteste din partea 
oamenilor politic i .  Mihai Vlădescu, deputat ţărănist, consideră că "tratatul e însă 
prematur", deoarece, continuă el, "statutul oriental al graniţei poloneze stabi l it la 
Riga cu Rusia nu era încă recunoscut. ( . . .  ) De aceea tratatul punea România în 
situaţi i imprevizibile'.61 • Subliniind scopul tratatului româna-polonez, dar ş i  

5� N .  Dascălu, op. cit . . p. 22-24. 
��C> E. Campus, Din politica externă . . .  , p. 259-262. 
6 1  D A  D nr. I l , şedinţa din 14 decembrie 1 92 1 ,  p. 66--70. În acelaşi spirit al combatt:ni 

tratatului cu Polonia, deputatul (ărănist D.M. Vlădescu considera că politica lui Take Ionescu este 
greşită., deoarece acesta doreşte sa facă o politica continentală şi nu una regională.. real istă. După c� 
compară politica ministrului român de externe cu politica dusa de Napoleon al I I I-lea_ critică interviurile 
acordate de Take Ionescu agenţiilor de presă llavas şi Reuter, unde vorbe�te de viabilitatea Poloniei. 
Prin urmare. concluzionează Vlădescu, Take Ionescu a incheiat tratat cu Polonia, ccdând sugcstiei 
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maturitatea politicii externe româneşti, care a evitat participarea României la războiul 
sovieto-polonez, deşi între România şi Rusia sovietică relaţiile diplomatice erau 
întrerupte, deputatul Liviu Ghilezan avertiza: ,,Alianta nu înseamnă o politică de 
aventuri, pentru că mai departe nu vom merge decât să apărăm frontierele noastre 
comune"6� . Deputatul A.C. Cuza îl interpelează în Adunarea Deputaţi lor pe Take 
Ionescu în legătură cu Mica Antantă, afirmând: "Ce se întâmplă cu Mica Antantă 
care nici nu există? Take Ionescu îşi închipuie că în trei săptămâni are să se facă 
Mica Antantă, adică o alianţă în cinci, în care unele au interese contrarii şi nu se pot 
înţelege, de pildă conflictul dintre Cehoslovacia şi Polonia'o63. Această interpelare 
atrage un răspuns al şefului guvernului, generalul Alexandru Averescu, care declară 
că: "politica lui Take Ionescu nu este o politică personală cum îi reproşează 
A.C. Cuza, ci este o politică a guvernului de care acesta este responsabil'.64. 

Constantin Stere va arăta, de la tribuna Adunării Deputaţilor. aspectele 
comune ale refaceri i Poloniei şi întregirii teritoriului naţional, în cazul României . 
.. Polonia a fost împărţită între Austria, Germania şi Rusia65 - arăta el - dar pentru 
Polonia, ca şi pentru România primejdia cea mai mare o reprezintă Rusia" 

exprimând astfel necesitatea încheieri i acestui tratat. 

După Radu Meitani, Mica Antantă trebuia realizată în conformitate cu 
proiectul lui Take Ionescu, respectiv ca o alianţă în cinci; la această înţelegere s-ar 
putea adăuga Polon ia şi chiar Bulgaria, recunoscând însă că există totuşi 
neînţelegeri între cehi şi poloni, iugoslavi şi turci66. 

Chiar Take Ionescu a declarat că "în Jocul tratatelor bi laterale aş fi vrut o 
al ianţă în cinci popoare (care să cuprindă şi Grecia), să nu fie garanţii între popoare 
pentru anumite frontiere, ci între popoare pentru toate frontierele"67. 

În problema tratatului cu Polonia, exceptând poziţi ile unor oameni politici, 
lucru firesc într-o societate organizată pe principii democratice, marea majoritate a 
oameni lor pol itici a înţeles necesitatea încheierii tratatului. În acest sens, Octavian 
Goga aprecia că "în chestiuni mari de interes naţional fără deosebire de partid, 
poporul nostru este unul şi îndreptăţit"68 . 

Aceeaşi poziţie a adoptat şi presa în privinţa tratatului româna-polonez. 
Ziarul "Dimineaţa", după ce redă atmosfera prietenească cu care au fost primiţi 

Franţei, ignorând Anglia şi Italia, o politică compatibilă cu cea a marilor democraţii occidentale fiind 
mult mai corectă. În final, deputatul ţărănist consideră tratatul formal, prematur, inoportun. 

62 D.A.D., nr. 13, şedinţa din 16 1 92 1 ,  p. 1 00.  
M D.A.D., nr. 14 şedinţa din 12 ianuarie 1 92 1 ,  p. 468-469. 
�>� Ibidem, nr. 1 6, şedinţa din 1 2  martie 1 92 1 ,  p. 1 1 1 5 .  
�5 Ibidem, nr. 1 4, şedinţa din 1 2  ianuarie 1 92 1 ,  p .  468-469. 

M D.S .. nr. 27, şedinţa din 23 februarie 1 92 1 .  p. 326. 
�7 D.A.D., nr. 1 1 4, şedinţa din 22 februarie 1 92 1 ,  p. 3669. 
�M Ibidem, nr. 82 şedinţa din 20 aprilie 1 92 1 ,  p. 1 706. Take Ionescu aprecia şi el că .. omul de 

stnt investit cu conducerea politicii externe trebuie să aibă o vedere clară şi cumpătată şi o cunoaştere 
sigura a evenimentelor". Cf. D.S.,  nr. 27 din 23 februarie 192 1 ,  p. 329. 
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ministrul de Externe al Poloniei  şi suita sa, conchide: "0 am1c1ţ1e c lădită pe 
asemenea baze istorice, geografice şi de interese comune are toţi sorţii 
durabil ităţii"69. "Neamul românesc" a scris şi el că "totu l ne uneşte" (referire la 
tratatul româna-polonez bineînţeles)70. 

"Glasul Bucovinei" aprecia, la 5 martie 1 92 1 ,  că prin încheierea tratatului 
româna-polonez, "se întăreşte mai zdravăn zidul împotriva bolşevismului"7 1 .  
"Democraţia" enumeră greutăţile acordului româna-polonez ş i  al Micii Antante în 
general :  rivalitatea polono-cehă pentru teritoriul Teschen, marea slăbiciune a 
Poloniei pentru Ungaria şi, nu în ultimu l  rând, diferendele sârbo-române [care 
totuşi s-au aplanat, opinăm noi]72. 

Gazeta "Epoca" d in  6 martie 1 92 1  reproduce un articol din "Le Monde 
Nouveau" pe prima pagină arătând că "România este chemată, prin poziţia sa 
geografică şi prin interesele sale politice şi economice, să servească de legătură 
între Mica Antantă şi grupul subsecvent şi, mai ales, între Polonia şi 
Cehoslovacia"73. 

Ziarul "Dreptatea" (Cernăuţi), reprezentând Partidul Poporului ,  consemna că 
al ianta cu Polonia exprimă "interesele comune ale acesteia cu România"74, iar 
"Revista politică şi parlamentară" subl iniază că tratatul româna-polonez s-a făcut 
cu sprij inul Franţei, interesate în spargerea boicotului bolşevic75 • "Revista vremii" 
reproduce o declaraţie a lu i  Skirmunt, succesorul lui Sapieha la conducerea 
diplomaţiei polone, în care se accentuează că se doreşte "întărirea şi mai mult a 
relaţi i lor de prietenie cu România", care în perspectivă se va concretiza în 
semnarea tratatului româna-polonez d in  1 92676. 

Ziarul "Adevărul", în numărul său din 26 septembrie 1 922, reproduce 
declaraţia corespondentului "Le Temps" din România, care scrie: "Cercurile 

��
"Dimineaţa", X, nr. 1 20, 1 martie 1 92 1 ,  p. 1 .  

70 "Neamul românesc" (Bucureşti), XVI, nr. 48, 2 martie 1 92 1 ,  p. 1 .  
7 1  "Glasul Bucovinei", IV, nr. 649, 5 martie 1 92 1 ,  p. 1 .  
72 Dumitru Drâghicescu. Din istoricul Micii Înţelegeri, "Democraţia", XII, nr. 1 1- 12, 

noiembrie 1 decembrie 1 92 1 ,  p. 3 1 6; "Revista vremii", 1, nr. 3, 27 noiembrie 1 92 1 ,  p. 1 5. 
73 "Epoca", 6 martie 1 92 1 ,  p. 1 ;  vezi şi articolul semnat de Grigore N. filipescu Alianţa 

polono-română, "Epoca", 3 martie 1 92 1 ,  p. 1 ,  unde se arată că "al ianta polono-română constituie un 
sistem puternic care sa împiedice agresiunea bolşevică". 

74 "Dreptatea", I l ,  nr. 57, 6 martie 1 92 1 ,  p. 1 .  
7 5  "Revista politica ş i  parlamentarâ"(Bucureşti), 1 ,  nr. 2 1 ,  5 octombrie 1 920, p .  94. 
76  "Revista vremii", I ,  nr. 3 octombrie 1 922, p. 16 .  Ziarul .,Adevarui"(Bucureşti), XV, nr. 

I l  ,5 12 ,  28 februarie 1 926, reproduce un articol din "Iz vest ia", în care sovietcle considerau că 
proiectata Convenţie româno-polonă (este vorba de reînnoirea celei din 1 92 1 )  are un caracter agresiv. 
Poziţia U.R.S.S. a rămas deci neschimbată din 1 92 1 ,  interpretând gestul celor două state ca .,un pas 
neamical" la adresa sa. Acelaşi ziar "Adevărul", din data de 23 aprilie 1 926. cor:stată că. prin 
reînnoirea tratatului din 1 92 1 ,  

"
Român ia şi Polonia sunt doi grăniceri constanţi ai păci i" .  Între timp, 

U.R.S.S.  şi Germania au semnat un acord care va avea influenle negative asupra României şi Poloniei 
(.,Adcvarur· din 28 aprilie 1 926). 
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ital iene sunt satisfăcute de  acordul româna-polonez pentru apărarea Gal iţiei ş t  
Basarabiei "77 . 

În acelaşi timp, I .G. Duca declara corespondentului aceluiaşi cotidian "Le 
Temps" : "Aiianţa noastră cu Polonia nu vizează decât scopuri cu eminamente 
pacifiste", iar cele două state "sunt dispuse să completeze acordul pol itic (cu 
convenţii economice)"78 . 

Această declaraţie a lui I .G. Duca, unul din reprezentanţii de marcă ai 
diplomaţiei româneşti, este în deplină concordanţă cu declaraţia lui Sapieha, 
min istrul de Externe al Poloniei, acordată ziarului "Universul" : "Ai ianţa noastră cu 
Franţa şi România - sublinia el - este esenţial pacifistă. Ea constituie baza politicii 
noastre intemaţionale"79. Astfel se exprimă comunitatea de interese d intre România 
şi Polonia, care a determinat încheierea Convenţiei de alianţă defensive, din 
3 martie 1 92 1 .  

Subl iniem, în acest context, că alianţa româna-poloneză a avut încă de la 
început spr1j inul Franţei, care dorea astfel să creeze un "bloc oriental"80 în faţa 
pericolului bolşevic. Nu întâmplător Polonia, "simpatizată în mod tradiţional de 
Franţa", era percepută la Paris ca un "adevărat bastion în Est"8 1 •  Termenul folosit 
pentru acordul politic franca-polonez din 1 9  februarie care a precedat alianţa 
Poloniei cu România era "cordon orienta1"82. Se punea accent, în concepţia 
franceză asupra Poloniei, pe rolul defensiv pe care urma să-I joace această ţară 
pentru apărarea civ i l izaţiei europene. De aici importanţa acorduri lor pe care 
Polonia le va încheia cu alte state şi îndeosebi cu România. Această al ianţă (ne 
referim la cea româno-polonă) avea marele inconvenient că era valabilă doar în 
cazul unei agresiuni bolşevice asupra unuia dintre cele două state semnatare. 

Ziarul "Dimineaţa"83, din 3 martie 1 92 1 ,  conţine pe prima pagină articolul 
"A l ianţa cu Polonia" . Articolul este semnat de Constantin Bacalbaşa care, după ce 
arăta contextul politic în care a fost semnat tratatul româna-polonez ("alianta 
româno-polonă se impune" - scria el) consideră că celelalte frontiere ale României 
sunt vulnerabile. Conchide ziaristul : "Alianţa cu Polonia nu ne poate apăra decât 

77 "Adevărul", XXV, nr. 1 1 .200, 22 septembrie 1 922. p. 1 .  
?H Ibidem, XXXV. nr. 14.300, 26 septembrie 1 926, p. 1 .  
7� "Universul", VIII, nr. 65, 1 5  mai 192 1 ,  p .  4. 
xu "Re�uc des Deux Mondcs",XII, noiembrie 1 92 1 ,  p. 949; expresia îi apar�inc lui Jacques 

Bandoux care arată in continuare: "Polonia trebuie să pregătcasd!., dacă c cazul, actiunea sa cu Mica 
Antantă", iar blocul oriental sus-amintit trebuie sâ fie mai omogen decât cel occidental (aluzie, 
opinâm noi, la neîn�elegerile franca-engleze în privinta Germaniei). 

MI "Revue Politique et Parlamentaires" (Paris), tome cvn. p. 140- 142; "Revista pol itică şi 
parlamentară�(Bucureşti), Il, nr. 1 8-19, 25 decembrie 1 92 1 ,  p. 5 1 -56. 

xz "Rcvue Bleue"(Paris), Tomc XV, septembrie 1 922, p. 59--62; .,Dreptatea" (Cernăuţi), I l ,  
nr. 82, 24 februarie 1 92 1 ,  p. 1 ;  in  ,.Epoca'', 1 3  martie 192 1 ,  p. 1 sunt prezentati termenii acordului 
politic franca-polonez; "Revue des Deux Mondes", septembrie 1 92 1 ,  p. 236; se arată că Franţa. cu 
ajutorul Poloniei. României, Belgiei. Italiei. dorea sâ-şi asigure dominaţia mil itară în Europa. 

•• .. Dimineala'', XI I I ,  nr. 52. 3 martie 1 92 1 ,  p. 1 .  
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împotriva unei agresiuni ruse. Dar împotriva celorlalte?". Iată de ce, opinăm noi, s-a 
realizat Mica Înţelegere, dar mai ales în cazul Poloniei şi României s-a ajuns la un 
tratat care extindea substanţial prevederile înţelegerii din 1 92 1 84• 

Asupra Convenţiei de alianţă (defensive) româno-poloneze şi a importanţei 
sale în contextul politic al anilor 1 9 19-1 92 1 ,  istorici i  au păreri împărţite. 

Istoricul american Keith H itchins considera ca al ianţa româno-polonă a 
urmărit "siguranţa frontierelor estice ale celor două state" prevăzând sprij in 
reciproc în cazul "unei agresiuni sovietice", dar, conchide istoricul american, 
angajarea celor două părţi nu s-a făcut cu toată inima. Polonia era interesată de 
real izarea unei înţelegeri cu Ungaria, nerecunoscând validitatea tratatului de la 
Trianon85. La rândul ei, România nu era pregătită să vină în ajutorul Poloniei dacă 
o asemenea acţiune era contrară propri i lor interese . 

Reţinem şi opinia istoricul Arnold Toynbee, care aprecia că "Polonia în 
al ianta cu România era impl icată în problema Basarabiei"86. 

După Robert Machray, tratatul a fost precedat de colaborarea mi l itară a 
armatelor celor două state, în timpul campaniei din Ucraina din 1 9 1 9. Prin urmare, 
încheierea tratatului s-a făcut firesc din "bunele relaţii existente între două state 
care nu aveau nici o dispută teritorială"87• 

Istoriografia poloneză acordă şi ea o mare atenţie importanţei tratatului 
româno-polonez. Astfel, istorici i  Henryk Bulhak şi Antoni Zielinski consideră că 
Polonia a conştientizat rapid avantajele tratatului cu România: 

- îşi asigura securitatea frontierei sale estice; 
- a  îndepărtat România de Cehoslovacia, cu care Polonia avea probleme 

teritoriale (Teschen) (n-a fost chiar aşa, România consituind Mica Antantă alături 
de Cehoslovacia şi împreună cu Regatul Sârbo-Croato-S loven); 

- România putea servi drept culoar de transport pentru arme, în cazul în care 
Polonia s-ar afla în război cu Germania (Marea Baltică putând fi uşor blocată); 

- era stopată extinderea sentimentelor filoruse în zonă; 
- al ianta era percepută ca o manifestare de independenţă a Varşoviei . 

K4  Milan Vanku, op. cit. , p. 1 2 ; Eliza Campus, Mica Înţelegere . . .  , p .  52-55; Viorica Moisuc. 
Premisele izolării diplomatice . . . , passim; 

"
Democra�ia", nr. 7-8 iulie 1 august 1 920, p. 1 0- 1 1 2 ; "Revista 

politică şi parlamentară", februarie 1 92 1 ;  ,.Revue des Deux Mondes", Tome XV, mai 1 92 1 ,  p. 235; 

"Glasul Bucovinei", IV, nr. 600, 27 ianuarie 1 92 1 ,  p. 1 ;  "Dreptatea", n. nr. 32, 24 februarie 1 92 1 ,  p. 1 .  
H5 Keith Hitchins, op.cit. , p. 421 -425. 
K� Apud Frederic C. Nanu, op. cit., p. 80-85. 
H? Robert Machray, The Poland of Pilsudski, London - Reutlcdge Kegan Paul and Hurley, p. 1 27; 

Hans Roos, op.cit. , p. 1 28; istoricul gennan opinează că tratatele de la Versailles şi de la Riga au fost 
pentru Polonia avantajoase şi pentru faptul că Rusia şi Germania erau atunci prea slabe pentru a protesta. 
Conştient de faptul că cele două state vor încerca mai târziu să se revanşeze, Pilsudski concepe un sistem 
de alianţe cu caracter defensiv. Prima alianţă de acest gen a fost cea încheiată între Polonia şi franla, la 
19 februarie 1 92 1 ,  care prevedea în mod explicit ajutorul mil itar, pe care Franta se obliga să-I acorde 
Poloniei în cawl unui atac neprovocat din partea Gennaniei şi Rusiei sovietice. După modelul acc$tci 
alianţe �i men�inând caracterul său defensiv este încheiată alian la polono-română de la 3 martie 1 92 1 .  
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Conform păreri lor aceloraşi istorici polonezi, nu exista totuşi precedentul 
unor relaţii pol itice sau economice româna-poloneze. Mai concret, la baza acestei 
al ianţe au stat doar motivaţi i!e politico-strategice88• 

Istoricul Witold Pronobis expl ică motivaţi ile care au stat la baza alianţei într
o l ucrare recentăs9• Prinsă între Germania şi URSS, Polonia a căutat al iaţi şi 
paneneri în Europa. În acest sens, a dezvoltat relaţii speciale atât cu Franţa, cât şi 
cu  Român ia. Pretenţi ile teritoriale ale URSS-ulu i  asupra Gal iţiei şi Basarabiei vor 
determina încheierea alianţei defensive. 

Dacă în cercurile pol itice poloneze, tratatu l cu România s-a bucurat de un 
mare interes, nu putem totuşi afirma că n-au existat şi păreri contrari i .  De pi ldă, 
Grupul conservator de la Wilno, condus de Stanislaw Cat, considera "nefolositoare 
şi periculoasă legătura cu România"90. Conform istoricilor români Gheorghe 
Zaharia ·şi Constantin Botoran, "Polonia, prin alianta cu România, renunţa la 
pol itica agresivă în Est" şi "participa activ la sistemul regional de securitate"9 1 .  

După Dumitru Tuţu, tratatul cu  Polonia a urmărit, pe lângă apărarea 
frontierea estice a celor două state in faţa unei eventuale agresiuni sovietice, să 
ev ite o apropiere a României de Rusia �ovietică (!ucm de care se temea Polonia). 
În acelaşi timp, România a încercat să exciJJdă o apropiere a Poloniei de Ungaria şi 
să o atragă în Mica Înţelegere92. 

Nicolae Iorga remarca şi el că "acordul are menirea istorică de & apăra pacea 
in această zonă'm. Nicolae Titulescu va aprecia că ,.Poionia şi România şi-au 
coordonat eforturile în răsăritul Europei pentru a sluj i  intereselor generale" - şi 
avea în vedere întreaga colaborare polono-română efectuată pe multiple planuri 
până în anul 1 93494. În acelaşi timp, sublinia Titulescu, cele două state, prin 
atitudinea lor, nu au permis împărţirea statelor europene în state cu graniţe 
garantate şi state cu graniţe negarantate"95. 

El iza Campus consideră că tratatul a servit atât intereselor bilaterale româna
poloneze cât şi i ntereselor speciale ale României in Europa centrală96• Y iorica 
Moisuc identifică în conotaţii le tratatului ,  excluderea infiltraţ i i lor germane în 
Europa centrală, paralel cu stoparea planuri lor ungare de a avea frontieră comună 

NR Nicolae Dascălu, op. cit. , p. 22-24. 
"9 Witold Pronobis, Polska i swiat w XX wieku, Warsawa, Editura Spotkania, 1 996, p. 102-104. 
Yo 

"Magazin istoric'' (Bucureşti), septembrie, 1 997, p. 75. 
� 1  Gh. Zaharia, C. Botoran, Politica de apărare naţională a României În contextul european 

interbelic ( 1919-/939), Bucureşti, Editura Militară, 1 98 1 ,  p. 96. 
Y2 Dumitru Tuţu, op. cit. , p. 1 1 1 - 1 1 4. 
93 Nicolae Iorga, vp. cit. , p. 95; ldem, Memorii, Bucureşti, Editura NaţionaUi, voi. I I I ,  p. 67-69; 

ldem, O viaţă de om aşa cum afost, voi. IV, Bucureşti, Editura Minerva, 1 984, p. 35.  
9 4  D:A.D., nr. 38  şedinţa din 16  apri lie 1 934, p .  16 14. 
95 N .  Titulescu, România şi revizuirea tratatelor, în Discursuri, Bucureşti. Editura ştiinţifică, 

1 967, passim; Politica externă a României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 994, p. 88- 1 00. 
"' E. Campus, Mica Înţelegere , p. 57. 
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cu Polonia97 . N icolae Dascălu consideră că "tratatu l a avut importanţă pentru 
Polonia până în anul 1 92 1 ;  după 1 923 el având importanţă doar pentru Român ia'm. 

Al ianţa polonă-română este percepută de cercetătorul Florin Anghel ca o 
componentă a sistemului federalist polon, aşa cum era acesta conceput de către 
Josef Pilsudski99• La această concepţie subscriau, în principal, marea nobi l ime 
polonă, de origine l ituaniană, în special fami l i i le Radziwill , Sapieha şi Czartoryski. 
Pentru a asigura apărarea Poloniei de către Rusia, se preconiza crearea unui sistem 
defensiv viabi l ,  încheiat de Polonia cu Ucraina, România, Lituania şi Estonia. În 
cadrul acestei federaţi i  rolu l  conducător revenea, desigur, Poloniei . Proiectul avea, 
cel puţin pentru anii 1 9 1 9- 1 920, trei variante: 

l .  Uniunea Poloniei cu Ungaria. 
2. O federaţie polono-baltică la care se adăugau şi teritorii din Bielorusia şi 

Ucraina. 
3 .  Alianţa Polonia-România-UngariauJo. 
Prin urmare alianţa polono-română era integrată, în concepţia d iplomaţiei 

polone, într-un spaţiu mai larg, care pornea · de la Tallin şi Riga, trecea prin 
Varşovia şi Bucureşti şi se oprea la Budapesta. În esenţă, această federaţie urmărea: 
combaterea influenţei germane la Bucureşti; combaterea rusofil iei în Balcani şi 
dirijarea securităţii spre est101 •  

Existau însă serioase rezerve în privinţa forţei combative a armatei române .  
Dacă mareşalul Pi lsudski era un sincer partizan a l  tratatului  româno-polon, în 
privinţa capacităţii de l uptă a armatei române avea însă serioase reţineri .  Această 
neincredere în armata română, împărtăşită şi de diplomaţia franceză, n-a 
împiedicat însă aprofundarea relaţi i lor Poloniei cu România. În perioada 
următoare, P ilsudski va vizita România, unde se va bucura de o primire 
călduroasă din partea oficialităţilor şi populaţiei, expresie a bunelor raporturi 
dintre cele două ţări .  

97 V. Moi suc, Premisele izolării diplomatice . . . , p.  1 1 1- 1 1 2. 
�K N.  Dascălu. op. cit. ,  p. 89. 
� Hans Roos, op. cit. , passim. Mareşalul Pilsudski nu dorea ca statul polonez sU ie considerat 

un cadou făcut de coaliţie. Ideile sale erau bazate pe principiile naţional-democraţiei, de egalitate şi 
fraternitate proclamate de democraţii francezi; convergeau spre crearea unui stat federal polonez, 
deoarece considera că doar un stat federal est-european putea opri expansiunea Rusiei şi eventual a 
Germaniei .  Ideile mareşalului aveau ca exemplu viabilitatea regatului polono-lituanian, care a 
funcţionat intre anii 1 386- 1 772. Prin unnare, susţinea el, obiectivele pot fi atinse doar promovând 
.,romantismul în scopuri şi  pragmatismul în realitate". Roman Dmowski, în opoziţie cu mareşalul, 
afirma că .,nu naţiunea conduce statul, ci statul conduce naţiunea". 

IIKI 
Florin Anghel, O componentă a sistemuluifederalist polon: despre a/ianţa strategică dintre 

Varşovia şi Bucureşti, 1 9 1 9-1921, în voi. Concepte şi metodologii in studiul relaţiilor internaţionale. 
coord. Mihai Timoftc, Iaşi. Editura Antheros, 1 998, p. 304-308. 

1 0 1  M.Z. Dziewanowski, Josef Pilsudski A European Federalisl 1918-1922, Hoover lnstitution 
Press Stanford University, California, p. 3-25. 
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Contribuţia minorităţii poloneze din Bucovina la Încheierea Tratatului 

Dacă crearea statului unitar naţional român şi apariţia Poloniei independente 
( 1 1 noiembrie 1 9 1 8) a fost un proces aproape simultan, asemănătoare au fost 
problemele etnice pe care le-au întâmpinat cele două state. Pe fondul exagerării 
sentimentelor naţionaliste, Polonia a avut dispute cu ucrainienii şi bieloruşii în zona 
răsăriteană (Kresy), cu germanii (în Silezia) şi cu evreii. România a avut şi ea probleme 
cu grupările etnice minoritare care au avut o atitudine ostilă în perioada Unirii. 

În cazul minorităţii polone din Bucovina102, datele problemei se schimbă. 
Polonezii bucovineni au fost singurul grup minoritar care a votat fără rezerve 
unirea Bucovinei cu România. Delegaţia poloneză care exprimă dorinţa de un ire a 
acestei minorităţi era compusă din dr. Stanislaw Kwiatkowski, Emi l  Kaminski, 
dr. Edmund Wicentowitz, Basyli Duzienkiewicz, Leopold Schweiger şi Wladislaw 
Pospieszi l, exprimându-şi  încrederea în statul român. În numele Consil iului 
Naţional al poloni lor din Bucovina, doctorul Stanislaw Kwiatkowski a c itit 
declaraţia de adeziune la actul Uniri i :  "poporul polon, împlin indu-şi misiunea 
istorică pentru apărarea creştinismului şi a culturii în Europa răsăriteană, prin 
secole întregi a umplut cu morminte nenumărate ale ostaşi lor săi ţările situate la 
sudul Nistrului, în care ţări poporul român era stăpân străvechiu.  Noi, Poloni i  care 
trăim azi în Bucovina, legitimăm drepturile noastre vechi de a trăi în această ţară, 
prin sângele vărsat în locurile acestea şi cu osemintele cavaleri lor poloni presărate 
aici .  la care s-au adaos morminte nouă ale vitej i lor legionari, din luptele sângeroase 

102 Florin Anghel , Minoritatea polonă din Bucovina. Studiu preliminar al evoluţiei minorităţii 
polone din Romfmia Mare, ,.Revista istorică'', tom Vl l l, nr. 1 ,  2, ianuarie-februarie 1 997, Bucureşti. 
Editura Academiei Române, p. 25-5 1 ;  Marius lulian Petraru. Originea şi căile de emigrare ale 
polonezilor în Bucovina, în "Suceava"- Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei. tom XXII-XXIII ,  
1 995- 1 996, p. 355-372. În Bucovina, arată autorul, stăpânirea austriacă a coloni7.at numeroase etnii. 
Dintre acestea polonezii au venit cu predilecţie din Galiţia. Bogăţiile pământului Bucovinei au atrdS 
rapid numeroase amili i  de poloni. Din Bochnia şi Kalusza au venit funcţionari, clcrici şi învăţători. iar 
din Wicliczka mineri pentru a organiza exploatarea zăcământului de sare de la Cacica. Meseriaşii şi 
funcţionarii publici se vor stabi l i în principal în Cernăuţi, Siret şi Suceava. Un nou val de polonezi se 

înregistrează cu ocazia construirii l ini i lor de calc ferată Lembcrg-Cemăuţi şi apoi Suceava-Roman. În 
1 892, din 140 de angajaţi ai căilor ferate, 70 erau poloni. Din 1 8  notari, 9 erau poloni. După 1 82 1  o 
altă grupă de polonezi se stabileşte în Tereblecea, Huta-Veche, Crasna I lschi , Crasna-Putnei şi 
Hl iboca. În scurt timp, apar local ităţi poloneze la Solonetul Nou, _!lleşa şi Poiana Micului. O 
conccntraţie mare de poloni se înregistra în Cernăuţi ( 14893 poloni). In Storojineţ existau în 1 9 1  O 
circa 1 1 1 6 poloni, în Suceava - 749, V!lşcăuţi - 952, Cacica - 762, Soloneţul Nou - 8 1 3  etc. Populaţia 
românească a receptat pozitiv sosirea polonezilor în Bucovina. S-au organizat numeroase actiuni 
caritabile în folosul polonezilor de către populaţia românească în special. Treptat, polonezii vor 
ajunge să considere Bucovina a doua lor patrie; cf. Emil Biedzycki, Historia Polakow na Bukowinie, 
Warsawa, Krakow, 1 973,passim; Teodor Balan, Emigranţii poloni în Bucovina şi Moldova în secolul 
al XIX-lea, Cernăuţi, Tiparul .,Glasul Bucovinei" fa., p. 4-7; Mihai lacobcscu, Din istoria Bucovinei. 
vul .  1 ( 1 774-- 1 862). De la administraţia militară la autonomia provincia/li. Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 1 993, p. 1 7 ; Margucrite Willaumc, Polacy w Rumunii. Lubl in, 1 98 1 ,  passim. 
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ale războiului prezent. În temeiul acestor drepturi am trăit aici cei 1 50 de ani din 
urmă, ca un l iniştit element de cultură, în pace şi concordie în mij locul poporului 
român care, deşi suferind greu sub stăpânirea străină îndelungată, a arătat inima 
caldă pentru vecinul popor palon, când martirii l ibertăţii noastre au căutat dincoace 
de Nistru scut în contra călăilor şi temnicerilor. 

În amintirea neştearsă a poporului polon trăieşte anul 1 863,  când acel 
cavaleresc popor român a deschis curţi le ş i  casele primitoare revoluţionari lor 
poloni emigraţi, cari au sângerat pentru l ibertatea poporului lor. 

Noi, Poloni i  bucovineni, pază la răsărit a poporului palon care în momentul 
acesta îşi împreună pe umerii biciuiţi prin 1 50 de ani, purpura sfâşiată în trei părţi, 
a unirii politice a tuturor ţărilor polone dintre Marea Neagră şi Nistru, salutăm 
călduros ziua sfântă a renaşterii României unite. 

Recunoaştem pe deplin drepturi le imprescriptibile ale poporului român 
asupra ţărilor din sudul N istrului, în general, şi, în special, asupra Bucovinei. 

Polonii bucovineni, care aici în ţară au dat dovadă de trăinicia lor naţională în 
momentul acesta istoric al unirii Bucovinei cu glorioasa ţară-mumă, dau expresie 
încrederii lor neclintite că poporul român, ţinând samă de declaraţi ile exprese ale 
guvernului actual va acorda minorităţi i  polone l ibertatea credinţei catolice, libera 
întrebuinţare a limbii polone în biserică şi şcoală, libera aşezare şi exercitare a 
profesiunilor, în sfârşit o amăsurată participare Constituţională în administraţia ţării"1 03. 

În satele locuite de poloni i  din Bucovina se scanda "Trăiască România 
Mare !" ş i  "Trăiască Polonia Mare!", atitudine care denota entuziasmut polonimii  
bucovi-ncne la crearea statului naţional un itar român. Menţionăm că minoritatea 
polonă a avut doi reprezentanţi în Parlamentul României Mari : dr. Stanislaw 
Kwiatkowski (în 1 9 1 9) 104 şi Tytus Czerkawski (senator şi singurul parlamentar 
palon activ din Europa la acea dată 1 939- 1 940). Dacă nu a avut un partid politic 
propriu 105 polonezii bucovineni au participat activ la viaţa politică românească. 

1113 Ion Calafcteanu,  Yiorica Pompilia Moisuc, Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România, 
1917-1918, Documente, Chişinău, Editura Hyperion, 1 995, p. 337-338. 

Hl4 1. Scurtu (coordonator), Minorităţile naţionale din România (1918- 1925), voi. 1 ,  Bucureşti. 
Editura Enciclopedică, 1 995, p. 1 85 .  În 1 9 1 9  în Bucovina existau 34 1 1 9 poloni ( 4,2%) la o popuiatie 
totală de 8 1 1  72 1 locuitori. Comparativ cu anul 1 9 10  constatăm o scădere a numărului polonezilor 
(36 2 1  O adică 4.5 din populatia Bucovinei la acea dată de 800 098 locuitori) .  La pagina 452 este rcd�t 
conţinutul unui memoriu datat 22 mai 1922 şi semnat de Ministrul de Stat pentru Bucovina Ion 

Nistor. Se explică deci situatia reală a polonilor din Bucovina pe fondul unor nemultumiri ale acestora 
referitoare la situaţia învăţământului în limba polonă. 

105 Marian Olaru, Două memorii reprezentative pentru situaţia social politică a românilor 
hucovineni la sfârşitul secolului al XIX-lea, "Analele Bucovinei", I l ,  nr 1 ,  1995 . p. 1 79-207. Autorul 
redă conţinutul unui memoriu aparţinând deputaţilor români din Parlamentul vienez. datat decen�bric 
1 892. Deputatii protestează împotriva partidului armcano-polon. acuzat de tendinţe panrutcnc. Poloni i  
i i  acuză î n  rcplic!!i pe români d e  tendinte panromâneşti ş i  d e  o oarecare preponderentă a bi�cric i i  
ortodoxe în rândul confesiunilor din Bucovina. Episodul, singular, reprezintă o deviere de la l in ia  
tradi!ională de concordie manifestată între români şi poloni. Începând cu secolul al  XX-lea, polor. i i  nu 
vor mai dispune de un partid politic propriu. 
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Astfel, exista o grupare condusă de dr. Grezegor Szymonowicz, care era apropiată 
de partidul ţărănesc, iar o altă grupare condusă de inginerul Aloijzy Friedel era 
apn)piată cercurilor pol itice l iberale. 

Existau numeroase societăţi culturale poloneze, unele întemeiate după Unire, 
reunite în Rada Narodowa. În acelaşi timp minoritatea poiană din Bucovina 
d ispunea de ziare proprii, în care aborda subiecte locale, culturale, aspecte din viaţa 
pol itică, socială a României şi Poloniei. Îndeosebi este vorba de "Gazeta Polska" 
(Cernăuţi, 1 92 1 - 1 932), "Glas Prawdy" (tot la Cernăuţi, 1 926- 1 933), "Glas Ludu" 
( 1 92 1 - 1 922) şi "Kurjer Polski w Rumunj i" (Cernăuţi, 1 933- 1 939, şi Bucureşti, 
1 939- 1 940). Minoritatea poloneză din Bucovina dispunea de şcoli cu predare în 
1 imba poiană, numărul lor ajungând, în anul şcolar 1 929- 1 930, Ia 34. La Cernăuţi a 
funcţionat şi un l iceu palon, condus de profesorul Isidor Pochmarski, până când a 
fost inchis la ordinul lui Ion N istor "duşmanul polonilor". Treptat, se \a  trece Ia o 
pol itică de românizare firească, am zice noi, întrucât numeroase şcoli aveau 
personal german, palon, etc., dar nici unul român 106• După an ii '30 asistăm Ia o 
criză a sistemului educaţional polon în România, fenomen poate prea aspru criticat 
de presa varşoviană. Apreciem că minoritatea poiană din România, deşi redusă 
numeric şi concentrată în Bucovina îndeosebi, a determinat închegarea unor relaţii 
foarte bune între Varşovia şi Bucureşti. Plecând de la faptul aparent curios că 
frontiera româno-polonă nu s-a stabilit pe criterii etnice, neexistând de nici o parte 
grupuri compacte de minoritari poloni sau români ,  susţinem că în România 
comunitatea poiană şi-a adus un aport însemnat la încheierea tratatului .  Relaţiile 
foarte bune existente între poloni i  din România107 şi autorităţile politice româneşti, 
alinonia existentă în convieţuirea cu majoritatea română nu aveau cum să nu-şi lase 
amprenta pe evoluţia relaţii lor româno-polone în ansamblu. Apreciem fecunditatea 
relaţi i lor culturale dintre România şi Polonia, care au continuat şi atunci când 
relaţi i le pol itice au fost întrerupte din motive pe care nu le vom relua acum, ele 
fiind deja menţionate pe parcursul lucrării .  

lllh Apud, Doina Alexa, Ion Nistor, om politic ( 1872-1962), teză în manuscris aflată în bibl ioteca 
Arhivelor Statului - Suceava, p. 1 77. Totuşi, minoritatea polonă nu a fost afectată, dovadă conţinutul 
unui memoriu înaintat de către Delegaţia permanentă a Consiliului naţional polonez din Bucovina la 
9 iunie 1 920: "felu l  cum s-a guvernat Bucovina de la data unirii cu România până la orânduirea noilor 
alegeri (iunie 1 920) a corespuns pe deplin aşteptărilor noastre. S-a recunoscut populaţiei polone dreptul 
să fie instruită în şcoală în limba maternă şi dreptul acestei populaţiuni de a fi reprezentată în corpurile 
legiuitoare ale României întregile": "Gios Prawdy" (Cernăuţi), 1, nr. 7, 1 8  iulie 1 926. 

107 Arhivele Statului Suceava, Fond Prefectura juderului Câmpulung; dosar 1 7/1920, fila 4. 
Dosarul ,.Corespondenţă privind propaganda polonă. Serviciul de siguranţă" relatează că există două 
comune locuite de poloni în circumscriptia Cacica şi Pleş. Populaţia se declară multumită de actuala 
situatie pol itică; Ibidem, 20 iunie 1 920, fila 1 6; populaţia polonă din localităţile Cacica şi Clit este 
formată din funcţionari angajati la C.F.R. şi au o atitudine binevoitoare fată de puterea politică 
românească. Sunt în legături cu polonezii din Galitia, care îi vizitează adeseori. Mulţi sunt abonaţi la 
ga;;:cta .,Gios Ludu'" din Cernăuli. 
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Şi poate nu întâmplător, regina Maria susţinea atât de ferm: "Cele două state 
ale noastre sunt chemate să fie vecine. Trebuie ca România şi Polonia să aibă o 
frontieră comună. Trebuie în mod absolut" 108 • 

Concluzii 

Tratatul româno-polonez, din 3 martie 1 921 , are o importanţă majoră în 
contextul pol itic, mi l itar şi strategic al ani lor 1 9 1 9- 192 1 .  

Deoarece, la Riga, se desfăşurau negocierile sovieto-polone privind stabil irea 
frontierei dintre cele două state, textul tratatului a fost ţinut secret, până la sfârşitul 
negocieri lor. Teama Poloniei de dorinţa de revanşă a Rusiei sovietice a determinat 
semnarea tratatului cu România. Paralel, Rusia sovietică nu va recunoaşte 
apartenenţa Basarabiei la România. Prin urmare, pe acest teren, Polonia şi România 
s-au sol idarizat în faţa pericolului bolşevic. Franţa, Italia şi Anglia erau satisfăcute 
de prevederile tratatului, bazat pe Statutul Societăţii Naţiunilor şi având un caracter 
defensiv. 

Franţa, în principal, interesată de menţinerea influenţei în zonă, a sprij init 
închegarea acestei al ianţe. Modelul după care a fost conceput tratatul Poloniei cu 
România este cel încheiat între Franţa şi Polonia la 1 9  februarie 1 92 1 . Se punea 
accent pe rolul crucial pe care urmau să-I joace, atât Polonia cât şi Român ia, pentru 
apărarea civi l izaţiei europene de pericolul bolşevic. Menţionăm că Polonia şi 
România se angajau să se ajute reciproc în cazul unui atac neprovocat, venit din 
partea Rusiei sovietice. Intervenţia mi l itară însă, se producea efectiv numai după 
epuizarea metodelor de soluţionare paşnică a conflictului .  Neajunsu l tratatului, 
sublin iat de presă şi oameni i  politici, era sfera sa îngustă de aplicabi l itate. Practic, 
România şi Polonia se puteau ajuta numai în cazul unei agresiuni venite din partea 
Rusiei sovietice şi numai la frontierele lor estice. Mai mult, poziţia Rusiei în 
chestiunea Basarabiei îngreuna eventuala intervenţie a Poloniei . Deoarece tratatul 
de la Paris (28 octombrie 1 920), prin care Franţa, Italia, S .U.A., Anglia, Japonia 
recunoşteau unirea Basarabiei cu România, n-a fost ratificat de statele semnatare109, 
se limita posibil itatea de intervenţie a Poloniei. Aceasta a sperat prin acest tratat, 

toH Apud Florin Anghel, Despre o problemă aproape necunoscută: frontiera româno-polonă in 
perioada interbelică 1 918-1939, extras din "Revista istorică", nr. 3-4 martie 1 aprilie 1 997, p. 255-
270; ldem, Câteva date despre polonezii din România. Minoritatea polonă şi refugiaţii, 1 939-1940, 
extras din ,.Revista istorica.", nr. 7-8 iulie 1 august, p. 534-535 ;  Arhivele Statului Suceava, Fondul 
Prefec/Urii Câmpulung, dosar nr. 8 1 1 922, Mişcarea polonă, fila 1 .  .,Se relateaza. ca fruntaşii 
polonilor nu au alte gânduri ascunse, decât, să mearga mâna. în mâna. cu reprezentanlii românilor""; 
Ibidem, Vatra-Domei, fila 47. "Intelectualii poloni fac propagandă în spiritul unei bune înlelegeri cu 
România". 

1 1�1 Florin Constantiniu, op. cit. , p. 239-24 1 .  Istoricul român explică de ce Japonia n-a ratificat 
acest tratat: ,.Anual, pescari i Japoniei pescuiau din apele teritoriale sovietice peşte în valoare de 
20 mil ioane dolari. Rati ticarea acestui tratat ar fi dus la pierderea acestui privilegiu". 
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dincolo de securitatea frontierei sale estice, să îndepărteze România de 
Cehoslovacia. N-a reuşit, evident, între România şi statul cehoslovac existând 
relaţi i foarte bune. Take Ionescu a sperat mereu în reconcil ierea poiana
cehoslovacă. Eforturile sale, în această privinţă, au fost extrem de generoase. Fidel 
planului său de atragere a Poloniei în Mica Înţelegere, Take Ionescu îi declara lui 
Eduard Beneş: "Pot spune că, dacă aş publica documentele Ministeru lui de Externe 
pentru a stabi l i  bune raporturi cu Polonia, ar ieşi un volum gros de câteva sute de 
pagini" 1 10 .  

Important ni  se pare faptul că, prin acest tratat, Polonia şi România se 
angajau s_ă-şi coordoneze eforturile pe plan extern, în vederea menţinerii păcii în 
regiune. In acelaşi timp, se stabi lea atragerea de noi membri, care să contribuie 
efectiv la conservarea echi l ibrului politic stabilit în regiune. 

Apreciem că, în perioada următoare, cele două state îşi vor coordona 
eforturile pacifiste pentru realizarea păcii .  

Tratatul însemna însă ş i  renunţarea Poloniei l a  politica s a  expansionistă, 
desfăşurată în Est. A împiedicat şi extinderea influenţei germane în zonă. Polon ia a 
vizat prin acest tratat, deşi nu în mod explicit, o eventuală implicare a României în 
problematica frontierei sale cu Germania. Nu putem surprinde, din analiza situaţiei 
concrete politica-diplomatice, o posibilă angajare a României în această chestiune. 
România a rămas fidelă direcţi ilor sale tradiţionale de pol itică externă. 

O problemă del icată a raporturilor româna-poloneze o constituie relaţii le 
speciale cultivate de Polonia cu Ungaria. Polonia n-a recunoscut val iditatea 
tratatului de la Trianon. Această poziţie genera o anumită doză de neîncredere în 
rândurile oameni lor pol itici de la Bucureşti, vizavi de poziţia Poloniei. 

Dincolo de această chestiune, apreciem că relaţiile româna-poloneze au 
decurs foarte bine. Polonia a colaborat activ cu Mica Înţelegere pentru 
împiedicarea restaurării Habsburgilor în Ungaria şi pentru susţinerea reciprocă a 
intereselor comune. 

Al ianţa .defensivă româno-polonă a contribuit indirect şi la menţinerea 
integrităţii teritoriale a Cehoslovaciei .  Ungaria îşi vedea anulate eforturile de a avea 
graniţă comună cu Polonia, prin dezmembrarea Cehoslovaciei. 

Fireşte că tratatul, care servea interesele strategice defensive ale celor două 
state, s-a bucurat de susţinerea clasei pol itice conducătoare. La Varşovia, Take 
Ionescu a fost primit cu un vizibi l  entuziasm. Venită la Bucureşti, delegaţia poiană 
s-a bucurat de o călduroasă primire. 

Nicolae Iorga, marele nostru istoric, a scris numeroase articole şi a ţinut 
discursuri consacrate relaţi ilor româna-poloneze. A susţinut cauza Poloniei în 
Parlamentul României , pledând pentru aprofundarea raporturilor bilaterale. Presa a 
elogiat şi ea tratatul, surprinzând însă faptut' că acesta nu se aplica decât în cazul 

1 111 DAD .. nr. 1 O 144, şedinţa din 22 februarie 1 922, p. 3664; Take Ionescu. op. cir. , p. 1 2- 1 4. 
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frontierei de est. Au existat ş i  rezerve datorate fi e  statutului incert al Basarabiei, ori 
faptului că tratatului de la Riga nu era încă semnat. 

În special în cazul Poloniei, famil i i le  originare din est (Kresy), cum ar fi 
Radzwil l ,  Sapieha şi Czartoryski, au p ledat pentru semnarea tratatulu i  ClJ România. 
Nu-l putem omite pe mareşalul Josef Pilsudski, originar din Wilno, un partizan 
s incer al apropieri i de România. Adept al concepţiei "statul conduce naţiunea", e l  
s-a adaptat rapid real ităţilor momentului, conştient de faptul că, mai devreme sau 
mai târziu ,  Rusia sovietică va dori revanşa. Al ianţa cu România era deosebit de 
uti lă pentru a preveni o asemenea manifestare. 

Criticii al ianţei proveneau, în cazul României, de la stânga eşicherului politic. 
Dacă despre poziţi i le lui N.D. Cocea sau M. V lădescu am relatat pe larg, ne vom 
opri asupra lui Virgil Madgearu. Omul pol itic ţărănist considera că alianta cu 
Polonia exprima poziţia României de stat-tampon al intereselor capitali ste ale 
Parisulu i .  Prin urmare, implicarea României în securitatea frontierei estice a 

Poloniei însemna: "România cu arma la picior ani de-a rândul, ceea ce ar echivala 
cu o Românie renunţând la toate binefaceri le c ivi l izaţiei"' ' ' .  

Poziţia lui Virgil Madgearu era determinată de faptul că se afla în opoziţie. 
Firesc, dorind accesul la guvernare, el critica actele  de politică externă întreprinse 
de cei aflaţi la conducerea ţări i .  În momentul în care ţărănişti i vor ajunge la putere 
se vor p lasa în politica externă pe aceleaşi coordonate. 

Poziţia revizionistă adoptată de Ungaria şi Bulgaria, faptu l că Rusia sovietică 
îşi va menţine poziţia în problema Basarabiei, vor contribui la deteriorarea situaţiei 
internaţionale. Se impunea reînnoirea tratatului din 1 92 1  prin completarea şi 
extinderea lui .  Concret, se cerea introducerea formulei "erga omnes", ceea ce 
însemna că cele două state se angajau să-şi garanteze reciproc securitatea 
frontierelor. 

Surprinzând această necesitate, fonei Brătianu afirma, în cursul unor astfel de 
negocieri, că "ar fi de dorit ca al ianţa să aibă din prima zi un context mai  
general" 1 1 2• În  1 926, după îndelungi tergiversări d in  partea poloneză, se reînnoia 
tratatul din 1 92 1  prin completarea şi extinderea prevederilor salem. 

Apreciem că tratatul româno-polonez, încheiat la 3 martie 1 92 1 ,  s-a pl iat pe 
cerinţele m i l itare pol itice şi strategice ale momentului .  A fost susţinut cu entuziasm 
de ambele părţi şi receptat pozitiv de minoritatea poloneză din Bucovina. S-a s ituat 
pe coordonatele esenţialmente pacifiste ale diplomaţiei româneşti interbe l ice: 
apărarea ş i  menţinerea graniţelor, menţinerea status-quo-ului în zonă, consol idarea 

11 1 Apud 1 .  Ciupercă, Opoziţie şi putere în România anilor / 922-1928, Iaşi, Editura Universită! i i  
"Al. 1 .  Cuza", 1 995, p. 1 1 3-1 1 5 . Acelaşi autor arată pozitia lui Iacob Pistiner, deputat socialist. care 
declara: .. Convenţiile militare ale României sunt de fapt dependente fată de franţa"( p. 1 05). 

1 1 2 D.A.D., nr. 1 1 0, şedinţa din 7 iulie 1 925, p. 3 1 - 1 9. 
1 1  J ,.Adevărul''. XV, nr. 1 1 .252, 22 aprilie 1 926. p. 1 ;  Idem, XV, 23 aprilie 1 926, p. 1 ;  Glos 

Prawdy", I ,  nr. S, 1 iulie 1 926, p. 1 .  
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pacu m general .  A corespuns deci necesităţilor politica-strategice ale statului 
român, în consonanţă cu interesele Franţei ş i  în strânsă legătură cu nevoia de 
st:curitate a Poloniei .  

The 1921 Romanian-Polish Treaty. Echoes and opinions. 
Contribution of the Bucovina Polish minority 

to the conclusion of the this Treaty 

(Summary) 

The dcfcnsive treaty of Maech the 3rd 1 92 1  between Romania and Poland was concemed with 
cleiending thc eastem limits of two countrics from a possible unprovoked attack of bolshevik Russia. 

The Polish minority from Bucovina helped establish a very useful relationship between 
B ucharest and Warsaw. 
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FOLCLOR. [TNOGRA FIE 

SENTIMENTUL DORULUI ÎN LIRICA ORALĂ. 
IMAGINI ALE DORULUI ÎN POEZIA EROTICĂ DIN BUCOVINA 

ELENA CRISTUŞ 

Moto: "Că de-atâta d<»r şi dor 
Nici trăiesc, şi n ici nu mor". 

În l imba română există o "vocabulă magică" - dor -, ale cărei semnificaţii i-au 
atras de-a lungul unui veac şi jumătate pe creatorii de cultură românească şi pe 
cercetătorii aceluiaşi fenomen. Unii s-au străduit să le încifreze cât mai adânc şi 
personal în operele lor, ceilalţi, să le descifreze în studi i  temeinice. Dar zona de 
mister a cuvântului dor nu s-a destrămat, mai mult, pare să fi dobântlit, în spirit 
blagian, "ne-nţelesuri şi mai mari". 

Ne gândim la multitudinea de definiţii şi înţelesuri sugerate care, cel mai 
adesea, se completează între ele, fără să epuizeze esenţa cuvântului: alteori, se 
contrazic. 

Dorul vine din zarea spiritualităţi i folclorice, izbucnind impetuos în l irica 
orală de dragoste. 

Experienţă fundamentală a vieţii, iubirea a ocupat întotdeatma un loc 
privilegiat în diversele forme de manifestare ale sensibil ită�i şi expresivităţii -
mitul ,  poezia, cântecul - omului arhaic sau modern, pentru că "Ens amans (fiinţa 
care iubeşte) completează în mod legic şi suveran paradigma lui homo sapiens, 
homo faber sau homo significans"1 • 

La nivelul "eului originar", poezia apare ca formă tran�figurată a 
sentimentului .  În contextul creaţiei populare româneşti, l irica de dragoste este 
"inima însăşi a cântecului popular"2• Îndeplinind atât funcţia de comunicare, cât şi 
pe cea de "comunicare pentru sine"3, cântecul de dragoste este considerat ca făcând 

1 !van Evseev. Simboluri folclorice. Lirica de dragoste şi ceremonialul de nunl'ă, Timişoara, 
Editura Fac la, 1 987, p. 6. 

1 Ovidiu Papadima, Literatura populară română. Din istoria şi poetica ei, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1 968. p. 1 30. 

J Ligia Bârgu-Georgescu, Introducere la Antologie de lirică populară românească. Bucureşti. 
Editura \1inerva. 1 980, p. XXVI.  

Analele Bucovinei, VII, 1 .  p. 2 1 5-225, Bucureşti, 2000 
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parte din "arsenaJu·J mij loacelor de seductie erotică, sprij inindu-se pe forţa de 
incantaţie a cuvântului şi pe vraja muzici i',4. 

În lirica orală, iubirea cunoaşte două forme de valorizare: dragostea şi dorul; 
acesta din urmă, sentiment spiritualizat al dragostei, ivit din "melancolia absenţei" 
provocată de depărtarea, dintr-un motiv sau altul, de fiinţa iubită. Din această 
perspectivă, cântecul dorului îi apărea lui Nicolae Iorga ca un cântec al singurătăţi i :  
"Dorul se cântă în s ingurătate. E cântec de fată şi cântec de flăcău"5 .  

Cuvântul dor îşi are rădăcina în cuvântul latinesc dolar, cu sensul primar de 
"durere", pe care Ovid Densusianu îl descoperea conservat dialectal în Oltenia în 
sintagma "dor de cap"6 . Acelaşi inţeles însoţeşte cuvântul într-un fragment din 
Amintirile lui Alecu Russo. Dezvăluindu-1 ca o componentă a structuri i psih ice 
proprii românului ,  el echivala dorul cu "al doi lea suflet al românului" :  "Dar dorul ,  
al doilea suflet ce au dat Dunmezeu românului ,  pentru a răsplăti cu durere rălele 
ce făptuieşte [s.n., E.C.] . . .  dorul numai nu se şterge!"7 .  Scriitorul romantic 
surprinde relaţia dor-suferinţă, exprimată frecvent în textul l iric folcloric. 

În timp, cuvântul a suferit restricţii semantice, devieri de sens, el fiind astăzi 
definit în dicţionar ca "dorinţă puternică de a vedea sau de a revedea pe cineva sau ceva· 
drag; stare sufletească cu un fond afectiv complex, în care sunt prezente o tristeţe şi o 
durere discretă, deseori rară obiect precis, aspiraţii nedefinite, dorinţe împletite cu 
aşteptări; suferinţă pricinuită de dragostea pentru cineva care se află departe"8. 

Cu un câmp lexical foarte bogat - substantivul este legat de verbul a dori, de 
adjectivele dornic, doritor, de alte derivate dorit, nedorit - dor îşi dovedeşte 
capacitatea de factor ordonator al vieţii psih ice a omului folcloric. 

Considerat de I .  Coteanu9 cuvânt-temă, cuvânt-cheie, alături de alte cinci : dra
goste, noroc, bine, urât şi jale, în jurul cărora se organizează lirica noastră populară, 
dorul, ca motiv al poeziei populare a fost considerat, de la început, ca aparţinând doinei . 

Într-o formă lapidară, Alecsandri scria în prefaţa la colecţia de Poezii populare 
ale românilor: "Doinele cuprind toate cântecele de doruri, de iubire şi de jale", iar în 
Note la partea de doine a volumului, citim: "Doinele ( . . .  ) p lângeri duioase ale inimii 
românului, în toate împrejurări le vieţi i  sale" 1 0 • În conceptia lui Alecu Russo, doina 
era legată de păstorit, de povestea ciobanului care şi-a pierdut oile1 1 •  

4 !van Evseev, op. cit. , p. 8. 
5 Apud Si lviu Angelescu, Dorul - un tip de sensibilitate şi o viziune asupra vieţii, .,Lumina", 

Panciova, 1990, nr. l l -1 2, p. 75. 
� Ibidem, p. 74. 
1 Alecu Russo, Scrieri alese. Bucureşti. ESPLA, 1 957, p. \66. 
" Academia Româna, Institutul de l ingvistică " lorgu Iordan", Dicţionarul explicativ a/ limbii 

române, editia a 1 1 -a. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, \ 996, pJ \ 6. 
� Ioan scurtu. Viaţa politică din România (/918-/944), Bucureşti, Editura Albatros, 1 982, p. 33 .  

1 1 1  V. Alecsandri, Poe::ii populare ale românilor adunate şi intocmite de . . . .  Bucureşti. 
Tipografia lucrătorilor asociaţi. 1 866, p. \ 0. . . . , . .  . _ . 1 1  Apud Ion Popescu Sirctcanu, Limbă şi cultură populară. Bucureşti, f;dltura Ştnnphcă ŞI 
Enciclopedică. 1 983, p. 34 - 35 ;  p . l l 6. 
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Etnologi i şi folcloriştii din prima jumătate a veacului, Ovid Densusianu, apoi 
Matthias Friedwagner şi Tache Papahagi au atribuit şi ei dorului o origine 
pastorală. Plecând de la ideea că distanţa geografică ce-i separă pe c iobani de 
iubitele rămase în sat provoacă în sufletul acelora însingurare şi stare de dor, Ovid 
Densusianu restrângea aria de manifestare a sentimentului doru lui in iţial la lumea 
păstorească. Purtat pe drumurile transhumanţei, ciobanul pribeag, pentru care 
"depărtarea de ce-i era mai scump va fi pentru el deseori un prilej de întristare dar şi 
de exaltare a pasiunii care-i frământă sufletul" 1 2 începe să cânte ca să-şi afine dorul 
şi natura întreagă se pătrunde de jalea lu i :  "Pe unde trec cu dorul meu/Plânge 
frunza pe părău/Pe unde trec cu jalea mea/Plânge iarba pe vâlcea". Observând că 
noţiunea de dor apare şi în aromână şi în meglenoromână, Densusianu crede că 
încă d in româna comună cuvântul "ajunsese să exprime ceva propriu sufletului 
românesc". Ideea o susţine şi în studiul din 1 923n, unde afirmă: "Toată l irica 
păstorească culminează spre o poezie de nelinişti şi suferinţe stăpânite, de 
melancolie învăluitoare, de nostalgii care leagănă gânduri le, de presimţiri care, 
când întunecă sufletul, când îi vestesc mângâieri, înviorări - spre ceea ce poezia 
graiului nostru a numit «dorul»". Cercetătorul aduce ca argumente pentru originea 
pastorală a dorului şi câteva elemente textuale, cum ar fi prezenţa motivu lui 
muntelui sau a motivului drumul dorului, în numeroase cântece de dor. 

Teoria lui Densusianu a fost acceptată, cu unele rezerve, şi de alţi cercetători 
ai cântecului popular (Liviu Rusu, Ion Popescu Sireteanu) sau considerată depăşită 
( 1 .  Coteanu, Petru Ursachi, l van Evseev), cu toate că o influenţă a vieţi i pastorale 
asupra imagin i lor din textu l l iric nu se poate nega. După cum, acoperire în spaţiul 
textu lui poetic are şi aprecierea făcută de Densusianu că "în mintea ţăranu lui, doru l 
chinuitor, dar care-şi înfloreşte aşteptări, dorul - pe urma căruia cutreieră depărtări le, 
dorul pribeag a ajuns să se contureze aşa de viu, încât apare uneori ca o fi inţă 
supranaturală, care trăieşte undeva şi de acolo stăpâneşte cu puterea lui sufletele'' 1 4 . 

O abordare a dorului din perspectivă filosofică real izează Lucian Blaga ' �  
care, vorbind despre starea de dor o consideră ca  făcând parte d intre ,,stările de  
nuanţă" către care e încl inat poporul român. Observând că  e un  cuvânt 
intraductibil , filosoful remarca: "Starea «dor» c aşa de particulară şi aşa de mult 
împletită d in nuanţe, încât de ea ţin până şi vocala şi consonantele înşile ale 
cuvântului «don)" 16 •  Ca motiv l iric, analizat în exprimarea lui poetică, doru l e 
supus "unei analize spectrale" în urma căreia Blaga atrage atenţia că "adesea doru l 

1 �  Ovid Dcnsusianu. Flori alese din poezia populară. Bucureşti, Editura pentru Literatura. 
1 966, p. 320. 

n ldcm, Viaţa păstorească in poezia noastră populară; util izăm ediţia a I l -a  a lucrării, îngrij i tă 
şi prefaţată de Marin Bucur, apărută la [Bucureşti), Editura pentru Literatura., 1 966. 

IJ Ibidem, p. 294. 
15 Luci an Blaga, Despre dor în Spaţiul miortic. Bucureşti, Editura Cartea Românească. 1 936.  

În lucrarea noastră uti l izăm ediţia a V -a apărută la Bucureşti. Editura Humanitas, 1 994. 
l r. Ibidem, p. 1 60. 
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nu e .:ântat prin intermediul  obiectului spre care e orientat - iubita, casa, fami l ia, 
peisajul . Dorul e cântat pentru el însuşi, ca stare aproape fără obiect, ca stare al 
căr�i obiect e oarecum refăcut sau numai discret atins"1 7 • La rândul lui, "obiectul" 
presupune o ipostaziere ale cărei dimensiuni posibile Blaga le numeşte astfel: 
.,dorul e socotit, când ca stare sufletească învârtoşată ( . . .  ), când ca o putere 
impersonală care devastează şi subjugă, când ca o vrajă ce se mută, când ca o boală 
cosmică, ca un element invincibil al firii, ca un alter ego, ca o emanaţie materială 
sufletească a individului"18 • Concluzia la care ajungea Blaga după "analiza 
spectrală" efectuată asupra dorului era că acesta echivalează cu "o ipostază 
românească a existenţei umane", existenţă care pentru români este "aspiraţie 
transorizontică, existenţă care în întregime se scurge spre ceva"1 9• Tot el a apropiat 
dorul de .,îngrijorarea" lui Heidegger, considerându-1 mai semnificativ pentru 
existenţa umană decât conceptul fi losofului german. 

La trei decenii  după analiza din perspectivă filosofică a dorului, datorată lui 
Blaga. C. Amăriuţei publ ica un studiu în care, din perspectivă metafizică, 
abordează starea de dor ca pe una dintre "stările privilegiate de trăire ale insului. 
stări ce par a veni din starea absolută a lumii ca atare"20. Trăind această stare . 
. ,ex istenţa poate depăşi l imitele ei cognitive şi experimentale, dincolo de cercul 
lumii"2 1 . in studiul său, C. Amăriuţei găseşte antonimul stării de dor în starea de 
urât. considerând că ambele participă d ialectic la "procesul genetic al frumosului 
românesc". Defin it ca efect al acţiunii de înstrăinare, de însingurare a individului, a 
existenţei, autorul studiului îi descoperă dorului folcloric şi calitatea de a fi infinit. 
Din această perspectivă, dorul dobândeşte şi o dimensiune metafizică, de "existenţă 
în exil" pentru că el permite omului şi lumi i  "prinşi de starea de dor" să real izeze 
transcendenţa, "ieşirea din cercul strâmt al existenţei şi al gândirii de toate zi lele". 

"Dorul, ca nostalgie definită şi îndefinită a lumii (ceea ce este un fel de a se exila)" 

duce "la contemplarea până la identitatea împărtăşită cu Imaginea dorită, în trăirea 
. .... "22 poetica. . .  . 

Tot din punct de vedere filosofic a încercat şi Constantin Noica să defineasc� 
doru l ;  în viziunea lui ,  cuvântul dor "te poartă când spre trecut când spre viitor, te 
încarcă şi de regret şi de speranţă, îţi face uneori de îndurat insuportabilul, dar alteori de 
nesuferit ceea ce trebuie şi e bine să înduri"23 . Definiţia surprinde natura ambivalentă 
a sentimentului, stările contradictori i pe care le trăieşte fiinţa stăpânită de e l .  

1 7 Ibidem, p .  1 60. 
I M  Ibidem, p. 1 6 1 .  
1 9  Ibidem, p. 1 64. "11 C. Amăriuţei, F.stetica stării de urât, "Revista Scriitorilor Români", Mi.inchen, 1965, p. 37-47. 

Studiul este un fragment dintr-un eseu mai amplu, intitulat Geneza frumosului româ11esc. 
"1 Ibidem, p. 39. 

"2 Ibidem, p. 42. 
2� Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Bucureşt i. Editura 

Humanitas, 1 993,  p. 248. 
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O abordare a dorului  din punct de vedere psihanalitic s-a conturat în 
cercetările lui Petru Ursachi, care descoperă cânteculu i  de dragoste şi de dor o 
"funcţie compensatoare", şi îl apropie de practicile magice. El vede în dor o fi inţă 
mitică, zeu al iubirii la români, pe care îl compară cu zeii indici Siva şi Kama24 • 

Definiri mai recente ale dorului aparţin Elenei Ossiac-Bălan, care raportează 
dorul românesc la spaţiul iberic25, lu i  lvan Evseev, S i lviu Angelescu. Dacă Ivan 
Evseev abordează dorul încadrându-1 într-o paradigmă culturală şi rămânând fidel 
unui "punct de vedere antropo-cultural, inspirat de achiziţiile mai recente ale 
semioticii, hermeneutici i  simbolului şi analizei formelor imaginarului"26, Silviu 
Angelescu este preocupat în studiul său de identificarea unei "morfologii corelată, 
la rândul ei, cu o tipologie a motivulu i"27. 

Privind retrospectiv, putem aprecia împreună cu George Muntean că 
termenul  dor cunoaşte "o carieră spectaculoasă", fiind obiectul numeroaselor 
preocupări şi studi i  ale etnologilor, psihologilor, fi losofilor, folcloriştilor, 
estcticieni lor, l ingviştilor şi istoricilor, care au creat în jurul lui "un spaţiu al 
opini i lor, controverselor, punctelor de visare, elanurilor"28• 

Cuvânt cu o încărcătură semantică de profunzime şi totodată de întindere, dorul 
cunoaşte o multitudine de înfăţişări, de ipostazieri ivite dintr-o tensiune sufletească în 
care se topesc aspiraţii, nel inişti, îndoieli şi tristeţi, durere provocată de ceva 
nelămurit prea bine, visuri, aşteptări erotice sau alte aspecte ale existenţei umane. 

În cele ce urmează, atenţia noastră se îndreaptă înspre expres ia sentimentului 
de dor aşa cum este el comunicat mai ales în l irica erotică din Bucovina. Mai exact, 
ne oprim în analiza noastră asupra unor imagini devenite locuri comune ale 
erosului  folcloric: dorul - fatalitate, boală; Eros/dor - Thanatos; drumul dorului şi 
,,curţile dorului" . 

Cea mai mare parte a textelor poetice de dragoste şi dor afirmă Erosul ,  cu 
toate consecinţele sale, ca pe o fatal itate ce intervine în viaţa omului  tânăr şi-1 
scoate din obişnuinţa vieţii tihnite, aruncându-1 "dincolo de l imitele existenţei 
perfect cosmicizate"29. Definiţi i le sentimentului de dor sunt de descoperit cu acest 
înţeles în următoarele versuri: "Frunzişoară de-o cicoare,/De-ar fi dorul ca o floare/ 
L-aş ţinea sub cingătoare/L-aş purta la chiotoare/Şi când aş vrea l-aş dezlega/Eu de 

24 Petru Ursachi ,  Prolegomene la o estetică a folclorului, Bucureşt i. Editura Cartea 
Românească. 1 980, passim. 

25 Elena Ossiac-Hălan, Sentimentul dorului în poezia română. portughe=ă şi spaniolă. 
Bucureşti, 1 973. 

2� !van Evseev, Simboluri folclorice. Urica de dragoste şi ceremonialul de nuntă. Timişoara. 
Editura Faci a, 1 987, p. 7.  

� 7  Si lviu Angelescu, Dorul, un tip de sensibilitate şi  o viziune asupra vieţii, "Lumina". 
Panciova, 1 990, nr. 1 1 - 1 2, p. 75. 

2 M  George Muntean, Doina şi dorul - expresii ale spiritualităţii româneşti, în Interpretări şi 
repere. laşi. Editura Gunma. 1 982, p. 1 1 7. 2'1 lvan Eseev, op. cit. , p. 46. 

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



220 Elena Cristuş 6 

dor n-aş mai zăcea/Dar şi dorul nu-i aşa/Unde vrei să-I poţi lăsa !/Şi dorul nu-i 
fiecum/Unde vrei să-I laşi în drum./Doru-i floare din grăd ină,/Cine-1 poartă tot 
suspină!/Şi de mine s-o legat/Of, trupul mi  1-o uscat !"30; "Câtă boală pe sub 
lună!Nu-i ca dorul de nebună!/Că dorul unde se lasă/Lacrimi lor face casă/Şi dorul 
unde se pune/Face inima cărbune" (Fried., IV, 2); "Sărac dor, sărac urât,/Grea 
boală eşti pe pământ" (Papadima, 270)3 1 ;  "Firicel de iarbă neagră,/Dorul de cine se 
leagă!Nu-i pară lucru de şagă" (Papadima, 27 1 ); "De cini  dorul se leagă/Nu-l lasă 
cu mintea întreagă" (Fried., IV, 5).  

După cum se poate observa, definiţi i le dorului conţin metafora dorulu i  -
boală: o forţă care se abate asupra fetei/tlăcăului, provocând suferinţă, chinuri ale 
trupului şi ale sufletului, care-I aduc pe îndrăgostit în pragul morţi i :  "Că dorul mi-i 
tare greu,/Mi s-o pus şi-mi şade rău/ Şi s-o pus la stânga mea/Ca să-mi rupă 
in ima/S-a mutat şi la dreapta,/Ca să-mi rupă şi viaţa" (Antol .. 48)32 . 

Cântecul popular păstrează credinţa străveche pe care o menţiona şi Artur 
Gorovei :  "În folclorul nostru, dragostea este o boală"33. Prin apariţia ei, fi inţa 
umană este răvăşită, funcţiile vieţii anulate: "Dragostea e lucru mare/Nu-mi dă 
stare de mâncare/Nici odihnă la cu lcare" (Antol. , 88); ,,Nu vorbeşti, n ic i  nu 
mănânci,/Numai tot în dor te stingi ! '' (Fried ., I I I ,  3); "Ziua, noaptea mă 
munceşterfrupul mi-I ticăloşeşte,/N ici un ceas nu am hodină,/Ca s-adorm odată-n 
ticnă." (Fried ., IV, 1 2). 

Uscarea trupului ,  lacrim i le, suspinele, neodihna, veghea, sunt semne ale 
dezechi l ibru lui  fi inţei .  Experienţa dorului dobândeşte aici valenţe demonice, iar 
dorul pare a se încărca cu atributele malefice ale Zburătorului ,  fi inţă mitologică a 
folclorului românesc . 

Ipostaza demonică a dorului este conţinută în imaginea dorului-câne "turbat", 
"urât": "Şi dorul îi mare câne/Că nu-l poate mânca n ime" (Fried., IV, 30); "Dorule, 
câne turbat,/Spune cu ce ţi-am stricat/De mă porţi seara prin sat/Nebăut şi 
nemâncat./Dorule, câne urât,/Spune cu ce ţi-am greşit/De mă porţi tot 
nedormit,/Şi-mi arzi in ima cu foc,/Şi mă porţi d in loc în loc/Ca pe-un om fără 
noroc" (Folclor din Transilvania, I I I ,  p. 42). Negaţi i le conturează o existenţă 
scoasă de sub semnul obişnuitului, normalului şi supusă unor forţe malefice. 

Molivul dorului-boală/chin, poate fi pus în legătură cu valoarea in iţiatică a 
experienţelor iubirii, în trecerea cărora omul cunoaşte o modelare a comporta-

·'0 Mathias Friedwagner, Rumănische Volkslieder aus der Bukowina, Wiirzburg, Konrad Tril!sch, 
1 940. În continuare vom indica în text (Fried.) şi numărul piesei alese pentru exemplificare; IV. 1 .  

' 1  Cu cât cânt, atâta sunt. Antologie a liricii populare: editie îngrij ită ş i  studiu introductiv de 
Ovidiu Papadima. [Bucureşti). Editura pentru Literatură, 1 963. În text, în continuare. va aparea şi 
numărul paginii la care se află textul poetic. 

'2 Antologie de lirică populară românească, Editie îngrij ită şi studiu introductiv de Ligia 
Bârgu-Gcorgescu. Bucureşti, Editura Minerva. 1 980. 

'' Anur Gorovei, Dragostea in poezia populară, .,Revista Fundatiilor Regale", VI, 1 939. p. 309. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



7 Sentimentul dorului în lirica oralll. 22 1 

mentului, dezvăluind o altă personalitate a sa, care-i va sluji într-o nouă etapă a 
existenţei - trecerea în lumea adulţilor. 

În cadrul l imbajului erotic de factură populară, funcţional itatea metaforei 
dor-boală constă nu numai în sublin ierea intensităţii sentimentului ci şi în captarea 
reciprocităţii sentimentelor fiinţei îndrăgite, care are puterea de a alina patima: 

"Focul de la inimioară/Nu mi-I poate stinge-o ţară,/Nici scripcariul cu scripca/Nici 
cobzariul cu cobza,/Numai mândra cu gura." (Fried., IV, 1 0 1 ) . Hiperbola, la rândul 
ei, are în retorica discursului  l iric rolul de a impresiona fi inţa iubită. 

Orice iniţiere presupune suferinţă şi, plecând de la acest adevăr arhaic, putem 
afinna că boala dorului poartă amprenta momentului "moarte aparentă

"
, simbol ică, 

pe care o presupuneau riturile de iniţiere. 
Dezvoltând această idee, Jvan Evseev face următoarea observaţie "Schema 

triadică a scenariului in iţiatic de tip mitologic, compus din moarte (aparentă), 
însoţită de o călătorie imaginară în lumea spiritelor şi de o renaştere întru o nouă 
viaţă, se poate reconstitui în l ini i  mari şi din fragmentele discursului erotic, nu 
numai din basme, legende sau rituri de trecere"34. În acest context, chinul dorului 
dobândeşte conotaţia morţii simbolice, călătoria iniţiatică este echivalată cu 
peregrinarea la "curţile dorului

" 
în timp ce renaşterea este cl ipa trăirii intense a 

iubiri i împlinite (căsătoria). 
Din cauza tribulaţiilor pe care le provoacă starea de dor, cântăreţul popular 

este încredinţat că "Nici o boală nu-i mai grea/Ca dorul ş i  dragostea" (Anto/. 1 O 1 ) . 

De aici până la asocierea dorului cu moartea nu mai este decât un pas, pe care 
îndrăgostitul îl face fără să pregete: "Stau să mor/ Aşa mi-i dor"(Fried. ,  IV, 5 1  ) ;  

"
Bate vântu, iarb-o scoală,/Dorul badi i  mă  omoară!" (Fried., IV, 53) .  

Frecvenţa cu care apar în versurile populare substantivu l "moarte
" 

şi verbul 
"a muri

"
, relevă că "una dintre trăsăturile cele mai constante ale lui Eros e că-I 

târăşte după sine pe fratele său Thanatos"35, chiar dacă uneori doar ca figură de sti l .  
Imaginându-şi că  prin moarte ar  fi fost "iertat" de tribulaţi i le temporare ale 

dorului, poetul popular cântă "Foil iţă lemn cioplit/Mai bine să fi murit. // Că de 
mult m-ar fi îngropat/Şi dorul m-ar fi uitat.

" 
(Fried. IV, 7). Pentru a scăpa de 

"robia" dorului, îndrăgostitul nu vede ca alternativă decât invocarea morţi i .  Din 
neputinţa de a îndura toate suferintele, tânărul i se adresează fetei :  "Puica mea, de 
când te ştiu/Nu-s nici mort nici nu sunt viu./Viaţa mi-i robie  grea/De-aş muri să 
scap de ea." (Fried. IV, 8). Pe de altă parte, în poezia populară este prezentă şi 
convingerea-promisiune că nici în/după moarte dorul nu va fi uitat: "Nouă ani de-aş 
sta în mormânt/Dorul mândrii n-am să-I uit" (Fried. IV, 7). Altădată, moartea e 
cerută ca favoare - ea transpunând perechea în paradisu l  p ierdut: "Bate-mă. 
Doamne, să mor/Într-o grădină cu flori/Pe braţele cui mi-i dor" (Fried. IV; 1 4) . 

34 l van Evseev, op. cit. , p. 42. 

� . 
·15 Apud Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Editura 

lJmvcrs, 1 977 ,  p.240. 

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



Elena Cristuş 8 

Sub asediu! dorului-boală, fi inţa şi sufletul îndrăgostitului sunt supuse unor 
suferinţe ce par să diminueze dinamismul existenţei .  "Dorul umbreşte ş i  frământă 
sutletul. stingherindu-i oarecum· activitatea - de aici şi manifestările mai mult 
elegiace, triste ale acelui suflet"36 ; iar starea de tristeţe este o emoţie pasivă, ca şi 
bucuria'7 . 

Prin contrast, discursul erotic de tip folcloric propune o nouă imagine: a 
dorului-călător, angajat într-o călătorie iniţiatică pe lungul drum al dorului, al 
dcscoperiri i/regăsirii de sine şi a celui lalt (obiectul iubirii) . 

..În actul de a iubi părăsim l iniştea şi repausul dinlăuntrul nostru şi emigrăm 
\ i rtualmentc către obiect. Iar această stare perpetuă de emigrare înseamnă a iubi", 
scrie Gasset'8 . Din simptomatologia iubirii fac parte nelin iştea şi neodihna, care-I 
împing pe îndrăgostiul  folcloric să experimenteze condiţia de veşnic călător, 
, ,Drum la deal şi drum la vale/Îmi fac viaţa tot pe cale" (Fried. IV, 1 8). Mai mult, 
d iscursul poetic folcloric insistă pe faptul că nu numai în plan interior se trăieşte 
starea de zbucium, de "emigrare . . .  către obiect", ci ea se manifestă realmente în 
plan fizic .  printr-un dinamism deseori dramatic al mişcări i .  Dorul vine, trece, 
rătăceşte, merge, este trimis, aleargă, umblă, se ţine de, prinde, poartă pe dealuri şi 
văi. prin sat, prin grădină, l ivadă sau poiană, antrenând în nesfârşite peregrinări şi 
pe cel cuprins de el. "Du-te dor, prin ierburi, fân,/Mi te du la badea-n sân" (Fried., 
IV.  1 3 ); "Dorul meu hodină n-are/Nici la umbră nici la soare/Nici la cald nici la 
răcoare"(Fried ., IV, 1 6); "Foaie verde de sulcinăNine dorul prin grădină" (Fried., 
IV, 2 1  ); "Măi bădiţă, bădişor/Nu-mi trimite atâta dor/Pe vale şi pe izvor" (Fried. ,  
IV,  24 ); "Suită vântul, dorul aleargă/De la ţara mea cei  dragă" (Fried. ,  IV, 68) ;  "Să 
vezi dorul cum mă poartă/Nici o noapte nu mă lasă/Să mă hodinesc acasă" (Fried., 
IV.  27); "Vine dorul despre seară/Despre zori el vine iară" (Papadima, 278); 
.. Dorul meu pe unde umblă/Nu-i pasăre să-I ajungă" (Papadima, 27 1  ); "Frunză 
verde iarbă neagră/Aleargă, dorule, aleargă" (Papadima, 1 59); "Frunzuliţă, lemn 
uscat/Vine doru-mprăştfat" (Papadima, 279); "Ieşi afară până-n poartă/De vezi 
dorul cum mă poartă;/Mă poartă din loc în loc/Ca pe-un om fără noroc" (Papadima, 
275) .  Imagin i le sunt tipice pentru felul  în care poetul popular comunică intensitatea 
sentimentului .  Ele sugerează dezmărginirea lumii ("Dorul meu pe unde umblă/Nu-i 
pasăre să-I ajungă"), înscrierea umanului pe coordonatele lumi i  cosmice (dorul -
"E mai repede ca vântul/Ca fulgerul şi ca gândul"). Liviu Rusu observa că starea de 

3� Tache Papahagi, Poezia lirică populară, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 967, p. 1 07. 
37 Jose Ortega y Gasset, Caracteristicile iubirii în volumul Studii despre iubire, traducere de 

Sorin Mărculescu. Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 1 6. Numind bucuria şi tristeţea stări. emotii 
pasive. fi losoful spaniol le opune activită�ii laborioase, dinamismului pe care le presupune iubirea: ..in 
iubire totul e . . .  activitate. În actul amoros persoana iese din sine: e, pesemne, cea mai intensă 
încercare făcută de către Natură pentru ca fiecare să iasă din sine însuşi către altceva··. 

JH Ibidem, p. 1 3 . J 
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tensiune, agitaţia îndrăgostitului "îşi găseşte corespondenţe în agitaţia lumii 
întinse"39. 

Valoarea in iţiatică a experienţei dorului se dezvăluie şi în metafora drumului. 
Existenţa îndrăgostitului este imaginată ca o călătorie ("Îmi fac viaţa tot pe cale") 
al cărei scop este aflarea sau redobândirea ech il ibrului sufletesc alături de fiinţa 
îndrăgită ("De s-ar face dealul punte//Cu mândra să mă-ntâlnesc") .  "Drumul", 
"cărarea", presupune descoperirea unei noi ordini a vieţi i ,  necunoscută până atunci, 
care trebuie asumată. Din această perspectivă, distanţa de străbătut, "lungul drum al 
dorului" (evocat în opoziţie cu "drumul C lujului" sau "drumul codru lui") arată 
"inech ivalenţa dintre ordinea concretă, limitată a vieţi i şi ordinea abstractă, 
nelimitată: "Drumul cadrului sfârşeşte/Al dorului se lungeşte'.4°. 

Distanţa care îi separă pe îndrăgostiţi nu este numai de ordin geografic; lvan 
Evseev crede că se poate identifica şi o depărtare de ordin psihic ce trebuie 
anulată. Pe lângă obstacolele externe (împotrivirea părinţilor, a mamei mai ales; 
obstacole naturale: deal, pădure etc.) tinerii trebuie să depăşească "obstacolele 
interne" în împl inirea dorului . "Lungimea acestui drum, ( . . .  ) este de ord in psihic şi 
desparte unul nepereche de dorul dramatic şi tensional, armonizat însă prin puterea 
dragostei .  Drumul dorului reprezintă secvenţa, de fapt, neliniară, ce desparte visul 
erotic de împlin irea sa şi care îndrăgostitului i se pare întotdeauna infinit de lungă 
şi chinuitoare în durata ei'.41 • 

Nu numai lungimea este atributul drumului dorului ci şi obstacolele ce 
trebuie depăşite: "Sus îi ceriul, jos îi nourui/Departe-i  puica cu dorui ./Ia, nu-i 
departe, /Numai dealul ne desparte" (Fried. ,  IV, 86); "De s-ar face dealu şes/Şi 
valea bună de mers,/Cu mândra să mă-ntâlnesc" (Fried., IV, 87); "Frunză verde 
foaie fragă/Departe eşti, bade dragă/Eu departe, tu departe/Două dealuri ne 
despartc,/Două dealuri şi-o pădure/Cu zmeură şi cu mure"(Fried . ,  IV, 89); "Frunză 
verde strug de mure/ Ardă-te-ar facu, pădure,/Să se facă-un drum prin tine" (Fried . ,  
IV, 90); "Frunză verde de-un dudău/Pe drumul care mărg eu/Nu-i fântână nici 
pârău/Să mă plec să beu şi eu" (Fried., IV, 95). 

Dealul, pădurea, văile, absenţa apei sunt obstacole naturale care dobândesc 
semnificaţi i culturale în procesul de in iţiere al tinerilor - prin experienţe sufleteşti 
într-o altă vârstă, într-o altă ordine de viaţă (maturitate, căsătorie). Astfel, ele 
păstrează în orizontul lor semantic semnificaţii mitice, arhetipale, ch iar dacă 
disparate . 

Antonimia deal-şes traduce în poezie opoziţia sus-jos, între semnificaţii le 
căreia se poate uşor descifra complementaritatea mascul in-feminin.  

�'J Liviu Rusu, Vi=iunea lumii în poezia noastră populară. De la resemnare la  acţiunea 
creatoarl'. Bucureşti . Editura pentru Literatură. 1 967, p. 276. 

•o Si lviu Angelescu, op. cit. , p. 80. 
• 1  l van Evseev, op.cit., p . l 02 . 
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Purtând semnificaţii ambivalente, pădurea (ca ş i  muntele sau dealul) apare 
aici ca obstacol, spaţiu neîmblânzit, întunecat, malefic, mediu  necosmicizat. Vom 
reîntâlni motivul pădurii valorizat pozitiv, benefic în imaginea mult mai frecventă 
de altfel, a pădurii ca spaţiu ocrotitor, unde se găseşte "casa dorului" . Zmeura şi 
murele, ca fructe ale pădurii, sunt asimilate desfătări lor iubirii, ispitelor cărora 
tineri i trebuiau să le reziste până la căsătorie, confonn mentalităţii tradiţionale. 

Drumul pe care este purtată ens amans este cu atât mai anevoios cu cât 
l ipseşte şi elementul ce ar putea revigora fi inţa, apa. Setea, în poezia erotică, este în 
primul rând a sufletului .  Potolirea ei este metaforă a iub irii împărtăşite. Prin 
metonimie, "fântâna" este asimi lată gurii iubitei, apa, sărutului. Contrar afirmaţiei 
lui Evseev, versurile anterioare lasă de înţeles că nu întotdeauna drumul iniţierii 
erotice trece obligatoriu pe lângă "o fântână cu apă l ină"; străbătut de unul s ingur, 
drumul dorului se dovedeşte a fi arid. 

Osteniţi de drum, îndrăgostiţii poposesc la "curţile dorulu i'', intră şi ospătează 
în "casa dorului", pe care o descoperă: "în poiana cadrului"; ",a mij locul codrului", 
ori "pe plaiul codrului". Are Joc un transfer al spaţiului erotic din lumea satului 
( l ivada, grădina, fântâna) într-un loc mai prielnic manifestări lor nestingherite ale 
sentimentelor - codrul, (pădurea): "Codrul ,  zonă de refugiu pentru cei bântuiţi de 
eros, devine un sanctuar unde se oficiază mari le mistere ale iniţier i i  în dragoste"·n. 

În sistemul de simboluri arhetipale, codrul (pădurea) semnifică locul sacru al 
desfăşurării rituri lor de iniţiere a tineri lor. În geografia erosului ,  codrul apare ca 
spaţiu parţial cosmicizat ("plaiul codrului"). Semn al umanizări i lui  sunt imagini le 
dorul-gazdă şi "curţile dorului". Imagine de "extremă poetic itate". preluată în 
poezia cultă şi încărcată cu sensuri fi lozofice de Lucian Blaga, "curţi le dorului" din 
in ima cadrului marchează situarea acestuia în zona de interferenţă d intre real itate şi 
mit poetic . In iţierea erotică presupune desprinderea şi e l iberarea de cotidian care, 
în poezia populară, este sugerată de imaginea cadrului, Joc de refugiu pentru iubiţi : 
"Hai puică să trecem codru/C-aici de trăit nu-i modru !/Hai pe plaiul codrului/La 
casele dorului" (Fried. IV, 1 1 2) .  Opoziţia dintre sat - "aici", lume a îngrădiri lor şi 
convenienţelor şi "codrul" - natură, care permite l ibertatea manifestări i trăiri lor "se 
înscrie pe l inia polarităţii natură - cultură, fundamentală pentru întregul univers al 
gândirii tradiţionale"43. 

Dorul îi ospătează pe cei ajunşi în casa lui cu bucate gătite (pâine): "Prin 
cărarea codrul ui/Găsesc casa dorului ./Dorul mă pofteşte-n casă/Şi-mi taie pâine pe 
masă" (Fried., IV, 1 08), se oferă să-i asculte, "Dorul se uită la mine/Şi se uită şi 
mă-ntreabă/De ce-s tânără şi slabă." (Fried., IV, 1 08), îi înţelege şi le dă sfaturi -
atitudine care apare la polul opus celei dezvoltate de imaginea demonică a dorului
"câne turbat". Ea semnifică şi o încercare de alinare a sentimentelor tumultuoase 

41 Ibidem. p. 6 1 .  
4'1 lbide111, p .  60. 
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ale sufletului îndrăgostit, care se despovărează de suferinţă prin cuvânt. Credem că 
nu ar fi exagerat să vedem în i maginea dorul-gazdă nu numai definiţia metaforică a 
sentimentului ci şi imaginea - mai concretă - a omului iubit, confesor al 
suferinţelor pe care le îndură fata. 

Tot la "curţile dorului" pot fi regăsite iubirile pierdute: "În poiana 
codrului,/Unde-i ciuca dorului/Acolo te-am căutat/Şi-ntre flori eu te-am aflat/Şi pe 
ochi te-am sărutat" (Fried. ,  IV, 1 06). 

Cele câteva imagini  ale dorului şi semnificaţi i le pe care le actualizează ele în 
întreaga l irică erotică populară, nu numai în cea din Bucovina, ne conduc la  
afirmaţia că în  ele s-au tezaurizat detenninări culturale arhaice, s-au concentrat 
înţelesuri mitice care provoacă încă imaginaţia modernă şi, poate, exercită asupra 
sufletului prins în mrejele iubirii efectul catarctic pe care îl resimţea îndrăgostitul 
din mediul folcloric. 

Le sentiment du "dor" dans le lyrique orale. 
Images du "dor'' dans la poesie populaire de Bucovine 

(Re.wme) 

Apres un court historique de la carriere du mot dor (nostalgie) et de ses significations dans le 
lyrique erotique populaire, l 'etude presente el developpe trois images devenues lieux communs dans 
la poesic populaire roumaine: le dor (maladie) - fatal ite; ! 'Eros/Dor - Thanatos et "les cours du dor". 
La conclusion de l ' auteur c'est que ces images contiennent. dans leur fond, des determinations 
archa"iqucs et des signirications mythiqucs. 
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ŞTI/Nlf:U: NA TURII 

NOUTĂŢI ÎN FLORA ROMÂNIEI 

TITUS LUCESCU 

Cu ocazia ierborizării florei Bucovinei, s-au identificat şi câteva specii de 
plante, care nu se încadrează în cheile de determinare din ţara noastră. Aşa, de 
exemplu, în cadrul genului Thlapsi, specia Thlapsi kovatsi Heuff., în Flora 
României (vo i .  III ,  p. 394), prelucrată de E.Y. Nyarady, cât şi în Determinatorul 
ilustrat al plante lor vase ula re de Al .  Beldie (voi. 1, p. 2 1 3  ), se arată că această 
specie îşi păstrează rozeta (frunzele bazale) şi la maturitate. 

Din observaţiile noastre, efectuate în primăvara anului 1 998 şi 1999, pe valea 
Moldovei de pe raza oraşului Câmpulung-Moldovenesc, am identificat exemplare 
care îşi pierd rozeta chiar în timpul înfloriri i .  Aceasta se dovedeşte prin faptul că 
exemplarele recoltate la data de 27 martie 1998 aveau rozetă (fig. 1 ), iar cele 
recoltate din acelaşi loc, la data de 13 mai 1 998, erau fără rozetă (fig. 2). 

În anul 1 999, exemplarele cu rozetă au fost recoltate la data de 1 mai, iar cele 
fără rozetă la 1 O mai. 

Exemplarele cu rozetă, înflorite, au înălţimi de 1 5-20 cm, iar cele fără rozetă 
îşi menţin floarea şi ajung până la 30-35 cm. 

Este adevărat că în cadrul genului Thlaspi sunt trei speci i  (Th. perfoliatum L.,  
Th. alliaceum L.,  Th. arvense L.), a căror rozete dispar după înflorire, dar 
diferenţele morfologice dintre acestea şi exemplarele identificate de noi sunt 
evidente, în mod deosebit după formă şi mărimea frunze lor şi seminţelor. 

În u ltimul timp, în cadrul genului Thlaspi, a mai fost identificată, în ţara 
noastră, o specie Thlaspi pawlowski Dvorakova, de către Gavril Negrean, de la 
herbarele Academiei Române. Această plantă, după Atlas Florae Europaeae este 
s inonimă cu specia Thlaspi kovatsi. Aceasta ne face să presupunem că specia Th. 
kovatsi nu ar exista pe teritoriul ţării noastre. 

Din cadrul genului Plantago s-a identificat, pe terenurile agricole Scruntari 
de pe raza oraşului Rădăuţi, o specie cu frunzele bazale lanciolate, uşor înguste în 
peţiol, lăţite la bază, dar spre deosebire de Plantago lanceolata L., l ipsesc perii 
lanaţi, iar de Plantago lanceolata L., var. sphaerostachya Mert. Et Koch., se 
deosebesc prin dimensiuni mai mari ale tulpinilor şi ale spicelor, cât ş i  prin lipsa 
smocuri lor de peri lanaţi de la baza rozetei .  

Analele Bucovinei, VII, / .  p .  227-230, Bucureşti, 2000 
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Fig. 1 -- Plantă cu rozetă. 
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3 Noutăti în flora României 

a) b) 

Fig. 2 - a) Raccm fructifer; b) Plantă fa.ră rozetă. 
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Deosebirea cea mai mare a speciei identificate de noi, constă în aceea că 
flori le şi, mai târziu, seminţele sunt unite două câte două şi sunt prinse în axul 
spicului ,  printr-un s ingur pedicel ,  cu lungimea de 2-3 mm, pe când la celelalte 
speci i  din genul Plantago, fiecare floare are pedicelul ei cu care se leagă axul 
spicu lu i .  
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Neuigkeiten im Bereich der rumăn�schen Flora 

(Zusammenfassung) 

In diesem Artikcl werdcn zwei Pnanzarten aus der Plantago und Thlaspi - Gauungcn 
prasenliert. die unseren Botanikatlantcn nicht eingeordnet sind. 
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EVOLUŢIA CERCETĂRILOR GEOLOGICE DIN ZONA 
CRIST ALINO-MEZOZOICĂ A CARPAŢILOR ORIENT ALI 

DE NORD - IPOTEZE, CONCEPŢII, MODELE 

OVIDIU BÂTĂ, ION PODAŞCĂ 

Regiunea central-carpatică situată între graniţa de nord a ţării şi curbura 
internă a Vrancei este consacrată, în literatura geologică din ţara noastră, sub 
numele de zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali. 

Pentru zona de acest tip a Carpaţilor Orientali de Nord, exi�:tă un vast 
material documentar, în care se poate urmări evoluţia cunoaşteri i goologice. El 
cuprinde date referitoare la toate domeni i le geologiei - stratigrafie, metamorfism, 
petrologie, mineralogie, sedimentologie, tectonică, substanţe minerale utile, 
geochimie, geofizică. 

În evoluţia cercetări lor geologice, pe drumul lung şi deseori sinuos, de la 
sesi7.area unor contacte anormale, recunoaşterea şariajelor şi aplicarea teorii lor 
tectonicii plăci lor pentru expl icarea structurii zonei cristalino-mez:ozoice, se 
remarcă contribuţia unui număr mare de cercetători. Efortul şti inţific imaginativ şi 
creati v al acestora s-a concretizat prin elaborarea unui model structural acceptat de 
majoritatea geologilor care studiază zona cristalino-mezozoică a Carpaţi lor 
Orientali .  

Prezentăm, .în continuare, ipotezele, concepţii le şi modelele structurale, 
elaborate de cercetători de-a lungul timpului, evidenţiind care dintre contribuţii s-au 
păstrat şi cât se recunosc în modelul  structural actual. 

Încă din secolul al XIX-lea, S. Athanasiu ( 1 899) remarca în sectorul nordic al 
Carpaţi lor Oriental i  un contact anormal între formaţiunile cristaline şi  zona flişului . 

V .  Uhlig ( 1 907) distinge, pentru prima dată, unităţile structurale majore în 
Carpaţii Orientali .  În �oncepţia autorului, zona cristalino-mezozoică este formată 
din două pânze: 

1 .  Pânza hucovinică, alcătuită din şisturi cristaline şi formaţiuni sedimentare 
permiene şi mezozoice, care încalecă peste zona flişului; 

2. Pânza transilvană, constituită din formaţiuni mezozoice, sub formă de 
petice, deasupra pânzei bucovinice. 

Pânza bucovinică se recunoaşte în modelul actual, ca fiind echivalentă cu 
sistemul pânzelor central-est-carpatice (pânzele bucovinice). Semn ificaţi a, criteri i le 

Analele Bucovinei, VII, 1, p. 23 1 -244, Bucureşti, 2000 
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după care a fost separată, precum şi constituţia pânzei trans i lvane se păstrează 
aproape integral în modelul structural actual . 

E. Reinhard ( 1 9 1  O) descrie roci le sedimentare dintre Pojorâta şi Valea Putnei, 
ses izând că acestea apar "ca o fereastră, în serie inversă, sub şisturi le cristal ine" . 
Autorul presupune existenţa unei l in i i  tectonice importante faţă de care rocile 
sedimentare mezozoice apar "probabi l  pe o suprafaţă de şariaj" . Această afirmaţie 
va servi drept argument tuturor celor care, ulterior, au trasat un plan de şariaj 
deasupra sedimentelor mezozoice de pe Valea Putnei .  

Ipoteza că sedimentele mezozoice de la lacobeni ş i  Valea Putnei apar în 
ferestre tectonice, sub planele de şariaj a două unităţi cu şisturi cristaline, îi 
aparţine lui  L. Kober ( 1 93 1  ). Autorul recunoaşte două pânze cu şisturi cristal ine pe 
care le numeşte bucovinică 1 şi bucovinică II .  În modelul structural actual, cele 
două plane de şariaj corespund cu planul de şariaj subbucovinic (Iacobeni) ş i ,  
respectiv, bucovinic (Valea Putnei) .  

Streckeisen ( 1 934) argumentează, pentru prima dată, existenţa unei pânze 
hercinice. în zona limitrofă masivului Ditrău, prin l ipsa sedimentarului  mezozoic 
de sub p lanul de şariaj,  ce separă formaţiuni le mezometamorfice (unitatea 
superioară hercinică) de formaţiun i le epimetamorfice (un itatea inferioară). 

În anu l  1 938, într-o lucrare de sinteză, ce cuprinde studiul formaţiuni lor 
cristal ine din Masivul Rodnei, Th. Krautner distinge două unităţi cu şisturi 
cristal ine suprapuse tectonic, pe care le consideră de vârstă hercinică. Autorul 
remarcă un plan de şariaj între "un autohton - constituit din şisturi mezozonale şi 
epizonale, stând în relaţi i normale de superpoziţie - şi  o stivă de şisturi cristaline 
mezozonale înrădăcinate spre vest, undeva în bazinul Transi lvaniei". Vom vedea că 
ideea va fi preluată de H. Krautner (1 968) care defineşte "pânza de Rodna·· unitatea 
superioară, iar planul dintre cele două unităţi coincide cu planul subbucovin ic. 

M.  Savu 1 ( 1 93 8) separă pânza de Bamar, observând superpoziţia anormală a 
unor roci mai intens metamorfozate peste altele mai slab metamorfozate. Limitele 
vestice ale pânzei de Bamar corespund îndeaproape cu l imitele grupului Rebra 
(planul bucovinic), iar epizona este formată din actualul grup Tulgheş 
(subbucovinic). 

Existenţa unei singure pânze de şariaj alpine, reprezentată de ansamblul zonei 
cristalino-mezozoice, este susţinută de Băncilă ( 1 958), care o separă sub denumirea 
de "unitate centrală". 

Intensificarea activităţii geologice în zona cristalino-mezozoică, determinată 
în special de considerente economice - punerea în evidenţă de acumulări de 
substanţe minerale utile asociate formaţiuni lor cristal ine - a condus, implicit şi la 
obţinerea unor informaţi i geologice care au verificat ş i  completat imaginea 
structurală presupusă de cercetători . Lucrări le cele mai importante din această 
perioadă sunt marcate de personal itatea şi probitatea profesională a lui 1 .  Rădulescu 
( 1 960- 1 969). Autorul neagă însă ipotezele pânziste şi, în lucrarea sa de sinteză 
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(Rădulescu, 1 969), consideră drept "încălecări de mică amploare, în unele sectoare, 
între rocile cristaline cu grad de metamorfism diferit, fără a avea caracter de pânze 
de şariaj". 

Totuşi, chiar în această perioadă, cercetătorii care promovau ipotezele 
structurale "pânziste" găsesc argumente care dovedesc incontestabi l existenţa 
pânzelor de şariaj în zona cristalino-mezozică. Deoarece cercetările şi ipotezele 
referitoare la structura zonei cristalino-mezozoice s-au dezvoltat simu ltan pe mai 
multe sectoare din Carpaţii Oriental i, nu mai putem urmări strict o ordine 
cronologică in prezentarea acestora. 

M .  Săndulescu ( 1 967, 1 968), asiduu promotor al modelului structural 
"pânzist" în Carpaţii Orientali, pune in evidenţă pânza de decolare a Hăghimaşului 
ş i  fundamentează, din punct de vedere genetic, structura în pânze a zonei cristalino
mezozoice. În concepţia sa, în această zonă se disting două sisteme de pânze: 

- sistemul pânzelor centrale (pânza bucovinică şi pânza subbucovinică), 
pânze de forfecare, constituite din formaţiuni cristaline şi  depozite 
sedimentare mezozoice; 

- sistemul pânzelor transilvane, pânze de decolare, fonnate din depozite 
sedimentare mezozoice. 

Chiar dacă în concepţia lui Săndulescu este preluată, în parte, divizarea făcută 
de Uhl ig ( 1 907), trebuie să recunoaştem că aceasta formează "structura de 
rezistenţă" pe care se vor consolida celelalte elemente ale modelului  structural 
actual . 

În 1 967, într-o lucrare elaborată de un colectiv condus de Bercea sunt 
recunoscute şi trasate următoarele "încălecări principale": 

- încălecarea zonei cristalino-mezozice peste zona flişului; 
- planul unităţii gnaiselor de Rarău; 
- încălecarea unităţii epimetamorfice centrale peste unitatea mezometa-

morfică centrală. 
Mureşan ( 1 967) distinge, în partea sudică a zonei cristalino-mezozice, mai 

multe plane de şariaj (de ordin II) suprapuse: 
- pânza seriei epimetamorfice de Fundu Moldovei ; 
- pânza seriei mezometamorfice a gnaiselor de Rarău; 
- pânza Hăghimaşului. 
În această perioadă de reviriment a ipotezelor care admiteau structura în 

pânze de şariaj a zonei cristalino-mezozoice, o l ucrare de foraj aduce un argument 
zdrobitor în sprijinul acestui model structural .  Forajul 28 1 02, executat în zona 
Barnar, interceptează, sub formaţiuni le cristal ine, depozite sedimentare mezozoicc 
(dolomite triasice) la adâncimea de 1 082 m (Bercia Elvira, Krautner Florentina, 
1 969), fiind real modelul imaginat de cercetători, în care domen iul prealpin, marcat 
de o cuvertură sedimentară mezozoică, a fost forfecat în timpul tectogenezclor 
cretac ice, rezultând mai multe un ităţi structurale alpine. 
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După această etapă, în care existenţa pânzelor de şariaj nu mai putea fi pusă 
!a îndoială, se intensifică preocuparea cercetătorilor în a le defini cât mai precis 
conţinutul ( identificarea unităţilor prealpine) şi extinderea areală. 

Mureşan (în Joja şi alţi i, 1 968) deosebeşte în zona cristalino-mezozoică 
s i �;temul pânzelor central-carpatice şariate peste zona tlişulu i .  În acest s istem 
recunoaşte. de jos în sus, următoarele pânze de şariaj :  

- pânza d e  Vatra-Domei - Iacobeni; 
- pânza de Mestecăniş; 
- pânza de Fundu Moldovei ; 
- pânza de Bistriţa - Bamar; 
- pânza de Rarău; 
- pânza de Hăghimaş. 
Pentru Munţii Rodnei, Krautner ( 1 968, 1 970) completează imaginea 

structurală avansată de Popescu-Voiteşti ( 1 93 1 )  şi Th. Krautner ( 1938). Autorul 
separă în masivul cristal in al Rodnei două unităţi tectonice majore: 

- un autohton, constituit din două etaje structurale corespunzătoare ciclului 
proterozoic, în care s-a format "seria" de Breti la şi respectiv ciclului 
hercinic, care a generat seria de Repedea; 

- pânza de Rodna, alcătuită din formaţiunile "seriei" de Rebra. 
Unitatea inferioară va fi atribuită ulterior pânzelor maramureşene (I I iescu şi 

Krautner, 1 975) formată din pânza de Ştiol şi pânza de Anieş. 
Structura de ansamblu a Masivului Rodnei, în accepţiunea modelului actual, 

va fi descifrată de Krautner şi alţi i ( 1 982, 1 983). S-au identificat aici următoarele 
un ităţi structurale (de sus în jos): 

- pânza bucovinică (cu "seria" de Tulgheş); 
- pânza subbucovinică (cu "seri i le" de Rebra, Tulgheş şi Ţibău); 
- pânzele infrabucovinice (cu "seria" de Bretila şi formaţiuni le paleozoice ale 

"seri i lor" de Repedea, Rusaia, Cimpoioasa în unităţi le de Valea V inului, 
Ştiol şi Anieş). 

Pe un areal mai restrâns, în zona lacobeni, Bercia ( 1 970) separă următoarele 
unităţi : 

- unitatea (autohtonul) de Breti la - Iacobeni, reprezentat prin "seria" de 
Vatra-Domei - Iacobeni (etajul structural inferior) şi cuvertura mezozoică 
(etajul structural superior); 

- unitatea de Argestru; 
- unitatea (pânza) de B istriţa: 
1 .  subunitatea de Mestecăniş (subunitatea inferioară a pânzei de Bistriţa), 

constituită din "seria" de Tulgheş (etaj structural inferior) şi depozite 
sed imentare paleozoice superioare şi triasice (etaj structural superior); 
2. subunitatea de Valea Putnei (subunitatea superioară) care încalecă 

subunitatea Mestecăniş. 
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Prima lucrare de sinteză, în care este. prezentată structura în pânze de şariaj a 
zonei cr�stalino-mezozoice din Carpaţii Orientali, a fost elaborată de Bercia şi alţii 
( 1 97 1  ) .  In concepţia structurală a autorilor, zona cristalino-mezozică este formată 
dintr-un edificiu de unităţi suprapuse, încălecate succesiv, dintre care majoritatea 
cuprind, în alcătuirea lor, etaje structurale cu formaţiuni paleozoice. Întregul 
eşafodaj este şariat în ansamblu de-a lungul liniei centrale carpatice, peste zona 
fl işului. 

Unităţi le tectonice majore au fost grupate astfel :  
A .  Sistemul pânzelor bucovinice (la partea inferioară) 
B .  Sistemul pânze lor transilvane ( la partea superioară). 
Cele două sisteme de pânze se deosebesc prin alcătuire geologică şi mod de 

formare (preluată concepţia Săndulescu, 1 967, 1968). 
A. Sistemul pânzelor bucovinice a fost divizat astfel: 

1 .  Grupa pânzelor dorneene (la partea inferioară); 
2. Grupa pânzelor bistriţene (la partea mediană); 
3. Pânza de Rarău (la partea superioară). 

1 .  Grupa pânzelor domeene - apar sub unităţile bistriţene, de obicei în 
ferestre, formând mai multe pânze de şariaj,  necorelabi le între ele. 
Cuprinde următoarele pânze: 
a. pânza de Belo-Potok; 
b. pânza Vaserului ;  
c .  pânza Rodnei; 
d.  pânza de Bretila; 
e .  pânza de Iacobeni .  

2 .  Grupa pânzelor bistriţene include: 
a. pânza de Rodna - Mestecăniş (la partea inferioară), alcătuită din 

formaţiunile "seriei" de Tulgheş care suportă transgresiv "seri ile" 
paleozoice de Ţibău (în nord) şi Izvorul Mureşului (în sud); 

b. pânza de Putna - constituită din formaţiunile "seriei" de Tulgheş din 
zonele Fundu Moldovei, Leşu Ursului, Burloaia. Această grupă mai 
cuprinde lama de rabotaj Argestru (constituită din "seria" paleozoică 
de Argestru) şi lama de rabotaj Delniţa (formată din "seria" de Ţibău 
- carbon ifer i nferior); 

c. pânza de Rarău - se dispune peste unităţile bistriţene (corespunde 
pânzei gnaiselor de Rarău - Mureşan, 1 967, 1 968) în s incl inalele 
Rarău şi  Hăghimaş. Este formată din următoarele unităţi structurale : 

- un etaj structural inferior cu "seria" de Bretila - Rarău şi granitoidele 
de Hăghimaş; 

- un etaj structural mediu, alcătuit din formaţiunile epimetamorfice ale 

"seriei" de Dămuc (ordovician - silurian) ; 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



236 O�idiu Bâtă, Ion Podaşcă 6 

- un etaj structural alpin, fonnat din depozite paleomezozoice şi o 
cuvertură sintectonică reprezentată prin depozite barremian - albiene 
ale wildflischului .  

B. Sistemul pânzelor transi lvane - cuprinde două pânze de decolare gravita
ţională, constituite din depozite mezozoice în facies transi lvan . Aceste 
unităţi s-au format în Apţian (pânza Perşani lor - Patrul ius, 1 966) şi Albian 
(pânza Hăghimaşului - Săndulescu, 1 967). 

Mureşan ( 1 976) emite o nouă ipoteză privind structura zonei cristalino
mezozice din partea sudică a Carpaţi lor Oriental i .  

Într-o lucrare vastă, publ icată de Bercia şi alţ i i  ( 1 976), pe lângă descrierea 
detal iată a l itostratigrafiei, vârstei şi metamorfismului formaţiuni lor cristaline 
premezozoice este prezentată şi structura zonei cristal ino-mezozice. 

Faţă de diviziunile structurale efectuate în studiul anterior (Bercia şi alţii, 
1 97 1  ), grupa pânzelor dorneene este echivalată cu grupul pânzelor maramureşene -
din care l ipseşte pânza de Iacobeni atribuită de această dată grupului pânzelor 
bistriţene. 

În anul 1 977, Balintoni şi Gheuca separă în zona Zugreni - Barnar, unitatea 
prealpină de Pietrosu Bistriţe i .  Ea este constituită "dintr-un singur etaj structural cu 
două orizonturi petrografice: al gnaiselor cuarţitice cu biotit (inferior): al gnaiselor 
porfiroide de Pietrosu (superior)". 

Fundamentarea pânzei de Pietrosu Bistriţei este real izată de autorii 
menţionaţi în 1 978, când este demonstrată, cu argumente indubitabile, forma 
tabulară a gnaiselor porfiroide de Pietrosu, cu poziţie controlată stratigrafic. 
Această unitate va fi recunoscută ulterior pe întreg domeniul  zonei cristalino
mezozice, atât în pânza bucovinică, cât şi în pânza subbucovinică. 

Săndulescu ( 1 976) demonstrează cu dovezi indubitabi le ("formatiunile 
mezozice repauzează pe un subasment format din roci le "seriei" de Tulgheş şi 
"scriei" de Breti la - Rarău) vârsta antetriasică a pânzei gnaiselor de Rarău in 
sincl inalul  Rarău. 

Din relaţi i le masivulu i  alcalin Ditrău cu formaţiun ile cristaline din pânza 
bucovinică, Bal intoni ( 1 98 1  d) a dedus, impecabil, vârsta prealpină a şariajelor 
pânzei de Rodan, Pietrosu Bistriţei ,  Putna şi Rarău. 

În lucrarea de sinteză a lui Săndulescu ( 1 980) se recunoaşte imaginea 
structurală cea mai apropiată de modelul actual . Structura majoră a zonei cristalino
mezozoice s-a realizat în timpul tectogenezelor cretacice (dacidice), prin 
suprapunerea a două sisteme de pânze: sistemul pânzelor central-est-carpatice 
(sistemul inferior) şi sistemul pânzelor transi lvane (sistemu l  superior). Întregul 
eşafodaj de pânze este şariat spre est peste zona fl işului .  Descrierea genezei şi 
compoziţiei un ităţi lor structurale mezocratice şi prealpine corespunde, până la 
identitate, cu cea prezentată la începutul capitolului .  
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De o însemnată importanţă sunt şi contribuţi i le aduse de Vodă ( 1 980, 198 1 ,  
1986) la descifrarea structurii zonei cristalino-mezozice din regiunea Broşteni - Barca. 

Unităţile structurale alpine, puse în evidenţă de autor, au următoarea 
alcătuire: 

Pânza bucovinici 
Pânza 

Pânza infrabucovinicl 
subbucovinicli 

Pânza de Rarău - Pânza Gura Steghioarei 
Lama de şariaj - -
Poiana Grebin - -
Pilnza de Putna Pânza de Borca Pânza de Drcptu 

Pilnza de Pictrosu Bistritci Pânza de Budacu -
- Unitatea de Rodna -

Nedelcu ( 1 982) separă unitatea tectonică de Chiri l  în regiunea Giumalău -
Puzdra. 

O contribuţie esenţială la descifrarea conţinutului şi extinderi i  unităţi lor 
structurale alpine şi prealpine din zonele Valea Putnei, Barnar, Dorna Arini este 
adusă de Bal intoni ( 1 98 1  a) şi Bal inton i  şi Gheuca ( 1 98 1  b, 1 98 1  c ) .  

În urma sintetizări i datelor noi structurale din regiunile amintite, completate 
cu observaţi i le din zona C iocăneşti - Vatra Domei, Bal intoni şi alţi i  ( 1 983) şi 
Balintoni ( 1984) propun un nou model structural pentru explicarea structuri i zonei 
cristali no-mezozice a Carpaţi lor Oriental i .  Modelul structural porneşte de la 
următoarele observaţii :  

1 .  Structura zonei cristalino-mezozoice s-a realizat î n  două faze tectogenetice 
paroxismale, aparţinând la două orogeneze diferite: cea hercinică şi cea alpină. 
În prima fază paroxismală, cea hercinică, s-a format un edificiu în care peste 
un autohton, probabil reprezentat prin cristalinul "seriei" de Rebra, s-au pus 
în loc pânzele de Pietrosu Bistriţei, de Putna ş i  de Rarău. Domeniul acoperit 
de pânzele prealpine a avut o d imensiune cel puţin egală cu cea a teritoriului  
obţinut prin plasarea pânzelor alpine în locul lor de origine. Pânzele de şariaj 
prealpine au fost reluate în tectogeneza paroxismală mezocretacică, fiind 
suprapuse de un număr de ori egal cu cel al pânzelor de şariaj alpine. 

2. Soclul a cel puţin trei pânze de şariaj alpine (bucovinică, subbucovin ică ş i  de 
l acobeni) include unităţi tectonice prealpine în succesiune aproape completă. 

În sectorul sudic al zonei cristalino-mezozice, Mureşan ( 1 984) recunoaşte 
următoarele unităţi structurale: 

1 .  Pânza de Tomeşti (pânza subbucovin ică - Săndulescu, 1 967 sau pânza 
maramureşeană - Mureşan, 1 976) constituită din formaţiunile "seriei'' de 
Breti la şi depozite sedimentare paleozoice, triasice şi jurasice; 

2. Pânza de Rodna, formată din "seria" de Rebra; 
3. Pânza de Pietrosu Bistriţei, alcătuită din "seria" de Negrişoara; 
4. Pânza de Tulgheş, formată din "seria" de Tulgheş; 
5. Pânza de Rarău, constituită din "seria" de Bretila. 
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În accepţiunea modelului actual, pânza de Tomeşti este echivalentă cu pânza 
subbucovinică (seria de Rarău şi sedimentar subbucovin ic), iar restul pânzelor 
reprezintă unităţi prealpine care alcătuiesc pânza bucovin ică. 

Acumularea datelor de cunoaştere şi detalierea structuri i zonei cristalino
mczozice au condus la recunoaşterea unor structuri mai compl icate în cadrul 
pânzelor central-est-carpatice. În acest context se înscrie punerea în evidenţă a 
digitaţi i lor frontale ale pânzei bucovinice (Săndulescu, 1 973, 1 98 1 )  - d igitaţia 
Sadova - Gârbova şi d igitaţia Tarniţa - sau a digitaţiei pânzei subbucovinice 
( Krautner. 1 983) - digitaţia Dadu - Oiţa. 

Digitaţia Tarniţa a fost confirmată de forajele structurale în zona Gemenea -
Broşteni şi conturată la suprafaţă de Vodă ( 1 995), până la Tulgheş. 

Anul 1 984 este marcat de apariţia unei lucrări de referinţă, Săndulescu 
( 1 984). pentru analiza structuri i şi evoluţiei marilor unităţi tectonice de pe teritoriul 
Român iei . Structura geologică de ansamblu a zonei cristal ino-mezozoice este 
detaliat prezentată în lucrare, autorul uti l izând pentru aceasta atât contribuţii le 
personale, neîndoielnic majore şi esenţiale, cât şi infonnaţi ile provenite din 
l ucrările autorilor menţionaţi în această lucrare. 

Modelul structural propus de Săndulescu ( 1 984), pentru explicarea structurii 
şi evoluţiei geotectonice a zonei cristalino-mezozoice a fost generalizat, după 
apariţia lucrări i, pentru întreaga zonă cristalino-mezozoică. Faţă de modelul propus 
de Balintoni ( 1 984), Săndulescu ( 1 984). presupune reluarea în pânza bucovinică şi 
subbucovinică a unei structuri varistice reprezentată printr-o pânză de şariaj (pânza 
de Rarău) sub care se află un eşafodaj de pânze "intracutanate" cu vergenţă vestică, 
în timp ce în domen iul infrabucovinic se observă pânze varistice cu vergenţă estică. 
Modelul admite deci pentru structura prealpină un orogen bilateral .  Prin pânze 
"intracutanate", Săndulescu ( 1 984) înţelege pânze interfonnaţionale, formate prin 
desprinderea şi transportarea cvasiconcordantă a unor stive cu competenţă 
tectonică diferită din cadrul unei succesiuni l itostratigrafice normale. 

Săndulescu şi alţii ( 1 989) întocmesc o nouă sinteză geologică a Carpaţilor 
Oriental i .  În ceea cu priveşte structura de ansamblu a zonei cristal ino-mezozice, 
aceasta este prezentată în concepţia lui Săndulescu ( 1 984). 

Apariţia revoluţionarei teorii a tectonicii plăcilor a atras atenţia şi 
cercetători lor români .  Interpretarea tectonicii lanţu lui carpatic în lumina acestei 
teorii a început în anul 1 970. 

Prima lucrare în care teoria tectonicii plăcilor este apl icată pentru Carpaţi îi 
aparţine lui Roman ( 1 970) (fide Bleahu, 1 974). Autorul demonstrează existenţa 
unui mecanism de subducţie în lungul Carpaţilor Oriental i, prin care p laca Mării 
Negre s-a subdus plăci i  eurasiatice. Principalele argumente în sprij inul  acestui 
mecanism sunt date de: 

- prezenţa zonei seismice Vrancea care indică planul de subducere; 
- fluxul termic ridicat în depresiunea pannonică, ca urmare a procesului de 

topire a plăcii subduse; 
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- grosimea mare a formaţiuni lor sedimentare în Carpaţii Oriental i, spec ific 
pentru o avantfosă de margine de placă; 

- punerea în loc a lanţului vulcanic Călimani - Harghita, ca unnare a 
procesului de topire şi ieşire la zi a magmelor prin placa superioară. 
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Meca11ismul de subducţie din Carpaţii Orientali a fost aprofundat de Bocaletti 
şi altii ( 1 973) şi B leahu şi alţii ( 1 973) -fide Bleahu ( 1 974). 

În publ icaţii le româneşti de geologie, prima lucrare în care se încearcă 
explicarea structurii Carpaţilor în lumina tectonicii plăci lor îi aparţine lui B leahu 
( 1 974). Concluzia autorului este că "pentru ciclul alpin se pot distinge două zone 
de subducţie, distanţate în timp: o subductie în timpul Cretacicului în sfenocasmul 
Muntilor Metaliferi şi în fata dacidelor orientale şi o subducţie în fata moldavidelor 
în timpul Miocenului .  

Un model mai complex al evoluţiei Carpaţilor Orientali , în lumina tectonici i 
plăcilor a fost imaginat de Rădulescu şi alţii ( 1 983) .  

Săndulescu ( 1 984) distinge în evoluţia geotectonică a zonei cristalino
mezozoice din Carpaţii Orientali, mai multe etape: 

- un cadru iniţial, care a urmat ciclului hercinic, consolidat diferit şi înglobat 
mai târziu în aria mobilă alpină; 

- un prim paroxism distensional, plasat în triasicul mediu, care a condus la 
deschiderea oceanului tethysian, marcat prin procese de rifting ce au 
generat magmatismul alcal in  asociat unora din pânzele transi lvane; în 
aceeaşi perioadă au avut loc şi procese de rifting intracontinental în cadrul 
dacidelor externe; 

- un al doilea paroxism de distensiune, în jurasicul mediu, care a încheiat 
deschiderea oceanului tethysian, apărând totodată şi procese de subducţie 
în interiorul domeniului oceanic (transilvanide). 

- o  grupare de mai multe paroxisme de compresiune (perioada dacidică), din 
Barremian până în Albian, în care au fost generate pânzele central-est
carpatice. 

Concluzii 

Aşa cum am afirmat la începutul lucrării, efortul şti inţific imaginativ şi 
creativ al mai multor generaţii de cercetători - prezentat în rândurile de mai sus -
care au studiat zona cristalino-mezozoică a Carpaţi lor Orientali ,  s-a concretizat prin 
elaborarea unui model structural acceptat de majoritatea geologi lor. Acest model se 
bazează pe ipoteza structurii în pânze de şariaj a zonei cristalino-mezozoice. 

În cadrul zonei cristalino-mezozoice au fost distinse două sisteme de pânze 
suprapuse: 

- sistemul inferior format din pânze le central-est-carpatice (sau pânze le 
bucovinice ); 

- sistemul superior constituit din pânzele transilvane, şariat peste cea mai 
înaltă pânză din sistemul central-est-carpatic, pânza bucovinică. 

A. Pânzele central-est-carpatice formează Dacidele mediane şi grupează 
pânze de forfecare, de soclu, alcătuite, fiecare în parte, din formaţiuni 
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metamorfice prealpine acoperite discontinuu de formaţiuni sedimentare 
permiene, triasice, jurasice şi cretacice inferioare care constituie serii 
specifice (prin litofaciesuri şi/sau succesiune) fiecărei unităţi .  Succesiunea 
pânzelor central-est-carpatice (de sus în jos) se prezintă astfel :  pânz.a 
bucovinică, pânza subbucovinică şi pânzele infrabucovinice. 

În pânzele bucovinică şi subbucovinică se disting următoarele un ităţi 
prealpine şariate (de sus în jos): 

- Pânza de Rarău . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Grupul Bretila, Formaţiunea de Rarău) 
- Pânza de Putna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Grupul Tulgheş) 
- Pânza de Pietrosu Bistriţei . . . . . . . . .  (Formaţiunea de Negrişoara 

şi Porfiroidele de P ietrosu) 
- Pânza de Rodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Grupul Rebra) 
Unităţile prealpine sunt separate de discontinuităţi tecton'ice prealpine, 

i nterpretate fie ca pânze de şariaj herc inice suprapuse prin acoperire succesivă, fie 
ca părţi ale unei stive metamorfice unitare decupată de plane de forfecare mai mult 
sau mai puţin paralele (pânze intracutanate). Problematica vârstei şi naturii 
contactului tectonic dintre aceste unităţi nu este tranşată. S ingura unitatea acceptată 
ca pânză de şariaj "clasică" este pânza de Rarău. 

În pânzele infrabucovinice se cunosc numai formaţiuni ale Grupului Bretila, 
acoperite discordant şi transgresiv, de fonnaţiuni sedimentare me7.ozoice sau de 
formaţiuni paleozoice ale grupurilor Rusaia, Repedea şi  C impoiasa. 

B. Pânzele transi lvane provin  din sutura Tethysiană (Transi lvanide) şi sunt 
pânze de obducţie, în parte de alunecare (gravitaţională) constitu ite d in 
complexe ofiolitice mezozoice şi/sau formaţiuni sedimcntare triasice, 
jurasice şi cretacice inferioare. Au fost distinse: pânza de Perşan i, pânza de 
Olt şi pânza de Hăghimaş, caracterizate prin succesiuni l itostratigrafice 
specifice şi uneori de vârstă diferită a complexelor ofiolitice, precum şi o 
serie de petece de acoperire sau klippe sedimentare (înglobate în 
wildflisch-ul bucovinic). 

Atât pânzele bucovinice, cât şi pânzele transilvane au fost generate în timpul 
tectogenezelor mezocretacice (din Apţian până la sfărşitul Albianului) .  Ele sunt 
acoperite de o cuvertură post-tectogenetică ce debutează cu Vraconian sau Ceno
manian şi cuprinde depozite cretacice superioare, paleogene şi miocene inferioare. 

Întreg edificiul de pânze a zonei cristalino-mezozoice şariază spre est pestt: 
zona flişului . 
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The evolution of geological researches frorn the Crystaline Mezowic Zone 
of the North Eastern Carpathians - assumptions, conceptions, models 

(Summary) 

The work presents the scientific i maginati ve and creative research and the effort� of those who 
worked in this zone, effort materialized by the elaboration of a structural model, accepted by the 
majority of geologists, who study the Eastern Carpthians Crystall ine Mesozoic Zone. 

According to the present tectonic nomenclature, the Moldavian Compartment, belongs from 
the geological structural point of vicw "Crystal line - Mesozoic Zone" - Easteam Carpathians, 
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intcgrated into the Central East Carpathians nappes rrom the Median Dacides. generated by sharing 
inlo the Cretaceous tectogenesis. From down to up wards the Central East Carpathians nappes include 
fol lowing units: the lnfra-Butovinian nappe, the Sub-Bucovinian nappe and the Bucovinian nappe. 
The last ist supports lhe rests of some sedimentary successions associated to ophiolites beloging lo 
Transylvanian nappes. 

The whole nappes ediffice of the Crystalline Mesozoic Zone shares to East over the Flysch 
Zone. 
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ORNITOFAUNA LUNCILOR, ZĂ VOAIELOR ŞI CURSURILOR 
DE APĂ DIN DE PRESIUNEA RĂDĂUŢI 

SORIN TRELEA 

Zona luncilor, zăvoaielor şi cursurilor de apă ocupă o suprafaţă de 77 km, 
ceea ce reprezintă 1 2,8% din zona Despresiuni i  Rădăuţi. Cu o vegetaţie lemnoasă 
şi ierboasă caracteristică, acest biotop prezintă o stabil itate ce nu este ameninţată 
decât de intervenţia· activităţilor umane ce au tendinţa de a restrânge permanent 
zona cu arbori. Acest aspect se observă în interiorul localităţilor străbătute de râul 
Suceava, unde locuinţele şi gospodăriile ajung foarte departe de cursul râu lui, astfel 
încât vegetaţia lemnoasă s-a restrâns la câţiva arbuşti din genul Juniperus. Între 
local ităţi, râul Suceava desfăşoară o zonă de lunci şi zăvoaie ce oferă bune condiţi i 
a vi  faunei . 

Lunea pârâului Suceviţa a fost şi este sistematic defrişată de către cei care au 
terenuri agricole în preajmă, astfel că doar pe mici porţiuni habitatele sunt 
favorabile păsări lor. Pârâul Bi lcuta şi pârâul Rusului îşi păstrează vegetaţia 
nealterată şi după modificările în forma de proprietate asupra terenului .  

Mai trebuie de remarcat faptul că râul Suceava, care străbate zona de la vest 
spre est, are în timpul unui singur an mai multe variaţii de debit, astfel că zona 
inundabilă se extinde pe lăţimi ce depăşesc uneori 1 ,2 km (V icovu de Sus, V icovu 
de Jos, Satu Mare, Mi l işăuţi) .  Datorită acestui fapt, în unele zone s-au p lantat, 
pentru protecţia şi stabil izarea maturilor, speci i  lemnoase, cum ar fi :  Robinia 
pseudocacia şi îndeosebi Pinus nigra. Aceste perdele de protecţie s-au amestecat 
cu speci i le lemnoase caracteristice luncilor şi zăvoaielor, formând habitat� 
favorabile pentru o av ifaună variată. În multe locuri, ş i  anume în luminişuri, se 
dezvoltă o vegetaţie de arbuşti ş i  mărăcini care constituie locul de cuibărit pentru 
unele specii  de păsări. 

În zona lunci lor, zăvoaielor şi cursurilor de apă din Depresiunea Rădăuţi a 
fost identificat un număr de 70 speci i  de păsări .  

Sedentare: 
+Anas platyrhynchos 
Accipiter nisus 
Accipiter gentilis 

Analele Bucovinei, VII, / ,  p. 245.-249, Bucureşti, 2000 

Oaspeţi de vară 
Ciconia ciconia 
Aquila pomarina 
+Charadrius dubius 
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Buteo buteo 
Streptopelia decaocto 
+A Ieedo atthis 
+Picus canus 
+Picus viridis 
+Dendrocopos major 
Dendrocopos minor 
+Dendrocopos medius 
+Dendrocopos syriacus 
+Cinclus cinclus 
+Turdus pilaris 
+Parus major 
Parus palustris 
Lanius excubitor 
Garrulus glandularis 
+Pica pica 
Corvus monedula 
Con,us frugilegus 

+Corvus corax 

Sorin Trelea 

+Corvus corone cornix 
+Carduelis chioris 
Coccothraustes coccothraustes 

Sedentar-migratoare : 
Pyrrhula pyrrhula 
+ Carduelis carduelis 

De pasaj 
Anas penelope 
Anas querquedula 
Tringa glareola 
Tringa ochropus 
Numenius arquata 

Accidentale: 
Gavia arctica 
Egreta alba 
Cygnus olar 
Larus argentatus cachinnans 

+ specii clocitoare . 

Actitis hypoleucos 
Gallinago gallinago 
Larus ridibundus 
+Cuculus canorus 
Columba oenas 
Columba palumbus 

Streptopelia turtur 
+Riparia riparia 
+Afllhus trivialis 
+Motacilla alba 
+Motacilla cinerea 
+Erithacus rubecula 
+Luscinia luscinia 
+Oenanthe oenanthe 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
+Sylvia borin 
+Sylvia communis 
+Sylvia curruca 

2 

+Sylvia atricapilla 
Phylloscopus sibilatrix 
+Phylloscopus trochilus 
+Muscicapa striata 
Fringilla coelebs 
Miliaria calandra 

Oaspeţi de iarnă 
Anas crecca 
Fringilla montifringilla 
Tachybaptus ruficollis 
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Cele 70 de specii identificate în zona de lunci, zăvoaie şi cursuri de apă 
aparţin următoarelor odine: gaviiforme (5 speci i), accipitiforme (4 specii), charâ
driiforme (9 specii), columbiforme (4 speci i), cuculiforme ( 1  specie), coraciifonne 
( 1 specie), piciforme (6 specii), passeriforme (36 specii). 

Tabelul nr. 1 

Categori ile fenologice şi speci ile clocitoare din lunci. zăvoaie şi cursuri de apă 

�r. 
Categorii fenologice 

Nr. % din % din tipul 

crt. specii tol.al 
Clocitoare 

feoologic 

1 .  Sedentare 25 35 ,7 1 4  56 

2. Oaspeli de vară 3 1  44,2 1 6  5 1 ,6 

3 .  Sedentar migratoare 2 2,8 1 1 50 

4. Oaspeti de iarnă 3 4,2 - -
5 .  D e  pasaj 5 7, 1 - -
6. Accidentale 4 5 .7 - -

Total 70 100 31 

Tabelul nr. 2 

Categorii de frecvenţă ale păsărilor din lunci, z.ăvoaie şi cursuri de apă 

Nr. 
Categorii de frecvenţA Nr. specii 

% din total 

crt. specii 

1 .  Frecvente 2 1  30 

2. Comune 33 47, 1  

3 .  Rare 1 2  1 7, 1  

4 .  Accidentale 4 5,7 

Total 70 100 

Din l ista s istematică se observă că această zonă este cea mai bogată şi mai 
variată din punct de vedere avifaunistic din Depresiunea Rădăuţi deoarece, în 
comparaţie cu alte biotopuri, aici presiunea antropică se face mai puţin resimţită. 
Flora ierboasă şi lemnoasă bine stabi lizată, cursurile de apă repezi, care rar 
formează poduri de gheaţă, constituie surse de hrană pentru păsări în toate 
anotimpurile .  

Printre speciile caracteristice şi frecvente în această zonă amintim: Motacilla 
alba, Motacilla cinerea, Cinclus cinclus, Alcedo atthis, Larus ridibundus - acestea 
găsindu-se în număr mare de-a lungul cursurilor de apă şi în special a râului Suceava. 
Motacilla alba manifestă o tot mai accentuată afinitate pentru aşezările omeneşti, 
cuibărind de multe ori sub streaşina unor grajduri aflate în apropierea unor cursuri de 
apă. Vara, wrus ridibundus survolează zona în căutarea hranei, dar se concentrează 
în zona umedă "Ochiuri" Rădăuţi, unde şi cuibăreşte. Motacilla cinerea, Cinclus 
cinclus şi Alcedo atthis sunt specii care rar părăsesc cursurile de apă. 
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Răpitorii de zi survolează zona lunci lor, zăvoaielor şi cursurilor de apă, care 
le oferă posibil ităţi sporite de hrănire, staţionarea lor în arbori fi ind de scurtă 
durată, cei mai frecvenţi fiind Buteo buteo şi Accipiter nisus. 

Prezenţa l imicolelor are discontinuităţi legate de fenologia acestora şi de 
marea lor mobi l itate. 

Deşi zona luncilor, zăvoaielor şi cursurilor de apă are o vegetaţie stabil izată 
îndeosebi de-a lungul râului Suceava, se constată din acest punct de vedere, diferenţe 
mari în ce priveşte structura habitatelor. Astfel, se întâlnesc zone cu vegetaţie 
specifică de luncă, având arbori bătrâni cu înălţimi ce depăşesc 20 m, sub care se 
dezvoltă o vegetaţie ierboasă şi arbustivă destul de bogată. Pe unele porţiuni, 
perdelele de protecţie formează desişuri cu o mare densitate de arbori care, datorită 
mari i lor aglomerări, împiedică dezvoltarea stratului subarbustiv. Sunt şi porţiuni de 
rari şti cu o vegetaţie ierboasă bogată, protejate jur împrejur de arbori . 

Aceeaşi heterogenitate se manifestă şi în structura malurilor râului Suceava, 
unde pe zone întinse un mal este fonnat de rupturi, având înălţimi de aproximativ 
2 m, iar pe celălalt mal se găsesc zone întinse de prundiş. V i iturile modifică în 
permanenţă cursul râului, acolo unde vegetaţia lemnoasă riverană lipseşte. În 
interiorul localităţi lor, de-a lungul râului Suceava, s-au construit şi se construiesc 
anual, gabioane (structuri de protecţie formate din prundiş învel it în plase de 
sârmă), pentru a atenua forţa de rupere a apei .  În dreptul localităţii Ţibeni, malurile 
Sucevei au fost consolidate cu parapeţi de beton . 

Afluenţii râului Suceava, cu excepţia pârâului Rusului, Suceviţei şi Bi lcuţei, 
au rămas doar nişte cursuri de apă asemenea celor de câmpie, adică fără vegetaţie 
lemnoasă pe maluri. Din păcate, şi pârâul Suceviţa, cel puţin pe parcursul său 
depresionar, va avea aceeaşi soartă, datorită defrişări lor. 

În această situaţie, pentru zona de lunci, zăvoaie şi cursuri de apă, ce ocupă 
1 2,8% din suprafaţa Depresiunii Rădăuţi, observaţii le noastre asupra speci i lor care 
cuibăresc aici, au îmbrăcat numai aspecte cal itative şi nu cantitative. Am considerat 
forţată extinderea unor valori cantitative consemnate în cele 1 O fâşii de câte un 
hectar (4 pe râul Suceava, 2 pe pârâul Rusului ,  2 pe Suceviţa şi 2 pe Bi lcuţa) pentru 
întreaga zonă, dat fiind anal iza rezultatelor ulterioare. 

Astfel, unele specii cuibăresc doar în câte un singur loc şi acesta se păstrează 
de la un an la altul .  Este cazul lui Charadrius dubius, care cuibăreşte între Măneuţi 
ş i  Domeşti sau Riparia riparia care cuibăreşte într-o colonie aflată pe pârâul 
Suceviţa, între Marginea ş i  Rădăuţi . A/ceda athis îşi are concentrate cuiburile în 
dreptul localităţii Mi l işăuţi, pe o mică porţiune din pârâul Pozen şi râul Suceava. 
Corvus corax nu cuibăreşte decât în estul localităţii Dorneşti, în câţiva plopi 
bătrâni. Anas platyrhynchos cuibăreşte într-o brădăţea extrem de deasă din estul 
localităţii Ţibeni, aproape de cursul râului Suceava. Cinclus cinclus cuibăreşte între 
Frătăuţii Noi şi Dorneşti, în zona maturilor înalte cu rădăcin i  de arbori la vedere. 

Din lista speciilor clocitoare identificate în zona lunci lor, zăvoaielor şi 
cursurilor de apă, se constată că multe cuibăresc în acest biotop deşi, de regulă, ele 
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au alte preferinţe. Dintre acestea amintim pe Anthus trivialis, Erithacus rubecola, 
Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Muscicapa striata, Phylloscopus trochilus şi chiar 
Fringilla coelebs. Considerăm că prezenţa lor în aceste habitate, cel puţin pentru 
zona depresionară Rădăuţi, nu poate avea decât o singură expl icaţie, şi anume 
aceea că aici sunt ferite de marea presiune antropică specifică regiuni i .  Existenţa 
unor locuri greu accesibile le oferă protecţie în perioada cuibăritului ,  cu atât mai 
mult cu cât cuibăresc pe sol sau aproape de sol . La acestea, se mai adaugă şi 
abundenţa hranei, într-un biotop stabil izat, unde lanţurile trofice nu prezintă 
discontinuităţi. 

Trebuie remarcat faptul că, din est imările noastre, la fel ca şi în cazul 
pădurilor de amestec, Fringilla coelebs este şi aici o specie dominantă în ceea ce 
priveşte abundenţa numerică. 

Dintre specii le neclocitoare trebuie menţionat Tachybaptus ruficollis, care 
este considerat un oaspete de vară pentru avifauna României şi care, în regiunea 
noastră, apare deseori iarna pe râul Suceava, pentru ca în anotimpul cald să fie 
foarte rar observat. Presupunem că este vorba de exemplare sosite din nord, care-şi 
găsesc hrană şi adăpost pe apa râului Suceava, ce nu îngheaţă iarna. 

L'ornitho-faune des plaines, des bocages 
et des cours d'eau dans la Depression de Rădăuţi 

Par comparaison a d'autres biotopes de la Depression de Rădăuti. la zone de plaines. l.k 
bocages el de cours d' eau presente la plus grande varicte en ce qui concerne le nombre d' cspeces el 

les categories phenologiques. C'est la zone qui manifeste une grande stabi lite de point de vue de l a  
structure d e  la vcgetation, parce que l ' intervcntion humaine est extremement reduitc. La memc 

stabi lite se mani feste dans la structure d 'omitho-Faune, qui subit seulcment des modification� 

numeriqucs. 
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IGNORANŢĂ SAU REA-CREDINŢĂ, 
SAU ŞI UNA ŞI ALTA 

D. VATAMANIUC 

OPINII 

Centrul de Studii "Bucovina" al Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi, 
urmăreşte îndeaproape tot ce se publ ică în presa ucraineană, însă, ca instituţie cu 
statut de cercetare şti inţifică, nu se angajează în polemici cu unii propagandişti 
ucrainen i, de ţinută intelectuală îndoielnică şi de rea-credinţă privind prezenţa 
români lor, populaţie autohtonă pe pământul Bucovinei, şi cu reprezentanţi în 
cultura naţională de nivel european . 

Anul Eminescu, proclamat de UNESCO, a oferit prilejul, unor persoane 
nechemate, să se pronunţe în probleme pentru care nu au pregătirea intelectuală şi 
n ici disponibil itatea să accepte stările reale de lucruri. 

Eminescu nu descinde dintr-o fami l ie de ucraineni renegaţi, cum aflăm din 
unele ziare ucrainene. Ascendenţii lui Eminescu coboară din Transi lvania în 
secolul al XVIII-lea, de unde emigrează din cauza obl igaţi ilor iobăgeşti, 
persecuţii lor rel igioase şi angaralelor mil itare. Se stabi lesc în Călineşti, comună nu 
departe de Suceava, întemeiată de emigranţi transilvăneni .  "Hier siedelten sich - se 
arată în documente - siebenburgische Emigranten an" (Daniel Werenka, 
Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwebung durch Osterreich (1 774-

1 785 ) , Cernăuţi, 1 895, p. 43 ) . Comuna românească era situată pe o moşie 
boierească, iar proprietarii aduceau ucraineni din Galiţia fiind mână ieftină de 
lucru. Astăzi comuna este complet ucrainizată. Se mai oficiază, ca în toată istoria 
comunei, slujba religioasă în româneşte. 

Cercuri le ucrainene interesate pun în circulaţie teza potrivit căreia Eminescu 
aparţine unei fami l i i  de ucraineni renegate. Pentru interzicerea prezenţei, fie şi 
simbol ică a lui Eminescu în Cernăuţi, Uniunea Naţională Ucraineană din regiunea 
Cernăuţi procedează după metoda tipic stalinistă din ani i  de tristă amintire, potrivit 
căreia cere organelor de stat ale Ucrainei şi comunităţii ucrainene din organizaţi ile 
politice şi de altă natură să se împotrivească ridicării unui bust lui Eminescu în 
Cernăuţi .  

Eminescu îşi  începe studi i le l iceale, împreună cu fraţii săi, la Liceul German 
din Cernăuţi ; sora sa este căsătorită şi trăieşte aic i .  Poetul evocă Bucovina ca o a 

Analele Bucovinei, VII, / ,  p. 25 1 -252, Bucureşti, 2000 
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doua provincie natală a sa, atât în scrierile literare, cât şi în publicistică. Se caută ca 
prin metodele propagandei comuniste să se şteargă prezenţa sa aici .  Se ridică, în 
schimb, în centrul Cemăuţiului o statuie a lui Sevcenco, de dimensiuni 
disproportionate în raport cu valoarea scrisului său, în contextul l i teraturii 
universale. Ş i  mai este ceva. Sevcenco nu are n ici o legătură cu Bucovina. 

O tempora, o mores ! 
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DOCUMENTAR 

EMINESCU, SECRETAR AL AGENŢIEI ROMÂNE DIN BERLIN, 
ŞI CÂTEVA DOCUMENTE* 

D. VATAMANIUC 

Biografii lui Eminescu consemnează faptul că poetul funcţionează, în epoca 
studiilor universitare la Berlin ( 1 872-1 874), ca secretar al Agenţiei Române de 
aici . Se ştie, tot din mărturii ind irecte, că este angajat de Theodor Rosetti ( 1 837-
1 923), membru marcant al Partidului Conservator, care conduce această agenţie din 
Berlin, între 6 mai 1 869 şi 24 decembrie 1 874. Este înlocuit la conducerea Agenţiei 
Române, cu începere din ianuarie 1 874, cu N. Kretzulescu ( 1 8 1 2- 1 900), cunoscut 
prin activ itatea sa politică. 

A m  descoperit în fondul famil iei Kretzulescu-Lahovary (nr. 1 1 1 / 1 874) 
Procesul ve rbal de predare-primire a arhivei Agenţiei Române din Berlin, întocmit 
de Eminescu, în ianuarie 1 874. 

Documentul se păstrează şi în fondul Agenţiei, în Volumul 241, 1852-1879, 
unde, spre deosebire de textul din Arhiva famil iei Kretzulescu - Lahovari, poartă şi 
data completă: Făcut la Berlin Într-a/ 2 lanuariu 1874. 

Primul document este un răspuns întocmit de Eminescu la  solicitarea lui 
Ulysse de Marsillac privind difuzarea ziarului său "Journal de Bucharest" în 
Germania. Ulysse de Marsi l lac, născut la Montpel l ier în 1 82 1 ,  este adus în ţară de 
Iordache S lătineanu şi funcţionează ca profesor de franceză la Liceul Sfântul Sava 
şi apoi la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti . Tipăreşte mai multe 
volume, între care Lerons de litterature ( 1 859) ş i  Histoire de 1 'armee roumaine 
( 1 87 1  ) .  Se face cunoscut prin cele două publicaţi i  pe care le scoate: "Le moniteur 
roumain" (decembrie 1 868-august 1 870) şi "Le Journal de Bucarcst" (august 
1 870-noiembrie 1 877) - ziar politic, şti inţific, l iterar ş i  comercial . Documentul 
întocmit de Eminescu şi semnat de Theodor Rosetti poartă rezoluţia: 14126 1873. 
La diviziunea politică pentru arhiva conjidenţială. 

' Documentele s-au publ icat într-o broşură întocmită de Dan Toma Dulciu şi Ion C. Rogojanu, 
Biblioteca Eminescu, tipărită la Botoşani, sub auspiciile Inspectoratului  pentru Cultură al judetu lui  
Botoşani şi Memorialului Ipoteşti şi Centrului National de Studii ,,Mihai Eminescu". în 1 998. Cu 
circulatie rară. am considerat important să reproducem documentele din cele două surse. cu atât mai 
mult cu cât sunt singurele pc care le cunoaştem până acum privind activitatea lui Eminescu la Agentia 
Română din Berlin. 

Analele Buco1,inei, VII, / ,  p. 253-257, Bucureşti, 2000 
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Al doi lea document este scrisoarea lui N. Kretzulescu, prin care îşi anunţă 
sosirea la Berl in  spre a lua în primire arhiva. Este întocmit de Eminescu, semnat de 
N .  Kretzulescu şi poartă rezoluţia: La dosarul corespondenţei. 

Procesul-verbal de predare-primire l-am tipărit în facsimil după textul din 
arhiva Kretzulescu-Lahovary în "Viaţa românească", nr. 1-2, 2000, p. 1 53-1 55 .  

Reproducem cele trei documente: 

Agence de Roumaine 
Nr. 1 04  

1. 

Domnule Ministru, 

Berlin,  1 5  septembrie 1 873 

Fi indcă D. Ulysse de Marsi l lac după cum mă anunţaţi prin adresa O-voastre 
Nr .  7646, se oferă a distribui la cabinete de lectură "Journal de Bucharest", Vă rog 
să mij lociţi ca deocamdată această foae să se trimită la "Akademische Leschalle", 
Berl in ,  Georgenstrasse, rămânând a Vă indica mai în urmă şi alte asemeni locale. 

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiun i .  

Domniei Sale 
Domnului Ministru de Externe 

Ministerului  de Externe 
Voi.  24 1 ,  p. 84. 

Agenţia Română 
Nr. 2 

II. 

Domnule Ministru, 

Theodor Rosetti 

Berlin, 3/ 1 6  ianuarie 1 874 

Am onoarea a Vă notifica prin aceasta sosirea mea în Berlin ş i  primirea în 
samă a Cancelariei Agenţiei de aici . Vă alăturez totodată şi procesul-verbal încheiat 
între subsemnatul şi O-nul Theodor Rosetti, Fostul Agent, constatând atât actul 
predări i ,  cât şi diferite obiecte specificate-n el .  

Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţi uni . 

Domniei Sale 
Domnului Ministru de Externe 

Ministerul de Externe 
Voi. 24 1 ,  p. 97 

N. Kretzulescu 
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III. Proces-verbal 

Întrunindu-se astăzi subsemnaţii Theodor Gheorghe Rosetti, membru la 
Curtea de Cassaţiune şi fost Agent diplomatic al României la Berlin şi Nicolae 
Creţulescu, fost Ministru al Lucrărilor publice şi actualul titular al Agenţiei din 
Berlin au predat cel de 'ntâiu acestui din urmă pe samă Cancelaria acestui post şi 
anume: 

1. Opt dosare ale fostului Comisar de Stat pentru căile ferate Roman -
Bucureşti-Verciorova purtând titlurile: .. Acta des Rumănischen Staats Commissariats 
for die Rumănischen Eisenbahnen şi numerile 1 până la 8 din cari: 

- acia cu N 1 conţine 7 folie; 
- cea cu N 2 - 41 folie; 
- cea cu N 3, 22 folie; 
- cea cu N 4: 12 folie; 
-- cea cu N 5 - 68; 
- cea ru N 6 - 78; 
- cea cu N 7 - 373; 
- cea cu N 8 - 85 de folie. 

Din aceste opt dosare numai patru se află faţă; acel cu N 2 fiind Înaintat 
Ministerului de Financie cu nota N 120 din 1113 Iulie 1872 ca piessă de control pe 
lângă lucrările comissiunei legislative; - iar acele cu Nrii 5, 7, 8, trimise 
parchetului de la Stadtgericht din Berlin cu nota N 14 din 2 Martie J 87 3, după 
cum probează quitanţa înregistrată sub N 2b şi ajlătoare la pagina 3b4 al 
dossarului cu N 12 al acestei Agenţii. 

2. Un dossariu al fostului Comissar de Stat Dnul Ludovic Steege purtând 
N rul 9 şi cuprinzetor de 216jile. 

3. Trei dosare ale fostului Comissar, purtând cel de 'ntâiu N 1 O şi cuprinzând 
1514 pagini; cel de-al doilea N 1 1 cu 1 123 pagine, iar cel de al treilea N 12 cu 376 
pagine. 

4. Trei volume dossare ale procesului cu foştii concessionări ai Căilor ferate 
purtând titula: Manual Acten des Justizraths Riem, din cari unul cu N 88 cuprinde 
264 file, cel de-al doilea sub N 103 cu 191  file, iar cel de-al treilea sub N 104 cu 
152 file; - în fine o fasciculă N 16  cu diverse hârtii relative la affacerea 
Stroussberg nenumerotate şi neregulate, primite tot de la Dnul Riem cu scrisoarea 
Înregistrată sub N 216 din 10  Ianuar stil nou 1873 şi ajlătoare la dosarul cu N 13 
pagina 128. 

5. Două-spre-zece dossare ale Agenţiei Române din Berlin purtând Nrii 13 
până la 24 şi titlurile anume: 

Corespondente cu diferite Ministerie si alte persoane pe A. 1872 - N 13 
conţinând 128 file; 

Jdem pe A. 1873 N 22 cu 212 file; 
Un dossar intitulat al " Ouestiunei Evreilor" sub N 14 cu 51 file; 
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Doue dossare al personalului si compatibilitătii şi anume: N 15  pe A.  
1872 conţinând 79 file şi  N 21  pe A.  1873 conţinând 9 7  file; 

Un dossariu al pasapoartelor sub N 18 conţinând 2 1  file: 
Un dossariu cu N 19 intitulat al depeselor Wolf conţinând 9 file; 
Un dossariu al actelor stării civile cu N 23 conţinând 1 O file; şi în fine: 
Un dossariu al Correspondenţei relative la Creditul Funciar Român cu 

N 24 conţinând 1 36 file. 
6. Nouă spre zece bucăţi acte relative la affacerea Strousberg şi anume: 

1) Copie legalisată a procesului-verbal din 23 August 1870 încheiat Între 
Dnii Văcărescu, Simsen şi Brandt; 

2) Copie legalisată de pe continuarea aceluiaşi protocol subscrisă de Dnii 
Văcărescu, Jacques şi Strousberg: 

3) Copie legalisată de Cancelaria M S. Domnitorului de pe scrisoarea 
Dlui Ambron din 13  septembrie 1870; 

4) Traducere legalisată a procesului-verbal al Consiliului de Miniştri din 
4116 mart. 1870; 

5) Jdem traducere legalisată a raportului Ministrului de Financie cătră 
M. S. Domnul din 4 M art. 1871; 

6) Procura originală, prin care se împuterniceşte de cătră Ministeriul de 
Financie Dnul Rosetti cu urmărirea processului contra foştilor Concessionari, 
datată din 511 7 mart 8 71; 

7) Altă procură a Ministeriului de Financie tot pentru Dnul Rosetti în 
aceeiaşi a/facere; 

8) Copie legalisată de pe plenipotenţa dată de Dnul Strousberg Dlui Busse 
pentru conchiderea şi subsemnarea contractului cu Guvernul Român; 

9) Traducerea legalisată de încheierea Consiliului de Miniştri din 27 mart 
871 ,  relativă la numirea de advocaţi şi deschiderea de credite pentru cheltuielile 
necesare în affacerea Strousberg; 

10) Traducere legalisată de pe amplificarea plenipotenţei Dlui Rosetti; 
I l) Traducere /egalisată a decretului Domnesc N 1516, prin care se 

publică legea relativă la Concessiunea Căilor ferate Strousberg din 2 1  septembrie 
1868; 

12) Copie de pe procura, prin care se însărcinează Dnul Strousberg cu 
Direcţiunea lucrărilor Căii -ferate; 

13) Copie legalisată de pe declaraţiunea Dlui Strousberg din 3 1  Decemvrie 
870 dată Dlui Steege; 

14) Processul-verbal în original încheiat {a Berlin între Domnii Rosetti, 
Strousberg şi Jaques pentru constatarea aşa-numitului depasit datat din Berlin în 
4 April l871 ; 

15) Originalul respunsului Procurorului de pe lângă Stadtgericht la 
suplica şi memoarul de denunciare în contra Drului Strousberg şi Consorţi, data/ 
din 14 Septembrie 1871 ; 
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16) Originalul procurei date Dlui Rosetti în procesul Ungern - Sternbereg; 
1 7) ldem în procesul Goldenberg; 
18) ldem în procesul Guttmann; 
1 9) Originalul însărcinărei date Dlui Ambron ca Commissar al Statului 

datat din Bucuresci din 2 /an. 1869. 
7. Afară de acestea Dnul Rosetti a mai remis noului titular: 

O condică de intrare şi ieşire pe anii 1872 şi 7 3; 
Doue sigile ale Agenţiei; 
Un timbru pentru legalisări; 
Doue timbre de anulare a fostei Comisiuni legislative; 
Trei formulare de paşapoarte; 
32 coli hârtie - timbru de câte un leu; 
1 7  bucăţi timbre de câte 25 bani; 
25 idem de câte 10 bani. 
Diferite formulare, cărţi şi alte amerunte aparţinând acestei agenţii. 
Întru aceasta mărginindu-se Lucrarea de mai sus, s-au încheiat acest 

proces-verbal subsemnat de noi sus-numiţii în trei de o potrivă exemplare, din care 
unul se va Înainti Ministeriului de Externe, iară câte unul va remâne în păstrarea 
semnetorilor şi brullionul la actele Agenţiei. 

Făcut la Berlin intr 'at lanuariu 18 7 4 
Eminescu era în termeni cordiali cu Th. Rosetti, însă avea păreri rele despre 

Kretzulescu, ca om şi diplomat. Poetul îi scrie lui Th. Rosetti în februarie 1 874 şi 
î i  relatează despre situaţia sa sub noua conducere a Agenţiei Române. 
N. Kretzulescu, Excelenta Sa, cum îl numeşte Eminescu, îi reduce leafa şi î l  obl igă 
la servicii fără legătură cu însărcinările diplomatice. ,.Excelenţa Sa nu ştie nimic -
scrie Eminescu - iar mai semeţul om de lume, la mijloc. Depeşe cifrate se trimit 
zilnic. scrisori confidenţiale către Serenissimus tot la două zile. Găseşte Excelenta 
că taxa de birjă c prea mare - depeşă cifrată; e salutată Excelenta pe stradă de un 
telal evreu - scrisoare către Serenissirnus despre popularitatea câştigată . . .  
Muritorul fericit sunt eu, care nu fac decât să duc aceste scrisori la poştă; nefericit e 
Serenissimus care, lucru îngrozitor, trebuie să citească totul". 

Procesul verbal întocmit de Eminescu prezintă un interes aparte sub rapmi 
informativ. Pe baza lui se pot întreprinde noi cercetări în afacerea Strousberg 
privind concesionarea căilor ferate şi în alte probleme financiare şi economice care 
aduc mari prejudicii statulu i  român. 
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Al ain Ruze, Ukrainiens et Roumains ( J)( -XJr siecle). Rivalites carpatho-pontiques, 
Paris, Montreal, L'Hannattan Inc. [ 1 999], 302 p. 

Alain Ruze, cercetător francez, stabilit în Elve�ia, este autorul unor lucrări fundamentale: Ces 
Latins des Carpalhes. Preuves de la continui/li roumaine au nord du Danube. t ipărită în 1 989 şi 
tradusă în româneşte în 1 994: Vestiges celtiques en Roumanie. Archeologie et linguistique. tipărită în 
1 994. premiată de Academia Română în acelaşi an; La Moldova entre la Roumanie et la Russie (de 
Pierre le Grand a Boris Eltsine), tipărită în 1 997. 

Materia l ucrării de fa�ă este structurată în 12 capitole. ale căror titluri le transcriem spre a avea 
o imagine cât mai exactă asupra dcsfhşurării demersului istoric: Du neolitique aux premieres 
confrontations moldo-kieviennes; Effacement de Kiev et de la Galicie - Volhynie (X/1'-X/V' siecles); 
Emergenge de la Moldavie (/ 359 ); Annexion de 1' Ukraine par la Pologne (1569) et de la Moldavie 
sud-orientale par la Turquie ( /538); Alliance russo-ukrainienne ( 1654) et traites moldo-russes ( 1656 
et 1 71 /); Annexion de la Galicie ( 1 772) et de la Moldavie septentionale/Bucovine ( 1775); par 
I 'Autriche; Annexion de l 'Ukraine centrale ( 1 793) et de la Volhynie ( 1795) par la Russie, Annexion 
de (VIIle la Moldavie orientale/Bessarabie par la Russie ( 1812); Retour a la Moldavie des 
departements meridionaux de Bessarubie ( 1856); Recuperation de la Bessarabie meridionale par /a 
Russie ( 1878); Annexion de la Galicie et de la Volhynie par la Pologne ( 1920); Union de la 
/Je.uarabie ( 1940) par / 'URSS; De la Conference de la paix de Paris ( 1947) au traite roumano
ukrainien ( /997). Lucrarea se deschide cu o introducere, în care se schiţează problemele în discu�ie, şi 
se încheie cu o bibliografic cuprinzătoare, care stă la baza demersului critic. 

Basarabia şi Bucovina sunt prezentate în contextul politicii intema�ionale din cele mai vechi 
timpuri şi al politicii anexioniste a imperiilor vecine. Diplomaţia română nu s-a remarcat, adesea, în 
apărarea intereselor na�ionale şi consimte la sacrificarea lor, în speranţa împlinirii unor deziderate ce 
se dovedesc i luzorii. Nimic nu i lustrează mai bine această s itua�ie, arată autorul, decât modul cum a 

încheiat diploma�ia română tratatul româno-ucrainean din 1997. 
Alain Ruze este printre foarte pu�inii cercetători din )ările occidentale care studiază cu 

competenlă şi documentat istoria poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic. 

D. Vatamaniuc 

D. Valenciuc, "Candela". Revistă teologică şi bisericească, seria a I I-a ( 1 923-
1 946) . Ghid bibliografic, Suceava, Grupul editorial "Muşatinii" - "Bucovina 
Viitoare", 1 999, 1 50 p. 

Revista "Candela", publ icaţie oficială a Mitropoliei Bucovinei, fondată de mitropolitul 
Silvestru Morariu Andricvici. a apărut în două seri i :  1 882- 1 9 1 4  şi 1 924- 1 946, primul rli.zboi mondial 
fiind principalul motiv al hiatusului de un deceniu pe care îl înregistrează apariţia acestui valoros 
periodic religios. Fireşte, între cele două serii se constată atât similitudini, cât şi difercnţieri. 
Similitudinile privesc concep)ia generală a programului revistei, directiile constante ale orientării sale 
teologice, iar diferenţieri le sunt generate de conditii geopolitice specifice fiecărei etape de apari)ie. 

Pentru prima serie există un Indice general, intocmit de prof. dr. Vasile Gheorghiu şi 
dr. Vasi le Tarnavschi, publicat în anul 1 923. la Cernăuti .  Un astfel de indice bibliografic se cerea de 

Ana/de Bucovinei, VII, /, p. 259-270, Bucureşti. 2000 
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mai multă vreme a fi realizat şi pentru cea de a doua serie, fondată de mitropolitul Nectarie. Sarcina 
aceasta, nu lipsită de dificultăţi, şi-a asumat-o unul dintre preoţii care, în buna tradiţie bucovineană, 
înţeleg că, pe lângă lucrarea cea de obşte, de slujitor al altarului, trebuie să-şi găsească timp şi pentru 
slujirea culturii şi ştiinţei teologice. Este vorba despre părintele paroh D. Valenciuc, din Volovăţul lui 

Dragoş Vodă, întâiul descălecător al Moldovei, şi al lui Ştefan cel Mare şi Stănt, ctitorul locaşului 

edificat în 1 502- 1 503, în care prea cucernicul preot slujeşte cu pietate, har şi devoţiune. Sfinţia Sa ne 
oferă un .,ghid bibliografic" (apărut la Grupul Editorial ,.Muşatinii'' şi ,.Bucovina Viitoare"), pc care-I 

apreciam d in start drept un indispensabil instrument de lucru şi, concomitent, o imagine fidelă a 

activităţii teologice din Bucovina interbelică. 

Autorul optează pentru o structurare categorială a materialului bibliografic oferit de sumarul 
revistei, bibliogralia propriu-zisă fiind compartimentată astfel: 1: Studii; I I .  Traduceri; I I I .  Recenzii; 
IV. Predici; V. Alte cuvântări pastorale; VI. Varia şi o Anexă cu lucrări publicate .. în extras" din 
revista ,.Candela", autorii fiind orânduiţi alfabetic în cadrul fiecărei diviziuni ,  iar lucrările aceluiaşi 

autor - în ordine cronologică, astfel încât, în absenţa unor indici obişnuiţi în astfel de lucrări. 
consultarea ghidului de faţ:i nu este marcată de dificultăţi. 

Un studiu introductiv substanţial, fuă pretenţia de a epuiza subiectul, ne indică principalele 

repere ale istoricului revistei, ale conţinutului ei, unele aspecte care explică principalele mutaţii 

redacţionale survenite în timp, precum şi o suită de miniportrete biobibliognifice ale celor implicati în 
redactarea, aparilia şi difuzarea revistei. Demersul autorului reprezintă mult mai mult decât o 

introducere în substanta şi orientarea revistei. 

Din parcurgerea studiului introductiv - subintitulat O revistă teologică bătrână, dar nu 
îmbătrânită - şi a ghidului bibliografic se desprinde limpede faptul că şi în perioada interbelică, la 
Cernăuţi. ca de altfel în toată Bucovina, au activat teologi cu contribuţii de anvergură în domeniul 
teologiei ortodoxe (nu numai) româneşti (câteva nume: Romulus Cândea, Vasile Găină, Vasile 

Gheorghiu, Vasile Loichiţă. Justin Moiscscu, P. Procopovici, Simion Reli, D. Stăniloaie. Milan 

Şesan, V. Şesan şi allii), iar revista ,.Candela" s-a identificat cu întreaga existentă a Bisericii Ortodoxe 
Române din acest ţinut, cu însflşi existenţa provinciei, fără a se cantona în provincialism. 

Fie ca şi cea de a treia scrie a revistei "Candela'', ctitorită de I.P.S Pimcn, arhiepiscop al 

Sucevei şi Rădăuţi lor, să se plaseze, prin profunzime şi elevaţie, în continuarea serii lor anterioare. 

Nicolae Cârlan 

Dragoş Tochiţă, Românii de pe Valea Siretului de Sus. Jertfe ale ocupaţiei nordului 
Bucovinei şi terorii bolşevice. Suceava, Editura Augusta, 1 999, 70 p. 

Dragoş Tochiţă, fiul lui Grigore şi al Eudochiei, născut la 23 octombrie 1 940, în P!ltrăuţii de 

Sus-Storoj ineţ, este un animator cultural din partea de nord a Bucovinei. Fiu de ţărani, crescut în 
spiritul moralei creştine, al iubirii de neam şi de tradiţiile strămoşeşti, el s-a afirmat şi ca pasionat 

culegător de folclor şi păstrător al memoriei colective a românilor înstrăina\i. 
După publicarea unor povestiri în almanahul ,.Ţara fagilor", îngrijit  de D. Covalciuc. şi o 

primă versiune apărută sub egida unei edituri din Rădău\i, D. Tochilă îşi tipăreşte cartea la Suceava. 
Aici aceasta apare, în condiţii grafice mai bune. cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la Unirea 
Bucovinei cu România, sub auspiciile Societăţii Culturale .,Ştefan cel Mare", în colecţia ,.Pagini din 

istoria şi cultura Bucovinei". Ediţia este îngrijită şi prefatata. de Mugur Andronic. 
Cele cincisprezece texte, dintre care două sunt semnate de Gheorghe Gorda şi Nicolae 

Mariu\ac. sunt precedate de un Cuvânt înainte al autorului. În maniera povestirilor din această carte. 

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



Cărţi. Reviste 26 1 

acesta surprinde mecanismul de funcţionare a sistemului de opri mare al "celui mai de temut imperiu .
.
. 

impus şi în Bucovina .,printr-un amestec de forţă şi viclenie asiatică" (p. 6). Eroii cărţii lui O. Tochilă 
sunt ţărani şi intelectuali români din satele de pe Valea Siretului, surprinşi în momente dramatice: 

refugiul, ocupaţia sovietică, deportări le succesive, viata în gulaguri, colectivizarea ş i  .,dcscu lăcirea 
..

. 
deznaţionalizarealcolonizarea Bucovinei "pentru ştergerea caracterului său predominant românesc·· 
(p. 63). În ipostaza mai nouă de autor, O. Tochiţă crede că "a sosit momentul să se ştie despre toate 
acestea. să-i scoatem pc aceşti martiri şi croi din umbră, să mai ştergem o pată ruşinoasă de pe faţa 
pământului nostru" (p. 6). In acelaşi timp, rostul cărţii este ca "unnaşii noştri să ştie ce s-a întâmplat 
în acele vremuri neuitate şi citindu-le să tragă concluzii (despre) ce a însemnat totalitarismul de tip 
sovietic" (p. 7). 

Constituindu-şi cu grijă povestirile din istorisiri nemediate, înviorându-le cu dialogun. 
exploatând resursele unei poetici de tip folcloric - pe care a moştenit-o ca fiu al unei vetre folclorice 
(sti lul  direct. cuvinte, construcţii şi fonnulc expresive, diminutive adecvate discursului. epitete. 
comparaţi i  şi metafore populare, proverbe, o sintaxă marcată de regul i  ale l imbii populare, bogăţia 
informaţi i lor, spontaneitatea, sobrietatea, demnitatea şi simplitatea scrisului, agitarea verbului, jocul 
timpurilor ş.a.), O. Tochiţă re-creează personaje şi, în acelaşi timp, caractere omeneşti: Aurora Bejan, 
Zenovia Frătăuceanu, Nicolae Micailu, Artim lrimescu, Gheorghe Voloşciuc. Vasile şi Catrina Timiş. 
!chim Pojoga, Il ie Gherman, Dumitru Morari, Petre Ciuriuc, fraţii Bostan, Maria Oresciuc. To)i 
trăiesc încă în memoria colectivă a satelor din Bucovina înstrăinată şi trec în istoria neamului pe calea 

scrisului recuperator ( .. Dumnezeu face să se mai găsească câte o spuză de documente prin arhive, să 
mai supravietuiasca martori oculari ai fărădelegilor săvârşite de autorităţile sovietice''. p. 59). tie şi în 
această formă, într-o parte a lumii româneşti, împovărată de nevoi şi mereu învrăjbită. 

Cartea lui D. Tochiţă reprezintă un document preţios de epocă ( i lustrat şi prin fotogratii .  
reproduceri diverse, câteva texte, în lina), din folclorul deportărilor: "Să vii .  mamă. să mă caţi / La 
mormântul cu trei brazi 1 Şi cu ciulini presărat 1 Şi cu lacrime udat. 1 Am murit la antraţit 1 Neştiut ca 
un calic, 1 Fără lumânări şi pod, 1 Fără cruce şi prohod'' (p. 60), şi, nu în ultimul rând, de l imbă. l ată 
câteva argumente: "au început să-i îmblătească pumni între ochi", "era albă ca varur· . .. am plâns 
amarnic .. , ,.o brâncă de pâine

"
, "zăcea într-o baltă de sânge, cu trei măsele dezbătute", .. încolţea 

nădejdea", ,.i-a inghetat măduva de groază'', "o namilă de om"
. "cei care cumplit îşi mai băteau joc de 

ţărani s-au dovedit a fi veneticii. nişte coate goale. calicii satelor, lingăi şi cozi le de topor .
.
. .. iscoadele 

stăpânirii o lăsaseră fără tain'', ,.se temeau fripţi", "au boldit ochii", "au fost sămânţă de gospodari 
..

. 

"s-a prăvălit ca un snop de secară însângerată'', "fiare crude şi hrăpăreţe" . .,şi-a slobozit printre din\i 
doar câteva cuvinte zgârcite

"
, .,au şuguif', .,îi astup leoarba cu pământ", 

"
1-a uns binişor 

.. 
(= 1-a 

mituit), "ni s-a dat voie să deschidem gura", "oameni i  şi-au putut dezlega limbi le'' ş.a . .  

Vasile /. Schipor 

Dragoş Tochiţă, Folclor bucovinean de pe Valea Siretului, Timişoara, Editura 
"Augusta", 1 999, 92 p.  

Sub acest titlu, autorul oferă publicului o culegere d e  folclor l iterar, cules, de-a lungul a 40 d.: 

ani, "de pe vestita Vale a Siretului Mic
"

, zonă a spaţiului bucovinean în care vechile şi bogatele 
traditii au fost păstrate cu dragoste şi respect de "adevăraţi maeştri". 

Culegătorul îşi face o datorie de onoare din a-i aminti, în Introducere, pc acei .. adeviirati 
maeştri ai păstrării obiceiurilor şi traditiilor" româneşti din satele de pe valea Sirctului Mic: Silvestru 

Opait şi Radu Opait (din Cireş), Petre Bicer (Pătrăuţii de Sus), Zaharie Buta şi N icolae Pavel 
( Pătrăuţi i  de Jos). Viorel Timiş, Gheorghe Ungurean (Crasna) şi alţii, pe care Dragoş Tochi:ă i - :1 
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intâlnit  şi ascultat, după cum mărturiseşte, chiar în timpul desthşurării obiceiurilor străvechi,  şi de la 
car.: J cules textele folclorice. 

Convingerea pc care autorul o exprimă în Introducere este că tradiţiile şi folclorul "i-au insotit 
pc aceşti oameni în cursul veacurilor pline de suferinţă, uşurându-le greul vieţii. şi le-au îndulci! 
'utletul mângâindu-i, păstrându-i veseli, sănătoşi. senini", motiv pentru care, o dată mai mult. au 
cal i tatea de păstrătoare ale tiinţei naţionale a români lor trecuţi sub o altă stăpânire. 

Textele sunt ordonate în funcţie de apartenenta la categoria folclorică: Din poezia obiceiurilor 
de iarnă. Drama populară, Piese din carnavalul folcloric, Din poezia obiceiurilor de familie. Cântece 
d" câtânie şi război, Cântece de haiducie, Cântece de ciobănie, Cântece de dragoste. Cântece de dor 
,•·1 Jale. Cântece de lume. Hore şi strigături, Descântece, Din folclorul copiilor. Din folclorul 
epistolar. Cimilituri, Proverbe şi zicători, Snoave. Fără a fi cercetător în domeniu. culegătorul nu 
abdică de la metodologia culegerii de folclor, indicând datele referitoare la numele informatorului. 
\ ars ta. locul şi anul înregistrării . 

Prin culegerea sa, Dragoş Tochiţă se înscrie în marea familie de folclorişti - culegători de 
loldor bucovincni. familie reprezentată la nivel naţional de Simeon Florea Marian şi Elena �icul iţă 
Voronca. 

Apariţia unui volum de texte folclorice constituia, încă, un eveniment în prima jumătate a 
' .:acului :  la sfărşit de veac şi de mileniu însă, s-ar putea pune întrebarea dacă o asemenea culegere 
mai este percepută ca eveniment în folcloristica românească. Dragoş Tochiţă nici nu-şi propune acest 
lucru. Culegerea sa apare în primul rând ca expresie a ataşamentului şi respectului faţâ de valorile 
spirituale din cântecul şi obiceiurile străbune ale românilor despărtiţi de ţară. Date tiind împrejurările 
istorice şi politice, Dragoş Tochiţll. afirmă ca românii  numai aşa s-au putut "păstra ca etnie: prin 
folc lorul şi tradiţii le lor" . 

Elena Cristuş 

Valeriu Branişte, În slujba Bucovinei, în slujba neamului românesc. Articole 
politice, ediţie şi studiu introductiv de Ioan Cocuz, Suceava, Editura 
"Bucovina V iitoare", 1 998, 534 p. 

Diversitatea "lecturilor" asupra istoriei Bucovinei, ce ni s-au propus in ultima vreme, este 
semnificativă pentru discursul istoric actual. Lucrarea pe care o semnalăm acum propune recuperarea 
unui segment al vieţii politice româneşti din Bucovina, de la sfărşitul secolului al XIX-lea, din prisma 
interogaţiilor şi reflecţiilor unui om politic al vremii. Este vorba despre sinteza alcătuitll. de Ioan 
Cocuz, apărută în 1 998 la Editura "Bucovina Viitoare", Valeriu Branişte, În slujba Bucovinei, în 
slujba neamului românesc. Articole politice. Este apreciabilă iniţiativa autorului de a completa 
contribuţi i le istoriografice referitoare la opera lui Valeriu Branişte·, prezenta lucrare thcând cunoscută 
specialiştilor activitatea desfhşurată de omul politic bănăţean la Cernll.uţi, în perioada 1 897- 1 900, ca 
fondator şi director al ziarului "Patria". 

Pentru a înţelege mai bine rosturile activităţii lui Valeriu Branişte, Ioan Cocuz ne propune, în 
Studiul introductiv, o retrospectivă asupra vieţii politice româneşti din Bucovina în ultimele trei 
decenii ale veacului al XIX-lea, când, intensificarea măsurilor de asuprire naţională a provocat reacţii 

• Omagiu lui Valeriu Branişte, Braşov, 1 968; Amintiri din închisoare, Bucureşti .  Editura 
Minerva, 1 972; De la Blaj la Alba Iulia. Articole politice, Timişoara, Editura Facla, 1980; Oameni. 
fapte. întâmplări. Cluj Napoca, Editura Dacia, 1 989; Scrisori din închisoare (Seghedin 1 9 1 8), Reşita. 
Editura Banatica. 1 996. 
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puternice din partea românilor bucovineni. Trebuia justificată ideea de luptă naţională şi aceasta s-a 
făcut prin constituirea de societăţi cu caracter cultural-patriotic, editarea unor publicaţi i ,  care 
popularizau originea comună a românilor şi comunitatea de limbă şi cultură, sau crearea unui 
organism politic românesc care să trezească interesul pentru lupta politică. În acest context, s-a �cut 
remarcată şi activitatea de redeşteptare naţională a lui Valeriu Branişte, în calitate de d irector al 

ziarului .,Patria", organul de presă al Partidului Naţional Român, şi de reorganizator, alături de alţi 
fruntaşi politici bucovineni. pe baze moderne, a Partidului Naţional Român, articolele sale politice 
transmitând un mesaj clar, orientat împotriva acţiunilor antiromâneşti ale autorităţilor habsburgice. 
Activitatea lui Valeriu Branişte s-a întrerupt în anul 1900 când, urmarit de autorităţile pol itice 
(virulenta articolelor sale a determinat suspendarea, de multe ori, a ziarului "Patria"), a părăsit 
Bucovina. 

În Notă asupra ediţiei, Ioan Cocuz ne mărturiseşte că .,selectia articolelor a fost făcută in 
funcţie de importanta temei abordate şi acoperă toată sfera de interes economic, politic, social, 
cultural, şcolar etc.''. Editorul a inclus în lucrare şi articole care .,se referă la probleme din afara 

Bucovinei, dar care întregesc tabloul general al luptei românilor din monarhia austro-ungară. pentru 
apărarea tiinţei lor naţionale". Din cauza absentei titlului la majoritatea editorialelor semnate de 

Valeriu Branişte. autorul lucrării a folosit sintagme, propoziţii din articol, titluri generice pentru a le 
putea inscrie in sumarul lucrării şi a justifica tema aleasă în selecţia acestora. Pentru că in transcrierea 
textelor s-au păstrat formele de l imbă specifice autorului, Ioan Cocuz a intocmit şi un Glosar 
prezentat în finalul volumului. 

Cele 1 9 1  de articole semnate de Valeriu Branişte, apărute în ziarul .,Patria'' şi reproduse în 
lucrarea de faţă, constituie o sursă documctară importantă pentru istorici. 

Rodica [aţencu 

Ioan Cocuz, Dumitru Cucu, Băncile şi creditul funciar românesc in Bucovina 
( 1840-1918), Suceava, Grupul Editorial "Muşatini i-Bucovina V i itoare", 
1 999, 1 94 p.  

Inclusă într-o strategie a restituţiei istoriografice, lucrarea Băncile ş i  creditul funciar românesc 
in Bucovina ( 1840-1 918), semnată de Ioan Cocuz şi Dumitru Cucu, apărută prin grija Grupului 
Editorial .. Muşatinii-Bucovina Vi itoare" şi prefaţată de prof. univ. Mihai lacobescu. oferă o abordare 
asupra fenomenului economic raportat la spaţiul bucovinean, autorii analizând sistemul bancar şi de 
credit în perioada 1 840-- 1 9 1 8 .  Ni se propune o investiga(ie, menită a antrena, din perspectiva unei 
controverse istoriografice, demitizarea unei idei : misiunea exclusiv "civi lizatoare" şi "integratoare'' a 
statului  austriac în Bucovina. 

În periplul lor istorigrafic, autorii pornesc de la investigarea Situaţiei economice a Bucovinei 
( 1 775-1 918). După ce analizează structura şi stadiul economiei din nordul Moldovei înainte de 
anexare, Ioan Cocuz şi Dumitru Cucu abordează problematica istoriei economice a Bucovinei în 

timpul stăpânirii habsburgice, concluzionând că aceasta, nelipsitâ de anumite consecinţe pozitive, n-a 
dus o politică de natură să contribuie la prosperitatea economică a ţinuturilor locuite de români. 

Capitolul al I I-lea, Circulaţia bănească în Bucovina, analizează sistemul bancar, în cele două 
etape ale dezvoltării sale: etapa florinului şi cea a coroanei. 

Capitolul al I I I- lea al lucrării, Băncile şi creditul funciar românesc în Bucovina (1840-1 9  18), 
urmăreşte evoluţia sistemului de credit bancar şi aplicaţiile lui în lumea satului. Sunt analizate şi 
eforturile elitei româneşti bucovinene de creare a unor instituţii specializate pentru acordarea 
creditului (i\socialiilc de economie şi credit, băncile străine ce funcţionau în Bucovina, însotirile 
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districtuale de economie şi credit. Cooperativcle de credit - bănci sistem raiffeisen, Banca Ţării. 
Centrala însoţirilor româneşti de credit1) ca o reacţie fală de politica spoliatoare practicată de sistemul 
financiar bancar şi de credit oficial, care era coordonat de un grup restrâns de alogeni (elemente ale 
marii burghezii, marilor proprietari, patronatului). 

Deşi autorii lucrării îşi propuneau analiza sistemului bancar şi de credit bucovinean în perioada 
1 840-1 9 1 8, capitolul al IV-lea (Băncile din Bucovina după /9/8) tratează, succint, dezvoltarea 
activităţii bancare în noile conditii create după unirea din 1 9 1 8, subliniindu-se "caracterul progresist, 
democratic, al actului politic", şi în acest domeniu. În finalul acestui capitol, Ioan Cocuz şi Dumitru 
Cucu prezintă evoluţia sistemului bancar dupa 1 946, când introducerea sistemului planificat de 
economie a antrenat modificări şi în acest domeniu. 

Lucrarea este însoţită, în final, de Notele autorilor şi de Anexe, unde cititorilor interesaţi li se 
prezintă documente de special itate. 

Bazată pe o documentaţie variată, de la sinteze istorice la mărturii cu valoare de document, 
descifrate în presa vremii, lucrarea semnată de Ioan Cocuz şi Dumitru Cucu poate constitui un început 
pentru viitoarele opţiuni istoriografice, îndreptate spre studierea fenomenului economic bucovinean. 

Rodica /aţencu 

Ion Popescu-Sireteanu, Oraşul Siret şi împrejurimile, laşi, Editura "Bucovina", 
1 999, 50 p., 1 42 i lustraţii . 

La sffirşitul lunii noiembrie 1 999, la Siret, a avut loc lansarea lucr!l.rii Oraşul Siret şi 
Împrejurimile, semnată de prof. univ. dr. Ion Popescu Sireteanu şi apărută la Editura .. Bucovina" din 
Iaşi. Autorul şi-a legat cercetările şi scrisul de locurile sale de obârşie, materializându-şi iubirea şi 
simţirea în numeroase lucr!'tri de valoare, între care Siretul - vatră de istorie şi cultură românească, 
apărută la laşi la Editura "Omnia", în 1 994. 

Lucrarea pe care o semnalll.m acum este o "carte de vizită", ghid şi monografie de lux, născută 
din nevoia de a pune la îndemâna celor interesaţi informaţii scrise şi vizuale, privitoare la oraşul Siret 
şi împrejurimile sale. Scrisă pe baza lucrării apărute în 1 994, cartea de fată se bazează şi pe o seamă 
de alte scrieri , publicate sau nu. 

Sunt prezentate, în ordine cronologică, evenimentele istorice importante prin care a trecut 
oraşul, fostă capitală de voievodal şi însemnat centru cultural şi religios, începând cu primele 
informaţii cu privire la existenta sa şi până în zilele noastre. 

Autorul prezintă, pe scurt, ctitoriile bisericeşti sau mănăstireşti din zonă - Biserica Sfânta 
Treime, Mănăstirea Sfintei Fecioare (a călugărilor franciscani}, Mănăstirea Sîantul Ioan Botezătorul 
(a călugărilor dominicani}, B iserica Sfântul Nicolae din Bălineşti, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul. 
Biserica Sfântul Onufrie din Mănăstioara şi Biserica Sfântul Dumitru. 

Evoluţia istorică a zonei Siretului după 1 774. când partea de nord a Moldovei a fost anexată de 
Habsburgi, este ilustrată prin prezentarea unor aspecte legate de politica de colonizare promovată de 
austrieci, dezvoltarea cailor de comunicaţii, a comerţului, meşteşugurilor, învăţământului şi culturii etc. 

Un loc aparte ocupă prezentarea personalităţilor politice şi culturale care apartin Siretului şi 
zonei sale geografice şi spirituale. începând de la primii domni cunoscuti în tradiţia populară şi până 
la personalităţi ale vremii noastre. 

1 În anul 1 908 funcţionau în Bucovina 1 56 de bănci populare şi cooperative de credit 
româneşti. pe lângă 7 1  germane şi 1 49 ucrainene. Datorită politicii administraţiei habsburgice, 
sprijinită şi de Banca Ţării, Centrala însotirilor româneşti de credit va da faliment, la 25 noiembrie 
1 9 1 3, compromiţându-se activitatea băncilor populare. 
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Volumul se încheie cu reproducerea unor scurte pasaje din cartea Însemnările unui ţăran deportat 
din Bucovina a lui Dumitru Nimigeanu din Tereblecea, "document cutremurător" care evocă calvarul 
celor dcportafi de pe meleagurile natale, act de acuzare în judecarea criminali lor din secolul trecut. 

Lucrarea, a cărei calitate grafică este de exceptie, beneficiază şi de o serie de i lustratii din 
trecutul şi prezentul oraşului Siret şi ale împrejurimi lor sale. 

Ovidiu Bâtă 

"Studii şi comunicări de etnologie", tomul XII, serie nouă, Sibiu, 1 998, 228 p. 

Sub egida Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu tipăreşte un nou tom 

din  .,Studi i  şi comunicări de etnologic". Din prima serie a acestui periodic au apărut între anii 1 978-
1 982 patru volume, sub redactia lui Il ie Moise. Începând din 1 990, publicatia apare sub egida 
Academiei Române, într-o serie nouă, dar pllstrându-şi structura şi redactorul responsabil .  Acest nou 

volum, editat cu sprijinul Ministerului Culturii,
· 
are ca teml!. majorl!. Folclorul şi arta populară in 

slujba Marii Uniri şi reprezintă un Omagiu la  împlinirea a 80 de ani de la desl!.vârşirea Unitl!.tii 

Nafionale a românilor. 

Editorialul volumului Idealul unităţii naţionale în cultura populară, semnat de V ictor V .  
Grecu. evidenţiază rolul d e  "forte propulsive" p e  care I-au îndepl init idealurile î n  preocupl!.rile şi 

acfiunile românilor de pretutindeni, izvorul folcloric al idealului unitătii noastre nationale, rolul 

moderator al patrimoniului popular, de conservare şi forti ficare a conştiintei unităţii şi vocatiei 

unităţii, ca matrice a poporului român. Cultura tradiţională unitarl!. a românilor - afirmă autorul -
reprezintă "temeiul trainic" al unităfii noastre culturale, devenind în veacul trecut deviza ce a sporit 
activismul tuturor românilor: .,Exista, totuşi, o lume româneascl!. ( o o  . ) şi alcătuiri omeneşti au pus 

stavilă între frati şi frati. ci sunt, totuşi, uniti prin unitatea de port şi prin dragostea de neam. carc-1 
adună laolaltă pe aceşti meşteri pribegi ai bl!.trânei şi veşnicei cctă\i ( 0 0 .  ) . Aceeaşi doină, care răsună 
tânguitoare pe valea Murăşului, s-aude pe Olt, s-audc pe Somcş ( 0 0 . ) în Bucovina ( 0 0 . ) în România. 
Forma variazl!. la infinit, dar fondul e pretutindeni, acelaşi. Aceeaşi iniml!. românească sim(cşte când 
se bucură sau plânge cântând şi acelaşi popor apare în toate aceste cântecc". 

În secţiunea Folclor -folc/oristică - etnologie, cea mai arnpll!. în economia pcriodicului. sunt 
incluse studii solide: Dumitru Pop, Profesorul Emil Petrovici, cercetător al folclorului românesc; 
Nicolae Constantinescu, Dimensiunea europeană a gândirii etnologice româneşti: discursul de 
recepţie la Academie al lui D. Caracostea; Ilie Moise, Repere pentru o istorie a invăţământului 
emologic românesc; Maria Bozan, Conceptul de tradiţie în perspectiva modelelor de transmitere 
culturală; Ştefan Dorondel, Simbolism acvatic şi ritualuri funerare in cultura populară românească: 
Mihaela Grancea, Tsarigrad in the Romanian folk imaginary (Imaginea Ţarigradului din baladei<' 
populare româneşt1); Cornelia Gangolea, Progadia sud-transilvaneană. Reglementări juridice şi 
canonic-religioase; Amalia Pavelescu, Din folclorul Mărginimii Sibiului: credinţe şi practici magice 
pre- şi postnatale; Valeria Soroştincanu, Un preot despre satul românesc la sfârşit de secol XIX; 
Eugenia Crişan, Legământul tovărăşie! folc/oriştilor olteni; Constantin Catrina, Câteva observaţii 
privind folclorul muzical din zona Branului; Ligia Mihaiu, Un manuscris octogenar de ellloiatri�: din 
Banal; Radu Drl!.gulescu, S1ilistica denumirilor populare de plante; loana-Narcisa Crctu, 

Regionalisme şi termeni populari cu valoare prozodică în creaţia lui Ştefan Aug Doinaş; Ana Grama, 
Ca/igrajie şi . . . etnologie românească în mijlocul secolului trecut; Alcxiu Tatu , Aspecle ale 
arhitecturii locuinţei populare tradiţionale din Ţara Moţi/or; Florenlina l ttu, Carol Szocs, Contribuţii 
la cunoaşterea cahlelor transilvănene. 

Sectiunea Din etnologia germanilor din România cuprinde studiile Exodus Hameleilsi.1· -
despre evoluţia şi mesajul unei străvechi legende (o încercare de identificare a nucleului istoric al 
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ur:ci legende saxone despre colonizarea Transilvaniei), semnat de Horst Klusch şi Despre agricultura 
in A.poldul de Sus, între cele două războaie mondiale (Martin Bottesch). Amândouă sunt tipărite in 
l i mha germană. 

În U:!udatio, Il ie Moise omagiază activitatea profesorului, cercetătorului şi muzeografului 
Gheorghe Pavelescu, "cercetător de teren experimentat, mentor al generaţii lor de etnologi pe 
pan:ursul unei jumătăţi de secol

"
. Tot aici se tipăreşte Elogiul maeştrilor, cuvântul rostit de profesorul 

( ;h.:orghe Pavclescu in 1 6  decembrie 1 997, cu ocazia decernării titlului de "Doctor honoris causa" de 
�ălic Universitatea "Lucian Blaga

" 
din Sibiu (elogiu adus unor spirite tutelare din cultura românească 

a acestui secol agitat: Ion Muşlea, Romulus Vuia, Dimitrie Gusti şi Lucian Blaga). 
Sumarul publicaţiei se intregeşte cu o Cronică semnată de redactorul şef Ilie Moise. 
Cu acest tom al periodicului sibian "Studii şi comunicări de etnologie", bibl ioteca Centrului de 

Studii .. Bucovina" se îmbogăţeşte pc singura calc rămasă încă la îndemâna institutelor de cercetare 
�tiintifică din România de astăzi: schimbul de publicaţii şi cărţi proprii, tipărite în ciuda .,obstacolelor 
pe care societatea le-a pus de-a curmezişul" gândurilor şi aspiraţiilor cercetători lor ci. 

Vasile /. Schipor 

, .Datini" . Revistă de cultură. Editată de Ministerul Culturii, Centrul Naţional de 
Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare şi Fundaţia 
Culturală "Ethnos", Bucureşti, nr. 1-4 (26-29}, 1 998; nr. 1 (30), 2 (3 1 ), 1 999. 

În lumea satului tradiţional-arhaic, existenţa stă sub semnul miticului şi al religiosului, 
dimensiuni ontologice care, de la un punct. interferează. Supusă lor, existenţa ţăranului - în toate 
momentele memorabile şi actele ei majore - se desfăşoară, adesea, la graniţa dintre credinţă şi magic. 

Această realitate (prezentă încă în unele zone ale ţării) o surprind cu acurateţe şi 
profesionalism majoritatea studiilor de etnologie, etnografie, folclor ori arhitectură cuprinse în 
paginile celor patru numere ale revistei de cultură "Datini", pe anul 1 998. 

Fiecare număr este axat pe o temă de cultură populară: Arhitectura ţărănească tradiţională -

nr. 1 (26), Via şi vinul la români - nr. 2 (27), Panorama ceramicii populare româneşti la sfârşit de 
mileniu - nr. 3 (28). Crăciunul şi Anul Nou - nr. 4 (29). 

Model de viaţă socială şi de simbioză intre mediul natural şi spaţiul construit, aşezările 
tradiţionale româneşti au fost remarcate şi datorită arhitecturii populare, in spatele căreia "se ascunde 
o filosofic, o atitudine, o concepţie proprie in raport cu viaţa socială", care îi conferă cal itatea de 
document. În condiţiile schimbărilor prin care a trecut satul românesc, cercetătoarea Georgeta Stoica 
este preocupată in studiul Arhitectura tradiţională-încotro? de viitorul arhitecturii tradiţionale şi de 
necesitatea conservării acesteia in situri ocrotite de lege. 

În cultura tradiţională, ridicarea casei este echivalentă cu actul de intemeiere a unei lumi, de 
aceea presupune practici rituale augurale. Între acestea, sacrificiul pâinii are semnificaţii complexe, pe 
care Ofelia Văduva le face cunoscute în studiul Pâinea în obiceiurile de construcţie. Decorul 
arhitectural este subiectul altor studii, între care le menţionăm pe cele ale Mariei Soco!, Decorul casei 
tradiţionale, Ralucăi Dan Smarandache, Aspecte ale arhitecturii tradiţionale din Basarabia şi al lui 
Mihai Camilar, Ornamentica arhitecturii populare din Ţara de Sus. 

Despre Civilizaţia viticolă a poporului român scrie Corneliu Bucur, identificând o 
.. componentă viticolă" în structura culturii şi artei româneşti, evidentă în motivele ornamentale ale 
ceramicii, pe frontoanele caselor, dar şi în "temperamentul" literaturii populare ori culte. Cultura 
viţei-de-vie şi conotaţiile ei simbolice în textele populare ori teologice creştine sunt surprinse de 
Sabina lspas în studiul Simbolistica viţei-de-vie în textul epic versifica/. 
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Meşteşugul olăritului şi dimensiunile lui mitologice este tema articolului semna.t de Narcisa 
Ştiucă, Umila oală de pământ - editorialul celui de-al treilea număr al revistei, în paginile căruia 
întâlnim prezentarea celor mai cunoscute centre de ceramică din ţară şi a meşteri lor olari renumiţi la 
noi şi in străinătate: Centrul de ceramică Marginea, judeţul Suceava (Maria Socot), Ceramica de 
Bacău (Corina Mihăiescu), Centre şi olari din Basarabia (Corina Mihăiescu), Ceramim de Argeş şi 
Horezu - Vâlcea (Corina Mihăiescu) etc. 

Apărut în preajma sărbătorilor de iarnă, al patrulea număr al "Datini lor" pe anul 1 998 conţine 
Repertoriul tradiţional al sărbătorilor de iarnă (Emilia Comişel, Irina Dragnea). Sfirşitul anului 
marchează în calendarul popular moartea, apoi învierea naturii, momente întâmpinate in trecut, dar şi 
în prezent, prin practici rituale speciale, în care elementelor creştine li se alătură cele păgâne. 
Colindele, jocurile cu măşti, urătura alcătuiesc temele pe marginea cărora sem·nează studii lul iana 
Băneescu (Cuvânt despre colinda creştină), Stelian Cârstean (Destinul unor sărbători ale destinului), 
Maria Bâtcă (Marca identitară a costumului popular), Mariana Chiriţă, Paul Buţă (Masca populară 
de la funcţia ritualică la cea spectaculară), Steluţa Popa (Colinde din Basarabia), Mihai Camilar (De 
Anul Nou la Udeşti, în judeţul Suceava). 

Deşi. in nr. 1 1 1 999. redacţia anunţa o apariţie trimestrială a revistei, doar do�ă numere au 
apărut în anul 1 999. Primul număr, dedicat satului Roşcani din judeţul Hunedoara, readuce în atenţie 
cercetarea monografică în folcloristica românească. Editorialul, semnat de dr. Stelian Cârstean. este 
un succint istoric al cercetării folclorice de tip monografie din ţara noastră. Şcoala lui Gusti, Şcoala 
sociologică, apoi cea monografică, de la Bucureşti, au iniţiat şi realizat cercetări în teren. tinzând către 
înregistrarea totalităţii fenomenelor culturii materiale şi spirituale populare din zonele investigate. 
Rezultatele investigaţii lor de teren s-au materiali:t.at în lucrări de referinţă şi contribuţii fundamentale 
în înţelegerea legăturilor dintre faptele de folclor şi împrejurările în care ele circulă, a semnificaţiilor 
lor în mentalitatea tradiţională. În condiţiile în care se prefigurează o Europă unită, în care afirmarea 
identităţii etnocuhurale să fie garantată şi protejată, autorul constată că dacă "în secolul nostru 
folcloristica românească stă sub semnul monografiei", "în zarea celui de-al tre i lea mileniu, 
folcloristica românească va continua să fie monografică ori nu va fi deloc". 

Dată fiind cursa spre modemi1.are în care este antrenat satul, campaniile monografice au 
permis păstrarea în arhive măcar a unor părţi dintr-o cultură veche de mii de ani a aşa-numitului sat 
mitic românesc. Despre un alt tip de .,salvare" a spiritual ităţii populare, a fenomenului arhaic 
românesc, scrie Mihai Ungheanu în articolul Salvarea în imagini. În literatura cultă începând cu 
Dimitrie Cantemir şi până la Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Marin Preda ori Fănuş Neagu, 
universul rural - cu spiritual itatea şi magia lui - este prezent în imagini de concentrată e:c:presivitate. 

Despre ce înseamnă şi ce urmăreşte astăzi cercetarea monografică a unui sat scrie "'arcisa Ştiucă 
în Roşcani - wz sat în pragul mileniului trei. Cercetătorii care au făcut incursiunea la Roşcani semnează. 
la rubrica Biografii sentimentale, articole în care sunt prezentate valorile spirituale ale aşezări i :  Ce spun 
arhivele ? (Vasile Ionaş), Legende despre numele locurilor (Narcisa Ştiucă), Biserica din Roşcani 
(luliana Băncescu), Casa şi gospodăria în Roşcani şi Mihăieşti (Maria Soco!), .Îmbrăcămintea casei" la 
Roşcani (Corina Mihăiescu), Nunta, acum o jumătate de veac (Narcisa Ştiucă). 

Cu nr. 2/ 1 999, cititorii revistei întâmpină Crăciunul şi Anul Nou 2000 împreună cu 
Bartolomeu, arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, a cărui Pastorală are ca moto: "Şi nu v-aduc 
nici un rău,/Ci v-aduc pe Dumnezeu". Naşterea Mântuitorului este sărbătoarea cea mai mare în viaţa 
religioasă a satului, pe care ţăranul român a cinstit-o întotdeauna cu pioşenie bucurie şi speranţe de 
mai bine, întâmpinând-o cu colinde; de aceea, Sanda Larionescu ne reaminteşte ce este Datina 
colindatului, Steluţa Popa scrie despre Colindele copiilor, Narcisa Ştiucă prezintă Colindele despre 
5/ârşitu/ l.umii. 

Elena Cristuş 
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"Făt-Frumos". Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei, Suceava, Editura 

"Suceava", anul 1, nr. l ,  1 999, 278 p. 

Luna iunie a anului 1 999, mai exact perioada 25-30 iunie, a fost marcată in spaţiul cultural 
nordic  (sucevean) de o triadă de sărbători pentru suflet şi minte: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. 
.. Doină. doină, cântec dulce" - Festivalul internaţional de folclor de la Gura Humorului şi 
simpozionul .,Cultură şi civilizaţie populară'' organizat de Muzeul Etnografic al Bucovinei. 

În acest context, climatul ştiinţific şi cultural sucevean s-a îmbogăţit şi cu o nouă publicaţie, 
anuarul "Făt-Frumos" al Muzeului Etnografic al Bucovinei. 

Volumul. apărut in luna mai, a fost lansat pe 28 iunie 1 999, in cadrul simpozionului mai 
sus-amintit, invitaţii primind, astfel ,.cartea de vizită" a instituţiei organizatoare şi gazdă a manifestări i .  

Titlul publicaţiei recent apărute la Suceava il preia - deşi redacţia nu face nici o menţiune 
lămuritoare in acest sens - pc acela al unui longeviv periodic, editat in oraşul voievodal de profesorul 
Leca Morariu ,  între 1 92fr- 1 933, şi care. din 1 934 s-a mutat la Cernăuţi. 

Anuarul este coordonat de Maria Mărgineanu şi îl are ca redactor pe Nicolae Cârlan. Cuvântul 
itwinte este semnat de acad. Răzvan Theodorescu. 

În cele 278 de pagini, studiile sunt grupate pe şase secţiuni : Studii de emografie (cu cea mai 
mare pondere în cuprinsul volumului - nouă studii). Studii de folclor, Interferenţe, Muzeografie, 
Medalioane şi Note. însemnări, comentarii. Autorii studiilor sunt cercetători şi muzeografi care 
.. tintesc cu profesionalism la încadrarea datelor, venite din sfera civilizaţiei populare in capitolul mai 
larg al civilizatiei româneşti mai vechi şi mai noi". cum observă acad. Răzvan Theodorescu. 

Civil izaţia şi tradiţia populară se traduce în realităţi mitologice şi folclorice, surprinse de 
Nicolae Cojocaru în Mitologia casei şi obiceiurile populare in Bucovina şi Ion Alexandru Cârlan în 
Motivul oedipiun în folclornl românesc. în etalarea · isteţimii populare, pe care Graţian Jucan o 
descoperă în Ghicitori. în arta meşteşugului, expusă de Maria Mărgineanu în Arta lemnului in spaţiul 
etnocultural al tradiţiei dinamice bucovinene. de Mihai Camilar în lrLHalaţii tehmce populare 
acţionate de apă din zona etnografică Humor, de Dragoş Cusiac în Ceramica neagră de Marginea. 

Deşi sunt împărţite pe secţiuni, în funcţie de problemele abordate, toate studi i le tipărite în 
anuar concură la reliefarea profilului spiritual şi cultural al unui spaţiu românesc străvechi şi al unei 
civil izaţii arhaice, ale cărei ecouri şi urme mai pot fi încă descoperite în lumea satului, în ciuda 
transformări lor (uneori năuciiOare') care au avut loc în spaţiul rural . 

Elena Cristuş 

"Ţara Fagilor". Almanah cultural-li terar al românilor nord-bucovineni, Cernăuţi -
Târgu-Mureş, 1 998, 272 p. 

Sub egida Societăţii Culturale "Arboroasa" din Cernăuţi, almanahul .,Ţara Fagilor" a ajuns la al  
şaptelea tom. Alcătuit de Dumitru Covalciuc, periodicul apare şi  în acest an sub îngrij irea Bibliotecii 
Judeţene Mureş şi a f-undaţiei Culturale "Vasile Netea" din România. Redactorul volumului, tipărit 
într-un tiraj de 1 000 de exemplare, la S.C. Tipomur S.A., este Mihail Artimon Mircea. 

În cuvântul inr roductiv IA un jubileu (p. 5-6), Dimitrie Poptărnaş face câteva consideraţii 
g�:ncrale cu privire la .. noua ordine'' instaurată la sfârşitul anului 1 9 1 8  în această parte a Europei. 
aducând .. prinos de recunoştinţă'' celor .• mai destoinici bărbaţi ai Bucovinei", care, în acest moment 
astral al istoriei noastre naţionale, hotărăsc. prin votul lor unanim, .,fără ură şi răzbunare. să pună 
capăt amărăciuni lor şi umilirilor de secole''. 
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Respectându-şi structura şi problematica prin care s-a impus ca· :.btih' sfrhbolic" îritr-un spaţiu 
cultural, marcat dramatic de .,fracturi le" istoriei şi de .,stări anomicc" succe�ive; ',:t·ara Fagilor" cuprinde 
în capitolul File de istorie, materialele: Revoluţia de la 1848 şi lupta fruntaşilor b�covineni pentru 
autonomie provincială, p. 7-1 6; Aron Pumnul şi intelectualitatea romdnă din

. 
Bucovina, p. 1 7- 19  

(amândouă sub semnătura lui D .  Covalciuc); Vasile Alecsandri la Cernăuţi, p.' 2.():...2:4 (Elena Crigan); 
Raporturile de bună vecinătate între români şi ucraineni, p. 23-28 (Ion 1. Nistor); lordăneşti - sar 
coborâtor din cronici, p. 3():...33 (Fiorea Şapcă); Iancu Flondor, adversar al oneiulismului, p. 34-39 

(grupaj de scrisori comentate de Dumitru Covalciuc); Un decret de apulzare şi conseCinţele lui. p. 40--
42 (D. Covalciuc); A fost Bucovina de ieri un ., model" al Europei de mliine? Astă::i despre evoluţia 
celui mai mare ., trust " al patrimoniului naţional, Fondul Bisericesc, p. 44-6 1 (M. lacobescu). 

În capitolul Credinţa străbună şi graiul  neamului sunt incluse studiile Codicele Voroncţcan 
comoara spirituală şi lingvistică a civilizatiei creştine româneşti, p. 63-7 1 (Gh. Jemovci) ;  Românii 
din Ucraina şi învăţărnântul superior, p. 94-97 (1. Popescu), evocări lc Un ierarh ce a ştiut să 
împl inească cerinţele vremii sale, p. 77-79 (M. lvasiuc), Zidit in cetatea crezuh.Ji 'creştin, p. 80--86 
(M. Lutic), prima consacrată lui Silvestru Andrievici-Morarii.l la implinirea a 1 80 de ani de la naştere, 
cea de a doua lui Eftimie Teleucă ( 1 922-198 1  ), român basarabean care a preoţit "cu osârdie şi har'' în 
Bucovina ocupată şi care "s-a zidit în cetatea crezului creştin pentru a o salva de 1� surparc''. Articolul 
Să ne apărăm limba strămoşească, semnat de profesorul Vasile Bizovi, se refera la un docum.:nt 
controversat: Circulara nr. 33 a Ministerului Învăţământului din Ucraina ("o batjocori'! la adresa 
români lor", .. o încălcare a drepturilor", "desconsiderarea a l imbii noastre": · "primejdie de 
deznaţionalizare", "un complot împotriva şcolilor româneşti din Ucraina" - p. 90--92). 

Ca şi in tomurile precedente, secţiunea Golgota neamului românesc (p. 99- 1 68) grupează 

mărturisiri cutremurătoare şi documente, pe care cândva o istorie onestă nu le va mai ocol i .  În 
Amintiri din vremuri de restrişte, Vasile D. Covalciuc constată: .. A încep·ut a doua ocupaţie sovieti.:ă 
şi în zadar au tot aşteptat românii  noştri că vor veni azi-mâine anglo-ariiericanii ca să ne scape de 

bolşevici . . .  " (p. 1 08) .  Peste suferinţa lui Ioniţă Posteucă din Stăneşti parc sriadic, târziu, speranţa: .. Şi 
azi mă doare sufletuL ştiind că întreaga noastră familie a suferit atât de mult tllră· a se face cu nimic  
vinovată faţă de puterea sovietică. Amintirile din anii de calvar îmi stau pe suflet ca o piatră d e  moară. 
Oare suntem noi, astazi, în stare să facem ca aşa ceva să nu se mai repete, ca prin calvarul deportărilor 

să nu treacă copiii şi nepoţii noştri?" (p. 1 1 0). Şi după trecerea unei jumătă(i de veac. memoria 
Magdalinei Morar din Cupca inregistreaza: .,Toată primăvara anului 1 94 1  n-au contenit prin satt:lc 

noastre împuşcăturile. Jalea şi groaza au umplut casele românilor, căci incepuse nimicirea noastr� ca 
neam, dezrădăcinarea noastră de pe moşia strămoşească". Suferinţa unui popor abandonat de istorie 
devine cosmică, amintind de Mioriţa: "Nime ochii nu v-a-nchis, 1 Nimc la cap nu v-a' plâns, 1 Dar v .. au 
plâns neîncetat 1 Norii când s-au scuturat / Şi roua cân'a picat. 1 Codrul doina v-a doinit, / Păsările 
v-au bocit. 1 Graurii şi micrlele/ V-au cântaL din fluiere, 1 Iar în loc de preot sfânt, 1 V-au cânta! cucii 
din crâng. 1 Ali dormit tot ani la rând 1 Fără cruce pc mormânt." (p. 1 1 4-1 1 5). Constan(a-Ecaterina 
Frătăuccan, tot din Cupca. rememorează amintiri din ,.exilul kazah" al familiei sale: .,Mircea a murit 
într-o clipită. Era toiul iernii, pământul era îngheţat bocnă. l-am scormonit o groapă, ·mai mult în omăt 
şi gheaţă decât in pământ, şi l-am slobozit acolo. N-am avut nici ce aşterne pe fundul gropii, nici cu 
ce-l acoperi pc faţa.. Am pus pe el un braţ de fân şi l-am îngropat. De supărare [ . . .  ] a murit şi 
mama[ . . .  ] .  Nu poate nimeni să-şi închipuie jalea noastră, fiindcă n-am putut să-i ţinem mamei nici 

lumânarea, nici s-o priveghem, ca la noi, în Bucovina, nici s-o bocim după datină. [· . . .  ] Am îngropat-Il 

fără sicriu. Primăvara, însă, când s-a topit zăpada şi s-a dezgheţat pământul, trăgeitl'i:âini i  de mort i i  
noştri, fiindcă. n-au fost îngropaţi adânc . . .  " (p. 12 1  ) .  

În  cuvintele Mariei Şcrobanct din Suceveni reverberează, tânguitor, ecouri d i n  p�al lîi i i  

consacraţi captivităţii din Babilon : .,Toţi au plâns, au îngenuncheat ş i  lui Dumnezeu s-au rupt. 
mulţumindu-i c-au ajuns ceasul să vadă fiinţe întoarse din departare. Am stat acolo până in zi . Şi rând 
soarele s-a pornit să răsară, am ieşit şi, de una singură, m-am pornit pc cărarea ce ducea de la 
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Carapciu la Suceveni. Dar cine avea să mă �tepte, când, cu amar şi jele, mi-am lăsat tatl mamă, 
două surioare şi un frăţior in stepa Kazahstanului? Ne,au ridicat toată familia, in sat mă intorceam 
doar eu, ce-a mai măruţă copchilă a Domni căi şi a lui Benedict Sucevan . . .  " (Ne-au dus �ii la 
pierzare, p. 1 29). "Depoziţia" lui Il ie Pivin din Horecea Urbană se desflşoară in spiritul unui vechi 
model românesc al povestirii in fata istoriei, amintind de cronicari: ,,Mama a murit, tot de foame, in 
vara anului 1 943.  Eram atunci in satul vecin cu cerşitul şi, când m-am intors, am găsit-o pe mama 
moartă pe o cărare. Am plâns, am răcnit, căci rămâneam copil al nimănui in fundul Siberiei, dar parcă 
n ici Dumnezeu din cer nu vroia să mă audă". (Mă doare trecutul ca o rană deschisă, p. 1 39). Rolul 
sentinlelor ! al proverbelor din naraţiunea veche a cronicilor il îndeplineşte inserţia versurilor din 
l(llclorul dcportărilor: "De la Kazahstan la vale 1 Merg sute de eşaloane 1 Şi cu miile vagoane. 1 Cine 
;nerge in vagoane? 1 Merge omul cel ce moare 1 Fără muc de lumânare. 1 Plâng neveste, plâng copii 1 
C-au rămas sate pustii. 1 Plâng şi fetele cu toate 1 C-au rămas nemăritate. 1 Plâng şi măiculitele 1 Că 
mor copil iţele'' (p. 1 53 ). 

Şi in acest tom aflăm tabele şi liste cu persoane deportate sau victime ale represiunilor 
staliniste din diferite sate ale judeţelor Cernăuţi, Holin, Rădăuti, Storojineţ. 

În capitolul Oameni şi fapte, sub genericul Bucovineni care au fost, sunt evocati Ilie Piticaru, 
medic in Cernăuţi, şi profesorul Nicolae Cauliuc, "un bun român şi un bun creştin''. Din materialul 
consacrat lui Constantin Rotaru, cunoscut animator cultural din Poieni, reţinem: "noi, trăitorii in 
nordul Bucovinei, vom exista atât timp ca viţă a unui neam eroic, cât vom fi dominati de entuziasm, 
cât vom munc� mai mult şi vom vorbi mai puţin". (p. 1 76). Alte texte aici: Constantin Berariu 
(p. 1 77-1 79). Amintirile lui Mircea Românul, semnate de P. Grior şi V. Bizovi. 

Litere şi arte se deschide cu nota redacţională Băiat11l drumului şi propune iubitorilor de 
l iteratură două capitole din romanul autobiografic, rămas neterminat, al lui Vasile Posteucă: Unde aud 
prima dată de tata şi Treaz în noapte. Acestora le urmează un grupaj de versuri din creatia 
profesorului cernăuţean Grigore C. Bostan (!,Şi noi vom fi răstigniţi mai târziu 1 când va dormi în 
piatră Nazaretul. 1 Din rănile de lut peste sicriu 1 va curge rătăcit prin văi Siretul. // Prorocul a uitat de 
tristul Betleem? 1 doar Iuda ne mai arde cu sărutul. 1 Din rănile de lut ca un blestem 1 va curge înnegrit 
prin umbre Prutul. // Şi noi vom fi răstigniţi sub o Stea 1 peste două milenii de neagră uitare. 1 Ah, 
unde scrie cât vom sângera 1 la margine, pe stâlpii de hotare?"), Doinei Bojescu ("Sunt spectatoarea 
teatrului 1 cu actori 1 Ieşiţi din minţi şi fără echilibru. 1 Priviţi-i, cum gesticulcază 1 Pe scena omată 1 
Cu neclariUiti ieftine. 1 Ce haos strâmt! 1 E drama timpului nou 1 Cu măşti de grotesc 1 Rătăcite pe 
drumul lui Cronos. 1 Mai picură din când in când 1 Câte-un zâmbet deformat 1 În imperiul rotaţiilor 
mercantile. 1 Umbra zidurilor, lichidl 1 Curge pe capul meu 1 Ca o otravă plumb11ric. 1 Îmi este sete 1 
De o cunună de laur. 1 Dar nu voi răzbate 1 La cafeneaua sumarului 1 Niciodată") şi a lui Dumitru 
Mitencu ("pasărea tăcerii mi-a fâlfâit 1 în iarba poemului 1 m-am aplecat peste această toamnă 1 din 
părul tău // şi am desprins frunza de care ţi-ai şters 1 de care ţi-ai şters 1 frunzele fardate-n roş 1 [ . . . ] //  
bineinteles vei spune 1 forma stării de a fi 1 e poemul 1 dar nimic nou 1 e naivitatea 1 cu care te tratezi 1 
intr-un ascensor 1 blocat intre două etaje"). Alte versuri sunt semnate de Lia Popov, Liviu Rusu, 
V italie Zâgrea. 

Folclor bucovinean cuprinde cântece diverse, basme. legende şi snoave, înregistrate de Valeriu 
Zrnoşu, Eleonora Schipor, Dumitru Covalciuc, Ioan A. Posteucl Eugenia Dohotaru-Cimborovici. 

După datinl almanahul .. Ţara Fagilor " îşi incheie sumarul cu un Pluguşor, în urarea lui 
Dragoş Tochiţă din Pătrăuţii de Sus: .,Tari să fiţi ca piatra-n munţi, 1 Să veniti la Cernăuţi 1 Doar cu 
sutletu-n lumină 1 Şi-n dor Jung de Bucovina, 1 Cu inima-nveşmântată 1 Numai de frăţească faptă". 
Fotografii, facsimile, desene şi o ţinută grafică îngrij ită ii sporesc "Ţării Fagilor" valoarea. 

Vasile /. Schipor 
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CRONICĂ 

CURSURILE DE V ARĂ 
ALE UNIVERSITĂŢII POPULARE A SOCIETĂŢII . 

PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA 
RĂDĂUŢI - EDIŢIA A X-A, 6- 1 1 SEPTEMBRIE 1999 

Societatea pentru Cultura şi Literatura Românll în Bucovina, cu sprijinul administraţiei locale, 
a pregătit şi desfăşurat cursurile de varll în perioada 6- 1 1  septembrie 1999, cursuri ajunse la a X-a 
ediţie, fiind la această dată o tradiţie în viata culturală a municipiului şi zonei Ra.dlluţi . 

Ediţia a X-a a fost concepută în şase secţiuni :  1. Bucovina, istorie şi culturA; 11. Unitatea şi 

continuitatea poporului romin; III. Istorie şi actualitate; IV. StrAvechi vetre romineşti din 

Moldova; V. Demografie, eco1ogie şi etologie umani; VI. Evociri. 
Au fost programate un numar de 1 8  prelegeri, 4 mese rotunde, prezentarea a 1 2  cărţi apărute în 

anul 1 999, semnate de autori din Bucovina istorică, şi excursiile de documentare sub genericul .. Pe 
urmele lui Mihai Teliman'' şi .,inchinare la eterna Putnă". 

Activităţile din program au fost susţinute de cunoscute competente profesionale: 14 personalităţi 
din învăţământul universitar şi de la Academia Română, 8 profesori din învăţămâ.ntul liceal şi 
3 jurnalişti. În prelegeri. mese rotunde. dezbateri şi excursiile de documentare au fost abordate teme 
de mare interes privind istoria şi cultura Bucovinei istorice, la care au participat şi personalităţi din 
Ccrnău\i. 

În deschiderea cursurilor a fost prezentată prelegerea Anul 2000 - Anul Eminescu. de prof. 
dr. D. Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii "Bucovina" al Academiei Române. urmată de 
expunerea Luciei Olaru Nenati. scriitoare, preşedintă a Societăţi i  pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina - filiala Botoşani. Periplu european "Pe urmele lui Eminescu". 

Tot acum, a fost prezentat de către prof. Carmen Andronache, de la Colegiul Naţional 
,.Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi, un numar de apariţii editoriale privind Bucovina istorică, între 
care: Poezia populară românească în spaţiul carpato-nistrean, laşi, Editura Cantes, 1 998 (Grigore 
Bostan): Julian Vesper - Memorii, Bucureşti, Editura Saeculum 1.0., 1999, ediţie îngrijită şi prefatată 
de Pavel Ţugui; Sadova - satul cu oameni frumoşi, Biblioteca ,.Mioriţa'', Câmpulung - Bucovina, 
1 999 (Gh. Rusu); Băieţei, clopoţei şi fetiţe luminiţe (Lucia Olaru Nenati). 

Mesajul prefectului judeţului Suceava, Ilie Vasile, a fost prezentat de scriitorul L Cojocaru. Au 
participat autorităţile locale, iar din partea Consiliului Judeţean Suceva, Mihai Grozavu - vicepreşedinte. 
Am regretat absenţa consilierului-şef al I nspectoratului pentru Cultură Suceava, Aurel Buzincu. 

De însemnătate deosebită au fost temele de istorie şi cultură, prezentate de către conf. univ. dr. 
Alexandrina Cemov, Universitatea din Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române, directorul 
Editurii "Alexandru cel Bun" (Cernăuţi), şi scriitorul Vasile Tărâţeanu, directorul ziarului .,Arcaşul'' 
(Cernăuţi) .  

Maximă autoritate ştiinţifică a adus cursurilor de vară, la această ediţie, prezenţa domnului academi
cian Radu Grigorovici, preşedinte de onoare al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 
care. cu recunoscuta-i rigoare de fizician. a tratat aspecte complexe din istoria şi cultura Bucovinei. 

În oraşul Siret, în sala de fest ivităţi a Primăriei, s-au susţinut prelegerile de la secţiunea 
Străvechi vetre româneşti din Moldova. Cu o bogată argumentare, cu date şi documente, prof univ. 
dr. Pavel Ţugui din Bucureşti, s-a ocupat de problemele importante şi atât de controversate ale Pactului 

Analele Bucovinei, VII, /, p. 27 1-275, Bucureşti, 2000 
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Ri bbentrop - Molotov şi ale evoluţiei ulterioare a Bucovinei. Profesorii M. Pânzaru şi Florin Crctu 
au evocat activitatea unor personalităţi ale Bucovinei de altădată: Mihai Teliman, T. V. Stefanell i  şi 
S. FI . Marian . 

Î n cadrul secţiunii Demografie, ecologie şi etologie umani, Ovidiu Bâtă de la Centrul de 
Studii "Buco\'ina'' a prezentat principalele rezervaţii şi monumente ale naturii din Bucovina istorică 
(inclusiv din regiunea Cernăuţi) cu soluţii pentru dezvoltarea lor, iar prof. univ. dr. Vasile Gheţău de 
la Uni versitatea Bucureşti, s-a ocupat de problemele actuale ale demografiei din România. 

După expunerea unor date semnificative privind dimensiuni demografice, prof. Vasile Gheţău 
a evidenţiat un adevăr ignorat, din păcate de noua clasă politică de la noi : .,Populaţia României scade 
numeric încă din anul 1990. Pentru perioada 1990-- 1 997 scăderea se estimează la circa 350 mii de 
locuitori. ceea ce reprezintă aproximativ 1 ,5% din populaţia de la începutul anului 1 990. Accentuarea 
procesului de îmbătrânire demografică, deformarea structurii pe vârste, înrăutăţirea evidentă a stării 
de sănătate sunt evoluţii care îşi arată efectele negative pe tennen lung şi foarte lung. Opt ani de 
scădere a natal ităţii înseamnă tot atâtea generaţii din ce în ce mai mici la baza piramidei vârstelor". 

Cu acelaşi prilej, a fost prezentată cartea Vrajă de cânt şi descânt a profesoarei Eleonora Sasu. 
La unele prelegeri, participarea cursanţilor a fost mai mică în raport cu anii precedenţi. 
Prin măsurile iniţiate de Colegiul director al SCLRB şi prin conlucrarea cu instituţiile de 

învăţământ şi culturale din municipiul Rădăuţi, am reuşit. totuşi, să individualizărn aceste cursuri de 
vară şi să le integrăm în viaţa culturală din zonă. 

Petru Bejenariu 

"ZILELE ACADEMICE IEŞENE" 
EDIŢIA A XIV-A, 7-1 0  OCTOMBRIE 1999 

.. Zilele academice icşene'', manifestare tradiţională de mare amploare în cadrul Filialei laşi a 
Academiei Române, ce a sărbătorit în luna martie împlinirea a 50 de ani de activitate. s-au desmşurat 

în perioada 7- 1 0  octombrie, având în program simpozioane. sesiuni şti inţifice. mese rotunde. 

colocvii. dezbateri. aplicaţii practice interdisciplinare. În cadrul acestora. Centrul de Studii 
.,Bucovina" a organizat la Rădăuţi, vineri 8 octombrie, sesiunea ştiinţifică anuală de referate şi 
comunicări Generaţia Revoluţiei Române de la 1848 şi spiritul revoluţionar din Bucovina. Aceasta a 

fost proiectată şi s-a desmşurat sub semnul tutelar al lui Mihail Kogălniceanu: "Într-o asemenea tristă 
stare de lucruri, spre a nu ne rătăci, nu ne rămâne decât o calc de urmat, calea sfăntului adevăr, a 
eternei dreptăli ( . . .  ). Interesul naţiei noastre este de a concentra toate elementele vitale ale ţării, de a 
face ca toţi fiii săi să nu aibă decât un singur interes, binele comun, ca să nu fie povăţuiţi decât prin o 

singură voinţă, patriotismul ;  numai aşa vom a\·ea puteri în ţară". 
Festivilatea de deschidere a manifestării a avut loc în Sala de festivităţi de la Primăria 

Municipiului Rădăuţi. în prezenţa unor reprezentanţi ai administraţiei publice locale. După cuvântul de 
deschidere, rostit de prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii ,.Bucovina·· şi salutul 
oficialităţilor locale şi judeţene, au susţinut prelegeri şi comunicări: acad. Radu Grigorovici. Ion Budai 
Deleanu despre Bucovina; prof. Pavel Ţugui (Bucureşti), Restaurarea monumente/ar istorice din 
Bucovina după al doilea război mondial; Emil Satco (Biblioteca Bucovinei "1 . Gh. Sbiera", Suceava), 
Mişcarea muzicală in Bucovina; prof. dr. Leonard Olaru (Universitatea "Al. 1. Cu7..a" laşi), Urme de 
viaţă in formaţiunile geologice vechi din Carpaţii Onentali; dr. ing. Taras Seghedin (Suceava), 

Probleme acwale ale ocrotirii nalllrii în Bucovina; prof. Ion Filipciuc (Câmpulung Moldovenesc), 
Eminesru s-a născu/ într-o marţi; prof. dr. D. Vatamaniuc, /radie Porumbescu şi evenimenlele anului 
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1848 in Bucovina. Prezentarea prelegerilor şi comunicărilor a fost urmata de discuţii. Vloderator al 
secţiunii în plen: acad. Radu Grigorovici. 

Dupa-amiază, lucrările sesiunii ştiinţifice au continuat, pe secţiuni, la sediul Centrului de Studii 
.. Bucovina". În cadrul secţiunii Istorie, au prezentat comunicări: Marian Olaru, Mişcarea naţională a 
românilor bucovineni la sfârşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea. Programe 
politice; Rodica Iaţencu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina in perioada 
interbelică. Direcţii de activitate: Ştefan Purici, .. Moştenirea " austriacă şi destinele Bucovinei 
româneşti: Vasile 13âtll. Oreste Popescu, personalitate de marcă a lumii ştiinţifice din America Latină. 

În secţiunea Istorie literari, etnografie şi folclor au fost susţinute comunicările: Dan Jumară 
(Muzeul Literaturii Române, laşi), Revoluţia română de la /848, reflectată în gazeta .. Bucovina ", 
Cernăuţi. /848, 1850; Nicolae Cârlan (Muzeul Bucovinei, Suceava), Teatrul religios al lui Ion Luca: 
Luca Bejenariu (Colegiul Naţional ,.Eudoxiu Hurmuzachi"), Personalităţi ale revoluţiei române de la 
/848. Aron Pumnul; Elena Cristuş, Sentimentul dorului În lirica românească din Bucovina; Vasile 
Schipor, Spiritul generaţiei de la 1848 În literatura şi cultura Bucovinei istorice. 

În secţiunea Ştiinţele naturii au prezentat comunicări: Ovidiu Bâtă, Rezervaţii geologice din 
cuveta Rarău lui: Sorin Trelea, Contribuţii la cunoaşterea populaţiilor de Crex-Crex din Depresiunea 
Rădăuţi; Titus Lucescu, Corelaţii cenologice Între arborele, păsări şi insecte dăunătoare în pădurile 
Bucovinei. 

În ultima parte a lucrărilor sesiunii ştiinţifice au fost formulate concluzii privind activitatea de 
cercetare din Bucovina, orientări le şi tendinţele actuale ale acesteia în context naţional şi european. 

Pentru organizarea sesiuni i  proprii de referate şi comunicari ştiinţifice, Centrul de Studii 
"Bucovina" a fost sprij init de câţiva sponsori: Banca Comercială Română, Grupul de Firme M.B.I  1 .  
Rădăuţi, Societatea pentru Cultura ş i  Literatura Română în  Bucovina, Societatea de  Ştiinţe Fi lologice 
din România, Colegiul Naţional .. Eudoxiu Hurmuzachi", Primăria Municipiului Rădăuţi. 

Vasile /. Schipor 

EVENIMENTE ŞI MANIFESTĂRI CULTURALE 
CONSACRATE BUCOVINEI 

(IANUARIE -- DECEMBRIE 1999) 

Calendarul manifestărilor consacrate Bucovinei şi personalităţilor culturii ci consemnează la 
I Iorodnicul de Jos. locul naşterii profesorului şi scriitorului Vasile Tigănescli ( 1 889- 1 97 1 ), evocarea 
Vasile Tigiinescu la centenarul naşterii sale ( 1 0  ianuarie). 

Ziua naşterii poetului Mihai Eminescu este sărbătorită la Suceava ( 1 3- 1 4  ianuarie) prin 
manifestări diverse: Festivalul Naţional de Literatură .,Mihai Eminescu", un · recital liric al poeţilor 
participanţi. expoziţii de documente, carte şi sculptură, un concert coral şi obişnuitul pelerinaj la Putna. 
La Fălticeni, evenimentul este celebra! prin expoziţiile Eminescu - gânditorul politic şi Itinerarii 
eminesciene, iar la Gura-Humorului, prin expoziţia documentară Vreme trece . • .  vreme vine şi un 
concert. La Cernăuţi, omagierea lui Eminescu are loc la 1 7  ianuarie. Manifestarea intitulată "La steaua 
care-a rislirit" se desfăşoară la Teatrul Naţional, cu participarea unor personalităţi din România şi 
Moldova. urmărind ca participanţii .,să se încarce de sensibilitatea, profunzimea şi eternitatea poeziei 
eminesciene". Partea a doua a spectacolului, desfăşurat la Filarmonica de Stat, înseninează .,chipurile 
marcate de tristeţe ale conaţionalilor noştri de-acolo, făcându-i să uite pentru o clipă cenuşiul �i 
necazurile existenţei cotidiene şi, deopotrivă, drama înstrăinării de Patrie" ( 1 .  Bcldcanu). 

În februarie. Muzeul Bucovinei găzduieşte o expozitie a lucrarilor realizate în Tabăra de 
Pictură .. Bucovina··. de la Sadău - Brodina, evidenţiind stiluri. maniere şi vârste artistice di ferite în 
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pictura contemporană a provinciei. Tot acum, la Cernăuti este omagială împlinirea a 70 de ani de la 
apariţ ia primului număr al ziarului .,Czernowitzer Blătter·· ( 1 ianuarie 1 929) . .. tribună fidelă a 
comunită!ii evreieşti"" locale. publicatie reînfiintată în 1990, avându-1 ca redactor-şef pe prozatorul 
Iosif Burg . 

.. Ziua gândirii arestate la români" (6 martie) trece aproape neobservată şi în Bucovina părând 
.. că nu mai are nimănui nimic de spus, decât bătrânilor, victimelor comunismului ori, poate, 
istoricilor"·. La împlinirea a 35 de ani de învăJământ superior la Suceava Universitatea .,Ştefan cel 
Mare·· conferă, la 8 martie. titlul de "doctor honoris causa" profesorilor Liviu Ionesi şi Nicolae 
Popinceanu, ca .. recunoaştere a activităţii în spafiul universitar şi pe tărâmul muncii şti intifice". La 
sfârşitul lunii (28 martie), la Fântâna Albă - locul de martiraj al românilor de la 1 aprilie 1 94 1 - se 
desfăşoară o slujbă religioasă comemorativă. 

După apariţia primului număr al publicaţiei "Lumea··. ziar independent al românilor din 
Ucraina (fondator, medicul T.D. Rostotchi) la Cernăuţi apare .. Septentrion literar··. din nevoia de 
.. innoire a paradigmei literare" şi de sincronizare a scrisului din spaţiul cemăutean .. cu ritmurile 
timpului modern". Apariţia periodicului reprezintă " un adevărat eveniment l iterar" (L. Ulici), o 
Jrumoa�ă promisiune" ( 1 .  Beldeanu) făcută "sub semnul lui Eminescu··. Tot aici. reapare, într-o serie 
nouă. revista .,Candela''. Dorind să devină .,o fâclie ce străluceşte în loc întunecos". periodicul arc 
drept scop .. ridicarea culturii spirituale şi a conştiinţei religioase a poporului, propagarea idealurilor 
creştine, formarea şi perfecţionarea conştiintei creştine a tinerilor". Sub deviza ,.Uniti să fim în cuget, 
uniti în Dumnezeu!", sub egida Ligii Tineretului Român din Cernăuţi apare . .Junimea'", supliment al 
ziarului .. Arcaşul". 

În fostul Palat Cultural al Românilor din Cernăuţi, la 25 aprilie, se desfăşoară primul Congres 
al intelectual ităţii româneşti din regiune. Prin comunicări şi interventii, participanţii abordează 
probleme stringente aici: moştenirea culturală şi modalităţile de punere în valoare a acesteia. de 
rcvigorarc a vieţii spirituale a românilor desţăraţi. 

De "Ziua Europei" (9 mai) ,  la Băl ineşti se sărbătoreşte împlinirea a 500 de ani de la tâmosirea 
Bisericii .,Sf. Nicolae", ctitorie a logofâtului Ioan Tăutul, monument istoric şi de artă .,ce se 
singularizează chiar în contextul strălucitei arte din timpul domniei lui Ştefan cel Mare". La Suceava, 
apare ( 1 6  mai) "Continent", revistă de dialog cultural Est-Vest, editată de Centrul de Studii şi 
Anal ize. cu sprijinul cotidianului "Monitorul de Suceava". Editori: Constantin Pricop, Florian Bratu şi 
Constantin Severin. Cu o apariţie la două luni, "Continent" îşi propune să promoveze interesul 
exdusiv pentru valoarea de rang european. 

La Editura l mprimeriei de Vest, Oradea, apare volumul Fântâna Albii - o mlirturie de sânge. 

Istorie, amintiri, mlirturii, semnat de Vasile l l ica, originar din Broscăuţii Noi - Storojineţ. Aceasta 
reprezintă ,.o carte de referinţă pentru cititorii pe care îi preocupă îndeaproape destinul istoric al 
românilor din nordul Bucovinei" (Gr. Bostan). 

În cadrul Festivalului Internaţional "Bukowinskie Spotkania" (,.Întâlniri bucovinene"), la 
Jastrowie (Polonia) se desfâşoară simpozionul ştiinţific "Bucovina. Unită sau separată?". Muzeul de 
Ştiinţe Naturale din Suceava găzduieşte (3 iunie) colocviul "Goethe - 250 de ani de la naştere". 
organizat de Bibl ioteca Germană din cadrul Muzeului Bucovinei. Susţin comunicări profesori din 
centrele universitare Augsburg. Oradea şi Suceava. 

La mijlocul lunii iunie, Societatea pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu" marchează 
implinirea a zece ani de activitate şi a 1 10 ani de la moartea lui Mihai Eminescu. La Cernauca se 
desfâşoară simpozionul Rolul familiei Hurmuzachi în istoria Bucovinei. Participanţii la simpozionul 
Eminescu în faţa lumii poposesc pe traseul cuprins în program, la Putna, Rădăuţi şi Cernăuţi. 

În perioada 27-3 1 iulie, la Câmpulung-Moldovenesc şi în alte localităli sucevene se desfăşoară 
Festivalul Internaţional de Folclor "Întâlniri bucovinene" având drept scop, printre altele, .,popularizarea 
Bucovinei ca posibil model de coexistenţă a comunităţilor etnice diferite, de înţelegere şi colaborare 
interetnică, de conservare şi dezvoltare nestânjenită a identităţii culturale a fiecărei etnii''. 
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La 8 august, la Ra.dăuţi, după o tăcere de 50 de ani, are loc comemorarea evenimentelor tragice 

din 6 august 1 949 (împuşcarea şi deportarea unor ţărani din Frâtăuţi i  Noi şi Calafindcşti) .  Evocarea 

evenimentelor. sfinţirea unei troiţe închinate victimelor, o lansare de carte se constituie într-un "mic 

memorial Sighet", într-o parte a ţârii care îşi recuperează cu mari dificultăţi şi obstacole memoria 
colectivă. 

Aflat într-o scurta vacanţă în Bucovina, poetul, dramaturgul şi ziaristul Matei Vişniec (născut 

in Râdăuţi, la 29 ianuarie 1956) precizeaza, printre altele, că "Europa ne cunoaşte numai prin câteva 

clişee ( . . .  ). Occidentul n-a înţeles niciodată suferinţa înmagazinatâ in această parte a Europei ( . . .  ). 

Mă bucur că l iteratura dm Bucovina este vie, este o l i teratură a rezistenţei, fiindcă spiritualitatea este 
în continuare agresată" şi că rolul scriitorilor noştri de acum este "să creeze imagine". 

În perioada 3-5 septembrie, la Universitatea din Cernăuţi au loc lucrările sesiunii ştiinţifice 

anuale a Institutului Bukowina din Augsburg, organizate în colaborare cu institutele partenere din 
Rădâuţi ş i  Cernăuţi, pe tema Transformation und ldentităt - Gesellschaftilche Unbriiche und 

ethnisches Selbstvestăndnis in der Bukowina. Începând cu 6 septembrie, în organimea Societăţii 

pentru Cultură se desfăşoară Cursurile Universitatii Populare, cuprinzând prelegeri, mese rotunde şi o 

excursie documentară, menite, declarativ, a realiza ,.un transfer de înţelegere în cât mai multe zone ale 
societăţii civile pentru însemnătatea culturii în promovarea vieţii democratice, a relaţiibr interumane 

moderne şi a confortului spiritual pentru oameni". 

La Cernauca are loc deschiderea Muzeului Hurmuzâcheştilor (2 octombrie), sub semnul 

dorinţei ca localitatea intrata în istorie prin evenimentele anului 1 848 şi Hurmuzăcheşti să devina loc 
de pelerinaj pentru toţi români i .  

În cadrul manifestări lor . .Zilele Academice leşene", la Râdăuţi (8 octombrie) se desfăşoară 

sesiunea şti inţifică anuală a Centrului de Studii ,.Bucovina" cu tema Generaţia Revoluţiei Române 

de la 1 848 şi  spiritul revoluţionar din Bucovina . 
.. Ziua Bucovinei'' este marcată în acest an (27-28 noiembrie), la Suceava. Câmpulung

Moldovcncsc. Rădăuţi, Siret, prin manifestări diverse: simpozionul (IH de ani de la Unirea 

Bucovinei cu România, expunerea Bucovina şi drama refugiaţilor polonezi din septembrie 1939. 
o seară culturală, spectacole artistice, lansări de carte, expoziţii de carte documentară. 

Pentru prima oară, Ziua Naţională a României este sărbătorită la Cernăuţi, însă �ră 

participarea reprezentanţilor administraţiei locale, prin manifestări organizate de Consulatul General 

Român, înfiinţat în fosta capitală a Bucovinei cu sprijinul societăţilor româneşti. Din cuvântările 

rostite cu acest prilej, reţinem: "Sperăm că românii de aici, împreună cu cei din ţară, vor trăi în 

armonie şi că vor fi mult mai uniţi'' (Romeo Moşoiu, consil ier al preşedintelui României); "Sper că 

România va li cea care a fost în 1 9 1 8  şi cred în supravieţuirea acestui neam, indiferent de momentele 
impuse de situaţiile politice". (Dan Horia Mazilu,  directorul Centrului ,.Eudoxiu Hurmuzachi") .  

Vasile /. Schipor 
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IN MEMORIAM 

RUDOLF RYBICZKA 

(26 martie 191 1  - 6 octombrie 1998) 

S-au scurs aproape şapte ani de când acest mare fiu al Bucovinei îmi scria, cu emoţie reţinută: 

,.Cu toate că am fost silit de împrejurările politice să petrec mai mult decât jumătatea vieţii melc in 
Apusul Europei, sunt fericit şi satisfăcut că port pecetea de «homo bucovinensis». noţiune care a fost 
«inventată» şi pusă în circulaţie de mine . . .  Vii mulţumiri pentru articolul din «Crai Nou» cu care m-a ti 

cinstit cu prilejul zilei mele de naştere. A fost o surpriză foarte plăcută să citesc numele meu într-un ziar 

românesc bucovinean, ca odinioară . . . " (Kressbronn, 23 mai 1 992). Artistul împlinea atunci 8 1  de ani. 

din care peste 50 i-a consacrat artelor plastice. A văzut lumina zilei la Văşcăuţi, ca fiu al lui Lco şi al 

Elisabetei (născută von Zukowski). Urmează Liceul German şi, apoi, şase semestre la Facultatea de 

Ştiinţe Naturale de la Universitatea din Cernăuţi. Simţindu-se atras spre pictură, pentru care manifestase 

o predispoziţie încă din copilărie, renunţă la ideea de a deveni botanist şi se dedică studierii artelor 

pla�tiee. Are privilegiul de a frecventa un cerc elevat, format din intelectuali cemăuţeni, cu care leagă 

prietenii durabile: lulian Vesper (Teodor Grosu), Traian Chelariu, Mircea Streinul (scriitori), Liviu Rusu 

(compozitor şi muzicolog) ş.a. Ultimii doi îl vor atrage în sfera .,iconarilor", tânărul pictor i!ustrând 

volumele care vor apărea la editura cu acelaşi nume. Grafica sa apărea şi în revista "Suceava·• (Cernăuţi. 

1 939). Primul volum ilustrat de R. Rybiczka a fost Tara/ sau călătoria omului de Mircea Streinul . în 

1 935. Poetul îi  va încredinţa şi grafica din următoarele scrieri: Divertisment, Câteva poezii pelllm 
prieteni, Comentarii lirice la .. Poeme într-un vers" de Ion Pilla!, Zece cuvinte ale Fericitului Francisc 
din Assisi şi Poeţii tineri bucovineni (portretele celor antalogaţi). Cu fantezie, îndemânare artistică şi 
simţul scoaterii in evidentă a mesajului textului. R. Rybiczka va i lustra şi cărţile prieten i lor  săi .  
Vasile Postcucă, George Drumur şi Traian Chelariu. Solicitat tot mai mult pentru inspirata grafică 'k 
carte, R. Rybiczka ilustrează volume semnate de George Fonea. Mihai Maltopol. K lăutu. 
Constantin Stelian ş.a. Compoziţii exuberante vor împodobi şi o serie de lucrări muzicale ale 
compozitorului Liviu Rusu (Trei colinde din Bihor, Cinci cântece de cătănie din Bihor). Plecat la 
Bucureşt i, R .  Rybiczka va publica grafică în ziarul .. Universul l iterar•· şi va nemuri chipurile unor 
l iteraţi ai timpului. 

Anul 1 937 marchează debutul primei expoziţii personale la Muzeul Bucovinei din Cernăut i .  

Vor urma altele, la Bucureşti. Breslau, Stuttgart, Singen ş .a .  Plecat în  Germania, în 1 940 
R. Rybiczka ia cu el  imaginea unei Bucovine paradisiace, care îl va urmări ş i  obseda până l a  
dispariţia s a  fizică. Aceasta va transpare din întreaga operă, dar mai ales din peisajelc care poartă 

lumina inconfundabi lă a nordului bucovinean şi atmosfera magică a picturilor vech ilor ctitori i 

voievodale. Emoţia. l irismul, partima culorii, tuşele energice ne poartă cu gândul la un Tuculescu. 
Francisc Şirato, Luchian sau Palady, ca şi la inconfundabila artă populară, sursă inepuizabilă dt: 
inspiraţie pentru artist. Trimiteri directe la spaţiul bucovinean regăsim în compoziţii precum 
Cititorul în stele (evocare a goticului  bucovinean), Structuri verticale (simbol al etcrn itllt i i) ,  

Moartea unui iniţiat (trimitere directă la drama eroilor lui Mircea Streinul).  Rugul aprins 
(percepţie a divinităti i )  ş.a. Opera lui  R. Rybiczka s-a bucurat de apreciere nu numai în tara sa Je 
origine (unde astăzi se încearcă o redescoperire a ei), ci şi în Germania, unde pictorul a avut şa�c 

expozi ţ i i  personale şi numeroase participări la expoziţii colecti ve. În 1 982 a fost inclus în vol umul  

Analeft' Bucovinei. VII,  / ,  p. 277-278, Bucureşti, 2000 

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



27!1 In memoriam 2 

Arlişii plaslici din Bucovina, iar în 1 994, peste 460 de lucrări din vasta sa operă, i-au fost reproduse în 
impozantul album Das bildnerische Werk . 

.. Trece timpul presant ca fulgerul . . .  Stau în Germania de 50 de ani şi n-am putut să mă asimilez 
mentalităţii apusene. Am rămas ce-am fost întotdeauna: bucovinean. cam neîneţeles in mediul meu. Mă 
satisîace in adâncuri le inimci că mă păstraţi în amintire . . .  " scria R. Rybiczka Într-un început de 
ocwmbric al anului 1 997 artistul, în a cârui operă impregnată de simboluri şi-au dat întâlnire muzica, 
plasiica. literatura, visătorul incurabil, ne-a părăsit, luând cu el toate dorurile şi o fărâmă dintr-o 
Bucovină ce nu mai e . . .  

Emil Satco 
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COMUNICĂRILE CONFERINŢEI: 

TRANSFORMARE ŞI IDENTITATE - REVOLUŢII SOCIALE 
ŞI CONŞTIINŢĂ ETNICĂ ÎN BUCOVINA 

(Rădăuţi, 20-22 septembrie, 2000) 

EUROREGIUNILE ŞI IMPACTUL ASUPRA MENTALITĂŢILOR 

(DIN PERSPECTIVA REFLECTĂRII ÎN PRESA REGIONALĂ) 

Căderea comunismu lui a făcut ca şi Europa Centrală, de Sud-Est şi de Est să 
cunoască începuturile unei schimbări profunde către o societate modernă, fenomen 
ce a provocat susţinerea, rezistenţa ori chiar indiferenţa diverselor grupuri sociale şi 
indivizi lor, însoţit, însă, peste tot, de variate convulsii politice şi/sau sociale. 
Tranziţia postcomunistă şi  fenomenul continuu de globalizare a lumii 
contemporane au condus la faptul ca fostele ţări socialiste să fie cuprinse într-un 
proces mai profund sau mai superficial de integrare instituţională, economică, 
pol itică ori cu lturală, în primul rând, cu Europa Occidentală, având drept scop final 
cvasinive larea pe toate planurile cu statele dezvoltate. 

Dacă în Vest asemenea schimbări s-au produs firesc, pe parcursul unor 
deceni i , chiar secole, fi ind dictate de voinţa politică a guvernanţilor şi de 
necesităţi le cotidiene ale indivizilor şi comunităţilor locale, în Est motivaţia este 
oarecum d iferită din cauza unor realităţi puţin confortabile. Fragi l itatea 
democraţi i lor de tranziţie, caracterul rudimentar al economiei de piaţă, legătura 
între numeroşi reprezentanţi ai clasei politice sau ai organelor administraţiei de stat 
şi l ideri i lumii interlope, absenţa unei clase de mij loc bine dezvoltate, ponderea 
extrem de mare a economiei subterane, l ipsa ori infantilismul societăţii civile, 
populismul şi corupţia guvernanţilor, marginalizarea economica-financiară de către 
marile puteri ale lumi i  (state, instituţi i ,  trusturi etc.) - toţi aceşti factori determ ină 
ca politica unor guverne din partea răsăriteană a continentului să fie articu lată cu 
scopul obţinerii unor profituri enorme pentru anumite clanuri sau structuri 
mafioto-partinico-statale, prin util izarea mij loacelor şi pârghi i lor oferite de 
instituţi i le europene şi mondiale. În acelaşi timp, sensul integrării de a oferi 
stabilitate politica-economică şi prosperitate socială naţiunilor participante este 
util izat doar în plan teoretic de către birocraţi i est-europeni ca un obiectiv ce nu poate 

Analele Bucovinei, VII, /, p. 279-308, Bucureşti, 2000 

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



280 Comunicările conferinţei din 20-22 septembrie 2000, de la Rădăuţi 2 

fi pus la îndoială fie pentru parteneri i de dialog occidentali ,  fie pentru opmta 
publică internă. Exemple semnificative ale discrepanţei între angajamentele 
asumate şi acţiunile concrete sunt deturnarea fondurilor comunitare şi mondiale în 
valoare de peste un mil iard de dolari în Bosnia, mil iardele de dolari intrate în 
buzunarele guvernanţilor ruşi ori ucraineni din aceleaşi surse internaţionafe, cât şi 
de pe urma exportului  produselor petrol iere, sau mi l ioanele rezultate de pe urma 
unor afaceri de tipul "Ţigareta", "Alcoolul", "Uleiul" - în România. 

Totuşi, în pofida anumitor interese de grup sau personale, urmărite de către 
uni i, participanţi i la acest joc mondial de globalizare sunt nevoiţi să se conformeze 
anumitor regul i  şi aparenţe, sau din necesitatea de a obţine accesul la sursele 
internaţionale de finanţare ori de a faci l ita promovarea producţiei naţionale pe 
pieţele străine, sau din nevoia de a realiza lucruri concrete pentru propriu l  popor cu 
scopul de a se menţine la guvernare pentru o perioadă cât mai îndelungată. 
Totodată, treptat, se face tot mai auzită vocea opiniei publ ice şi a societăţii civile 
din ţările est-europene, care face presiuni asupra guvernanţilor, în vederea 
normalizării situaţiei . În acelaşi timp, clasa pol itică est-europeană a conştientizat 
faptul că fără clarificarea, identificarea şi formularea precisă a obiectivelor 
strategice economice şi politice naţionale, fără strângerea relaţi i lor cu vecinii 
apropiaţi şi depărtaţi, fără promovarea unor transformări eficiente în direcţia 
edificării unei economi i de piaţă, cu reguli bine definite şi stabi le, şi îndepărtării 
obstacolelor din calea cristalizării şi cimentării unei societăţi civile moderne, ea 
riscă să rămână izolată, suportând toate consecinţele nefaste ale acestui fenomen, 
atât la nivelul demnităţii naţionale, cât şi în ceea ce priveşte benefici i le de urma 
colaborării internaţionale. 

Prin participarea la cooperarea continentală şi globală, statele sunt obligate 
să-şi modifice competenţele, obligaţi ile şi prerogativele interne şi internaţionale 
atât în direcţia transmiterii unora dintre acestea către centrele politice şi financiare 
comunitare, cât şi în cea a restrângeri i lor pe baza principiului subsidiarităţi i ,  inclus 
în Tratatul de la Maastricht (art. 3), ce stipuleaz..ă că o asociaţie mai largă şi mai 
complexă nu trebuie să-şi atragă funcţii ce pot fi realizate eficient de societăţi mai 
mici şi la un nivel inferior. În acest context de transmitere sau restrângere a 
competenţelor suverane, pe de o parte, se modifică rolul frontierelor care, din 
ziduri impenetrabi le, devin "permeabile" şi "spirituale", pe de alta, creşte n ivelul 
de atribuţii şi aria de competente ale autorităţi lor şi colectivităţi lor locale în ceea ce 
priveşte relaţii le cu regiunile limitrofe sau mai îndepărtate ale unor state străine. 

În partea postcomunistă a Europei, material izarea fenomenului dat poate fi 
observată atât în constituirea trilateralelor (de tipul România-Ucraina-Polonia sau 
România-Ucraina-Moldova), cât şi în crearea unor euroregiuni (Bug, Carpatică, 
Dunărea-Criş-Mureş-Ti sa, Dunărea de Jos etc.). Euroregiunile se prezintă ca o 
formă de cooperare transfrontalieră regională sau subregională la nivelul autorităţi lor 
locale şi pot reprezenta un alt nivel de integrare europeană. În partea de est a Europei, 
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euroregiun i le pot înlesni şi stimula procesele de colaborare şi integrare zonală, ca un 
preludiu şi o temelie pentru integrarea continentală. Obiectivele unnărite prin 
constituirea euroregiuni i  pot fi extrem de variate: stimularea creşteri i  economice, a 
nivelului de trai şi a progresului cultural în zonele periferice ale statelor; soluţionarea 
în comun a unor probleme economice, ecologice sau sociale, care afectează regiunile 
l imitrofe ale ţărilor respective; valorificarea raţională a resurselor şi potenţialu lui 
natural şi uman; îmbunătăţirea relaţi i lor bi- şi multilaterale etc. În cazul nostru, prin 
includerea în Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare Între 
România şi Ucraina (art. 8) a obligaţiei părţi lor semnatare privind constituirea 
Euroregiunilor "Dunărea de Jos" şi "Prutul de Sus", s-a schiţat o fonnă concretă de 
colaborare transfrontalieră. Pe lângă obiectivele enumerate mai sus, părţile şi-au 
propus depăşirea suspiciunii reciproce ce se observă în relaţi i le dintre România şi 
Ucraina (şi Moldova), susţinerea şi promovarea identităţii naţionale a români lor din 
Ucraina şi a ucrainenilor din România. Frontiera între regiunea Cernăuţi şi judeţele 
Suceava şi Botoşani trebuie să devină transparentă, mai ales pentru acei cetăţeni care 
s-au născut sau ai căror predecesori au trăit pe teritoriul Bucovinei istorice. Această 
soluţie este în concordanţă cu convenţi i le europene şi cu Tratatul româna-ucrainean 
care recomandă înlăturarea oricăror bariere din calea stab i l ir i i  unor raporturi strânse 
între indivizi şi patria lor istorică. La întâlnirea cu reprezentanţi i comunităţii 
româneşti din regiunea Cernăuţi, din 28 mai 1 999, Emi l  Constantinescu, Preşedintele 
României, a menţionat: "Conflictele deschise sau mocnite nu sunt soluţi i, ci 
obstacole în calea voinţei noastre de a ne afinna ca entitate naţională şi spirituală"1 •  

Opinia publ ică din partea de sud a Bucovinei istorice a privit cu un anumit 
interes, cu multe aşteptări şi cu destule rezerve constituirea euroregiuni i .  Părerile 
au fost şi rămân împărţite: de la susţinere totală până la  respingere categorică şi. 
pentru a le i lustra fidel, ne vom permite să abuzăm într-o anumită măsură de citate. 

Potri vit aprecierii dlui Dumitru Vatamaniuc, d irectorul Centrulu i  pentru 
Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române, "constituirea «euroregiu
ni lor», cu părţi din spaţiul geografic şi spiritual al poporului român reprezintă, în 
fapt, recunoaşterea oficială a anexiuni lor imperial iste [ale URSS-ului ,  a cărui 
moştenitoare în cazul dat este Ucraina - n.n.]"2• 

Ziaristul Dumitru Teodorescu consideră că atât Tratatul de bază, Protocolul 
de colaborare între Judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi, .cât şi Euroregiunea 
"Prutul de Sus" nu caută consecvent "soluţi i şi metode pentru apărarea elementu lui 
românesc în teritori i le ucrainene", partea română aflându-se în faţa dilemei :  acestea 
au fost încheiate/înfiinţate numai pentru a fi pe placul unora sau altora, sau şi 
pentru a apăra confraţii rămaşi în afara hotarelor României?3 

1 "Monitorul de Suceava", 1 999, 29 mai, p. 28. 
2 D. Yatamaniuc, Obiective, opţiuni şi realizări, "Analele Bucovinei", V.  1 998, nr. 1 ,  p. 1 92 .  
·' D. Teodorescu, O înţelegere peste capul românilor din nordul Bucovinei, .. Crai Nou'', 1 9lJ7, 

16 iulie, p 1 .  
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Chestiunea aderării j udeţului la Euroregiunea "Prutul de Sus" a fost dezbătută 
în şedinţa extraordinară a Consi liului Judeţean Suceava, din 23 octombrie 1 998. 
Discuţiile furtunoase au pus în lumină punctele de vedere ale aleşilor locali .  Astfel, 
istoricul Ioan Cocuz, lider sindical judeţean şi consilier judeţean, s-a declarat fenn 
împotriva proiectului:  "Această cooperare «Prutul de Sus)) se face pe teritorii 
româneşti: Republ ica Moldova, o parte din Ucraina şi noi. Şi aceasta, şi «Dunărea 
de Jos)) sunt n işte găselniţe. Noi crăpăm de foame în ţara românească, s-a dus 
dracului ţara şi noi găsim de-astea, căci nu suntem capabili să avem alte soluţii. 
( . . .  ) Se adună trei belele - România, Republ ica Moldova şi Ucraina -, trei ţări 
cal ice, ce să facă? Eu am fost foarte atent la această politică de aşa-zisă 
europen izare. Aceasta este o prostie. Noi suntem mai europeni decât alţi i .  Suntem 
atât de europeni, încât se urcă ăştia în capul nostru, nu vedeţi?, şi acuşica o să 
avem un Kosovo"4• 

Din aceeaşi perspectivă, a fost prezentată problema şi de consilierul Grigore 
Orleţchi ,  însă el a apreciat că judeţul trebuie să devină membru al euroregiunii: "La 
Cernăuţi, românii sunt persecutaţi, nu au drepturi, nu mai pot să vorbească 
româneşte, iar dacă noi vom duce o politică de izolare, de-abia aşa facem pol itica 
Ucrainei. Dar prin aceste euroregiuni noi putem să ne spunem părerea şi să ne 
apărăm conaţional i i"5 . . 

Majoritatea consilierilor, care a luat cuvântul,  s-a pronunţat în favoarea 
aderări i la Eurozona ,.Prutul de Sus". De pildă, consi l ierul Ionuţ Grosu a încercat să 
fie mai echilibrat: "În principiu, dl Cocuz are dreptate. Într-adevăr, sunt zone 
româneşti. Dar raţiunea pentru care Uniunea Europeană a iniţiat această cooperare 
transfrontalieră este de a diminua tensiunile între state suverane care au comunităţi 
naţionale pe teritoriile lor. Din purictul de vedere al dlui Cocuz şi al oricărui bun 
român, noi ar trebui să venim cu nişte revendicări teritoriale substanţiale, ceea ce 
nu-i cazul ,  nu-i bine, nu-i înţelept. De aceea, susţin să aderăm la Euroregiunea 

"Prutul de Sus", aceasta fiind singura modal itate de a sprij ini populaţia românească 
din Ucraina şi Republica Moldova"6. Consil ierul Victor Cozariuc a evidenţiat şi 
aspectele economice: 

"
Domnul Cocuz are dreptate sub aspect istoric. Dar ne 

gândim că aceste euroregiuni vor beneficia de finanţare internă şi externă, care va 
aduce beneficii substanţiale populaţiei româneşti"7• 

În opinia autorităţilor sucevene, prin crearea Euroregiunii "Prutul de Sus" 
"se 

doreşte o liberalizare a comerţului şi a produc�ei în această eurozonă, crearea de 
facilităţi pentru minorităţi la fel ca pentru populaţia majoritară, realizarea de proiecte 
comune în domeniul infrastructurii, care să fie finanţate cu coparticiparea Comunităţii 

� Sava Bejinariu, Aderarea la Euroregiunea " Prutul de Sus " şi teama de un . . .  Kosovo în 
România, "Crai Nou", 1998, 27 octombrie, p. 1 ,  5 .  

5 Ibidem. p. 5 .  
� Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Europene". Totodată, obiectivele concrete incluse în proiectele de documente care 
stau la baza vi itoarei asocieri, potrivit declaraţiei lui Mihai Grozavu, vicepreşedinte al 
Consil iului Judeţean Suceava (CJS), nu fac "decât să repare neajunsurile Tratatului 
încheiat între România şi Ucraina, tratat prin care s-au făcut, de către partea română, 
sacrificii istorice pe care nu avea nimeni dreptul să le facă"8. La 23 octombrie 1 998, 
Consil iul Judeţean a votat, cu 40 de voturi pentru şi unul împotrivă, Hotărârea de 
aderare a judeţului Suceava la Euroregiunea "Prutul de Sus"9. 

Însă între teorie şi practică există o anumită distanţă, iar în spaţiul răsăritean 
aceasta poate fi destul de mare. Regimul comunist a fost caracterizat de o 
ultracentralizare administrativă şi birocratică, suprapusă peste tradiţia central istă 
din perioada României i nterbelice. Acest fenomen s-a conservat şi după 1 989, fiind 
alimentat de diverse "pericole" de regionalizare a ţări i .  Descentralizarea 
administrativă şi consacrarea principiului subsidiarităţii rămân doar la nivelul 
declaraţii lor politice, provocând anumite fricţiuni între capitală şi provincie 10• 

Starea de tensiune şi conflictul latent, existente în România postdecembristă 
între autorităţile centrale şi cele locale în ceea ce priveşte competenţele în teritoriu, 
combinate după 1 996 cu o coexistenţă puţin amiabilă între guvernarea de centru
dreapta şi consi l i i le judeţene Suceava şi Botoşani de stânga., au făcut ca 
oficial ităţile din cele două judeţe să fie oarecum marginalizate de către capitală nu 
numai în chestiuni interne, ci şi în probleme de relaţii externe, conducând la o 
opoziţie permanentizată, cu reverberaţi i negative asupra cooperări i  internaţionale. 
Un exemplu elocvent în acest sens a fost aderarea judeţului Suceava la 
Euroregiunea "Carpatica", constituită încă în anul 1 992, printr-o asociere a unor 
zone din Polonia, Ungaria, Ucraina, S lovacia şi ulterior România. Teama 
guvernanţilor de atunci de faptul că regiunile implicate în acest proces de 
colaborare transfrontalieră ar n imeri sub o influenţă puternică a Occidentului, în 
timp ce restul ţării ar rămâne în sfera de influenţă rusească şi că, pe această cale, s
ar pune bazele pentru o autonomizare a României 1 1 , a făcut ca judeţul Suceava să 
nu fie invitat să adere "în momentul constituirii ,  ci abia după ce au fost stabi lite 
sediul şi secretariatul general şi după ce proiectele şi fondurile fuseseră deja dirijate 
spre anumite zone" 1 2 . După ce, după o perioadă de timp destul de mare, 
oficial ităţile române au văzut că asemenea structuri de colaborare internaţională la 

R Sava Bejinariu, Neajunsurile Tratatului româna-ucrainean, reparate prin înfiinţarea 
Euroregiunii Prutul Superior, "Crai Nou", 1 999, 23 martie, p. 1 2. 

9 Idem, Aderarea la Euroregiunea .. Prutul de Sus " . . . , p. 5.  
10 Exemplele cele mai vizibile sunt constituirea Partidului Moldovenilor cu tentă regionalistă 

sau rezultatele unui recent sondaj de opinie, care a identificat opţiunea a 55% din transilvăneni pentru 
autonomia administrativă a Transilvaniei şi Banatului. 

1 1  WTelj>aH nypH'I, PyMbl/IUJI u COBpeMeHHble UHmezpa!JUOHflble npo!JeCCbl , în C6pona: idei' 
ma npotţecu. MamepiWiu uayKOBozo cUMnOJt'yMy 4-5 �epBHR 1 998 p. , llepHisui, BHllaBHHUTBO 
.. OpyT". 1 998, c. 1 43 .  

1 2  Mihai Chira, Aderarea la Euroregiunea Carpatica naşte controverse la vârf, "Crai Nou
"

, 
1 999, 3 mnrtie. p. 1 .  
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nivel regional contribuie la dezvoltarea economică şi socială a unităţilor 
administrative implicate1 3, s-au făcut demersuri pe lângă autorităţi le locale ca 
acestea să adere la asocieri de acest gen. Gavril Mîrza, preşedintele CJS, declara, la 
2 martie 1 999, că a primit până la acea dată trei scrisori de la Ministerul de Externe 
al României şi de la Departamentului Administraţiei Publ ice Locale al Guvernului 
României (DAPL), prin care "ne fac propunerea şi  ne aduc la cunoştinţă dorinţa 
Ambasadei Poloniei la Bucureşti de a intra ca membri în euroregiune" . El a ţinut să 
menţioneze faptul că lucrul acesta nu-l pot decide 

"
nici cei care ne-au trimis 

scrisorile şi nici alţii şi nu va fi făcut la somaţia n imănui .  Este o chestiune care ţine 
în totalitate de competenta Consil iului Judeţean şi nu de a altcuiva. E bine ca 
fiecare să-şi vadă de atribuţiunile conferite prin lege. Dacă aderarea va fi hotărâtă 
în Consiliul j udeţean, aceasta va fi o opţiune doar a consilierilor

"14• Din 1 6  martie 
1 999, în urma votului exprimat de către consilieri, j udeţul Suceava a devenit 
membru asociat al Euroregiunii "Carpatica"1 5 • 

Instituţi i le centrale preferă să discute, să se consulte sau să dea dispoziţii 
prefecturilor judeţene, organisme subordonate direct Guvernului . Dacă în anumite 
domenii acest lucru este obl igatoriu, în ceea ce priveşte colaborarea transfrontalieră 
singurele organisme desemnate de lege de a se ocupa cu asemenea probleme sunt 
Consi l i i le judeţene şi locale. Totuşi ,  când la mij locul lunii februarie 1 999, cu 

ocazia vizitei în România a ministrului de externe al Ucrainei ,  s-au purtat discuţii 
referitoare la Euroregiunea "Prutul de Sus", la Bucureşti au fost invitaţi prefecţii 
judeţelor Suceava şi Botoşani şi nu reprezentanţii Consi l i i lor judeţene implicate. 

Preşedintele CJS a declarat că această situaţie "a iritat atât conducerea Consi liului 
Judeţean Suceava, cât şi cea a Consiliului Judeţean Botoşani şi urmează să vedem 
dacă nu va trebui să venim cu un protest în sensul de a boicota şi noi intenţi ile 
guvernanţi lor" 1 6 • Potrivit spuselor lui Mihai Grozavu, v icepreşedintele CJS, 

neinvitarea reprezentanţilor Consiliilor judeţene a fost "o gafă
"

, deoarece "cei din 
regiunea Cernăuţi nu mai ştiu cu cine să lucreze şi cum să acţioneze în 
continuare" 17 • În cadrul discuţi ilor purtate ulterior cu conducerea DAPL, Vlad 
Roşea, şeful acestei instituţi i, "şi-a cerut scuze în plenul şedinţei şi a recunoscut că 

1� Potrivit declaraţiei d-lui Vasile Il ie, Prefectul Judeţului Suceava, într-o adresă oficială a 
Guvernului către Prefectura Judeţului Suceava şi Consi liul Judetean se sublinia faptul că ,.neaderarea 
judetului la Euroregiunea "Carpatica" va duce la pierderea unor oportunităţi şi fonduri utile 
dezvoltării acestui judeţ" ( Ibidem). 

1 4  Ibidem, p. 1 ,  1 2. 
lj Sava Bej inariu, Judeţul Suceava - membru asociat la Euroregiunea « Carpatica» ,  "Crai 

Nou", 1 999, 1 7  martie. p. 1 .  16 I . . D. Clement , lritar·e la varful CJ SI4Ceuva. La discuţiile de la /Jucureşti privind 
t:umrcgirmea .. Prutul Superior ", conducerea C'.J Suceava a .fost exclusă, .,Crat Nou", 1 9<J9, 
2:1 februarie. p. 1 2. 

17 Mihai Chira, Vlad Roşea ş•-a cerut scuzt· de la conducerea CI SwCt'ava . . . Crai Nou", I <J<J<J, 
27 fchruarie, p. 1 7. .  
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a comis o greşeală. Dumnealui s-a convins că reuşita întâln irii cu reprezentanţii 
străini nu a fost pe măsura aşteptărilor, pentru că oameni i  care cunoşteau 
problemele nu erau prezenţi acolo", a declarat Mihai Grozavu18 . 

În anul 1 999, părţile au devenit destul de active în ceea ce priveşte semnarea 
documentc:;lor constitutive ale euroregiunii .  La mijlocul lunii martie, în urma unor 
dezbateri intense, statutul şi protocolul de înfi inţare ale Euroregiunii "Prutul de 
Sus" au fost finalizate. În opinia oficiali lor suceveni şi a reprezentanţilor celorlalte 
delegaţii, până la sfârşitul luni i  martie, documentele urmau să fie semnate de către 
conducătorii unităţilor administrative impl icate din România, Ucraina şi Republica 
Moldova pentru ca eurozona să înceapă a funcţiona. În schimb, autorităţile noastre 
centrale au opinat că protocolul de constituire trebuie semnat de preşedinţii celor 
trei state la proxima întâlnire. 

Dorinţa şi intenţiile autorităţilor locale ucrainene şi româneşti de a semna în 
al doilea trimestru al anului, în timpul vizitei Preşedinţilor României şi Republicii 
Moldova în Ucraina, protocolul de constituire şi statutul Euroregiunii "Prutul de 
Sus" s-au ciocnit de unele observaţii şi rezerve ale unor foruri bucureştene. Astfel ,  
experţii Min isterului Industriei şi Comerţului şi ai DAPL au constatat, în luna mai, 
că "statutul Euroregiunii n-ar fi în conformitate cu politica externă a României" . În 
plus, aceştia au făcut obiecţii şi privind denumirea Euroregiunii care, în opin ia lor, 
"ar fi trebuit să se numească «Prutul Superior» şi nu «Prutul de Sus». Gavril Mîrza. 
preşedintele CJS, a explicat că a fost respectată denumirea înscrisă în Tratatu l 
româna-ucrainean, semnat la 2 iulie 1 997, act internaţional ratificat de Parlamentu l 
României 1 9 . 

Deoarece DAPL nu şi-a retras observaţii le, cât şi din anumite considerente 
politice, în timpul întâlnirii tripartite de la Kiev din 27 mai, s-a dispus amânarea 
semnării actelor constitutive pentru sfârşitul lunii august, când cei trei şefi de stat 
urmau să se reîntâlnească în România (la Galaţi şi Suceava). 

La începutul decadei a doua a Juni i  august, la Suceava, a avut Joc o nouă 
rundă de discuţii româno-ucraineano-moldovene. Pentru a evita piedicile 
birocratice sau, potrivit formulării din presa locală, "pentru a nu se mai «cânta» pc 
diverse voci,  aşa cum s-a întâmplat după ultima şedinţă a părţilor impl icate, când 
DAPL a sol icitat revizuirea documentelor pentru unele probleme de formă, la 
Suceava au fost invitaţi să participe experţi din cadrul DAPL şi al M inisteru lu i  
Afacerilor Externe, şefii Punctelor de Control ş i  Trecere a Frontierei şi şefi i 
vămilor din Porubnoe şi Siret"20. În ajunul negocierilor, Mihai Grozavu, 
vicepreşedintele CJS, se arăta destul de optimist in ceea ce priveşte final izarea 

I H  Ibidem. 
19 Gabriela Hostiuc, Semnarea protocolului Euroregiunii Prutului de Sus a jos: amânatâ. 

,.Monitorul de Suceava", 1 999, 28 mai, p. 3A. 
!o M. Chira, Euroregiwrea Pmtul de Sus in pra!l de constiJUire, "Crai Nou", 1 999, 7 augusl, p. 1 .  
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documentelor necesare constituirii euroregiunii, menţionând că "a rămas în discuţie 
un singur articol, o problemă fiind legată de noţiunea de «stat fondator al 
Euroregiunii», partea ucraineană insistând ca această noţiune să fie nominalizată in 
textul acordului"2 1 • Totuşi, în ziua de 1 O august, "după mai bine de şase ore de 
d 1 scuţii aprinse, în care nu au luat decât o singură pauză de J O minute, 
reprezentanţii Administraţiei Regiunii Cernăuţi, cei ai judeţelor Edineţ şi Bălţi (din 
Republ ica Moldova) şi cei ai judeţelor Botoşani şi Suceava nu au reuşit să 
final izeze documentele de constituire a Euroregiunii Prutul de Sus". La conferinţa 
de presă ce a urmat şedinţei, Corneliu Nichitovici, vicepreşedinte al Administraţiei 
de Stat a Regiunii Cernăuţi, a declarat că introducerea noţiunii respective în statut 
este "necesară datorită legislaţiei în vigoare din Ucraina". Deoarece delegaţiile 
României şi Republicii Moldova şi-au exprimat rezerve în legătură cu propunerea 

părţi i  ucrainene, a rămas ca diplomaţiile celor trei ţări să-şi spună punctul de vedere 
asupra solicitării introducerii noţiunii de "stat fondator". 

"
Punctele de vedere ale 

părţii române nu coincid cu cele ale părţii ucrainene şi, pentru a dezamorsa situaţia, 
am lăsat ca problema să fie lămurită la nivelul ministerelor de externe ale celor trei 
ţări", a subl iniat Mihai Grozavu, conducătorul delegaţiei române22. 

Astfel, după peste doi ani de aşteptări şi negocieri (iulie 1 997-septembrie 1 999), 
ne aflăm în situaţia în care nimeni nu mai poate spune cu certitudine când v::r fi 
înfiinţată Euroregiunea "Prutul de Sus". Dar care sunt cauzele care stau la baza 
tergiversări lor? Răspunsul nu este simplu. Dintre cauzele obiective trebuie să indicăm 
în primul rând asupra diferenţei semnificative între legislaţiile interne ale României, 
Republicii Moldova şi Ucrainei, lucru ce a complicat elaborarea documentelor 
constitutive. De asemenea, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că ideea constituirii 
Euroregiunii "Prutul de Sus" a fost concepută de experţii Ministerului de Externe şi nu 
a fost o propunere a autorităţilor locale. Probabil, la nivel local încă nu s-au cristalizat 
forţele cointeresate economic şi politic în realizarea proiectului. Nici societatea civilă 
din partea de sud sau de nord a Bucovinei istorice, cu excepţia unor oameni de ştiinţă. 
nu a dat dovadă de interes faţă de constituirea eurozonei. Pe de altă parte, spre 
deosebire de zona în care a fost constituită Euroregiunea 

"
Dunărea de Jos", unde 

relaţiile între unităţi le administrative erau la un nivel iniţiatic, între regiunea Cernăuţi şi 
judeţele Suceava şi Botoşani există raporturi de colaborare în diverse domenii pe baza 
unor Protocoale bilaterale. Din acest motiv, euroregiunea trebuie să facă posibilă 
aprofundarea şi ridicarea acestor relaţii la un alt nivel calitativ, altfel ea nu-şi are rostul. 

Dintre cauzele subiective trebuie să menţionăm atât suspiciunea reciprocă ce 
îşi pune amprenta asupra discuţi ilor, cât şi unele gesturi neprietenoase faţă de 

�1 L.D.C. ,  A=i. la Suceava, noi lucrări ale Comisiei mixte româna-ucrainene, "Crai Nou", 

1 999, 1 O augusl, p. 1 .  
22 Mihai Chira, Euroref:iunea " Prutul de Sus". din nou în impas, "Crai Nou", 1 999. I l  

august. p. 1 .  1 2. 
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vecini ( incidentul din luna octombrie 1 997, produs cu ocazia serbării a 500 de ani 
de la victoria lui Ştefan cel Mare în Codrii Cosminului, comportamentul brutal al 
autorităţi lor de la Punctul vamal Porubnoe chiar şi faţă de delegaţi ile oficiale etc . ). 
La fel, venirea părţilor pe parcursul dialogului cu unele propuneri care provoacă 
noi discuţi i ,  dar şi suspiciun i în ceea ce priveşte obiectivele autorilor idei i (de 
exemplu, proiectul Ecoeuroregiunii, propunerea Eurotin, conceptul de "stat 
fondator" etc.), cu toate că a îmbogăţit proiectul, însă a prelungit negocierile. De 
asemenea, uti lizarea acestei idei de colaborare transfrontalieră în sensul acumulării 
de capital politic electoral a devenit o piedică serioasă în calea constituiri i 
euroregiunii, situaţie agravată de tensiunile dintre capitală şi judeţe. Perspectiva 
regionalizări i treptate a statului  a provocat o reacţie dură din partea autorităţilor 
centrale (cazul DAPL) care urmăresc menţinerea controlului total asupra 
administraţi ilor locale. Spre deosebire de Ministerul de Externe, care a sprij init şi 
contribuit la elaborarea proiectelor documentelor, implicarea târzie şi oarecum 

"diletantă" a DAPL (cazul denumirii euroregiunii etc.) nu a contribuit la 
accelerarea semnării actelor constitutive. De fapt, dacă este apreciem sub aspectul 
mental ităţilor, atât autorităţi le române, cât şi partenerii lor ucraineni şi moldoveni 
susţin o adevărată probă la ştiinţa şi practica democraţiei, examen la care, 
deocamdată, nu s-au ridicat peste calificativul "insuficient". 

Die Euroregionen und ihr Einfluss auf die Mentalităten 
(aus der Perspektive ihrer Wiederspiegelung in der Regionalpresse) 

(Zusammenfassung) 

Der Autor analysiert die lmplikaiionen der europăischen lntegration auf den zentralen- und 
ost-europăischcn Raum und die in diesem Sinne orientierten Tătigkeiten der politischen Măchte. 

Eine der interregionalen Kooperationsformen ist die Euroregion, cine Struktur, die zur 
Oberwindung des okonomischen und gesel lschaftlichen Unterschiedes zwischen verschiedenen 
Regionen Europas beitragen kann. 

Der Prozess der Bildung der Euroregion "Prutul de Sus" verursachte viele Diskusionen und 
Meinungsăusserungen, die im vorliegenden Studium prăsentiert werden.  

Ştefan Purici 

MINORITATEA ROMÂNEASCĂ DIN REGIUNEA CERNĂUTI 
ÎN CĂUTAREA PROPRIEI IDENTITĂŢI 

. 

Doresc să fac o remarcă la începutul prezentări i comunicări i, în sensul că 
particip la această conferinţă într-o dublă calitate: ca reprezentant al Centrului 
pentru Studierea Problemelor Bucovinei, pe de o parte, şi ca unul care aparţine de 
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minoritatea românească din Ucraina, pe de alta. Aceasta, pentru a înţelege mai bine 
de ce am ales subiectul anunţat deja. De asemenea, şi pentru faptul că, a nu vorbi 
de relaţia majoritate-minoritate şi problemele legate de aceasta, existente în 
regiunea Cernăuţi sau a vorbi doar în termeni triumfal işti, aidoma vremurilor 
trecute, nu este o soluţie, alegerea fiind chiar contraproductivă. Accentuez asupra 
acestui fapt pentru că, atât până în anii 1 990, unii ,  cât şi după 1 990, alţi i au depus 
eforturi deosebite pentru a crea o imagine falsă, precum că toate problemele 
naţionale sunt soluţionate mai bine decât oricând şi oriunde. 

Aşa cum afirma astăzi şi domnul director Kotzian, discuţia noastră trebuie să 
fie, pe cât se poate, sinceră şi deschisă, chiar dacă avem, uneori, puncte de vedere 
diferite. Voi adăuga că asemenea discuţii au mai multe şanse să descopere 
adevărul, rară de care nu putem merge pe calea cea dreaptă. 

Primul ambasador al Ucrainei în România, domnul Leonti i Sanduleac, 
originar din regiunea noastră, afirma, la începutul anilor '90, că român i i  din 
Ucraina, într-un timp scurt, se vor simţi chiar mai bine decât români i  din România. 
Nu voi comenta aspectul economic al afirmaţiei, acesta fi ind bine cunoscut. În cele 
ce urmează, voi puncta dimensiunea identităţi i naţional-culturale a cazului, adică 
dorinţa firească a români lor din acest spaţiu polietnic de a-şi afinna în bune 
condiţii trăsăturile sale culturale specifice, în noile condiţii istorice. 

Devenită minoritate naţională în urma evenimentelor din 1 940 şi 1 944, 
comunitatea românească din regiunea Cernăuţi, la fel cum şi cea din alte regiuni ale 
Ucrainei cu populaţie compact românească (în special în regiunile Odessa şi 
Transcarpatică) a cunoscut, alături de alte etn i i ,  întreg calvarul celor întâmplate în 
perioada regimului totalitar. 

Destrămarea fostei URSS, respectiv proclamarea independenţei statului au 
determinat reimpulsionarea etnoenergiei comunităţii ,  speranţa fiind motivată, în 
mare măsură, şi de faptul că, însuşi poporul ucrainean a avut de suferit atât de mult 
de-a lungul istoriei, mizându-se astfel pe înţelegerea fratelui de suferinţă. 

Care erau, deci, aşteptările comunităţi i româneşti la sfârşitul ani lor '80 şi 
începutul anilor '90? 

Acestea erau pe cât se poate de fireşti: păstrarea şi dezvoltarea pentru mai 
departe a propriei identităţi în condiţi i le unui stat democratic, fără a se aduce 
atingere intereselor altor etni i ,  în special celei majoritare. 

Trecutul istoric nu prea îndepărtat al acestui spaţiu nord-bucovinean, nord
basarabean şi herţean lasă o amprentă mai deosebită asupra relaţi i lor interetnice de 
aic i ,  comparativ cu alte zone geografice ale Ucrainei .  Sub acest aspect, ea este în 
mare măsură simi lară celei ce caracterizează, spre exemplu, comunitatea maghiară 
din regiunea transcarpatică sau, mai puţin, comunitatea poloneză din vestul ţări i .  
Mă gândcsc aici la: 1 .  faptul că într-un trecut nu prea îndepărtat acestea au 
aparţinut statelor naţionale proprii; 2. în prezent comunităţile date se află într-o 
vecinătate imediată faţă de aceste ţări; 3 .  relaţi i le Ucrainei cu aceste state, prin 
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tratatele de bază, sunt influenţate, în mare măsură, de felul în care sunt tratate 
minorităţi le respective. 

Anii '90 au scos în evidenţă, cu o deosebită amploare, că importanţa 
respectări i drepturilor minorităţilor naţionale, ca parte componentă a drepturilor 
omului, potrivit articolului 1 din Convenţia-cadru privind protecţia minorităţi lor 
naţionale, reprezintă un domeniu al cooperări i  internaţionale. Importanţa pe care o 
acordă acestei problematici comunitatea internaţională, în special cea europeană, 
este absolut impresionantă. Voi aminti doar că, la 1 7  septembrie 1 99 1 ,  Uniunea 
Europeană a adoptat Documentul privind l in ii le directoare pentru recunoaşterea 
noi lor state din Europa de Est şi Uniunea Sovietică, prin care condiţionarea aderării 
acestora la structuri le europene a fost (şi este) determinată şi  de garantarea 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităţilor, conform angajamentelor 
semnate în cadrul CSCE. Admiterea Ucrainei în Consil iul Europei, potrivit 
recomandării 1 90 din anul 1 995 a fost, de asemenea, condiţionată de respectarea 
drepturilor omului, deci şi a minorităţilor. 

Vorbind de comunitatea românească din regiunea Cernăuţi ş i  din U craina, în 
ansamblu, este foarte important să delimităm segmentul de populaţie la care ne 
referim. 

În perioada sovietică au apărut din oficiu, "poporul moldovenesc" şi "l imba 
moldovenească", sintagmele fi ind o comandă pol itică, dictată de dorinţele 
�ezbinări i etnosului românesc după principiul "div ide et impera". Din păcate, însă, 
această situaţie anormală nu numai că-şi găseşte loc şi în Ucraina de azi ci ,  mai 
iriult decât atât, ea este încun\jată de autorităţi .  S-a ajuns la situaţii cu totul ridicole, 
atât sub aspect ştiinţific cât ş i  moral, când copi i i  aceloraşi părinţi români sunt atât 
"moldoven i" cât şi români, iar uneori şi ucraineni .  O serie de localităţi, în care nu 
s-a produs nici o "imigraţie moldovenească" au, de iure, două etn i i .  Astfel, în 
V o loca, locuiesc 1 060 de români şi 1 848 de "moldoveni", în Hruşăuţi - 495 
români şi 5 94 "moldoveni" etc. 

Pseudominoritatea "moldovenească" din spaţiul fostei URSS, inclusiv din 
Ucraina, nu are şi nici nu poate· ·  să aibă o proprie identitate, aceasta fiind o 
problemă temporală de mentalitate. · Este o problemă, pe de o parte de autodefin irc 

· a unei părţi din comunitatea românească, iar pe de alta - de încercare a vertical ităţi i 
politicii naţionale a Ucrainei. De altfel, şi Recomandarea 1 20 1  (din 1 993) a 
Adunării Parlamentare a Consil iului Europei a definit minoritatea naţională ca un 
"grup de persoane dintr-un stat care manifestă caracteristici etn ice, culturale, 
rel igioase şi lingvistice diferite" (art. 1 ,  alin. c), fapt inexistent în situaţia românilor 
din acest spaţiu. Reamintesc că, Ucraina s-a obl igat să respecte prevederile 
Recomandării 1 20 1  la momentul intrări i în Consil iul Europei, dar şi prin Tratatul 
de bază cu România. 

Situa1ia cu "moldoveni i" din Ucraina este simi lară celei cu rusini i  din vestu l 
ţării (regiunea transcarpatică), unde aceştia se autodefinesc ca "popor rusin'', d i ferit 
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de cel ucrainean. Autorităţile de la Kiev nu l e  recunoaşte însă o identitate aparte. 
Cât priveşte "moldoveni i", îndeosebi în regiunea Odessa, autorităţile locale, dar şi  
republicane, depun eforturi susţinute pentru implementarea ideologiei 
moldovenismului, forţând, direct sau indirect, existenţa şi pentru mai departe a unei 
pseudom inorităţi . 

Este de remarcat, în acest context, că recent, preşedintele Republicii 
Moldova, Petru Lucinschi, s-a referit Ia propunerea pe care o va face în ceea ce 
priveşte modificarea art. 1 3  din Constituţie, în sensul definiri i corecte a l imbii de 
srat şi anume l imba română. 

Aspiraţi i le comunităţii româneşti vizează elementele de bază ce 
caracterizează identitatea naţional-culturală: învăţământul; folosirea l imbii 
materne; păstrarea şi dezvoltarea pentru mai departe a specificului cultural; 
retrocedarea de către stat a caselor naţionale ce aparţineau anterior comunităţii etc. 

Aceste doleanţe au fost făcute publice, prin intermediul societăţilor culturale, 
mereu, începând cu anul 1 990. Ele se încadrează întocmai în l itera şi spiritul 
legislaţiei ucrainene în domeniu. Modul de abordare a problemelor date, de partea 
autorităţi lor, a fost şi este - de cele mai multe ori - diferit faţă de cel în care sunt 
tratate aceleaşi probleme în situaţia majorităţi i .  

În articolul 1 din Convenţia internaţională, privind eliminarea tuturor 
formelor de d iscriminare rasială, ratificată de Ucraina, prin noţiunea de 
"discriminare rasială" se înţelege "orice deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etn ică, 
care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau 
exerc itarea, în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi l ibertăţi lor fundamentale 
în domen iul politic, cultural şi social sau oricare alt domeniu al vieţi i publ ice". În 
acelaşi sens, se pronunţă şi  Convenţia internaţională, pentru lupta împotriva 
discriminării în domeniul  învăţământului .  

Abordarea diferită, apl icată situaţi i lor similare, în funcţie de apartenenţa la 
populaţia etn ic majoritară sau minoritară, a fost şi este promovată constant în toată 
perioada de după 1 990. Redăm câteva exemple edificatoare. 

Şcoala. În perioada ani lor '90, în Ucraina au fost trecute, din oficiu, de la 
l imba rusă de predare la cea ucraineană circa 600 de şcoli ( inclusiv în regiunea 
Cernăuţi - 26), aducându-se astfel reţeaua de şcoli cu predarea ·în l imba de stat mai 
aproape de proporţia populaţiei de etn ie ucraineană. Nu se cunoaşte nici un caz în 
Ucraina, când s-ar fi deschis vreo şcoală "din oficiu" în limbile minorităţi lor 
naţionale, acolo unde această categorie de persoane este reprezentată suficient, 
unica excepţie fiind ruşi i  (în zonele estice şi sudice ale Ucrainei). În situaţia 
comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi sunt o serie de localităţi cu populaţie 
majoritar românească, în care l imba de predare a rămas şi pentru mai departe alta 
decât cea maternă (Corceşti - 1 538 ,  90%; Colincăuţi - 5354, 84%; Tureatca -
1 1 74R, 82%; Maladia - 3753, 68% etc.) .  Cele câteva cazuri de deschidere a unor 
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clase şi şcoli româneşti au fost rezultatul unor eforturi cu totul extraordinare din 
partea părinţilor şi societăţilor naţional-culturale, ajungându-se uneori până la 
adresări către organismele internaţionale. Toate acestea s-au făcut, în primul rând, 
la cererea părinţilor. 

Programul de dezvoltare a limbii ucrainene şi a altor l imbi naţionale în 
perioada de până în anul 2000, aprobat în 1 99 1  de Consil iul regional de deputaţi ai 
poporului, stipula în mod expres "aducerea reţelei instituţiilor de învăţământ şi 
instructive în concordanţă cu componenţa naţională şi necesităţi le populaţiei" (până 
în anul 1 995). Şi Concepţia învăţământului naţional din Ucraina ( 1 995) presupunea 
ca factor important principiul etnicizării ,  valabil, în egală măsură, reprezentanţilor 
tuturor popoarelor Ucrainei. Programul a fost real izat întocmai [ . . .  ] doar faţă de 
etnia majoritară. 

Reprezentarea în administraţie şi învăţământ. Subiectul rămâne în 
continuare valabil, pentru că, în perioada de independenţă a Ucrainei nu s-a produs 
n ici un progres în acest sens, iar uneori lucrurile au devenit şi mai reprobabile. O 
reprezentare de doar 3% a români lor în administraţia regională Cernăuţi este mult 
mai inechitabilă. A avea doar şase funcţionari români, din 64, la administraţia 
raională de stat Hliboca, în timp ce populaţia românească constituie 56%, nu-şi 
poate avea nici o expl icaţie, în afara contextului de discriminare. O proporţie de 
şase ori mai mică în instituţi i le superioare de învăţământ a români lor din regiune 
reflectă rezultatul unei politici metodice de marginalizare a etniei româneşti, 
promovată atât în regimul totalitar sovietic, cât şi în statul ucrainean independent. 

Nerecunoaşterea rezultatelor referendumului privind revenirea la 
denumirile istorice ale localităţilor. Referendumul organizat în 1 6  local ităţi din 
raionul Herţa, în 1 993, având ca scop restabilirea adevărului istoric în ceea ce 
priveşte denumirile tradiţionale ale localităţilor, îşi aşteaptă val idarea, Decretul 
stalinist al Prezidiului Sovietului  Suprem al RSS Ucrainene, din 7 septembrie 1 946, 
fi ind şi pentru mai departe considerat, de către autorităţi, legitim. 

Legat de denumirile localităţilor, nu este uşor de expl icat faptul cum au putut 
să apară, fără vreo hotărâre, plăcuţele cu denumirile bil ingve în comunele situate pe 
şoselele ce duc dinspre România şi Republica Moldova, pe unde, la 28 mai a.c., 
urmau să treacă preşedinţii celor două state, pentru întâlnirea de la Cernăuţi cu 
preşedintele ucrainean Leonid Kucima. 

Neretrocedarea caselor naţionalizate, ucrainizarea în continuarea a numelor şi 
prenumelor români lor din regiune, marginalizarea economică etc, sunt alte verigi 
importante care au ca scop disoluţia identităţii etnice. 

Arta convieţuiri i interetnice este una dintre cele mai dificile, în special în 
spaţiul fostei URSS, unde mentalităţile se schimbă atât de încet. 

Transformarea viziunii de ansamblu asupra problematicii în cauză rămâne pe 
ordinea de zi .  S ituaţi ile care conţin energie conflictuală sunt doar conservate, ele 
trebuie însă soluţionate. 
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Deocamdată predominantă este, neoficial, din păcate, valabilă teoria "vitezelor 
diferite", potrivit căreia cele mai multe drepturi în renaşterea conştiinţei naţionale ar 
avea etnia majoritară, celelalte putând "să mai aştepte

" 
sau chiar riscă să fie obiectul 

deznaţionalizării în noile condiţii, aparent democratice. Dacă sunt adevărate cele 
afinnate de domnul profesor Panciuc, şi anume închiderea unor şcoli cu limba de 
predare ucraineană la Lugansk, Doneţk şi Simferopol, lucruri le nu pot fi decât cu 
totul regretabile. Aceasta însă nu trebuie să nască la reprezentanţii etniei majoritare 
dorinţa de a-şi lua revanşa în altă parte, cum deseori se întâmplă., pe seama unor etni i  
puţin numeroase, care au  avut ş i  ele de trecut prin calvarul deznaţionalizării .  Trebuie 
să reparăm, pe cât este posibil, greşelile şi să nu le multiplicăm. Politica mai multor 
câştigători în domeniul relaţii lor interetnice este absolut reală. 

Iniţiativele autorităţilor centrale ucrainene în domeniul dat vin să descurajeze, 
din păcate, optimismul minoritarilor. Putem uşor observa că baza legislativă 
privind minorităţile naţionale, creată între ani i  1 989- 1 992, nu numai că n-a fost 
pentru mai departe dezvoltată ci, dimpotrivă, s-a atentat în permanenţă la ea. 
Angajamentele internaţionale ale Ucrainei sunt supuse unei pericol în creştere, 
statul riscând să lunece pe o pantă dincolo de care imaginea acesteia ar avea mult 
de suferit. De fapt, conţinutul numeroaselor proiecte ce v izează statutul 
minorităţilor naţionale în Ucraina, în special cele referitoare la învăţământul în 
l imba maternă la toate nivelurile, vine în contradicţie flagrantă cu prevederi le 
constituţionale (art. 22, alin. 3), potrivit cărora la adoptarea noilor legi sau 
introducerea unor modificări în cele existente, nu poate fi îngustată sfera 
drepturilor omului, existentă în momentul adoptării Constituţiei. 

Exemple: 
1 .  Proiectul Bazelor conceptuale privind limbile minorităţi lor naţionale din 

Ucraina ( 1 997) şi Concepţia învăţământului pentru minorităţile naţionale 
din Ucraina ( 1 998) presupun că: "În şcoli le, clasele cu l imba de predare a 
minorităţilor naţionale, începând cu clasa a IV -a, se instituie învăţământul 
bi l ingv sau trecerea treptată la predarea tuturor disciplinelor în l imba 
ucraineană"; 

2 .  Proiectul noii Legi privind dezvoltarea şi folosirea l imbilor în Ucraina 
(ianuarie 1 999): " . . .  Limba întrunirilor societăţilor naţionale de cultură şi 
a organelor de conducere este limba de stat sau, alături de aceasta, limba 
respectivei minorităţi naţionale" . 

Astfel, presiunile asupra identităţii naţional-culturale a minorităţilor devin tot 
mai accentuate. În această situaţie este pus sub semnul întrebării însuşi procesul de 
democratizare din Ucraina. Respectarea drepturilor omului, inclusiv a minorităţilor 
naţionale, obl igaţie pe care ţara şi-a luat-o în faţa organismelor internaţionale, dar 
şi prin tratatele bi laterale cu ţările vecine, constituie o condiţie sine qua non pentru 
intrarea ţării în familia europeană unită. Debarasarea de gândirea trecutului în acest 
domeniu se face tot mai dorită pentru binele tuturor, iar măsurile coercitive asupra 
celora ce-şi ridică vocea pentru dreptate trebuiesc abandonate. 
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Politica naţională a statului ucrainean trebuie să se fundamenteze pe axioma 
faptului că ajunge spaţiul suficient pentru identitatea tuturor comunităţilor. Fiecare 
etnie, aflată în acest spaţiu geografic, va intra într-o Europă unită cu propria cultură 
ş i  identitate. Trebuie să mil ităm pentru o multiculturalitate şi nu  pentru 
uniformizare. Dacă unifonnizarea promovată de către regimul sovietic a fost pusă 
la zid, de ce ar trebui repusă în actual itate într-un regim care se vrea democratic? 
Bucovina a fost şi trebuie să rămână multiculturală, fapt la care îşi aduc aportul în 
mod laudativ şi cele trei instituţii de studi i privind Bucovina. 

Die rumănische Minderheit aus der Region Czernowitz 
in der Suche nach eigener ldentităt 

(Zusammenfassung) 

Der Autor analysiert im Studium Die rumănische Minderheit aus der regi011 Czernowitz in der 
Suche nach der eigener ldentităt die Evolution des Verhăltnisses zwischen der Minderheit und der 
Mehrheit aus der Perspektive der Beachtung der Rechte der Nationalminderheiten. Es werden die 
Probleme der Schulinstitutionen, der Anwesenheit der rumănischen Minderheit im Gebiet der 
Vcrwaltung und des Untcrrichtswesens, der Unerkcnnung der Referendumsergebnisse bezi.iglich der 
Wiederaufnahme der historischen Orstnamen. 

Am Ende zieht dcr Autor dic Schlussfolgcrung, dass sich die ukrainische Nationalpolitik aui 
die Tatsache beruhen soli. dass cs genung Platz fi.ir die ldcntităt aller Gemeinschaftcn gibt. 

Eugen Pătraş 

ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA 
ŞI UCRAINA, DIN PERSPECTIVA LEGISLAŢIEI ACTUALE 

A ÎNVĂŢ ĂMÂNTULUI 

Procesele economice, sociale şi pol itice generate de căderea "Cortinei de 
Fier" au avut un impact imediat şi diferit asupra societăţilor şi statelor din estul şi 
centrul Europei, detenninând - am vrea să credem - evoluţia ireversibi lă a acestora 
către democraţie. O democraţie în care modelul vest-european a fost şi este 
emblematic şi de invidiat, pentru est-europeni, datorită modernităţii perpetue 
bazate pe eficienţa economică şi socială. 

Societăţile din răsăritul european au încercat şi încă o mai fac, în ritmuri 
diferite, cu mai mult sau mai puţin succes, să aplice ideile de bază ale Occidentu lui 
privitoare la l ibertatea individuală, democraţia politică, domnia legii, drepturile 
omului şi l ibertatea culturală. Dar, în spiritul celor arătate mai sus, trebuie arătat că 
decomunizarea nu a însemnat şi nu înseamnă, în acelaşi timp, democratizarea soc ială. 
politică, culturală etc., experienţa demonstrând, în cei zece an i trecuţi de la 
declanşarea acestor procese, că mentalităţile sunt cel mai greu de sch imbat -
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fenomen care afectează grav mai ales pe cetăţenii de vârsta a I I I-a ş i  a 11-a, care sunt 
tocmai cei ce deţin, la nivel micro şi macro pârghi ile economice, sociale şi politice, 
întruchipându-se unii în ceea ce se reprezintă, de regulă, el itele acestor domenii .  

Expansiunea universalismului occidental către răsăritul european a 
întâmpinat şi întâmpină adversităţi din partea statelor ş i  societăţilor aparţinătoare 
unei alte civi l izaţi i ,  în speţă ortodoxismului slav. Ca urmare, fenomenul identitar, 
estompat în mare măsură de sistemul d ictatorial comunist, a răbufnit şi se 
manifestă cu putere în răsăritul european, fiind în multe cazuri folosit ca monedă de 
schimb pentru incapacitatea pol itică şi de reformare a actualelor clase politice din 
acestă zonă. Totodată, nostalgicii  comunişti folosesc aceasta, pentru a-şi spori 
influenţa şi pentru a opri restructurarea şi transformarea societăţii .  

Privind în paralel cele două societăţi supuse analizei noastre. cea română şi 
cea ucraineană, ele au atât elemente comune, cât şi elemente care le deosebesc. 
Soc ietatea românească, cu unele s incope, beneficiază de un cadru statal şi de 
atuuri le independenţei de 1 25 de ani, evoluând în planul cu ltural, civ i l izaţional 
vest-european în timp ce Ucraina şi-a obţinut relativ recent independenta -
cvoluând într-un cadru cultural, civil izaţional, răsăritean dominat de ortodoxism şi 
cu ltura rusă. Din aceasta, rezultă că impactul şi ritmul transformări lor şi ale 
refonnelor sunt percepute diferit, cu acuitate diferită în cele două societăţi . 

Este ştiut că reforma învăţământului este una dintre părţile componente ale 
transformări lor şi reformelor din centrul şi răsăritul Europei, care vizează, în fapt 
schimbarea mentalităţilor care îşi manifestă inerţial prezenţa în toate structurile. Am 
putea spune că succesul democratizării şi reformei în răsăritul european depinde de 
refom1a în educaţie şi cultură, iar societăţile est europene trebuie să adopte ca bază a 
reformei sociale profunde creştinismul, pluralismul, individualismul şi domnia legii. 
Pennisivitatea societăţi lor analizate faţă de aceste obiective este percepută în mod 
diferit: spaţiul românesc, cu mai mare deschidere sub lozinca "vin americanii", spaţiul 
ucrainean prin eliberarea de sub dominaţia imperiului sovietic şi întărirea 
independenţei statale şi a instituţiilor proprii. De aici rezultă accentele diferit identitare, 
pe care le regăsim în legislaţia proprie învăţământului şi educaţiei, din cele două ţări . Ş i  
cum, parafrazându-1 pe Hungtinton, cultura - am putea spune - învăţământul, educaţia, 
urmează puterii, descoperim în cele două legislaţii amintite mai înainte demersurile pe 
care clasele pol itice din cele două ţări înţeleg să le facă pentru democratizare, 
europenizare şi încadrare în structurile euroatlantice, eforturi mai presante în spaţiul 
românesc şi cu o intensitate preocupantă în timpul preşedinţiei Cucima. 

Eforturile de transformare a structuri lor educaţionale din cele două societăţi 
sunt oarecum asemănătoare în sensul direcţiei de urmat, adică: au pornit de la 
structuri comunist-naţionale care trebuiau e l iminate sau reformate. Mersul acestui 
proces face să se diferenţieze eforturile din cele două societăţi. În spaţiul ucrainean, 
de la legislaţia sovietică s-a ajuns la legislaţia naţională, ucraineană pe problema 
învăţământului care, faţă de declaraţii le iniţiale din perioada independenţei, este 
mai restrictă sau conservativă, determinând numeroase proteste ale comunităţilor 
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minoritare. Recunoaştem aici confruntarea a două tipuri de identităţi : cea naţională 
- ucraineană şi cea regională - locală a minoritari lor. 

În România, legislaţia în domeniul învăţământului a evoluat de la obiectivele 
comunismului-naţional, din vremea lui Ceauşescu, la legea învăţământului nr. 84 
din 1 995.  Aceasta era apreciată de opoziţia de atunci, ca una restrictivă şi 
conservativă. Din perspectiva minoritarilor, ea a fost modificată de noua putere 
prin ordonanta nr. 36  din 1 997, care pennite grupurilor minoritare învăţământul şi 
educaţia de toate gradele. 

În ciuda unor diferenţe de fonnulare, am putea spune că actualele legi ale 
învăţământului, din Ucraina şi din România, consideră învăţământul prioritate 
naţională în mod declarativ, pentru că în fapt el este subfinanţat în cele două state, 
compromiţând sensul refonnei din acest domeniu dinamic. În timp ce în Ucraina 
procesul este în general centralizat, în România, din acest an, o parte a pachetului 
pol itici lor educaţionale a trecut, în baza autonomiei, pe seama comunităţilor locale în 
mod concret, de la finanţare şi până la alcătuirea curriculum-ului educaţional. În ceea 
ce priveşte obiectivele legislaţiei învăţământului din cele două ţări, în ciuda unor 
asemănări care afinnă că idealul educaţional este b�t pe valorile umaniste şi ale 
democraţiei, care trebuie să contribuie la păstrarea identităţii naţionale, în actuala 
lege din Ucraina şi în legea 84/ 1995 din România nu se vorbeşte prea mult despre 
conservarea identităţilor locale, regionale ale minoritarilor. Acest fapt, în România, a 
fost depăşit de ordonanţa 36/ 1 997. 

Aşezate pe temeiul posibil ităţii organizării învăţământului privat ş i  de stat, 
cele două legi vorbesc despre multiculturalitate, despre valorile democratice, 
despre europenism, dar se despart în ceea ce priveşte posibi l itatea desfăşurării 
învăţământului rel igios în şcoală. În România, aceasta este normativitate, parte 
componentă din curriculum, în timp ce în Ucraina este opţionalitate, rel igia nefiind 
inclusă ca discipl ină şcolară. 

În ceea ce priveşte l imba de desfăşurare a învăţământului, în articolul 7 din 
legea ucraineană se introduce o prevedere restrictivă, care spune că "Învăţământul 
se desfăşoară în l imba ucraineană". Aceasta din unnă este o lege organică, la 
îndemâna puterii politice de la Kiev, în timp ce în art. 8 al Legii învăţământului din 
România, modificat de ordonanţa 361 1 997, se spune că "învăţământul se desfăşoară 
în limba română, în l imbile minorităţilor naţionale, precum şi în limbi de circulaţie 
internaţională" . Prin paragraful al doilea al art. 8 din această lege este garantată 
funcţionarea formaţiuni lor, claselor şi unităţilor cu predare în l imbile minorităţilor 
naţionale; la paragrafele 4 şi 5 ale aceluiaşi articol se menţionează faptul că 
documentele şcolare oficiale se întocmesc în limba română, în timp ce celelalte 
înscrisuri şcolare şi un iversitare se pot face şi în l imba de predare. 

În legea românească, la art. 1 0  modificat, se vorbeşte despre organizarea reţelei 
şcolare cu sprij inul administraţiei publice locale şi în concordanţă cu dinamica 
demografică. Legea românească este mai pennisivă la învăţământul alternativ (art. 
1 2, art. 1 4  ), în care sunt implicaţi atât factori locali, cât şi alţi factori interesaţi. 
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Prezenţa elementelor identitare în planurile ş i  programele de învăţământ din 
Ucraina este mai consistentă decât elementele similare din legislaţia românească. 
Astfel, descoperim în Recomandările metodice pentru profesori pentru anul de 
studiu / 999/2000, apărut în "Kraiova Osvita" nr. 2911 999, că profesorii de l imba 
ucraineană sunt chemaţi "să fonneze în şcoală" o personalitate cu "conştiinţă 
naţională şi bogată spiritual", l imbii şi l iteraturii ucrainene fi indu-i acordate 8 ore 
pe săptămână în planul de învăţământ, la care se adaugă şi faptul că un număr mare 
de ore se acordă l iteraturii ţinutului natal şi lecturi i extraşcolare . 

În şcolile cu predare în l imba română, l imba ucrainenană trebuie să contribuie 
la fonnarea "conştiinţei de sine a elevilor", să "dezvolte şi să cimenteze la elevi 
respectul faţă de l imba ucraineană ca l imbă a statului - a Patriei lor" (p. 3-4). 
Istoria şi dreptul, în confonnitate cu aceleaşi recomandări, trebuie să-şi propună de 
asemenea fonnarea conştiinţei naţionale (p. 5) .  Pentru împlinirea acestui obiectiv, 
alături de istoria Ucrainei este introdusă şi istoria ţinutului  natal, obiective simi lare 
urmărind şi predarea istoriei poporului român. În planul de învăţământ a fost 
cuprinsă şi disciplina Civilizaţia ucraineană (care se predă câte o oră pe săptămână 
la clasele I-XI), care îşi propune şi ea "dezvoltarea conştiinţei naţionale a tinerei 
generaţi i" (p. 8, K.O.). Obiective apropiate unnăreşte şi predarea geografiei Ucrainei 
la clasele VI-X. 

Preocuparea pentru deschiderea către europenism a celor două legislaţi i ale 
învăţământului din Ucraina şi România se reflectă prin posibil itatea introducerii 
l imbi lor de circulaţie internaţională: engleza, franceza, gennana etc. Dacă în 
recomandările amintite sunt formulate obiective relativ asemănătoare cu cele din 
metodologi ile româneşti pentru l imbile engleză şi franceză, la l imba germană ca 
element al identitarismului şi relaţiei speciale a Ucrainei cu spaţiul german, 
profesorilor li se propune să predea teme de genul Ucraina şi ţările germanofone. 
Prin aceasta. se urmăreşte, după cum subliniază autori i ,  dezvoltarea capacităţilor şi 
abil ităţi lor necesare, astfel încât elevii  să poată să prezinte în această limbă "istoria 
Ucrainei, personalităţile ei, cât şi a purta o discuţie despre ţara lor." (p. 6, K.O.) 

Însumând orele d iverselor discipline, cuprinse în programele şcolare, sesizăm 
două aspecte: 

1 .  Numărul mare de ore cuprinse în programul şcolar ucrainean, până la 40 
pe săptămână în şcolile româneşti sau ale altor minorităţi naţionale, în 
timp ce programa românească prevede un număr cuprins între 25 şi 35  de 
ore Ia ciclurile gimnazial şi l iceal şi maxim 25 de ore la ciclul primar. 

2. Ucraina fiind un stat tânăr, ale cărui instituţii se consol idează în timp, 
acordă - prin programele şcolare - mai mult de 1 /3 din orele de studiu 
elementelor identitare sau naţionale. 

Dacă legislaţia ucraineană în vigoare şi normele metodologice aplicate sunt 
compatibile în bună măsură cu cele europene, constatăm - studiind presa regională 
şi locală - că din partea diriguitorilor învăţământului ucrainean se fac eforturi 
pentru întărirea identitarismului naţional în defavoarea multiculturalităţi i şi existenţe i 
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grupuri lor minoritare, prin introducerea, în dezbaterea publ ică, a patru variante 
succesive, privitoare la  Concepţia învăţământului naţional pentru minorităţile 
naţionale din Ucraina. 

Acest document este unanim criticat de reprezentanţii tuturor minorităţi lor 
naţionale din Ucraina. 

În mod conclusiv, putem afirma că evoluţia proceselor europene trebuie să-i 
determine pe pol iticienii de la Bucureşti şi Kiev să înţeleagă că n ici izolaţionismul 
nici internaţionalismul, nici multilateral ismul, nici unilateralismul nu sunt direcţii 
de acţiune care să servească devenirea europeană a ţărilor lor. Această devenire 
trebuie văzută ca o aspiraţie spre o nouă identitate, cea europeană, dar nerenunţând 
la specificul naţional şi multiculturalitatea societăţilor română şi ucraineană. 

Ă. la recherche de 1 'identite nationale en Roumanie et Ukraine 

(Resume) 

L'article pn!sente l 'evolution du phenomene de la definition de l ' identite nationale en 
Roumanie et Ukraine, du point de vue de la reforme de I ' enseignement dans ees pays, apres les 
transformations detenninees par la chute du rideau de fer. Dans la perspective des valeurs 
fondamentaux de Ia civil isation europeene (le christianisme, le pluralisme, I ' individualisme et le 
regne de la Joi), I ' auteur constate des differences entre les Icgislations et les programmcs 
d' enseignement nationaux de ces deux pays, en observant que dans la Roumanie la Iegislation 
d'enseignement est plus permissive en ce qui concerne l'enseignement altcrnatif. 

Marian Olaru 

PRESA DIN JUDEŢUL SUCEAVA, 1996-1999. 
ŞANSELE SCHIMBĂRII 

Moto: 1 .  "Numai schimbarea e�te statornică". (Arthur Schopenhauer) 
2. "Cât bine a făcut în lume, nu cât zgomot a făcut este măsura 

după care se judecă orice putere.'' (Alexandru Ylahută) 

Din spectrul publicistic al judeţului Suceava (cotidiane, reviste 
culturale/cultural-l iterare, literare, şti inţifice, profesionale) în cercetarea noastră am 
optat pentru două cotidiane: 1. "Crai nou", cotidian independent, înfiinţat la 
23 decembrie 1 989. Este editat de Societatea Comercială de Presă şi Editură "Crai 
nou" S.A. Redactor-şef: Ion Paranici; de la I l  august 1 998, Dumitru Teodorescu. 
Redactor-şef adjunct: Ion Nedelea. Format: 0,30 x 0,42 cm, 8 pagini ; de la 
1 noiembrie 1 998, îmbunătăţit, cu 12 pagini. Are în sumar, lunar, Mesagerul 
economic al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Suceava. Din aprilie 1 997, 
include în paginile sale Mesagerul autorităţii publice locale, cu periodici tate 
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b i lunară, îngrijit de Dumitru Teodorescu. Periodic, publică şi Curierul meşteşu
garului. Tiraj : 1 4  000 exemplare, majoritatea reprezentând abonamente. Pătrunde 
zi ln ic  în mediul rural cu I l  000 exemplare (Stulpicani ,  500 exemplare/zi), restul 
difuzându-se în urban. "Crai nou" nu trece decât ocazional graniţele judeţului 
Suceava. 2. "Monitorul de Suceava", cotidian local, editat de Trustul de Presă 
Nord-Est Medianet. Format: 0,30 x 0,42 cm, are 24 de pagini şi o structură 
modernă (Eveniment local; Eveniment naţional,· Interviu; Economic; Financiar; 
E\·eniment internaţional; Mozaic; Editorial; Opinii; Opinii-scrisori; Carnetul zilei; 
Programe TV; Sport; Mică publicitate; Eveniment local şi naţional). Director: 
Dragoş Cal iţoiu. Redactor-şef: Romulus Nicolae. Redactor-şef adjunct: Tiberiu 
Avram. Secretar general de redacţie: Irene Dumitriu. Tiraj :  8 000 de exemplare. 
Distribuire, prin difuzori : 80% în oraşe, 20% în satele judeţului .  Nici "Mon itorul de 
Suceava" nu depăşeşte, decât ocazional, graniţele judeţului. 

Materialul cercetat acoperă perioada: septembrie 1 996 - august 1 999, şi 
.:uprinde, preponderent - editoriale, analize, comentarii ,  interviuri, scrisori , opini i ,  
reportaje, anchete, rapoarte statistice, note şi însemnări, sondaje de opinie. Acestea 
reprezintă un spectru socioprofesional larg: ziarişti, analişti politici, scriitori, 
profesori. cercetători, sociologi, jurişti, medici, artişti, l ideri politici, min iştri, 
parlamentari, funcţionari din administraţia publică centrală şi locală, oameni de 
afaceri, personal ităţi ale vieţii politice din Occident aflate în vizită în Bucovina, 
oameni simpl i din societatea civilă (în cal itate de petenţi sau intervievaţi). 
Problematica materialelor cercetate vizează evenimente politice majore, politici şi 
strategi i ,  instituţii ale statu lui de drept, clasa politică, proiecte de mare importanţă, 
fenomene sociale, mentalităţi, discursul politic şi discursul public, în contextul 
real ităţi lor locale, regionale şi naţionale. 

1. Paradigma "schimbării". După căderea "Cortinei de Fier" din Europa, în 
România au existat două momente de "unitate voliţională şi acţională" între 
societatea civilă şi clasa pol itică. În primele luni de după decembrie 1 989, mentalul 
social românesc se caracteriza prin entuziasm general (nedefinit, nedirecţionat, însă 
foarte putern ic). Români i, după prăbuşirea exterioară a "omului de piatră", ofereau 
multă energie şi lealitate unei noi autorităţi, unei noi clase politice, care pentru unii 
apărea chiar într-o "dimensiune mesianică". Această stare de spirit, favorabilă 
schimbării, nu a fost direcţionată de către clasa politică - în pofida unor real izări ce 
nu pot fi tăgăduite - spre obiective concrete, spre idealuri clare. Treptat, ea s-a 
consumat prin "succese" ieftine, prin acceptarea unei "mite" sociale (reducerea 
săptămâni i  de lucru, creşterea iresponsabilă a salari ilor, amnistie nejustificată, 
înapoierea "părţilor sociale" depuse înainte de 1989 la fondul de dezvoltare a ţării) . 
Datorită limitelor guvernanţilor, români i  şi-au consumat entuziasmul revoluţionar 
în direcţii nefavorabile, ratând "o posibilă revenire istorică". În pofida unor atuuri 
mult fluturate o vreme ( l ipsa datori ilor externe, calitatea forţei de muncă, poziţia 
geopol itică şi geostrategică a ţări i ,  simpatia cu care, brusc, la un moment dat ne 
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privea iarăşi Occidentul), timp de şapte ani, românii au simţit cum "visul 
revoluţionar" devine, prin lentoare şi  amânări succesive, tot mai confuz şi  
inaccesibi l .  Starea de spirit nu mai era una a entuziasmului, ci  una a "descurajări i şi 
a dezamăgirii" . Această stare a mentalului social s-a consolidat ş i  menţinut până în 
octombrie - noiembrie 1 996, când o "sintagmă aparent banală", un slogan electoral 
avea să retonifice mentalul românesc. Prin sloganul "Yotaţi schimbarea!", fosta 
opoziţie îi invita pe români să aleagă exact ceea ce le-a l ipsit timp de şapte ani .  
Acesta a avut capacitatea să  le creeze români lor impresia că  trecerea spre o 
societate democratică viabi lă este, în sfârşit, posibilă. Acompaniamentul electoral 
al acestui slogan era alcătuit d intr-un "fond utopic" de promisiuni foarte îndrăzneţe, 
împănat cu date şi cifre exacte ( 1 5  000 de specialişti, Contractul cu România, 200 
de zile, sume fabuloase recuperate din economia subterană, sprij inul masiv al 
marilor famil i i  politice din Occident), având darul de a face credibi le promisiunile. 
În acest nou moment astral ,  mentalul social românesc se afla iarăşi sub semnul 
optimismului ,  al încrederii 1 • 

În "rumoarea mediatică" a momentului 1 996, "teribila foame de schimbare'' a 
bucovineni lor era satisfăcută din plin. Simpla re1ectură a discursului electoral care îşi 
propunea fără rezerve "managementul speranţei umane" spre a conduce România în 
familia comunităţii europene este grăitoare: - "siguranţa unei vieţi normale", "muncă 
cinstită, salarii cinstite, preţuri cinstite"; - "nu doar bunăstarea naţiunii, ci şi preţuirea 
gândiri i ei"; - "Toţi vorbim de schimbare, toţi visăm schimbarea, dar nu facem nimic 
pentru a o obţine, nu ne asumăm nici un fel de responsabil itate a schimbării"; -
"degeaba am eu cât am, dacă în jurul meu e sărăcie şi disperare"; - "este important să 
nu risipim ceea ce am câştigat până acum, să ne corectăm erorile şi să asigurăm un 
ritm susţinut procesului de refonnă şi modernizare a ţării"; - "Vă place cum trăim? 
Daţi-ne şansa să schimbăm viaţa în bine !"; - "inteligenţa oamenilor este principala 
resursă a României"; - "Noi suntem duşmani i  sărăciei şi ai corupţiei !  Daţi-ne şansa 
să o demonstrăm!"; - "alături de noi există şansa schimbării": "o schimbare pentru a 
trăi mai bine, care să asigure stabilitatea ţării"; - "Toată corupţia, hoţia, traficul de 
influenţă, care ne-au năpădit ca buruienile, în aceşti an i sunt rezultatele votului 
nostru. Că nu s-a dus ţara pe un făgaş mai bun, că cinstea nu a fost la locul ei, că 
dreptatea a fost dată la o parte, toate acestea vin din felul în care noi am votat în 
1 992. Să votăm altfel şi vom trăi altfel !"; - "Prin implicare în schimbare ajungi la 
bunăstare"; - "noi suntem şansa schimbării în bine"; - ,.oferte riguros fundamentate, 
realiste", pentru a contracara "tactica pământului pârjolit" şi "haosul organizat 
perfect"; - "linişte ş i  belşug"; - "nu ne mai putem pennite să irosim încă patru ani în 
certuri şi hărţuieli politice sterile"; - " . . .  a trecut vremea uri i .  . .  Noi nu am venit la 
putere pentru a ne răzbuna, ci pentru a îndrepta lucrurile care merg rău. Nu vom 

1 Daci an Tudose, Două şanse ratate ale românilor, în ,.Monitorul de Suceava", IV,  64 (7 1 9) ,  
1 9  martie 1 998, p.9A. 

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



300 Comunicările conferinţei din 20-22 septembrie 2000, de la Rădău!i 22 

distruge, ci vom continua să construim. Nu voi tolera necinstea. nu voi tolera 
violenţa, nu voi tolera abuzul"2. 

2. Sfârşitul perioadei de graţie acordate noi i puteri, autoproclamată şi chiar 
considerată de către un segment important al societăţii civile "singura forţă 
democratică" a ţări i , marchează însă o nouă prăbuşire a speranţei ş i  optimismului 
românilor. Incapabilă "să gestioneze creditul total" pe care i 1-a oferit societatea 
civi lă, noua guvernare îşi afişează slăbiciunile în a declanşa în mod real 
reconstrucţia societăţii româneşti pe baze democratice3 şi "o revoluţie morală" 

posibi lă, necesară şi sperată cu câţiva ani în urmă. 
Coal iţia realizată după alegerile din 1 996 pe alte principii (după modelele 

occidentale consacrate) şi urmărind înlocuirea raporturilor hegemonice cu un 
parteneriat în cadrul unui proiect comun (reforma) traversează momente de criză 
prelungită4. Lipsa unui precedent istoric în politica de coaliţie, protocolul vag de 
colaborare, carenţele din relaţiile de "cooperare competitivă", aversiunile dintre 
parteneri, proasta comunicare, listele de priorităţi reformiste diferite, diversitatea 
doctrinară şi organizatorică a formaţiunilor politice de la guvernare, rigid itatea şi  
aroganţa în relaţi i le cu parteneri i, l ipsa practici i  negocierii şi a compromisului onest 
dereglează dinamica politică şi îi exasperează pe cei care aşteptau miracole după 
momentul 1 996, neobişnuiţi să înţeleagă raporturi le pol itice ca pe o "negociere 
continuă"5 . 

Fără a vedea - dincolo de spectaculosul întreţinut - criza politică declanşată 
ca pe o catastrofă, şi presa suceveană sancţionează drastic clasa politică aflată la 
putere, demitizându-i imaginea: "o anumită inconştienţă"; "cinismul unor l ideri 
politici", "l ipsa unei strategi i politice, inconsistenţa altora", "l ipsa de ordine şi 
ignorarea ideii de autoritate"; divizarea clasei politice sfidând "mitul unităţii 
românilor", "compromisul, conivenţa diabolică, spiritul de gaşcă", "interesele 
dubioase", "algoritmul care înseamnă a promova impostura, nepotismul în 
detrimentul competenţei şi experienţei în domeniu"; "ţara are nevoie de oameni 
tineri, competenţi şi cu mult bun simţ" etc. Un fragment dintr-un astfel de material 
trebu ie reţinut şi pentru accentele sale moral-umane, consonante cu starea de spirit 
a 23 de mi lioane de "clăcaşi ai comunismului": "Tot acest teatru pune sub povara 
îndoieli lor una . dintre marile speranţe legate de acest guvern policolor, aceea care 
vizează învierea unei virtuţi: disponibil itatea mai multor români deştepţi de a-şi  

2 Vezi "Crai nou'", VI I ,  1 708,3 septembrie 1 996 - VII ,  1 763, 19  noiembrie 1 996, passim. 
·' Ibidem. 
� Adrian Ciotlâncă. Coaliţia şi reţetele ei, în "Monitoru l .  . .  ", IV,  1 5  (670), 2 1  ianuarie 

1 99R,p.6B: ldem, Unde dai şi unde doare, IV, 1 2  (667), 1 7- 1 8  ianuarie 1 998, p.8A; Emanoil  Sbârnea, 
U11 lider politic depăşit de vremuri, ibidem, IV,  I l  (667), 1 6  ianuarie 1 998, p.6B. 

5 Florea loncioaia, Guvern slab, reformă in forţă, în "Monitorul . . .  ", IV, 14 (669), 20 ianuarie 
1998, p.6B: Constantin Ciochină, Rigiditatea PNTCD provine din aroganţă şi bătrâneţe, ibidem, IV. 
15 (670), 2 1  ianuarie 1998, p.2B; Doina Cristea, Cartea democraţilor: totul sau nimic, ibidem, IV. I l  
(667), 1 6  ianuarie 1 998, p.6B. 

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



23 Comunicările conferintei din 20-22 septembrie 2000, de la Rădăuti 30 1 

sincroniza eforturile, în condiţiile divergenţelor de idei, pentru realizarea unui 
obiectiv comun". Scopul mesianic, acela de a salva România, ar trebui "să inducă 
în miniştrii noştri un elementar simţ de echipă". Vechiul regim "a avut şansa 
istorică de a pune temeli i  sănătoase vieţii politice româneşti pe care nu a ratat-o, c i  
a sabotat-o sistematic. Actuala coaliţie are şansa de a demonstra că 
ind ividualismul, partinismul, meschinăria pot fi date la o parte pentru salvarea 
colectivă. Cum să-i convingem să nu o rateze? Oare disperarea unei naţiuni întregi 
nu este un argument suficient?"6 

Un argument convingător, dar, din păcate nu şi suficient, I-ar putea constitui 
şi migraţia inteligenţei - fenomen general în lume, dar îngrijorător în România 
prin proporţii le crescânde după 1 996: "pe nimeni nu alannează faptul că din ţară 
pleacă foarte mulţi oameni cu pregătire, cândva profesionişti marcanţi în domenii le 
lor de activ itate, azi nişte umbre rătăcind printre ruinele unui dezastru ( . . .  ) Care să 
fie mecanismul sofisticat ce face din belşug pagubă, care să fie maşina infernală, ce 
transformă pâinea în piatră? ( . . .  ) Nimeni nu-şi părăseşte locul decât dacă trăieşte 
rău. De ce trăim prost într-o ţară care ar avea mult mai mult decât altele? Poate 
numai de aceea că gândim prost, muncim prost şi alegem prost ( . . .  ) din cauză că 
fiecare aşteaptă ca cineva să ne facă ordine în propria societate; din cauză că 
nimeni nu vrea ca o schimbare să pornească tocmai de la persoana sa; din cauză că 
c mai uşor să distrugi decât să faci; din cauză că e mai uşor să aştepţi decât să te 
zbaţi, şi din multe alte cauze de care ar trebui, poate, să ne jenăm"7 . 

3. "Fuga după Europa". Spulberarea miturilor tranziţiei "originale" din 
România. O temă aprinsă de dezbatere intelectuală asupra identităţi i civil izaţiei 
româneşti ocupă multe pagini şi în presa suceveană, gravitând, mai ales în jurul 
ideii de integrare europeană a României .  Din "tendinţă pol itică" şi "vis naţional" cu 
o vechime de aproape două secole la noi, "fuga după Europa" a devenit în doar doi 
an i o adevărată obsesie transformată, în cele din urmă, într-o "sintagmă obosită"� . 
Ca şi alte tendinţe şi aspiraţii exploatate propagandistic şi primind consistenta unor 
veritabile mituri (mitul investitorului strategic, m itul l iderului regional creator şi 
furnizor de stabilitate, mitul "despotului  luminat" şi al "bunului păstor", de ta l ia 
unui Vaclav Havel al Balcanilor, mitul (auto)victimizării şi al "grelei moşteniri", 
mitul "sacrificiului conducătorilor''), "fuga după Europa" i lustrează caracteru l 
dăunător al "manipulării prin mituri"9• După cum, în clipe dificile ale istoriei 

� Ionel Oancea, Reforme. macroslabilizări, mentalităţi, în "Monitoru l .  . .  ", IV, I l  (667 ) .  1 6  
ianuarie 1 998,  p .6B . 

7 Casian Balabsciuc, Dntmul către nicăieri, în "Crai nou", IX,  2254, 28 octombrie 1 998. p. 1 -4 :  
Eugen Simion, Societatea românească are nevoie de elite în toale domeniile . . . .  , în  "Monitoru l .  . .  " ,  
IV.  1 65 (8 1 9), 17 iul ie 1 998, p. SA. 

K Adrian Dinu Rachieru, "Reinventarea " Europei (/), în "Crai nou". VI I I ,  1 8 1 2 , 1 fcbruari� 
1 997, p . l -2.  

'! Alexandru-Florin Platon. Istoria şi  miturile ei, în "Monitorul .  . .  ", IV,  1 35 (789), I l  iunil: 1 99!1, 
p. 68; Daci an Tudosc, Obsesia integrării europene, ibidem, IV, 1 07 (762), 9-1 O mai 1 998, p. 1 5/\. 
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naţionale, "aşteptam trupe veneţiene care să ne scape de turci, sau după cum 
aşteptam americanii să ne scape de ruşi, tot aşa aşteptăm azi ca «mesagerii 
Occidentului» să ne vestească primirea României în U.E. şi NATO, sperând că 
astfel ne vom rezolva toate problemele" 10. 

Sesizând nocivitatea "manipulării prin mituri", "procedeu vechi ( . . .  ) şi piesă 
de bază în arsenalul tuturor demagogilor şi veleitarilor politici"1 1 , şi presa 
consideră că "fidel itatea faţă de ideea integrării rămâne o vorbă goală., pol iticienii 
Î'ltrecându-se în a cultiva populismul şi conservatorismul", ignorând "efortul 
naţional de proporţii, cu sacrificii ( . . .  ) pe măsură, legate de viaţa noastră de zi cu 
zi" şi că întreprinderea necesită "o abordare realistă şi eficace", reclamând "un 
s imbol, un lider nu doar conştient şi responsabil, dar şi capabil să sanctifice o idee 
în mintea majorităţii românilor" 12: ieşirea noastră din starea de minorat şi intrarea 
decisivă în modernitate. 

Analiza la rece a piedicilor integrării, sintetizate într-un text-reper, spulberă, 
cel puţin pentru o vreme, acest mit. Aceste piedici ar fi: a) Contrar majorităţii 
sloganurilor de zi cu zi, români lor le este frică de capitalism [cuvânt extrem de rar 
întâlnit în discursul politic românesc] . Clasa managerială "de stat" face tot posibilul 
pentru a elimina concurenţa directă pe pieţele internaţionale, ca şi venirea 
capitalului străin, care i-ar pune în umbră calităţile. Oamenii simpli sunt speriaţi de 
posibi la neadecvare la nevoile tehnologice sporite. Într-o zonă a ţării (cea 

"balcanică") s-a instalat "o cultură a nemuncii", "descurcăreţii" fiind mai apreciaţi 
decât oameni i  de valoare. Opoziţia/rezistenţa la schimbare este imensă şi în 
contradicţie cu dorinţa tuturor "de a ajunge într-o Europă unde munca şi valoarea 
sunt sacre". b) În economie domină calificările de tip ingineresc, cele legate de arta 
unor tipuri complexe de afaceri fiind extrem de slab reprezentate (finanţe, bănci, 
exporturi complexe). c) Nici un guvern postdecembrist nu a avut o politică 
industrială sau comercială coerentă, bazându-se pe "cârpeli" şi "amânarea continuă 
a crizelor", conservatorii impunând "compromisul restructurării înainte de 
privatizare şi aruncarea de bani în vânt". d) Birocraţia de stat este extrem de 
conservatoare şi deseori incompetentă, o fortăreaţă de netrecut pentru oameni i  de 
mare valoare. e) Reprezentarea externă este ineficientă, România fiind un foarte 
slab partener de comunicare economică pe proiecte concrete. f) În România nu 
există o şcoală economică adevărată., ci o maşinărie conservatoare de scos d iplome 
pe bandă rulantă; puţinii  specialişti pleacă sau se orientează spre sectorul privat de 
prestigiu. g) Biserica, sistemul de învăţământ (dar şi alte instituţii) sunt factori de 
frânare sau vinovaţi de indiferenţă faţă de stagnare. h) Societatea civi lă, cu excepţii 
notorii, este apatică., automulţumitoare şi mai mult orientată spre exterior. În aceste 

10 Daci an Tudose, art. cit. , ibidem, p. ! SA. 
1 1 Alexandru-Florin Platon, art. cit. , ibidem. Vezi şi Pavel Luccscu, Mitul integrării României 

în NATO, în "Monitorul . . .  ", IV, 1 08 (822), 2 1  iulie 1 998, p. 68. 
12 Pavel Lucescu, România faţă in faţă cu Europa, ibidem, IV, 1 07 (762), 9-10 mai 1 998, p. 6A. 
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condiţi i, "există toate şansele ca marile structuri sociale din România să rămână 
neschimbate încă foarte mulţi ani de acum încolo şi visul integrării europene şi al 
câştigării unei minime demnităţi, de popor civil izat, să nu fie decât o h imeră"1 3 • 

4. Suceava. Paşi "sub semnul dorinţei de schimbare". Mai lucidă şi mai 
departe, deşi nu în toate sectoarele vieţii ei sociale, de febra unui anume "delir 
regional" 1 4, mai sensibilă la nevoia unui "metabolism firesc" construit printr-o 
"strategie de grup" 1 5, "coerentă, cu l ini i  de avansare clare"16, Suceava îşi propune 
"un model de conlucrare constructivă" prin apropierea competenţelor profesionale de 
forţele politice. Paradigma acestei "conlucrări constructive" se conturează, începând 
din decembrie 1996, mai simplu, dar cu mai multă claritate: impl icare organizatorică: 
responsabi l itate, cinste şi corectitudine faţă de oameni; implicare în continuarea 
lucrurilor bune începute; îmbunătăţirea programelor de dezvoltare economico-socială 
pentru fiecare local itate; amplificarea documentaţiei pentru lucrările mari ce 
interesează locuitorii judeţului (drumuri, introducerea apei curente şi a gazului 
metan, reţele electrice şi de comunicaţii); o mai bună cooperare cu regiile autonome 
şi consil i i le locale; transfonnarea consiliului judeţean şi a comisii lor acestuia într-un 
autentic "sediu de parteneriat" pentru consilii le locale, primării, inspectorate 
teritoriale, direcţii de specialitate, regii şi societăţi comerciale, corpuri de control şi 
sindicate; o administraţie implicată economic şi social în rezolvarea problemelor 
oameni lor printr-un "profesionalism administrativ mai presus de politică"; o politică 
a resurselor umane adecvată şi adoptarea unui "nou alfabet" al relaţiei dintre cetăţean 
şi autoritatea locală1 7 •  Pentru ca acest model al "conlucrării constructive" să poată fi 
cunoscut, pe fondul unei "fonnidabile nevoi de comunicare între segmentele Puterii 
şi între ele şi cetăţean", apare, la 24 aprilie 1997, Mesagerul autorităţii publice 
locale, găzduit de cotidianul "Crai nou", care îşi propune să publice hotărâri le 
"legislativului" sucevean, să surprindă "pulsul vieţii administrative publ ice locale, 
specificitatea activităţii acestui important segment al existenţei sociale, să infonneze, 
să lămurească, să ofere cuvântul celor ce au de spus ceva în acest domeniu" 1 8 •  

Configuraţia acestei paradigme ş i  găsirea unei alte strategii de comunicare se 
impuneau cu stringenţă. În "fuga după Europa", pe de o parte, se abandonau "rapid 
şi necondiţionat valori care au făcut tradiţie şi au susţinut generaţii"1 9. Pe de altă 
parte, risipirea excesivă şi pătimaşă pe "altarul pol itici i" devenea contraproductivă, 

n Ibidem; vezi şi Daniela Macovei, Dezvoltarea judeţului. sub semnul provincia/ismului şi al 
dificultăţilor tranziţiei, în "Monitorul .  . . ", IV, 82 (737), 9 aprilie 1 998, p. 8 A. 

1 4  Adrian Dinu Rachicru , Judeţenizarea culturii e un pericol real, în "Crai nou", VI I ,  1 775, 
5 decembrie 1 996, p. l ,  3 .  

1 5  Ibidem; vezi ş i  Vasile 1 .  Schipor, Îndreptarea prin cultură, în "Crai nou" , VIII, 1 864, 
1 6  april ie 1 997, p. 1 .  

1 6  Nicolae Groza, De ce este ocolită Suceava de către investitorii străini serioşi, ibidem, VI I ,  
1 777, 7 decembrie 1 996, p .  2. 

1 7  Gavril Mâna, O administraţie implicată economic, ibidem, VII, 1780, 12  decembrie 1 996, p. 5. 
IM Idem, Nevoia de comunicare, ibidem, VIII , 1 870, 24 aprilie 1 997, p. 5. 
IY L.D. Clement, Patriotism şi răcoritoare, ibidem, VIII ,  1 794, 8 ianuarie 1 997, p .  3. 
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fascinaţia "marii politici" conducând la "o permanentă veghe şi pândă, o hărţuială" 

paral izantă, "strategi i  şi calcule d iabolice", toate în defavoarea omului de rând, 
întreţinând "lenea politică", discursul steril, politicianismul, obstrucţionând intenţia 
bună, promovarea unei legislaţii adecvate şi  stringente: "Oamenii aşteaptă ca 
pol iticul să fie sănătos, viabi l .  . .  Să-i ajute . . .  Lenea şi minciuna politică i-au aruncat 
în destu le i luzi i, încât nu le poate fi decât silă de ele"20• În această privinţă, presa 
întâmpină cu bucurie nedisimulată schimbarea: în locul "asperităţi lor între cele 
două vârfuri ale administraţiei judeţene ( . . .  ) noi, la Suceava, am găsit un l imbaj 
comun: datoria de a servi interesul cetăţeanului"2 1 • 

Începând cu februarie 1 997, în paginile presei din Suceava revine o altă 
problemă, subsumată "paradigmei schimbării" : cum ar trebui privită schimbarea în 
plan economic? lată un răspuns: "Printr-o hotărâtă şi competentă ieşire din lentoare, 
din tradiţionala noastră încetineală ce trebuie înlocuite cu o angajare fermă, hotărâtă 
de aplicare a legilor şi exigenţelor economiei de piaţă, prin concentrarea principalei 
atenţii câtre nivelul microeconomic, unde poate şi trebuie să se manifeste efectiv 
l ibera iniţiativă, inteligenţa, priceperea, competenţa ( . . .  ) Principala scădere de până 
în 1 996 - perioadă în care s-au facut şi lucruri bune - o reprezintă căutarea, în 
principal, a unor formule de schimbare macroeconomică". Prin acest proces dirij ist, 
s-au creat tot felul de "organizaţii diriguitoare" la nivel central care s-au încurcat 
între ele, acestea au fost costisitoare, iar în spatele lor s-au dezvoltat corupţia, 
evaziunea fiscală, economia subterană. Pentru dinamizarea schimbării, nevoia 
urgentă a momentului devine "descătuşarea factorului economic autohton" prin 
mecanisme diverse (de Ia înlăturarea monopolului proprietăţii de stat până la 
orientarea învăţământului, cercetări i  ştiinţifice, culturii către crearea unui sistem de 
valori subsumate imperativelor reformei)22• 

Având (dar dintr-o altă perspectivă, venind şi dintr-o dimensiune uitată, pe care 
o redescoperă treptat) convingerea că "Europa vi itoare presupune schimbarea de 
atitudini, de mentalitate"2\ receptivitatea faţă de alte modele ale tranziţiei este 
însoţită, în primul rând, de pragmatism: "o excelentă experienţă trebuie preluată de la 
ei [n.n. administraţia voievodatului Katowice], în ce priveşte autonomia locală. Este 
păcat să nu valorificăm lucruri bune, atât în ce priveşte legislaţia, cât şi exercitarea de 
fiecare cl ipă a actului administrativ. Noi mergem, practic, pe un drum pe care ei I-au 
parcurs în bună măsură. Putem lua ce e bine şi evita erori costisitoare şi cronofage"24 . 
În acest spirit este privită colaborarea cu Adunarea Regiuni lor Europene, după 

211 
Ion Paran ici ,  Lenea politică. ibidem, Vlll ,  1 795, 9 ianuarie 1 997, p. 3. 

21 Dumitru Teodorescu, Autoritatea publică, în căutarea autonomiei reale, ibidem, V lll ,  1 867 , 
19 apri l ie 1 997. p. 2. 

22 Alexandru Toma, Reforma economică nu este altceva decât o dinami:are a schimbării, 
ibidem, Vl l l ,  1 826. 2 1  februarie 1997, p. 4. 

2) Rodica Titu, Idealul educaţional generator de conştiinţă europeană, ibidem, VII I ,  1 96 1 ,  
2 septembne 1997, p. 5 .  

2 4  Gavril Mârza. Se pot evita erori costisitoare şi cronofage, ibidem, VIII ,  1 893, 29 mai 1 997, p .  5. 
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reuniunea de la Braşov a Asociaţiei Judeţelor Montane din România: "Accesul la 
lumea occidentală şi modernă, la informaţia atât de necesară dezvoltării economico
sociale şi schimbării mentalităţii" este un "câştig formidabil", oferind sprij in  în 
formarea tinerilor pentru o implicare cât mai responsabilă în viaţa publică şi în 
formarea de cadre de conducere în acest sector de activitate25. 

Cu convingerea sinceră că "dezvoltarea internă este adesea în mod decisiv 
determinată de numărul ş i  cal itatea relaţi i lor cu străinătatea", periodic sunt 
prezentate suceveni lor în Mesagerul autorităţii publice locale problemele şi stadiul 
relaţi i lor de colaborare şi/sau parteneriat cu regiunile Cernăuţi şi Chişinău, cu 
regiuni le Schwaben (Germania) şi Drenthe (Olanda), cu provincia Cuneo din nord
vestul Italiei, cu voievodatul Katowice (Polonia): "Nu putem prospera fără să ne 
facem cât rnai bine cunoscuţi, fără să învăţăm de la alţi i ,  fără să obţinem sprij inul 
lor, acolo unde e nevoie, fără să-I dăm pe al nostru, când e nevoie"26, iar şansa 
Bucovinei este, în principal, să prospere economic27. 

Înţelegând că modul cum va arăta România şi se va trăi aici în următorii ani 
depinde într-o măsură importantă de puterea şi iniţiativele locale28, în paradigma 
"schimbări i" din Suceava, potrivit materialelor de presă, discursul capătă treptat 
coerenţă şi consistenţă: - munca serioasă pentru schimbare şi nu "plângăcioase 
abordări apocaliptice" trebuie să ne călăuzească demersul; - "a trăi în realitate, dar a 
gândi în viitor este modul de gândire adecvat"; - construirea şi punerea în practică a 
unei strategi i complementare de căutare, comunicare şi convingere a virtuali lor 
investitori sau de dezvoltare a relaţi ilor cu cei veniţi deja; - întâmpinarea 
investitorilor străini  cu "o viziune optimistă şi dinamică" a zonei ; - un amplu proces 
de responsabil i:zare colectivă şi individuală, obţinerea unui consens negociat şi nu 
impus; - "să descoperim ce vrem noi de la viitor şi care este partea noastră de obol la 
această apropiere" de Occident29. În scenariu l  acestui "proces de responsabil izare 
�olectivă şi individuală" menţionăm înfiinţarea, la începutul lun ii februarie 1 997 a 
Miniparlamentului sucevean, gândit ca partener de dialog cu instituţiile statu lui şi 
şcoală a democraţiei, extrem de utilă generaţii lor mai tinere, schimbare dovedind 
începutul apropierii de înţelepciunea unui adevăr: "cine are tineret şi şi-1 apropie are 
viitor"30. Acest exerciţiu devine salutar deoarece nu de puţine ori "democraţia este 

25 ldem, N-aufost vorbe goale, ibidem, VIII ,  1 9 1 3, 26 iunie 1 997, p. 5 .  
2 �  ldem, Relaţiile externe. in expansiune, ibidem, VHI ,  1948, 1 4  august 1997, p.  5 .  
2 7  Dumitru Teodorescu, Şansa Bucovinei - să prospere economic, ibidem. VI I I . 20 1 _'l, 

1 3 noiembrie 1 997, p. 1-2. 
2H Sorin Moisă, Bani penlru dezvoltarea locală, in "Monitorul . . .  ", IV, 50 (705) ,  3 martie 1998,  

p. 38. 
2 �  Dorin Spineanu, Provinicia din 110i, in "Monitorul. . .  ", IV,  23 (678), 30 ianuarie 1 998 .  p. 6B; 

Dumitru Teodorescu, Ziduri vechi , ziduri noi . . . , în "Crai nou", IX, 2 1 98, I l  august 1 998, p. 5.  
30 ldem, Eu am mers cu ochii deschişi prin această regiune, ibidem, VIII . 1 969, 12  septembrie 

1 997 . p. 1 ,  3. 
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confundată Ia noi cu simpla existenţă de opinii diverse şi  divergente" fără a fi 
înţeleasă şi ca un "cadru de generare de soluţii mai bune şi de punere a lor în Iucru3 1 •  

5. "Lumea satului sucevean in pagini de ziar''. Amândouă cotidianele 
sucevene întreţin, uneori pagini întregi, care iau pulsul şi  radiografiază viaţa satu lui , 
un univers cu probleme specifice reclamând atenţie şi politici adecvate. deseori in 
cadrul unei "etnologii de urgenţă": - depopularea masivă şi îmbătrânirea; - sărăcia; 
.1gravarea rupturii d intre mentalităţi (în raport cu oraşul); - criza tinerilor intelectuali 
( medici, profesori); - pierderea tradiţii lor; - suspendarea căilor de comunicaţie cu 
vraşul;  - obstacole informaţionale (numărul scăzut de posturi telefonice ori 
irexistenţa acestora, calitatea precară a convorbirilor, costurile ridicate); -
recepţionarea unui singur post central de televiziune; - desfiinţarea librăriilor; -
fondul de carte învechit al bibliotecilor, care nu mai primesc sumele necesare înnoirii 
acestuia şi satisfacerii cererilor; - un învăţământ de "rangul al doilea"; - ziarele ajung 
greu, selectiv uneori şi preponderent pe bază de abonamente; - dificultatea accederi i 
oameni lor la servicii medicale corespunzătoare etc. Într-o anumită zonă a judeţului, 
.,a trăi la sat nu e numai ca şi  cum ai trăi pe o insulă inocentă, îndepărtată ( . . . ), dar, 
mai mult, e ca şi cum ai trăi în alt timp, în altă gândire, în altă ţară"32. 

Într-o altă zonă, mai favorizată, a j udeţului (montană, piemontană şi din j urul 
unor oraşe) acest univers are alte caracteristici,  alte ritmuri de viaţă şi de evoluţie: 
accesul la  confortul de oraş (apă curentă, gaz metan, căldură), resurse sporite, ritm 
înalt al construcţiilor, comunicaţii :  Şcheia, Frasin (comună "elveţiană"), Dumbrăveni 
(65 de societăţi comerciale, peste 300 de case construite în ultimii şase ani), 
M i l işăuţi, V icovu de Sus ("placa turnantă" a industriei româneşti de încălţăminte: 
23 de SRL-uri, 1 42 de asociaţii fami l iale), Suceviţa (peste 80 de case de vacanţă 
construite în ultimi i  ani), Sadova (nici o famil ie rară cel puţin un salariat; 20 de 
soc ietăţi comerciale, 15 asociaţii famil iale; una din cele mai bine conservate zone 
d in  punct de vedere al tradiţiilor), Fundu Moldovei (70 de societăţi comerciale), 
Şaru Domei ("Tirolul românesc" prin pitorescul aşezării), Doma Candreni (zilnic 
aici se îmbutel iază zeci de mii  de sticle cu apă minerală; "oameni bogaţi 
dintotdeauna"), Doma Arini (una din cele mai dezvoltate zone agroturistice; 
valorifică prin programe PHARE resursele locale), Vatra Moldoviţei (50 de vile 
construite de tineri în u ltimii doi ani, 30 de societăţi comerciale),Vama (cea mai 
prosperă comună, 1 00 de societăţi comerciale/50 de producţie; turism agromontan, 
birou local de turism, programe PHARE), Pojorâta (teatru de păpuşi, cinematograf 
în funcţiune, coruri, grup vocal), Volovăţ (anual, 40-50 de case noi, renumiţi 
crescători de animale, 35 de societăţi comerciale şi de producţie). Pentru această 
lume, neuitată din Bucovina, cuvintele Auricăi Câmpan, o ţărancă destoinică din 
Buneşti ,  sunt emblematice: "La noi,  oamenii sunt harnici, dar derutaţi din cauza 

31 Andrei Marga, Populismul este principala dificultate pe care o întâmpină democraţia la noi. 
interviu consemnat de Constantin Severin, în "Monitorul . . .", V, 8 1  ( 1 043), 8 aprilie 1 999, p. ?A 

32 Dan Lungu, La ţară. în exil, ibidem, IV, 46 (701 ), 26 februarie 1998, p. 68. 
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vremurilor tulburi pe care le trăim. Nu se lasă, însă, cu una, cu două, muncind care 
şi pe unde poate, că aici nu e ruşine mai mare decât să fii  în urma vecinilor tăi"33 . 

6. Presa suceveană. De la maniheismul agresiv spre normalizarea 
atitudinii. Într-o vreme când politicienii continuă să vadă în presă "un instrument al 
narcisismului" lor, sub teroarea audio-vizualului care oboseşte ochiul prin exces de 
imagine, ş i  presa scrisă "a rămas, în mare parte, dură, pătimaşă, orgolioasă şi 
poliţienească până la indiscreţie", şansele schimbării, câte mai există, vizează, ca 
necesară, şi cea de a patra putere în stat. Problematica acesteia în ziarele sucevene, 
mai despovărate de prezenţa unei tipologii excesiv cultivate în cea. naţională 
(ziaristul-poliţist, ziaristul-profet, ziaristul-politician, ziaristul-profesor), îi 
evidenţiază (cu zgârcenie, totuşi) carenţele: - lipsa de profesionalism; - prezenţa în 
posturi importante ale redacţiilor a unor ziarişti care îşi datorează background-ul 
profesional epocii de dinainte de 1989 şi care nu reuşesc să se adapteze standardelor 
actuale; - fluctuaţi ile conjuncturale ale unor "lideri de opinie" într-un spectru 
gazetăresc bogat; - oportunismul, l ipsa de scrupule, exclusivismul unor ,.mandarini" 
având rădăcini comune în presa aservită a regimului totalitarist şi egal itarist; -
dezinteresul pentru primenirea de substanţă a echipelor/oamenilor cu acces direct la 
decizie; - aprecierea ziariştilor nu după competenţe, ci în funcţie de maleabil itate, de 
dispoziţia de a se lăsa instrumentalizaţi şi manipulaţi. Toate acestea influenţează 

"voinţa reală de schimbare" în interiorul unui corp profesional de a cărui atitudine 
faţă de "schimbare" depind încă multe în România de astăzi şi viitoare, în general, şi, 
mai ales, în provincie. Paradigma "schimbării' în acest domeniu i111portant al 
societăţii civile reclamă, şi potrivit ziarelor sucevene, ca fiind necesare: - vocaţia 
jurnalistică; - temeinicia, adâncimea şi asiduitatea investigaţiei; - calitatea 
documentării; - soliditatea şi seriozitatea construcţiei argumentative; - amplitudinea 
uman-socială şi coloratura morală a tematicii; - sinceritatea în prestaţie, care să 
conducă la modificări, fie cât de mici, în raporturile etice din societatea civi lă, "atât 
de compromise în «lumea pe dos» a nesfârşitei noastre tranziţii"34; - promovarea 
tinerilor capabil i ;  - angajamentul democratic. În afirmarea şi consolidarea "relaţiilor 
de parteneriat" între politică şi societatea care să-şi cunoască nu numai drepturile, ci 
şi responsabil ităţile, prin abandonarea interesului pentru spectaculosul pol iticului şi 
evoluţia spre mari le dezbateri publice, în scopul realizării unei civil iza�i moderne, 
aceste resurse ar putea fi valorificate mai bine şi mai eficient. 

7. Concluzii. Paginile acestor cotidiane tind, frecvent, să devină veritabile 

"universităţi l ibere" (cum au mai existat în trecutu l Bucovinei) în spaţiul 
discursului publ ic al unui univers racordat la un alt tip de viaţă, de gândire, de 
acţiune. Ele, în bună măsură, nu consemnează doar o "cronică măruntă'' (în istoria 
unet provincii oarecare), nu se mulţumesc să fie simple radiografii sau reclame 

JJ Adina Caldăruş, Liana Săvescu, Comuna cu oameni buni - Buneşti, ibidem, IV, 1 44  (797). 
23 iunie 1 998, p. 6A . 

·'� Andrei Corbea, Preliminarii la o premieră, ibidem, IV, 98 (752), 29 aprilie 19�8. p. 68. 
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ademenitoare, ci comuntca experienţe (ca posibile modele într-o lume 
concurenţială), aduc ritmuri noi, incită prin soluţii ingenioase (nu de puţine ori), 
învaţă din perspectiva unei alte fi losofii a existenţei .  

În cercetarea materialelor din presa judeţului Suceava, am omis deliberat 
orice referire la câteva probleme importante, dintre care, în principal, două trebuie 
menţionate: tratatul cu Ucraina şi viaţa comunităţilor etnice. Am îacut acest lucru 
pentru că noi credem că cercetarea acestora trebuie real izată în cadrul unui proiect 
pe bază de parteneriat, cel puţin din trei unghiuri de vedere şi exclusiv cu 
mij loacele cercetării şti inţifice, apropi indu-ne, poate, şi istoria orală prin care să 
răzbată şi vocile oameni lor obişnuiţi, pe umerii cărora apasă mereu povara 
vremurilor şi care, în defin itiv, suportă costuri le "sacrificii lor istorice". 

Lucrând această temă, ne-a călăuzit statornic, mai presus de toate, un gând: să 
păstrăm, să consol idăm şi să lărgim "spaţiul cunoaşterii reciproce"35, după o veche 
şi bună rânduială din Bucovina. 

Die presse aus dem Kreis Suczawa, 1996 und 1999. 

Die Chancen der Verănderung 

(Zusammenfassung) 

Das Studium bezieht sich auf die Art und Weise, in der ein Grundproblem der rumănischen 
gegenwărtigen Gesellschaft in zwei bedeutenden Bukowiner Periodika .,wiederspiegclt" wird: . ,Crai Nou" 
und .,Monitorul de Suceava''. Das Studium enthălt sechs unterschiedliche Tci lc: 1 .  Paradigma der 
Verăndenmg. 2. 1:./ule der Periode des Heils; 3. Wettlauf in die Richtung Europa. 4. Suczawa. Schritte 
unter dem Zeichen des Ă1ulenmgswunsches, 5. Die Welt des Bukowiner Doifes in Zeitwlgsblăllern, 6. Die 
Presse aus Suczawa. Vom gewaltigen Maniheismus zur Haltungsnormalisierung. Das erforschte 
Material entspricht der Zeit zwischen dem September 1 996 und dem August 1 999 und enthălt 
vorwiegend Leitartikel, Analysen, Kommentare, Interviews, Briefe, Standpunkte, Berichte, 
Umfragen, statistische Berichtc, Noten und Aufzeichnungen. Ali diese Materialien gelten als ein 
gesellschaftl ich - berunichen Spektrum: Journalisten, politische Analisten, Schriflsteller, Professoren, 
Forscher. Soziologen, Juristen, Ărzte, Kiinstler, politische Fiihrer, Minister, Beamten der Offentlichen 
zentralen und lokalen Verwaltung, Geschăftsleute, in die Bukowina zu Besuch gekommene 
Personlichkeiten des politischen okzidentalischen Lebens, einfache Menschen aus der 
Zivilgesellschaft - alle als Antragssteller oder Interviewpamter wirkend. Die Problematik dcr 
erforschten Materialien bezieht sich auf bedeutende politische Ereignisse, auf Politik und Strategien, 
aur Jnstitutionen des Rechtsstaates, auf die politische Schicht, auf wichtige Projekte, soziale 
Phănomene, Mentalităten, auf dcn politischen und offentlichen Diskurs im Kontcxt der lokalen, 
regionalen und nationalen Realităten. 

Vasile /. Schipor 

�; Magdalena Laszi6-Ku1iuk, E"Cotica limitrofă - Studii comparate româno-ucrainenc. 
Bucureşti. Editura Kritcrion. 1 997, p. I l .  
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