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BUCOVINA ÎN ISTORIOGRAFIA FRANCEZĂ 
DIN ULTIMII ANI 

DIMITRIE V AT AMANIUC 

EDITORIAL 

Istoriografia franceză din ultimi i  ani numără puţini specialişti care intreprind 
cercetări în spaţiul geografic şi cultural carpato-pontic şi mai puţini care se ocupă 
anume de spaţiul geografic şi cu ltural bucovinean. Avem în vedere, comparativ, 
istoriografia germană. Situaţia îşi are expl icaţia sa. Universitatea germană din 
Cernăuţi pregăteşte în lunga perioadă a stăpânirii austriece câţiva specialişti în 
istoria Bucovinei, care se remarcă în plan european. Să alăturăm şi faptul că, de 
mai mulţi ani, funcţionează în Germania, la Augsburg, şi o instituţie, Bukowina
Institut, care îşi consacră activitatea exclusiv Bucovinei . Judecate în acest context, 
acele semnale care ne vin şi din istoriografia franceză se cuvine să fie neapărat 
remarcate prin mesajul lor şti inţific. 

Asistăm la demersul istoric din cele mai vechi timpuri şi până în zi lele 
noastre. Alain Ruze este, fără îndoială, reprezentantul acestei orientări .  Întreprinde 
cercetări la noi pe parcursul a mai bine de două deceni i .  Stă perioade lungi la Iaşi, 
unde stabi leşte ş i  legături de fami l ie, face cercetări in arhive, parcurge o 
bibl iografie impresionantă privind ţara noastră. Istoric de formaţie, cu o excelentă 
pregătire de special itate, tipăreşte lucrări fundamentale. Cea dintâi dintre e le, Ces 
Latins des Carpathes, o consacră continuităţi i române în nordul Dunării şi o 
t ipăreşte la Europarscher Verlag, Bern - Berl in - Frankurt/Ma'in - New York 
Paris - Wien, în 1989. Este tradusă şi în româneşte, Latinii din Carpaţi, în 1994. 
Cea de-a doua lucrare a sa, Vestiges celtiques en Roumanie. Archeologie et 
linguistique, se tipăreşte la aceeaşi editură, în 1994. Este premiată de Academia 
Română cu Premiul  "Vas i le Pârvan", în 1994. Sunt de menţionat şi comunicări le 
sale la congresele internaţionale, îndeosebi cele de tracologie ţinute la Sofia (1972), 
Bucureşti (1980), Rotterdam ( 1984), Constanţa - Mangal ia - Tulcea (1996). 

După cercetări le cu caracter general privind spaţiul geografic şi cu ltural 
carpato-pontic, Alain Ruze se orientează spre istoria Moldovei şi a raporturilor 
României cu Ucraina. La Moldova entre la Roumanie et la Russie, tipărită la Paris 
şi Montreal ( 1989), este o expunere istorică a Moldovei înainte de întemeierea ei, 
în 1359, până în zilele noastre. Istoricul francez i lustrează vicisitudinile prin care 
trece Moldova în cursul secolelor, stabi leşte permanent legătura cu provinciile 

"sreurs roumaines", Muntenia şi Transilvania, şi insistă asupra faptului că pe tot 
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6 Dimitrie Vatarnaniuc 2 

parcursul istoriei sale Moldova a format obiectul politici i anexioniste a vecin i lor 
unguri, polonezi, turci, austrieci şi ruşi .  Bucovina este prezentată ca o realitate 
istorică încă de la începutul acestui excurs istoric, altfe l  foarte documentat şi 
obiectiv. "De 5000 â 2000 avant J .C. - scrie istoricul francez - des peuplades 
pre-indoeuropeennes habiterent la Moldavie - Moldavie strictu sensu. Bessarabie 
et Bucovine et y developperent des magnifiques civil isations neolithiques". Ţara de 
Sus a Moldovei ocupă un loc important în acest excurs istoric. Anexarea ei de către 
Imperiul Habsburgic, în 1775, este, în opinia istoricu lui francez, un act imperialist, 
pus în apl icare pe căi d iplomatice, prin şantaj şi corupţie .  "Par la convention du 
7 mai 1775 - scrie Alain Ruze - trois departements moldaves - Cernăuţi 
(Cernowitz), Suceava et Câmpulung (Longchamp) - soit 10441 km2 et 70 000 
habitants (dant 56 000 Roumains) devenaient autrichiens: Suceava, l'ancienne 
capitale de Pierre Ier Muşat, d' Alexandre le Bon et d'Etienne le Grand, Radauts 
et Putna ou etaient enterres les princes moldaves, les celebres monasteres des 
XVe -XVle siecles (Sucevitsa, Moldovitsa, Voronetz, Humor). Toute cette region 
res:ut, de Vienne, la denomination de Bucovine". Alain Ruze trimite la cartea lui 
1. Ni stor, Istoria Bucovinei, în ediţia mai nouă· (Editura Humanitas, 1999), însă 
extinde informaţia şi la o serie de lucrări în l imba engleză, apărute între 1968 şi 1997. 

Excursul istoric asupra Moldovei este reluat de Alain Ruze în cartea sa 
Ukrainiens et Roumains (IX -XX siecle), cu subtitlul Rivalites Carpatho-pontiques, 
tipărită tot la Paris şi Montreal ,  în 1999. Istoricul francez prezintă rivalităţile dintre 
Ucraina şi România cu începere de la pătrunderea slavilor în spaţiul geografic şi 
cu ltural carpato-pontic şi până în zilele noastre. Acordă mare atenţie şi politici i  
mari lor puteri care urmăreau să-şi asigure controlul la  Dunărea de Jos. Sintetizează 
demersul său istoric în termen i fără echivoc: "Les conflits entre Ukrainiens et 
Roumains durent depuis que ces S laves sant arrives dans l'espace carpathique des 
Daces romanises - les autochtones de la region, ancetres des Roumains. [ . . . ] Le 
IW mi l lenaire, qui ne naîtra que le 1 er janvier 2001 se Ion le calendrier chretien 
etabli par Denys le Petit - moine roumain de Scythie Mineure, c'est-â-dire de 
Doubroudja, ce foyer de romanite roumaine - pourra-t-i l  au moins voir s'estomper 
les rivalites pontiques entre Ucraines et Roumains?" (p. 254-255). 

Istoricului francez îi place să-I evoce pe Dimitrie Cantemir, mare 
personalitate a culturii europene. "Demetre Cantemir - l'un des fondateurs de 
1 'Academie de Saint-Petersbourg, membre de 1' Academie de Berl in en 1714, 
auteur d'une Description de la Moldavie et d'une Histoire de /'Empire ottoman, 
celebre erudit sachant le grec et le latin, le turc, !'arabe et le persan et au nom 
figurant au fronton de la bibliotheque Sainte-Genevieve de Paris . . .  " (p. 103). Îi 
place să sintetizeze evenimentele din decembrie 191 8, care duc la prăbuşirea 
Imperiului Austro-Ungar şi la înfăptuirea statu lui naţional român, cu versul lui 
Eminescu: De la Nistru pân-la Tisa. 

O a doua direcţie de cercetare, nu mai puţin importantă, prezintă spaţiul 
g�:=ografic şi cultural carpato-pontic din interiorul său. Reprezentantul de seamă al 
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acestei orientări este Jean Cuisenier (născut în 1927), etnolog, director al centrului 
de etnografie francez, autor al unui mare număr de lucrări de specialitate, dintre care 
menţionăm numai câteva: L 'Art populaire en France (Fribourg, 1975), Ethnologie 
de la France (Paris, 1986), Le Feu vivant: la parente et ses rituels dans les 
Carpathes (Paris, 1994). Conduce mai multe colecţii de prestigiu internaţional, cum 
este şi Recits et contes populaires, din care s-au tipărit până acum 28 de volume. 

Lucrarea sa care prezintă pentru noi o importanţă aparte este Memoire des 
Carpathes, cu subtitlul La Roumanie millenaire: un regard interieur, tipărită la 
Paris, în anul  2000. 

Jean Cuisenier alege, pentru cercetările sale din interiorul spaţiului  carpato
pontic, trei provinci i :  Maramureşul, Oltenia şi Bucovina, şi le consacră prezentări 
monografice foarte extinse, însoţite şi de un bogat material i lustrativ. Deschide 
demersul său cu o prezentare a României în spaţiul carpato-pontic şi a 
Bucureştiului şi face o hartă topografică a Muzeului Satului, aşezământ al vechii 
civil izaţii româneşti. Nu putea l ipsi din această prezentare introductivă istorisirea 
cu Dracula, omologat cu Vlad Ţepeş, care interesa cititorul francez. Importante 
sunt, fără îndoială, reproducerile "prinţului  Dracula" după gravura în lemn de la 
Li.ibeck, din 1488 şi 1493, şi cea de la Leipzig, din 1493. Reproduce şi gravura în 
lemn de Ia Strassbourg din 1500, cu o scenă cu oameni traşi în ţeapă şi supuşi şi la 
alte supl ici i ,  sub supravegherea domnitorului .  

Jean Cuisenier face parte din Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti, la care 
se referă, când optează pentru prezentarea satului  în real itatea sa concretă şi sub 
toate aspectele. Nimic nu i lustrează mai bine această orientare decât metoda sa de 
cercetare. Stă mărturie faptul că pentru fiecare dintre cele trei provincii alege o 
singură comună, în care face cercetări "pe teren", în mai multe rânduri, în 

"comunitatea sătească". Opţiunea nu este nici ea întâmplătoare . Pentru Maramureş 
alege comuna Sârbi ,  iar pentru Oltenia comuna Dobriţa, amândouă din spaţiu l  
carpatic, cu tradiţii m i lenare. Se opreşte şi la Târgu-Jiu, la  complexul Brâncuşi. 
Pentru Bucovina alege comuna Suceviţa. Se găseşte aici, în opinia sa, monumentul 
arh itectonic reprezentativ, păstrat în forma originară de-a lungul secolelor. Alături 
de "fortăreaţa princiară" se găseşte şi o mânăstire, monument excepţional de artă. 

Jean Cuisenier îşi orientează cercetări le spre istoria comunei, studiază 
civi l izaţia materială şi creaţia spirituală şi participă la v iaţa cotidiană a săteni lor. 
Întocmeşte schiţa topografică a comunei, foarte exactă şi sugestivă, metoda sa de 
lucru pe care o apl ică şi în Maramureş şi în Oltenia, descrie "mănăstirea princiară", 
cu cripta voievodală, şi reproduce broderia din 1606, cu figura lui Ieremia Movi lă 
în costum somptuos de curte, bogat în ornamente vegetale. Studiază cu mare 
atenţie pictura murală şi prezintă celebra scară a lui Cl imac ("l'echelle de 
Cl imaque"), după care dă şi o reproducere. Este cercetătorul străin care caută să 
identifice numele persoanelor din suita fi lozofi lor, punând sub semnul întrebării 
rezultatul cercetări lor anterioare, în legătură cu care se mai poartă discuţi i .  
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Sociolog şi etnograf, cercetătorul francez îşi asociază săteni i  în investigaţi ile 
sale. Se împrieteneşte cu "aranjatorul" din comună, "maestrul de ceremoni i" din 
tată în fiu, care î l  călăuzeşte peste tot în gospodăriile din vatra satului  şi în aşezările 
din afara sa. Se ocupă de costumele naţionale şi broderi i  şi remarcă !"'lotivele 
geometrice şi florale, de o mare original itate şi realizare artistică. Insoţeşte 

"maestrul de ceremoni i" la nunţi şi înmormântări şi este fami l iarizat cu practicile 
tradiţionale la Crăciun şi Anul Nou şi la alte sărbători de peste an. Asistă la 
spectacolul Irozii de Crăciun, cu desfăşurare scenică, şi notează oraţi i le 
personajelor în româneşte şi le dă şi în traducere franceză. Îl vedem prin l ivezi şi 
prin poieni la strângerea de plante medicinale şi notează numele lor în româneşte 
(mentă, romaniţă, secărică, pojamiţă), precum şi modul de folosire în medicina 
populară. Acordă o atenţie deosebită, poate nu întâmplător, mătrăgunei. Face un 
desen al plantei, foarte sugestiv, ca în vechile l itografii, şi notează opini i le 
contradictori i cu privire la proprietăţi le ei magice. Numele plantei din spaţiul 
carpatic, îi amintea, probabi l, de Machiavell i  cu Mandragola (Mătrăguna), cea mai 
cunoscută comedie din Renaştere. 

Istoriografia franceză din ultimi i  ani prezintă Bucovina, în primul rând, ca 
parte integrantă a Ţării de Sus a Moldovei, cu vicisitudini le prin care trece în cursul 
veacuri lor, iar pe de altă parte ca realitate concretă în spaţiu l  carpato-pontic, văzută 
din interiorul ei, cu civil izaţia străveche şi viaţa spirituală de o mare varietate şi 
original itate. Istoriografia franceză depăşeşte, sub aspectul din urmă, istoriografia 
germană. 
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MATTHIAS FRIEDW AGNER. 140 DE ANI DE LA NAŞTERE 

ELENA CRISTUŞ 

Când armele vorbesc, muzele tac - spuneau antici i .  Şi totuşi, în 1940, al 
doi lea an al celui de-al doilea război mondial, vedea lumina tiparului  un volum 
dedicat cânteculu i  popular românesc, Rumănische Vo/kslieder aus der Bukowina. 
1 Band: Liebeslieder. Mit 380 von Alex. Voievidca aufgezeichneten Melodien. 
Herausgegeben van Dr. Matthias Friedwagner. Editorul, fost profesor la 
Universitatea din Cernăuţi, închinase acestei colecţii mai mult de 30 de ani din 
viaţă, considerând-o "opera vieţi i sale" . 

La 140 de ani de la naşterea sa, îl omagiem pe Matthias Friedwagner, pentru 
că într-o perioadă în care destui se numeau prieteni ai români lor din Bucovina în 
vizitele de curtoazie, dar îşi schimbau - cameleonic - atitudinea imediat ce treceau 
graniţele sau în lucrările lor, Matthias Friedwagner a rămas mereu "un prieten 
devotat al poporului  nostru" (S. Puşcariu), de aproape şi de departe. Admiraţiei lui 
pentru folclorul românesc, simţului datoriei şi celui de organizare, devotamentului 
pentru munca de adunare şi cercetare a poeziei şi cântecului popular românesc din 
Bucovina istorică le datorează folcloristica românească, încă, cea mai amplă 
culegere zonală/regională de l irică de dragoste populară (text şi melodie). 

Cercetător în domeniul fi lologiei romanice, profesor agregat şi docent la 
Univers itatea din Viena, profesor, decan şi rector la Un iversitatea din Cernăuţi, 
profesor şi decan la Universitatea din Frankfurt am Main - unde se numără printre 
întemeietori -, Matthias Friedwagner s-a născut la 3 februarie 1861, în Gallspach, 
Austria, în fami l ia unui dulgher. Studii le l iceale, la secţia reală, le-a făcut în oraşul 
Linz; tot aici şi-a luat diploma de bacalaureat, în 1880. Studi i le universitare le 
urmează la Viena. Între 1888 şi 1898 este profesor la Wr. Realschule din Viena. 
Pleacă la Paris, pentru o specializare în domeniul filologiei romanice, iar în 1898 
este numit profesor agregat al Universităţi i din Viena, la catedra de filologie 

. - 1 romamca . 
În 1900, M. Friedwagner este numit profesor la Un iversitatea Francisco

Iosefină din Cernăuţi .  A ici, pentru un deceniu, el îi urmează la catedra de fi lologie 

1 Osterre ichisches Biograph isches Lexikon. 1815-1950. Herausgegeben von der Osterreichischen 
Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Leo Santifaller, bearbeitet von Eva Obermayer
Marnach, 1 Band (A - Glă), 2., unverănderte Auflage, Wien, Verlag der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1993,  p. 366--367. 
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romanică a Facultăţi i de F i lozofie şi Litere lu i  Theodor Gartner, precedându-1 pe 
Eugen Herzog. În anul univers itar 1903/1904 este ales decan, iar în 191011911 
rector. La 18 mai 1911 este primit membru corespondent de Academia Română; 
anterior fusese numit Membru de Onoare al Societăţi i Regale de Ştiinţe Naturale 
din laşi2. În 1911, pleacă la Frankfurt am Main, asumându-şi sarcina să pregătească 
transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Sociale în Universitate. 
Primul pas spre această reorganizare a inclus crearea de lectorate pentru l imbile 
roman ice. Între acestea, şi primul lectorat pentru l imba şi l iteratura română de la 
Universitatea din Frankfurt3. A înzestrat bibl ioteca seminari i lor cu lucrări de 
special itate, iar de pe masa seminarului de l imba şi l iteratura română nu l ipseau 
cărţile şi periodicele româneşti ale timpului .  Chiar departe de prieteni i  săi români şi 
de l imba română, Profesorul înţelegea să practice ceea ce el numea, într-o scrisoare 
către S. Puşcariu, "filoromânism activ": "în cursuri le mele citez anume forme 
româneşti ca să le deştept studenţilor interesul pentru l imba română şi să-i s i lesc să 
urmeze cursuri le lectorului, iar pentru bibl iotecă cumpăr mereu cărţi româneşti"4 • 

Pentru postu l de lector de l imba română i-a solicitat lui S. Puşcariu, fostul 
coleg şi prieten de la Universitatea din Cernăuţi, să-i trimită un tânăr pregătit; 
acesta a fost 1. E. Torouţiu (născut la Solca), istoricul l iterar de mai târziu, autorul 
celor 13 volume de Studii şi documente literare, care a rămas la Frankfurt între 
1911 şi 1913. 

În perioada 1916-1917 Friedwagner a fost decan la Universitatea din 
Frankfurt am Main, iar profesor până în 1935, când s-a pensionat. După 
pensionare, a continuat să lucreze la selectarea, s istematizarea şi adnotarea 
materialului folcloric cules de colaboratori i români bucovineni (învăţători, 
profesori, studenţi) pentru colecţia de cântece populare româneşti, sperând că va 
trăi să vadă publ icată "Mein Lebenswerk" ("opera vieţi i mele"). Moare la 5 aprilie 
1940, la vârsta de 80 de ani, cu puţin înainte ca primul volum al colecţiei de poezi i 
şi cântece populare de dragoste (Rumănische Volkslieder aus der Bukowina) să iasă 
de sub tipar. În şedinţa Academiei Române din 19 apri lie 1940, C. Rădulescu
Motru îl omagia pe cel recent dispărut5 . 

Friedwagner - profesorul. Numit profesor la Universitatea germană din 
Cernăuţi, romanistul se grăbeşte, el întâi, să înveţe l imba studenţilor cărora le va 
preda: şi învaţă l imba română. Curând este apreciat ca filoromân nu numai datorită 
formaţiei sale profesionale, ci şi unei puternice şi constante afectivităţi faţă de 

2 1. E. Toroutiu, Prof Dr. Matthias Friedwagner. 3 februarie 1861 - 5 aprilie 1940, în 
.,Convorbiri l iterare", anul LXXIII, nr. 4, apri l ie 1 940, p. 368-372; Mircea Grigoroviţă, Învăţământul 
în nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1 993, p. 1 32.  

3 S. Puşcariu, Mallhias Friedwagner, în "Dacoromania. Buletinul Muzeului Limbii  Române", 
Bucureşti, voi. X, 1 94 1 ,  partea 1, p. 225. 

4 Ibidem, p. 227. 
5 C. Rădulescu-Motru, Prof Dr. Mallhias Friedwagner (Cuvinte rostite în şedinţa Academiei 

Române din 19 aprilie 1 940), în "Convorbiri l iterare", anul LXXIII, april ie 1 940, p. 295-296. 
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români, cărora le admiră spiritual itatea şi l imba, pe care caută, cu orice pri lej ,  să o 
înţeleagă până în nuanţele cele mai profunde. Un fost student, Victor Morariu, din 
1929 profesor Ia Facultatea de Litere şi F i losofie din Cernăuţi şi apreciat 
german ist6, ş i-1 aminteşte: " . . .  era o căldură comunicativă şi un fel de frumoasă 
modestie cu care el, profesorul, primea cu drag de la noi, auzitori i, informaţi i şi 
ch iar rectificări şi obiecţiuni când era vorba de l imba românească. [ . . .  ] Căuta cu 
sete orice prilej unde putea să audă grai românesc şi-1 văd şi acum Ia cutare 
şezătoare sau conferinţă, cu mâna dusă la ureche, ca să nu-i scape nici o si labă, n ici 
o nuanţă"7. Un alt fost student al său, Leonida Bodnărescu, îşi aminteşte de 
profesorul care, la puţine zile după sosirea la Cernăuţi, a ţinut la Universitate un 
curs despre romanitatea poporului român. După curs, Bodnărescu i-a comunicat 
profesorului că un înaintaş al său din secolul  XVII, Martin Opitz, întemeietorul 
şcol i i  poetice din Silezia, după ce i-a cunoscut pe români i  din Transi lvania, a scris 
o poezie "care a făcut senzaţie" în cercurile din înalta societate, Zlatna, în care 
descrie pl in de încântare hora. Prof. Friedwagner 1-a ascultat cu atenţie, s-a 
documentat asupra poezii lor lui Opitz şi la următorul curs a mulţumit studentului 
său ex cathedra pentru informaţia pe care i-o dăduse8. 

Între 1900 şi 1904, Friedwagner a ţinut cursurile de sintaxă comparativă a 
l imbilor romanice, introducere în studiul l imbii italiene, gramatică spaniolă, 
introducere în studiul comparativ al fi lologiei romanice, fonetică franceză, 
literatură franceză medievală. În 1904 1-a suplinit pe 1. G. Sbiera, ţinând un curs 
despre elementele latine ale l imbi i  române în dezvoltarea ei istorică, iar studenţi i au 
putut aprecia atunci modalitatea sistematică şi metodica predări i  abordată de 
profesorul german: "curs care ne dădea în sfârşit ceea ce veteranul titular al 
catedrei nu era în stare să ne dea: filologie sistematică, metodică"9. 

I mp l icarea profesoru lui  în "pol itica etnografică" s-a făcut dinspre 
terenul şti inţific. Fenomenele l ingvistice descoperite în spaţiu l  bucovinean, 
coordonate cu v iaţa istorică a poporului român, I-au făcut să-şi exprime 
convingerea într-un vi itor mai bun al români lor, pe care îi vedea sub semnul uniri i .  
Friedwagner a participat la "întâlnire<) socială" organizată de  studenţi i români la  
Cernăuţi, în 21 apri l ie 191 O.  Cu pri lejul vizitei studenţilor români d in  Iaşi, conduşi 
de A. C. Cuza, o "manifestare îndrăzneaţă". cum o caracterizează acelaşi Victor 
Morariu, profesorul a rostit îndemnul pentru tinerii român i :  "Şi dacă vi se spune că 
trageţi cu coada ochiului  dincolo, spre România, răspundeţi cu hotărâre: noi nu 
tragem cu coada ochiului, noi privim!" Reacţia a fost pe măsura îndemnului :  

"Delirante aplauze au acoperit asemenea declaraţie a Rectoru lui german şi 

6 Şt iinţa în Bucov ina. Gh id b ibliografic , I l .  Suceava, 1 983, p.  1 92. 
7 Victor Morariu, Matthias Friedwagner, în "Făt-Frumos", anul XV, mai - iunie 1940, nr. 3, p. 107. 
8 Leonida Bodnărescu, Am int ir i despre profesorul Friedwagner, în "Făt-Frumos", anul XVII, 

1 942, nr. 4, p. 1 1 0. 
9 Victor Morariu, ari. c ii. , p. 1 06. 
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austriac . . .  " 1 0 • Asemenea atitudini i-au atras s impatia şi încrederea români lor. Nu e 
de m irare că la data când îşi lua rămas bun de la  colegii şi studenţii Universităţii 
din Cernăuţi, sărbătorirea sa a primit "înfăţişarea unei manifestări naţionale 
româneşti, de adâncă simpatie şi părere de rău în acelaşi timp, pentru plecarea sa 
dintre noi", cum îşi aminteşte l. E. Torouţiu. Pentru a intra în atmosfera epoci i  şi a 
avea imaginea clară a manifestări i  de simpatie faţă de profesorul austriac, cităm 
câteva fragmente din articolul pe care ziarul cernăuţean "Patria" îl publ ica în 1 9 1 0 : 

"Foile din Viena aduc ştirea că Magnificenţa Sa Rectorul Universităţii , 
dr. M.  Friedwagner, e chemat la Frankfurt, ca să ocupe catedra de filologie 
romanică, rămasă vacantă în urma strămutării prof. Morf la Berlin. [ . . .  ] Cu bucuria 
noastră, pe care ţinem să i-o exprimăm împreună cu felicitări le noastre cele mai 
s incere, se îngeamănă însă părerea de rău că ne părăseşte. Căci prof. Friedwagner 
ne-a dat de repeţite ori ocazia in timpul cât a stat la Cernăuţi să ne convingem că 
e un prieten al nostru, un filoromân adevărat. [ . . .  ] F i ind un înfocat patriot şi 
iubindu-şi înainte de toate naţiunea sa, el e destul de drept ca să ne recunoască şi 
nouă aspiraţi i le naţionale şi să iubească mai ales pe acei români cari sunt fii buni ai 
naţiuni i  lor. La diferite ocazii el a spus-o curat, cu curajul  care caracterizează pe 
acest om ce nu cunoaşte rezervă în exprimarea adevărului, că noi avem dreptul şi 
avem chiar datoria să privim cu mândrie la progresele fraţilor noştri din Regat, de 
care ne leagă l imbă, trecut şi lege. 

La rândul nostru o spunem şi noi, că dacă germani i  ce vin în ţara noastră aduc 
cu sine inima largă şi iubirea frăţească ce ne-a arătat-o totdeauna prof. 
Friedwagner, noi suntem cei mai fericiţi că, putând trăi în mij locul  lor, avem 
posibi l itatea să ne înnobilăm sufletul luând exemplu de la . . .  adevărata lor cultură 
sufletească . . .  "1 1 • 

Printr-o coincidenţă, cuvântul rostit la 2 decembrie 1 9 1  O, cu ocazia numirii 
sale ca rector al Universităţi i Franz Iosef din Cernăuţi, a fost şi unul de despărţire. 
Adresându-se colegi lor, proaspătul rector mărturisea cu sinceritate şi cu un uşor 
sentimental ism: "Cu inima grea am luat hotărârea de a părăsi ţara căreia i-am 
dedicat mai mult de 1 0  ani din munca mea, chiar şi în afara catedrei, şi unde câţiva 
oameni sinceri mi-au dăruit prietenia lor preţioasă. Numai gândul  că mă despart 
fizic îmi uşurează plecarea şi poate că nu este prea mult să spun, asemeni poetului 
roman, Non omnis moriar! - Nu voi pleca definitiv!" 12 • Alesese ca temă a 
cuvântării cu legerea şi prelucrarea poezi i lor populare, şi o intitulase Ober die 

10 Ibidem, p. 1 07. 
11 "Patria", anul V, nr. 88/ 1 0  noiembrie 1 9 1 0, p. 2. 
12 Ob er die Vo/ksdichtung der Bukowin er Rumănen. lnaugurationsrede, gehalten am 2. 

Dezember 1 9 1  O von Prof. Dr. Matthias Friedwagner, d. Z.  Rektor der K. K. Universitat, p. 1, în Die 
feier/iche Inaugura/ion des Rektors der K. K. Franz Josephs - Universităt in Czernowitz fii.r das 
Studien jahr 191 0/191 1 am 2. Dezemb er /910, Czemowitz, 1 9 1 1 ,  s. 1 3-45, traducere de Mihaela 
Ungureanu. Mullumim domnului Lutzian Geier de la Bukowina-Institut din Augsburg pentru 
bunăvoinţa cu c<�re ne-n pus la dispozitie materialul solicitat. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Volksdichtung der Bukowiner Rumănen. Şi-a motivat alegerea astfe l :  "am ales 
această temă, aparent aflată în afara specialităţii mele, din conşti inţa datoriei şi din 
credinţa că universitatea nu se ocupă . :. doar de acele zone de cercetare aflate în 
ţară, de interes general. În măsura în care munca noastră va avea în vedere 
materialul autohton de natură spirituală sau fizică, în aceeaşi măsură ea va 
contribui la întărirea legături lor pe care un iversitatea noastră le are cu Bucovina"1 3 . 

Friedwagner - cercetătorul. Poezie populară românească a publ icat în 
1 90514, despre ea a vorbit cu admiraţie şi în 1 909, la a 50-a adunare a fi lologilor 
germani de la Graz şi era deja - din 1 906 - impl icat în proiectul Ministeru lui 
Cultelor şi al Învăţământului  d in Viena, care luase iniţiativa, din 1 904, de a aduna 
şi apoi de a publ ica într-o "mare arhivă de stat" toate cântecele populare, cu 
melodi i le lor, d in  ţările aflate sub autoritatea monarhiei. Se dorea ca această 
colecţie, "o operă ştiinţifică de valoare perenă", să fie un cadou pentru cea de-a 60-a 
aniversare a urcări i  pe tron a împăratului Francisc-Iosif. Cu sprij inul a numeroşi 
colaboratori - numai pentru voi .  I al culegeri i au fost menţionaţi 65 1 5  (Dimitrie 
Dan, Leonida Bodnărescu, Ioan Vicoveanu, Temistocle Bocancea etc.) -, 
Friedwagner a reuşit să adune 1 O 000 de piese l irice însoţite de 2 500 de melodi i ,  
d intre care cele mai multe datorate învăţătorului, folcloristului  şi muzicologului  
Alexandru Voevidca. 

Când a plecat în Germania, la Frankfurt, profesorul a luat manuscrisele cu el, 
dar partea muzicală a lăsat-o la Cernăuţi, pentru ordonarea melod i i lor. Aşa a 
început "odiseea" (Paul Leu) un�i colecţii de folclor din care mare parte a rămas şi 
astăzi inedită. "Când am părăsit Bucovina, în 1 9 1 1 ,  de Paşti, . . .  nu am vrut să 
abandonez munca aflată deja în stadiu avansat [ . . .  ] .  Am luat cu mine comoara de 
peste 1 O 000 de texte şi ea a supravieţuit destinului războiului de la gran iţa rusească 
şi tulburării cauzate de acesta. Partea muzicală a fost lăsată la Cernăuţi [ . . . ] şi a 
avut de suferit d in cauza pericolelor ocupaţiei duşmane, în urma cărora au fost arse 
249 de melodi i .  Ea a fost în cele d in  urmă salvată, când în anul 191 6, la a doua 
invazie rusească, a fost adusă peste Carpaţi în Ungaria de către soldaţi i austrieci dt> 
la Solca, unde fuseseră lăsate, la dorinţa mea, notele personale la tribunalul 
judeţean. E o minune că au ajuns în cele din urmă în mâini le mele"16• 

Mutarea la Frankfurt, primul război mondial, ieş irea "acestei ţări mici", cum 
numeşte el Bucovina, din cadrul Imperiului ,  căderea monarhiei au împiedicat 
publicarea mari i  colecţi i  căreia Friedwagner îi închinase mulţi an i din viaţă. O dată 
cu schimbarea apartenenţei statale a Bucovinei, a dispărut interesul austriac faţă de 
cântecul  popular românesc, dar nu şi interesul lui Friedwagner, speranţa acestuia 
că-şi va vedea publ icate "roadele eforturilor". În scrisori le către fostul coleg şi 

1 3  Ibidem, p. 3.  
1 4  Cf. Rum ănische Volks/ieder aus der Bukowina. 1 Band. Liebeslieder. Herausgegebcn von 

Dr. Matthias Friedwagner, WOrzburg, 1 940, Vorwort, p. VIII, nota 5. 
15 Ib idem, p. 4. 
16 Ib idem, p. 7. 
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statornic prieten Sexti l Puşcariu, Friedwagner scria despre îndoie l i le lui de natură 
ştiinţifică în privinţa împărţirii materialului, îi comunica, trist şi revoltat, 
nerecunoştinţa vreunui elev care-i tăgăduia competenţa, scriind despre el ca despre 

"un defunct filoromân", dar, târziu, şi despre bucuria u ltimi lor an i ai vieţii - avea 
79 - când regele Carol al II-lea i-a acordat o subvenţie pentru a putea publ ica 
lucrarea. Într-una d intre u ltimele scrisori către S. Puşcariu, el vorbea despre 
volumul I al colecţiei, pe care îl avea deja  gata de tipar, ca despre "ultimul salut pe 
care-I trimitea Bucovinei". Apariţia volumului  s-a petrecut la scurt timp după 
moartea profesorului .  Câteva publ icaţi i :  ziarul "Acţiunea", "Revista Bucovinei", 

"Voinţa şcoalei" au semnalat şi comentat evenimentul editorial în articole semnate 
de George Breazul,  Alexandru Vitencu, Fi l imon Rusu. 

În cei 30 de ani de activitate pe care i-a avut după plecarea din Cernăuţi, 
profesorul s-a ocupat şi de l iteratura cultă a români lor. Friedwagner se numără 
printre primi i  critici străini ai operei lui Sadoveanu. Prozatorului  român, autor a 17 
volume până în 1912, avea să-i dedice un studiu monografie, prezentat la 
Congresu l Filologilor din Frankfurt, din 1912, Mihail Sadoveanu, aducându-i 
"omagiul şi preţuirea şti inţei în faţa congresişti lor adunaţi din toată Europa şi de 
peste Ocean" (1. E. Torouţiu). În acelaşi an, a trimis studiul revistei "Convorbiri 
l iterare", care 1-a publ icat în traducere17, în nr. 7 din iul ie 1 9 1 2 . În acest studiu, el 
menţionează şi o traducere în germană a povestiri i  Răzbunarea lui Nour, din 1911, 
datorată preotului  bucovinean Victor Zaharovischi din Mahala, pe care o apreciază 
demnă "de o răspândire cât se poate de mare". 

În 1927, numărul inaugural al "Revistei filologice", număr omagiat dedicat 
lu i  S. Puşcariu, îi publică studiul în l imba germană Rumănische Volkslieder aus 
Bessarabien18 ("Cântece populare româneşti din Basarabia"), cu o culegere de 1 4  
texte populare: Il doine, 2 hore ş i  o colindă, fiecare d intre ele apărând î n  l imbile 
română (cu caractere ruseşti şi apoi în alfabet latin) şi germană. Interesante sunt 
împrejurările în care au fost culese aceste piese folclorice. În timpul primului 
război mondial, Comisia Fonografică a Academiei de Ştiinţe din Berl in a iniţiat o 
acţiune de înregistrare a l imbii  sau dialectului  prizonieri lor de război din mai multe 
lagăre. Friedwagner a primit sarcina de a face înregistrări cu soldaţii ruşi din 
lagărul din Mannheim, ven iţi din Basarabia. "Din plictiseală sau din curiozitate", 
cum aprecia profesorul, prizonieri i  au fost dispuşi să participe la aceste înregistrări, 
care au început în apri l ie 1916. In iţial, grupul cu care a lucrat a fost alcătuit din 
cinci persoane de naţional itate română, cărora Friedwagner le dă numele şi 
număru l de deţinut: Cioban (nr. 2 187), Vladimir Dulap (nr. 5 700), Feodor Malate 
(nr. 2 188), Feodor Arapon (nr. 2 762), Ivan Huţu (nr. 2 976), acesta fiind singurul 
care i-a fost subiect până la urmă. De la el a înregistrat 13 creaţii populare; al 1 4-lea 

17 Din nota redacţiei se înţelege că traducerea ar fi făcut-o chiar Friedwagner; dar S. Puşcariu 
afirmă că traducerea îi aparţine lui 1. E. Torouţiu. 

18 "Revista filologică", anul 1, nr. 1 -2, februarie - iunie 1 927, p. 5 1-65 .  Pentru traducerea 
textului, mulţumim colegei noastre Mihaela Ungureanu. 
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text, doina cu  nr .  XI, provine de  la Vladimir Burduja  (nr. 4 326). Transcrieri le 
fonetice (la care a beneficiat de sprij inul praf. H .  Urtel d in Hamburg) şi discurile, 
înregistrate pentru pick-up, au fost păstrate la Bibl ioteca de Stat d in  Berlin, urmând 
să fie publicate. Textele înregistrate de Friedwagner se află pe d iscurile 50 1 - 505.  
Nu ştim dacă aceste discuri au fost copiate şi aduse în ţară între timp; dar la Il  ani 
de la culegerea lor, profesorul publică textele în "Revista filologică", relevându-le 
autenticitatea şi original itatea. Are totodată pri lejul să menţioneze şi destule 
deosebiri fonetice faţă de formele semnalate de Gustav Weigand în volumul 
Dialectele din Bucovina şi Basarabia, apărut în 1 904, la Leipzig. 

Deşi o preocupare constantă a activităţi i sale şti inţifice şi, mai târziu, o 
modal itate de a fi mereu aproape de l imba şi spiritualitatea români lor, folclorul şi 
l iteratura română n-au fost s ingurele domeni i  ale culturi i româneşti asupra cărora 
s-a aplecat. 

În 1 929 a ţinut o conferinţă despre patria străveche a români lor, la Congresul 
Fi lologilor din Salzburg. Mai târziu, a dezvoltat-o într-un studiu cu titlu l Ober die 
Sprache und Heimat der Rumănen in ihrer Friihzeit ("Despre limba şi patria 
români lor în timpuri le străvechi"), publ icat în 1 934. Între concluzi i le acestui 
studiu, autorul afirma îndreptăţirea neamului românesc de a se "închega şi în 
hotarele pol itice, d in moment ce stăruie în cele etnice prin cel mai caracteristic 
semn, l imba". 

Abordând, în această lucrare, după aprecierea lui S. Puşcariu, una dintre cele 
mai grele probleme ce se pun istoricului şi l ingvistu lui ,  Friedwagner a real izat o 

"lucrare ce poate servi drept model de conşti inciozitate şi probitate şti inţifică [ . . .  ] .  

Cunoscând ce s-a scris la  no i  în  această chestiune, e l  are, de la  înălţimea vârstei şi a 
îndelungatei sale experienţe, toată îngăduinţa respectuoasă faţă de părerile 
înaintaşi lor, chiar când nu le poate aproba, şi o simpatie constantă şi înţelegătoare 
pentru poporul nostru şi aspiraţiunile lui". Într-o scrisoare din 1 935 ,  referindu-se la 
studiul său, cercetătorul german scria: "Rezultatele obţinute nu sunt prea bogate, 
dar am curăţit câmpul de foarte multe buruieni, iar tăbliţele de orientare pe care le-am 
aşezat indică unele căi pe care nu încercase nimeni să umble . . .  " . 

Activitatea şti inţifică a profesorului  M .  Friedwagner s-a întemeiat pe 
sentimentul datoriei şi pe respectul adevărului .  Curând, la acestea s-a adăugat 
ataşamentul faţă de valorile morale şi spirituale ale unui popor în rândul căruia a 
venit ca dascăl şi a p lecat ca prieten. 

În 1 9 1 1 ,  înainte de a părăsi Bucovina, a participat ca delegat oficial, în calitate 
de rector al Universităţii Francisc-Iosif din Cernăuţi, la serbări le jubil iare ale 
Universităţii din Iaşi, organizate la Hotelul Traian. În discuţiile purtate între colegi, 
prevestea un vi itor strălucit ţării prieteni lor lui români .  Peste timp, când prevestirea i 
se împlinise - România devenise în 1 9 1 8  un stat unitar- Friedwagner îi face o urare 
unui bun prieten român: "[ . . .  ] să dea bunul Dumnezeu ca România, atât de răsfăţată 
de soartă, să rămână o ţară a l ibertăţilor şi să devină o ţară a muncii". 
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Ma tthias Fri edwagn er. 140 Jăhrig er G eburtsjubilăum 

(Zusammenfassung) 

1 40 Jahre nach seinem Geburt bringen wir dem Matthias Friedwagner unsere Verehrung zum 
Ausdruck, denn er blieb immer "ein wahrer Freund unseres Volkes" (Sextil Puşcariu). Seiner 
Bewunderung der rumanischen Folklore gegeniiber, seinem Pflichtgeflihl und Engagement in der 
Sammlungs- und Forschungsarbeit im Bereich der rumănischen Bukowiner Volksdichtung verdankt 
die rumanische Folkloristik immer noch die grosste Regionalsammlung von volkstiimlicher 
Liebeslyrik (Text und Melodie), Rumanische Volkslieder aus der Bukowina. 1 Band: Liebeslieder 
(Wiirzburg, 1 940). 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

PETER TOMASCHEK: 
PANEUROPA ODER DIE VEREINIGTEN VOLKSSTAATEN 

DER WELT? 

ŞTEF ĂT\IŢ A-MIHAELA UNGUREANU 

Peter Tomaschek, der wenig bekannte Gelehrte 1 aus der Bukowina, wurde in 
Sereth am I l . Jul i  1 882 geboren. Nachdem er die Grundschule in seiner 
Heimatstadt besucht und in Radautz beendet hat, setzte er seine Studien in 
Lemberg (Theologie und fur kurze Zeit - Medizin), Innsbruck, Praga, Wien und 
letztenendl ich Czernowitz fort, wo er seine Staatsprtifung an der Fakultăt der 
Humanistischen Studien und Phi losophie macht. Als Absolvent wird er zum 
Hilfslehrer am deutschen Lehrstuhl des Lyzeums "Ştefan der Grosse" aus 
Suczawa. Im Eusebie Popovicis Studium Din istoricul Liceului " Ştefan cel Mare " 

1860-1935 (Suceava, Editura Societăţii "Şcoala Română", 1 935), im Kapitel 
1906-1914: Mişcarea corpului didactic, ist Peter Tomaschek als Kandidat fur das 
Schuljahr 1 9 1 2-1 9 1 3  erwăhnt. In demselben Studium auf Seite 1 30 erfahren wir 
tiber seine Tătigkeit als Deutsch -und Lateinlehrer in Suczawa zwischen 1 9 1 2-
1 926. Die osterreichischen Jahrbticher erwăhnen ihn a1s Hilfslehrer am 
Gymnasium in Suczawa beginnend mit dem Jahr 1 9 1 2  und am "Franz Josef' 
Staatsgymnasium in Sereth zwischen 1 9 1 3- 1 9 1 4 . Am 9. November 1 9 1 8  ist er als 
ordentl icher Professor erkannt. Zwischen 1 920 und 1 940 ist er am Serether 
Staatslyzeum (seit dem 9. Mărz 1 936  am "Laţcu - Vodă"- Gymnasium in Sereth) 
tătig, wo er Franz6sisch, Deutsch, Griechisch, Latein isch und Phi losophie 
unterrichtet. Infolge mancher Verănderungen im Status des Serether Lyzeums wird 
er gezwungen, auch an den Lyzeen aus Sighet und Dorohoi zu unterrichten. 

Peter Tomaschek war ein Deutscher, der in seiner Seele dem rumănischen 
Volk geh6rte. Im November 1 940 schrieb er in e inem Brief an Leca Moraru: 

"Warum lăsst man alle Germanisten aus Rumănien aussiedeln, wer soli Deutsch 
unterrichten?" Und er verlangte ei ne Antwort auf die Frage: "[ . . .  ] soli ich 
aussiedeln ader nicht: bin in Rumănien geboren, ein erdgebundenen Freund des 
rumănischen Volkes, habe sehr viei Forschungsmaterial - lebe und sterbe fur mein 
Rumănien". Leider konnte er nur wenig Zeit dem Studium der rumănischen Kultur 

1 Vasile 1. Schipor, Peter Tomaschek (1882-1940), "Analele Bucovinei", anul VII, nr. 2, 2000, 
p. 32 1-333. 

Analele Bucovinei, VIII, 1, p. 1 7-35, Bucureşti, 200 1 
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widmen. Der Professor Peter Tomaschek starb am 1 O. Dezember 1 940 in einer Zeit 
vol ler schopferischer Arbeitskraft. 

In wie fern er seine Arbeitskraft und sein Leben im Dienste der rumănischen 
Kultur setzte, das wollen wir in den weiteren Zeilen unterstreichen. Zunăchst 
beziehen wir uns auf die l iterarischen Beschăftigungen Peter Tomascheks, die 
mehrere Bereiche umfassen. Der Professor interessierte sich fur die rumănische 
Geschichte im al lgemeinen und die Geschichte der Stadt Sereth insbesondere. Der 
geschichtl ichen und kulturel len Vergangenheit seiner Heimatstadt widmete er zwei 
Schriften liber die feudalistische Epoche. In Cine afost Margareta Muşata?(ersch. 
1 936) versucht er die Antwort auf diese Frage zu geben. Infolge seiner 
Forschungen glaubt er, dass Margareta Muşata die Schwester des Flirsten Laţcu 
und die Mutter von Petru 1. Muşatinul war. Ausser der Wiedergabe der 
Vergangenheit hatte d iese Arbeit auch die Absicht, die Errichtung e ines Denkmals 
in Sereth zu unterstlitzen, ein Denkmal, das die Szene darstel len sollte, als der 
Papst Gregor der XI. der Prinzessin dem Titei "Margareta de Cereth domina 
Walachiae m inoris" verl ieh. So wie es der Autor sagte, dauerten die Forschungen 
zu dieser Thema liber 1 O Jahre. 

Ein anderes Ergebnis seiner geschichtl ichen Forschungen ist ein Artikel -

Geschichte des rumănischen Fiirsten Sas (Czemowitz, 1 9 1 8) - der in der Zeitung 

"Deutsche Tagespost" verOffentlicht wurde. Zusammen m it dem Professor 
Vladimir Mi l ici hat er zwei B i lder rekonstru iert: die zwei mittelalterliche Serether 
Festungen von Ruina und Sasca. In anderen zwei Broschiiren, Die 562 jăhrige 
Bestandsfeier der Stadt Sereth ( 1 932), und Fiinfundzwanzigjăhriges 
Bestandsjubilăum der deutschen Raifeisenkasse in Sereth ( 1 929) schreibt er 
einleitend liber die Geschichte der Deutschen der Stadt Sereth, bzw. der Stadt 
selbst. 

Der Professor Peter Tomaschek beschaftigte sich auch mit der Literatur. Er 
studierte die Volkspoesie und schrieb zwei folkloristische Studien: Doina. Ein 
Beitrag zur Vo/kspoesie der Rumănen und Mordbeten, beide in Wien 1 909 
erschienen. Ein weiteres Thema seiner literarischen Beschaftigungen ist das Leben 
und Werk von Mihai Eminescu . Daraus ergab s ich zuerst die Arbeit Mihail 
Eminescu, der Dichterkonig Rumăniens. Ein Bild seines Lebens und seiner Zeii 
(Czernowitz, 1 9 1 4). Es ware vielleicht erwahnenswert, dass sie in der Zeit der 
osterreich ischen Verwaltung erschienen ist. Diese Arbeit sol lte "das deutsche 
Publikum mit dem Leben und der Zeit Eminescus bekannt machen." Auch h ier war 
der Verfasser bemliht, die literarischen Bestrebungen dieser Epoche entsprechend 
zu beleuchten . Bewertet wurden alle Werke, die in rumanischer Sprache erschienen 
sind. Zahlreiche Fragmente aus d iesen Werken wurden frei libersetzt. Das Buch 
wurde zum 25. Todestag des Dichters als Gedenkbuch und gleichzeitig als geistige 
Tei lnahme des Verfassers an diesem Gedenkfeier geschrieben. Im Vorwort schrieb 
Peter Tomaschek Folgendes: "Es mogen nun die Bukowiner Rumănen den 25. 
Todestag ihres grossten Dichters in wiirdiger Weise begehen! 
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A l s  gute und friedfertige Nachbarn des rumanischen Volkes nehmen wir an 
diesem festlichen Ereignis geistigen Anteil"2• 

Eine zweite Arbeit liber Mihai Eminescu, Cercetări noui referitoare la 
originea lui Mihai Eminescu (Sereth, 1925), befasst sich mit der Herkunft der 
Name "Eminovici" und beruht sich auf die Forschung flinfzehnter l iterarischen 
armenischen Quellen. Die Ergebnisse des Verfassers zeigen, dass der Name des 
Dichters vom arabischen Name "Emin" komme und dass die Famil ie Eminovici 
ortodox - oriental isch und armenischer Herkunft ware. Man konnte sagen, dass der 
Genie des Dichters den Verfasser fasziniert hat; die Art und Weise, wie er von 
M ihai Eminescu spricht, ist lobenswert, vielmehr weil es von der Seite eines 
Deutschen kommt: "Ein gewaltiger nationaler Hochgedanke durchdringt sein Tun 
und Handeln und oft traumt er sich in die Herrlichkeit eines grossen, einigen, 
machtigen Rumaniens hinein. Das rumanische Volk ist es, dem er seine edelsten 
Krafte weiht wie ein Monarch, der vom Throne steigt, um der Majestat des Volkes 
voll ig zu d ienen"3 • 

Ein Tatigkeitsbereich des Professors Peter Tomaschek, der seinen tief 
humanistischen Geist hervorbringt, wird durch die Forschungen liber die 
Zukunftsethik reprasentiert. Dazu schrieb er Die Relativitătstheorie und die Ethik 
(1924) und Die Zukunftsethik der geistig und kărperlich hochwertigen Menschen 
(Wien, 1921 ). O iese Arbeiten zei gen Tomascheks Beschaftigung mit der Erziehung 
seiner Mitmenschen im S inne des moralischen Werdens und Handelns. Das 
Thema, worliber Tomaschek am meisten schrieb, ist der Weltfrieden. Er 
wiederspiegelt seine humanistische Weltanschauung, seine grosse Liebe dem 
Menschen gegenliber, sowie sein Kampf fur dessen Ruhe und Gllick und 
gleichzeitig flir seine moralische Haltung. Diese Sachen beschaftigten ihn schon 
seit 1 906, als er die Schrift Wie kann der Weltfrieden begrundet werden? verfasste. 

Flir Peter Tomaschek sind der Frieden und die Abrlistung die zwei Ziele, die 
erreicht werden mlissen, um die Bedingungen flir die Durchsetzung der 
menschlichen Werte in den materiellen und geistigen Bereich zu schaffen. 
Deswegen bekampfte er den Krieg als er Was ist Menschenmordindustrie? 
schrieb. Laut der M ittei lung von Constantin Botezat4, sein gewesener Schiiler, 
umschreibt P. Tomaschek der bekannte Spruch von Horatius "dulce et decorum est 
pro patria mori", der zum kriegerischen Antrieb flir die jungen Kampfer geworden 
ist. Er stand gerade flir das Gegentei l :  es ist gut und schon flir dein Vaterland zu 
leben, n icht zu sterben. 

Zum Thema des Weltfriedens gehoren auch andere Schriften: Die Weltkrise, 
Sir Basileios Zacharoff und die Frage des We1tfriedens. Einige bluttriefende 

2 In: Peter Tomaschek, Mihail Eminescu, der Dichterkonig Rumiiniens. Ein Bild seines Lebens 
und seiner Zeii, Czemowitz, 1 9 1 4, S. 4. 

3 Ebenda, S. 52. 
4 In: Constantin Botezat, Profesorul Peter Tomaschek, Liceul de Stat - Siret. Pagini 

documentare 1919-1940. Memorialistica (2), ( partea a doua), p. 3 1 1 .  
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Wahrheiten . . .  ( 1 93 1 ), Vollzionismus oder der Geist der Protokolle der Weisen von 
Zion, Der Aufmarsch der Mi l l ionen zur Erzwingung des Weltfriedens ( 1 93 1  ), Von 
der Volkswerdung zum Weltfrieden (warscheinl ich ersch. 1 9 1 8), Paneuropa oder 
Verein igte Volksstaaten der Welt? Vorschlage zur Begrlindung des Weltfriedens 
(Verlag des Weltfriedens-Union in Wien, Leipzig, Basel und New - York, 1 930). 
Die als letzte erwahnte Schrift werden wir in  den folgenden Seiten ausfuhrl icher 
darstel len. 

Die Arbeit behandelt in mehreren Kapiteln die bekannte Paneuropa - Theorie. 
Es handelt sich eigentlich um eine Programmrede, die innerhalb des Vereins der 
Friedensfreunde gehalten wurde. Die in dieser Rede ausgedrtickten Ideen fanden 
beim Publ ikum viei Erfolg. Peter Tomaschek hat sich auch frliher bezligl ich dieses 
Themas in e inem anderen "Schriftchen", wie es der Autor selbst nennt, geaussert, 
nahml ich in der Schrift Wie kann der Weltfrieden begriindet werden?. Das ist auch 
der Titei des ersten Kapitels seines Buches . Tomascheks Ăusserungen liber den 
damaligen Zustand der Politik und liber d ie Unternehmungen, d ie scheinbar dem 
Weltfrieden dienen sol lten, b i lden sich in e iner scharfen Klage an die Regierung, 
oder, besser gesagt, an alle Regierungssch ichten. Unter "Regierungsschicht" 

versteht der Autor allerlei Politiker, Diplomaten, Minister und Staatsmanner im 
al lgemeinen, und auch ihre pol itische Tatigkeit. Man versucht, das Publ ikum davon 
zu liberzeugen, dass es grosse Unterschiede gibt, zwischen dem, was solche 
Staatsmanner sagen und dem, was sie damit meinen und spater tun: "Unsere 
Herren Aussenminister sprechen vom Weltfrieden und meinen den Weltkrieg und 
den Weltbrand, sie sprechen von Volkerliebe und schliren geheim den Volkerhass, 
sie debatieren liber d ie Abrlistung und setzen ihre gegenseitige Aufrlistung fest". 
(S. 5) 

Es werden weiter die Diplomaten geklagt. Ihre Rolle sol lte die Versohnung 
der ausseren Konflikte und der Kriege zwischen den Volkern sein, sie sol lten fur 
die Durchsetzung des Friedens verantwortlich sein: "Die Diplomatie ist das 
Verlogenste, das Verkommenste, das Gemeinste, das Amoralischeste, was 
Verbrecherhirne je hervorgebracht ha ben. [ . . .  ] Un sere Diplomatie versorgt uns mit 
Kriegen [ . . .  ] .  Die Diplomaten sind die Grosschlachter der Menschheit: sie zwingen 
unschuldige Menschen in die Schlitzgraben, Trotteleien und ihren sonstigen 
Idiotenstreiche durch unschu ldige Menschen austragen. Welcher Zynismus, 
welcher Blutrausch kennzeichnet n icht einen solchen Diplomaten !" (S. 5) 

Man kann h ier eine Bemerkung machen: der Autor halt die derzeitigen 
Regierungsreformen und - ziele fur ungeeignet, weil d iese dem Weltfrieden n icht 
d ienen. Er versucht, den Menschen eine Warnung zu geben und gleichzeitig sie 
anzuspornen, Veranderungen in den Regierungssystemen zu verlangen. Die 
Menschen sollten an den Versprechen der Diplomaten nicht glauben: "Volker der 
Erde, ihr wartet vergebl ich auf den Frieden von euren Regierungen ! Jede 
Regierung, wo immer sie in der Welt besteht, hat die Aufgabe, den Krieg 
vorzuhereiten und den ewigen Frieden zu verhindern". (S. 5) 
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Der Krieg als Gegensatz des "ewigen Friedens" wird als Mittel der 
Unterdrilckung der Volker und als Mittel der Kapitalakkumulation dargestellt. Die 
Regierenden hătten deswegen kein Interesse, den Frieden zu ermogl ichen: "Der 
Krieg war in der Weltgeschichte aller Volker und aller Lănder immer ein geistiges 
Inventarstilck, das die jewei ligen Dynastien als Weisheitslehre und - mittel 
veerbten, wie man Volker unterjocht und menschl iche Kulturen um Jahrhunderte 
ins F insternis zurilckschleudert. [ . . .  ] Kennt ihr einmal den Zweck des Krieges, 
dann werdet ihr auch begreifen, weshalb unsere Diplomaten keinen ewigen Frieden 
brauchen konnen, denn Regierungen brauchen Regierte [ . . .  ], d ie ihnen die 
Kastanien aus dem Feuer holen sollen. [ . . .  ] Wer sind unsere Regierungen? Jede 
Regierung in der ganzen Welt ist der Verwaltungsapparat des Kapitals, des 
National ismus, der Rel igion, des geistigen Analphabetentums und der staatl ich 
geaichten sozialen Not. Jede Regierung benotigt d iese Bundesgenossen, um 
regieren zu konnen". (S. 6) 

Es wird weiter die negative Rol le des Nationalismus hervorgehoben: es 
bewahre und ernăhre den Hass zwischen den Volkem und dabei die Kriege, von 
denen nur die Diplomaten und die Staatsmănner etwas gewinnen konnten. Durch 
typische Slogane werden die Menschen zum Kampf gegen die anderen aufgehetzt: 

"[ . . .  ] Der National ismus, der die Volksmassen in unverstandene Phrasen einspinnt, 
um ihnen die Vernunft, die Logik zu rauben. Der Mensch sol i  dem Menschen ein 
Wolf sein, lehren die National isten und Chauvin isten". (S .  6) 

Gemăss der in  d ieser Schrift ausgedrilckten Oberzeugungen wăre der 
Einfluss des Nationalismus und der kriegerischen Impulse auch in  der Rel igion und 
im Unterrichtswesen spilrbar, d.h .  in den wichtigsten M itteln der geistigen Bi ldung. 
Solche Antriebe zum Volkerhass und Volkerkampf wurden schon bei der 
Ausbi ldung der Kinder und der Jugend e ingeflihrt. Das Sch lechteste dabei ist, dass 
die Menschen dessen n icht bewusst sind und dass sie sich deswegen n icht 
verteidigen konnen: "Die Rel igion ist durch die Verbindung m it dem Staate 
entstellt, gefalscht und missbraucht worden. Ich l iebe keine Staatsrel igion. Unsere 
Schulen sind Kasernen. Geschichte ist Kriegsgeistpflege. Unter der 
verschiedensten Vorwănden wird unsere Jugend flir den Krieg dressiert. Die 
Schule vermittelt kein freies Wissen, ihr Inhalt ist falscher Patriotismus, falsche 
geistige Einstel lung". (S. 6) Solche Eingriffe in die geistige Entwicklung der 
Menschen, die dessen Manipulation als Ziei hat, werden m it dem Ausdruck 

"geistiges Analphabetentum" bezeichnet. 
Zur Begrilndung dieser Ăusserungen werden Beispiele aus der Geschichte 

Europas eingeflihrt. Man nimmt Bezug auf der Situation der Provinz Elsass -
Lothringen im Jahre 1 9 1 9, als diese Region "von der Landkarte gestrichen" wurde. 
Solche Unternehmungen hătten als Zweck die Schaffung neuer "Kriegsneste" im 
Zentraleuropa. Es wird weiter behauptet: "Welche Grundsătze befolgten die 
Friedensstifter vom Jahre 1 9 1 9? Vertraten sie n icht die Interese des Kapitals, des 
Nationa1ismus, der Rel igion, des geistigen Analphabetentums und der namen losen 
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Not der heimatlos gewordenen Volker? [ . . .  ] Im Jahre 1 9 1 9  hat man 60 Mi l l ionen 
Menschen friedlos und heimatlos gemacht. Das ist d ie reinste Kriegsanlage ftir d ie 
Zukunft, das ist gerade das Gegentei l  vom Weltfrieden". (S. 6) 

Die hier angegebenen Argumente sol len den Menschen vor den Tătigkeiten 
der Machtausiibenden wamen und iiberzeugen, dass sie den Frieden nur durch sie 
selbst und nicht von den Diplomaten erhalten konnen; die "Friedensarbeit" der 
Regierungen ist scheinbar: "Die Mehrheit der Menschen glaubt an diese 
Scheinmission und darum kann es zu einem Weltfrieden n icht kommen, weil die 
Masse Mensch d iese einfache Wahrheit noch n icht begriffen hat. Die Tatsache, 
dass die Masse Mensch, also der Analphabet, existiert, ist der traurige Triumph der 
Diplomaten". (S. 7) 

Im năchsten Kapitel (Wie kann Europa vor dem Fali, wie kann der 
Weltfrieden gerettet werden?) werden einige Losungen ftir das Problem des 
universellen Friedens vorgeschlagen. 

Aufgrund e iner wahren beispielhaften Kriegsgeschichte (Fr,eundschaftsgesten 
zwischen den russischen und osterreich ischen Gefangenschaften im ersten 
Weltkrieg), wird es im Namen des Humanismus und der Menschenl iebe das 
al lgemeine Kriegsverbot verlangt: "Ich fordere von d ieser unverziiglich das 
al lgemeine Waffenverbot im Kriegsfalle zu proklamieren, denn gemeinen 
Menschenmord, was doch jeder Krieg ist, bi l l igt keine Rel igion und keine 
Konfession der Welt. [ . . .  ] Ist d ies e iner Rel igion wiirdig? Wo bleibt die praktische 
Năchstenl iebe? Sind wir noch Christen? Sind wir noch Menschen?" (S. 8) 

Die Metapher, die zur Darstel lung des derzeitigen Europas weiter verwendet 
wird, driickt ganz klar aus, welche die Lage der europăischen Lănder gegeniiber 
Amerika und England nach dem ersten Weltkrieg war: "Das stolze 
Vorkriegseuropa ist eine verschuldete Prinzessin geworden, deren Wechsel weder 
England, noch Amerika eskomptieren wi l l .  Europa ist degradiert worden. England 
ist der Korporal Europas geworden, Amerika der d ienstftihrende Feldwebel". Und 
das Verhăltn is zwischen den europăischen Staaten und der engl ischen und 
amerikanischen Grossmăchte wird weiter auf Seite 8 bitter ironisch prăsentiert: 

"Kann Frankreich, heute die stărkste Mi l itărmacht Europas gegen England 
auftreten? Nein. Deutschland ist mi l itărisch eine Null .  Italien l iegt vor England und 
Amerika platt am Bauch. Die unzăhligen anderen Staaten Europas erflehen 
winselnd den Gnadenblick Frankreichs oder Englands. [ . . .  ] Wirtschaftlich ist 
Europa der Ietzte Lakei Amerikas". (S. 8) Es wird natiirlich die Souveranităt 
Europas in Frage gestel lt; der alte Kontinent sei durchaus verschuldet und kann auf 
eine wirtschaftl iche Aufschwung nicht so bald hoffen, dagegen es sei wie ein 

"Pulverfass, das die amerikanischen Kapitalisten absichtl ich zuriickgelassen 
hatten". Und weiter: "Krieg und Kapital sind die korrelativsten Begriffe in unserem 
sozialen Elenddasein, genau wie Ursache und Wirkung". (S. 8) 

Ein wichtiger Aspekt der sogenannten Kriegspolitik der Măchte sei d ie 
"Kriegsrentah i l ităt", die aher nur cin Begriff in der W irk lichkcit bleibt, denn die 

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



7 Peter Tomaschek: Paneuropa oder die Vereinigten Volksstaaten der Welt ? 23 

europaischen Staaten nach dem Krieg viei zu arm sind, damit man van ihnen 
Vortei le erhalten kann. Es wird wieder eine Metapher verwendet, um die 
Beziehungen zwischen Europa und den anderen zwei Machten (Amerika und 
England) zu betonen und die Ausnutzungspol itik der letzten gegen die erste 
hervorzuheben: es handelt sich um den amerikanischen und den englischen 
Absolutismus; dazu komme es noch der russische innerhalb der europaischen 
pol itischen Verhaltnisse - Russland sei h ier der "Stabstrompeter" Europas, und 
Europa spiele die Rolle des geknechneten Soldaten, der sich dem "Korporal" und 
dem "Feldwebel" unterordne. Man sagt weiter: "Amerika betrachtet Europa als ein 
zweites Kuba, als eine Kolonie dritten Grades. [ . . .  ] Es spricht van Abrtistung und 
meint seine e igene Aufrtistung und Ueberrtistung. [ . . .  ] Europa muss zu Fali 
gebracht werden, ist das Hauptziel der drei Weltmachte, England, Russland und 
Amerika, ohne dass sie es wussten, dass sie auch sie selbst vemichten [ . . .  ]" . (S. 9) 

Der Titei des nachsten Kapitels enthalt die wichtigsten Elemente der 
paneuropaischen Theorie, die van Peter Tomaschek vertreten wird :  "Welteinheit, 
Weltparlament, Weltsprache, Weltwahrung, Weltregierung". Im ersten Paragraph 
d ieses Kapitels wird gesagt: "Wir teilen Europa und die ganze Welt n icht in 
Staaten, sondem in Volksregionen ein. Wir kennen keine Grenzen, keine Passe, 
keine Visa. Die Hauptperson ist flir uns der Mensch und seine geheil igten 
Menschenrechte. Jedes Volk der Welt entsendet zehn Standesdelegierte in das 
Weltparlament. Die Wahl  der Standesdelegierten erfolgt durch Plebiszit" . (S. I O) Es 
kl ingt utopisch; es ist die Vorstel lung einer ideelen Welt und trotzdem scheint es, 
durchflihrbar zu sein. D ie Vorhaben beztigl ich d ieser friedl ichen Welt gehen 
weiter: der Wahl einer Weltsprache als allgemeine Amtssprache ftir al le Regionen, 
eine einzige, vom Weltparlament gegebene, allgemein gti ltige Verfassung. Es wird 
dabei die Einheit der Gesetzgebung und der Verwaltung vorgesehen, so wie die 
Regelung des offentlichen Unterrichts. Dem Weltparlament unterordnen sich das 
Heerswesen aller Volksregionen, die offentl iche Sicherheit, das Verkehrswesen . 
Neben der Weltsprache soli die Muttersprache in der Volksregion die gleichen 
Rechte, aber niemals und n irgends Vorrechte haben. 

Man verwendet auch der Begriff des "Vollbtirger(s) der ganzen Welt", d .h .  
ein Btirger, der die Weltsprache grtindl ich beherrscht und "die vol lste Freiztigigkeit 
geniesst". Die Rol le des Weltparlaments trifft auch den sozialen und 
wirtschaftl ichen Bereich : "Das Weltparlament regelt auch den Bedarf an 
Arbeitskraften, vermittelt die Zu- und Abfuhr van Lebensmitteln aller Art. Kurz, 
es sorgt daftir, dass die menschl iche Gesel lschaft nicht durch Fti l le ader Mangel 
Schaden lei de" . (S . 1  O) 

Die Volksregion wird durch ihre zehn Standesdelegierten zum M itglied des 
Weltparlaments. Sie hat die Verfassung des Weltparlaments, dieselbe 
Gesetzgebung und Verwaltung. Diese werden in der Weltsprache geschrieben und 
dann in alle Volkssprachen der Welt tibersetzt. Die Obersetzungen sind nur in den 
betreffenden Regionen zu benutzen. Als Regierungsform wird ftir jede Volksregion 
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diejenige Representanzart vorgesehen, die an ihrer Spitze ein Konig oder e inen 
Prăsidenten hat. Diese haben d ie gleichen Rechte und Pflichten, wie der englische 
Konig heutzutage hat. Auch das Weltparlament hat eine verantwortl iche Regierung 
mit e inem Prăsidenten an der Spitze. 

Unter Volksregionen versteht man "die Angehorigen e ines bestimmten 
Volkes, die in einer bestimmten Gegend zusammen geschlossen wohnen, eine 
bestimmte Sprache sprechen und schreiben und in derselben Gegend eine Mehrheit 
von mindestens 60 Prozent aufweisen". (S. I l ) Die Regionalsprache ist die zweite 
Amtssprache der Volksregion. Die erste Amtssprache ist nati.irlich die vom 
Weltparlament gewăhlte Sprache. Die Regionalsprache wird nur in den 
Volksschulen gesprochen. 

Alle offentl ichen Aufschriften erfolgen in erster Linie in der Weltsprache. 
Die Volksminderheiten konnen ihre Muttersprache als Amtssprache n icht 
verwenden. 

Der Fi.irst oder Prăsident ist bloss nationaler Reprăsentant seines Volkes; 
seine Verftigungen und Rechtssprechungen erfolgen 1m Namen des 
Weltparlaments und der Volksregion. Vom Weltparlament hăngen auch die 
Verkehrsmittel, das Heerwesen, die ofentl iche Sicherheit, die Wăhrung, die 
Arbeitsvermittlung, das Kolonialwesen (im Fal le der di.inn bevolkerten Gebiete), 
das Schulwesen. Interessant ist es h ier zu erwăhnen, welche die Rolle solcher 
Verwaltungsformen wăre: "Die Volksregion muss zur ehrlichen Arbeit erziehen". 
(S. 1 O) Deswegen werden die Politiker innerhalb d ieser Verwaltungsstruktur n icht 
notig sein: "Volksvertretungen, Pol itiker und alle Arten von Volksbegli.ickem 
brauchen wir nicht. [ . . .  ] Politiker l ieben in den meisten Făllen n icht die redl iche 
Arbeit". (S. 1 0) 

Die Grenze, die eine Sprache einsetzt, soli die wirkl ichen Grenzen ersetzen; 
sie ist eine "idee l le Grenze mit grosser Freizi.igigkeit ftir die Weltsprachkundige". 

Das Weltparlament wird als "Ideal unserer Bestrebungen im Namen der 
Menschlichkeit, des wahren Weltfriedens und der menschl ichen Kultur" betrachtet: 

"Ehrlichkeit und Red lichkeit muss in al len Belangen des offentl ichen und privaten 
Lebens vorherrschen. Die zehn Gebote Gottes mi.issen emeuert [ . . .  ] und al len 
Menschen zur Lebensgrundlage als e ine Selbstverstăndl ichkeit gemacht werden. 
Die Diplomaten, d iese professionel len Li.igner und ewigen Kriegsbereiter, mi.issen 
zum ehrl ichen Denken und Reden erzogen werden." Das Vorhaben des 
Weltparlaments sei die B ildung einer "ehrlichen Arbeitsstătte der Stăndevertreter 
zur Hebung des al lgemeinen Volkswohles". (S. 1 1 ) 

Im folgenden Kapitel werden ausftihrl iche Hinweise liber die Vertreter der 
Stănde im Parlament gegeben. Diese Vertreter sollen die besten Fachmănner sein, 
die von ihren Fachkollegen ins Weltparlament durch Wahl entsendet werden. 
Innerhalb der sozialen Schichtung unterscheidet sich zuerst "der Năhrstand" (der 
Landwirt, der Bauer), der aus allen Năhrstandvertreter aller Regionen besteht und 
der Reformen, Verbesserungen, Anordnungen beschl iesst, i ndem er mit den 
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anderen Stănden dartiber diskutiert und mogliche Konflikte vermeidet. Die năchste 
Stand i st der Lehrstand (die Schule), "die Grundlage unserer Kultur", dann 
kommen die Vertreter der Technik, des Rechtes, der Medizin, der Theologie, der 
Arbeitsgeber, der Arbeitsnehmer, der Frauen und des Wehrstandes. Es werden 
weiter die Bedingungen erwăhnt, unter denen ein Volk seine Vertreter im 
Weltparlament entsenden kann: "Eine Nation, die mindestens 2 Mil l ionen Seelen 
zăhlt und eine bestimmte Region geschlossen und in e iner 60 Prozent Mehrheit 
bewohnt, entsendet ihre Standesvertreter in das Weltparlament". (S. Il ) Das 
Weltparlament hat auch ein stăndiges H i lfsamt, das aus den besten Fachmănnern 
der Welt besteht. S ie bearbeiten und bereiten Gesetze und Vorschlăge vor, d ie van 
den Standesdelegierten geprtift und approbiert werden und zum al lgemeinen 
verpflichtenden Gesetz erhoben werden. Rechtsprivi legien, Sonderverfassungen, 
Sonderverwaltungen sind verboten: "Das Weltparlament ist die reprăsentative 
Weltregierung im Namen der vereinigten Volksregionen der Welt". (S. 1 3 )  

Die Exekutivgewalt des Weltparlaments ist das Heer. E s  hat als M itglieder 
Individuen, die bis zum 30. Lebensjahr unverheiratet bleiben mtissen und dann in 
zivi len Berufen auftreten konnen. 

Dem Weltparlament unterliegt ein Weltgerichtshof, der alle Konfl ikte 
zwischen den Regionen sch l ichtet und im Widersetzungsfalle ein gefal ltes Urtei l  
mit Mi litărgewalt durchftihren kann. Wenn eine Volksregion den Krieg gegen eine 
andere erklărt, dann setzt das Weltparlament im Namen der anderen Volksregionen 
das Verkehrsverbot durch, und, wenn es notig ist, verlangt der benachbarten 
Region das Land zu besetzen und den Konflikt zu schl ichten. Das Weltparlament 
ftihrt die obligatorische Alters-, Unfall- und Lebensversicherung ein und ktimmert 
sich auch um die soziale Probleme. 

Als Năchstes werden die Begriffe "Weltsprache" und "Weltwăhrung" năher 
erklărt. Diese sind d ie  "Hauptsăulen des Weltparlaments". Die Weltsprache wird 
innerhalb des Weltparlaments ader der akademisch gebildeten Kreisen gewăhlt. 
Die Wahlkriterien sind : die volkommenste Ausdrucksfah igkeit, die einfachste 
Orthographie und Grammatik. Die Freiheit des Menschen wird van der Art und 
Weise bestimmt, wie er die Sprache beherrscht: "Wer die Weltsprache beherrscht, 
geniesst die vol l ste Freiztigigkeit, ist Weltbtirger und hat liberal i  Heimatsrecht. 
Wer die Sprache n icht beherrscht, darf die Volksregion nur als Kolonist 
verlassen" . (S. 15) 

Man stellt sich die Frage, ob und wie es moglich wăre, die kulturel le 
Unterschiede zu versohnen, weil die Volksregionen verschiedene Kulturniveaus 
aufweisen. Dazu wird die Weltsprache einheitlich positiv wirken. Die 
Erziehungsmethoden sollten als Grundlage die Menschenl iebe haben: die Tatsache, 
dass "der Mensch des Menschen al lergrossten Bediirfniss" ist, wăre auch ein 
wesentliches Kriterium der Erziehung. Was die Weltwăhrung betrifft, es handelt 
s ich um eine Einschătzung der Finanzlage jeder Region. Diejenigen, die einen 
Oberfluss an Geld haben, werden verpflichtet, unter der Garantie des 
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Weltparlaments, der benachtei l igten Regionen Kredite unter Kontrolle zu 
gewahren. Das Weltparlament kann auch einzelne Volksregionen verhalten, 
Fabriksanlagen aller Art in anderen Regionen erbauen, usw. Das Weltparlament 
muss das Gleichgewicht behalten und der Obermass oder die Armut venneiden. 

Es wird noch die Rolle der kleinen Nationen unterstrichen. Diese sollen nicht 
vergessen und zum Trager d ieser Ideen werden, sonst "konnen im gtinstigen Falle 
als Kanonenfutter verwendet werden, und wenn sie einmal so etwas wie Verstand 
verraten sollen, dann bekommen sie einen "von Gott gewol lten und gesegneten 
Krieg und d ieser besorgt und besiegelt i hre weitere Sklaverei". (S .  1 6) 

Im folgenden Kapitel werden die Vorteile aufgezăhlt, die sich aus den vorher 
dargstel lten Vorschlăge zum Weltfrieden ergeben. Man erwăhnt, unter anderen, 
dass die Freiheit jeder Nation als solche und im Privatgebrauch ihrer 
Muttersprache; die Ermogl ichung des Weltverkehrs (Kultureinheit, Zeitersparung 
und Energieersparung), Vereinheitlichung der Wirtschaft durch die Weltwahrung, 
Forderung der inferioren Kulturen und der Weltsittlichkeit, Ermogl ichung des 
stetigen kulturel len Aufstiegs der Menschheit, "Tod der unfruchtbaren, vom 
Volkerhass lebenden Pol itiker". Zu den Vortei len der Weltfriedensvorschlăge 
gehort auch das Authoren des Exploitierens der kleinen Nationen durch die 
grossen. 

Weitere Bemerkungen betreffen die Morallosigkeit Europas; es handelt sich 
um die Nachkriegsmoral, die sich durch falscher Patriotismus, falsche 
Abrtistungsprogramme, falsche Politik gekennzeichnet: "Gemeiner Landraub heisst 
Protektorat, Landausbeutung wird Kulturmission und d ie Annul ierung jeder 
Freiheit wird Pazifikation genannt. Dies al les ist eine Glanzleistung der sittlichen 
Verkommenheit und der ekelhaftesten Ltigenhaftigkeit. Die grosste Ltige, der 
gemeinste Grossfalscher ist und bleibt der sogennante Parlamentarismus [ . . .  ]. (S. 1 3) 

Als  Fortsetzung wird einen Brief eines amerikanischen Grossindustriel lers an 
Peter Tomaschek angeftihrt. Er ist mit den Ideen Tomascheks e inverstanden und 
glaubt, dass die Vorschlăge tiber den Weltfrieden in der amerikanischen 
Gesellschaft verwirklicht werden konnten: "Ist der Dol lar n icht auf dem Wege zur 
Weltwăhrung? Wo der Dollar herscht und begehrt wird, dorth in werden unsere 
Fabriksgrtindungen folgen. Wer finanziert die grossten europăischen 
Industriekonzerne in Europa? Nur der Name ist geblieben, die Sache selbst gehort 
zu zwei Dritteln uns. [ . . .  ] Europa wird durch d iese von uns angedeutete 
Entwicklung n ichts verlieren, es wird gewiss nur gewinnen". (S. 20) 

Die Idee der Paneuropa wurde auch im Richard Coudenhove - Kalergis 
gleichnamigen Buch ausgedrtickt. Kalergi sprach in seiner Arbeit von e inem 
Projekt, năhml ich von der Schaffung kontinentaler Sektionen im Volkerbunde, und 
zwar die britische, europăische und amerikanische Sektion. Der Meinung 
Tomascheks nach wăren solche Volkerbunde nur Garantiepakte. Das Bi ld Europas 
sei in diesen Zusnmmenhiingen "eine unmogl iche Kumulierung von Staatcn ohnc 

Gemeinsamkeit gegen ganze Erdteile.  Das Hassprinzip wird bloss verschleiert, die 
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Rivalităt b leibt bestehen". (S. 2 1 )  In demselben Sinnzusammenhang wăre 
Paneuropa "eine kleine Antante", vor al lem gegen Amerika und Asien 
gerichtet.Eine solche Paneuropa bi lde also keine Versohnungsgrundlage ftir d ie 
europăischen Volker: Ist die zwischenkontinentale Rival ităt ausgeschaltet? Nein. 
Die Rivalităt wird in  ein System gebracht". Auch wenn Europa ein einheitl iches 
Wirtschaftsgebiet durch die Niederlegung der Zol lschrănke wăre, wUrden die 
europăischen Staaten ihre eingebi ldete Souveranităt nicht preisgeben. Es werden 
h ier Anspielungen auf die Idee des Unterschiedes zwischen Klein- und 
Grossmăchte an; d iese Idee "stammt aus ol igarchischen Zeiten und wird van den 
Pol itikern vertreten, die auf den systematischen Volksbetrug spekul ieren". (S. 22) 

BezUgl ich des Ausschl iessens Amerikas aus diesem sogenannten Volkerbund 
haben sich zu der Zeit viele amerikanische Pol itiker geăussert. Es wird das Beispiel 
des ehemal igen Premierminister David - Lloyd George gegeben, der meinte, der 
Volkerbund sei krank, "wei l  Amerika dem Bunde der Volker n icht beigetreten ist" 

(S. 22), dass sich Amerika eigentl ich keinen Krieg mehr wlinscht. Zwischen dem, 
was man sagt, und dem, was man damit meint, bestehe aber einen riesigen 
Unterschied: "Diese Diplomatenssătze in eine ehrliche Sprache Ubersetzt, lauten: 

"Momentan konnen die Volker keine Kriege ftihren, denn Europa schuldet an 
Amerika 1 4  Mi l l iarden Dollar. Werden die Volker e ine Goldwăhrung haben, dann 
konne van einem «rentablem> Kriege wieder die Rede sein. Bis  dahin spielen d ie 
Diplomaten der Welt wieder die Komodie «Der Volkerbund» vor". (S. 22) 

Am Ende des Kapitels werden die Hauptideen der Paneuropa - Theorie (so, 
wie sie Tomaschek betrachtet) wiedergegeben und rechtfertigt durch die 
Erwăhnung der Zwecke, die sie sich vorstellt: "Die Kleinstaaterei hat ihre 
kulturfeindl iche M ission erftil lt. Diese Epoche musste die Menschheit mitmachen, 
um einzusehen, dass die Industrie und Technik auf dem Boden der Staatenbarbarei 
n icht gedeihen kann". (S .  22) Der Autor gibt auch die Quelle seiner Theorie dazu: 

"Aus der Idee e iner Weltsprache (Esperanto), die nicht mir gehort, leitete ich die 
Systematik meiner Ausftihrungen Liber die BegrUndung des Weltfriedens ab, die 
ganz mein geistiges Eigentum ist. Der Weltfrieden wăre ein sittlicher Aufstieg der 
Menschheit, denn dann beeinfllisst nicht irgendeine Winkelregierung Asiens ader 
Afrikas das Geschick der Volker, sondern e ine einzige Zentralregierung gibt die 
unabănderlichen Richtl in ien der Regierung und Verwaltung al ler Volksregionen 
der Welt im Namen einer konzentrierter Kultur und Sittlichkeit an". (S. 22) 

Im năchsten Kapitel wird als erstes die Idee der "Vereinigten Staaten der 
Welt" erwăhnt. Es handelt sich um eine Mittei lung eines van Tomascheks 
Freunden, năhml ich des Professors Fridjof Nansen aus Oslo. O ieser spricht gegen 
das Ntional ismus, das "Orgien der Bestial ităt" feiere und ein Kriegsbereiter sei .  Er 
lehnt aber auch das Internationali smus als eine Gefahr ftir die Zukunft der 
Menschheit ab; er f6rdert die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den 
Nationen, die friedliche Schlichtung van Konflikten, der freie Warenaustausch 
Liber die ganze Welt, der freie Verkehr, der Austausch van Ideen und Impulsen, die 
Wahrung der nationalen Eigenart jedes einzelnen Volkes. 
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Als ein Kommentar zu den Ăusserungen van FridjofNansen argumentiert der 
Autor, dass die ihm gehorenden Prinzipien tiber Paneuropa, sowie die Projekte 
tiber den Weltfrieden der Ideen Nansens ganz anpassen : "Wo in al ler Welt fordem 
wir den Ausgleich der nationalen Unterschiede, wo die Unterdrtickung des 
individuellen geistigen Lebens in Sprache, Sitten und Gebrăuchen?" 

Weitere Argumente werden zur Untersttitzung der Idee der Weltsprache 
gebracht. D iese wăre eine sichere Art, die Kommunikation zwischen den 

"Weltbtirgem" herzustel len, ohne materielle und geistige Ressourcen zu 
verschwenden. Die Rolle der Volkssprache im Leben der Menschen sei daher sehr 
wichtig: d ie Volkssprache und die Weltsprache sol len gemeinsam aktiv wirken . 
Die erste diene der Bewahrung der nationalen Eigenart, die zweite des 
Weltverkehrs: "Weltsprache ist ftir uns Verstăndigungsmittel, Zeiterspamis, 
Erleichterung des Weltverkehrs, Vermeidung van Energieverschwendung. 
Weltsprache ist fur uns kein Herzensbedtirfnis wie die Muttersprache, sondem 
M ittel zum Zweck, Dienerin, keine Herrin. Die lateinische Sprache in der 
kathol ischen Kirche ist Verstăndigungs- und Verkehrsprache fur die ganze Welt, 
hat sie irgend eine Nation deswegen ihrer nationalen Eigenart beraubt?" (S. 24) 
Die Rol le der Muttersprache wird weiter betont, indem sie das Kommen der 
Mi l l ionen van Menschen zu ihren Rechten (in Russland, Asien, Afrika, Amerika, 
Australien) ermogl ichen konnte; es handelt sich um "Volker, von deren Existenz 
selbst gebi ldete Menschen keine Anhung haben und deren Existenz ausbeuterische 
Nationen geflissentlich negieren". 

Der Autor akzeptiert nicht die Idee, dass der Intemationalismus der Verzicht 
auf der Muttersprache bedeutet, wenn er dem Herrn Nansen antwortet: "Es gibt 
keinen Menschen auf Erden, der seine Muttersprache vergessen konnte, daher 
glaube ich an keinen Intemational i smus, wie sie ihn, Herr Praf. Nansen, als eine 
Gefahr ftir die Zukunft der Menschheit hinste l len. Ein Mensch, der einmal seine 
Muttersprache erlernt hat, der kann einer zweiten in seinem Herzen kein 
Heimatsrecht b ieten, bestenfalls nur Herberge". (S. 25) 

Der Intemational ismus sei in d iesem Zusammenhang der Feind des 
National ismus, der von den Staatsmănner vertreten sei: "Wir wol len eine 
Weltsprache, weil wir uns verstăndigen und verstehen wollen. Volker, d ie s ich 
verstehen, werden sich l ieben, und wo Liebe, da ist kein Krieg mogl ich. Unsere 
Diplomaten wissen das ganz genau, deshalb verhindem sie die 
International isierung des Verkehrs, deshalb predigen sie den volkerfressenden 
Nationalismus". (S .  25) 

Die Eigenart eines Volkes wird aber nicht nur aus der Perspektive der 
Volkssprache betrachtet. Mit anderen Worten, die Muttersprache ist wichtig, aber 
sie ist n icht die einzige, die das Nationalspezifische bedingt. Es werden auch 
ande.re Faktoren, die dazu beitragen, genannt, so z.B. die ăusseren Einwirkungen 
(Temperatur, Licht, Walu, Stt:ppt:, �uzialt: Lagt:); "i\u�";h llit: Art dt:r Spruchc ist c i n  
Produkt d e r  geograph ischen Lage. Die Geogral"'hie i s t  also die, d ie 
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Differenzierungen im Vălkerleben hervorbringt. Und d iese festgewordene 
Volkseigenart kann eine Weltsprache ummodeln, denn sie hiingt von d ieser gar 
n icht ab". (S. 25) 

"Ist Paneuropa ein Ideal?" - so lautet die rhetorische Frage, die der Autor 
stellt. Die Antwort darauf kann seiner Meinung nach nur tei lweise positiv sein. Es 
werden Zahlen und exakten Daten verwendet, um zu beweisen, dass ein Paneuropa 
nur im Sinne e iner weltlichen friedl ichen Organisation und n icht im Sinne einer 
nach dem amerikanischen Model l  gebildeten "Verein igung der Volksstaaten der 
Welt" ader einer paeuropiiischer Kombination auf wirtschaftlicher Grundlage 
măglich ist: "Was heisst Paneuropa? Amerika bestand ursprlinglich aus 48 
Kleinstaaten, d iese bi lden heute d ie Vereinigten Staaten van Nordamerika. Denken 
Sie jetzt an die Verfassung von Nordamerika, an die gemeinsame Zol lgrenze, an 
den gewăhlten Prăsidenten usw., Ubertragen S ie diese Verhăltnisse auf Europa, 
jedoch mit der Einschriinkung der Gemeisamkeit der Zol lgrenzen, dann haben Sie 
das, was Briand und Coudenhove wolen, das wirtschaftl iche Europa." Dazu kommt 
noch "eine Unzahl von kleinen Nationen und sage und schreibe hundert ( 1 00) 
Sprachen. Europa weisst den grăssten Antagonismus in der Politik, Wirtschaft, 
Bi ldung und S itte, schwersten Kampf zwischen Agrar- und lndustriestaaten auf 
[ . . .  ] Nun eine zweite Frage, kănnen bei gemeinsamen Zollgrenzen (hundert) 1 00 
Sprachen Geltung haben?" (S. 28) 

Die Schlussfolgerung, die man aus diesen Assertationen schl iessen kann, ist 
nun, dass durch Paneuropa eigentlich keine wirtschaftl iche Vereinheitl ichung al ler 
Nationen gemeint ist, sondern der Aufbau des Weltfriedens, auf Weltparlament, 
Weltwiihrung und Weltsprache. Was wichtig h ier zu erwăhnen wăre, ist das 
Verzicht auf Mil i tărgewalt: "Unsere Propaganda wil l  nur geistig gewinnen", 
schreibt der Autor. Die agressive Kritik gegen die Politiker und Diplomaten wird 
weiter noch stărker ausgedrtickt. Es wird liber die falschen an den kolonisierten 
Vălker gerichteten Behauptungen geklagt, Vălker, die in der Wirkl ichkeit 
ungeachtet biei ben: "Das Gut, welches jeder ftir sich begehrt, wtinscht er auch den 
Ubrigen Menschen und zwar umso mehr, je durchgebildeter sein Erkenntnis, desto 
grăsser, inniger, umfassender wird seine Năchsen liebe. Bei den Politikern ist es 
umgekehrt. Sie lassen Ungleiche im Sumpfe der Ungleichheit ersticken. Das ist 
bewusste Sklavenzucht" . (S. 30) Ein neuer Aspekt von Tomascheks Theorie ist 
hier zu bemerken: Paneuropa kănnte viel leicht e ine Etappe zum Weltfrieden sein, 
denn, sagt man weiter, "Russland, England, Amerika und die tibrige Welt mlisse in 
den Weltbund einbezogen werden, sonst bekommen wir statt Klein -, 
Welttei lkriege" . 

Als e ine Bemerkung werden in diesem Punkt Mittei lungen anderer 
Staatsmănner gegenliber dem Paneuropa dargestel lt, unter anderen die des 
damaligen rumănischen Botschafter in London, N. Titulescu, der "ftir den 
Gedanken mit Leib und Seele" sei, "nur dtirfen sich die Paneuropăer gegen 
Amerika und England n icht feindlich einstellen". (S. 3 1 )  
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Ein weiteres Aspekt, das i n  d iesem Buch vorkommt, ist die Existenz der 
Kriegsparteien in den einzelnen Staaten. Der Autor ist davon i.iberzeugt, dass es in 
jedem Staat Menschen (d. h. Staatsmănner, Machtsausi.ibende) gibt, die sich Kriege 
wi.inschen. Eine·n von der vielen Gri.inden solcher Wi.insche wurde schon 
prăsentiert: die "Rentabi l ităt". Der Krieg wird zum Geschăft d ieser Staatsmănner; 
Tomaschek gibt das Beispiel von Massaryk, der Prăsident vom Bohmen, der sich 
an dem Vizeprăsident des ungarischen Sozialinstitutes, Franz Rajniss, mit e iner 
Mittei lung richtete. Es ging um das Problem der ungarischen und der deutschen 
Grenzftlhrung, das er selbst zu losen, gezwungen wăre: "lhr habt mir, d .h .  dem 
bohmischen Volke, zwei sichere Kriegsnester [ . . .  ] i.ibergeben. Ihr wol lt, dass mein 
Volk eure Kriegsneste besorgen sol i .  Ich will meinem Volke die Zukunft sichern 
und verzichte auf eure Danaergeschenke". (S. 32) Der Autor begri.indet weiter 
seine Behauptungen bezi.iglich der Feindl ichkeit der Staatsmănner gegen den 
Frieden: "Wenn zwei Volker in Frieden und Freundschaft leben werden, was 
werden die Diplomaten tun?" (S. 32) Der Krieg wird also als "ein Greuel, ein 
Verbrechen an die Menschheit" angeklagt. 

Man zogert n icht auch die Stel lung des Papstes gegeni.iber dem Frieden der 
Volker zu kritisieren. Infloge eines Aufrufs in Rom mit der Bitte, das allgemeine 
Waffenverbot im Kriegsfalle zu proklamieren, hătte der Autor keine Antwort 
bekommen. Die Klage richtet sich an das Papst in derselber Art, wie im Falle der 
Diplomaten: "Ich bin kein Theologe, aber so viei verstehe ich von der Lehre 
Christi, dass gemeine Menschenschlăchterei kein Gebot der christl ichen Kirche 
sein konne. Derselbe h l .  Vater schweigt zur Ausrottungsarbeit Mussolinis im 
deutschen Si.idtirol .  Das Papstum trăgt am Weltkriege m it eine Hauptschuld; hătte 
es das al lgemeine Waffenverbot im Kriegsfalle proklamiert, dann hătten die 
Staaten zusammenbrechen mi.issen, ein friedl ichen Ausweg wăre gefunden worden 
und d ie Menschheit wăre bis zum Weissbluten n icht vernichtet worden . Welcher 
C hrist hătte n icht die Waffen weggeworfen, hătte er sich auf die Rel igion beruhen 
konnen ?" (S.  33)  

Der Titei des năchsten kleinen Kapitels enthălt e ine optimistische Haltung zu 
der Mogl ichkeit der Verwirkl ichung d ieser Friedensideen: " Sieghafter Durchbruch 
unserer Gedanken ". Tomascheks Friedensgedanken hatten trotzdem ein Echo im 
pol itischen Bereich. Es werden Mittei lungen von der Seite des amerikanischen 
Abgeordneten Sol Bloom, des Vizeprăsidenten des belgischen Senats, La Fontaine, 
usw. prăsentiert. 

Am Ende d ieser Arbeit wird die Notwendigkeit der Durchsetzung der 
Friedensideen ins Volk, damit die einfachen Menschen den Mut haben, sie selbst 
zu verwirkl ichen: "Das Volk hat noch n icht das Bewusstsein seiner Macht erlangt 
und erwartet den Segen von oben, von wo nur unhei lvolle Kriege kommen. [ . . .  ] 
Warum wi l l  die Menschheit grosse Ideen n icht selbst durchfllhren, sondert sie 
wartet auf kleine Geister, die mit grossen Ideen sich aus e iner peinlichen 
Verlegenheit heraushelfen wol len?" (S. 3 5) Die optimistische Note bleibt: "Unsere 
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Gedanken werden i n  allerkiirzesten Zeit zur Wahrheit werden, friiher als so 
mancher von uns es ahnt". (S. 36) 

Die ganze Schrift steht unter dem Zeichen der Worte, die der Autor am 
Anfang seiner Arbeit, im Vorwort geschrieben hat: "Ich wiinsche der Menschheit 
eine Einsicht. Sie solle den Weltfriedensgedanken in ihren unbeugsamen Wii len 
dauemd aufnehmen." Damit verfestigt er seinen Glauben und seine Hoffnung, dass 
der universale Frieden mogl ich und besonders notig ist. Diese Schrift wurde in  
einer Zeit herausgegeben, als die Spuren des ersten Weltkriegs im sozialen und 
wirtschaftl ichen Leben, so wie im Bewusstsein der Menschen ihre Pragung 
durchflihrten. Man kann zwischen zwei Aspekte unterscheiden: auf der einen Seite 
ist der Angst vor e inem anderen zukiinftigen mogl ichen Krieg, die Armut der an 
den neuen Grossmachte der Nachkriegszeit verschuldeten Volker, und auf den 
anderen Seite die Stel lung der Regierenden, der viei kritisierten Diplomaten, die 
e igentl ich keine Friedensarbeit machen wol len. Wie kann man eine solche 
deutl iche Kritik in den Seiten dieser Arbeit interpretieren? Ist sie als giiltig zu 
betrachten? Hat Peter Tomaschek Recht, wenn er sagt, dass die Menschen, die uns 
regieren, sich mit dem Hervorrufen der Kriege beschaftigen? Man muss den 
politischen Kontext, in  dem diesen Seiten geschrieben wurden, richtig kennen, 
damit man sie richtig beurtei len und einschatzen kann .  Es ist deutlich, das der 
Autor von der Wahrheit seiner Behauptungen das Publ ikum liberzeugen wi l l .  So 
erklart man den Ton, mit dem er sich liber die Probleme der Menschen aussert, 
genauso die Klagen an die Friedensfeinde. 

Es muss noch erwahnt werden, dass d ieser Schrift infolge der 
VerOffentlichung Richard Coudenhove - Kalergis Buch "Paneuropa" ( 1 9 1 5) selbst 
erschienen ist. Der Autor ist der Meinung, dass der Konzept von Paneuropa 
(absichtlich) falsch verstanden ware, so dass er den Interessenten der Grossmachte 
entspricht. Die pol itische Welt wird als exklusiv materiell orientiert dargestel lt; 
Amerika und England wăren die grossten Feinde Europas. Es ist. interessant zu 
bemerken, dass der Autor sich an Europa nicht begrenzt, wenn er liber Frieden 
spricht, sondern denkt an e inen universellen Friedensbund der Volker. Mit anderen 
Worten, ist die wirtschaftl iche Vereinheitl ichung Europas ohne die Einbeziehung 
von Amerika und England n icht erwlinschenswert. 

So wie er es richtig darstellt, ware es dann n icht von Kriegen zwischen den 
europaischen Landern um okonomische Vorherrschaft die Rede, sondem von 
interkontinentalen Kriegen, die n iemandem etwas Besseres bringen wlirden. Mit 
der Ausnahme viel leicht der Grossmachte. Was Peter Tomaschek e igentlich m it 
seiner Schrift sagt, ist dass die Menschheit unbedingt den Frieden braucht, um zu 
liberleben. Was heisst aher "im  Frieden leben"? Al le Volker sollen in Frieden 
leben, und sie konnen es tun, sie werden es sogar tun. Eine schone Utopie, wenn 
wir daran denken, dass nach ungefahr 9 Jahre ein neues Weltkrieg aufgebrochen 
hat. Idealismus und Humanismus gleichzeitig, und vor al lem die starke 
Oberzeugung, dass es der richtige Weg zum Wohl der Menschhheit ist. 
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Der Autor bleibt n icht nur bei Wortem, sondem bietet Losungen an. Er 
schlăgt die Begrtindung de Weltparlaments, die Wahl einer Weltsprache und einer 
Weltwăhrung vor, damit die drei Hauptbedingungen fur die Durchsetzung des 
Friedens und der Ordnung erftil lt werden: die Existenz eines Organs, die sich mit 
der Reglementierung al ler Bereiche des offentlichen und privaten Lebens 
beschăftigt, die Existenz eines M ittels zur wahren, vollkommensten 
Kommunikation zwischen den Menschen (als "Weltbtirger" bezeichnet), der 
Missverstăndnisse aller Art beseitigen muss und eines Mittels zur Bewăltigung 
grosser wirtschaftl icher Unterschiede (exzessiver Reichtum oder Annut) und zum 
gtinstigen Warenwechsel innerhalb eines grossen okonomischen Marktes. 

Es ist deutl ich, dass zur Verwirklichung aller diesen Vorhaben eine 
Verănderung durchgeftihrt werden muss. Van der Perspektive des Autors muss 
d iese Verănderung im geistigen - psychologischen Sinne vol lzogen werden. Die 
Menschen sollen dessen bewusst sein, dass sie selbst fahig sind, besser zu leben. 
Sie sollen psychologisch die Theorie des Friedens, so wie sie in diesem Buch 
dargeste llt wird, als durchftihrbar einsehen. Wenn der Mensch psychologisch von 
der Notwendigkeit d ieser Ideen tiberzeugt i st, dann handelt er dieser Oberzeugung 
gemăss. 

Noch ein wichtiger Aspekt mochte der Autor betonen: die Menschen sollen 
sich trauen, zu ihrem eigenen Wohlstand zu handeln; sie sollen nicht warten, bis 
jemand ihre Arbeit macht. Oft sind es diejenige, die ihr eigenes Interesse verfolgen 
und die Erwartungen der Menschen nur daftir ausnutzen. Deswegen ermutigt der 
Autor die Volker, mehr Vertrauen in ihrem Kraft zu haben. 

Das, was diese Arbeit dem Publ ikum bietet, ist sehr aktuell .  Das Buch wurde 
1 930 geschrieben, also in der Zwischenkriegszeit. 70 Jahre danach finden w ir diese 
Zeilen, als ob sie heute geschrieben worden wăren. Die Kritik an Staatsmănnern 
und Diplomaten verdeutl icht den Unterschied zwischen Vertragstext und 
Vertragswirklichkeit, also zwischen dem, was man sagt und was man tut. Wir 
horen immer tiber Friedensvertrăge und - missionen und trotzdem gibt es noch 
Kriege. 

Das B i ld der damaligen pol itischen Welt, das d ieses Buch ftir uns zeichnet, 
i st kein erfreul iches. Oberall werden die Volker von "Grosschlăchter[n]", 

"Volkerfeinde[n]", usw. regiert. Die ganze Welt ist van nationalistischen und 
chauvinistischen Impulsen beherrscht: "Der National ismus, der die Yolksmassen in 
unverstandenen Phrasen einspinnt, um ihnen die Vemunft, die Logik zu rauben. 
Der Mensch soli dem Menschen ein Wolf sein [ . . .  ]". 

Tomaschek ist der Meinung, dass die Menschen keine feindliche Antriebe 
gegeneinander in sich haben, sondem dass sie absichtlich van den Kriegsliebenden in 
d iesem S inne erzogen werden, beginnend mit der Religion, mit der Schule, usw. Sie 
s ind auf diese Weise beeinflusst, ohne es zu wissen, sie werden manipuliert und 
ausgenutzt, damit die Friedensfeinde ihre Zwecke erftil lt sehen. Dieser Zustand, in 
dem sich die Menschen bcfinden, wird als "geistiges Analphabetentum" bezeichnet . 

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



1 7  Peter Tomaschek: Paneuropa oder die Vereinigten Volksstaaten der Welt ? 33  

Das Buch ist eine offentl iche Aufforderung zur Stel lungnahme und 
Verănderung clieser vorher beschriebenen Situation von der Seite al ler Menschen. 
Sie fordert al le Rel igionen und Konfessionen auf, sich clem Krieg zu wiclersetzen, 
sie beschwort die christl iche Năchstenl iebe . 

Der Autor ist gegen der Ausnutzung cler kleinen Nationen von clen grossen . 
Der amerikanische Kapitalismus wircl als aggressive Bewegung betrachtet und in  
direkte Verbindung mit  dem Krieg gesetzt. Die nach dem Krieg verschuldeten 
Lăndem s incl in ihrer Beziehug m it Amerika und England als Sklaven clargestel lt: 

"Italien l iegt vor Englancl und Amerika platt am Bauch"; clie "Europăer mtissen 
clurch clrei Generationen schwer arbeiten, hungern, hetzen uncl hasten, um Amerika 
clie Dollarzinsen abzuzahlen". 

Die anstiftende Tătigkeit cler Kapitalisten hătte in d iesem Zusammenhang die 

"rentablen" Kriege zur Folge: "Europa ist clas ewige Kriegsnest, clas sich die 
Kapitalisten der Welt mit al ler Sorgfalt uncl Ftirsorge angelegt haben. Die ewige 
Kleinstaaterei mit den eingekeilten Fremdvolkssplittern sind Pestherde des 
Krieges". Damit verbunden ist auch die Aufrtistungspol itik der nicht europăischen 
Staaten, clie, obwohl sie die Abrtistung laut fordern, clem bekannten Spruch treu 
bleiben: "Wer den Frieden wil l ,  muss sich fur den Krieg vorbereiten". 

Im deutl ichen Kontrast zum Bi lcl der Nachkriegsgesel lschaft ist das cler Welt 
des Friedens, das uns der Autor vorschlăgt. Eine Welt der allgemeinen 
Verstăndigung der Volker, des gltickl ichen Zusammenlebens innerhalb einer neuen 
Gesel lschaft, die die hohen Werten der Moral, cler Sittl ichkeit, der Menschenl iebe 
und des materiellen Wohlstandes einschătzt und bewahrt. Keine politische und 
soziale Kămpfe, kein Streben um Machtenteignung. Ein Unterrichtswesen, das sich 
an einer hohen geistigen Erziehung der Kinder und der Jugend orientiert, an der 
Ausbildung im S inne der friedl ichen Beziehungen zwischen den Menschen, die 
s ich auf ehrliche Arbeit sttitzt. Keine Privi legien sozialer Art, nur die 
Untersttitztung und Forderung derjenigen, die die besten in ihrem Beruf sincl: die 
richtige Person am richtigen Platz, keine Umwandlung der sozialen Hierarchie 
aufgrund exklussiv materieller Lage. 

In einer anderen Schrift, Fiinfundzwanzigjăhriges Bestandsjubileum der 
deutschen Raif.feisenkasse in Sereth ( 1 929) schreibt Tomaschek Folgendes tiber die 
Rolle der Ausbi ldung: "Und nun meine l iebe Mitbi.irger, das eine sollt ihr wissen, 
dass ein Volk niemals zur Selbsstăndigkeit gelangen kann, das n icht in Liebe und 
Eintracht alle Tei le und Gl ieder verbindet. B i ldung und Wissen mtissen im Volke 
verbreitet, seine Lebensfah igkeit muss durch eine weitgehende Sozialpolitik 
ges ichert werden. Ein ungebildeter Mensch ist ein Ungli.ick flir sein Volk, cler 
Ungebi ldete wird stets Unfrieden suchen, Zank hervorrufen und Hader verbreiten. 
Ein gebi ldeter Mensch ist mehr Wert fur sein Volk als tausencl Ungebi ldete. Liebet 
daher die Schule, schicket eure Kinder geme und mit den grossten Opfern in die 
Schule". (S. 1 9) 

Die Wah l einer einzigen Sprache sol lte alle Missverstăndnisse 
kommunikativer Art beseitigen und dem Menschen den Status des Weltbi.irgers 
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verleihen. Als Weltbtirger brăuche er kein Pass, keine Visa bei sich zu haben. Er 
kănnte sein Residenzrecht in alle Regionen der Welt austiben. Keine Grenzen, kein 
Zol l ,  nur einfache Volksregionen; die Beherrschung der Sprache găbe ihm die 
Măgl ichkeit e in Vollbtirger zu werden. Es wtiren keine Staaten, keine Nationen 
mehr, sondem nur "vereinigte Volksregionen". 

Ein wichtiger Punkt ist h ier d ie Bewahrung der nationalen Unterschiede 
beztiglich der Kultur. Es wird auch h ier eine Lăsung gegeben: das Recht jedes 
Volkes, seine Muttersprache im privaten Bereich zu verwenden; es wăre nicht 
verboten, die Muttersprache zu sprechen, aher verpflichtend, die Weltsprache als 
Amtssprache zu gebrauchen. 

Als Organisierungsforrn wird das Weltparlament bevorzugt, m it 1 0  
Delegierten aus jeder Region, die gemeinsam Gesetze geben und Konflikte lăsen . 
Wăre das alles wirklich măglich? "Ehrlichkeit und Redl ichkeit muss in allen 
Belangen des ăffentlichen und privaten Lebens vorherrschen", schreibt Peter 
Tomaschek. Darauf beruht das Modell einer neuen Gesellschaft, das im Buch 
vorgeschlagen wird.  D ie ideele Gesel lschaft aus einem ideelen Staat wird auf die 
ganze Welt tibertragen:  d ieselbe Organisierung und Reglementierung der sozialen 
Berichte wie in e inem utopischen Land, auf einem universel lem N iveau: 
Weltparlament, Weltsprache, Weltgerichtshof, Weltheer, Weltwăhrung, 
Weltflirsorge. 

Uber andere paneuropăische Vorschlăge ăussert s ich Peter Tomaschek auch. 
Das Buch "Paneuropa" von Richard Coudenhove - Kalergi ste l le die Idee einer 

"Kumulierung von Staaten ohne Gemeinsamkeit gegen ganze Erdteile" vor. Eine 
solche Kumulierung wtirde die Rival ităt zwischen den Vălkern nicht bewăltigen, 
sondem sie wtirde sie nur verstărken. Dassselbe geschehe im Falle einer Einte ilung 
der Welt in  Klein- und Grossmăchte oder e iner engl isch-franzăsich-deutschen 
Friedensgemeinschaft (die Idee von Lord Derby), die eine "Aktiengesellschaft zur 
Ausbeutung der Helotenstaaten" wăre. 

Das Modell ,  das der Autor prăsentiert, wăre also die einzige, die einfachste 
und zeitersparendste Methode, den Weltfrieden durchzusetzen. Er steht n icht flir 
Paneuropa gegen Amerika und England, sondem flir e inen Vălkerbund, flir die 

"Vereinigten Volksstaaten der Welt". Paneuropa kănnte bestenfalls nur eine Etappe 
auf dem Weg zum Weltfrieden sein.  

Wer d ieses Buch l iest, kann schon bemerken, dass der Verfasser ein Projekt 
fur eine bessere Zukunft n icht nur der Europăer, sondem er ganzen Welt konzipiert 
hat. Er hat nicht nur an die Zeit, als er d iese Seiten schrieb, gedacht, sondern an -
warum nicht - einen permanenten Wohizustand der Menschheit. Dieses Buch wil l  
s ich als ein Handbuch, ein Lehrbuch e ines anderen Lebenssti ls, e iner anderen Art, 
die Menschen zu betrachten, darste llen. Dieses Buch sollte dem Leser den Mut 
geben, tiber die bisherigen gesellschaftlichen Schablonen h inaus zu denken, die 
Lebensbedingung�n zum Vortei l  und n icht zum Nachzteil zu machen. Er sollte 
auch die gei stigert und psychologisch kanonisierten Grenzen tiberwăltigen, die 
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Stellung des ewig Unterardneten verlassen und ftir sich selbst und ftir die 
Gesel lschaft handeln. Der Typus des "Weltbiirgers", sa wie er im Buch erscheint, 
beruht auf Altruismus, Năchstenl iebe, H i lfsbereitschaft und aptim istischem 
Glauben in der Verbesserung der Menschenbeziehungen. 

Fiir die Begriindung des Weltfriedens sind d ie Taten wichtiger als die Warte. 
Man kritisiert diejenigen, die dariiber nur "schwătzen" ader gerade das Gegentei l  
damit meinen, d.h. den Krieg bevarzugen. Mi t  dem Wart "Krieg" werden n icht nur 
die m i litărischen Kanflikte aller Art gemeint, sandem auch die psychalagischen 

"Kriege", die gegen das zum Frieden arientierten Denken gerichtet sind. Der 
sagenannte "Kriegsgeist" kămpft gegen den Friedensgedanken: "Die 
Vălkerfeinschaften werden wie medizinische Sera gezăchtet, um Kriege zu 
ermăgl ichen und varzubereiten". Die hahen Werte der "Ehre", "Wahrheit", "des 
Guten" und "des Schănen" werden verderbt ader verkehrt. 

Tamascheks Friedensgedanken, abwahl idealistisch, sal lten den heutigen 
Regierenden zum indest zum Nachdenken anregen. Wenn es in unserer mademen 
Zeit auch nur ein wenig Vertrauen in die Măglichkeiten des Menschen găbe, sich 
selbst zu verbessem, wăren diese Gedanken heute eine Realităt. 

Peter Tomaschek: Paneuropa sau Statele Unite ale Europei ? 

(Rezumat) 

Originar din Siret, absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cernăuţi, Peter Tomaschek 
s-a remarcat prin activitatea sa de profesor (la catedra de limba germană a Liceului Grec-Ortodox din 
Suceava, ulterior la Gimnaziul de Stat "Franz Josef' din Siret), dar şi prin diversele sale preocupări 
ştiinţifice. Fiind un "filoromân autentic", el s-a ocupat de cercetarea poeziei populare şi a literaturii 
române, publicând câteva lucrări în acest domeniu: Doina. Ein Beitrag zur Volkspoesie der Rumănen, 
Viena, 1 909; Das Mordbeten. Folkloristische Studien, Viena, 1 909; Mihail Eminescu, der 
Dichterkănig Rumăniens, Cernăuţi, 1 9 1 4; Cercetări noui referitoare la originea lui Mihai Eminescu, 
Siret, 1 925. Istoria românilor şi, îndeosebi, istoria oraşului Siret s-au bucurat la rândul lor de atenţia 
profesorului Peter Tomaschek, acesta scriind mai multe studii şi articole: Funfundzwanzigjăhriges 
Bestandsjubilăum der deutschen Raiffeisenkasse in Sereth (Bukowina), Rumănien. Eingeleitet mit der 
Geschichte der Deutschen der Stadt Sereth, Siret, 1 929; Cine a fost Margareta Muşata?; Margaretha 
de Cereth domina Walachiae minoris. Cercetări noi despre Margareta Muşata (f.a.); Geschichte des 
rumănischen Fiirsten Sas (în "Deutsche Tagespost", Cernăuţi, 1 9 1 8). 

Domeniul de cercetare care 1-a destinat printre candidaţii la premiul Nobel pentru pace este 
etica vi itorului, regăsită în lucrări precum: Wie kann der Weltfrieden begriindet werden?, Viena, 
1 906; Van der Volkswerdung zum Weltfrieden, 1 9 1 8; Die Zukunftsethik der geistig und kărperlich 
hochwertigen Menschen, Viena, 1 92 1 ;  Was ist Menschenmardindustrie?, Riga, 1 929; Paneuropa 
ader Vereinigte Volksstaaten der Weft?, Viena, Basel, Leipzig şi New York, 1 930 ş.a. 

Preocupat de realizarea păcii mondiale, Peter Tomaschek susţine libertatea deplină a 
popoarelor, pentru care sunt necesare, între altele, desfiinţarea graniţelor teritoriale, constituirea de 
"regiuni populare" şi stabilirea unei limbi şi a unei monede universale. Este vorba despre un transfer 
la nivel mondial al tuturor institutiilor statale: parlament, constituţie, armată etc. Toate aceste idei vin 
să servească aceluiaşi ţel: impunerea ideii de pace mondială atât în planul social şi economic, cât şi la 
nivelul mentalităţilor şi al relaţiilor interumane. 
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SOCIETATEA CULTURALĂ "ŞCOALA ROMÂNĂ" 

ÎN APĂRAREA ROMÂNISMULUI DIN BUCOVINA 

PETRU BEJINARIU 

1. Înfiinţarea şi organizar ea Soci etăţii "Şcoala Română" 

Realităţile economice, sociale şi cu lturale din Bucovina istorică reţin atenţia 
cercetători lor . .  

Lipsa de şcol i  înalte (universităţile din Cracovia, Lwow sau Viena erau 
departe pentru oameni i  de rând), l ipsa "aproape totală a unei pături culte 
româneşti" şi a unor "bărbaţi lum inaţi" pentru dureri le poporului de la ţară şi 
puţinele relaţi i cu focarele culturale româneşti din România şi Transi lvania, 
formează tabloul "sărăciei intelectuale" pentru populaţia românească din Bucovina. 

Înfiinţarea în 1 860 a Liceului Ortodox Român din Suceava şi apoi, în 1 875, a 
universităţii româneşti din Cernăuţi au determinat creşterea numărului români lor cu 
pregătire superioară şi în funcţi i le statului, cunoscători şi apropiaţi de nevoile şi 
durerile ţăranului român 1 • Teodor V. Ştefanell i  ne va spune: "[ . . . ] ducem mare l ipsă 
de învăţători, de profesori pentru şcol i le medi i ,  de advocaţi, de notari şi de alţi 
funcţionari publici. Acest gol nu se putea umple altfel,  decât prin determinarea 
masei mari a poporului, ca să-şi trimită copi i i  la şcol i le medi i  şi la universitate [ . . . ] .  
Ş i  aceasta a fost cauza şi îndemnul înfiinţări i societăţi i  «Şcoala Română»". 
Români i  continuau să se afle într-o situaţie materială şi culturală foarte grea. În sate 
cu majoritate românească au fost deschise şcol i  în alte limbi, aşa "cum s-a 
întâmplat în comuna Satu Mare (fostul judeţ Rădăuţi), unde întâi a fost deschisă o 
şcoală germană, iar după 20 de ani una românească [ . . . ] .  Iar la şcol i le secundare 
l imba de predare era cea germană". Au fost folos ite până şi încercări 
propagandistice absurde în scopul deznaţional izării în localităţile româneşti . 
Ziarele, bunăoară, relatau că învăţători i ucraineni din suburbia Mănăsterişte d in 
Cernăuţi au avertizat pe copi i i  români să nu înveţe în româneşte, "fiindcă această 
l imbă nu este plăcută lu i  Dumnezeu"2• Aşadar, eforturile tuturor celor care "au 

1 Radu Economu, Unirea Bucovinei 1 918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 
1 994, p. 65. 

2 Mircea Grigoroviţă, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică R. A., 1 996, p. 46. 

Analele Bucovinei, VIII, 1 ,  p. 37-49, Bucureşti, 200 1 
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năvălit" în Bucovina se concentrau asupra procesului  de deznaţionalizare a 
populaţiei autohtone - populaţia românească. 

Ideea înfiinţării unei Societăţi în sprij inul învăţământului  şi culturii pentru 
populaţia românească au avut-o Iorgu G. Toma şi Ştefan Ştefureac. Vizitând, în 
1 875, expoziţia de la Viena, ei au văzut rezultatele societăţi i  nemţeşti "Deutscher 
Schulverein" şi a celei a cehi lor "Matica skolskă", care desf'aşurau activitate 
culturală în toată Austria, acolo unde trăiau gennani şi, respectiv, cehi .  

Profesorul Ştefan Ştefureac şi juristul Iorgu G .  Toma, ajunşi la Suceava, s-au 
apucat de lucru. Au început cu elaborarea statutelor, pe care apoi le-au prezentat 
Guvernului de la Cernăuţi. Aici, iniţiatorii Societăţii au întâmpinat multe greutăţi .  
Mai întâi, se cerea ca sediul central al Societăţii să fie la Cernăuţi şi nu la Suceava, 
apoi renunţarea la dreptul înfiinţării de filiale, fără aprobarea Guvernului .  După 
mai multe modificări aduse statutelor, se revine la Guvern. S-au găsit noi motive 
pentru respingerea statutelor, deşi aveau o nouă formă. 

Guvernului  i-au fost aduse şi statutele societăţi lor culturale ale nemţilor şi 
cehi lor. Atunci autorităţile austriece au spus că reglementările în Boemia sunt altele 
şi nu se potrivesc cu cele din Bucovina. Aici, în Bucovina, "guvernul păstrează o 
atitudine de vigi lenţă espectativă faţă de mişcările români lor". 

Abia la 24 august 1 883, cu nr. 8 049, Guvernul aprobă statutele Societăţii 
Culturale "Şcoala Română". La 14 septembrie 1 883 a fost convocată adunarea 
generală a Societăţii, la care au participat 50 de persoane. Adunarea a fost condusă 
de parohul din M itocul Dragomirnei, părintele Ananie Iacubovici .  Cauzele care au 
dus la înfiinţarea Societăţii şi scopul urmărit de această Societate au fost prezentate 
de către profesorul Ştefan Ştefureac. S-a ales comitetul central . 

Societatea a intrat în activitate prin acordarea de ajutoare - cărţi, haine, 
încălţăminte, bani pentru gazde etc. - copi i lor de români pentru a urma şcoala 
românească. Pe această cale Societatea participă la "reromânizarea satelor 
înstrăinate"3 pe baza statutu lui şi a regulamentului de funcţionare. 

Arealul extins al activităţi i Societăţii, acum reglementat, începe cu înfi inţarea 
de şcol i  primare şi secundare şi sprij inul lor material, inclusiv din partea Guvernului, 
şi ajunge la organizarea de tipografii, l ibrări i ,  cămine, internate etc. Fiecare din cele 
şase capitole ale statutului reglementează clar activitatea şi o pune în slujba copi i lor 
şi a fami l i ilor de români .  În statut sunt cuprinse nonne privind membrii şi conducerea 
Societăţii, Adunarea generală şi ramificaţia (filialele). Urmărind aceste reglementări 
comparativ cu cele ale organizaţi i lor neguvernamentale de azi, ne dăm seama de 
caracterul democratic al Societăţii Culturale "Şcoala Română". 

II. Activitatea Societăţii "pe teren şcolar" 

În momentul înfi inţării Societăţii Culturale "Şcoala Română" (24 august 
1 883), învăţământul în şcol i le primare d in Bucovina era pe cale de a fi rutenizat, iar 

3 Gh. Giurcă, George Tofan, o viaţă închinată şcolii, Suceava, Editura "Ţara Fagilor", 1 995, p. 63. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



3 Societatea Culturală "Şcoala Română" 39 

cel secundar şi superior era deja  germanizat. Despre învăţământul privat nici nu 
putea fi vorba. Teodor Ştefanel l i  ş i  Ştefan Ştefureac ştiau ce trebuia făcut în această 
situaţie, sens în care scriau într-un raport: "Unica stavilă contra desnaţionalizării 
noastre este şcoala românească, pentru care până acum nu s-a pus nici măcar o 
temel ie sănătoasă, l ipsind un pedagogiu [şcoala normală] românesc"4• Până a 
ajunge la această soluţie, Societatea a sprij init înfiinţarea c laselor paralele române, 
activităţile cultural-naţionale şi a pregătit înfiinţarea şcol i lor româneşti la sate. 

După 25 de ani de activitate a Societăţii documentele menţionează multe 
rezultate de mare însemnătate pentru populaţia românească5. Au fost formulate şi 
răspândite apeluri de îndemn pentru părinţi, preoţi şi învăţători de a spij in i  şcol i le 
primare de la sate şi s-au publ icat în "Revista pol itică", revistă apărută la Suceava 
între ani i  1 886 şi 1 890. Tot aici au apărut şi articole în care Ştefan Ştefureac, 
Teodor Ştefanel l i ,  S imeon Florea Marian, Animpodist Daşchevici, Constantin 
Cosovici şi Lazăr Vicol vorbeau despre şcol i  primare româneşti .  În 1 892, 
Societatea a intervenit la autorităţi le statului ca la şcol i le din Suceava şi Siret să fie 
primiţi ş i  copi i  de la sate şi apoi să se înfiinţeze şcol i  primare la sate şi confesionale 
Ia oraşe. 

Cele mai active intervenţi i le-a făcut Societatea pentru înfiinţarea unei şcoli  
primare româneşti în oraşul Suceava şi care s-a realizat abia în anul 1 906 - "Şcoala 
primară română de 4 clase pentru băieţi şi cea de 3 clase pentru copi le" - care a 
cuprins din primul an 225 de băieţi şi 1 92 de fete. 

Această reuşită se datorează şi faptului  că în octombrie 1 906 este numit 
primul inspector român pentru puţinele şcol i  româneşti din Bucovina, în persoana 
lui Dionisie Simionovid. Evenimentul a fost marcat de o frumoasă serbare, 
organizată la Cernăuţi, la 1 3  octombrie 1 906, de Reuniunea Şcolară Română din 
Bucovina ş i  de Societatea "Şcoala Română" şi la care au participat 300 de 
învăţători, profesori de la şcol i le secundare ş i  universitari, reprezentanţi ai 
societăţi lor culturale: Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
Societatea Doamnelor Române, Societatea Mazi l i lor şi Răzeşi lor Bucovineni, 
reprezentanţi ai societăţilor academice "Junimea", "Dacia", "Bucovina" ş.a. 

Lipsa învăţătorilor români era aşa de mare, încât în satele româneşti nu se 
puteau deschide şcol i le, iar la cele în funcţiune învăţământul se desfăşura pe seri i, 
cu schimbul, fiecare schimb venind la şcoală de două sau trei ori pe săptămână. 
Societatea a sprij in it material copii i  dotaţi să urmeze Şcoala Normală de la 
Cernăuţi. A fost introdus şi un premiu de 30 - 1 00 de coroane pentru învăţători i de 
la "şcol i le poporale" care aveau copi i  cu rezultate bune la examenul "de primire în 
clasa primă l iceală". Au fost premiaţi mulţi învăţători, între care : Gh. Nicoară -

4 Raportul Societăţii " Şcoala Română ", Suceava, 1 885, p. 4. 
5 Constantin Loghin, lszoria literaturii române din Bucovina 1 775--1918, Cernăuţi, Editura 

"Alexandru cel Bun", 1 996, p. 206. 

6 Petru Rusşindilar, George Tofan - tribun al românismului in Bucovina, Suceava, Editura 
"Hurmuzachi", 1 998, p. 1 7 1 .  
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Băişeşti, Gh. Popovici - Suceava, Eugen S iretean - Boian, Alexandru Ţăran -
Mitocul Dragomirnei, Eugen Botezat - Suceava, Gh. Brăteanu - Il işeşti, Nicu 
Donisă - Stupca. 

Într-un raport al Societăţii se scria: "Premi i le «Şcoala Română» s-au înfi inţat 
spre a l i  se răsplăti acestora [învăţători lor] munca lor cu instruirea tineretului. [ . . .  ] 
Iară munca învăţătorilor săteşti este grea, căci ogorul instrucţiuni i  publ ice la 
poporul român din Bucovina este parte încă ţelină, neatinsă de plugul culturi i ,  parte 
pământ părăginit, lucrat rău de hargaţi străini . . .  

"7 •  
O nouă iniţiativă vine în sprij inul copii lor români .  În locul premi i lor s-a 

organizat cursul pregătitor de 6 săptămân i pentru înscrierea la clasele paralele 
române de la liceul din Suceava. Văzând în clasele paralele române "un pericol 
pentru cultura germană", cursul a fost amânat sau interzis a se desfăşura în instituţii 
publ ice. 

În 1 88 1 ,  după o întrerupere, îşi reiau activitatea clasele paralele române de la 
l iceul din Suceava, dar cu frecvenţă slabă şi fără manuale în l imba română. A 
reînceput lupta pentru sprij inul elevilor de la aceste clase - hrană, îmbrăcăminte, 
burse, prem i i .  

Societatea deschide în 1 906 Internatul de Băieţi Români Ort[ odocşi] 
Or[ientali] "Vasi le Cocârlă". A continuat aducerea cărţi lor necesare la "Biblioteca 
cărţilor didactice", iar mai târziu s-a înfi inţat "Biblioteca de petrecere şi învăţătură 
pentru tineretul român". La această din urmă bibliotecă se adunau cărţi de literatură 
română, acţiune la care un deosebit ajutor 1-a dat Animpodist Daşchevici .  

Lipsa manualelor româneşti "forma o piedică nespus de mare la instrucţie" şi 
oferea motive Guvernului să desfiinţeze clasele paralele române. Atunci Societatea 

"Şcoala Română" şi-a asumat şi această răspundere. După ce profesori i români de 
la Suceava au redactat manuale, au urmat tot felul de p iedici la aprobarea şi 
tipărirea lor. Dar acţiunea aceasta nu a putut fi oprită. Primele manuale publicate au 
aparţinut profesorului Samuil V. Isopescu (aritmetică, geometrie, istorie un iversală, 
geografie). Apoi au apărut manualele profesorului Ştefan Ştefureac, Carte de cetire 
pentru clasele I, II, III şi IV gimnaziale. Au mai redactat manuale sau au făcut 
traduceri din l imba germană Animpodist Daşchevici, Constantin Cosovici, 
Constantin Procopovici, Dimitrie V. Isopescu, Lazăr Vicol, Eusebie Popovici . 

Societatea a sprij init studenţi i români la Universitatea din Cernăuţi pentru a 
deveni profesori, ca şi pe elevii de la şcoli le profesionale, iar la Frătăuţii Noi, 
parohul Irac l ie Porumbescu, tatăl marelui nostru compozitor, a înfiinţat un curs de 
împletit şi albinărit unde s-au instruit învăţători, preoţi, cantori bisericeşti, elevi de 
l iceu, săteni, elevi de la şcoala poporală. Astfel de şcol i  sau cursuri au mai fost 
organizate Ia Storoj ineţ, Cernăuţi, Câmpulung şi au avut sprij inul Societăţi i 
Culturale "Şcoala Română". 

Iată că astăzi iniţiativele şi preocupările Societăţi i  Culturale "Şcoala 
Română" vor trebui  reluate pentru nordul Bucovinei . Autorităţile româneşti, 

7 "Revista poli ticii", anul I I I . nr. 7, 1 5  apri l ie 1 SSS, p .  4. 
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asociaţi i le, societăţile ş i  fundaţi i le culturale au datoria să  înveţe din ceea ce  a tacut 
Societatea "Şcoala Română", să cunoască bine s ituaţia din comunităţile româneşti 
d in regiunea Cernăuţi şi să iniţieze demersuri pe măsură în menţinerea 
românismului grav ameninţat. 

III. Activitatea pe teren economico-social 

Real izarea scopului cultural al Societăţi i "Şcoala Română" se putea împlini 
numai având mij loace materiale. Înţelegând nevoia menţinerii român ismului  pe 
străvechi pământuri româneşti, la solicitarea intelectuali lor români din cadrul 
Societăţii "Şcoala Română", Dieta ţării şi Fondul  Religionar Ortodox Român au 
tacut importante donaţi i :  400 - 600 coroane şi, respectiv, 1 200 coroane anual. Cu 
prileju l  unor aniversări au mai făcut donaţi i şi persoane particu lare, între care 
Constantin Cosovici, S imeon Florea Marian, M ihai P itei ,  Modest Grigorcea. O altă 
sursă a sprij inului material au reprezentat-o colectele. În 1 884 Societatea a 
răspândit 400 de l i ste însoţite de un apel de îndemn pentru sprijn irea 
învăţământului românesc din Bucovina. Cele mai importante colecte le-au real izat 
prof. univ. Dimitrie Onciul ,  medicul veterinar Eugen Petrescu, Mihai Pitei, 
Emanoil Grogoroviţă. 

S-au mai folosit şi colectele în b iserică, pe care Guvernul, de la o vreme, le-a 
interzis. La propunerea profesorului 1 .  G. Sbiera au fost amplasate la biserici casete 
cu inscripţia "Pentru Şcoala Română". Au venit la rând şi conferinţele, concertele 
şi spectacolele de teatru cu taxă în folosul Societăţii "Şcoala Română". Între 
acestea se individualizează serbări le de la "Sânzienele" de la Suceava, la care 
veneau români nu numai d in Bucovina, ci şi "din toate ţări le vecine", serbări care 
însoţeau serviciul d ivin ortodox. Astfel  de serbări au organizat mai târziu şi alte 
societăţi cu lturale, şi anume Societatea Doamnelor Române din Bucovina şi 
reuniunea de cântare "C iprian Porumbescu". 

Din rânduri le de faţă aflăm câte eforturi şi în plan material au făcut 
intelectual i i  devotaţi din Bucovina în ani i  grei în care deznaţionalizarea căpăta 
proporţii generalizatoare 8. 

IV. Aşezămintele Societăţii 

Societatea Culturală "Şcoala Română" a avut în proprietate şi folosinţă două 
aşezăminte de bază: Internatul de Băieţi Ort[ odocşi] Or[ientali] din Suceava şi 
Institutul de Editură, Librărie şi Tipografie. În condiţi i le grele în care erau s i l iţi să 
locuiască copi i i  de români din clasele paralele la diferite gazde în Suceava, Ia 
stăruinţele Societăţii , a răspuns parohul ortodox din Ruşii Moldoviţei, Vasi le 

8 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1 775-1861 Suceava 
Editura "Hurmuzachi", 1 998, p. 1 20. 

' · 
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Cocârlă, cu o donaţie de 40 000 de coroane. În acelaşi timp, Gheorghe cavaler de 
Popovici oferă, la un preţ redus, un imobil în Suceava. 

Sub îndrumarea lui Simeon Florea Marian se fac reparaţii şi amenajări la 
clădirea vi itoru lui  internat pentru 29 de elevi şi, la 1 noiembrie 1 906, are loc 
deschiderea internatului .  La manifestarea solemnă de deschidere a internatului, 
S imeon Florea Marian a spus: " . . .  bucuria noastră a tuturora însă n i- i  mare, căci, în 
sfârşit, a ajuns societatea «Şcoala Română» a-şi vedea una dintre cele mai fierbinţi 
dorinţe realizată. Internatul «Vasi le Cocârlă», cel atât de mult dorit şi aşteptat de 
toţi, nu este mai mult un v is, ci o faptă împl in ită . . .  " 

Pentru funcţionarea internatului, Severin Procopovici şi Iorgu G: Toma au 
elaborat un regulament aprobat apoi de Comitetul Societăţi i .  Spaţi i le de cazare au 
fost treptat lărgite şi s-a ajuns ca în internat să fie găzduiţi 52 de elevi români .  
Graţie intervenţiei IPS arhiepiscop şi m itropolit dr. Vladimir V. de  Repta, 
internatul s-a extins9. 

Un alt important aşezământ al Societăţi i  a fost Institutul de Editură, Librărie 
şi Tipografie, cu triplă chemare: venituri pentru internat, propagarea l iteraturi i şi a 
scrisului românesc şi dezvoltarea unor activităţi economice în zona culturii române. 
Institutul se înfiinţează cu sprij inul profesorului Eusebie Popovici .  Prin acest 
institut s-a născut prima l ibrărie românească din Austria, având toate cărţile 
d idactice pentru şcol i le primare ş i  secundare, ca şi tot felul de rechizite şcolare. Nu 
după mult timp a fost deschisă sucursala acestei l ibrării la Cernăuţi. Activitatea 
l ibrăriei a fost extrem de importantă pentru populaţia românească din Suceava şi 
Cernăuţi şi, în general, d in Bucovina. 

V. Personalităţi care au activat la Societatea Culturală "Şcoala Română" 

Ştefan Ştefureac - iniţiatorul Societăţii Culturale " Şcoala Română " 

S-a născut la 24 februarie 1 845, în comuna Ceahor, din regiunea Cernăuţi, în 
fami l ia  gospodarului Petre Ştefureac şi a soţiei sale Vasilca, născută Pridie. A 
urmat şcoala primară în Ceahor, unde a fost îndrumat deosebit de frumos de 
parohul Samui l  Morariu-Andrievici . După absolvirea şcol i i  primare cu rezultate 
excepţionale, la îndemnul parohului, este înscris de părinţi i săi la l iceul din 
Cernăuţi. Absolvă cu rezultate de mare merit şi urmează apoi Facultatea de Litere 
şi F ilosofie a Universităţii din Viena, având o bursă din partea Fondului Rel igionar. 
La absolvirea facultăţii este numit profesor suplin itor Ia Liceul Ortodox Român din 
Suceava, Ia 24 august 1 874, şi apoi profesor definitiv, la 1 8  iu lie 1 877, la acelaşi 
l iceu, unde va funcţiona până Ia sfârşitul vieţi i .  Ştefan Ştefureac moare Ia 1 5  
noiembrie 1 893, Ia numai 48 de ani. 

9 Mihai Iacobescu, Din istoria Hucovinei. Voi .  1 .  (1 774-1862). De la admmistraţia militarii ia 
autonomia provilzcială, l lu<.:un:�li. J::dzlurn Academiei Române, 1 994, p. 450 4 5 1 .  
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Cu o aleasă bunătate sufletească, ferm şi neînduplecat în decizi i le proprii , 
Ştefan Ştefureac a fost un profesor înarmat cu temein ice cunoştinţe în domeniul 
cu lturi i ş i  al l imbi i  şi l iteraturii române, un excelent pedagog. "Convins că numai 
calea spre lumină şi adevăr î l  poate duce pe un popor tânăr la putere şi v iaţă proprie 
a sa, Ştefan Ştefureac n-a cunoscut un ideal mai măreţ şi mai sfânt pentru poporul 
său, ca şcoala. Şi asta a şi documentat-o el în toată viaţa prin vorbă, faptă şi 
scris"1 0 . 

Ştefan Ştefureac a publ icat studi i  şi articole în revistele: "Albina", "Tribuna", 

"Revista pol itică", "Gazeta Transi lvaniei"; a mai publ icat studi i  l ingvistice şi 
contribuţii l iterare, precum povestea Sfânta Vinere, tipărită la "Convorbiri l iterare", 
şi a scris manualele româneşti Cărţi de cetire pentru clasele 1, II, III şi IV 
gimnaziale. Numele lui Ştefan Ştefureac se leagă de înfiinţarea, în 1 883, a Societăţii 
Culturale "Şcoala Română", ca o cerinţă pentru menţinerea românismului în 
Bucovina. "Şcoala Română" a realizat un adevărat proces de reromânizare a satelor 
înstrăinate, sprij in ind învăţământul românesc în Bucovina1 1 • La Suceava era 
importantă societatea «Şcoala Română», care a dus o activă propagandă 

" . . .  românească şi în primul rând prin înfiinţarea de şcol i ,  bibl ioteci, internate şi 
cămine pentru copii i  de români" 1 2 . Alături de Vasi le Cocârlă, Teodor Ştefanel l i ,  
Gheorghe cavaler de Popovici, Constantin Cosovici, Simeon Florea Marian, 
Atanasie Tarnavschi ,  Iorgu G. Toma ş .a., Ştefan Ştefureac a sprij init toate 
demersurile Societăţi i ,  multe d in iniţiativa sa, cu devotament şi vocaţie de om de 
şcoală şi om de cultură. 

Personalitatea lu i  Ştefan Ştefureac a fost evocată în cartea Scrierile lui Ştefan 
Ştefureac, tipărită în 1 890, cu sprij inul Societăţii "Şcoala Română", sub semnătura 
lu i  Gherasim V. Buliga, însă cu destule omisiuni .  

Ştefan Ştefureac a fost un intelectual care şi-a închinat viaţa şcol i i  româneşti 
şi luptei pentru românism în Bucovina. 

Un magistrat în sprijinul românismului din Bucovina - Teodor V. Ştefanelli 

Numele lu i  Ştefanel l i  rămâne nedespărţit de cel al poetu lui Mihai Eminescu. 

"[ . . .  ] iară între tovarăşii săi de şcoală se afla şi marele M ihai Eminescu. Pe de o 
parte contactul zi lnic cu cei mai valoroşi români ai cercului cu ltural, în care se 
mişca, pe de alta beneficiul de a întrebuinţa după plac bibl ioteca românească a 
iubitului  său profesor Aron Pumnul [ . . . ] au făcut din tânărul Teodor Ştefanel l i  un 
mare adorator şi un bun cunoscător al l imbii  şi l iteraturi i române [ . . .  ]" 13 . 

S-a născut în anul 1 850 în oraşul Siret, a urmat şcoala primară în oraşul natal, 
cursurile secundare la Cernăuţi, iar între anii 1 870 şi 1 873 este student al Facultăţii 

10 lorgu G. Toma, op. cit . •  p. l 57. 
1 1  Gh. Giurcă, op. cit., p. 55 
1 2  M ircea Grigorovi(ă, op. cit. , p. l 20. 
1 3 lorgu (i .  Toma, op. c:il. , p. 1 58. 
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de Drept de la Universitatea din Viena. Devenind judecător, intră în practică Ia 
Cernăuţi, iar după trei ani ,  în 1 876, este trimis la Câmpulung, unde rămâne până în 
1 882. B ine instruit şi cu vocaţie, se remarcă între cei mai buni judecători, şi aici i 
se înc�edinţează întocmirea cadastrului pentru districtul Câmpulung. 

Intre 1 882 şi 1 888 Ştefanel l i  lucrează ca j udecător de şedinţe la Tribunalul 
din Suceava, după care pleacă, în cal itate de pretor, la Seletin .  Aici s-a simţit străin 
şi, la cerere, în 1 889, vine pretor la Câmpulung, unde s-a căsătorit cu Emil ia Betiei 
din Fălticeni .  Fami l ia Ştefanel l i  a avut trei copi i :  Aurel, Viorica şi Florica. Din 
1 903 revine la Suceava pentru puţin timp, deoarece primeşte funcţia de consil ier pe 
lângă Curtea de Apel din Lwow. 

Educaţia din fami l ie şi şcoală, mediul  cultural în care s-a format şi gradul 
ridicat de receptivitate au făcut ca Teodor Ştefanell i  să se exprime ş i  să acţioneze 
ca un om de cultură devotat neamului şi semeni lor săi. 

La Viena, ca student, Ştefanell i  a fost membru activ al Societăţii academice 

"România Jună", fi ind în relaţi i cu Mihai Eminescu, Ioan S lavici, Victor Babeş ş.a. 
Întrucât constată o înstrăinare a tinerilor cu studii faţă de populaţia românească, de 
tradiţii le, specificul şi aspiraţii le naţionale, Teodor Ştefanel l i ,  reîntors de la Viena, 
promovează activităţi cu lturale şi şcolare româneşti, mi l itează pentru redeşteptare 
naţională. Astfel, devine şi prin elaborarea statutu lui fondatorul Societăţii 
Academice "Arboroasa", desfăşoară activităţi în cadrul Societăţi i  pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina din Cernăuţi, iar la Câmpulung studiază, o dată cu 
lucrarea cadastrală, l imba, obiceiurile şi tradiţiile populaţiei din zonă. Împreună cu 
Ştefan Ştefureac înfi inţează, în 1 883, Societatea Culturală "Şcoala Română", care, 
pe lângă multe activităţi deosebit de importante pentru români,  a întemeiat 

"B ibl ioteca de petrecere şi învăţătură pentru tineretul român", a contribuit la 
apariţia ziarului pol itic-l iterar "Revista pol itică" ( 1 886-1 890). 

La îndemnul baronului Alecu Vasi lco, atunci mareşal al Ţări i ,  Teodor 
Ştefanel l i  candidează şi este ales, în 1 892, deputat în Dietă, dobândind un nou 
câmp de activitate în sprij inul români lor. Cunoscând bine "dureri le şi necazurile 
munteni lor", a luptat pentru înfiinţarea de şcoli româneşti şi şcol i  speciale pentru 
prelucrarea lemnului la Câmpulung, a sprijnit lucrările de amenajare a râului 
Moldova, a intervenit pentru executarea unor lucrări la căi le ferate. Pentru 
legislatura următoare a refuzat să mai candideze. S-a ocupat de cercetarea istorică, 
iar descoperiri le şi documentele adunate le-a publ icat, în parte, în revista "Arhiva" 

din Iaş i .  A făcut traduceri din l imba germană şi franceză, iar ca lucrări originale 
menţionăm: nuvelele George Fulgerul, Un amor, schiţele umoristice Sandu Ţintilă, 
Moara Dracului, Răbdarea-i din rai, Hassan Călugărul, Un patron În Viena, 
studi i le  Date statistice şi istorice din Bucovina, Originea lui Ion Teodor Calimah, 
O carte veche despre Alexandru Machedon, Constantin cel Mare şi Grigori 
Potemkin ş.a.  A scris put:zii  � i  cântecc studenţeşti, pc care le-a publ icat în 
"Convorbiri l i terare", "Aurora română", "Calendarul bucovinean" ş.a.  

Pentru scrieri le sale, pentru activitatea sa în domen iu l culturi i , Teodor 
Ştefane l l i a fost ales, în 1 898, membru corespondent al Academiei Române şi a 
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primit d istincţii din partea societăţi lor academice "România Jună" din Viena şi 

"Junimea" din Cernăuţi. 

Profesor de vocaţie - Constantin Cosovici 

Născut la 1 6  martie 1 855 în comuna Molodia din ţinutul Cernăuţi, într-o 
fami l ie  de preot, Constantin Cosovici urmează şcoala primară la Cernăuţi, l iceul tot 
la Cernăuţi şi apoi Facultatea de Fi losofie la Universitatea din Viena. După 
absolvirea facultăţii este numit în 1 8 8 1  profesor supl in itor, în 1 882 profesor 
definitiv, în 1 906 director provizoriu şi în 1 908 director definitiv al Liceului 
Ortodox Român din Suceava. 

Cu pregătire temein ică în domeniul matematicii şi fizici i ,  pedagog de vocaţie, 
Constantin Cosovici desfăşoară o prestigioasă activitate şcolară şi culturală la 
Suceava. Pregătirea şi experienţa i-au creat posibi l itatea de a alcătui manuale 
şcolare pentru clasele paralele române de la l iceul din Suceava. Prima scriere 
şti inţifică este Das Prinzip der virtuellen Bewegung, publicată în anuarul l iceului 
din Suceava, în 1 882. A publicat apoi, în traducere, Învăţământul geometric intuitiv 
pentru gimnaziile inferioare, autor dr. Franz cavaler de Mocznik, Manual de 
aritmetică pentru gimnaziile inferioare, de acelaşi autor, şi Elemente de fizică 
pentru gimnaziile inferioare, autor dr. Ignaz G.  Wal lentin .  

A lucrat în conducerea Societăţi i Culturale "Şcoala Română" de la înfiinţarea 
e i :  între 1 883 şi 1 886 ca membru în consi l iu l  de control; între 1 886 şi 1889 ca 
secretar de interne; între 1 889 şi 190 1 ca vicepreşedinte, iar între 1 90 1  şi 1904 ca 
preşedinte. S-a ocupat de tipărirea manualelor şcolare, de sporirea veniturilor 
Societăţi i  şi acordarea de ajutoare elevi lor români şi a condus lucrările de 
amenajare a clădirii pentru internatul de băieţi şi a ce lei destinate Institutului de 
Editură, Librărie şi Tipografie. 

Începând cu anul 1 887 se înfiinţează la Suceava "Clubul Român" şi 
profesorul Constantin Cosovici a fost ales preşedinte la această nouă societate. 
Pentru merite deosebite în serviciul mi l itar, Constantin Cosovici a fost distins de 
Împăratul Francisc Iosif 1 cu decoraţia "Crucea pentru merite mi litare" . 

lorgu G. Toma -judecător, cărturar şi om politic 

În comuna Vama din zona Câmpulung Moldovenesc, în fami l ia 

"moşneanului şi fostului  primar Gavri i l  Toma şi a soţiei sale Ana Lupaşcu", la 1 6  
ianuarie 1 87 1  s-a născut al doi lea copil ,  căruia părinţii i-au pus numele Iorgu 1 4 • 
După cursuri le primare de la şcoala din vestita comună Vama, urmează cursurile 
secundare la Suceava, începând din 1 882, pe care le absolvă cu merite deosebite. În 
anul 1 89 1  se înscrie şi frecventează cursurile Facultăţii de Drept de la Universitatea 
din Cernăuţi, pe care le absolvă în 1 896. 

1 ' 1  Constantin  Loghin, op. cit. , p. 2511--259. 
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Ca student a activat l a  Societatea Academică "Junimea", având temporar ş i  
funcţia de  preşedinte. 

În ani i  studenţiei a colaborat cu versuri originale şi proză la revista 
studenţească "Încercări l iterare", care a apărut în 1 2  numere, între 1 februarie 1 892 
şi 1 ianuarie 1 895.  În luna septembrie 1 894 a participat, împreună cu alţi 25 - 30 de 
tineri români, la congresul  studenţesc de la Constanţa, cu care prilej ,  pe lângă 
cunoaşterea oraşelor Iaşi ,  Galaţi şi Brăila, a realizat o frumoasă comunicare cu 
studenţii ieşeni .  Deşi studenţii bucureşteni au în lăturat toate obstacolele, angajând 
chiar şi o hărţu ială cu pol iţia, studenţii de la Cernăuţi, printre care şi Iorgu G.  
Toma, n-au putut vizita capitala României .  

În anul  1 897 intră în practică la Tribunalul d in Suceava, iar în 1 899 ajunge 
judecător la Rădăuţi, unde rămâne până în 1 906. 

La Rădăuţi, pe atunci o puternică citadelă germană, a înfiinţat, în anul 1 900, 
cu ajutorul unor prieteni, Societatea "Clubul Român", ca centru de întâlnire şi de 
propagandă românească, apoi în anul 1 902, împreună cu arhimandritul Teofil 
Patraş de la Putna, înfiinţează Societatea "Internatul de Băieţi Români Ort[ odocşi] 
Or[ientali] din Rădăuţi" . 

Între ani i  1 90 1  şi 1 905 a fost consi l ier comunal al oraşului Rădăuţi, iar când 
Iancu Flondor şi George Popovici au arborat steagul Partidului Poporul Naţional în 
Bucovina, Iorgu Toma a sprij init astfel de manifestări, motiv pentru care a fost 
pedepsit pe cale administrativă. 

În 1 906 se mută la Suceava, la Tribunalul Suceava, unde a fost ales 
preşedintele Societăţii Culturale "Şcoala Română", imediat după moartea lui 
Simeon Florea Marian, care până în 1 907 a fost preşedinte. 

În timpul primului război mondial, la 1 4  mai 1 9 1 5 , Iorgu Toma a trecut în 
vechiul regat prin Iţcani ş i  a · ajuns la Bucureşti, punându-se la dispoziţia 
Guvernului român. A publ icat articole de interes naţional în ziarele "Neamul 
românesc" al lui N. Iorga, "Epoca" lui  N. F i l ipescu, "Ardealu l" lu i  S .  Mândrescu, 
"Unirea" lui A.C. Cuza. Împreună cu 1. E. Torouţiu, A. Morariu, D. Marmel iuc, 
N. Cotos a lucrat la publicaţia "Revista Bucovinei". Războiul  de întregire a 
neamului a avut ca urmare pentru români retragerea generală în Moldova, iar Iorgu 
Toma a fost pus de autorităţile austriece sub unnărire pentru "uneltiri de înaltă 
trădare" şi "crimă contra puteri i armate a statului". 

Participă la organizarea "Corpului de voluntari români din Rusia". Cu acest 
pri lej a călătorit prin Basarabia, prin K iev şi Moscova, peste Volga şi Urali ,  prin 
Omsk şi Tomsk, prin Krasnoiarsk ş i  Irkutsk, iar în ianuarie 1 9 1 8  a ajuns la 
Vladivostok. S-a întors în ţară în 1 9 19 .  

lorgu Cr .  Toma a fost ales deputat î n  primul Parlament a l  României Mari, în 
circumscripţia Câmpul ung, din partea Partidului Democrat al Uniri i .  În această 
nouă calitate a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Adunării Deputaţi lor. 

În perioada tranzitorie dintre Un ire şi integran:a Bucov inei în sistemul politi
ca-administrativ al României, au avut loc multe transformări. De o deosebită 
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însemnătate a fost înfiinţarea, la data de 1 iu l ie 1 9 1 9, a unei Curţi de Apel la 
Cernăuţi, având în competenţa sa j udecarea apeluri lor împotriva sentinţelor 
pronunţate de instanţele judecătoreşti din Bucovina. Printre consi l ieri s-au aflat 
jurişti de frunte, între care Iorgu G. Toma, Vasile Bodnărescu, Aurel iu Căpăţână. 
Din 1 926 competenţa Curţii de Apel din Cernăuţi s-a extins şi asupra judeţelor 
Dorohoi şi Hotin. 

Integrarea Bucovinei în administraţia centrală a continuat şi sub guvernarea 
l iberală, 1 922- 1 926, când Ion Nistor redevine ministru secretar de stat. În scopul 
integrării s-a constituit Comisia regională pentru l ichidare şi unificare, al cărei 
preşedinte a fost numit Iorgu G .  Toma, şi care a propus noi reglementări, specifice 
administraţiei centrale. Sistemul  austriac, introdus în 1 862, al autonomiei 
provinciei, devenită ducat, cu Dietă proprie, este înlocuit cu autonomia locală la 
n ivel de judeţ, oraş, comună. Guvernatorul Bucovinei, numit de autorităţile centrale 
de la Viena şi coordonând servici i le publice centralizate, funcţie desfiinţată o dată 
cu Unirea din 1 9 1 8, va fi înlocuit cu cei cinci prefecţi ai noi lor judeţe: Cernăuţi, 
Storoj ineţ, Suceava, Rădăuţi şi Câmpulung. 

O lungă perioadă de timp Iorgu G.  Toma a practicat ziaristica, publ icând 
studii şi articole la ziarele şi revistele: "Patria", "Deşteptarea", "Vestitorul satelor", 

"Revista Bucovinei", "Apărarea naţională", "Glasul  Bucovinei" ş.a. Ca publ icist a 
semnat şi cu pseudonimele "Delavamă", "Delamunte" etc. 

Lucrări publicate : Şcoala română, Suceava, 1908; La question des Roumains 
opprimes d 'Autriche - Hongrie, Tokio, 1 9 1 8 ; Monumentul Stâlpul lui Vodă din 
Vama, Cernăuţi, 1 923;  Un glas de la munte, 1 923 ; În slujba Dreptăţii, 1 924; Din 
neajunsurile Bucovinei, 1 924; Lupta pentru menţinerea judeţului Câmpulungul 
Moldovenesc, 1 925;  Patru ani de deputăţie, 1 926; Fondul bisericesc ortodox-român 
al Bucovinei, 1 927. 

Iorgu G.  Toma moare la 1 3  ianuarie 1 935 şi este înmormântat la Vama. 

Folcloristul Simeon Florea Marian 

Omul de cultură Simeon FI o rea Mari an s-a născut la 1 septembrie 1 84 7 într-o 
fami l ie de ţărani, la I l işeşti, unde a cunoscut şi îndrăgit de mic mirifica lume a 
satului, acolo unde "s-a născut veşnicia" şi unde, în voie, respiră marea Lege 
morală a românilor. 

A urmat şcoala în satul natal, apoi şcoala poporală şi gimnaziu l  Ia Suceava, 
Năsăud şi Beiuş. Continuă studi i le teologice la Cernăuţi, atunci o adevărată 
capitală culturală a români lor, azi înstrăinată printr-un tratat umil itor între România 
şi Ucraina, semnat în 1 997. 

În perioada studi i lor gimnaziale urmăreşte cu mare interes conţinutul şi 
formele tradi ţionale de la ţară ş i  publ ică în revista "Fami l ia" culegerea de folclor 
O nuntă la llişeşti, fiind prima scriere publicată de vi itorul mare folclorist. Publ ică 
în continuare volumele Poezii poporale din Bucovina, Balade române culese şi 
corese şi altele. 
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Interesant este ca m timpul studi i lor la Năsăud ş i  Beiuş a străbătut 
meleagurile Transilvaniei cu marea şi semnificativa dorinţă de a-1 întâlni pe 
legendarul Avram Iancu, dar nu 1-a întâlnit n iciodată. În schimb, a adunat atâtea 
cîntece şi atâta credinţă populară, încât a întocmit cea mai frumoasă culegere de 
poezii despre "crăişorul munţilor", pe care o publ ică în anul 1 900 sub numele 
Poezii poporale despre Avram Iancu. 

După încheierea studii lor este h irotonit ca preot, sluj ind în satele Poiana 
Stampei şi Voloca şi apoi în oraşul Siret, unde devine profesor de re ligie şi l imba 
română, promovând şi profesând într-o zonă demografică eterogenă l imba română, 
obiceiurile şi trad iţiile noastre româneşti .  

În anul 1 88 1  S imeon Florea Marian este primit în  rândul membri lor 
Academiei Române. 

Cea mai bogată activitate o desfăşoară la Suceava. Participă la toate 
man ifestările societăţilor culturale şi în primul rând la activitatea Societăţi i 
Culturale "Şcoala Română". Lucrările lui Simeon Florea Marian sunt consacrate 
sărbătorilor, obiceiuri lor rituale, ornitologiei şi entomologiei, lucrări în care abundă 
legendele, cântecele, descântecele, col indele, strigături le, proverbele, ghicitori le şi 
care aparţin în egală măsură etnografiei ş i  folcloru lui .  Simeon Florea Marian este 
autorul unei opere unice în folcloristica europeană. A pus bazele etnografiei 
româneşti în lucrările: Naşterea la români, Nunta la români, Înmormântarea la 
români, Tradiţiile populare din Bucovina, Tradiţii româneşti ş.a. 

Aşadar, S imeon Florea Marian rămâne o mică şi importantă sferă de lumină 
în l iteratura română şi europeană şi noi suntem datori şi onoraţi în demersul nostru 
de evocare, aniversare sau comemorare, spre neuitare şi prosperarea civil izaţiei 
noastre sufleteşti .  Cultura reprezintă sufletul civi l izaţiei noastre. 

Vasile Cocârlă şi cea mai mare donaţie pentru cultura Bucovinei 

S-a născut la 22 martie 1 836  în comuna Costâna, judeţul Suceava, într-o 
fami l ie ţărănească de buni gospodari. Ş i-a făcut studi i le primare la un dascăl 
ambulant, numit la Costâna "giupânul dascăl", iar din anul 1 844 trece la şcoala 
gimnazială d in Suceava, pe care o absolvă în 1 848.  Urmează şcoala la Cernăuţi, pe 
care o termină în 1 85 1 ,  revine la Costâna şi lucrează ca logofăt la mandatariatul 
domenial din Suceava. 

Revine la Cernăuţi ca elev de l iceu cu o bursă de 80 de florin i  din partea 
Fondului  Rel igionar şi apoi se înscrie la Facultatea de Teologie, tot la Cernăuţi .  În 
1 886 termină studi i le teologice, se căsătoreşte cu Veronica Pihuleac şi la 4 ianuarie 
1 867 este sfinţit diacon, apoi hirotonisit preot şi rânduit să slujească la biserica din 
Costâna, unde rămâne până în anul 1 868.  

Asupra fam i l iei preotulu i Vasile Cocârlă s e  abat mari nenorociri : Veronica, 
soţia sa, moare în 1 873,  iar mai târzi u,  în 1 8 82, moare şi  fiica lor, Ştefania. 

Ca preot, Vasi le Cociirlă, cu mare bunătate şi  aleasă pregătire teologică, a 
sluj it  interesele duhuvu icc:;;t i  ale populaţiei din Ruşi i  Moldov i ţei .  Văzând situaţia 

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



1 3  Societatea Culturală "Şcoala Română" 49 

românismului din Bucovina şi mai cu seamă situaţia copi i lor şi tinerilor români,  în 
anul 1893 s-a hotărât să doneze averea sa mobi lă, în valoare de 40 1 34 de coroane, 
Societăţii Culturale "Şcoala Română" din Suceava. Cu acestă sumă a dorit să se 
înfiinţeze un internat pentru copi i i  de români care frecventau Liceul Ortodox 
Român din Suceava. Era cea mai mare donaţie pentru cultura naţională de la 1893 . 
Această donaţie a fost primită în şedinţa solemnă a Societăţii Culturale "Şcoala 
Română", iar ziarul "Gazeta Bucovinei" (anul III, nr. 74, din 1 octombrie 1 893) a 
dedicat un număr întreg lu i  Vasi le Cocârlă şi donaţiei sale, număr de care s-a 
îngrij it profesorul Vasile Bumbac. Mitropol itul Si lvestru a emis cu acest pri lej un 
decret în care scria: "[prin această] faptă mărinimoasă şi vrednică de urmare, aţi 
depus jertfa cea mai b inecuvântată pe altarul de cultură al neamului nostru român şi 
al biseric i i  noastre dreptmăritoare". În procesul verbal al şedinţei Comitetului  
Central al Societăţi i ,  din 4 septembrie 1 853 ,  stă scris :  "această sumă enormă pentru 
împrejurări le noastre de azi este menită de a forma baza pentru un internat, în care 
să afle adăpost studenţii români care frecventează gimnaziul din Suceava". 

În ult imii ani preotul Vasi le Cocârlă a trăit la Rădăuţi, la soacra sa. În anul 
1 893 pleacă la Solca, la spitalul-staţiune balneară pentru tuberculoşi. 

Moare la 1 6  ianuarie 1 894 şi este înmormântat în cimitirul din Rădăuţi. 

Die kulturelle Gesellschaft "Şcoala Română" 

verteidigt das Bukowiner Rumănentum 

(Zusammenfassung) 

Das Studium stellt am Anfang die geschichtlichen Griinde und Bedingungen, unter denen die 
kulturelle Gesellschaft "Şcoala Română" gegrtindet wurde und ihren Beitrag zur Stiftung rumanischer 
Schulen und zur Unterstiitzung der rumanischen Schiiler dar. 

Nach der Beschreibung der zur erwahnten Gesellschaft gehorigen Anstalten - das Wohnheim 
aus Suczawa, der Verlag, die Druckerei und die Buchhandlungen - werden die Personlichkeiten 
prasentiert, die innerhalb der Gesellschaft tatig waren: Ştefan Ştefureac, Teodor V. Ştefanelli, 
Constantin Cosovici, Jorgu G. Toma, Simeon Florea Marian und Vasile Cocârlă. 
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EVOLUTIA ŞI DESTINUL SCRISULUI LA RĂDĂUŢI. , 
UN TABLOU CRONOLOGIC1 

V ASI LE 1. SCHIPOR 

"Zice-va neştine: «Prea târziu iaste! După sutele de ani, cum să vor putea şti 
poveştile adevărate, de atâtea veacuri?)) Răspunz: Lăsat-au puternicul 
Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti, scrisoarea, dintru carea, dacă va 
nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea şti şi oblici, şi nu numai 
lucrurile lumii, staturile şi începăturile ţărilor şi a împărăţi ilor, ci şi singură 
lumea, ceriul şi pământul, că sunt zidite după cuvântul lui Dumnezeu celui 
puternic". 

(Miron Costin, Predoslovie la De neamul moldovenilor) 

Cu aproape şase deceni i  în urmă, E.Ar. Zaharia, "păstor al unei realităţi" 

aflate în amurg - Bucovina i storică -, încerca să descifreze trecutul ei l iterar. Fără 
să presimtă "noaptea de cârpă"2 ce avea să v ină curând, el nota în Puncte de reper 
la Antologia rădăuţeană din 1 943 : "Atâta risipă de frumos, de reviste, deşi mereu 
trecătoare, de societăţi, de cenacluri şi de programe se cer cunoscute, pentru a 
vedea j ust orizonturile de început"3• Pentru acest "alb heruvim de crin", pornit din 

1 De-a lungul timpului, ş i  istoria culturală a Rădlluţilor a fost tratată diferit. Cu particularităţile 
de rigoare, în toate lucrările consacrate devenirii sale persistă stereotipuri naţionale, viziuni partizane, 
pledoarii pro domo, unele cu accente exclusiviste, altele în tradiţia mitologiilor locale. O "istorie 
sincera" a culturii rădăuţene, cu respectul cuvenit pentru adevăr şi lectura lipsită de prejudecăţi încă 
nu există. Şi, din păcate, nici semne că ar putea fi realizată într-un viitor oarecare nu există. Pe valul 
înşelător al (re)integrării europene prin abandonarea propriei identităţi, în revărsarea gustului pentru 
subcultură, sub povara cenzurii economice - în fond, un înlocuitor ideal al cenzurii politice într-o 
"democratie de vitrină" -, altă perspectivă decât evoluţia noastră spre un statut de rezervaţie 
etnologic!!. nu putem întrevedea. Conferinţele noastre Rădăuţi - identitate pentru mileniul li/ (6 iulie 
1 999), Rădăuţi, 1850-1945. O construcţie în spiritul Europei Centrale (20 mai 2000) şi Însemnări 

pentru un istoric al scrisului la Rădăuţi (3 iulie 2000) rămân doar încercări temerare în mediocritatea 
bine întreţinută a locului şi în cl imatul central ist al unui stat birocratic, în care doar entuziasmul de 
campanie, mimarea îndeplinirii unor exigente ale Uniunii Europene, manipularea opiniei publice, 
învrăjbirea sistematică, irosirea competenţelor şi "sacrificiile istorice" inutile sunt alimentate şi 
promovate consecvent. 

2 Ion Deldeunu, Proba mea de viaţă, Iaşi, Editura Omnia, 1 995, p. 3 3 .  

3 E.  Ar. Zaharia, Antologie rădduţeanii. Cu coperta d e  Eugen Drăguţescu, Cernăuţ i, Colecţia 
Societllt i i  Scriitorilor Bucuvineni. 1 943, p. ti. 

Analele /Juco\•inei. VIII ,  /, p. 5 1 --6R, Rucurc�li, 200 1 
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vatra satului  românesc tradiţional în "năvală de suflet curat" către "fântânile 
şti inţei" neîngrădite, trecutul l iterar al provinciei sale voievodale "a fost mereu o 
expansiune de adolescenţă nestăvi l ită", o "oază l irică". În curgerea lor "supt 
vremi", Rădăuţii au avut o "strălucire aparte", traversând momente "de răbufniri", 
"de elan" şi "de risipe generoase", "de întrebări bărbăteşti, de l i rice insurgenţe", 
"de energie şi muncă", devenind astfel "un continuu pelerinaj sufletesc pentru noi 
pomiri"4 .  

La aproape şase deceni i  de atunci, mai mult căutând t imid decât construind 
durabil punţi spre lumea de mâine, prin recuperarea unor tradiţii , în "oraşul de 
ciocolată", în care "unii contemporani preferă jocul de-a cenuşa", "întrecându-se 1 
în erezia lor inutilă"5, ne apropiem\ într-un fel, sub presiunea cenzuri i economice, 
în "marele gol al indiferenţei", de efortul lu i  E. Ar. Zaharia de a înşira "pe unii  din 
acei distinşi precursori care au dezmierdat [la Rădăuţi] spicele de aur ale s lovei"6, 
purtând încă virtuţi ale logosului din vechime. 

În "vechea şi glorioasa" Episcopie a Rădăuţilor, înfi inţată în 1 402 de către 
Alexandru cel Bun, "slova de plumb şi scrisoarea răbdurie - cum notează acelaşi 
E. Ar. Zaharia - au înflorit de cu bună vreme cu înţelepciune pagini de carte"7 : 

1614. Episcopul Efrem întocmeşte o Psaltire, "carte pentru suflet 
folositoare", pe care o dăruieşte Mănăstirii Moldoviţa. 

1643. "Cu mâna multpăcătosului  rob al lui Dumnezeu Ioan", sub episcopul 
Anastasie, se scrie o Liturghie slavonească pentru marele logofăt Teodor Ianovici .  

1646. Sub episcopul Teofan, acelaşi caligraf/scriptor Ioan scrie o Evanghelie, 
ferecată în aur, la cererea hatmanului Gavril, fratele domnitorului Vasile Lupu, şi a 
soţiei sale Li l iana. 

1669. "Cu poronca şi darea şi osârdia şi cu bunăvoinţa" episcopului Serafim, 
la Rădăuţi se scrie un Ceasoslov pentru Mănăstirea Agapia. 

1736. Episcopul Varlaam, "spirit luminat şi iubitor de progres", "bărbat 
pătruns de iubirea de cultură, pe care fierbinte doria s-o răspândească în întreaga sa 
eparhie între c ler şi poporul de rând", îl aduce de la Mănăstirea Neamţului pe 
ierodiaconul Iosif pentru a înfiinţa la Rădăuţi o tipografie. 

4 Ibidem. 
5 Ion Beldeanu, Oraşul de ciocolată, Piatra amneziei, Balul continuă, Cămaşa albă, Nimic 

altceva, Ce zice vânzătorul de ziare, dar şi alte texte-document din volumul citat mai sus. Pentru 
imaginea acestui timp, vezi şi George Damian, Ospăţul rechini/ar ( 1 994), Ioan Manole, Singurătatea 
înjrânţilor (2000). Corelativ, vezi şi refleeţiile lui 1\. Steinhardt din perioada detenţiei la 1\iud: 
"Există o degradare. La inceput e Cuvântul. Logosul. Oamenilor li se hărăzeşte a cuvânta. Cuvântul 
se degradeaza în vurbii. Vorbele se pn:fac in şablmmc automate. Aceasta e fa7.a decăzut1i L j n 
lozincii. 1 . . .  1 Prin cuvinte oamenii îşi comuni  el!. idei, scntiml'ntc.  informatii. Şi acel extaz în fal<t 
binelui, f'rumosului �i adcvl!.rului carl' nu-ti ingilduie �ă taci. [ . . . ] V orharia nu mni e decât zgomot de 
lilnrl. Iar lozinca - lnvD. inghc(al>) - tm.nsmite minciunii in stare stabilă, cnngclntD." (Jurnalul ji<rir.irii. 
Editie ingrij it!\ şi note de V i rgil Ciomoş. PostfnţD. şi repere biobi hl iograficc de V irgi l  Rulat, Cluj
Napoca

6 
Editura Da\:ia, 1 994, p. 52). 

E. Ar. Zaharia, lucr. cit. , p. 5 .  
7 lhidcm. 
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1744. În tipografia Episcopiei de Rădăuţi se tipăreşte Catavasierul, "tălmăcit 
pre l imba rumânească". "Ostenitoriu l  la tot lucrul" este Barbu Tipograful, adus de 
la Bucureşti . Catavasierul este cea dintâi carte tipărită în l imba română la Rădăuţi. 

1745. Tot aici, ies de sub tipar Ceasoslovul, Liturghia Sf Ioan Gură de Aur 
(cea dintâi l iturgh ie tipărită în Moldova) şi Antologhionul. În Ceasoslov sunt 
menţionaţi, la sfârşit, meşterii tipografi: Grigorie Stan Braşoveanu l, ierodiaconul 
Iosif, Sandu sin [fiul lui] lrimia din Iaş i, Necula Zeţariu, Ion Bul iandră, Ion 
Drugarii, Lupul Marăş, Simeon Pi lcari i şi Ştefan Posluşnic. 

1746. De sub teascurile tipografiei de la Rădăuţi iese un Ceaslov, ultima 
tipăritură real izată aici. 

Cărţi le apărute în tipografia de la Rădăuţi "reprezintă în sine valori de ordin 
confesional şi cu ltural"g înscriindu-se în programul "luminist" al domniei lui 
Constantin Mavrocordat . Ca toate cărţi le acestei epoci, şi tipăriturile rădăuţene se 
adresează "tuturor celor ce vorbesc în l imba rumânească". Circulând în Moldova şi 
Transi lvania, "cartea bisericească, menită să străbată orice graniţă pol itică, ducând 
identitatea de grai şi grafie, dădea neamului nostru de pretutindeni, în altă formă 
rel igioasă, unitatea firească şi legitimă de care el avea nevoie"9. Dintre cărţile 
tipărite la Rădăuţi, în Maramureş, de exemplu, sunt menţionate în circulaţie trei 
exemplare din Catavasier, ediţia 1 774, în localităţile Cărbunar şi Mireşu Mare; din 
tirajul  Ceasoslovului tipărit în 1 745 c irculă următoarele exemplare: Bocicoel - 2, 
Dăneşti, Ieud, Negreia, Poenile Izei, Satulung, Săcel, Săpânţa, Siurdeşti, Vişeul  de 
Jos şi Vişeul de Sus 1 0• Cercetări contemporane (Oiimpia Mitric - 1 980, Ştefan 
Lemny - 1 98 1 ,  M ihai Iacobescu - 1 993) evidenţiază faptul că tipografia Episcopiei 
de Rădăuţi s-a situat în timpul existenţei sale, într-o perioadă de criză în tipărirea 
cărţilor, pe locul al doi lea, după tiparniţa de la Râmnic şi înaintea celor din 
Bucureşti, Iaşi şi Buzău. Ş i  meşterii tipografi , ca şi cărţi le lor, trec dintr-un teritoriu 
românesc într-altul, şi acest fapt contribuie la dezvoltarea şi consol idarea un ităţii 
l ingvistice, culturale, general spirituale. Tipograful Sandu sin Irimia din Iaşi, de 
pi ldă, p leacă în 1 746 de la Rădăuţi şi reorgan izează tipografia de la Blaj ; în acelaşi 
timp, confratele său Grigorie Stan, care venise la Rădăuţi de la Braşov, în 1 744, 
pleacă în 1 747 la Bucureşti, unde rămâne până la 1 75 1 ,  apoi se stabileşte la 
tipografia de la laşi, unde lucrează cu sârguinţă timp de alţi 1 6  ani .  O dată cu 
cărţile, cu meşterii lor, cu cărturari i  care trec dintr-o provincie într-alta, circulă şi 
idei le, concepţi i le, spiritul înnoitor al veacului 1 1 • 

8 Ştefan Lemny, Tipografia de la Rădăuţi, centru de cultură românească in veacul XVIII, în 
"Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", Vlll, 1 98 1 ,  p. 3 1 1-3 1 9. 

9 N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor. Ediţia a II-a, revăzută 
şi adău�ită, voi. II , Bucureşti, Editura Ministeriului de Culte, 1 930, p. 1 1 5 . 

0 Aurel Socolan, Pagini de cultură medievală maramureşeană, în voi. Maramureş, vatră de 
istorie milenară, Cluj-Napoca, Editura "Dragoş Vodă", 1 998, p. 323. 

1 1  Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. 1 (1 774-1862), De la administraţia militară la 
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 43 . Vezi şi Dimitrie Dan, 
Rolul naţional-politic, literar şi cultural al Episcopiei de Rădăuţi, în Cronica Episcopiei de Rădăuţi, 
Viena, Editura Fondului Religionar Gr. Or. al Bucovinei, 19 12,  p. 1 30--1 1'l. 
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În acest "timp de aur" al scrisului românesc, vechii  călugări (copişti, 
cal igrafi, miniaturişti, tipografi) au o adevărată "rel igie a scrisului", prin care se 
apropie, ritualic, de taina "ceasului mare" bătând în slova luminată de opaiţ. 
Facerea cărţi i reprezintă pentru ei un act sacru, care se desfăşoară după un ritual cu 
trepte de iniţiere şi sacrificiu, în care totul (hârtia, pana/peniţa, caseta cu plumb, 
teascul) se sfinţeşte. Imprimând Sfânta Carte, călugării de la teascul cu slove bat 
metani i  şi sărută Sfânta Coală, zidindu-se în cuvinte ca între pereţii unei ch inovi i  şi 
aducând, cu smerenie, "Lui Dumnezeu laudă"12• 

După o întrerupere de 1 28 de ani ,  scrisul la Rădăuţi se afirmă într-un alt 
timp/anotimp - al el iberării de sub tutela B isericii şi de canoanele tradiţiei 
rel igioase -, prin racordare la spiritul european modern. În această nouă fază, 
scrisul rădăuţean susţine, în formele sale propri i  (periodice, cărţi) şi împreună cu 
noile elemente de infrastructură (tipografia, l ibrăria de carte, şcoala, biblioteca, 
muzeul, societăţile culturale), o construcţie culturală în spiritul Europei Centrale:  

1873. Apare primul anuar al Liceului  din Rădăuţi, "Jahresbericht des k. k. 
Staats-Obergymnasium . . .  ", din seria celor 35 tipărite în perioada administraţiei 
imperiale austriece. La fel ca anuarele celorlalte l icee din Bucovina, toate realizând 
o "cronică importantă a învăţământului secundar" din provincie 1 3, acestea, "alături 
de informaţi i  şcolare folositoare [ . . .  ] [capabile să trezească] chiar un fel de 
emulaţie, aduc şi câte o contribuţie l iterară [sau ştiinţifică], uneori chiar de mare 
preţ", putând fi util izate şi astăzi ca surse bibliografice14 •  Anuarul Liceului  din 
Rădăuţi este îngrij it de directorii Ernst Rudolf Neubauer ( 1 872- 1 883), Heinrich 
Klauser ( 1 883-1 895), Gabriel van Mor ( 1 895- 1 9 14) şi Leonida Bodnărescu 
( 1 9 1 0- 1 9 1 4). 

1875. Editura Jul ius Kirner din Rădăuţi tipăreşte epopeea Nogaja oder die 
Stepenschlacht (Nogaia sau bătălia din stepă), operă de maturitate a lu i  E.R. 
Neubauer. 

1891. Transferat la Rădăuţi, cooperatorul Stephan Romanski traduce din 
l imba polonă în germană 20 de cântece religioase. Acestea se cântă în Biserica 
Catol ică, pentru prima dată, în 1 892, de Crăciun, bucurându-se de o primire 
entuziastă. Până în 1 9 1 4, Tipografia Peter Blondowski le tipăreşte în patru ediţi i, 
sub titlul Weihnachtslieder (Cântece de Crăciun). 

1893. La 1 martie, apare, bi lunar, "Radautzer Zeitung" ("Gazeta de 
Rădăuţi"), organ politic independent. Proprietar: Peter B londowski. Editor şi 
redactor: dr. Alfred Pawlitschek. Gazeta manifestă o atitudine critică faţă de 
autorităţi le locale. În paginile acesteia, soţia editorului, scriitoarea Anna 

12 Nicolae Manolescu, .. Religia " scrisului, în Teme, 1, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 
1 97 1 ,  p. 6 1-62. 

11 Erich Prokopowilsch, Die Entwicklunf.( des l'ressewcsl!ns in der Hukowina, Wicn, Ver1ag 
dcr Typo-graphischcn Anstall, 1 962, p. 6 1 .  

14 Leca Mornriu, Continuarea unei bune tradiţii, cronică, în "Junimea l iterarll", Ccrnllu(i, anul 
XIII, nr. 5-6, mai - iunie 1 924, p.  281 . 
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Pawlitschek ( 1 864- 1927), publică primele ei povestiri. Cu nr. 1 4  din 1 5  septembrie 
1 893, "Radautzer Zeitung", cel dintâi ziar din oraş, îşi încetează apariţia. 

1905. Andronic Motrescu, fondatorul ş i  directorul Şcol i i  Inferioare de 
Agricultură, publică sub egida propriei edituri cel dintâi manual de agricultură din 
Bucovina: Carte de agricultură pentru şcolile de agricultură inferioare şi 
elementare precum şi pentru uzul agricultorilor practici, cu 223 de figuri tipărite în 
text. Manualul, conceput în spiritul unui i luminism târziu, se tipăreşte în Tipografia 
Curţi i c.r. [cezaro-crăieşti] Cari Fromme din Viena. 

1907. Apar patru numere din "Freie deutsche Worte" {"Cuvinte l ibere 
germane"), organ creştin social redactat şi editat de Karl Schlăger. 

1909. August Nibio publică din "Bukowiner Pharrchroniken" ("Cronici 
parohiale din Bucovina") Caietul nr. 1 cuprinzând studiul Initia oppidi Radautz et 
origo hic introducti cu/tus religiosi. 

1912. Apare, până în 1 9 1 4, "Anuarul Liceului Municipal de Fete din 
Rădăuţi" . La Viena se tipăreşte Cronica Episcopiei de Rădăuţi, cu apendice de 
documente slavone originale şi traduse şi mai multe i lustraţi i  de Dimitrie Dan. 

1919. Reapare "Anuarul Liceului de Fete al Statului din Rădăuţi". Tipărit la 
Cernăuţi, anuarul continuă să apară până în 1 927. 

1920. Tânărul Rubin Lang, funcţionar într-un birou de avocatură, editează 
ziarul "Purim", care apare cu un s ingur număr pe an până în 1 930. În Câşlegile de 
iarnă şi de Rusal i i, acesta scoate foaia satirică "Lokschen uff Schwyss" ("Tăiţei de 
Rusal i i") 1 5 •  

1921 .  Ioan Larionescu, directorul Herghel iei Rădăuţi, publică în "Viaţa 
agricolă", nr. 1 4  şi 1 5 , studiul Herghelia Rădăuţi. În extras, acesta se retipăreşte în 
colecţia Biblioteca Societăţii Agronomi lor, sub numărul 1 2  din acelaşi an, la 
Tipografia Gutenberg, societate anonimă, din Bucureşti . 

1923. Apare "Anuarul 1 al Liceului de Stat «Eudoxiu Hormuzachi» din 
Rădăuţi pe anul şcolar 1 92 1 - 1 922 (anuarul XXXVI de la înfi inţarea l iceului)". 
Tiparul :  Institutul de Arte Grafice şi Editura "Glasul Bucovinei" din Cernăuţi. Sub 
îngrij i rea lui Emanuil  Isopescu, directorul l iceului ,  anuarul îşi continuă apariţia şi 
în 1 924. În volumul din 1 923, Emanui l  Isopescu publică studiul Istoria liceului de 
la înfiinţarea lui, cu o privire scurtă asupra dezvoltării Învăţământului În Bucovina 
În timpul stăpânirii austriace. 

1924. În ianuarie apare "Muguri", revista oficială a elevi lor de la Liceul 
"Eudoxiu Hurrnuzachi", una dintre revistele cu ecou în epocă, beneficiară a unui 
bine meritat prestigiu, "cea mai bună revistă bucovineană interbelică". Iniţiatorii 
celei dintâi reviste şcolare din Rădăuţi sunt Mihai Horodnic, Iftimie Galan, Tit 
Cârsteanu şi Octavian Munteanu. Precedată de un caiet intitulat Mugurul, revista 
este realizată la început prin mij loace proprii , scrisă de mână cu o frumoasă 
caligrafie şi apoi multipl icată. Tehnoredactor: Mihai Horodnic. Desenator: Eugen 

15 Franz Wiszniowski, In Radautz erschienene periodische Schriften, în lucrarea Radautz die 
deutscheste Stadt des Buchen/andes, Waiblingen, W. Eisele Inh. H. Tăuber jun., 1 996, p. 28 1 .  
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Prel ipcean. Caligraf: Ion Negură. Ulterior, revista este imprimată Ia Tipografia 
Văduvei B londowski din local itate sau chiar la Botoşani ,  Ia Tipografia Ion 
Cojocaru, unde apare numărul din februarie-martie 1 927. Într-o primă serie, 
"Muguri" apare cu intermitenţe în ani i  1 924-1 927, 1 93 1 ,  1 940- 1 94 1 . Veniţi din 
satele dimprejur "ca un revoluţionar sobor de focuri", tinerii l iceen i visează la 
gloria l iterară. În atmosfera de intimitate fecundă din Internatul de Băieţi şi în 
dezbateri aprinse de cenaclu, benefici ind de o bibliotecă bine organizată şi de 
sprij inul unor profesori (Emanui l  Isopescu, I l ie Vişan, Nicolae Bucaciuc), se 
afirmă acum o pleiadă de tineri inspiraţi: M ihai Horodnic - un mare talent, fu lgerat 
în adolescenţă, ca şi Nicolae Labiş, un "poet de fundal" pentru l iteratura Bucovinei 
din perioada interbel ică -, Iul ian Vesper, Ion Negură, Eugen Prel ipcean, Gheorghe 
Cârdei, Ion Roşea, Constantin Rotariu, Ghedeon Coca, George Putneanu, Victor 
Neculce, Ştefan Cuciureanu, Dragoş Vicol ş.a. Literatura acestei reviste "exprimă 
dragostea curată pentru folclor şi tradiţii , pentru istoria glorioasă a Moldovei, 
pentru frumuseţea peisajului  din Valea Sucevei, din pădurile bucovinene [ . . .  ] .  Ea a 
constituit şi seva vital ităţii revistei [ . . . . ] .  Mugurii au însemnat o tribună de afirmare 
a tinerelor talente, o şcoală a exprimări i  româneşti l impezi şi muzicale, o emblemă 
de mândrie şi demnitate în modestul Rădăuţi"1 6 • În istoria literară a Bucovinei, mai 
toţi autori i  plecaţi de aici sunt "mesageri ai unei arte, ai unui avânt de primăvară în 
poezie", năzuind să impună specificul bucovinean ("atmosfera de nord", "goticul 
moldovenesc") ca model al unităţii spirituale româneşti 17• Despre munca de 
redacţie şi semnificaţia tipărituri i , Dragoş Vicol, unul dintre adolescenţi i ademen iţi 
de "muntele vrăj it al poeziei", va nota peste mulţi an i :  "Mugurii" au fost poate cea 
mai mare bucurie a noastră, au fost puntea pe care o întindeam spre poezie, spre un 
destin anume, cu toată exuberanţa vârstei noastre de liceeni .  "Mugurii" au însemnat 
atât de mult în viaţa mea, încât mi-am intitulat prima mea plachetă de versuri, 
apărută Ia Rădăuţi în anul 1 940, tot. . .  Muguri . . . . Au trecut aproape 30 de ani de 
atunci, de când într-o cameră modestă se desfăşura o muncă de redacţie absolut 
originală. Nimeni nu ştia cum se scoate o revistă, nimeni nu ştia cum se paginează 
sau cum se distribuie materialele - după importanţă -, dar revista apărea, lumea o 
citea, o căuta: la Rădăuţi, la Suceava, la Câmpulung". 

1926. Apare, b i lunar, "Monitorul Oficial al Judeţului Rădăuţi". Imprimarea: 
Tipografia "Unirea". 

Sub redacţia lu i  Ioan Larionescu, apare neregulat "Gazeta agricultorilor", cu 
26 de numere, până în 1 928, când îşi încetează apariţia. 

16 Tudor Opriş, Reviste literare ale elevilor 1834-1974. Istoria presei şcolare româneşti. 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 977, p.78 şi 1 23 .  Vezi şi lul ian Vesper, Memorii. Ediţie 
îngijită şi prefaţă de Pavel Ţugui, Bucureşti, Editura Saecu1um I. 0., 1 999, p. 46--47, 1 76-1 77, 1 78. 

17  Liviu Rusu, Pentru un fenomen cultural al Bucovinei , în "!canar", Cernăuţi, anul II, nr. 1 0, 
1 937, p. <1 şi Elemente gotic� în cultura Bucovinei, ibidem, nr. I I , 1 937, p. 3 .  Vezi şi Dragoş Vicol, 

Amintiri pentru cei mai tineri " MuKUri ", in "Muguri", revista elevilor Liceului .,Eudoxiu 
1 Iurmu�.achi", Râdăuţi, numll.r jubi l iar, noiembrie 1 972, p. 1 5. 
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1927. La 1 4  august îşi începe apariţia, lunar, "Luceafărul Carpaţilor", gazetă 
i lustrată pentru "împrietenirea sufletească, curată, trainică şi puternică a români lor 
de pretutindeni". Sub îngrij irea lui  Valerian Dugan, publicaţia este tipărită la 
Tipografia Iosif Cassvan şi continuă "Sentinela română", gazetă bilunară i lustrată, 
pentru luminarea poporului (Vatra Domei, 1 9  apri l ie 1 925 - 28 martie 1 926). 

Tot în acest an apare, sub formă de revistă, un caiet din "Archiv ftir 
Landeskunde der Bukowina" ("Arhiva de Şti inţe a Bucovinei"). În aceeaşi formă, 
un al doilea caiet apare în 1 930. Acestea sunt continuate de "Bukowiner 
Heimatblătter"("Foaia patriei Bucovina"), publicaţie realizată tot ca o culegere de 
studi i  şi tipărită în 1 933  în Tipografia Văduvei lu i  Peter Blondowski .  Editorul 
acestor publicaţi i este August Nibio ( 1 886-1 968), profesor la liceele de băieţi şi 
fete din Rădăuţi, primul biograf al lui E. R. Neubauer, creatorul presei ştiinţifice de 
expresie germană din Rădăuţi, "mesager al comunităţii germane din Bucovina"1 8 •  
Studi i le şi articolele tipărite în aceste caiete, prin informaţia bogată şi variată, 
reprezintă texte de referinţă şi pentru cercetătorii de astăzi. Uni i  autori sunt nume 
de prestigiu în bibl iografia Bucovinei: Raimund Fr. Kaindl, Teodor Balan, Hans 
Gaschler, Eugen Herzog, Norbert Zimmer, Hubert Kargl, Ioan Zugrav, Fritz 
Netol l itzky, Rudolf Gassauer, August N ibio, Sever Zota, Albert Baumgarten, Orest 
Marcu. 

1928. La 1 4  octombrie apare săptămânalul "Cuvântul Rădăuţi lor", care se 
tipăreşte la Tipografia "Independenţa" din Bucureşti. Editor: Atta Constantinescu. 
Director: dr. Erast Nastasi .  

1930. Avocatul dr. Rubin Lang editează "Der Anfang"("Începutul"), revistă 
l iterară pentru tineretul evreiesc, din care apare un singur număr19• La sfârşitul 
anului, apare "Radautzer Kalender ftir 1 93 1  ", editat de l ibrarul Fritz Schledt şi 
tipărit la Tipografia "Arta"20. 

193 1 .  La 2 octombrie apare, cu două numere pe lună, "Îndrumarea", gazetă 
independentă, u lterior pol itico-literară şi l iterar-culturală, sub conducerea lui 
A .  Cernovschi (Arcadie Cerneanu) şi ,  pentru scurt timp, a lui 1 .  Leontovici, tipărită, 
succesiv, la Tipografia "Arta" şi Tipografia "Unirea" din Rădăuţi . În primele şapte 
numere, ziarul are o pagină l iterară: Îndrumarea literară. Articolul-program din 

1 8  D. Yatamaniuc, August Nibio şi presa germană rădăuţeană, în "Analele Bucovinei", anul ! ,  
1 ,  1 994, p. 1 33-1 36. 

1 9  Franz Wiszniowski menţionează publicaţiile evreieşti din Rădăuţi în lucrarea citată mai sus. 
Noi nu am văzut nici un număr din acestea în bibliotecile din România. N ici Barbu Lăzăreanu nu le 
menţionează în inventarul său de publicaţii din periodicul vremii  "Ultimele ştiri din lumea evreiască" 
şi, mai recent, nici Harry Kuller (Presa evreiască bucureşteană 1857-1994, Bucureşti, Editura 
Hasefer, 1 996, p. 98-99; Presa evreiască din provincie, în "Buletinul Centrului, Muzeului şi Arhivei 
Istorice a Evreilor din România", Bucureşti, 1 998, p. 72 şi Din presa de altădată, ibidem, 1 999, p. 
46--163) .  Informaţii referitoare la aceste publicaţii rădăuţene nu aflăm nici în Anexele la lucrarea n 
istorie a evreilor din România în date. voi . I-II. St udiu introJuctiv.  selectarea datelor şi Am:xc de 
l lary K uller, Ducurcşri ,  E<.hmra Hnscfcr, 2000, p. 233-264. 

2° Frănz Wiszniowski, op. cit . . p. 280. 
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primul număr este "o profesiune de credinţă a noii generaţii de scriitori"21 : 

"Sufletul nostru e tânăr. Cuvântul nou. Dar drumul pe care mergem e vechi .  
E drumul mari lor noştri înaintaşi ,  apărători i dreptăţi i , i luminaţia adevărului, 
râvnitorii binelui şi ai munci i dezinteresate. Culegând învăţăminte ş i  axa din 
trecutul lor prea frumos şi p i lduitor, vom lupta contra tuturor factorilor care caută 
să distrugă moralitatea vieţi i  noastre publice". "Pridvor l iterar de seamă"22, 

"Îndrumarea" rădăuţeană grupează în jurul ei tineri scriitori bucovineni (Arcadie 
Cemeanu, Iul ian Vesper, George Drumur, Ion Roşea, E. Ar. Zaharia, Mircea 
Streinul, Aurel Putneanu, Vasile Posteucă), susţine o critică radicală v izând 
partidele pol itice, biserica, învăţământul, aşa cum o dovedesc articolele Murim de 
laşitate, Oscilaţii simptomatice, Lilieci şi ciocârlii ş.a. La 1 5  apri lie 1 933 ,  

"Îndrumarea" îşi încetează apariţia. 
În perioada 23 decembrie 1 93 1- 1 6  septembrie 1 932  apare "Îndrumarea 

nouă", gazetă independentă, cu două numere pe lună. Redactor responsabi l :  
P.  Jul inschi .  Tiparul :  Tipografia "Arta". 

1932. În ianuarie-februarie apare "Sonntagsblatt" ("Foaia de duminică"), 
publicaţie săptămânală destinată catolicilor din oraş şi de la sate. A fost precedată 
de un număr de probă având titlul "Weihnachtsgruss" ("Salut de Crăciun"). Editor: 
parohul romano-catol ic Karl Schi.ittler din Rădăuţi . 

La 24 iu l ie apare nr. 1 al periodicului săptămânal independent "Bukowiner 
Wochenpost" ("Poşta bucovineană săptămânală") .  Editor: văduva Blondowski .  
Redactor responsabi l  pentru numerele 1 - 27 :  Robert Neunteufel; pentru numerele 
28-32 :  Karl Brzezina. Adevăraţii editori şi redactori sunt parohul Karl Schi.ittler şi 
profesorul August Nibio. Tiparul :  Tipografia Văduva Blondowski .  Ziar în 
adevăratul înţeles al cuvântului, "Bukowiner Wochenpost" poartă ca subtitlu 
"Unabhăngiges deutsche Wochenblatt" ("Foaie săptămânală germană independentă"). 
Articolul-program din primul număr - Zum Ge/erte. Editorialul fiecărui număr 
(nesemnat) tratează probleme pol itice curente. Dintre rubricile permanente: 
Politisches (conţinând informaţi i din România şi din lume), Radautzer Nachrichten 
( inserând informaţi i locale), Foiletonul, semnat de August Nibio, Julius Teuchert, 
Max Januszewski,  Wi lhelm Wi.ihr, S iegfried Hugo (care publ ică şi versuri). Dintre 
foiletoanele lui August Nibio, cele mai importante din ziar, unele sunt adevărate 
studii, cu o informaţie bogată: "Radautzer Zeitungen" (care face referiri şi la presa 
românească din Rădăuţi), Verschwendene Ortschaften in der Radautzen Ebene 
(Aşezări dispărute din împrejurimile Rădăuţilor) (o suită de micromonografii ale 
unor local ităţi d in împrej urimi), Van unseren Volkstanzen şi Auf der Kukuruzklaker 
(consacrate dnnsurilor populare şi obiceiuri lor de la clăcile de desfăcat porumb). 
"Bukowi llcr Wochcnpost" îşi încetcazii apariţia cu nr .  32 din 5 martie 1 93 3 ,  când 
fuzionează cu "Katholischc Volkswacht"("Straj a Popu lară Catolică") d in Cemăuţi . 

21 D. Yutumaniuc, Mişcarea /iterariî bucovmeana inlerbeliâ1 şi presa rădduţecmă, în "1\nalcle 
Bucovinei", anul I II, 2,  1 'J96, p. 305-3 2 1 .  

22 E. Ar. Zaharia, Lilieci şi cincârlii, în "Îndrumarea", Radăuti, anul II, nr. 7, 7 octombrie 1 932, p. 1 .  
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1933. La 1 mai, Aurel Putneanu şi E. Ar. Zaharia editează "Orion", revistă 
bi lunară de critică, l iteratură şi pol itică. Redacţia şi administraţia se află în Strada 
Turcească, nr. 5 .  Tiparul :  Tipografia "Arta" (nr. 1 -7, probabi l ,  1 mai-august 1 933) .  
Numărul 8 apare la Bucureşti, în 1 8  decembrie 1 93 3 .  După o întrerupere de doi ani ,  
"Orion" reapare cu două numere (1  mai - 1 5  iun ie), subintitulându-se "Revista 
ultimei generaţii", cu redacţia în Strada Bejan, nr. 3 şi imprimarea la Tipografia 
Văduva Blondowski . Revista "Orion" are o structură aparte: Editorial, al doi lea 
Editorial (care aduce în discuţie probleme de mare importanţă), Pajişti şi 
constelaţii (secţiune destinată poeziei şi prozei), Atitudini şi verdicte (conţinând 
comentari i  şi note). Semnează în "Orion": Aurel Putneanu, E. Ar. Zaharia, Neculai 
Roşea, Emi l ian Gorescu, Iul ian Vesper, Traian Chelariu, Mircea Streinul, Arcadie 
Cemeanu, Ghedeon Coca, Ion Roşea, Aspazia Munte, Nicolae Tcaciuc-Aibu, 
George Moroşan, Victor Măgură, George Nimigeanu, Procopie Mil işte, George 
Drumur, Constantin Rotariu, Vasile Posteucă. 

În iunie 1 933 ,  apare un singur număr din "Pana literară", publ icaţie lunară de 
critică, l iteratură şi polemică, având o ţinută grafică deosebită. Redacţia revistei se 
află în Calea Regele Carol al II-lea, nr. 37 .  Director: 1. Creţianu. Redactori : Gh. 
Tudose, T. Lianu, M. Streinul. Secretar de redacţie: F.  Ozar. Tiparu l: Tipografia 
Văduva Blondowski. "Pana l iterară" îşi propune să devină "o adevărată tribună a 
scrisului", oferind tinerilor "largi şi efective posibil ităţi de afirmare". La secţiunile 
pe care le preia din organizarea "Orionului" se adaugă Vitrina literară (destinată 
cărţilor) şi Aspecte sinoptice (consacrată ziarelor şi revistelor). 

1934. În luna ianuarie îşi începe apariţia, lunar, apoi şi b i lunar, "Cuvântul 
preoţesc", periodic profesional . Redacţia şi administraţia: Asociaţia Clerului 
Ortodox - Rădăuţi, strada Bogdan Vodă, nr .  6. Redactori sunt, succesiv, preoţi i  
dr .  Ioan Zugrav, Victor Cocinschi, Oreste Gherasim, Vasile M ironovici .  Secretar 
de redacţie: Oreste Gherasim. Periodicul se tipăreşte la Tipografia "Arta" (ianuarie 
1 934 - noiembrie 1 939) şi Văduva Blondowski (decembrie 1 939). Începând din 
martie 1 938,  aproape toate numerele sunt cenzurate. La Bibl ioteca Academiei 
Române din Bucureşti, unde se află cea mai bună colecţie a periodicului ,  nu am 
văzut numerele din 1 940- 1 942. 

Apariţia "Cuvântului preoţesc" se impune ca nevoie acută a epoci i :  "Nouă ne 
l ipseşte presa de �peste 20 de ani [ . . .  ] .  Noi suntem l ipsiţi şi de un organ pur 
profesional [ . . .  ]. In aceste două deceni i  noi, preoţi i ,  odinioară cei mai marcanţi 
membrii ai societăţii omeneşti din această provincie, am devenit azi nişte figuri 
timide, sclavi ai tuturor curentelor ce bântu[i]e ţara şi slugi prea plecate şi umi l ite 
ai acelor ce ne făgădu[i]esc câte-o para chioară[ . . .  ] .  Atâtea chestiuni arzătoare din 
domeniul bisericesc şi pastoral [ . . .  ] rămân nerezolvate sau se rezolvă greşit[ . . .  ] .  Şi 
atunci să încercăm mântuirea prin noi înşine"?3 

"Cuvântul preoţesc" are un program generos, cuprinzând obiective principale 
formulate an de an şi susţinute de materialele pe care le publică: închegarea unei 

23 "Cuvântul preoţesc", Rădăuţi, anul 1, nr. 1 ,  ianuarie 1 934, p. 1-3 .  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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puternice sol idarităţi profesionale {"Duhul vremi i  ne  impune să activăm în strânsă 
şi frăţească colegialitate".); unirea forţelor în j urul aceluiaşi ideal : binele Biserici i ;  
consol idarea uniri i 1 unităţi i  "cu fraţii noştri preoţi din întreaga Românie ortodoxă"; 
refacerea prestigiului profesional şi menţinerea sa "pe l inia demnităţi i noastre 
tradiţionale"; călăuzirea preoţimi i  spre "o interpretare [ . . .  ] superioară a misiunii 
sale nobi le pentru binele obştesc"; înfăptuirea unui rodnic apostolat creştin, 
"sacrificând fără şovăire orice interese lăturalnice, aducătoare de vremelnică 
satisfacţie a orgoliului personal, dar totdeauna coborâtoare de prestigiu şi 
demnitate"; "sporirea entuziasmului pastoral în sufletele noastre, înălţarea [ . . .  ] spre 
desăvârşirea morală"; "să sluj im neamul, să sluj im B iserica, iată pol itica pe care 
trebuie şi suntem datori să o facem"; refacerea societăţi i  prin "primenirea morală a 
resorturi lor sale sufleteşti", promovarea unui spirit critic adecvat ("Vom critica cu 
demnitate şi obiectivitate ca să îndreptăm nu să blamăm, ferindu-ne de lupte sterile 
şi pătimaşe"), spre a deveni "unitari în fapte, în cugete şi simţiri". În ani încărcaţi 
de încercări grele şi de convulsi i ,  periodicul cu cea mai lungă existenţă din istoria 
presei rădăuţene ţine paginile sale deschise "tuturor gânduri lor şi preocupărilor 
curate pentru biruinţa adevărului creştin, tuturor iniţiativelor bune, tuturor dreptelor 
cereri şi revendicări", având statornic credinţa că "strigătul de durere rostit în 
adunări nu ajunge. Presa constituie [ . . .  ] unul din mijloacele cele mai eficace, care 
se pot folosi în vederea formării f!!entalităţi i colective şi unitare. Presa înlesneşte 
l ibera şi intensa circulaţie a idei lor şi sentimentelor comune [ . . .  ] .  Presa informează 
şi luminează opinia publ ică"24. "Cronicar fidel" al vieţii bisericeşti şi al 
manifestări lor clerului rădăuţean, "Cuvântul preoţesc" tipăreşte cuvântări, dări de 
seamă, evocări, cronici, comunicate, memorii ,  studii ,  conferinţe pastorale. 
Semnează, printre alţii, materialele din paginile sale: Ioan Zugrav, Ioan Puiul, 
George Antonescu, Valer[ian] Şesan, Mi lan Şesan, Oreste Gherasim, Nicolae 
Cotos, Isidor Paşcanu, Gheorghe Negură, D. Onciulescu, Traian Saghin, Procopie 
Jitaru, Gheorghe Vedeanu, E. Masichievici, Ştefan Slevoacă, O. Bucevschi, 
Gh. Bosovici, M. Lucan. 

Tot în 1 934, profesorul I l ie Vişan tipăreşte la Editura Marvan albumul 
Judeţul Rădăuţi în imagini. 

1936. În februarie, "Si lvicultorul", publ icaţie lunară a Societăţii Forestierilor 
şi Pădurari lor d in Bucovina, îşi mută redacţia şi administraţia de la Vatra Domei la 
Rădăuţi. Sub patronajul  Asociaţiei Personalului Silvic Inferior (APIS) "Bucovina", 
periodicul apare la Tipografia "Arta". 

Începând din august, până în iunie 1 939, apare lunar "Ocolul silvic din 
Administraţia Fondului Bis. Ort. Rom. Bucovina". Redactor responsabi l  este 
inginerul N. Paşcovici .  Imprimarea: Tipografia "Arta". 

1943. În Colecţia Societăţii Scri itorilor Bucovineni, la Cernăuţi apare 
volumul Antologie rădăuţeană, îngrij it de E. Ar. Zaharia, cu o copertă de Eugen 

24 M. Lucan, Presa care ne trebuie, ibidem, p. 4. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Drăguţescu25• Sunt antologaţi aici Vasi le Bodnariu, Arcadie Cemeanu, Ghedeon 
Coca, Ionel Creţianu, Mircea Grunichevici, Ion Roşea, Constantin Rotariu, 
E. Ar. Zaharia, George Nimigeanu, Mihai Horodnic, I. O. Suceveanu, V. Posteucă, 
Anca Ţurcan, Dragoş V icol, T. Viorescu, Procopie Mil işte, N. Tcaciuc-Aibu, 
Ioan Cârdei ,  George Voevidca, George Putneanu, Iulian Vesper, Vasile Gherasim, 
Liviu Marian . Textele celor 23 de poeţi bucovineni sunt însoţite de desenele 
semnate de Eugen Drăguţescu, ce reprezintă chipul autori lor. Studiul introductiv 
(Puncte de reper, p. 5-29) şi corpul de note (cuprinzând profi luri biobibliografice) 
fac din această antologie o valoroasă lucrare de referinţă în istoria noastră l iterară 
şi, în acelaşi timp, o raritate bibl iofilă. 

Antologia rădăuţeană reprezintă "cântecul de lebădă" al unei generaţi i şi al 
unei epoci strălucitoare, încărcate de căutări şi realizări remarcabi le, de idealuri 
înalte şi trăire intensă a "sentimentului românesc al fiinţei", de cugetare îndrăzneaţă 
şi profundă s imţire umană, într-un peisaj multicultural, realizat timp de un secol 
prin contribuţia mai multor generaţii şi a tuturor energii lor creatoare ale urbei, în 
jurul căreia a gravitat o mare parte din Bucovina de odinioară. 

1945. Se încheie cel de al doi lea război mondial .  Începe şi în Rădăuţi, prin 
importare ş i  punere cu mult zel în practică, epoca dictaturii total itariste şi 
egalitariste. Se stinge treptat Bucovina care a fost cândva, sunt distruse cu 
brutalitate structurile de rezistenţă ale societăţi i civi le, sunt arse şi izgonite din 
bogatele biblioteci rădăuţene, organizate de-a lungul timpului  în spiritul cu lturi i  
germane şi al celei  româneşti, cărţi ş i  periodice de mare valoare. Se frâng destine 
ş i  idealuri sub "sabia necălăuzită de carte a puteri i  temporare". Mulţ i  rădăuţen i 
se risipesc în ţară şi în lume. Prin plecarea masivă a germani lor, în 1 940, 
u lterior a polonezi lor, a evrei lor ş i  r is ipirea român i lor, oraşul p ierde nu doar 
peste zece m i i  de locuitori, ci şi o componentă principală care odinioară i-a 
însufleţit v iaţa socială, economică şi culturală, sporindu-i progresul  până la 
standarde europene. 

1959. Într-o perioadă de secetă culturală, la Tipografia 2 1  Decembrie se 
tipăreşte "Calendarul sportiv al raionului Rădăuţi pe anul 1 959", fără nimic din 
spiritul bogatei tradiţii a calendaristicii d in Bucovina de altădată, un semn în toate 
al "vremi i  noi" care se construieşte acum. 

25 Eugen Drăguţescu, născut în 1 9 1 4, a fost elev şi la Rădăuţi. Stabilit după război în Occident, 
"deşi aderă la formule de artă modernă de tipul avangardei, rămâne totuşi ataşat prin fire nevăzute 
spiritualităţii româneşti în cadrul căreia s-a format" (Vasile Florea, Arta românească modernă şi 
contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1 982, p. 1 07-1 08). Despre viaţa şi creaţia acestui artist 
plastic, din păcate, ştim acum doar atât. Cu ani în urmă, pe holul unui corp al Colegiului "Eudoxiu 
Hurmuzachi" putea fi văzut un tablou reprezentându-1 (probabil un autoportret). Nici un dicţionar din 
Bucovina nu-l pomeneşte măcar. Expoziţia omagială retrospectivă Eugen Drăguţescu, organizată în 
Bucureşti, la \tfuzeul Naţional de Artă (fostul Palat Regal de pe Calea Victoriei), în noiembrie 1 998, 
n-a reprezentat un eveniment cultural şi pentru bucovineni. Cei care trăiesc în Bucureşti I-au ignorat 
sau, poate, nici nu I-au sesizat. 
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1966. La Waibl ingen (Gennania) se  tipăreşte lucrarea l u i  Franz Wiszniowski 
Radautz die deutscheste Stadt des Buchen/andes (Rădăuţi, cel mai german[izat] 
oraş din Ţara Fagilor), la Tipografia W. Eisele, proprietar H. Tăuber jun. 

1967. La Liceul de Cultură Generală Nr. 2 (odinioară Liceul de Fete) apare 
primul număr al revistei şcolare "Lumina". Revista are un profil ştiinţific şi literar, 
apare trimestrial şi este realizată la început prin mij loace propri i .  Din 1 972, se 
tipăreşte Ia Tipografia din Suceava. Revista şcolară "Lumina" este îndrumată, timp 
de 1 5  ani, de către profesorii Nicolae H linschi, Mihai Pop, Traian Rei, Petru 
Bej inariu. Din colectivele sale de redacţie fac parte: Adrian Bucos, Liviu Papuc, 
Radu Ciubotaru, Corina Hol inger, Daniela Kamil ,  Dumitru Tufă, Dumitru Bejan, 
Matei Vişniec, Valeriu Drăguşanu. În redacţia şi în pagini le acestei reviste îşi face 
ucenicia Matei Vişniec, semnând versuri şi real izând grafica. Tot aici, scriu versuri 
şi materiale de istorie l iterară Lucia Olaru Nenati ,  Radu Ciubotaru, Liviu Papuc, 
Doina Hl inschi, Vasile Schipor. În an i i  unui înşelător început de primăvară, sub 
semnul aspiraţi i lor adolescentine alimentate cu înţelepciune şi ocrotite de câţiva 
profesori, revista "Lumina" este cea dintâi publ icaţie rădăuţeană care încearcă, în 
perioada postbel ică, la început cu timiditate, să recupereze o veche şi bogată 
tradiţie, oferindu-şi cu generozitate paginile I iceeni lor pasionaţi ş i  încurajându-i în 
eforturile de descoperire a adevăratelor valori ale culturi i  naţionale ş i  universale. 
Despre atmosfera din l iceu şi din Rădăuţi i acestui timp, peste trei decenii , Ia Paris, 
Matei Vişniec încă îşi mai aduce aminte: "Greu de spus cum ajunsese în bibl ioteca 
unuia dintre profesorii mei, pe vremea când eram încă elev în oraşul meu natal, 
Rădăuţi, un număr din revista «Unu». Cert este că într-o zi, profesorul meu de 
română, domnul  Hl inschi, mi-a dat să citesc un poem de Tristan Tzara, Tristeţe 
casnică . . .  Cum eram elevul său preferat, domnul  Hl inschi decisese că venise 
timpul iniţierii mele în marile mistere ale lumii .  Şi atunci mi-a vorbit despre Tzara, 
cu un anume tremur în voce, într-un fel de i legalitate a comunicări i ,  ca şi cum ar fi 
vrut să-mi transmită o ştafetă, semnalându-mi totodată că în felul acesta eram 
primit în clubul celor aleşi . [  . . .  ] Aşa l-am descoperit pe Tristan Tzara, mai degrabă 
ca pe un profet şi ca pe un poet. Erau ani i  când o relativă deschidere culturală făcea 
posibilă redescoperirea avangardei, a trecutului şi a apartenenţei români lor la 
Europa.[ . . .  ] Greu de imaginat un loc mai p ierdut la frontiera a două imperii decât 
târgui bucovinean al Rădăuţilor, unde în ani i  70 l imba germană se auzea încă pe 
stradă iar sti lul  austriac al clădiri lor din centru aruncau o punte între cumpl itul 
anonimat al locului şi Occidentul îndepărtat. Numai că locul colcăia de energi i şi 
revolte culturale, pentru că în aventura mea dadaistă n-am fost singur: oraşul îşi 
avea şi alţi poeţi răzvrătiţi iar câţiva p ictori, care erau cei mai buni [prieteni] ai mei, 
se convertiseră Ia suprareal ism. Împreună, sfidând anonimatul, ideologia oficială şi 
prezenţa, Ia numai câţiva kilometri, a marelui frate de la Răsărit, ne-am aruncat 
atunci în ceea ce credeam a fi un mod de viaţă dadaist.[ . . .  ] Dincolo de toată această 
nebunie pe care am consumat-o acum un sfert de secol în numele dadaismului şi al 
lui  Tristan Tzara, mă impresionează şi acum faptul că tipul de revoltă pe care am 
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resimţit-o la 1 7  ani în România comunistă era de aceeaşi esenţă cu revolta resimţită 
la Ztirich în 1 9 1 6  de Tzara şi prietenii săi"26• 

1968. La Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" reapare, într-o serie nouă, revista 
elevilor, "Muguri". În 1 972 apare un număr jubil iar, ocazionat de centenarul 
înfi inţări i  l iceului .  Textul poeziei lui Iulian Vesper, fost elev aici în ani i  20, E-o 
febră tinereţea . . .  , destinat numărului festiv din acel an, nu este publicat. Va vedea 
lumina tiparului abia în 1 997: "E-o febră tinereţea, un clocot în abis, 1 O frunte-n-
gândurată, ce după vis suspină, 1 Porneşte pe o cale ce nu s-a mai deschis; 1 E fără 
greş în toate; în sine e depl ină. // Cunoaşte-nţelepciunea de a urzi uşor, 1 De a 
schimba obida în calmă bucurie, 1 De-a crede că-i senin un cer vârstat de nor, 1 De 
a păşi în moarte ca-ntr-o copi lărie .  // Surâde tinereţea şi umblă în durere, 1 Când o 
socoţi pierdută ea-şi urcă veşnicia; 1 E o nădejde care nu a ajuns putere, 1 Dar poate 
cu un gest să biruie tăria. // Stăpână-i pe ştiinţa de-a şti ce n-a mai fost, 1 De-a 
stinge-n armoni i  voci ce departe sună, 1 Îşi făureşte-o grabă din vifor adăpost 1 Ea, 
multrisipitoarea, ce cheltuind, adună"27 • Acest text-document reprezintă spiritul şi 
idealu l  unei generaţii inconfundabile în istoria culturală a Bucovinei, "avântul de 
tinereţe, de sacrificiu şi de poezie" al acesteia, care nu a putut fi niciodată ucis, ci 
doar zăgăzuit o vreme. "Starea sufletească de poezie" a fost de-a lungul vremi i  o 
permanenţă a românismului profund din spaţiul rădăuţean, urcându-şi veşnicia sub 
povara unei istorii deseori potrivnice. Energia sufletească, visul îndrăzneţ, risipirea 
generoasă, bucuria calmă, demnitatea în suferinţă, capacitatea de a renaşte mereu 
din propria-i cenuşă şi nevoia de verticalizare în ritm cu timpul înnoitor îi sunt 
mărci le "matricei sti l istice". În 1 980, revista apare sub îndrumarea profesoarelor 

26 Matei Vişniec, Tristan Tzara şi Academia dadaistă de la Rădăuţi, în "Caiete critice'', revistă 
lunară de critică literară şi informaţie ştiinţifică, Bucureşti, nr. 4-5 ( 1 0 1-102), 1 996, p. 1 20-12 1 . 

27 Restituiri: lulian Vesper, E-ofebră tinereţea . . .  , în "Muguri", Rădăuţi, seria a I II-a, anul IV, 
nr. 4, 1 997, p. 20. Pentru cititorul de astăzi, scăpat într-un fel de "noaptea nefericirii total itare", este 
greu de înţeles de ce un astfel de text nu s-a putut tipări în 1 972 la Rădăuţi. Scri itura 1 scrisoarea, ca 
"iscusită oglindă [a] minţii omeneşti", invocată de Miron Costin, a devenit în "aceste cumplite vremi" 
o formă de "rezistenţă prin cultură", posibilă doar în metropolă, prin glasul câtorva scriitori şi artişti. 
Celor câteva texte-document menţionate mai sus le adăugăm încă două, în relaţie directă cu tema 
studiului. În 1980, volumul de versuri al lui Matei Vişniec La noapte va ninge, tipărit la Editura 
Albatros din Bucureşti, este lansat şi la Rădăuţi. Reproducem de aici Despre 0.1.2.3. şi O vizionare: 
"Soldat 0. 1 .2 .3.  1 eşti învinuit 1 că n-ai păzit bine 1 l ivada împăratului // Ştiai doar că trecătorii 1 
scrijelesc fel de fel 1 de cuvinte şi lucruri 1 pe scoarţa arborilor 1 ştiai că toate acestea 1 răzbat 
multipl icate 1 pe coaja fructelor 1 şi mai ştiai că aceste fructe 1 se servesc 1 la masa împăratului"; "Pe 
aici vă rog, pe aici 1 iată, în această încăpere / s-a sinucis Emest Hemingway 1 iată şi puşca sa de 
vânătoare 1 pictată deasupra şemineului 1 dincoace 1 este camera în care s-a sinucis 1 Serghei Esenin 1 
acolo, în colţ, se mai văd ţevile de calori fer 1 dar să mergem mai departe 1 iată şi încăperea în care 1 s-a 
sinucis nelin iştitul Jack 1 neliniştitul Jack London 1 o, dar aici, aici e camera 1 în care şi-a făcut hara
kiri 1 lasunari Kawabata 1 şi mai încolo, chiar acolo 1 e camera în care s-a împuşcat Urmuz 1 şi mai 
încolo c camera în care s-a împuşcat 1 Cesare Pavese 1 şi mai încolo e camera în care s-a împuşcat 1 
Maiakovski 1 şi mai încolo e camera în care s-a împuşcat 1 Stig Dagerman 1 şi mai încolo 1 e un alt 
lung coridor / cu alte nesfârşite încăperi 1 în care I-au otrăvit pe Socrate 1 în care I-au împuşcat pe 
Lorca 1 în care I-au împuşcat pe ! !arie Voronca". 
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Petruţa Bejan ş i  Elisaveta Teleagă. În  colectivul de  redacţie a l  acestei serii s e  află 
elevi i  Ioan Cemeschi,  Viorel Dârja, Brânduşa Dârja, Alina Buculei, Camel ia 
Drăguşanu, Carmen Nicoleta Holubaş, Luminiţa Vizitiu .  Realizată la început prin 
mij loace propri i ,  revista se tipăreşte u lterior la Întreprinderea Pol igrafică 1 
Tipografia Suceava. 

1970. La Editura Stadion din Bucureşti apare Mic îndreptar turistic. Rădăuţi, 

cu 4 7 de pagini, 1 5  planşe cuprinzând fotografii şi o hartă turistică. Autorul, 
Pompi l iu  Voiculeţ-Lemeny, face, pentru prima oară aici în perioada postbelică, 
referiri sumare şi la tradiţia culturală a Rădăuţilor: "Călugări i  episcopiei 
Rădăuţiulu i  au desfăşurat ş i  o intensă activitate culturală şi meşteşugărească. 
Secole de-a rândul, Rădăuţiul a fost un focar de cultură. În şcol i le episcopiei lucrau 
uricari i, cei ce scriau «uricele», adică actele de danie, precum şi hrisoavele sau 
documentele domneşti .  De asemenea ei traduceau şi copiau cărţi . Tot aici se ţinea 
cronologia domn itori lor şi se alcătuiau pomelnicele mitropoliei şi mai apoi cele ale 
episcopiei, care constituie începutul letopiseţilor Moldovei .  La Rădăuţi au trăit 
cărturari de seamă, cum a fost arhiereul Isaia din S latina, scri itor de Ietopiseţe. Tot 
aici şi-a făcut ucen icia şi apoi a lucrat minunate min iaturi şi a scris cărţi cu o 
cal igrafie neîntrecută acel fiu de boier ce avea să devină apoi Mitropolitul 
Anastasie Crimca, ctitorul mănăstirii Dragomirna. La Rădăuţi a fost o adevărată 
şcoală de min iaturişti şi cal igrafi. [ . . .  ] În atelierele episcopiei din Rădăuţi, încă din 
timpul lui Alexandru cel Bun, se lucra argintărie şi se ferecau în aur şi argint 
evangheli i ,  cruci şi icoane, se turnau clopote, se lucrau sfeşnice, se brodau aere şi 
odăjdi i ,  se sculptau în lemn tâmple de biserici, care apoi se acopereau cu stuc aurit; 
se zugrăveau icoane" (p. 1 7- 1 8). 

1975. Petru Rezuş tipăreşte la Editura Litera din Bucureşti lucrarea 
Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi. 

1982. Aceeaşi editură tipăreşte lucrarea lui  Dragoş Luchian Rădăuţi, vatră 
românească de tradiţii şi înfăptuiri socialiste. 

1988. Sub egida Muzeului Tehnici i  Populare Bucovinene, apare Ghid 
etnografic şi turistic. Textul acestei singulare încercări de prezentare a celui mai 
vechi muzeu etnografic din zona Moldovei aparţine lui Dragoş Cusiac.  Lucrarea se 
tipăreşte la Bacău. 

1989. La 28 decembrie, apare "Bucovina l iberă", periodic local al Frontului 
Salvării Naţionale. În primul comitet de redacţie: Luca Nicolae, Emi l  Ianuş, 
Simon-Petru Oprea. Ulterior, în 1 990, acesta devine periodic independent de 
informaţie, cultură şi opinie. Director onorific: Dragoş Luchian. Redactor-şef: 
Vasile Costan. Secretar de redacţie: Yichentie Nicolaiciuc. Cu sch imbări de titlu, 
periodicul apare neregulat, săptămânal şi lunar, până în 1 99 1 .  Imprimarea: 
Tipografia Suceava. 

1990. La 30 iun ie, apare nr. 1 al periodicului "Septentrion". Foaia Societăţi i 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, care îşi propune să devină nu "o 
revistă a unei singure generaţi i  şi a unui anume grup de persoane", ci o publicaţie 
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"la dispoziţia tuturor celor care au dorinţa sfântă de-a edifica, pe cee� ce-i v iabil în 
trecut, o societate a adevărului, dreptăţi i ,  frumosului şi binelui" . l nţelegându-şi 
menirea de a conlucra la reînvierea noastră spirituală", de a "întări inim i le " 
româneşti" şi "înnobi la simţămintele", de a "întruni inteligenţele din ţară şi de 
peste margini le ei", "Septentrion" îşi propune realizarea obiectivelor Societăţi i 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, reactivată în acest an în partea 
l iberă a Moldovei şi a Bucovinei detrunchiate, prin studiul culturii şi al l iteraturii 
naţionale "în osebitele ei ramuri", al şti inţei, al vieţi i româneşti contemporane. 
Revista are modificări pe parcurs în colectivul de redacţie. Director: Dimitrie 
Vatamaniuc.  "Septentrion" apare neregulat. Se tipăreşte la Bacău (nr. 1-7) şi 
Suceava (începând cu numărul dublu 8-9). 

1992. În octombrie, sub îndrumarea profesorului Luca Bejenaru, apare un 
număr al revistei "Muguri", marcând împl inirea a 1 20 de ani de la înfi inţarea 
Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi" . Într-o serie nouă, cu modificări de profil şi 
structură, cu un număr tot mai mare de pagini (60 în anul 2000, într-un număr 
consacrat Anului Eminescu), sub îndrumarea profesori lor Luca Bejenaru şi Vasile 1 .  
Sch ipor, apar până în anul 2000 alte cinci numere din această revistă cu  tradiţie în 
Bucovina. Imprimarea: S.C.P. "Muşatini i" S.A. - Fil iala Câmpulung Moldovenesc 
(nr. 1-3)  şi Tipografia R.O.F. S.A. Suceava (începând cu nr. 4, 1 997). 

În noiembrie apare Iancu Flondor - Eroul Bucovinei, ca buletin al Fundaţiei 
Culturale "Iancu Flondor". Scrierea este îngrij ită de Mihai Pânzaru. 

1993. Apare, cu două numere, "Renaşterea Bucovinei", revistă de cultură. 
Director şi editor: Mihai Pânzaru. Cu modificări privind locul de apariţie, 
publicaţia se tipăreşte la Chişinău. 

1994. Apar "Analele Bucovinei", periodic şti inţific semestrial al Centrului  de 
Studii "Bucovina" al Academiei Române, instituţie de cercetare ştiinţifică 
fundamentală, înfiinţată în cadru solemn la 6 septembrie 1 992 şi având ca obiect de 
activ itate elaborarea studi i lor de interes naţional privind istoria şi cultura 
Bucovinei. Colegiu l  de redacţie: academicieni i  Radu Grigorovici, Ştefan 
Ştefănescu, Vladimir Trebici, Gheorghe Platon, membru corespondent Liviu 
Ionesi, Radu Economu, Marian Olaru. Redactor-şef: Dimitrie Vatamaniuc. Secretar 
de redacţie: Vasi le Schipor. Redacţia: Calea Bucovinei, nr. 9. Tiparul :  Editura 
Academiei Bucureşti .  Cu modificări în colegiul de redacţie, un număr special în 
1 997, realizat în l imbile română, germană şi ucraineană şi îmbunătăţiri de structură, 

"Analele Bucovinei" au un profil academic distinct: Editorial; Evocări; Viaţa 
politică, culturală, literară şi artistică; Istorie, demografie, toponimie, onomastică, 
statistică; Folclor, etnografie, arhitectură; Ştiinţele naturii; Opinii; Documente; 
Cărţi, reviste; Cronică; Aniversări; In memoriam, urmărind, astfel, realizarea în 
vi itor a Enciclopediei Bucovinei. Din period icul academic rădăuţean se află până în 
prezent tipărite 1 2  tomuri masive, alte trei fiind sub tipar în diverse stadi i  de 
execuţie şi finanţare. În paralel, Centrul de Studi i  "Bucovina" din Rădăuţi tipăreşte 
lucrări cu caracter monografie în colecţia proprie Enciclopedia Bucovinei în studii 
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şi  monografii, care se  află în circuitul cercetări i  şti inţifice cu  opt volume, alte patru 
fiind finalizate şi aşteptând identificarea resurselor financiare în vederea tipăriri i .  

Editura "Ţara Fagilor" d in Suceava tipăreşte volumul Biologi de seamă din 
Bucovina, real izat de un colectiv coordonat de Petru Bej inariu. Acelaşi autor 
semnează, în colaborare, în 1 998 şi în 2000, alte două volume din această lucrare, 
amândouă imprimate la Editura Bucovina din Iaşi .  

1995. În april ie apare primul număr din ",conar", serie nouă. Director: Mihai 
Pânzaru. Redactor-şef: Liviu Papuc. Secretar general de redacţie: V ichentie 
Nicolaiciuc. Redacţia se află în Str. Grănicerului ,  nr. 1 A. Cu modificări în colegiu l  
de redacţie, noul ",conar" apare până în 1 997 în şapte numere, sub egida 
Institutului  Internaţional de Studii şi Cercetări Şti inţifice privind Bucovina şi 
Basarabia. Acesta tipăreşte sau retipăreşte lucrări şti inţifice consacrate 
problematici i acestor provincii româneşti înstrăinate, proză aparţinând unor autori 
locali sau originari din Bucovina ori Basarabia. 

Apare, cu un singur număr, "Interferenţe", revistă alcătuită de un grup de 
profesori şi e levi de la Şcoala Nr. 3 .  În martie apare "Agora", periodic al elevi lor 
Grupului Şcolar "Andronic Motrescu", realizat cu mijloace propri i sub îndrumarea 
profesorului Dumitru Tufă. Tot acum, apare în aceleaşi condiţii "Ceres", revistă 
trimestrială a elevi lor Şcol i i  Nr. 4. 

În decembrie apare un număr de semnal din "Punct rădăuţean", săptămânal 
economic, u lterior social-economic şi, în cele din urmă, de informaţi i .  Din ianuarie 
1 996, din acest ziar local apar 39 de numere, realizate de către un grup de tineri de 
la Radio Top 9 1  (editorul publ icaţiei, care se tipăreşte la Suceava). 

1996. La Editura "Ţara Fagilor" din Suceava se tipăreşte "Anuarul Liceului 
Teoretic «Eudoxiu Hurmuzachi» 1 99311 994 şi 1 994/ 1 995". Periodicul este îngrij it 
de profesorul Petru Bej inariu şi se imprimă la Tipografia "Muşatini i" din Suceava. 
Editura Ro Basarabia - Bucovina Press tipăreşte volumul Vocaţia educaţiei, 
semnat de către Petru Bej inariu.  Sub egida Societăţii pentru Cultură, Editura 
"Septentrion" tipăreşte cartea profesorului  Vasile Ţigănescu Gaudeamus. Evocări. 
Ediţia este îngij ită de Vasi le Precop. Tiparul :  S. C. "Dosoftei" S. A. laş i .  

1997. La Editura Bucovina din Iaşi apare Compendiu istoriografic al Liceului 
Teoretic «Eudoxiu Hurmuzachi» 1872-1997. Lucrarea, realizată de un colectiv 
coordonat de prof. Petru Bej inariu, apare la 1 25 de ani de la înfiinţarea l iceului 
rădăuţean, este sponsorizată integral de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă 
şi se tipăreşte la Suceava. 

Sub îngrij i rea economistului Gheorghe Schipor se editează Grupul Şcolar 
Agricol "Andronic Motrescu " - file de monografie, lucrare ce marchează 
împl in irea a 1 00 de ani de învăţământ agricol în l imba română în Bucovina. 

1999. În luna martie, sub egida Editurii "Septentrion" apare "Anuaru l 
Colegiu lui  Naţional «Eudoxiu Hurmuzachi» 1 997- 1 998". Periodicul este îngrij it 
de profesorul Marian Olaru . Tiparul: Casa Corpului Didactic Suceava. 

Sub îndrumarea profesorului Daniel Hrenciuc apare, semestrial, "Historica", 
revistă de profil editată în colaborare de Şcol ile Generale 5 şi 3 ,  având drept moto, 
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Ia început de drum, cuvintele lui Emil Cioran : "Fiecare neam trebuie să-şi înveţe 
istoria, ca şi cum el însuşi s-ar afla în centrul Universului". Cu 1 2  pagini, 
"Historica" mai apare în acelaşi an cu un număr, dar numai sub egida Şcol i i  Nr. 5. 
În noiembrie, tot la Şcoala Nr. 5 apar "Generaţii", periodic al elevi lor, în ediţie 
aniversară (600 de ani de Ia descălecatul Moldovei). Redactor-şef: prof. Daniel 
Hrenciuc. O altă ediţie aniversară, consacrată lui  Eminescu, apare în mai 2000. 

2000. La 28 septembrie apare primul număr al săptămânalului zonal de 
informaţi i  şi publicitate "7 zile bucovinene". Publ icaţia este gândită în cadrul unui 
proiect care să acopere în vi itor Bucovina. La început de drum, cu Ediţia de 
Rădăuţi, îşi propune în pol itica editorială să valorifice ştirea locală, situând în 
centrul atenţiei sale viaţa comunităţilor rurale, negl ijată în bună măsură de presa 
regională. Periodicul, cu 8 pagini la început, de la nr. 4 cu 1 2  pagini şi câteva ediţii 
festive cu 1 6  pagini, de Anul Nou şi Sărbătorile de Paşte, apare sub egida 
Asociaţiei Profesionale a Ziarişt i lor şi a Forumului Bucovina, fi ind editat de Media 
Sens Rădăuţi .  Director executiv: Mirela Rusu. Redactor-şef: Luigi Bărăgoiu.  
Secretar de redacţie: Cătăl ina Calancea. Director comercial : Georgeta Zbih l i .  
Imprimarea: Tipografia Lidana Suceava. 

În istoria de peste un secol a presei rădăuţene, săptămânalul "7 zile 
bucovinene" se distinge prin câteva particularităţi: este periodicul de informaţii cu 
cea mai lungă apariţie din urbea noastră; are în politica editorială obiective majore, 
pe care le urmăreşte consecvent cu fiecare apariţie; este un periodic independent şi 
echidistant în raport cu pol iticul şi administraţia locală; promovează un echil ibru 
între informaţia căutată de consumatorul comun şi cea dorită în medi i le locale 
elevate; manifestă deschidere faţă de problemele tuturor comunităţilor, în 
diversitatea lor, din perspectiva unei civ i l izaţii a comunicării întemeiate pe 
respectul pentru valori : adevăr, l ibertate de exprimare, pluralism, toleranţă, spirit 
critic, bun-simţ, măsură, binele public etc.; redescoperă în beneficiul c ititori lor săi 
dimensiuni uitate ale culturalităţii locale ("modelul Bucovina"), printr-un alt tip de 
discurs, bazat pe lectura l ipsită de prejudecăţi, sensibil la valori le multiculturalităţii 
trecutului (înţelese ca repere ale umanităţi i), la problemele prezentului încărcat de 
atâtea di leme şi la perspectivele noastre încă neclare. 

Prin colaborări şi materialele pe care le publ ică (documentare, interviuri ,  
recenzi i ,  cronici ,  note şi însemnări de lectură, profiluri biobibliografice), unele 
într-un cadru programatic (vezi Calendarul cultural 2001), "7 zile bucovinene" 

se situează în tradiţia de prestigiu a presei rădăuţene. 

Evolution and Destiny of Literary Productions 
in Rădăuţi. A Chronological View 

(Summary) 

Along the centuries the cultural history of Rădăuti has been treated from different points of 
view. Ali kinds of writings dedicated to the history of this city contain partisan visions, pro domo 
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pleas, national stereotypes, some o f  them exclusive, others following the tradition of local 
mythologies. A "true history" of the cui ture of Rădăuţi, which should also include a rightful respect 
for truth and a so-called reading without prejudices, does not exist yet. And, unfortunately, signs of its 
possible realization in the near future do not exist either. The only perspective is our evolution to the 
status of ethnological reservation in a world carried by the deceiving wave of the European 
(re)integration and characterised by the loss of personal identity, by a growing taste for subculture and 
by the struggle inside the economic censorship. The few accomplishments after 1 989 are courageous 
efforts in the well-preserved local mediocrity and in the centralist climate of a country which only 
promotes useless "historical sacrifices". 

Our study presents in its first part the achievements of the writing process during the period 
between 1 6 1 4- 1 746, its "golden age". It is thc time when the old monks ( copyists, call igraphers, 
miniaturists, typographers) create a true "religion of writing". The very writing of a book is 
considered as a sacred act, which follows an ancient ritual with initiation stages, and it requires 
sacrifice. It is important to mention here the typographical activity of the diocese from Rădăuti during 
a period of book crisis in the Romani an territory and insi de the "enlightened" - program initiated by 
the ruler Constantin Mavrocordat. 

In a second period ( 1 873-1 943) the writing process in Rădăuti gets free from the influence of 
the Church and from the limits of the religious tradition, connecting itself to the modern European 
spirit. Having an entirely new basis, the local writing process develops a cultural "construction" using 
its own forms of manifestation (newspapers, books) and new elemenls of infrastructure (lay 
typography, bookstores, schools, public libraries, museums, cultural societies). The study reveals 
chronologically the contributions of the whole community from Rădăuţi (Romanians, Germans, Jews) 
to this development, referring to poli ti cal aims, directions, tendencies and major significations of the 
specific programs which appeared in the province at that time. 

The last part of the study presents important moments of the writing activity in Rădăuti in the 
period after the Second World War: the achievements of the totalitarian age, the attempts to 
rediscover the tradition and to follow the innovative directions promoted by the entire cultural life in 
Romania. At the same time our study offers a diachronic presentation of the characteristics of the 
local writing activity (conscience of identity, respect for alterity, celebration of communication, 
spiritual energy, brave dreams, noble sufferan�e, power for self-revigoration by following the 
innovative rhythm of the time), seen as a "mirror of the human mind" caught in a "stylistical matrix", 
often intluenced by historical "fractures". The permanent local "poetic spirit" represents the 
connection between traditional and modern values. 
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FRONTIERA ROMÂNO-POLONĂ ÎN DEZBATEREA 
CONFERINŢEI DE PACE DE LA PARIS (1919-1920) 

DANIEL HRENCIUC 

Un loc aparte în ansambul relaţi i lor politice interbel ice dintre România şi 
Polonia îl ocupă problema frontierei comune dintre Galiţia şi Bucovina. Polonia a 
reapărut pe harta Europei după mai bine de un secol, timp în care teritorii le sale, 
printre care şi Gal iţia, se aflaseră sub ocupaţia Rusiei ţariste, Germaniei şi Austro
Ungariei . După ce şi-a proclamat independenţa, la 1 1  noiembrie 1 9 1 8, statul 
polonez se va angaja în compl icate d ispute teritoriale pentru reconfigurarea 
graniţelor sale etnice 1 , pe traseul regatului polono-lituanian2, care a funcţionat cu 
succes între ani i  1 386 şi 1 7723 • Din aceste căutări, vor rezulta conflicte mil itare şi 
diplomatice (înregistrate ca atare de către Conferinţa de Pace), pe care "Areopagul 
Păci i", cum a fost supranumită Conferinţa, trebuia să le rezolve în conformitate cu 
generoasele principi i  ale naţionalităţilor şi autodeterminării .  

Vor apărea, relativ repede, tensiuni etnice între Polonia ş i  Cehoslovacia 
pentru teritoriu l  Teschen, cu Ucraina pentru Galiţia, cu Germania pentru oraşul 
Danzig şi Coridor4, respectiv cu Lituan ia pentru regiunea Wi lno. Dintre statele 
învecinate, doar cu Letonia ş i  cu România nu avea nici o controversă teritorială. 
Această situaţie, coroborată cu d ivergenţele româna-sovietice în chestiunea 
Basarabiei, vor sta la baza apropierii politico-mil itare a celor două state. 
Apropierea româno-polonă era atent urmărită de Franţa, interesată în închegarea 
unor alianţe mi l itare şi politice care să bareze expansiunea Rusiei bolşevice spre 
centrul Europei .  Prioritar, în acest context, pentru cercurile pol itice varşoviene, era 
stabi l irea unei graniţe comune între Polonia şi România5• 

1 Henryk Jablonski, La revolution D 'Octobre et la Ir Republique Polonaise, în "Acta Historia 
Poloniae", Tome XVI, 1 967, Warszawa, p. 5. 

2 Jerzy Matemicki, Thejagellonian idea: the history ofthe myth and ils politica{ aspects (up to 
1918), în "Polish Westem Affairs", Volume XXXIII, 211 992, Poznan, p. 1 63 .  

3 Norman Davies, God 's Playground. A History of Poland 1 795 to  the present, volume Il, 
Oxford, Clarendon Press, p. 1 1 2. 

4 Mari an Mroczko, La pensee politique de 1 'union de defense des confins occidentaux - union 
occidentale polonaise (1921-1939), în "Polish Western Affairs", nr. 1 1 1 985, p. 87. 

5 Arhiva Ministerului Afaceri lor Externe (în continuare, se va cita: Arh. M.A.E.), Fond 
7 1 / 1 9 1 4, E2, voi. 302, fila 3 .  
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Evenimentele premergătoare Uniri i  Bucovinei cu România au stat la baza 
colaborări i  mi l itare româno-polone. Ideea unei graniţe comune româno-polone 
reprezenta deci o necesitate, ţinând cont de faptul că un coridor bolşevic între 
Polonia şi România, prin Galiţia, ar fi făcut legătura între Republica lui Bela Kun şi 
Rusia bolşevică6. Chestiunea unei frontiere comune între România şi Polonia, în 
esenţă, a fost pusă încă din decembrie 1 9 1 8, când Comitetul Naţional Palon de la 
Londra contacta Legaţia Română pentru ca la viitoarea Conferinţă de Pace 
"frontiera sud-estică a statului  palon să fie limitrofă României"7 .  Contele Sobranski 
îş i argumenta cererea economic şi mai ales strategic, precizând: "cele două ţări, cu 
relaţi i economice intime, îşi vor asigura reciproc un debuşeu la Marea Neagră şi la 
Marea Baltică"8. Evident, se făcea referire la sprij inul Franţei ,  specificându-se apoi 
că "ideea unei Poloni i  Mari vecină unei Români i  Mari este bine venită la Paris"9• 
Gal iţia Orientală reprezenta locul de întâlnire a intereselor strategice, economice şi 
pol itice româno-polone, dar şi a disputelor ruso-polone şi polono-ucrainene10. Din 
partea română, ideea unei graniţe comune cu Polonia era agreată până la cel mai 
înalt nivel .  Astfel, regina Maria declara: "Cele două state ale noastre sunt chemate 
să fie vecine. Trebuie ca România şi Polonia să aibă o frontieră comună. Trebuie în 
mod absolut"1 1 . 

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor Conferinţei, delegaţi i le română şi polonă 
vor colabora pentru apărarea intereselor în faţa Marilor Puteri. Franţa era cel mai 
vehement partizan al frontierei comune româno-polone, mareşalul Ferdinand Foch 
expl icând, de mai multe ori, rolul strategic al României şi Poloniei în zonă. Cu 
toate acestea, vor exista numeroase d ispute pe această chestiune în cadrul 
şedinţelor Comisiei de delimitare a frontierelor şi a Consi l iului Suprem. Stabi l irea 
unei frontiere comune cu România a fost un obiectiv prioritar pentru diplomaţia 
varşoviană imediat după proclamarea independenţei statutului  polonez. Franţa era 
direct interesată de existenţa unei Poloni i  puternice, văzută ca o contrapondere între 
Rusia bolşevică şi Germania. Din acest punct de vedere, Parisul va susţine cu tărie 
existenţa unei frontiere comune între România şi Polonia. În acest sens, şeful 
diplomaţiei franceze declara, la 9 decembrie 1 9 1 8, că "România este principalul 
punct de sprij in  în Europa Orientală" 12 •  Prin urmare, Franţa se declara pregătită să 
întărească frontierele comune ale Român iei cu Polonia şi Cehoslovacia, state care 
reprezentau sistemul  său de securitate oriental . 

6 lbidem. 
7 Arh. M.A.E., Fond 7 11 1 9 1 4, voi. 90, filele 4-15 .  
8 Florin Anghel, Despre o problemă aproape necunoscută: frontiera româno-polonă în 

perioada interbelică (1918-1939), în "Revista istorică", serie nouă, tomul Vlll, nr. 3-4, martie
apri l ie 1 997, p. 257. 

9 Ibidem. 
10 Arh. M. A. E. Fond 71 /Polonia. Relatii cu România 1 920--1944, voi. 52, fila 45. 
11 Ibidem. 
12  Ibidem. 
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Delegaţia României, condusă de Ionel Brătianu, a urmărit şi ea cu insistenţă 
să obţină o graniţă comună cu Polonia. Roman Dmowski, şeful delegaţiei Poloniei 
la Conferinţa de Pace de la Paris, conştient de faptul că Polonia era prinsă între 
Rusia bolşevică şi Germania, va declara în timpul negocierilor referitoare la 
frontiere: "România este singurul stat din Europa Centrală şi de Est care poate să 
ajute Polon ia împotriva bolşevismului" 1 3 • 

După destrămarea Imperiului  Austro-Ungar, polonezii au preluat controlul 
regiuni lor de vest ale Galiţiei, iar ucraineni i  al regiuni lor de est. La 1 noiembrie 
1 9 1 8  a fost proclamată Republica Vestică Ucraineană, care a preluat controlul şi 
asupra Lwowu lui ,  majoritar polonez, izbucnind, din acest motiv, conflicte spontane 
cu polonezi i .  Consi l iul  Naţional Ucrainean preia oficial, în continuare, puterea la 
Lemberg, Stanislau şi Tarnopol .  Acest Consi l iu proclamă, la 1 3  noiembrie 1 9 1 8, 
Republ ica Populară Vest-Ucraineană, care cuprindea, în afară de estul Galiţiei, 
Ucraina carpatică şi o parte din Bucovina. Ucraineni i  erau minoritari însă în oraşele 
Lwow şi Tarnopol,  zone în care predominau polonezii 1 4 •  Din acest motiv izbucnesc 
rapid confl icte între ucraineni şi polonezi, pe de o parte, români şi ucraineni, pe de 
altă parte. În acest context, general i i  Sosnowski şi Szeptycki refac armata poloneză, 
ale cărei efective se vor cifra la 200 000 mi l itari. Între 20 şi 22 octombrie 1 9 1 8  au 
loc puternice lupte între annatele polonă şi ucraineană. Pe 22 noiembrie 1 9 1 8 este 
recucerit de către poloni oraşul Lemberg, iar până la începutul lunii ianuarie 1 9 1 9, 
întreaga regiune intră sub controlul poloni lor1 5 •  

La sfârşitul lun i i  noiembrie 1 9 1 8, Comitetul Naţional Polonez d in  Paris va 
protesta împotriva deciziei germanilor de a ajuta la formarea unui stat ucrainean în 
detrimentul celui polonez. Ucraineni i  au informat Parisul că au format un stat care 
includea şi estul Galiţiei, revendicată de polonezi, Ucraina Subcarpatică, asupra 
căreia aveau pretenţi i maghiari i şi o parte din Bucovina românească1 6• Polonia, la 
rândul ei ,  spera că l inia Zaleszycky - Lujany - labloniţa îi va fi cedată de către 
Român ia1 7, fi ind locuită de o populaţie predominant poiană. Camera de Lectură din 
Cernăuţi începuse deja să facă propagandă în acest sens. Pretenţi ile statului polon 
la această zonă din Bucovina au încetat o dată cu înfrângerea suferită din partea 
armatelor bolşevice 1 8 şi n-au fost reluate în timp. Minoritatea polonă din Bucovina 

13  Sherman David Spector, România la Conferinţa de Pace de la Paris, Iaşi, Editura 
Institutului European, 1 995, p. 1 73 .  

1 4  Arh. M. A E . ,  Fond 7 1 / 1 9 1 4, E2, vol. l90, fila 68. 
1 5  Hans Roos, Geschischte der Polnische Nation 1918-1985, Sttutgart, Berl in, Koln, Mainz, 

Kolhammer Verlag, 1 99 1 ,  p. 52. 
16 Piotr S. Wandycz, France and her eastern al/ies 1 919-1925. French-Czehoslovak-Polish 

re/ations from the Paris peace Conference to Locarno, Minneapolis, The University of Minnesota 
Press, 1 962, p. 1 05 .  

1 7  Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se  va cita: A.N. I .C), Bucureşti, Fond 
Direcţia Generală a Poliţiei (în continuare, se va cita: D.G.P.), dosar 6, fila 204. 

18 ibidem, dosar 1 1 1 920, fila 1 08.  
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îşi manifesta îngrijorarea legitimă faţă de succesele armatelor bolşevice asupra 
trupelor poloneze19 •  În această fază, Polonia avea o mare nevoie de ajutorul 
României contra Rusiei bolşevice, în special pentru apărarea Gal iţie i .  Ucrainenii 
sperau, la rândul lor, că Gal iţia se va uni cu nordul Bucovinei pentru a forma un 
stat independent ucrainian20. 

Poziţia Franţei şi a Italiei faţă de chestiunea Galiţiei Orientale susţinea 
punctul polonez de vedere, mai ales că Parisul încuraja apropierea dintre Polonia şi 
România, susţinând şi o frontieră comună între cele două state2 1 • Pentru toată 
lumea era clar că securitatea se putea realiza doar printr-o înţelegere anglo
franceză, dublată de una sau mai multe grupuri de al ianţe ale statelor din est. 
Georges Clemenceau, premierul francez, declarase deja, la 23 decembrie 1 9 1 9, că 

"pentru a preveni năvălirea bolşevicilor peste lumea civil izată îi vom înconjura cu 
un gard de sârmă ghimpată"22. În această viziune franceză rolul principal în 
stăvi l irea pericolului bolşevic revenea Poloniei, României şi, probabi l ,  statelor 
baltice. Principalul furnizor de soldaţi în această misiune era de fapt chiar acest 
bloc al statelor enumerate, care trebuiau să formeze "cordonul sanitar"23, după 
Georges Clemenceau, contra Rusiei sovietice. Problema era aceea că Anglia, având 
interese economice deosebite în Rusia, a determinat reorientarea sa externă către 
prevenirea unei eventuale înţelegeri ruso-gennane. 

În acelaşi timp, în prima şedinţă consacrată problemelor Gal iţiei de Est din 
cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, Dmowski24 preciza într-un memoriu că 
pretenţi i le polonezilor asupra acestui teritoriu se bazează pe apartenenţa acestei 
provincii, timp de 500 de ani, la statul polonez. Sub raport etn ic, această regiune 
număra 5 300 000 de locuitori, dintre care 2 500 000 erau ruteni, 1 500 000 poloni 
şi circa 600 000 evrei .  Polonia avea pretenţia că acest teritoriu îi aparţine, deoarece 
a făcut parte din regatul polono-I ituanian până la împărţirea sa25 • Polon i i  aduc ca 
argumente suplimentare gradul  de civi l izaţie mai ridicat decât al ruteni lor, 
experienţa lor administrativă superioară şi, nu în ultimul rând, faptul că vor înfăptui 
o reformă agrară care va fi îndreptată pentru satisfacerea populaţiei formate din 
ţărani .  Evident că Polonia invoca acordarea acestui teritoriu datorită poziţiei sale 
strategice, rezervelor sale de petrol ,  dar şi interesului  de a obţine o frontieră 
comună cu România. Franţa a fost de la început favorabilă acordării întregi i  Galiţii 

19  Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Piotr S. Wandycz, op. cit., p. 1 07. 
22 Frederic C. Nanu, Politica externă a României (1918-1933), Iaşi, Editura Institutul 

European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică. 1 993. p. 80. 
23 Ibidem. 
24 Marian Mi:ln;k Drozdowski, Biographie de Roman Dmowski, in •. Acta Poloniac Historica", 

Tomc LXV, n" 65. p. 22 1-239. 

25 Arh. M.A.E., Fond 7 1 1Po1onia. Hx:laţ1i cu România 1 ?20-1 944, voi. 52, lila 32. 
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de est Poloniei, în intenţia ca împreună cu România să formeze un cordon 
antibolşevic situat între Rusia bolşevică şi Occident26. 

Chestiunea frontierei comune româno-polone trebuie privită neapărat în 
contextul evenimentelor care au făcut posibi lă revenirea Bucovinei la România, dar 
şi a refacerii statului palon independent, două evenimente apropiate în timp. 

Evenimentele din octombrie 1 9 1 8, care au premers destrămări i monarhiei 
austro-ungare, vor duce la propunerea de federalizare a imperiului de către 
împăratul Carol 1 .  Cum problema Bucovinei nu se regăsea în manifestul 
împăratului, deputaţii bucovineni de origine română din Parlamentul de la Viena 
propun rezolvarea problemei Bucovinei o dată cu cea a români lor din Transi lvania 
şi Ungaria. La data de 1 4/27 octombrie 1 9 1 8, se constituie, la Cernăuţi, Adunarea 
Constituantă a Români lor din Bucovina, care unea fruntaşi i partidelor politice 
româneşti din provincie, precum şi însemnaţi intelectual i .  Această Adunare a 
declarat că "hotărăşte Unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti într-un stat 
naţional independent şi va proceda în acest scop în depl ină solidaritate cu români i  
din Transi lvania şi Ungaria şi că doreşte să  se înţeleagă cu  popoarele 
conlocuitoare"27 • S-a ales din rândul membrilor acestei Adunări un Consil iu 
Naţional compus din 50 de membri, împuternicit să ia decizi i pol itice importante 
în numele români lor din Bucovina. Consil iul Naţional a ales un Comitet Executiv 
condus de către Iancu Flondor, care trebuia să-şi asume guvernarea Bucovinei, deşi 
era încă în funcţie guvernatorul austriac al provinciei, contele Etzdorf. Provincia va 
fi însă cuprinsă de tulburări datorită manifestărilor produse de bandele de 
ucraineni, ca şi de foşti i  prizonieri austrieci care se întorceau din Rusia. Ucraineni i  
aveau pretenţii asupra părţii de nord a Bucovinei, până la Prut, lăsând României 
partea de sud, până la Siret, iar ţinutul de mij loc, situat între Siret şi Prut, trebuia 
considerat Condominium, până la stabi l irea graniţei definitive28. 

În aceste condiţi i ,  Consi l iu l  Naţional al Românilor din Bucovina cere 
guvernului de la Iaşi şi regelui Ferdinand intervenţia armatei române, pentru a 

"apăra drepturile român i lor din Bucovina împotriva oricărui uzurpator şi a asigura 
ordinea şi l iniştea în ţară"29. În ziua de 23 octombrie 1 9 1 8, Ministerul de Război 
ordonă: "Generalul Zadik, Comandantul Diviziei a 8-a, având sub ordinele sale 
Regimentele 1 9, 22 şi 37 Infanterie, precum şi toţi grăniceri i  şi jandarmi i  care se 
găsesc în prezent cu serviciul de pază pe frontiera bucovineană, va ocupa, fără 
întârziere, lţcani şi Suceava, iar de aici va întinde progresiv ocuparea Bucovinei 
până la Cernăuţi inclusiv"30 .  Trecerea frontierei a avut loc la 24 octombrie 1 9 1 8, 
fi ind ocupate treptat Suceava, lţcani şi Siret, urmând apoi Cernăuţiul. Între timp, 

26 Piotr S. Wandycz, op. cit., p. 1 04. 
27 Arh. M. A. E. ,  Fond 7 1 /Polonia. Relaţii cu România 1 920-1 944, voi. 52, fila 3 .  
28 Ibidem. 
29 Ibidem, fila 4. 
30 Ibidem. 
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bandele de haidamaci ucraineni se aflau între Siret şi Prut, iar o parte ocupau oraşul 
Cernăuţi, ţinând sub control Guvernul ţări i .  La 25 octombrie 1 9 1 8, preşedintele 
Consil iului Naţional Român se prezintă la Comandamentul trupelor române, prin 
care cere ocuparea cât mai grabnică a teritoriului Bucovinei şi, în primul rând, a 
Cernăuţilor de către armata română, pentru "a asigura l ibertatea, averea şi viaţa 
locuitorilor"3 1 . Oraşul Cernăuţi este eliberat de către trupele române Ia 29 octombrie 
1 9 1 8 . Marele Cartier General al annatei române ordonă Diviziei a 8-a, la cererea 
populaţiei :  "Trupele române intrând în Bucovina după cererea organelor naţionale 
române, pentru a ocroti şi avutul populaţiei, Comandamentul Diviziei a 8-a va lua 
măsuri pentru ca acţiunea trupelor să continue până ce scopul va fi atins în tot 
ţinutul Bucovinei"32 . Până la sfârşitul lunii  octombrie sunt instalate posturi fixe de 
grăniceri pe amplasamentul vechi i  frontiere a Bucovinei . În continuare au loc 
ciocniri cu bandele ucrainene, soldate cu victime de ambele părţi .  Concomitent, 
confruntări violente au loc şi în Galiţia, între trupele poloneze şi cele ucrainene. În 
localităţile Colomeea şi Sniatyn au fost concentrate două regimente ucrainene care, 
împreună cu alte grupuri înarmate, se pregăteau să intre în Bucovina. La 1 5/27 
noiembrie 1 9 1 8, Congresul General al Tuturor Naţionalităţilor din Bucovina, reunit 
în Sala Sinodală din Cernăuţi, hotărăşte "Unirea necondiţionată şi pe vecie a 
Bucovinei în vechi le ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul 
României"33 . Revenirea Bucovinei Ia patria-mamă a generat un sentiment de 
bucurie şi entuziasm printre polonii bucovineni, în satele locuite de aceştia 
scandându-se "Trăiască România Mare"34 •  Delegaţia polonezilor, formată din 
Stanislaw Kwiatkowski şi Edmund Popieszi l ,  a luat parte la Congresul întregi i 
populaţi i d in Bucovina35, desfăşurat la Cernăuţi, la 28 noiembrie 1 9 1 8 . Ulterior, 
polonezii bucovineni îşi vor afirma ataşamentul necondiţionat pentru Unire printr-o 
telegramă adresată regelui Ferdinand36. Minoritatea poloneză din Bucovina a fost 
de altfel singura care a susţinut necondiţionat revenirea Bucovinei la România. 
Atitudinea pozitivă faţă de autorităţi le statului român va imprima relaţiilor 
b i laterale un caracter deosebit de amical. Regele Ferdinand, luând act de hotărârea 
adoptată de Congresul întregi i populaţii din Bucovina şi pe baza raportului întocmit 
de Preşedinţia Consi l iului de Miniştri, hotărăşte: "Bucovina, în cuprinsul graniţelor 
sale istorice, este şi va rămâne de-a pururea unită cu Regatul României"37 •  

Este momentul să precizăm că problema teritori i lor estice a le Poloniei se 
deosebeşte radical de chestiunea celorlalte teritori i aflate în dezbatere la Conferinţa 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, fila 5. 
34 Ibidem. 
35 Nic.olae Dasdi.lu, Unirea din 1918 şi minorităţile naţionale din România, extras din 

"Anuarul lnslilulului de Istoric �i AJheologie «A.D. Xcnopol»", XX, laşi, 1 983, p. 64. 
1" "Glasul Hucnvinei" (Ceml!u�i), an Il,  27 februarie 1 9 1 9, p. 3 .  
37 Arh. M .  A. E . ,  Fond 7 1/ 1 9 14,  fila 5 .  
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de la Paris. Rusia şi bolşevismul rus au stat la baza decizii lor pe care aliaţii le-au 
luat cu privire la Polonia. Se punea problema cum putea fi restabi l it un cordon 
viabil între Rusia şi Polonia în condiţiile absenţei Rusiei de la Conferinţa de Pace. 
Chestiunea teritori i lor estice ale Poloniei impl ica, de fapt, două aspecte: un prim 
aspect îl reprezenta Galiţia Orientală, iar un al doilea aspect îi constituia frontiera 
nordică a Poloniei cu Lituania38. 

Cei patru mari, adică W. Wilson (S.U.A), G. Clemenceau (Franţa), Lloyd 
George (Marea Britanie) şi V. E. Orlando (Italia), au legat chestiunea Gal iţiei 
Orientale de problema Rusiei şi a identificării unei bariere contra bolşevismului .  
Problema Galiţiei Orientale, în viziunea americană, presupunea două căi de 
rezolvare. Prima era încredinţarea întregii provincii Poloniei, opţiune simi lară cu 
punctul de vedere francez. A doua era alipirea Gal iţiei Orientale la un stat 
ucrainean independent. Aceasta din urmă nu convenea Poloniei, care dorea întregul 
teritoriu .  Italia subscria şi ea, mai nou, la pretenţii le polonezilor. Poziţia Angliei, în 
special a lui Lloyd George, şeful delegaţiei engleze la Conferinţă, a fost împotriva 
atribuirii întregii Gal iţi i Orientale Poloniei .  Angl ia suspecta Polonia de tendinţe 
imperialiste, privind cu rezervă orice acţiune mi l itară poloneză în provincie39. 
Disputa polono-cehoslovacă asupra Teschenului s-a extins asupra Gal iţiei, 
deoarece cehoslovaci i  susţineau pretenţi i le Rusiei asupra acestui teritoriu şi ,  în 
egală măsură, ale Ucrainei. Pe de altă parte, acţiunea cehoslovaci lor era 
contrabalansată de legăturile pe care Polonia le avea cu anumiţi l ideri slovaci, care 
susţineau separarea Slovaciei de Cehia40. În cadrul şedinţei Consi l iului  Suprem 
consacrat armistiţiului polono-ucrainean, din 3 februarie 1 9 1 9, mareşalul Ferdinand 
Foch a insistat pe sprij inirea Poloniei, deoarece prin ocuparea Lwowului de către 
trupele ucrainene se putea ajunge la căderea guvernului polonez. Pri leju l  folosit de 
Foch pentru a cere trimiterea armatei lu i  J6zef Hal ler din Franţa în Polonia părea 
oportun, de vreme ce poloni i  erau ameninţaţi de către germani,  bolşevici şi 
ucraineni4 1 •  Anarhia care părea să cuprindă zona Galiţiei Orientale putea crea un 
culoar favorabi l  trupelor bolşevice spre Europa. Se impunea luarea unei decizi i, iar 
în acest context realizarea unui acord mil itar româno-polon părea singura soluţie 
posibi lă. Intervenţia lui Foch în favoarea Poloniei nu fusese prima ş i  nici ultima, 
dar s-a lovit, din nou, de refuzul categoric al lui Lloyd George. U lterior, se va 
propune soluţia unui armistiţiu între polonezi şi ucraineni, iar Lwowul, fiind 
majoritar polonez, să fie cedat Poloniei, zona petrol iferă urmând să intre sub 
controlul Ucrainei. Robert H. Lord, membru american al Comisiei Noulens, ce 
fusese însărcinată cu examinarea pe teren a situaţiei, pleda deja, în şedinţa din 
19 martie 1 9 1 9, pentru cedarea Lwowului, Poloniei42• Arthur Balfour, membru englez 

3 8  Piotr S. Wandycz, op. cit., p. 104. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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al Comisiei, a propus examinarea cu atenţie a l imitelor etnografice ale frontierelor 
poloneze. În acest moment, Dmowski înaintează un nou memorandum privind 
frontierele estice ale Poloniei .  Soluţia unui armistiţiu nu convenea Poloniei, dornică 
de a-şi reface frontierele de la 1 772. Aliaţii formează o Comisie pentru rezolvarea 
unui arm istiţiu, condusă de către Louis Botha, un apropiat al lui  Lloyd George43 • 
Comisia Botha a pri leju it dezbateri furtunoase între membrii săi francezi, Le Rond 
şi Legrand, care susţineau acţiuni le mi l itare ale Poloniei în Est, şi între cei britanici, 
care condamnau aceste acţiun i .  Dacă britanici i  insistau pe obţinerea unui armistiţiu 
şi, prin urmare, pe încetarea imediată a ostilităţilor mil itare, francezi i invocau rolul 
armatelor poloneze în apărarea de pericolul bolşevic. La 12 mai 1 9 1 9, Comisia 
Botha hotărăşte trasarea unei l ini i  de demarcaţie care plasa Lwowul în partea 
controlată de poloni, iar câmpurile petrolifere deveneau zone ucrainene44 • Evident 
că linia de demarcaţie nu putea conveni Poloniei, iar evoluţia ulterioară a 
evenimentelor le-a oferit motivaţia ocupări i întregii zone. În mai 1 9 1 9, trupele 
bolşevice atacă Volhynia şi Podolia, înfrângând trupele atamanului Simeon 
Petl iura45. Apare, pe fondul acestor evenimente, necesitatea apărării frontului sudic 
în faţa pericolului bolşevic, posibil doar prin intrarea trupelor române în conflict. 
Deşi România la acea dată se afla în pl in conflict mil itar cu maghiarii pe frontul de 
vest ş i  era amen inţată de armata bolşevică în est, deoarece trupele aliate, 
comandate de generalul d' Anselme şi respinse de la Odessa, se retrăseseră în 
Basarabia, totuşi guvernul român aprobă cererea Poloniei de a i se acorda ajutorul 
cerut. Pe acest fundal şi având în vedere ameninţările directe la adresa securităţii 
României ,  se dă curs cererilor insistente ale mareşalului P i lsudski, adresate 
autorităţilor române la 24 mai 1 9 1 9. Şeful Diviziei a VIII-a române, generalul 
Iacob Zadik, primeşte ordin din partea şefulu i  guvernului român, generalul 
Constantin Coandă, să intre în Pocuţia46. Trupele române au intrat în Pocuţia, în 
fapt colţul sud-estic al Gal iţiei, atingând o l inie la sud de Stanislawow şi Hal icz47. 
Armata română avea misiunea de a real iza contactul cu armata poiană, împiedicând 
astfel joncţiunea dintre trupele bolşevice şi cele ale Ungariei sovietice48• La 27 mai 
1 9 1 9, la Kalusz şi Ottynia, în apropierea de Stanislawow, un corp de armată român 
condus de locotenentul Radu Galin a atins avanposturi le Diviziei polone conduse 
de generalu l  Alexandrowicz49• Unităţi le mi l itare române au ocupat l inia Nadvorno 
- Ottynia - Newiska, stăpânind importante puncte strategice, precum calea ferată 
Delatyn - Colomeea - Stefanowska, care făcea legătura dintre Polonia Centrală şi 

41 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Arhivele Mil itare Române (în continuare, se va cita: A.M.R.), Fond Marele Stat Major, 

Serviciul istoric, dosar 477, fila 25. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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Rutenia50. Polonezii au ocupat Stanislawow, Holyn, Gl iniany, Przemislany, Brody 
şi Radzimi low5 1 . În acelaşi timp, autorităţile române au acceptat trimiterea de 
funcţionari civ i l i  poloni pe lângă generalul Zadik, înainte chiar ca aliaţii să se 
pronunţe asupra vi itorului  acestui teritoriu52. După două luni de administraţie 
mi l itară română, de comun acord cu Statul Major al armatei poloneze, conform 
protocolului semnat de Înaltul Comandament român între generalul Iacob Zadik şi 
generalul conte Lamezan Salins, s-a trecut, la 1 7  august 1 9 1 9, ora O, la evacuarea 
Pocuţiei de către trupele române53. 

Colaborarea mil itară dintre cele două state a demonstrat obiectivele strategice 
comune ale României şi Poloniei, aspect care va sta la baza apropierii politice 
româno-polone de mai târziu. În acest interval, Comisia Botha primise din partea 
ucrainenilor numeroase sol icitări pentru a stopa acţiuni le mil itare poloneze. Este 
trimisă o telegramă lui Pilsudski, la 27 mai 1 9 1 9, de a renunţa la operaţiunile mil itare 
din Galiţia. Însuşi Clemenceau este împotriva acestor acţiuni, ameninţând cu sistarea 
ajutoarele alimentare şi financiare54 . Totuşi, Eugene Pralon, ministrul francez de la 
Varşovia, asigură autorităţile pol itice poloneze de suportul francez pentru ocuparea 
Galiţiei Orientale. Franţa părea că intenţiona să accepte alipirea Galiţiei Orientale la 
Polonia, cedând, în compensaţie, o porţiune mai mare din Teschen cehoslovacilor. 
Generali i francezi Paul Henrys şi Carton de Wiart au pledat pentru aprobarea 
înaintări i trupelor poloneze spre zona râului Zbrucz. Între timp, trupele bolşevice 
pătrund în Slovacia, iar în Volhynia se vor confrunta cu armata poloneză55 .  Interesul 
strategic pentru Galiţia Orientală era dovedit, astfel, practic. 

Discuţi i le din cadrul comitetului pentru studierea chestiun i lor teritoriale 
poloneze, din mai-iunie 1 9 1 9, au relevat sprij inul pe care membri i francezi 
(Cambon, Martonne, Niessel) îl acordau graniţei comune polono-române, 
recurgând la argumente economice şi strategice. Sugestia avansată de Wi lson, de 
al ipire a Galiţiei unui stat ucrainean, nu părea realizabi lă, întrucât neexistând un 
stat independent ucrainean, nu se putea vorbi nic i  de alipirea Gali ţiei Orientale56. În 
continuare, se vor confrunta punctul de vedere britanic - organizarea unui plebiscit, 
şi cel francez - alipirea Galiţiei Orientale la Polonia, cu garantarea drepturilor 
populaţiei ucrainene. Evoluţia ostil ităţi lor mi l itare impunea armonizarea acestor 
d ivergenţe, dar, momentan, al iaţi i agreau, chiar dacă nu oficial, înaintarea 
armatelor poloneze spre est. 

Franţei i se reproşa de către Polonia faptul că i-a favorizat pe cehoslovaci, iar 
Angl iei, poziţia în chestiunea Danzigului  şi a Galiţiei Orientale57• Provincia aceasta 

50 Arh. M.A.E., Fond 7 1 / 1 9 1 4, dosar 1 50, fila 7-8 . 
51 Ibidem, fila 2 1 .  
52 FI. Anghel, op. cit., p .  767. 
53 A.M.R., Fond Divizia 8 infanterie, dosar 3, fila 1 07. 
54 Piotr S. Wandycz, op. cit., p. 1 03 .  
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Arh. M.A.E.,  Fond 7 1 / 1 9 14, dosar 1 50, fila 38. 

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



78 Daniel Hrenciuc 1 0  

d in  urmă era de  o mare însemnătate pentru Polonia, întrucât ea însemna asigurarea 
unei frontiere comune cu România şi posibil itatea de a avea acces la Marea Neagră. 
Pol9nia acuză Angl ia că face interesul Rusiei în Galiţia Orientală din motive, se 
pare, strategice, iar după unele opinii la m ij loc ar fi rezervele de petrol galiţian58. În 
presa varşoviană circula această din urmă variantă, sub forma unui interviu fictiv 
care punea pe tapet această chestiune delicată. Se spunea că "guvernul polon a 
naţional izat pădurile, a expropiat proprietatea mare, a paralizat l iberul schimb al 
cerealelor, decretând monopolul lor. Cine ne garantează că un vot al Dietei nu va 
socializa petrolul şi poate chiar şi proprietatea privată. Provizoratul îi va împiedica 
pe poloni de la asemenea măsuri radicale. Decretarea lor ne va da dreptul să 
retragem Poloniei admin istraţiunea provizorie a Galiţiei .  Cui să atribuim Gal iţia? 
De poloni ne temem, căci n-au fost câtuşi de puţin atinşi de boala bolşevismu lui .  
De cehi însă nu, căci depind prea mult de noi .  Ruşi i  vor fi în curând vindecaţi de 
criza prin care au trecut. Cât priveşte pe ruteni ,  aceştia încă din iarna trecută ne-au 
propus să ne vândă drepturile lor asupra petrolului în schimbul drepturilor 
pol itice"59• Ziarele varşoviene "Gazeta Polska" şi "Courier Warsawski" aprobau 
poziţia luată de Paderewski de a nu semna tratatul asupra Galiţiei Orientale, care ar 
fi micşorat suveranitatea Poloniei asupra acestei provinci i ,  în forma propusă de 
al iaţi60• Pe de altă parte, întreaga presă poloneză deplânge "incertitudinea" creată 
asupra acestei provinci i .  Gal iţia Orientală constituia un obstacol care bara drumul 
Rusiei bolşevice spre centrul Europei, în cazul în care ar fi fost dată Poloniei .  În 
acelaşi timp, provincia mai prezenta interes pentru Cehosovacia şi Germania, 
bineînţeles, fără să excludem din ecuaţie, Ucraina. J6zef P ilsudski, şeful  şi în fapt 
creatorul statu lui polon6 1 ,  a cerut, într-un discurs pronunţat în Dietă, ca Galiţia 
Orientală să fie dată Poloniei cu titlu definitiv, excluzând soluţia unor administraţii 
provizori i .  Promitea că va acorda ruteni lor o largă autonomie şi în acelaşi timp face 
referire la cei aproximativ 1 600 000 de poloni care trăiau în această provincie62• 
Paderewski declară că "un tratat care ar prevedea pentru Galiţia doar o suveranitate 
provizorie încredinţată Poloniei nu va fi semnat nici de domnul Dmowski, nici de 
mine"63 • Angl ia a propus, în Consi l iul celor 5 ,  ca provincia să fie dată în 
administrare Poloniei cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 1 5  ani,  după care să 
se recurgă Ia consultarea populaţie i  prin plebiscit64• Soluţia a provocat indignare 
printre cercurile pol itice varşoviene, Paderewski plecând imediat la Paris pentru a 
protesta pe lângă marile puteri. Premierul polonez a declarat lui  Alexandru 

58 Ibidem, fila 46. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, fila 5 1 .  
6 1  Georges Moresthe, Le Marecha/ Pilsudski el la Pologne Renaissance, în "Revue bleue 

politique et litteraire" (în continuare, se va cita: "Revue Bleue"), Tome XV, Paris, 1 92 1 ,  p. 60. 
62 Arh. M.A.E., Fond 7 1 / 1 9 1 4, dosar 1 50, fila 1 40. 
63 Ibidem. 

64 Ibidem. 
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Florescu, titularul Legaţie i  Române din Varşovia, că "ţine cu orice preţ la o graniţă 
comună cu România"65, fiind conştient de situaţia de nesiguranţă care ar rezulta 
dacă s-ar ajunge la un contact cu cehi i .  În timpul Conferinţei de Pace s-a ajuns la o 
înţelegere între delegaţi i le României şi Poloniei, respectiv între Ionel Brătianu, 
Alexandru Vaida-Voevod şi lgnacy Paderewski, prin care partea polonă accepta 
dorinţa români lor de a se menţine drept frontieră gran iţa istorică a Bucovinei cu 
Gal iţia66. Cercurile pol itice bucovinene agreau, în principiu, angajarea unor 
negocieri cu partea polonă pentru stabi l irea corectă a l iniei de demarcaţie dintre 
frontiera Bucovinei cu Galiţia, care să respecte alin iamentul Nistru - Colacin -
Ceremuş. Această fixare a frontierei trebuia să ţină seama de aspectele de ordin 
economic, strategic, mi l itar şi, desigur, de particularităţile locale. Punctul de vedere 
al l iderilor pol itici din Bucovina va fi exprimat într-un memoriu remis delegaţiei 
române, aflată la Conferinţa de la Paris, la 4 iulie 1 9 1 9 . Se atenţiona că l inia-ferată 
Cernăuţi - Zalescic trebuie să treacă integral prin teritoriul românesc, în timp ce 
linia Nepolocăuţi - Vijn iţa, care asigura legătura cu Cernăuţiu l, trebuie să aparţină 
statului român, deoarece "valea Ceremuşului  îşi are debuşeul economic natural la 
Cernăuţi" . Se impunea studierea cu atenţie a cereri lor sate lor româneşti din zona 
situată dincolo de Nistru, "sate răzăşesti, care prin alipirea la Galiţia ar cădea 
pericolului slavizărei"67. Rectificări de frontieră erau acceptate doar în zona 
Storoj ineţului,  "a cărui cedare n-ar constitui o pierdere mare economică, nici 
etnografică. Nici din punctul de vedere al siguranţei frontierelor n-ar constitui 
cedarea districtu lui amintit o ameninţare a teritorii lor româneşti"68. 

Conform Convenţiei încheiate, în anul  1 9 1 6, între România şi Antanta, la 
articolul  3 se preciza: "Rusia, Franţa, Angl ia şi Italia recunosc dreptul României de 
a anexa teritori i le monarhiei austro-ungare prevăzute şi statornicite în articolul 4". 
Del imitarea teritorială în cazul Bucovinei era stabi l ită după cum urmează: "linia de 
hotar va începe de la Prut, de la un punct al frontierei actuale dintre Rusia şi 
România, aproape de Noua-Sul iţă şi va urca râul la graniţa Galiţiei până la 
întâlnirea Prutului  cu Ceremuşul .  De aici va urma frontiera dintre Galiţia şi 
Ungaria, până la punctul Stog, cota 1 655 .  Mai departe va urma l inia de despărţire 
dintre apele Tisei şi Vişeului ca să ajungă la Tisa, la satul Trebuşa, mai sus de locul 
unde se întâlneşte cu Buzăul"69. 

Evacuarea Pocuţiei s-a efectuat, aşa cum am mai amintit, pe baza unei 
convenţii semnate la 20-2 1 iu l ie 1 9 1 9, la Lwow, între generalul Iacob Zadik şi 
generalul conte de Lamezan Salins. La articolul 2 al documentului se punea pentru 
prima dată problema unei frontiere comune: "[ . . .  ]după evacuarea Pocuţiei, l inia care 

65 Ibidem, fila 7. 
6 6  Ibidem. 
67 Ibidem, voi. 58, fila 86. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem, fila 2. 
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separă armata română de armata polonă va fi fonnată de frontiera istorică a 
Bucovinei, începând de la satul Babin, pe Nistru, până la Iabloniţa, pe Ceremuşul 
Alb. Satul Serafince [Serafinţe], face parte din terenul ce urmează a fi ocupat de 
armata polonă"70• Conform Convenţiei, graniţa pleca de la talvegul Nistrului ,  la o 
distanţă de 2 km în aval de confluenţa cu râul Siret, continua lăsând calea-ferată de 
la Zastavna la sud de Nistru, pe teritoriu l  român, atingea l in ia lacului Verenceanca 
(del imitarea luciului de apă cădea în seama vi itoarei Comisi i  Mixte), şi continua în 
amonte de şoseaua Coţmani - Drăcineţ, pe bazinul râuri lor Ceremuş şi Siret, 
atingând vechea frontieră dintre Ungaria şi Bucovina7 1 • 

Revenirea Bucovinei la patria mamă - România - a fost consfinţită pe plan 
internaţional prin Tratatul de la Saint-Germain, încheiat la 1 O septembrie 1 9 1 9, 
între S.U.A., Imperiu l  Britanic, Franţa, Italia, Japonia, România, Belgia, China, 
Cuba, Grecia, Nicaragua, Panama, Polonia, Portugal ia, Regatul Sârbo-Croato
Sioven, Cehoslovacia, pe de o parte, şi Austria, pe de altă parte. Cu referire directă 
la România se prevedea: "Art. 59.  Austria renunţă, în ce-o priveşte, în favoarea 
României la orice drepturi şi titluri asupra părţii din fostul ducat al Bucovinei, 
aflată d incoace de frontierele României, aşa cum vor fi fixate u lterior de către 
principalele Puteri Al iate şi Asociate. 

Art. 60. România aderă la inserare, într-un tratat cu principalele Puteri Al iate 
şi Asociate, a dispoziţiuni lor pe care aceste Puteri le vor considera necesare pentru 
a proteja în România interesele locuitorilor care diferă de majoritatea populaţiei 
prin rasă, l imbă sau rel igie. 

România aderă, de asemenea, la inserarea, într-un tratat cu principalele Puteri 
Aliate şi Asociate, a d ispoziţiunilor pe care aceste Puteri le vor considera necesare 
pentru a proteja l ibertatea tranzitului  şi un regim echitabi l  pentru comerţul 
celorlalte naţiuni .  

Art. 6 1 .  Proporţia ş i  natura sarcini lor financiare a le  fostului Imperiu al 
Austriei, pe care România va trebui să le suporte pentru teritoriul ce a intrat sub 
suveranitatea sa, vor fi stabil ite conform art. 203 , partea IX (Clauze financiare) din 
prezentul tratat. . .  "72• 

Conform aceluiaşi tratat, Polonia primea spre administrare proprie, 
provizoriu deocamdată, Galiţia Orientală, potrivit conţinutului articolului 9 1 73 . 

Stabi l irea definitivă a frontierei româno-polone va avea loc prin prevederile 
tratatului de la Sevres, din 1 O august 1 920, semnat între România, pe de o parte, 
Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Polonia  ş i  Ceholovacia, alături de Puteri le Aliate şi 

70 Ibidem. 
7 1  Ibidem, voi. 54, filele 84-85. 
72 Ibidem. 
73 Witold Sworakowski, An error re gard ing eastern Galic ia in Curzon ·s note to the soviet 

government o.fjuly 1 1 , 1 920, în "Journal of Ctllltral Eurupt:an Affoirs''; Volume Four, April 1 944, 
Numher Onc, Colorado, University of Boulder. p. 3. 
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Asociate, pe d e  altă parte74• Din partea României tratatul de l a  Sevres a fost semnat 
de către Nicolae Titulescu şi Dimitrie Ghica, şi, aşa cum se specifica în preambul, 
avea menirea "să asigure suveranitatea României, Poloniei, Statului  Sârbo-Croato
S loven şi Statu lui Cehoslovac asupra teritori i lor care le sunt în mod respectiv 
cunoscute". Prin articolul  3 al Tratatului, frontiera dintre România şi Galiţia 
Orientală avea următoarea l inie: "Din punctul comun vechilor l imite ale Basarabiei 
ş i  Bucovinei pe cursul superior al Nistrului  şi până într-un punct aflat la 
aproximativ 2 km în aval de Zalesczyki . Cursul principal al Nistrului către amonte; 

De aici, către sud-vest şi până la punctul de întâln ire a l imitei administrative 
dintre Galiţia şi Bucovina, cu l imita dintre districtele Horodenka şi Sniatyn, la 
aproximativ 1 1  km la sud-est de Horodenka. 

O l inie de determinat pe teren trecând prin cotele 3 1 7, 3 1 2  şi 239. 
De aici ,  către sud-vest şi până în punctul său de întâlnire cu vechea fruntarie 

dintre Ungaria şi Bucovina. 
Vechea l in ie administrativă d intre Galiţia şi Bucovina. 
De aici către nord-vest şi până la punctul (cota) 1 655 ,  care este punctul 

Carpaţi lor comun bazinurilor celor trei râuri. 
Vechea fruntarie dintre Ungaria şi Galiţia. 
Punctul (cota) 1 655  este punctul comun celor trei fruntarii ale României, 

Galiţiei şi Cehoslovaciei"75 . 
· 

În esenţă, frontiera româno-polonă era cea stabi l ită prin Convenţia de la 
Lemberg, din iu l ie 1 9 1 9 . Convenţia de al ianţă defensivă dintre România şi Polonia, 
încheiată la 3 martie 1 92 1 ,  stabi lea în protocolul  secret că "ambele guverne se 
angajează a negocia în spiritul cel mai favorabi l  un schimb de fruntarie, cu scopul 
de a înlesni comunicaţii le între Bucovina şi Maramureş, precum şi acelea dintre 
Horodenka şi Zalescic, fără ca teritorii le schimbate să fie necesarmente de 
d imensiuni egale"76. Precizarea finală, "ca teritori i le schimbate să nu fie 
necesarmente de dimensiuni egale", se referă la faptul că Polonia se obl iga să 
cedeze României, în colţul muntos dintre Cehoslovacia şi Bucovina, un teritoriu 
mult mai mare decât cel pe care România îl ceda Poloniei pentru a favoriza 
legătura d intre Horodenka şi Zalescic, porţiune impusă a fi cedată de către tratatul 
de la Sevres77• Au fost făcute în acest interval de timp mai multe propuneri, dintre 
care una maximală şi alta minimală, asupra teritoriului care trebuia cedat, pentru a 
înlesni în interesul ambelor state legătura d intre Maramureş şi Bucovina. Polonia 
propunea o rectificare de frontieră care-i lăsa "depl ina posesie asupra căi i-ferate 
Horodenka - Zalescyzki" în schimbul unor avantaje de natură economică ori 

74 Ion 1\istor, Frontiera româno-polonă, în "Graiul românesc", anul 1, 1 927, nr. 2, p. 37-43. 
75 Arh. M.A.E., Fond Conventii 1 3/Pl ,  voi. 1, filele 5--6. 
76 Ibidem, fila 9. 
77 Ibidem. 
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strategică78 . Din documentele studiate de noi nu reiese î n  mod explicit de ce 

această rectificare de frontieră nu a mai avut loc în perioada interbel ică. Cert este 
însă faptul că, pe fondul disputelor pe care Polonia le-a avut cu Lituania şi 
Cehoslovacia, problema unui schimb reciproc de teritorii a fost, probabil ,  
abandonată. 

Prin urmare, Conferinţa de Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1 920), la in iţiativa Franţei ,  
a reuşit instituirea unei frontiere comune între România şi Polonia, respectiv între 
Gal iţia şi Bucovina. Demersurile Mari lor Puteri erau de ordin strategic, economic 
şi politic. La stabi l irea acestei frontiere un rol însemnat 1-a avut şi minoritatea 
polonă din Bucovina, prin amprenta pe care şi-a pus-o asupra consol idări i unor 
relaţii foarte bune între Bucureşti şi Varşovia. 

În sfârşit, după dezbateri complexe şi delicate, întinse pe parcursul mai 
multor ani ,  la 1 5  martie 1 923,  prin decizia Conferinţei Ambasadorilor, Gal iţia 
Orientală era cedată Poloniei, un rol major în luarea acestei decizii revenind 
României79• 

Die rumanisch-polnische Grenze in den Verhandlungen der Pariser 
Konferenz (1919-1920) 

(Zusammenfassung) 

Die Bestimmung einer gemeinsamen Grenze zwischen der Galizien und der Bukowina war 
einer der strategischen Zwecke der Pariser Konferenz. Dieser Zweck wurde von den Grossmăchten, 
ins besondere vom Frankreich verfolgt, um eine gemeinsame antibolschewistische Barriere zu 
schaffen. Die rumănisch-polnische Zusammenarbeit innerhalb der Pariser Konferenz ( 1 9 1 9- 1920) 
wird eine feste Verbidung zwischen Rumănien und Polen als Folge haben. Eine wichtige Rolle in 
dieser Hinsicht spielte die polnische Minderheit aus der Bukowina. Die Entscheidung der 
Grossmăchte, eine gemeinsame rumanisch-polnische Grenze zu schaffen, wird durch den in Sevres 
am 1 O. August 1 920 abgeschlossenen Vertrag verwircklicht werden. 

78 Ibidem, fila 1 O. 
79 Ibidem. 
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BISERICA ARBORE - JUDEŢUL SUCEAVA 

MIRCEA PAHOMI 

Actuala comună Arbore, numită în veacurile trecute Solca, păstrează o 
splendidă biserică ortodoxă, ctitorie a marelui boier Luca Arbure, portar de 
Suceava, cu zidurile înveşmântate în frescă, lăcaş pe care uni i  cercetători ai vechi i  
arhitecturi şi de artă românească o consideră o capodoperă a arhitecturii din epoca 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Satul Solca, existent încă din secolul al XIV -lea, apare în documente la 
1 5  ianuarie 1 4 1 8, când Alexandru cel Bun judecă la Baia pric ina şi jalba referitoare 
la stăpân irea acestei ocine, care rămâne în partea lui Vlad (de la Siret) şi a lui 
Cârstea. Pentru a nu mai fi începută o altă ceartă, pâră sau răutăţi pentru acest sat, 
domnul stabileşte să se depună la visterie o "zavescă veşnică", de 80 ruble de 

• • 1 argmt top1t . 
La 7 martie 1 502, la Vaslui ,  pan Luca Arbure, portar de Suceava, cumpără 

satul Solca, partea de sus şi cea de jos, plătind 680 ughi tătăreşti (galbeni) nepoţi lor 
lui Cârstea Goraeţ (Horaeţ) ş i  cei ai lui Şandru Gherman . Documentul precizează 
că "hotarul acestui sat întreg, anume Solca, să fie cu toate hotarele sale vechi, pe 
unde au folosit din veac"2 • 

La l imitele de răsărit ale satului Solca, de pe pârâul Solca, paralel cu malul 
drept al râului Suceava, se află un străvech i val de pământ, cu şanţ de apărare, care 
începe din satele Frătăuţi şi Horodnic şi se continuă în dreptul sate lor Mil işăuţi, 
Hrinceşti ş i  Părhăuţi, pe care o hotarnică a mănăstirii Solca, din 1 782, îl numeşte 

"şanţul cel mare"3 . 
În juru l teritoriu lui vechiului sat Solca, Luca Arbure şi-a constituit principalul 

său domeniu boieresc, el fi ind format din actualele local ităţi :  oraşul Solca, 
comunele şi satele Cl it, Arbore, Iaslovăţ, Soloneţ, Caşvana, Botoşana, Poieni -
Solca, precum şi satele d ispărute Hrinceşti şi Cepeniţa, aflate în prezent ca teren 
agricol în hotarul comunei Arbore. Vechiul sat Solca este actuala comună Arbore, 

1 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova (în continuare D.R.H.A.), voi.  1, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1 975, p.  62. 

2 Ibidem, III, 1 980, p. 4 79--480. 
3 Erast Costca, Ctitoria voevodului Ştefan Tomşa al II-lea de la Salca, Cernăuţi, Editura 

Mitropolia Bucovinei, 1 939, p. 286. 

Analele Bucovinei, VIII,  1 ,  p. 83-1 03 ,  Bucureşti, 200 1 
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denumire sub care apare în documente în 1 754. Denumirea Solca a fost preluată ş i  
continuată de actualul oraş, după ce domnitorul Ştefan Tomşa a ridicat, prin 1 6 1 4-
1 6 1 5 , mănăstirea Solca. Tradiţia locală transmite că denumirea Solca provine de la 
un izvor cu soei şi copaci de soc. Austriacul Fr. Ad. Wickenhauser scrie că 
denumirea provine de la cuvântul german Salz, deci sare, aflată în zonă. 

Tradiţia locală consemnează faptul că, anterior ctitoriei lu i  Luca Arbure, a 
existat o veche biserică de lemn, amplasată în apropierea confluenţei pârâului Clit 
cu pârâul Solca, loc aflat la c irca 500 de metri, în partea de răsărit a noului lăcaş 
ridicat de către portarul de Suceava. În vechime, stăpânul  satului era obligat să 
ctitorească biserica pentru săteni, iar în cazul existenţei uneia vechi ,  trebuia să o 
întreţină sau să facă alta nouă. Alexandru cel Bun ( 1 400-1432) a înzestrat 
Episcopia de Rădăuţi cu 50 de biserici, cu popi, fapt întărit de către Ştefan cel Mare 
la 1 5  martie 1 490, stabi l ind ca acestea "să asculte . . .  cu darea şi cu plocoanele şi cu 
toate pricini le şi cu tot venitul bisericesc" de episcopie. În acest document apare şi 
a "4 1 -a biserică cu popă la gura Solcii", care este posibi l  să fie cea amintită de 
tradiţie, sau poate alta, din satul Hrinceşti, cunoscută prin numele a doi preoţi ce au 
sluj it în ea4• 

Luca Arbure pare a fi predestinat pentru a ctitori biserica cu hramul Tăierea 
capului Sf. Ioan Botezătorul .  Aşa cum reiese din documente, el a fost în sfatul 
domnesc al Moldovei la 1 4  septembrie 1 486 şi 24 septembrie 1 498. Între 1 499 şi 
1 523 a deţinut în permanenţă dregătoria de portar de Suceava, apărând uneori şi ca 
pârcălab de Suceava. A sluj it sub Ştefan cel Mare şi Sfânt, când în 1 497 a apărat 
cetatea Suceava în timpul asediului oşti i  polone conduse de către regele Ioan 
Albert. Cronicarul Grigore Ureche scrie despre . acest asediu, care a durat trei 
săptămâni, că "ce răsipiia leşi i cu puşcile ziua, [moldovenii] noaptea astupa şi le 
întăriia, de le era munca lor în zadar". A fost dregătorul de nădejde al lui Bogdan al 
III-lea, iar în timpul minoratului lu i  Ştefăniţă-Vodă ( 1 5 1 7- 1 522), Luca Arbure a 
condus destinele Moldovei, când "toată ţara ocârmuia", după relatarea acelu iaşi 

• 5 cromcar . 
În această perioadă, Luca Arbure şi sfatul domnesc au dus o pol itică de 

espectativă armată, de neutralitate activă, urmărind să ferească Moldova de a 
deveni teatru de război, chemând statele creştine la unitate şi luptă antiotomană. În 
aceleaşi coordonate politice activează intens şi strălucitul diplomat moldovean, 
pârcălabul Luca Cârje, care la finele anului  1 522 prezintă "un monument de 
elocinţă" pe lângă Seimul polon întrunit la Cracovia6. 

4 D.R.H.A., I II, p. 1 37-1 39. 
5 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei. Ediţia a II-a de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 

E.S.P.LA., 1958, p. 1 45-1 46. 
6 Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Ştefoniţă vodă, Iaşi, Tipografia Viata 

Românească, 1 933,  p. 533-577; Literatura română veche, l. Ediţia G. Mihăi lă şi D. Zamfirescu 
(Solia lui Ştefoniţă voievod către regele Poloniei, expusă în Seimul polon de Luca Cârje), Bucureşti, 
Editura Tineretu lui, Lyccum, nr. 63, p. 236 242. 
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La începutul anului  1 523 Ştefăniţă-Vodă a devenit major, astfel că a preluat 
conducerea Moldovei .  În acelaşi timp, în sânul sfatului  domnesc au apărut 
disensiuni între partida vechi lor boieri şi cea a tineri lor, perioadă în care ţara era 
pusă în faţa luări i  unei hotărâri definitive privind angajarea ei spre creştini sau 
păgâni .  În martie 1 523, postelnicul Cozma Şarpe fuge în Polonia, iar în luna apri lie 
a aceluiaşi  an, la curţile domneşti din Hârlău, a fost decapitat Luca Arbure, învinuit 
de "h iclenie" faţă de domn, "dar lucru adevărat nu se ştie", după cuvintele 
cronicarului Grigore Ureche. În vara anului 1 523, Ştefăniţă-Vodă ucide pe Toader 
şi Nichita, fi i i  portarului ,  iar în septembrie, venindu-i ţara în ajutor, domnul 
Ştefăniţă reuşeşte să anihileze răscoala boierilor, tăind la Roman pe unii dintre ei, 
iar alţii au luat drumul  pribegiei7 • 

Luca Arbure a fost fiul  lui Cârstea Arbure, pârcălab de Neamţ, dispărut în 
încleştarea luptelor cu turci i  de la Valea Albă, din anul 1 476, precum şi a Nastasiei, 
fi ica Mărini i ,  nepoata lui  Cârstea, după menţiuni le făcute într-un document din 
4 noiembrie 1 493, prin care i se întăreşte ocina bunicului ei, satele Stăn ileşti cu 
seliştea Alboteşti din acelaşi hotar cu Hireşti i8. 

Luca Arbure şi-a constituit un mare domeniu feudal , cuprinzând 39 de 
proprietăţi (sate întregi, părţi de sate, vii, iezere, muntele Giumalău ş .a.), situate în 
ţinuturile Suceava, Dorohoi, Hârlău, Hotin.  Anal izând locuri le de emitere a 
documentelor date de sfatul domnesc în perioada 1 50 1- 1 523 , constatăm o 
deplasare importantă a activităţi i curţii domneşti între Suceava, Hârlău, Vaslui, 
Huşi şi Iaşi ,  astfel  că pentru a fi mai aproape de centrele politice ale ţării, Luca 
Arbure şi-a făcut două curţi boiereşti având şi biserici, cea principală fiind la Solca 
- ţinutul Suceava, şi alta la Şipote - ţinutul Hârlău. 

La un an de la cumpărarea satului Solca, Luca Arbure îşi ridică pe malul 
stâng al pârâului So1ca o curte boierească, cu biserică şi case din p iatră, pivn iţe 
spaţioase, iar peste apă, pe malul drept al pârâului, numit până în prezent Dealul şi 
Fântâna Portarului, îşi avea acareturile gospodăreşti, loc din care, în decursul 
timpului ,  a fost scoasă multă piatră de construcţi i .  Curţi le de piatră au fost distruse 
şi părăgin ite, prin jaf şi incendiere, astfel  că în secolul al XIX-lea mai existau 
mormane de ru ine. O parte din piatră a fost uti l izată, în jurul anului 1 860, la 
ridicarea clopotniţei, în sti l neobaroc, când în portalul din partea dinspre curtea 
bisericii a fost montată o piatră sculptată cu bourul din stema Moldovei, care se 
utiliza însă numai la construcţii le domneşti . Piatra cu bourul a fost astupată cu 
mortar, întrucât pe vremea construirii clopotniţei, Bucovina se afla sub ocupaţia 
Austriei. La restaurarea din 1 954-1 957 a fost dată jos tencuiala de pe pietrăria 
aflată până la jumătatea clopotniţei, când a fost pusă în valoare piatra cu bourul, 
ceea ce a produs nedumeriri între specialişti. La decapitarea portarului Luca 
Arbure, satu l Solca a fost confiscat de către domnie, perioadă în care a fost montat 
acest bour, ca semn de proprietate domnească. 

7 Gr. Ureche, op. cit., p. 1 45-1 46. 
8 D.R.I I.A.,  III, p. 266--267. 

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



86 Mircea Pahomi 4 

În l ipsa oricăror izvoare scrise privind arhitectura şi decoraţia acestor curţi 
boiereşti din secolul al XVI-lea, stau mărturie doar câteva fragmente de cahle şi 
plăci ceramice de interior, cu motive heraldice, zoomorfe şi e lemente decorative 
gotice găsite la faţa locului, care au fost strânse de către fostul paroh Andrei 
Mucea. Pe baza acestor fragmente, Petre Oprea a întocmit şi prezentat un mic 
studiu în anul 1 95 5 .  Faptul că fragmentele ceramice sunt foarte asemănătoare cu 
cele folosite de meşteri i  ceramişti ai lu i  Ştefan cel Mare conduce la concluzia că 
acestea datează din perioada construiri i caselor de către Luca Arbure, şi nu ale unor 
refaceri sau înfrumuseţări ulterioare9. 

Tradiţia din Arbore a transmis peste veacuri că portarul de Suceava şi-a 
construit biserica cu ajutorul prizonierilor de război, turci şi poloni ,  care au fost 
puşi să care în coşuri piatra brută din albia pârâului Solca, pe care o depozitau 
lângă conturul biserici i ,  grămezi le ridicându-se o dată cu ziduri le, astfel că nu s-au 
mai folosit schele exterioare. Bătrânul localnic 1. Bahnari mi-a relatat că zugrăvirea 
biseric ii s-a făcut de către pictori italieni, fapt care are şi o bază documentară. De la 
vech i i  pictori se mai păstrează şi în prezent două blocuri masive din piatră, unul  
având nouă scobitori de mărimea unei ceşti, iar celălalt şase, care, după tradiţie, au 
servit la prepararea culori lor necesare frescelor biseric i i .  Din tradiţia famil iei mele, 
am auzit de multe ori povestindu-se că între biserica lui Luca Arbure şi curtea sa 
din partea de sud ar exista un tunel, care ar face legătura pe sub pârâul Solca şi s-ar 
continua pe Dealul Portarului, de pe malul drept al pârâului .  Înaintea primului 
război mondial, bunicul meu, Ionică Pahomi, împreună cu preotul Ioan Tonigari ar 
fi intrat în acest tunel, îndepărtând o lespede de piatră ce se afla în colţul de nord
vest al pronaosului, partea dinspre clopotniţă. Ei nu au putut înainta decât foarte 
puţin, căci din l ipsa aerisirii l i  s-au stins lumânările. Un alt tunel ar exista, cu 
intrarea din altar, având o direcţie spre sud-est şi cu ieşirea printr-o fântână. Cu 
ocazia restaurări i  din deceniul V al secolului al XX-lea, a fost săpat un şanţ în 
sudul bisericii , în paralel cu aceasta, cu intenţia de a se verifica tradiţia existenţei 
tunelului .  La circa 1 0-1 5 metri a fost depistat un dren umplut cu piatră de râu 
pentru îndepărtarea apelor freatice, care a contribuit ca zidurile biserici i  să nu fie 
afectate de infi ltraţii şi igrasie, dar nu s-a aflat nici o urmă de tunel. A mai fost 
dezvel it şi un vechi mormânt în care se mai păstrau oasele unei persoane foarte 
înalte. Pe malul drept al pârâului Solca, în zona Dealul Portarului ,  pe ul iţa 
Ciobotăreni lor şi pârâul Turculesei, există un tunel cu ziduri din piatră a cărui 
intrare a fost astupată după primul  război mondial de către Andrei Ciobotaru . În 
1 962, înainte de colectivizare, acesta a scos din l ivada sa multă piatră de 
construcţie, demolând şi modelând o pivniţă ce se continua cu acest tunel. La 
începutul secolului al XIX-lea era vornic în Arbore un înaintaş al fami l ie i  
Ciobotaru, iar sora acestuia, Catrinuţa, era ibovnica haiducului  Darie, zis 
Pomohaci, din satul Marginea. Când era urmărit de către jandarm i i  austrieci, Darie 

9 Petre Oprea, Urme ceramice de la casele hatmanului Luca Arbure, în "Studi i  şi cercetări de 
istoria artelor", seria Arte plastice (în continuare S.C.I .A.), tom XII, nr. 2/ 1 965, p. 329-332. 
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îşi ascundea ceata sa cu cai cu tot în acest tunel, iar vornicul Ciobotaru îi îndrepta 
pe jandarmi să-I caute prin alte părţi. În timpul primu lui război mondial, comuna 
Arbore a fost ocupată de trei ori de către armata rusă, care şi-a amplasat lângă acest 
tunel o baterie de obuziere, folosindu-) ca depozit cu obuze. 

Tradiţia mai consemnează faptul că biserica a fost prădată şi arsă de hoarde 
tătare, mormântul ctitorului devastat prin spargerea pietre i .  Din cauza vremuri lor 
tulburi pentru Moldova din secolele XVII-XVIII, lăcaşul a rămas pusti it şi fără de 
acoperiş timp de peste 1 00 de ani .  În acel timp, în crăpăturile ziduri lor din podul 
biseric i i  au crescut vegetaţie şi copaci, uni i  ajungând de grosimea unui picior de 
om. Din lemnul luat de la aceşti copaci, cronicarul Toader Hrib din Arbore a strâns 
în muzeul său o cruce lucrată cu cuţitaşul, care a fost montată într-o sticlă de 1 kg. 
Posibil ca pusti irea b iserici i  şi impl icit a satului să fi fost făcută în perioada 1 6 1 5-
1 622, când au avut loc luptele pentru domnie între Movi leşti şi alţi pretendenţi, 
timp despre care domnitorul Ştefan Tomşa, întors în a doua sa domnie, scria, în 
1 623, că satul Salca (Arbore) se afla în părăs ire, ţara era stricată, călcată şi 
năpăstuită, astfel că el populează din nou satul şi termină construirea mănăstirii 
Solca 10. 

În timpul invaziei oştilor polone în Moldova, din an i i  1 686 ş i  1 69 1 ,  acestea 
şi-au marcat prezenţa şi la biserica din Arbore, prin grafite scrijel ite pe frescă, fiind 
menţionat şi anul 1 69 1 ,  pe zidul cu trecerea din pronaos şi naos, mai jos de 
inscripţia pictorului Dragoş Coman. Alte stricăciuni aduse biseric i i  sunt din anul 
1 9 1 7, când frontul dintre austro-ungari ş i  ruşi era stabi l izat pe aliniamentul Salca 
Arbore - Burla - Bădeuţi - Mil işăuţi - S iret, comuna Arbore fi ind ocupată de 
armata rusă. Artileria austriacă era amplasată pe dealul Arin iş, spre Salca, de unde 
tirurile ei au distrus multe clădiri din Arbore, iar unele obuze au explodat în curtea 
biseric i i  lui Luca Arbure, producând crăparea zidurilor sale. 

Biserica păstrează inscripţi i slavone la pisanie, deasupra chivotului din 
pronaos, şi câteva fragmente la morminte, care în prezent nu mai sunt l izibile. 
Pisania ctitoricească, săpată pe o placă mare din piatră, încastrată în zidul sudic, 
deasupra uşii de intrare în biserică, are textul :  

"Cu voia Tatălui şi cu ajutorul F iu lu i  şi cu săvârşirea Sfântului Duh, în zilele 
binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domn Io Ştefan voievod, din mi la lui 
Dumnezeu domn al ţării Moldovei, pan Luca Arbure, pârcălabul Sucevei, fiul 
bătrânului  Arbure, pârcălabul Neamţului ,  a binevoit cu a sa voinţă şi curată şi 
luminată inimă şi cu ajutorul lu i  Dumnezeu şi cu ajutorul domnului său a început a 
zidi această casă întru numele Tăierii cinstitului şi slăvitului prooroc înainte 
mergător Ioan Botezătoru l .  Şi s-a început în anul 70 1 1  [ 1 503] luna apri l ie 2, şi s-a 
sfârşit în acelaşi an, luna august 29"1 1 • 

10 Documente privind istoria României. A. Moldova (în continuare D.I .R.A.), XVII/5, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 957, p. 204-207. 

1 1  Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1 958, p. 1 84-1 85, 270--27 1 .  

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



88 Mircea Pahomi 6 

Cele mai vechi publ icaţii ale pisaniei dau anul 70 1 O= 1 502, care a fost 
modificat prin Repertoriul monumente/ar . . . , după o nouă citire, în 70 I l = 1 503 . 
Descrierea monumentului a fost făcută de către G. Balş, după care se prezintă în 
continuare. 

Biserica are un plan dreptunghiular, păstrându-şi l in i ile arhitecturale, fără 
turlă, cu lungimea de 22 m şi lăţimea de 9, 1 O m, cu absidă semic irculară în partea 
de est, iar spre vest, zidurile laterale se continuă, cu circa 2,5 m, d incolo de peretele 
pronaosului, fiind legate printr-un arc, delimitând un spaţiu ce servea în vechime 
drept clopotniţă. Interiorul este împărţit în pronaos şi naos, cu d imensiuni egale, 
delimitate printr-un zid, comunicarea între ele făcându-se printr-o deschidere 
dreptunghiulară, lărgită spre naos, încadrată cu muluri . Altarul este despărţit prin 
iconostas, care este de dată mai recentă. În grosimea pereţilor longitudinali ai 
naosului sunt practicate două scobituri în arc de cerc, ce suplinesc absidele laterale. 
Diaconiconul şi proscomidia sunt înlocuite prin două n işe tăiate în grosimea 
zidului .  Deasupra pronaosului ,  patru arcuri etajate, longitudinale şi transversale, 
sprij ină o boltă în calotă. Naosul este şi el acoperit de o calotă sprij in ită pe arcurile 
mari şi pe arcurile piezişe moldoveneşti . Uşa de acces în biserică, aflată în peretele 
sudic, are un chenar în arc foarte uşor frânt, cu muluri sprij inite direct pe soclu. 
Toate cele cinci ferestre sunt de dimensiuni mici, cu chenare dreptunghiulare, cu 
mănunchiuri de bare şi capiteluri din piatră, creând un semiîntuneric în biserică. 
Soclul faţadelor este din piatră fasonată, fi ind pus în valoare la ultima renovare, 
când i s-a dat jos tencuiala, refăcându-se şi trotuarul de protecţie al fundaţi i lor. 
Cornişa este din piatră ciopl ită în dinţi 1 2 •  

În interiorul bisericii se află unele inscripţii slavone, dintre care cele de pe 
morminte au fost şterse de picioarele credincioşilor ce au intrat în b iserică. Primul 
care a publ icat inscripţii le bisericii ,  cu unele greşeli , a fost austriacul Fr. Ad. 
Wickenhauser - care şi-a marcat v izitarea biserici i scrijelind un grafit pe fresca din 
dreapta uşii de intrare: "Wickenhauser 1 840" - publ icându-le în traducere germană 
la Cernăuţi, în anul 1 877. 

În anul 1 889, profesorul Nicolae Beldiceanu din Iaşi ,  însoţit de către Iosif 
Fleischer, profesor de istorie din Suceava, vizitează biserici le şi mănăstirile din 
Bucovina, copiind un mare număr de inscripţii, documente şi însemnări de carte 
veche, pe care le-a transcris într-un caiet de circa 200 de pagini, păstrate în 
B ibl ioteca Academiei Române, ms. rom. nr. 4181. În 1 890 a început întocmirea 
Condicii parohiei Arbore, în care se menţionează că inscripţi i le slavone din biserică 
au fost citite ş i  traduse de către arheologul Beldiceanu din Iaşi .  Din Condica 
parohială, inscripţi i le au fost preluate de către bizantinologul bucovinean Vasile 
Grecu, care le publică în l imba germană. În 1 903 au fost publ icate, tot în l imba 
germană, de către profesorul de slavistică de la Universitatea din Cernăuţi, Eugen 

12 G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în "Buletinul Comisiunii Monumentelor l s1urice" 
(B.C.M.I .), anul XVIII, nr. 43-46 1 1 925, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1 926, p. 1 1 1-1 1 8 . 
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Kozak, care notează în Condica parohia/ă: "Spre amintire, Arbore, 25 iu l ie 1 900", 
după care au fost preluate de către majoritatea cercetătorilor, transmiţându-se în 
acelaşi timp greşel i  de citire şi de traducere1 3 • 

După sursele amintite mai sus, se prezintă inscripţ i i le bisericii din Arbore, 
urmărindu-se, pe cât este posibil, redarea textelor complete. 

La dreapta uşii de intrare, în peretele sudic al pronaosului, se află chivotul cu 
mormântul lui Luca Arbure, mai ridicat de la pardoseală, acoperit cu o lespede de 
gresie, crăpată, fără ornamentaţi i  sau inscripţie, care a fost profanat şi jefuit de 
către tătari .  Înainte de 1 959, când au fost cimentate stricăciunile mormântului, se 
mai puteau vedea, prin golul făcut în soclu, câteva oase şi craniul portarului, toate 
strânse la unul din capete. Chivotul este sculptat în sti l gotic, fiind sprij in it pe două 
coloane, decorat cu frumoase muluri gotice, formând în partea de sus un arc în 
acoladă, sub care se află o rozetă. În cele două timpane ale arcuri lor sunt sculptate 
două scuturi cu simbolul heraldic al lui Luca Arbure, stemă ce cuprinde un cerc cu 
patru raze printre care trece o săgeată, o stea cu şase col ţuri şi o cruce, iar în partea 
stângă, o semi lună. Ch ivotul prezintă asemănări cu acelea ce acoperă la Wawel, la 
Cracovia, mormintele regi lor Poloniei, cum este cel al lui Cazimir al IV-lea Iagel lo, 
contemporan cu Ştefan cel Mare, care a murit în 1 492. Între cele două scuturi 
chivotul are dăltuită în piatră inscripţia slavonă: 

"Acest chivot 1-a făcut pan Luca Arbure, pârcălabul Sucevei, fiul lui Arbure 
cel Bătrân, pârcălabul Neamţului ,  în anul 70 1 1 [ 1 503] ,  aprilie 29". 

Fr. Ad. Wickenhauser dă luna august 29, dată ce corespunde şi cu terminarea 
lăcaşului .  În interiorul chivotului se află un tablou votiv (funerar), ce-l înfăţişează 
pe Luca Arbure, cu o figură tristă, pe soţia sa Iuliana, precum şi doi copi i .  

În pronaosul biserici i  se află în total şapte morminte, dar inscripţi i le pe care 
le-au avut nu se mai pot cunoaşte, astfel că fragmente din acestea sunt date după 
texte publicate în secolul al XIX-lea. 

Sub pardoseala de sub chivotul portarului se află mormântul Iul ianei, soţia lui 
Luca Arbure. Piatra are dimensiunile de 1 44 x 54 x 48 cm, din gresie gri, cu 
fragmentele de inscripţie redate aproape identic de către Wickenhauser, Condica 
parohială, şi N.  Beldiceanu. 

"[Această piatră de mormânt a înfrumuseţat-o pan Luca Arbure, pârcălab de 
Suceava] . . .  soţiei sale Iul iana, care s-a strămutat la lăcaşurile de veci în anul 
7 . . .  1una . . .  ziua . . .  " . Data decesului a rămas nedăltuită. E. Kozak redă textul 
următor: " . . .  roaba lui Dumnezeu lul iana, care s-a strămutat la lăcaşuri le de veci, în 

JJ Fr. Ad. Wickenhauser, Moldowa ader Beitrăge zu einem Urkundenbuche fur die Ma/dau 
und Bukowina, Czernowitz, Selbstverl, 1 877, p. 1 0- 13 ;  Nicolae Beldiceanu, Inscripţii şi note adunate 
din mănăstiri/e şi bisericile Moldovii şi Bucovinii ( 1 889), ms. rom. nr. 4181, B.A.R., p. 74-77; Eugen 
Kozak, Die lnschriften aus der Bukowina. Epigraphische Beitrdge zur Quellenkunde der Landes- und 
Kirchengeschichte. Teil 1: Steininschriften, Czernowitz, Pardini, 1 903, p. 8-1 1 ;  Vasile Grecu, Eine 
Belagerung Konstantinopels in der rumdnischen Kirchenmalerei, în "Byzantion", 1 1 1 924, Bruxelles, 
p. 287-288. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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anul 7 . . .  1una . . .  ziua . . .  " . N. Beldiceanu dă numele de Iulia. Se pare că Iul iana a 
murit înaintea portarului, astfel că nu i-a cunoscut tragicul său sfărşit. Până în 
prezent nu se cunoaşte n ici un alt document care să amintească de Iul iana, soţia lui 
Luca Arbure. 

În mij locul pronaosului  se află un mormânt cu o piatră mare, frumos dăltu ită, 
astăzi complet ştearsă, cu o inscripţie marginală, despre care Wickenhauser scrie că 
urmele erau abia vizibile şi pe jumătate şterse în anul  1 840, când a vizitat el 
biserica. Anul şi luna au rămas nedăltuite şi la această piatră, probabi l  că ele au fost 
făcute în acelaşi timp. 

"Această piatră de mormânt a făcut-o pan Luca Arbure, judecător al curţ i i  şi 
portar de Suceava . . .  care a trecut la lăcaşul de veci în anu l .  . .  în luna . . .  " Textul este 
redat după Wickenhauser şi este aproape identic cu cel din Condica parohia/ă, cu 
deosebirea că Luca Arbure apare corect ca vornic şi portar de Suceava, şi nu ca 
judecător. Marele vornic avea şi atribuţii le de judecător în cadrul sfatului domnesc, 
astfel că cele două funcţi i sunt echivalente. Menţiunea respectivă completează 
relatarea cronicarului Macarie, care-I numeşte pe Luca Arbure "întâiul sfetnic", şi 
completat de către Grigore Ureche, care scrie că "toată ţara otcârmuia", referindu-se 
la perioada minoratului lui Ştefăniţă-Vodă. Mormântul poate fi atribuit Nastasiei, 
mama lui Luca Arbure, decedată probabi l  în perioada 1 5 1 7- 1 522, când Luca 
Arbure a condus destinele Moldovei .  

Pe mormântul unui copi l ,  cu dimensiunile de 73 x 41 x 38 cm, apare 
următoarea inscripţie slavonă, redată după Kozak şt completată după 
N. Beld iceanu: 

"Acest mormânt 1-a împodobit pan Luca Arbure, pârcălab de Suceava, fiului 
său Ioan . . .  care s-a pristăvit la veşnicele lăcaşuri la anul . . .  " . 

În pronaos se mai află alte patru morminte (după tradiţie în sicrie metalice), 
cu următoarele d imensiuni ale lespezilor: mormânt de copi l ,  83 x 42 x 34 cm; 
morminte de adulţi : 1 00 x 52 cm; 1 80 x 55 cm şi 1 20 x 4 1  cm. Între mormintele 
adulţilor, probabi l  că se află cele ale fiilor Toader şi Nechita, omorâţi de către 
Ştefăniţă-Vodă în vara anului 1 523, precum şi al Anei, fiica lui Luca Arbure, 
căsătorită cu Pinti l ie Plaxa, comis, pârcălab de Iaşi, care a stăpânit satul Salca, 
murind în jurul anului 1 580 14• 

În despărţitura din peretele d intre pronaos şi naos, în stânga sus, se află 
pictată o inscripţie slavonă, astăzi aproape ştearsă, care, după Condica parohia/ă şi 
manuscrisul lui N. Beldiceanu, are următorul text: 

"Csimo, cinie, cum turc i i  îi ziceau: Dragoş < Dragosin>, fiul popi i  Coman 
din Iaşi au zuwăvit. Ana a fi icei lui Arbure cel Bătrân, a plătit Ana 20 zloţi ; anul 
7049 [ 1 54 1  ]" 5 • După acest text, cea care plăteşte pictarea bisericii şi repararea 

14 Ibidem, punctul 1 3 .  
1 5  Dimitrie Dan, Ctitoria hatmanului Luca Arbure, Bucureşti, B.C.M.I,  nr. 1-3 1 1 926, fasc. 

47, Craiova, 1 926, p. 37-46; Vasile Drăguţ, Dragoş Coman, maestrul fresce/ar de la Arbore, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1 969, p. 3 1 ;  Petru Comamescu, Îndreptar artistic al monumente/ar din 
nordul Moldovei, Suceava, Casa Creaţiei Populare, 1 96 1 ,  p. 274. 
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stricăciun i lor pricinuite de către turci în timpul invaziei din septembrie 1 538 a fost 
Ana, soţia lu i  Toader Crasnaş, uşar, fi ica Anei, sora lui Luca Arbure, deci fiica lui  
Arbure cel Bătrân, pârcălab de Neamţ. Ana, sora portarului, a fost soţia lu i  Dragoş 
Boul, pârcălab de Cetatea Nouă (Roman), apoi vornic, mort probabi l  prin 1 5 1 5 . 
Ana Crasnaş îşi pomenea fiul, pe Crasnaş vistier, între 1 538  şi 1 54 1 ,  care în 1 538  a 
fost "hiclean" lu i  Petru Rareş, fi ind decapitat de către acesta în 1 1  martie 1 54 1 ,  la 
Suceava. Anul 1 538  a fost dramatic pentru Moldova: Suceava se închină turcilor, 
boierii strânş i  la Curtea domnească de la Bădeuţi, aproape de Salca - Arbore, s-au 
supus turcilor, iar Petru Rareş a fugit în Transilvania 16 • Tezaurul Moldovei, ce se 
afla ascuns în butoaie în cetatea Sucevei, a fost prădat. Au fost făcute jafuri şi 
stricăciuni de către turci, ca cele de martelare a picturilor din registrele de jos ale 
naosului şi pronaosulu i, ale tablouri lor votive, la unele scene de pe faţadă, care au 
fost refăcute de către Dragoş Coman. Ioan 1. Solcanu propune datarea picturi i 
biserici i  din Arbore prin ani i  1 503- 1 504, iar în 1 54 1  au fost restaurate stricăciunile 
frescei, a fost pictat, pe un nou suport, grupul ctitorilor din compoziţia votivă, 
precum şi unele portrete de personaje sacre din fresca biserici i ,  care au fost 
martelate de turci înainte de anul 1 54 1 . Analizând inscripţia pictată, 1 .  Solcanu 
propune un nou text întregit, în special în prima parte, astfel :  "Turcii cei răi au 
distrus; Dragosin zugrav, fiu l  lui pan Coman din Iaşi a pictat; Ana, fi ica lui Arbure 
cel Bătrân, ne-a plătit 20 zloţi . Anul 7049 [ 1 54 1  ]" . Pe baza acestui nou text, întregit 
şi retradus, 1. Solcanu menţionează că în 1 54 1  Arbure cel Bătrân trebuie considerat 
Luca Arbure portar, şi nu tatăl acestuia. Ana este fiica lu i  Luca Arbure, care a 
stăpânit satul Salca, şi ea, neavând copi i, îl lasă nepoatei sale de soră, Parasea 
(Mica), fiica Odochiei, soţia lui Grigore Udrea cel Orb1 7 • Vasile Drăguţ atribuie 
întreaga pictură de la Arbore lui Dragoş Coman. Într-o recenzie a cărţi i lui 
V. Drăguţ, intitulată Dragoş Coman, maestrul fresce/ar de la Arbore, istoricul 
Dinu C. Giurescu îşi pune întrebarea ce reprezentau în epoca respectivă cei 20 de 
zloţi plătiţi de către Ana pentru pictarea biserici i ,  exempl ificând cu preţu l plătit la 
câteva tranzacţii de sate, cuprinse în colecţia de documente D.I .R.A., XVII I ,  astfel :  
1 540, iunie 1 3 , două părţi din Hi l işeu pe Suceava, 600 zloţi ; 1 540, mai 1 ,  a şasea 
parte din Glodeni, 1 00 zloţi ; 1 545,  decembrie 1 4, un sfert din Brăieşti, 585  zloţi ; 
1 546, apri l ie 6, prisaca din hotarul Popeştilor, 40 zloţi; Alexandru cel Bun mi luia în 
1 4 1 5  pe zugravi i  Nichita şi Dobre cu satele Crainiceşti şi Leucuşeşti, drept plată 
pentru zugrăvirea a "două biserici, una în târgui de Jos şi alta care va fi voia 
noastră, afară de biserici le din Rădăuţi, sau o casă, sau un pridvor". La 30 ianuarie 
1 425,  Alexandru cel Bun mi luieşte pe Ştefan zugrav "pentru credincioasă slujbă" 
cu patru sate pe Mi letin .  Plata a numai 20 de zloţi tătărăşti lu i  Dragoş Coman este o 

16 Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1 899, p. 348-350; 
D.I .R.A.,  anul XVI, nr. l ,  p. 6 I 2--6 1 3, 286, 405. 

1 7  Ion Solcanu, Datarea ansamblului de pictură la biserica din Arbore. 1. Pictura interioară, în 
"Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A O. Xenopol»" Iaşi, tom XII / 1 975, p. 3 5-55 ;  
ibidem, tom XVIII / 198 1 ,  p. 1 67-1 8 1 ;  1 .  Solcanu, Petru Rareş (volum coordonat d e  Leon Şimanschi), 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 978, p. 303, 3 1 O, nota 34. 
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sumă foarte modestă, iar în decurs d e  u n  secol, plata pentru zugrăvirea unei biserici 
nu putea să se reducă, de la echivalentul preţului câtorva sate, la numai 20 de zloţi, 
astfel că această sumă se putea referi numai la repararea unor stricăciuni produse 
de către turci la biserica din Arbore, combătând astfel pe 1. Solcanu 18 .  

În afară de chivotul ctitorului, care este realizat în sti l  gotic, P. Comarnescu 
menţionează că şi unele portrete de mucenici din pronaosul bisericii din Arbore 
amintesc de miniaturiştii gotici, regăsindu-se relaţii cu şcoala italo-cretană în unele 
scene din picturi şi de la alte biserici, precum cele de la Băl ineşti, Popăuţi, 
Sf. Nicolae din Dorohoi şi Sf. Gheorghe din Hârlău, toate fiind ctitorite la finele 
secolului al XV-lea ş i  începutul secolului al XVI-lea. Studiul lui V. Drăguţ asupra 
frescelor de la Arbore face deseori legătura acesteia cu arta gotică şi pictura 
italiană, găsind multe simil itudini cu arta occidentală. Uni i  dintre sfinţi i redaţi în 
fresca de pe peretele sudic al faţadei, cu aureolele în rel ief - caracteristică a artei 
gotice - ne duc cu gândul la tradiţia conform căreia pictura din Arbore a fost făcută 
de către meşteri italieni 1 9 .  

Ştiri documentare ne atestă prezenţa la Curtea din Suceava, în timpul lui 
Ştefan cel Mare, a unor artişti şi meşteri italieni care, în drum spre Moscova, din 
cauza războiului ruso-lituanian ( 1 499-1 503), au fost nevoiţi să poposească în 
Moldova, unde sunt menţionaţi între 1 500 şi 1 503, timp în care graniţa dintre 
Polonia - Lituania şi Rusia a fost închisă. Pentru realizarea şi împodobirea 
construcţi i lor din Moscova, pe care le hotărâse marele cneaz lvan al lll-lea ( 1 462-
1 505), au fost trimişi în Italia sol i i  Dimitrie Ralev şi Mitrofan Teodorovici 
Karaciacov, ca să cumpere giuvaere, obiecte de preţ, brocarturi şi stofe scumpe, dar 
mai ales să tocmească meşteri pricepuţi pentru construcţii şi pictori .  Sol i i  ruşi au 
ajuns la Veneţia în noiembrie 1 499, şi au p lecat după 20 apri l ie 1 500, ducând o 
dată cu ei şi numeroasele bagaje, mulţi meşteri şi artişti însoţiţi de fami l i i le  lor, 
care urmau să se strămute în Rusia. Unele documente contemporane ne atestă 
prezenţa lor în Moldova, astfel :  

Circa 1 500 - Scrisoarea ţarului  lvan al  III-lea despre unii pictori veneţieni 
aflaţi în drum spre Moscova, care au fost reţinuţi de principele Moldovei20• 

1 502, iul ie 1 5  - Scrisoarea lui Ivan al III-lea către Megli-Ghirei, hanul 
tătari lor: "Am trimis sol i i  noştri în ţări le Italiei pentru nevoi le noastre, pe Dimitrit 
Ralev şi Mitrofan Karaciacov şi cu tovarăşi i .  De acolo ei au venit la Ştefan, 
voievodul Moldovei, şi cu ei vin din ţările Italiei tot felu l  de meşteri pe numele 
nostru, dar între mine şi Lituania s-a făcut răzmeriţă şi acei sol i  ai noştri şi meşteri 
nu pot ajunge la noi trecând pe pământul Lituaniei"2 1 • 

18 D.I .R.A., XIV-XV, p. 35-36, 5 1  şi XVI/ ! ,  p. 399-400, 40 1 -402, 409, 4 1 1-4 12, 449-45 1 ;  
V. Drăguţ, op. cit. , p. 3 1-35 .  

19  P. Comamescu, op. cit. , p.  275-278. 
20 Istoria României, I I ,  Bucureşti, Editura Academiei, 1 962, p. 732. 
2 1 V. Costăchel, Relaţiile dintre Moldova şi Rusia în timpul lui Ştefan cel Mare, în voi. Studii 

cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura Academiei, 1 950, p. 1 77. 
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Alte ştiri despre aceşti meşteri se află în scrisorile lu i  Matheus Murianus, 
medicul lui Ştefan cel Mare, trimis Senioriei din Veneţia. 

1 502, decembrie 7 - "De asemenea războiul  greu urmează înainte între 
Măria sa regele Poloniei şi cneazul Moscovei ,  domnul  Rusiei şi ambasadori i săi 
neputând pleca, se găsesc încă aici, în această ţară şi sunt bine trataţi de acest 
domn". 

1 503, ianuarie 5 - Matheus Murianus precizează în scrisoarea sa către 
Seniorie că "sol i i  din Rusia" se află în continuare în Moldova22. 

În campania de săpături făcute la Suceava în 1 954, în zona drumului naţional 
- biserica Sf. Dumitru, unde a existat o veche biserică catol ică cu cimitir, spaţiu ce 
a constituit piaţa centrală a oraşului ,  a fost descoperită o piatră funerară, cu text în 
l imba latină: Anno domini 1512, obiit honestus dominus Baptista Ital[us] de 

Vesentino, Magister in diversis artibus, requiescat in pace. 

Tot în aceeaşi zonă a mai fost descoperită o altă piatră funerară, catolică, cu 
text în l imba latină, cu caractere majuscule, numele persoanei decedate fi ind 

"UMBRA PETRUS ARCUFEX 1 5 1 3", mort în lupta cu "PERFIDO[S] 
TARTAROS"23 . Se poate emite ipoteza ca cele două persoane să fi făcut parte 
dintre meşterii ital ieni ce se îndreptau spre Moscova, dar care au rămas în 
Moldova, unde erau bine trataţi, ei lucrând pentru domnie sau mari i  dregători. Pe 
timpul cât grupul de artişti şi meşteri ital ieni a stat în Moldova, este posibil ca uni i  
dintre e i  să fi fost uti l izaţi, cu acordul domniei, la construcţi i le domneşti, dar şi la 
biserici le boiereşti ridicate de logofătul Ioan Tăutul la Băl ineşti şi de către portarul 
Luca Arbure la Solca (Arbore) ş.a. Acesta ar putea fi ajutorul dat de domnul 
Ştefan-Vodă, despre care a fost scris şi în pisan ia biserici i .  Meşteri ital ieni sunt 
semnalaţi în Moldova şi în mai 1 560, când Toma, solul lui Alexandru Lăpuşneanu, 
vinde boi la Veneţia, cerând, în acelaşi timp, ca "pentru a împodobi în Moldova 
sfinte lăcaşuri ale lu i  Dumnezeu să meargă acolo careva dintre pictorii şi alţi 
meşteri ai voştri ,  potriviţi pentru astfel de opere". Răspunsul primit a fost "că nu 
vor l ipsi meşteri i  ceruţi"24 • 

Ansamblu l  arhitectural al b isericii lui Luca Arbure este reprezentativ pentru 
arhitectura Moldovei în epoca lu i  Ştefan cel Mare. Biserica păstrează puţine 
picturi conservate în interior, unele deosebit de valoroase; în schimb, exteriorul 
aduce o seamă de imagini de o mare frumuseţe. Lăcaşul  încântă prin 
spri nteneala ziduri lor sale înalte şi armonia volumelor, în special prin efectul unei 

22 Călători străini despre Ţările Române, voi. 1, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 968, p. 144- 1 53 .  
2 3  Ştefan Olteanu, Şantierul Suceava 1957. Drumul naţional lţcani, î n  "Materiale ş i  cercetări 

arheologice", Bucureşti, anul VI,  1 959, p. 687--695, 9 1 3-923 . 
24 E. Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, voi. VIII ,  Bucureşti, 1 894, 

Editura Academiei Române, 1 894, p. 87; N. Iorga, Istoria comerţului românesc. 1540-1570, I I ,  
Vălenii de Munte, 1 9 1 5, p. 1 9 1- 192. 

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



94 Mircea Pahomi 1 2  

imense cărţi cu  poze, în  care nenumăratele ilustraţii s e  adaugă într-un tot unitar, 
prin strălucirea acordurilor cromatice, înscriindu-se în rândul celor mai de seamă 
real izări ale artei moldoveneşti din secolul al XVI-lea. Prin vitregia vremurilor 
trecute, fresca interioară este foarte afumată şi deteriorată, la care se adaugă şi 
registrele de sus, de sub cornişă, unde, din l ipsa acoperişului, acestea au trebuit să 
fie tencuite, rămânând totuşi scene de o deosebită valoare artistică (V . Drăguţ). 

Tematica iconografică a frescelor a fost studiată de către Vasile Drăguţ, care 
a publ icat textul şi fotografiile scenelor în albumul intitulat Dragoş Coman, 
maestrul fresce/ar de la Arbore, apărut în anul 1 969, la care vom adăuga şi 
Îndreptar al monumente/ar din nordul Moldovei, publ icat de Petru Comarnescu în 
anul 1 96 1 .  

Peretele vestic al naosului, la sud faţă de intrare, conţine tabloul votiv al lui 
Luca Arbure şi al fami l iei sale, care şi-a p ierdut strălucirea coloritului ,  bătând în 
cenuşiu, fiind destul de deteriorat. În tablou apare Luca Arbure, soţia Iul iana, 
precum şi cinci copi i, patru băieţi si o fată de circa 1 5  ani. Luca Arbure ţine în 
mână macheta biserici i ,  cu zidul şi acoperişul mult înălţate, pe care o prezintă lui 
I isus Hristos, ce este aşezat pe tron, fi ind asistat de către Sf. Ioan Botezătorul, 
patronul bisericii , precum şi de Maica Domnului .  Portarul este înfăţişat într-un 
bogat costum de epocă, cu o tocă din stofă fină pe cap, precum şi o mantie amplă şi 
frumos brodată. Costumaţia este asemănătoare cu cea din tabloul votiv aflat în 
chivotul d in  pronaos, iar detal i i le vestimentare sunt pictate cu o fidel itate 
remarcabi lă. Figura portarului  este plină, viguroasă, barbă scurtă, mustăţi mici şi 
roşcate, şi cu tristeţe în priviri, apărând ca un bărbat în plină putere, sigur de el şi 
rosturi le sale de înalt dregător. Aceeaşi modă a veşmintelor se recunoaşte şi la soţia 
sa Iul iana, cu o largă pălărie de tip polonez. Copi i i  apar îmbrăcaţi ca nişte paj i  
domneşti (V. Drăguţ) . S e  menţionează că tabloul votiv a fost scos d e  l a  locul lui ,  cu 
tencuială cu tot, fiind repus la loc sau repictat pe o nouă tencuială. 

Ca o ipoteză credibi lă, cei cinci copii din acest tablou votiv ar putea fi 
identificaţi după cum urmează: 

Toader şi Nechita, decapitaţi de Ştefăniţă-Vodă în vara anului 1 523; 
Ioan, înmormântat de copil ,  în biserica din Arbore; 
Rubeo Arbure, portar, menţionat ca fugar cu nişte bombarde, în 
socotel i le Braşovului, în septembrie 1 523;  
Gl iga, fiul lui  Arbure, fugar în 1 545, în Lituania; 
Sofiica, fata de circa 1 5  ani, căsătorită cu Gavril vistier, pe care îi găsim 
împreună cu s1uj itorii lor, ca fugari la B istriţa, în 1 523-1 524, după care 
trec în Polonia. 

În afară de băieţi, Luca Arbure a avut şapte fete, menţionate documentar 
la împărţirea satelor rămase de la tatăl lor, în care însă nu apar n ic i  unul d intre 
băieţi. În documentele de împărţire a moşten ir i i ,  fetele apar în următoarea 
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ord ine: Sofi i ca, Stanca, Todosia, Ana, Marica (călugăriţa), Odochia şi 
Nastas ia25. 

Dintre scenele ce apar în fresca bisericii reţinem doar câteva, d intre cele care 
au şi un caracter istoric. 

În pronaos apare reprezentarea sinoadelor ecumenice de la: Constantinopol 
(325), patronat de Constantin cel Mare; Constantinopol (3 8 1  ); Efes ( 43 1 ); 
Calcedon (45 1 ); Constantinopol (553 şi 680); cel din Niceea (787) îndreptat contra 
iconoclaştilor, scenă în care apare şi împăratul Constantin cel Mare. Scena 
Cavalcada Sfintei Cruci reprezintă legenda potrivit căreia Constantin cel Mare, 
împăratul Bizanţului, în ajunul bătăliei sale cu Maxenţiu, ar fi văzut pe cer o cruce 
luminoasă, însoţită de cuvintele In hoc signo vinces (Prin acest semn vei învinge), 
semn care 1-a purtat b iruitor în luptă. Această scenă a fost reprezentată prima dată 
în Moldova la mănăstirea de maici din Pătrăuţi - Suceava ( 1 487). 

Pe faţada sudică, partea de vest d intre cornişă, soclu şi portalul bisericii este 
consacrată Imnului  Acatist al Maicii Domnului, care în pictura murată i lustrează 
strofă cu strofă Rugăciunea de laudă, un cânt l iturgic compus de patriarhul  Sergiu 
al Constantinopolului, în anul  626, cu ocazia salvării miraculoase a capitalei 
Bizanţu lui de armatele persane conduse de împăratul Kosroes. Compoziţia frescei 
se referă la evenimentele din 626, conţinând aluzii pol itice legate de ocuparea, în 
1453 ,  a Constantinopolului de către turci, când nu a mai avut loc o salvare 
miraculoasă. Scenele reprezintă cetatea imperială asediată de armatele persane, 
asupra cărora se abate o ploaie de foc, eveniment explicat printr-o inscripţie 
s lavonă pictată în culoare albă: "În anul 6035 [527, corect 6 1 34=626] a venit 
Kosroes contra Constantinopolului, cu armatele perşilor, sciţi lor şi l ibieni lor, 
închinători la idol i ,  în zilele împăratului Heraiclos, când cu rugăciun i le Sfintei 
Născătoarei de Dumnezeu Maria, Dumnezeu s-a mâniat pe dânşi i , slobozind asupra 
lor o ploaie de tunet şi foc, şi i-a înecat pe toţi în mare". Vasi le Drăguţ dă ultima 
frază într-o nouă traducere: "Rugăciunile au ridicat împotriva lor mânia Panaghiei 
ş i  Dumnezeu a trimis asupra lor trăsnetul şi ploaia şi focul, şi i-a înecat în mare". 

În fundalul ch ivotului cu monnântul lui Luca Arbure, aflat în pronaos, se află 
al doi lea tablou votiv, considerat ca funerar, înfăţişându-1 pe ctitor care închină 

25 P. Comarnescu, op. cit. , p. 274-280, 325-327; V .  Drăguţ, op. cit. , p. 1 7-30; Eudoxiu 
Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, 1113, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
p. 450-45 1 (Menţiuni din registrul de venituri şi cheltuieli al Braşovului din 1 523, probabil 
septembrie: Item uni familiari cum domini wayvodae Iacob o Greff ad Rosenaw prefect o iubentii eas, 
bombardas domini wayvodae Transalpi ex Rubeo Arbore portari abfuit 2 diebus . . .  aspri 8. Şi Item 
pro vectura trium bombardorum domini wayvodae Transsa/pinensis ex Rubeo Arbore Brassoniam . . .  
florini 2, aspri 8); B. P .  Hasdeu, Arhiva istorică a României, I I I ,  Bucureşti, 1 865, p. 35 ("Gliga fiul 
lui Arbure şi Ion Crasnaş, fugiţi din Moldova cu două călugăriţe"); N. Iorga, Documente româneşti 
din arhivele Bistriţei, l, Bucureşti, Tipografia Socec, 1 899, p. XIJ I-:-XVI; Mihai Costăchescu, 
Documente moldoveneşti de la Bogdan- Voievod, Bucureşti, Fundaţia Regele Carol 1, 1 940, p. 1 50, 
pct. 1 39, 1 40, 143 .  
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biserica lui  Hristos, fiind precedat de către Sf. Ioan Botezătorul, urmat de soţia sa 
Iul iana şi de doi copi i ,  consideraţi a fi Toader şi Nechita, care au avut aceeaşi 
soartă ca şi tatăl lor. F iguri le personajelor şi vestimentaţia acestora sunt 
asemănătoare cu tabloul votiv aflat în naos. Pictura b iseric i i  din Arbore s-a făcut 
imediat după construcţia ei, în 1 503,  probabil  de către artişti ital ieni, iar Dragoş 
Coman a executat în 1 54 1  doar unele reparaţii şi remedieri, în urma distrugeri lor 
făcute de turci sau tătari, în septembrie 1 53 8.  Descrierea fresce lor de la Arbore şi 
iconografia lor au fost făcute de către critici i de artă P. Comamescu, V. Drăguţ şi 
G. Balş, în lucrările menţionate anterior26• 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, parohul Toader I l iuţ din Arbore a făcut mai 
multe intervenţii pe lângă Mitropolia Bucovinei din Cernăuţi pentru repictarea 
frescelor din interiorul bisericii lui Luca Arbure, dar a întâmpinat o serioasă 
împotrivire, precum şi o luare de poziţie a pictorului bucovinean Epaminonda 
Bucevschi, fi ind astfel salvată valoroasa pictură a acestui monument istoric şi de 
artă românească. Iconostasul biseric i i  nu mai este cel original, care o fi fost mistuit 
de foc o dată cu incendierea biserici i  de către tătari. Actualul iconostas cuprinde 
lucrări de strungărie date cu bronz, fi ind şi mâncat de cari i .  

Inventarul obiectelor istorice ale biserici i  cuprinde 7 icoane pictate în ulei, pe 
scândură de lemn, cu rame simple, datate circa sec. XVII, reprezentându-i pe I isus 
Hristos, Maica Domnului, Arhanghelul  Gavril, Sf. Haralambie, Sf. Dumitru, şi 
triptice. Mai sunt menţionate 37 de icoane pictate în ulei, pe scândură, cu 
specificarea că sunt din anul 1 795 şi aparţin iconostasului ,  dintre care 25 de bucăţi 
au fost descoperite la biserica Sf. Petru şi Pavel de la Solca. În anul 1 859 au fost 
înlocuite 1 3  icoane din iconostas cu altele noi, a căror pictare a fost plătită de către 
un locuitor din Arbore, după menţiunile făcute pe spatele acestora. Icoana 
Sf. Treimi a fost plătită de vornicul Vasi le a lui Matei Pahomi, strămoşul 
semnatarului prezentei lucrări .  O veche icoană pictată pe lemn reprezintă Tăierea 
capului Sf. Ioan Botezătorul, icoana hramului b iserici i ,  care însă şi-a p ierdut 
valoarea, prin repictarea făcută în secolul XIX. 

O altă reînnoire parţială a iconostasului pe acelaşi lemn s-a făcut în 1 887, de 
către Gheorghe şi Maria Pahomi, care au plătit 1 200 florini, pictori fiind Victoria 
Bodnărescu şi fratele ei, Ioan. Tot în 1 887, Gheorghe şi Maria Pahomi au donat 
biserici i  un policandru din metal, o coardă metalică pentru iconostas şi alta în 
pronaos, un tetrapod şi un serafim suspendat, pictat de Dimitrie Diaconovici din 
Volovăţ - Suceava. Vechi le coarde metalice se păstrează în muzeul fostului 
cronicar Toader Hrib din Arbore. 

Din secolul al XVII-lea se mai află un chivot ( 1 5  x 1 9  x 1 5  cm), din lemn, cu 
sertar şi trei turnuleţe sculptate, precum şi un potir strunj it, ce se afla la biserica de 
lemn Sf. Dumitru din Botoşana. Pe el se afla o însemnare cu cerneală, din care s-a 

26 P. Comarnescu, op. cit. , p. 274-280, 325-327; V. Drăguţ, op. cit. , p. 1 7-30, fig. 5 1  şi 52 
(paradisul catolic); G. Balş, op. cit. , p. 1 1 1-1 1 8. 
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mai putut descifra numele egumenului Dani i l  de la mănăstirea Solca, atestat 
documentar în 1 7 1 9, devenit apoi episcop de Roman. Dimitrie Dan, în 1 926, ş i  
O. Tafrali ,  în 1 928, au publ icat fotografia unui  înalt ş i  frumos sfeşnic din lemn, 
bogat sculptat pe toate laturile sale, care era scos din uz, dar a dispărut între timp, 
cu toate că acesta reprezenta o valoare istorică de artă populară27. 

În 1 926, D. Dan publică un pomelnic al bisericii , driptih scris pe o tablă de 
lemn zugrăvită, care era vechi, despre care nu se mai ştie n imic la cele două 
biserici din Arbore. Conţinutul acestui pomeln ic, redat de către D. Dan, conţine 
multe inexactităţi .  La ctitori ,  Luca Arbure este trecut ca aprod şi nu ca portar de 
Suceava sau pârcălab, între copii corespunde Ioan, care a murit de tânăr, iar la rude 
sora Ana, care a primit satul Solca. Celelalte persoane sunt prezentate numai cu 
numele de botez, ce nu pot fi identificate, în afară de uni i  episcopi de Rădăuţi sau 
ai Bucovinei, precum şi uni i  preoţi. Textul pomelnicului :  

"Ctitor i :  aprodu l  Arbure Luca cu soţia sa Iul iana şi fii i  lor Ioan, Fi l ip, 
Gheorghe, sora sa Ana, Nichifor, Magdalina, Vasile, Simion, Anisie, Agafia, 
Mi11 n, Grigorie, Dim itrie, Toader, Nastasia, Ioan, Dimitrie, Anghelina, Ştefan, 
Maria, Petru, Grigorie, Ana, Anisia, Miron, Ecaterina, ieromonah Amfilohie, 
ieromonah Severian, ieromonah Luca, Pavel ,  Gavril , Maria, Nastasia, Maria, 
Paraschiva, Gheorghe, Vasi le, arhiepiscop Ştefan, Anastasie [Crimca t l 629] , 
episcop Atanasie [Rădăuţi, 1 639-1 645], Ifrim [Efrem? 1 609- 1 6 1 4, 1 6 1 6-1 623 ] ,  
Pavel, Dositei [Herescu, episcop de  Rădăuţi, 1 750-1 78 1 ,  episcop al Bucovinei, 
1 782- 1 789] , Evghenie [Hacman t 1 863], Teofi l [Bandela, mitropolit al Bucovinei], 
Teoctist [Biajevici, mitropol it al Bucovinei], Si lvestru [Morariu-Andrievici, 
mitropol it al Bucovinei], Arcadie [Ciupercovici, mitropol it al Bucovinei] .  
Presviterii biseric i i :  Ioan [Teodorovici, circa 1 798], Ioan [Balmuş, c irca 1 807-
1 857], Toader [Usatiuc, 1 857- 1 862], Ştefan [Isopescu, 1 872- 1 875 sau Ştefan 
Pavel, 1 9 1 2- 1 923]". Identificările făcute prezintă un grad mare de incertitudine28. 

Arhimandritul Vartolomei Măzăreanu, de la mănăstirea Putna, a fost între 
ani i  1 768 şi 1 773 egumen al mănăstirii Solca, perioadă în care s-a preocupat şi de 
pregătirea unor diaconi şi preoţi proveniţi din satul Arbore, ce aparţinea aceste i 
mănăstiri; numele acestora îl găsim în Catastihul de hirotonii al Episcopiei 
Rădăuţilor, ţinut pentru perioada 1 757-1 782 de către episcopul Dositei Herescu, 
pentru ţinuturile aflate în eparhia sa. La ţinutul Suceava, apar următoarele persoane 
hirotonite ca diaconi şi popi din satu l Arbore: 1 762, iunie 29, Mihai ot Arbore -
diacon; 1 767, decemvrie 2 1 ,  Gavri l  ot Arbore - diacon i [şi] popă; 1 770, iul ie 6, 
Vasile ot Arbore - diacon; 1 770, august 1 2, diaconul Vasile ot Arbore - popă; 
1 77 1 ,  iulie 2, Vasi le, diacon ot Abore - popă; 1 774, martie 9, Teodor ot Arbore 
diacon; 1 775, iunie 2, Teodor ot Arbore - popă29 

27 O. Dan, op. cit. , p. 46; O. Tafrali, în "Arta şi arheologia", laşi, 1 927, p. 22. 
28 O. Dan, op. cit. , p. 57 - 58. 
29 Tit Simedrea, mitropolitul Bucovinei, Catastivul de hirotonii al Epis. de Rădăuţi 1 757-1 782, 

Cernăuţi, Tip. Mitropolit Silvestru, 1943, p. 1-28. 
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Preocuparea l u i  Luca Arbure de a-şi asigura b iserica c u  cărţile necesare 
cultului o cunoaştem doar printr-un singur manuscris slavon, conţinând Faptele 
Apostolilor (Praxiu), care în 1 925 se afla în biblioteca lui 1. Marţian din Năsăud, 
exemplarul păstrând vechea sa legătură. Însemnarea slavonă: "Cu vrerea Tatălui ş i  
cu învăţătura Fiu lu i  şi cu săvârşirea Sfântului Duh. S-a făcut acest Praxiu 
apostolesc în zilele binecredinciosului  şi de Hristos iubitorului domn Io Bogdan 
voievod, domnul ţări i  Moldovei, prin porunca şi cheltuiala robului lui Dumnezeu 
Luca Arbure, pârcălabul Sucevei, care 1-a dat celei din nou zidite biserici de la 
curtea sa de la Solca, unde este hramul Tăierii cinstitului cap al înainte 
mergătorului şi botezătorului Ioan, în anul 70 1 5  [ 1 507], luna mai 29"30. 

În bibl ioteca Parohiei Naşterea Maicii Domnului din Ţibeni, jud. Suceava, se 
păstrează un exemplar incomplet din Triodul tipărit la  Iaşi în 1 747, inv. nr. 1 45, 
l ipsă legătura, cu 296 de foi, având pe foile 2-1 1 însemnarea cu litere chiril ice, 
cerneală neagră: "Această carte Triod 1-am dat la satul Solca, la b iserică, unde să 
prăznuieşte hramul Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătoriul :  şi am scris leat 
1 768, martie 25 .  Venedict (Teodorovici), igumen Solcăi"3 1 •  

În bibl ioteca Parohiei Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din Arbore se 
păstrează trei tipărituri de la Iaşi, exemplare complete, legate în scoarţe de lemn şi 
piele, fiind achiziţionate, după inventar, în 1 760, iar Evanghelia în 1 762, dar după 
însemnările ce le conţin Penticostarul şi Apostolul, procurarea lor a avut loc în ani 
anteriori. 

Penticostar, tipărit la Iaşi, în 1 753,  exemplar complet, legătura în lemn ş i  
piele, inventar depozit nr. 25 1 3 , cu i lustraţi i .  Însemnări, foaia 1 v - 1 8 : "Să să ştie că 
acest Penticostar este a sfinti i  b iserici din Arbure, unde este hramul Tăere capului 
. . .  şi-au cumpărat-o săteni i  pentru (ca) să fie pomenite sufletele lor în veci . . .  let 
7262 [ 1 754]. Foaia 223v: "Acest Penticostar esti adus şi dat aicea, la sfânta 
mănăstire Solca, de noi, smeritul mult păcătos ieromonah Iorest, egumen acesti i  
sfinti i mănăstiri, ca să fie pomenire în veci ;  let 7262 [ 1 754], ap[ri l ie] 1 .  Ieromonah 
Iorest". Foaia 224: "Let 7262 [ 1 754] . Să să şti că am scris eu, Mihalachi, fic ioru 
popi i  lu i  Gheorgh i . . .  de binivoitori aceasta şi sănătăţi .  Să să ştie că acest 
Pinticostar I-au luat goştinarii di la Solca pentru bani i  goştini i ,  că ne-au pus 
solcani i  o năpasti ş i  am plătit oi l i  şi am luat carti d i  la goştinari, şi dacă n-or da, ia 
păral i . . .  înainte înapoi"32 .  

Apostol, tipărit la Iaşi în anu l  1 756, exemplar complet, legătura în carton ş i  
piele, având imprimată o cruce şi anul  1 756, cu i lustraţi i  în text, inventar depozit 
nr. 25 1 4, păstrat la Parohia biserici i .  Însemnare pe foile 1 -20: "Să să ştie că acest 
Apostol esti a sfintii biserici de la Arbure şi I-au cumpărat oamini i  pentru [ca] să fie 

D "Ion Neculce". Buletinul Muzeului Municipal Iaşi, fascicola 5/1 925, nr. 1 5, p. 345; 
1 .  Caproşu, Biserica Arbore, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, mai-iunie 1 974, p. 404-4 19. 

31 Olimpia Mitric, Cartea românească veche în judeţul Suceava. Catalog, voi. 1-IV, Suceava, 
1 992-1995, p. 5 1 .  

32 Ibidem, p. 67. 
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pomenite sufletele lor în cer . . .  la velet 7265 [ 1 757] ,  erei Ion ot Arbure". Pecete în 
fum negru "Ion I l ie"33. 

A treia carte din Parohia bisericii Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din 
Arbore este o Evanghelie tipărită în 1 762, legată în scoarţe de lemn şi piele, 
exemplar complet şi în bună stare. 

Între ani i  1 768 şi 1 774 a avut loc războiul d intre Rusia şi Turcia, desfăşurat 
în Moldova, căruia i-a urmat cotropirea Bucovinei de către Austria, care în 1 785 a 
desfiinţat mănăstirile şi schiturile, între care a fost şi mănăstirea Solca. Împăratul 
Austriei, Iosif al II-lea, a transformat mănăstirea Solca în depozit de pâine, "După 
ce mai întâi atât iconostasul ei, cât şi toate celelalte lucruri sfinte fură scoase 
dintr-însa, transportate şi depuse la biserica din Arbore"34 .  Între 1 787 şi 1 79 1  a 
avut loc al doilea război austro-ruso-turc, când din nou Moldova a fost teatru de 
război, cu toate consecinţele sale nefaste asupra ţări i .  După terminarea războiului ,  a 
fost desfiinţat depozitul austriac din mănăstirea Solca, care devine biserică 
parohială. În 1 793, iconostasul ce fusese depus la Arbore a fost dus şi montat la 
mănăstirea Dragomirna, care fusese lăsată în funcţiune. Iconostasul vechi de la 
Dragomirna, făcut în anul 1 775,  a fost demontat şi dus la biserica din Solca, care 
fusese resfinţită. Tot aici au fost duse şi câteva manuscrise slavone, ele fiind văzute 
în anul 1 87 1  de către Grigore Creţu, ce era atunci profesor la Huşi şi participase la 
serbarea de la Putna, d in august 1 87 1 ,  organizată de Mihai Eminescu şi Ioan 
S lavici, împreună cu studenţi din Bucovina35• Despre soarta acestor manuscrise nu 
se mai ştie nimic în Arbore sau Solca. 

B iserica construită de Luca Arbure nu a avut clopotniţă, având amenajată o 
svoniţă situată în nişa vestică a lăcaşului .  Actuala c lopotniţă a fost construită în 
anul 1 860, din piatra fostelor curţi boiereşti. C lopotele sunt din sec. XIX, cu 
inscripţi i în l imba română, cu litere chiril ice. Prin factura lor, clopotele par a fi fost 
turnate (sleite) toate de către membri i clopotari ai fami liei Făgăraş din satul 
Pătrăuţi - Suceava: Mihai, fiul său Gheorghe şi nepotul Vasile. 

C lopotul mic, cu d imensiun i le de 98 x 50 cm, din aramă, cu o greutate de 
80 kg, are inscripţia: "Cu cheltu iala dumisal [e] Samuil Grozav şi soţia sa Sofronia, 
şi cu fiu[l] să[u] Gavrilaş, I-au dat sfintei biserici din Arburi, hramul Tăierea 
capu[lui] Sf[ân]t[u] lui  Ioan Botezător[ul], 1 8 1 4". Probabi l  că meşterul clopotar a 
fost Mihai Făgăraş. 

C lopotul mij lociu, de 62 x 50 cm, din aramă, cu greutatea de 1 1 2 kg, are 
inscripţia: "Gheorghe Fogoraş maister din Pătrăuţi, anul 1 842, s-au făcut la biserica 
din Arburi". 

33 Ibidem, p. 82. 
34 lsidor de Onciul, Fondul religionariu greco-ortodox al Bucovinei, Cernăuţi, 1 89 1 ,  p. 43. 
35 Simion Florea Marian, Introducere la Condica mănăstirii Solca, de Vartolomei Mazerean, 

Cernăuţi, Tipografia Suceava, 1 902, p. VI-VII .  
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Clopotul mare, d e  9 5  x 6 8  cm, din aramă, având 46 1 kg, are inscripţia: 
"Această camporă s-a făcut pe spezele agricultorului din Arbore, Zaharia Nicolae 
Bul iga, de fiul său George, pentru biserica ortodoxă or(ientală) din Arborea, în preţ 
de 1 000 florini, în greutate de 46 1 ki le, în anul 1 89 1 ". Donatorul este înaintaşul 
fami l iei, care este cunoscută în Arbore după porecla Mertic. Datele sunt preluate 
după registrul-inventar al b iserici i .  

La biserica din Arbore s-au făcut în secolul XX mai multe reparaţii între 
1 909 şi 1 9 14 ;  în 1 93 5  a fost refăcută masa altarului, în 1 93 7  au fost efectuate 
reparaţi i la faţade, în 1 943 a fost refăcut acoperişul, iar biserica drăniţită din nou, 
maistru lemnar tiind Ion Irimescu, împreună cu fiul său Iu l ian, cunoscuţi în Arbore 
după porecla Mujdei. O reparaţie mai mare s-a făcut între 1 954 şi 1 957, altele mai 
mărunte între 1 959 ş i  1 970. După anul 1 990, în cadrul unor fonduri minime, s-a 
lucrat vara la reparaţi i  de mică amploare pentru consol idarea tencuieli i  pe faţada 
exterioară, care se desprinde împreună cu fresca. Crăpăturile de pe faţadele de sud 
şi nord nu sunt rezolvate nici până în prezent, ele ti ind foarte periculoase pentru 
monument. La restaurarea din 1 954-1 9'57 s-a refăcut soclul din piatră, precum şi 
bordura de piatră din jurul biserici i ,  când a fost scos şi pragul de la uşa de intrare, 
care s-a dovedit a ti din marmură prelucrată, având săpate, pe faţa îngropată în 
pământ, câteva litere în alfabetul persan . Piatra fusese spartă în două bucăţi, iar în 
1 97 1  se mai păstra doar una, între timp, d ispărută şi ea. Fotografia făcută atunci a 
fost văzută de către un specialist în turcologie, care a descifrat primul cuvânt, 
acesta tiind Alah. Rândul următor cuprinde numai j umătate din l itere, cealaltă parte 
tiind pe bucata dispărută. Specialistul respectiv a opiniat că textul urma în alfabet 
chiril ic, el putând ti numele unei persoane decedate, iar la originea ei, piatra ar ti 
fost un stâlp de mormânt mahomedan, existând multe cazuri asemănătoare, cu 
folos irea a două alfabete. Această piatră folosită ca prag ar putea ti pusă în legătură 
cu un străvechi obicei legat de rid icarea unei biserici. Meşterul sau pristavul 
lucrărilor, denumit astăzi arhitect, era obligat să aducă cu sine şi o piatră dintr-un 
templu sau monument păgân, care să tie pusă în noua construcţie. Se considera că, 
aşa cum în vechi le vremuri, oamenii frecventau şi se închinau în temple, tot aşa vor 
veni creştinii ca să se închine şi să slujească biserica nou ctitorită. Această tradiţie a 
fost expl icată în secolul al XIX-lea de către un călugăr de la Muntele Athos, care a 
vizitat mănăstirea Dragomirna, unde există o piatră de la un monument grecesc, ce 
a fost considerată că ar ti piatra de mormânt a arhitectulu i  grec Dima, care a ridicat 
biserica acestei mănăstiri . Descifrarea textului a dovedit că piatra respectivă nu 
avea nici o legătură cu arhitectul Dima36• 

Prin anul 1 970, cronicarul Toader Hrib din Arbore ( 1 899-1 992) mi-a povestit 
că între ani i  1 953 şi 1 956 se afla ca deţinut politic la închisoarea din Suceava, unde 
a fost în aceeaşi încăpere cu Mircea Ispir, fostul secretar al patriarhului Nicodim. 
Acesta i-a povestit că fostul patriarh deţinea trei lăzi pline cu documente 

J6 N. Be1diceanu, Ms. rom. 4181, B.A.R., p. 2 1 3-21 8, 226. 
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importante privind istoria Moldovei, pe care le-a cercetat ş i  e l  în cal itatea sa de 
secretar. Pentru a nu cădea în mâinile ruşi lor, în 1 944, le-a ascuns într-o tainită a 
mănăstiri i Neamţ. Între documentele respective se afla şi unul de la mănăstirea 
Solca, care cuprindea şi o schiţă a biserici i  lu i  Luca Arbure, pe care era figurat şi 
traseul tunelului ,  precum şi ieşiri le sale. Faptul pare verosimil, întrucât în 1 785, 
când mănăstirea Solca a fost desfiinţată, parte din călugări, împreună cu egumenu l  
Artimon, au  trecut Cordunul în Moldova, fi ind posibil să  fi luat cu  ei ş i  documente 
mai importante. În vara anului 1 97 1  l-am căutat pe Mircea Ispir în Bucureşti, dar 
acesta murise după el iberarea sa din închisoare. Am fost şi la mănăstirea Neamţ, 
am discutat cu stareţul, care mi-a răspuns că mănăstirea fusese restaurată de curând 
şi nu s-a aflat nici o taini ţă. Atât el cât şi călugări mai bătrâni nu cunoşteau nimic în 
acest sens. 

Peste secole, urmaşi de-ai lui Luca Arbure care trăiau în Moldova s-au 
interesat de biserica de la Arbore, întâmplare semnalată de profesorul universitar 
Isidor Onciul din Cernăuţi. În anul  1 86 1 ,  la preotul Teodor Usatiuc, care slujea la 
această biserică, s-au prezentat "doi domni din Moldova, care ziceau cum că s-ar fi 
trăgând de-n neamul lui  Luca Arbure, şi i-au împărtăşit o cuvântare de la 
dregători i le competente împărăteşti [austriece], ca să cerce în b iserica de-n Arbure 
oarecari locuri ascunse în zidul b iseric i i .  Aflaseră adecă acei domni, între hârt i i le 
famil iare, o însemnare cum că de pe timpul când Ştefan cel Tânăr, fiul lu i  Bogdan
Vodă Chiorul, tăiase capul lui Luca Arbure şi fii lor lui ,  s-ar afla ascunse într-un 
colţ din peretele biserici i  nişte documente însemnate ale fami l iei şi lucruri 
preţioase". În însemnarea aceea, pe care i-o arătaseră şi preotului Toader Usatiuc, 
biserica era numită "biserica lui Luca Arbure de-n Solca . . .  Cercetarea sus atinsă s-a 
făcut în biserică cu de-amăruntul, dară de aflat nu s-a aflat nimică. Se vede, deci, că 
dacă au fost într-adevăr ceva ascuns în locul acela, vor fi cetit însemnarea fami l iară 
alţi famil ianţi cu mult mai înainte"37 .  

Cele de mai  sus ar putea eventual f i  puse în legătură cu un document din 
3 april ie 1 584, când voievodul Petru Şchiopul judecă pâra lu i  Solomon logofăt ş i  a 
soacrei lui ,  Marica călugăriţa, fiica lu i  Arbure, portar de Suceava, contra lu i  
Grigorie Udrea, fost vătaf de ţinutul Sucevei, "pentru nişte bani şi argint ce l i  s-au 
furat nişte tâlhari d intr-o groapă". Pârâşi i  declară că acei tălhari au fost prinşi de 
către Grigorie Udrea, iar acea avere aflată la ei i-a dat-o în mâin i le Anei, sora 
Maricăi călugăriţa. Grigorie Udrea declară că pe tâlhari şi averea găsită "a dat totul 
în mâini le Maricăi călugăriţa", dar nu s-a aflat toată averea câtă s-a furat. După 
obiceiul ţării, Udrea aduce la ziua fixată de domni "mulţi oameni buni şi bătrâni, şi 
au mărturisit că a dat şi averea ce a găsit-o la tâlhari, şi pe tâlhari în mâin i le 
Maricăi călugăriţa, şi s-a îndreptat"38 .  

37 lsidor de Onciul, op. cit., p. 273-276. 
38 D. I.R.A., XVI /3, p. 55-56, 24 1-242, 280-28 1 ;  Nicolae Iorga, Studii şi documente, XXI, 

Bucureşti, Tipografia "Neamul Românesc", 1 9 1 1 ,  p. 28 1 -284. 
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Biserica din Arbore a urmat soarta satului Salca, ajuns de mai multe ori în 
atenţia unor domnitori ai Moldovei. Atestat documentar în 1 4 1 8, dar existent încă 
din secolele anterioare, "cu vechi le sale hotare", a fost cumpărat în 1 502 de către 
Luca Arbure, pârcălab şi portar de Suceava (greşit numit hatman), care în 1 503 
ridică biserica devenită monument istoric, bisericesc şi de artă. La decapitarea 
portarului, în 1 523, satul a fost confiscat de către domnie, fiind restituit urmaşilor, 
probabi l  în 1 5 55 ,  de către domnitorul Alexandru Lăpuşneanu. În 1 575,  1 585 şi 
1 5 87, fetele şi nepoţii portarului îşi împart satele rămase de la acesta. Satul Salca a 
revenit fi icei Ana, căsătorită cu Pinti lie Plaxa, comis, care, neavând copi i ,  îl 
dăruieşte nepoatei de soră (Odochia), Parasea, zisă şi Mica, căsătorită cu 
Grigore Udrea, vătaf de Suceava. Pe timpul domnitorului Iancu Sasu, logofătul 
Ion Solomon, căsătorit cu Maria, fiica Maricăi călugăriţa, a făcut mai multe acte 
"cu vic leşug", prin care ş i-a trecut pe numele său satul Salca. În 1 580 
Ion Solomon, împreună cu 24 de jurători, trebuia să se prezinte în faţa 
mitropol itului Teofan ca să-şi susţină cauza. Acesta nu s-a prezentat la termen, dar 
nici ulterior, astfel  că mitropolitul îi dă lui Grigore Udrea un ispisoc, "făcut cu 
mare sobor, şi lege, şi judecată nefăţarnică", iar în 1 588 domnitorul Petru Şchiopul 
stabileşte prin judecată că cel care s-ar scula ca să întoarcă sau să străce această 
tocmală, unii  ca aceia să aibă a da 50 de boi". 

Construind Movileştii mănăstirea Suceviţa ( 1 582 ?) şi dorind să o înzestreze 
cu sate, în anul 1 598, mitropol itul Gheorghe Movilă cumpără de la Parasea Udrea 
şi fiica ei Nastasia, căsătorită cu Toader Turcea (Murguleţ), vătaf de Suceava, care 
"de nime si l ite, nici asuprite, şi de a lor bună voie", vând satul "Salca, la părăul 
Salca, cu mori în Salca şi cu b iserică de piatră, şi cu case de piatră, şi cu pomete, şi 
cu slatine, şi cu izvoare de peşti", primind prin schimb de la mitropolit satul 
Stănileşti, ţinutul Hotin. 

Domnitorul Ştefan Tomşa, construind mănăstirea Salca (în actualul oraş), ia 
de la mănăstirea Suceviţa satul Salca, pe care-I dă mănăstirii sale de la Salca. În 
1 620, Tofana şi  Zamfira, fetele Maricăi călugăriţa, împreună cu Nastasia, fi ica 
Parascăi, nepoata Odochiei, se p lâng domnitorului Gaşpar Graţiani că "în zilele lui 
Ieremie voievod au avut mare asupreală şi strâmbătate de către Gheorghe 
mitropolit", luându-le fără voia lor satul Salca, dându-le satul Stăni leşti şi 300 
galbeni ungureşti. Ştefan Tomşa a luat de la Suceviţa satul Salca şi de la ele satul 
Stănileşti, primind în loc satul Iubăneşti, ţinutul Dorohoi, care şi acesta le-a fost 
luat înapoi .  Abia în 1 625,  Ieremie Murguleţ, fiul  lui Toader Murguleţ, a primit ca 
schimb satul Mihalciul din ţinutul Cernăuţi. Satul Salca a rămas la Mănăstirea 
Salca până la secularizarea proprietăţi lor, în 1 785 ,  când a fost trecut la Fondul 
Rel igionar din Cernăuţi, care 1-a dat în arendă. Şi la începutul secolului al XX-lea, 
Fondul Bisericesc al Mitropol iei Bucovinei mai vindea în Arbore loturi de case şi 
grădini .  

Primele atestări ale satului cu denumirea Arbure - dar şi Arbore sau Arbora, 
sub administraţia austriacă - sunt cunoscute prin însemnări de carte din 1 754, 1 757  
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şi 1 762, menţionate în prezentul studiu, nume luat după nefericitul stăpân cu sfârşit 
tragic. Datele cuprinse în aceste ultime paragrafe sunt publ icate în colecţia 
Documente privind istoria României, secolele XVI şi XVII, ed itată de către 
Academia Romînă în deceniul  V al secolului al XX-lea. 

Die Kirche aus Arbore, Kreis Suczawa 

(Zusammenfassung) 

Die heutige Gemeinde Arbore, 1 754 dokumentarisch attestiert, ist das gewesene Dorf Solca, 
das durch Dokumente aus dem 1 5 . Januar 1 4 1 8  bestătigt wird. Die Gemeinde hat eine wunderschllne 
ortodoxe Kirche, mit Freskomalerei - ein Kunstwerk der Architektur aus der Epoche des Stefan des 
Grossen. 

Die Kirche ist von Luca Arbure, der bertihmte Bojar aus der Zeit von Stefan des Grossen, 
gesti ftet; die Gegend um das Dorf Solca war damals der Domănialbesitz von Luca Arbure. Der 
Lokaltradition gemăss war hier friiher eine alte Holzkirche. 

Die heutige Kirche wurde 1 503 gebaut, ist rechteckig, hat Innenmalerei mit slawischen 
Inschriften, sowie Patrimonialgtiter (lkonen und Kirchbticher). In der Kirche befinden sich auch das 
Grab von Luca Arbure und die seiner Familie. 

Die Architektur der von Luca Arbure gestifteten Kirche ist flir den moldauischen Baustil 
dieser Epoche typisch. 
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TOPONIMIA COMUNEI SUCEVIŢ A 

10:-.1 POPESCU-SIRETEANU 

În septembrie 1 979 am făcut o anchetă toponimică în comuna Suceviţa 
(satele Suceviţa şi Voivodeasa), fi ind însoţit de domnul  Dragoş Moldovanu, doctor 
în filologie, şeful  sectorului  de toponimie de la Institutul de Lingvistică şi Istorie 
Literară "A. Phi l ippide" din Iaşi .  Materialul adunat urmează să fie folosit la 
real izarea Tezaurului toponimie al României. Moldova. Bazinul Sucevei. 

Comuna se învecinează cu satele: Horodnic la nord-est, Gălăneşti la nord, 
Putna Ia nord-vest, Vatra Moldoviţei la sud-vest, Frumosu şi Mănăstirea 
Humorului la sud, Salca la sud-est, Marginea la est. 

Ne-au dat informaţi i :  1 )  Chiraş Ioan, 59 de ani, pădurar din 1 954, brigadier 
si lvic Ia data anchetei; localn ic; 2) Cazac I l ie a Leon, 60 de ani, pădurar, 7 clase şi 
şcoală si lvică; localnic; 3) Chiraş George, 60 de ani, brigadier s i lvic; localn ic; 
4) Hrehorciuc Avram, 73 de ani, muncitor la pădure; originar din Suceviţa, trăia în 
Voievodeasa din 1 945; 5) Senegeac Constantin, 48 de ani, şcoala medie tehnică 
financiară, fost s i lvicultor; funcţionar la primărie; localn ic; 6) Cazac Ioan al lu i  
Il ie, 66 de ani ,  6 clase, pensionar, muncitor forestier; localnic; 7) Bodnari Toaderi, 
57 de ani, 7 clase; originar din B ilca, trăitor în Suceviţa de 25 de ani .  Nu mai 
amintim numele unor informatori ocazional i .  Ultimul dintre informatori, din ian.
mai 200 1 ,  este Stel ian Cazacu, viceprimar; Domnia-sa mi-a trimis, la cerere, o 
hartă toponimică a comunei şi mi-a dat unele informaţi i  scrise. Îl consider un bun 
colaborator şi îi mulţumesc şi pe această cale. Domnia-sa este autorul Hărţii 
toponimice a comunei Suceviţa, definitivată de prof. Ovidiu Bâtă de la Centrul de 
Studi i  "Bucovina", publ icată ca anexă la lucrarea noastră. 

Pentru istoria satului şi a mănăstirii, se poate consulta cu folos, în primul 
rând, cartea lui Dimitrie Dan, Mănăstirea Suceviţa, cu anexe de documente ale 
Suceviţei şi Schitului celui Mare, Bucureşti, 1 923, la care se adaugă Teodor Balan, 
Documente bucovinene, voi .  I-VI, Cernăuţi, 1 933-1 942. Noi informaţi i  priv itoare 
la Suceviţa sunt în volumele VII-IX din lucrarea lui Teodor Balan, inedite. 

Petru-Voievod dăruieşte, la 1 583, mănăstirii nou zidită satul Suceviţa, având 
"loc de moară la Suceviţa şi cu poieni pentru fânaţe şi cu munţi şi cu slatine cari sânt 
pe acei munţi şi cu izvoare cu peşti". Satul este dăruit mănăstiri i "cu tot venitul". 
Urmează hotarul satului: " . . .  şi hotarul acelei sf. mănăstiri de Suceviţa şi al acelui sat 

Analele Bucovinei, VIII, 1, p. 1 05-1 50, Bucureşti, 200 1 
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Suceviţa să fie pe unde sânt hotarele slugii noastre credincioase pan Iuraşcu vomic 
de gloată şi pan Corlătescul mare vatag de Suceava împreună şi cu părintele şi 
rugătorul nostru Kir Anastasie fost mitropolit şi cu alţi oameni buni începând din 
câmp de la gura Horodnicelului de la Iazul lui Mihail la mocirla curată şi alăturea cu 
ele la Teşcio(Jra şi alăturea la Prăpădenia la capătul . . .  însemnat, şi pe povărnişul 
opcinei la semnul mare la dealul Horodnicului, dară opcina şi la vale, pe vârful 
Pietroasa şi de acolo spre sud la dealul Voitinul la Prislopul Veţeului şi la dealul 
Săcărei la capătul Voevodeasei şi de acolo la Dealui_Crucii la vârful Berchiaşului şi 
la Stâna Sechereaş la vârful Ruscăi şi acolo se întâlnesc hotarele Moldaviţei, ale 
Putnei şi ale Suceviţ� şi de acolo drept cu opcina la Stânişoara şi iarăşi opcina la 
Stâna Ursului şi iarăşi la cărarea călugărească de la Moldaviţa şi de acolo la răsărit la 
prislopul preoţilor şi opcina la Poiana Mărului şi opcina la Târgşor şi iarăşi alăturea 
cu opcina la Valea_Homorului şi alăturea la izvor la Dealul Homorului şi la cel dintâi 
prislop care s-a coborât de la Dealul Homorului care este pentru a petrece vara şi 
iarăşi opcina la Piatra Femeilor şi de acolo la Dealul Vulturi/ar la capătul Somi şi 
opcina la Dealul Solcin şi iarăşi opcina până unde se întâlneşte cu drumul slatini i şi 
de acolo tufişul la capătul pârâului şi tot drumul Olhoveţului unde iese drumul din 
pădure la colţul lui Jurj la poiana Hirevul şi la vadul Verboveţ de la Olovăţ, de acolo 
în susul drumului printre ţarina Olhoveţului şi printre cea a Suceviţei şi la vale la 
făntână unde este crucea şi stâlpul lui Ştefan vodă şi de acolo la colţul Brădăţelului 
Ia Iazul lui Dănicu şi de acolo la heleşteu! lui Mihail, acesta este întreg hotarul . . .  " 
Actul a fost scris de "Stroici marele logofăt" la 1 583, luna av(gust), 6 zile (Balan, 
Documente bucovinene, 1, p. 88-90; sublinierile editorului). 

Cum se poate constata, multe dintre numele topice din document se folosesc 
şi astăzi .  

T. Balan, în Sate dispărute din Bucovina, Cernăuţi, 1 937,  p. 1 7, scrie despre 
satul Movileni, care apare o singură dată în documente, la 26 februarie 1 586, când 
Petru Şchiopul a dăruit mănăstirii Suceviţa satul Suceviţa şi satul cel nou, 
novose/iţa, din hotarul Suceviţei, numit Movileanii (Balan, Documente bucovinene, 

II, p. 35 ,  3 8). "Ştim aşadară că Movi leanii ,  probabil zis aşa în cinstea Movi leştilor, 
făcură parte din satul Suceviţa. Movileanii nu se mai cunoaşte astăzi în Suceviţa". 

Aşadar, numele topice consemnate în acest document sunt următoarele: 
Cărarea Călugărească, Colţul Brădăţelului, Colţul lui Jurj,  Crucea şi Stâlpul lui 
Ştefan-Vodă, Dealul Crucii ,  Dealul Homorului, la Izvor la Dealul Humorului, Dealul 
Horodnicului, Dealul Săcărei, Dealul Solcin, Dealu l  Voitinul, Dealul Vulturilor, 
Drumul Olhoveţului, Gura Horodnicelului, Heleşteu! lui Mihail, Horodişte 
(mănăstirii Suceviţa i se dau, la 1 583, "cinci fălci de vie în Horodişte", dar locul este 
în afara hotarului acestui sat), la Capătul Somi, Lazul lui Dănicu, Lazul lui Mihail, 
Mocirla Curată, Opcina la Dealul Solcin, Opcina la Piatra Femeilor (astăzi Pietrile 
Muieri i ;  în textul slavon Do Jenski Kameni), Opcina la Poiana Mărului, Opcina la 
Stănişoara, Opcina Ia Stâna Ursului, Opcina la Târgşor, Opcina la Valea Homorului ,  
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Poiana Hirevului, Poiana Mărului, Prăpădenia, Prislopul Preoţilor, Prislopul Veţeului 
(la Putna un pârâu se numeşte Viţău[), Stănişoara, Stâna Sechereaş, Stâna Ursului, 
Teşcioara, Târgşor, Ţarina Olhoveţului, Vadul Verboveţ (de la Olovăţ), Valea 
Homorului, Vârful Berchiaşului, Vârful Pietroasa, Vârful Ruscăi, Voevodeasa ("la 
capătul Voevodesei") .  

În documentul de la 1 5 86 apare numele de sat Movileanii, de la un Movi lă, 
înaintaş al Movileştilor. Toponimia actuală nu mai păstrează acest nume, 
Movileni i  fiind, probabi l, înglobat în satul Suceviţa. 

Cercetătorul va compara această l istă cu cea prezentată de N. Grămadă în 
Toponimia minoră a Bucovinei, Bucureşti, Editura Anima, 1 996, II, p .  469-470. 
Tot aici sunt consemnate nume topice de la 1 783, secolul al XIX-lea (după 
Cadastrul Tribunalului Rădăuţi), din 1 92 1  (după Harta Ocolului Silvic Suceviţa), 
din 1 939  (după informaţi i  de la Prefectura jud. Rădăuţi), la p. 4 70-4 7 1 .  

' 

Aici precizăm că prima atestare a numelui Suceviţa (Soceviţa) este de la 1443. 
Într-un document de la Il ie-Voievod, 22 mai 1 443, se consemnează că panului Didrih, 
staroste al Podoliei, "i-am dăruit şi i-am dat curtea noastră de la Volhoveţ, şi cu piua de 
sumani şi cu moara, şi Gherman vânătorul, şi Soceviţa, şi cu toate cătunele şi veniturile 
care ascultă de acea curte din vechime . . .  " (DRH, A., Moldova, I, doc. nr. 23 1 ,  p. 326). 

La 1 979, hotarul Suceviţei era de la gura pârâului Voevodeasa, Dealul 
Ungurului ,  Dealu l  Fătăciuni i ,  Poiana Pungaraţi i, Dealul Furciturilor, Dealul la 
Iedere, Poiana Corbuloaiei, Poiana Cruci i ,  Trei Movi le, Hopi leanca, Poiana 
Ursului, Poiana Ovăsului ,  Trei Movi le, Prislopul Mare, Prislopul Mic, Poiana 
Mărului ,  Poiana Târsic iori, Obcina Târsiciori, La Ciuhă, Poiana Ştiubei lor, 
Ţufleica, Tarniţa Arşiţei, Vârfu Obcini i, Capătul Listeţî, Vârful  La Socărie, Capu 
Dealului, La Movi lă, gura pârâului Voevodeasa. Iar hotarul satului  Voevodeasa era 
de la Gura Voivodesî, Dealul Fătului, Dealul Salcâmului, Imaşul Voivodesî, 
Pădurea Voivodesî, Vârful Liga, Haciungu Mic, Haciungu Mare, Dealul Meselor 
Mari, Poiana Corbuloaia, Dealul !ederii ,  Dealul Furciturilor, Dealu l  Pungarăţî, 
Dealul Fătăciun i i ,  Dealul Ungurului, până la Gura Voivodesî. 

În Suceviţa locuiesc numai români .  S-a vorbit şi l imba germană, care astăzi nu se 
mai vorbeşte. Au fost şi câteva famil i i  de ţigani, care locuiau separat; au fost mutaţi la 
Voevodeasa, în locul germanilor repatriaţi. Religia este cea ortodoxă, dar sunt şi 
sectanţi, baptişti şi agventişti. Numărul acestora a mai crescut în ultimii ani. Oameni i  se 
ocupă cu munca la pădure, la fabrica de cherestea, sau cu creşterea animalelor. 
Agricultura este slabă, fiind locuri de munte. Alte ocupaţi i sunt dulgheria, tâmplăria, 
fierăria, ţesătoria, sculptura în lemn. Puţini localnici lucrează în alte părţi, mineri la 
Leşul Ursului, sezonieri în agricultură, în Banat sau în Dobrogea. În comună vin la 
lucru oameni din Marginea, Vicov, Voitinel, dar şi din Maramureş, mai mult din Borşa. 
În timpul stăpânirii austriece erau aduşi la munci forestiere şi italieni. Pe pârâul 
Dragoşin erau două construcţii cu numele Coliba Talianului 1 Talienilor. Italienii aveau 
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şi câte o fierărie, iar între ele era o linie ferată numită ştrecă. Locuitorii d in Suceviţa au 
fost împroprietăriţi în 1 92 1  cu pământ la Fântânele, lângă Rădăuţi, şi la Poiana Curţii, 
lângă Marginea. Famili i le mai vechi sunt Chirăşenii (singular Chirâş) şi lţcuşenii 
(singular Iţcuş). Alte famili i sunt: Ştirbu, Pânzaru, Zaremba, Holiniuc, Hrehorciuc, 
Mihalaciuc, Rotiliuc, Bujanoschi, Golembioschi . . .  

Satul Voevodeasa este acum constituit din oameni veniţi din Suceviţa, 
Marginea, Horodnic, muncitori la fabrică şi la pădure. Majoritatea sunt români 
ortodocşi ;  uni i  sunt sectanţi. Nemţi i rămaşi sunt catolici şi au o capelă. Satul se 
numea Huta, pentru că avea o fabrică de sticlă, făcută "în timpu Austri". 

Oraşul cel mai apropiat este Rădăuţi (Rădăuţ, Radăuţ). Înainte nu se 
pronunţa numele oraşului ;  se spunea "mărg la târg". 

Prezenţa numelor de fami l ie poloneze sau ucrainene se expl ică prin relaţi i le 
Movileştilor, ctitorii mănăstiri i ,  cu Polonia şi prin aducerea la lucru a unor oameni 
din sud-estul Poloniei, d intre ei mulţi fiind români cu nume slavizate, precum 
Mihalciuc. Existenţa unor oameni aduşi din Polonia este dovedită şi prin 
toponimie, de p i ldă Dealu Boicului. 

Cu privire la graiul local, consemnăm câteva particularităţi. 

În vocal ism: 
- a  accentuat trece la ă în unele forme de plural : Arşâţa Măicilor, căs; 
- ă protonic este înlocuit cu a: casuţâ, manastiri; 
- ă de după accent poate trece la â: Mesteacân, Zneamân; 
- ă final este înlocuit cu â: casâ, casuţâ; 
- e accentuat este realizat ca e deschis în : m�sâ, b�hni, ş�sâ, v�rdi; 

- e accentuat este în locuit cu ă în: Covăţ, Şăsuri; 
- e din secătură a fost în locuit cu ă şi apoi acesta cu a: sacaturâ; 
- i a  fost înlocuit cu â în Dragoşân; 
- o  din Dragoş a fost înlocuit cu u: Draguş. 

În consonantism: 
- spre deosebire de graiurile moldoveneşti, în Suceviţa, africata c este o 

caracteristică fonetică importantă: dmgi, Fatacune, Hacungu, Târşâcori; mult mai 
rar se foloseşte fricativa s, mai ales la cei veniţi din satele învecinate; 

- nazala m urmată de vocală palatală se palatalizează, ca în Niclauş, 

Carat1idarii; 
- bi labiala p urmată de vocală palatală se palatalizează, ca în Chiatra, 

Chetroasa, La Pchiatrâ; 
- în numele Damaşchin, ş 1-a în locuit pe s, dar se pronunţă şi Damaschin; 
- fricativa iapare frecvent, ca în Bahna Fazetului, La SteiUicâ; 

- fricativa V urmată de vocală palatală se palatal izează în i: Moiilâ sau în y: 
Moyilâ. 
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Numele satulu i  se pronunţă Suceviţa sau Suseviţa, dar în local ităţi învecinate 

se pronunţă şi 5uviţâ (apa şi satul) :  mărg la 5uviţâ la manastiri. 

În Suceviţa, oamenii spun că sunt ape: Suceviţa, Voivodeasa, Bercheza, 
Dragoşânu şi Rusca. Toate celelalte cursuri de apă sunt par�i. Interesantă este 
informaţia că un parău este format din mai multe izvoare. Când apa din par�i se 
răspândeşte şi acoperă locuri le, de obicei fără apă, se spune că sâ-mprăşkii apa 1 
par�ili. 

Diftongul ua din Agapchiuai, Corbuluai etc. a fost redat, l iterar, prin oa. 

În gramatică: 
Am înregistrat şi am notat ca atare formele de genitiv: Cararea Putni, Codru 

Voivod�sâ, Cotu B iserici, Dealu Câşmi/Cârşmi, Dealu Cruci, Dealu Humarfi, 
Dealu Pârlituri, Dealu Troâhni, Gârla Mori etc., în locul formelor l iterare: Cărarea 
Putnei, Codrul Voevodesei, Cotul Biseric i i ,  Dealul Câşmei/Cârşmei, Dealul 
Crucii, Dealu l  Humăriei, Dealul Pârl ituri i ,  Dealul Troahnei, Gârla Mori i  etc. 

Eugen Herzog şi Vasile Gherasim au observat că "toate satele şesului 
acestuia [care înconjoară Rădăuţiul] au un dialect [adică un grai] aproape identic 
cu dialectul mărginean, pe când dialectul comunei Suceviţa care, d inspre munţi şi 
păduri, se hotăreşte cu comuna Marginea, arată un număr de deosebir i  foarte 
marcante de la d ialectul mărginean" (în "Codrul Cosminului", 1, 1 924, p. 3 57). 

* 

În l ista care urmează prezentăm, în ordine alfabetică, numele topice din 
comuna Suceviţa. Le redăm într-o transcriere cât mai aproape de pronunţia locală. 
În câteva rânduri, am reprodus întocmai expl icaţii le informatori lor, între ghi l imele. 
Se dau şi unele informaţi i uti le, de care informatori i sunt s iguri sau numai le 
presupun. Constatăm că în multe cazuri locurile au mai multe denumiri, prin 
urmare avem sinonime. Toate numele topice se constituie în straturi, astfel de 
situaţii fi ind semnalate în lucrare. Acestea au apărut în funcţie de numele noi lor 
proprietari . Procesul va continua. Stratul cel mai vechi este consemnat la 1 583, în 
afară de numele Suceviţei, care este menţionat mult anterior. 

Am înregistrat şi o bogată l istă de apelative topice, pe care le prezentăm 
separat. 

Cine se va ocupa de toponimia comunei Suceviţa într-o cercetare 
monografică, va trebui să se folosească şi de legendele istorice culese de S. FI .  
Marian, în unele apărând nume de locuri din această zonă. 

Am folosit o transcriere fonetică minimă, notând accentul de cele mai multe 
ori, deşi acesta coincide în aproape toate cazurile cu cel cunoscut. 

În încheierea acestei prezentări, îi aducem mulţumiri domnulu i  dr. Dragoş 
Moldovanu pentru in iţierea noastră în anchetele toponimice, cu care ne-am deprins 
uşor, întrucât între 1 963 şi 1 979 am efectuat multe anchete dialectale şi păstoreşti .  
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Materialul toponimie a fost adunat cu ajutorul unui Chestionar topomm1c şi 
entopic general cu un glosar de entopice onomasiologic, întocmit de Dragoş 
Moldovanu, Iaşi, 1 978. 

1 .  Apa Berchezului sau Bercheza. În sat nu este numele Berchez. Se crede că 
au fost oameni străin i  care au locuit pe Bercheza. Îşi are izvoarele în Dealu 
Corbulai, la hotarul cu Putna. La 1 490 se menţionează Runcul lui Berchez, în 
hotarul Braniştii Mănăstirii Putna, iar la 1 502 Runcul lui Bercheaz (N. Grămadă, 
Toponimia minoră a Bucovinei, Il, p. 406, 407). 

2. Apa Dragoşânului. Ar fi trecut pe aici Dragoş-Vodă. Era, la lzvoru fu 
Dragoş, o piatră scrisă cu l itere chiri l ice. Acum nu mai este. În hotarul satulu i  
Suceviţa, la vest de satul Marginea ş i  la nord de satele Solca şi Mănăstirea 
Humorului .  

3. Apa Huţâ. Acum se numeşte Apa Voivod�â. De la numele satului Huta, 
azi Voivodeasa. A fost în sat fabrică de sticlă din cenuşă de brad. 

4. Apa Mărului este alt nume pentru cursul superior al pârâului  Suceviţa, de 
la Gura Ruşti în sus. Vine din Poiana Mărului. Este nume recent (din 1 950). 

5. Apa Ruşti sau Rusca. Numele stă în legătură cu faptul că pe această apă se 
face legătura cu satul Ciumâma, unde se vorbeşte huţula. Şoseaua actuală Suceviţa 
- C iumârna - Vatra Moldoviţei este recentă. 

6. Apa Sucev4â este formată din Apa Ruşti, Apa Mărului şi Apa 
Dragoşânului. Izvorăşte d in Poiana Mărului. Unindu-se cu alte pâraie, dă micul 
râu Suceviţa, afluent pe dreapta al râului Suceava. 

7. Apa Şocirecului. ,,Apa Şoarecului se află pe teritoriul administrativ al 
comunei Marginea. Izvorăşte din apropierea Pietri/ar Muierilor şi se varsă în 
Suceviţa în partea de est a comunei .  Valea Şoarecului este l imitrofă şi face hotarul 
între cele două comune pe o lungime de 8 km" (Stel ian Cazacu, scrisoare din 
20 mai 200 1 ) .  

8 .  Apa Voivodfsâ. Vezi Apa Huţâ. 

9. Arşiţa. La vest de Sesia Şcol i i ,  între pâraiele Voevodeasa şi Suceviţa. 
1 O. Arşâţa di pi Dealu Rusca sau Arşâţa Măicilor. Este proprietatea 

mănăstiri i de maici d in localitate. 
1 1 . Arşâţa Măicilor. Vezi Arşâţa di pi Dealu Rusca. La vest de lzvoru 

Cucului şi la nord de Codrişor. 
1 2. Bahna Agapchiocii sau Balta la Agapchioaia. Numele îi vine de la 

numele femei i  lu i  Agapie Rotiliuc. 
1 3 .  Bahna Cahcilului sau Cahcilu. Nume vechi .  "Aşa l-am apucat din 

vechime". 
1 4. Bahna cu harapust. Harapustu "îi o plantă pe care o mănâncă oi le, 

gânşt i l i". 
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1 5 .  Bahna Damaşchinului sau Damaschinului. Nu este astăzi bahnă, c i  un 
şes la poalele dealului cu acelaşi nume. 

1 6. Bahna di la Covăţ. 
1 7. Bahna di la Gradinâ. A fost o pepinieră. 
1 8 . Bahna di la Parcela o Sutâ. 
1 9. Bahna F agetului (- F aiitului). Este arboret de fag. 
20. Bahna Furcoiului. 
2 1 .  Bahna Chetrişului. 
22. Bahna la Ghez. De la porecla lu i  Cazac Dumitru. Iar porecla i-a fost 

acordată pentru că a spus ghezăş pentru tren. 
23. Bahna la Ilii Fâşcu. "Era I l i i  aproape cu casa". 
24. Bahna la Stegiuicâ (-la Steiiticâ) sau Bahna Târşâciorului. "Acuma nu 

mai este Bahnâ, îi culmatatâ", "îi mâlitâ". Stezuicâ este un derivat diminutival de 

la stfZi/stegi "ştevie". 
25 .  Bahna Târşâciorului. Vezi Bahna la Stegiuicâ. Cuvântul târşâcior este 

un diminutiv al lui târş, obişnuit în graiul din localitate. 

26. Bahna V frdi sau Balta V frdi. Este "în vârfu parăului la 9"; "are şi iarbă 
şi mătreaţă, de unde îi vine numele". 

27. Balta la Agapchioaia. Vezi Bahna Agapchioai. 

28. Balta Vfrdi Vezi Bahna Vfrdi. 

29. Br1mili lmaşului. Sunt pe imaşul mănăstiri i .  Pluralul lu i  bahnă este bţfhni. 

30.  Br1mili la Nemţ. Se află pe Dealu Nfmţâlor. 
3 1 .  Bercheza. Vezi Apa Berchezu/ui. Pe ambele părţi ale pârâului se află 

Padurea Bercheza sau Padurea la Berchez(a). 
32.  Bâtca Corbului. Vezi Dealu Corbuloai. 
33.  Bâtca Mari sau Liga. "Are o formă rotundă ca o căciulă". La vest de 

Padurea Pietroasa, în hotar cu satul Gălăneşti. 
34. Boicu Mari. Între Boicu Mic şi Izvorul Cucului. 
3 5 .  Boicu Mic. La est de Boicu Mari şi la vest de La Moară, pe stânga 

pârâului Suceviţa. 

36. Bursucaria. Alături cu Balta V frdi. Este loc cu bursuci. 
3 7 .  Cahdlu. Vezi Bahna Caha/u/ui. 
3 8. Capâtu Ha/eiu/ui. Cuvântul capăt se pronunţă capât. 
39.  Capâtu Humarii. 
40. Capâtu Listeţâ sau Capâtu Listăţâ. Aici se organiza o licitaţie în care se 

vindeau arbori "cu firul" din pădurea comunală. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



1 1 2 Ion Popescu-Sireteanu 8 

4 1 .  Capu Dealului. Se numeşte astfel locul de unde începe Drumu 
Catanelor. Tot aşa se numeşte locul numit şi Capâtu Humarii. În estul satului, la 
sud de Pârâul Suceviţa, la confluenţa acestuia cu Pârâul Voivodesâ. 

42. Cararea Biserici. De la fabrica de cherestea la biserica din Voevodeasa. 
43 . Cararea Dragoşânului sau Cararea di la Dragoşân. 
44. Cararea Grafului. Acum aşa se numesc toate cărări le de vânătoare care 

ocolesc dealurile pe la mij locul lor şi au fost făcute de Fondul Bisericesc. La 
început aşa s-a numit numai o cărare. 

45 .  Cararea Izvorului. Din capătul hudiţei Izvor până la Dealul Şoarecului. 

46. Cararea Putni. "Din crac i i  par�i lor di la Corbulai până la tarniţă la 
Corbulai". 

47. Chiatra Mari. Este o stâncă mare, în nord-vestul comunei Suceviţa, între 
Poiana Haciungului şi Poiana Stânişoarei. Este ocolită la nord şi sud de atluenţi 
ai Pârâului la Opt. 

48.  Cararea Ungurului. "Din capâtu Hudiţâ Ungurului în capâtul Hudiţâ 
Ţâganilor". 

49. Ciungitura (Cungitura şi Suniitura). Astăzi nu sunt copaci ciungi, ci este 
un fânaţ în acest loc. Numele păstrează infonnaţia că în trecut a fost o c iungitură. 

50 .  Ciungiu Lupului (d:tngu şi Suniu). Tradiţia spune că aici ar fi fost rupte 
de lup două vite. Nu mai sunt copaci ciungiţi; locul este acoperit de pădure. 

5 1 .  Câmpurili. Loc mai aşezat, fost despădurit. Cândva erau diferite culturi . 
Are două pâraie. 

52. Coasta Covăţului sau Coasta Coveţâlor sau Coasta Covăţâlor. 
53 .  Coasta Furc6iului. 
54. Coasta La Făget, între Dealu Plaiuţ şi Dealu Rău. 

5 5 .  Coasta Mfsâlor sau Creasta Mfsâlor. 
56. Coasta Pârlituri ş i  Dealu Pârlituri. 
57.  Coasta Ţâganilor. Au fost ţigani .  Acum nu mai sunt. 
58 .  Codriş6r. Loc strâmt la o margine, care apoi se deschide. În vestul satu lui 

Suceviţa şi Ia nord de La Sacaturâ, la vest de confluenţa Pârâului Suceviţa cu 
Pârâul Mărului. 

59.  Codru Voivodfsâ. Pădure în nordul satului  Voevodeasa, în hotar cu 
Horodnicul .  

60 .  Coliba Talifnilor şi La Coliba Talifnilor. Au lucrat ital ieni la păduri, în 
timpul ocupaţiei austriece a nordulu i  Moldovei .  

6 1 .  Corhilna lui Andronachi. 
62. Cotu Bercheza. Cot de sat, pe Pârâul Bercheza. 
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63 . Cotu Biserici. Cot de sat în Voevodeasa, pe lângă biserică. Vezi Cotu d 
pi V ali. 

64. Cotu din Jos (- din tos). Este din jos de mănăstire. 
65 .  Cotu din Sus. Este din sus de mănăstire. 
66. Cotu di pi Deal. Parte de sat în Voevodeasa. 

67. Cotu di pi Centru. (- di pi 5entru). Partea centrală a satului Voevodeasa. 
68 .  Cotu di pisti Apâ. În Voevodeasa. Are numai 4 case. 
69. Cotu di pi Vaii sau Cotul Biserici (şi - Biserisi). 
70. Cotu din sus di pod. Parte a satu lu i  Voevodeasa. 
7 1 .  Cotu Ţâganilor sau La Ţâgani. Este acelaşi cu Cotu Bisericii sau cu Cotu 

di pi Vaii. 

72. Creasta Mfsâlor. Vezi şi Coasta Mfsâlor. 
73 . De alu Arşâţâ sau Pi Arşâţâ. Este Dealul de la Poianâ, aşezat în faţa 

soarelui ,  adică spre miazăzi. 
74. Dealu Boicului. Cuvântul baie este poreclă pentru polon i .  
75.  Dealu Boului. Au fost ocoale pentru vite (informatorul ştie asta d in  

auzite). 
76. Dealu Ciimgiu Lupului. La vest de Dealul Niclăuş şi la nord de Boicu 

Mare. 

77. Dealu Cişmi sau Dealu Cirşmi. Acolo a fost prima cârciumă din 
Suceviţa. Între Pârâul Bercheza şi Pârâul Suceviţa, la vest de mănăstire. 

78. Dealu Cruci. Este o cruce de drumuri; se întâlnesc: Drumu Catanelor, 
Plaiu Obcinii Mari, Plaiu Crucii şi Plaiu Săcrieşului. 

79. Dealu Corbuloai sau (doar) Corbulai. Vezi Bâtca Corbului. În 
nord-vestul comunei Suceviţa, la izvoarele Pârâului Bercheza. 

80. Dealu Damaşchinului sau Dealu Damaschinului. Numele vine de la un 
călugăr numit Damaschin; a fost un schit în vârfu l  dealului ;  nu mai este demult. La 
sud de Pârâul Rusca. 

8 1 .  Dealu Fataciunii sau Dea/u Fatasuni. Au fost ocoale în care fătau oile; 
este un loc mai dosit, la confluenţa pâraielor Rusca şi Mărul. 

82. Dealu Fătului. 
83 . Dealu Furciturilor sau (numai) Furcituri. Culmea are formă de furcă şi 

este o furcă de pâraie. 
84. Dealu Haciungu (Hasungu) Mic. Se numeşte aşa de la un copac uscat, 

fără crăci .  Pădurea a fost secuită. Numele vine mai sigur de la o poiană. 
85 .  Dealu Holm. La sud de La Listaţi. 

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



1 1 4 Ion Popescu-Sireteanu 1 0  

86. Dealu Hopileanca. După numele unei femei. 
87. Dealu Humarii. Se numeşte ş i  Humaria. 

88 .  Dealu Imaş�1i (-lmăş�1e) . Era imaş cu porţiuni întrerupte. 
89. Dealu Imaşului. Se mai numeşte Dealul Salcâmilor. 

90. Dealu Mfsâlor. Vezi Coasta sau Creasta Mfsâlor. 
9 1 .  Dealu Chetroasa. Este un deal p itros, stâncos. 
92. Dealu Bursucarii. Acelaşi cu Dealu Fataciunii; sunt "borţ de bursuci". 
93 . Dealu la Casuţâ. A fost o casă mică de vânătoare, a pazniculu i  de 

vânătoare. La izvoarele Pârâului Rusca Veche. 
94. Dealu la Cruciţâ. Este acum o cruce de piatră. Înainte "dealu l  avea o 

crucită mică de piatră". 
95 .  Dealu la Grig6ri. Se numeşte aşa pentru că Grigore Iţcuş a exploatat un 

parchet de pădure. Se mai numeşte La Şleag la Grig6ri. 
96. Dealu la Hranitoari. Este o hrănitoare pentru sălbătăciuni .  

97. Dealu la /fderi. Acum în comuna Arbore. 
98.  Dealu la Opt (este vorba de parcela 8). 
99. Dealu la Stâncâ sau La Stâncuţâ. Este o stâncă mare spre culme. 
1 00. Dealul Liga. 

1 0 1 .  Dealu Mfsâlor. Sunt poieni întinse ca masa, podişuri. Se mai numeşte 

Coasta sau Creasta Mfsâlor. , 

1 02. Dealu Mesteacânului sau Mesteacânu. Sunt şi acuma mesteceni .  
1 03 .  Dealu Mori. Au fost trei mori ale mănăstir i i .  
1 04 .  Dealu Neagu sau Dealu Neagului. Neagu a fost un călugăr; mai este o 

cruce în locul schitului .  La sud de mănăstire. 

1 05 .  Dealu Nfmţâlor. 
1 06. Dealu Niclauş. Între Pârâul Bercheza şi Pârâul Suceviţa, la ieşirea 

d inspre vest din sat. 
1 07.  Dealu Paltinului. Sunt paltini . 
1 08.  Dealu Pârlituri. A fost un foc de demult, după primul război mondial, 

în 1 925 .  Se mai cheamă şi Pâr li tura ş i  Coasta Pârlituri. 
1 09. Dealu Plaiu Mari. La sud-est de DN 1 7  A. Este drumul cu multe curbe, 

peste Opcina Mare, de la Suceviţa la Ciumâma şi Vatra Moldoviţei .  Trece pe lângă 
punctul numit La Palmă. 

I l  O. Dealu Plaiu Mic. La nord de locul numit La Coveţ, în stânga Pârâului 
Mărului. 

1 1 1 . Dealu Plaiuţ. La nord de Coasta La Făget. 
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1 1 2 . Dealu Porcarii. Au culcuşuri mistreţi i ;  se scaldă. 
1 1 3 .  De alu Prisl6pu Mari. 
1 1 4 .  Dealu Prisl6pu Mic. 
1 1 5 .  Dealu Pungarati. De la numele unui brigadier Pangarat sau Pangaraţ. 
1 1 6. Dealu Rău. Terenul este prăpăstios, neproductiv. La sud de Coasta La 

Făget şi la nord de La Varniţă şi Tolocuţa Ştefanoaiei, în nordul satului Suceviţa. 
1 1 7. Dealu Râpi sau Râpa. Au fost surpături; acum nu mai e râpă. 
1 1 8 . Dealu Salcâmilor. Sunt salcâmi p lantaţi în 1 940. 
1 1 9 .  Dealu Şarparii. Sunt şerpi mulţi; vipere şi şerpi negri. 
1 20 .  Dealu Troahni. Numele mai vechi este Toloaca Trulii. 
1 2 1 .  Dealu Ţâganilor sau La Varniţă. Au stat acolo ţigani .  Acum nu mai 

sunt. 
1 22. Dealu Ungurului. 
1 23 .  Dealu Zneamânului sau Zneamân. La sud de satul Suceviţa şi la est de 

mănăstire. 
1 24. Dâmburile la Simion. La vest de Pârâul Ungurului şi la nord de La 

Slătioară. 
1 25 .  Dragoşânu. V ezi Apa Dragoşânului. 
1 26 .  Dragoşânu sau Pădurea Dragoşânului. Pe amândouă părţile Pârâului 

Dragoşânu. 
1 27. Drumu Bercheza. "Pi parău". 
1 28.  Drumu Catanilor sau Drumu Ungurilor. A trecut pe acolo armata 

austro-ungară în primul război mondial. 
1 29. Drumu Dragoşânului. "Pi  parău". 
1 30. Drumu Mari. Numele vechi al şoselei .  
1 3 1 .  Drumu di pi Deal. Drum în Voevodeasa. 
1 32. Drumu de pi Vaii. În Voevodeasa. 
1 33 .  Drumu Împărătesc. Ducea spre Cernăuţi. 
1 34. Drumu Putni. De la pârâul Putnei până în tarniţa Haciungului Mare. 
1 3 5 .  Drumu Ruşâlor. De la gura pârâului Ruş până în Poiana Mărului, pe 

Opcina Casuţâ. 
1 36. Drumu Ruşti. "P i  Parău Ruşti''. 
1 37.  Drumu Suceviţâ. "P i  Parău Poiana Mărului". 

1 38 .  Drumu Voivodtfsâ. "Pi  Parău Voivodtfsâ". 
1 39.  Drumu Ungurului. Vezi Drumu Catanilor. 
1 40 .  Drumu Ştrehi. Venea pe aici trenul tras la deal de cai, iar la vale doar cu 

frâne; nu mai este; de la Gura Putnei la fabrica Suceviţa, pe lângă şosea. 
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1 4 1 .  Fântâna lui Nicodim. A fost făcută d e  u n  o m  Nicodim. 
1 42. Furciturile. 1 se mai spune Dealu Furciturilor; culmea are formă de 

furcă şi este o furcă de pâraie. 
1 43 .  Furcoiu. Deal în faţa mănăstiri i ;  de la numele unui călugăr care a trăit 

acolo; poate şi de la aspectul unei furci de tors, cu caierul mare. 
1 44 .  Gârlâ. Şanţ săpat din albie până la moară, pe unde se scurgea apa. 
1 45 .  Gârla Mori1 (fostă). De sub Poiana Lungă, până la gura Pârâului 

Dragoşân. Era moara lu i  Irimia Chiraş. Veneau huţani i  de la Ciumârna ş i  
mărgineni i  ş i  măcinau aici . 

1 46 .  Gârla MorP (fostă). De la Livada lui Filip până la Poiana Prelucii. Era 
moara lui  Dumitru Verişan. 

1 47. Gârla Mori3 (fostă). De la Pârâul Prelucii la Pârâul Ulmi. Era moara 
lui  Câtler Peter. 

1 48. Gârla Mort (fostă). Din faţa mănăstirii până la Pârâul Rotaru. Era 
moara lui  Raif. 

1 49. Gârla Mod (fostă). De la Pârâul Boului până la Pârâul Humăriei. Era 
moara mănăstiri i  şi moara lui  Tanasă Vatamaniuc. 

1 50 .  Gârla Morz-6 (fostă). De la Pârâul Humăriei până la Pârâul La Bahna fu 
Ilii. Era moara lu i  I l ie Fâşcu. 

1 5 1 .  Glodu la Lespez. Aici au fost împuşcaţi doi braconieri cu un singur 
glonte. 

1 52.  Glodu di la Padureţ. 
1 53 .  Glodu la Puturosu. 
1 54. Glodu la Ruş, în Şleagu Ruşâlor. 

1 55 .  Glodu la Sfrfdil. 
1 56. Glodu la Ulmi. 
1 57.  Gradina Rusului sau Bahna Furcoiului sau La Casa Secrierului. La vest 

de Dealu Furcoi. 

1 58 .  Groapa Ciungu (dlngu) Lupului. 

1 59.  Groapa la Bodalfni. De la numele Bodale. 
1 60 .  Groapa la Ca/dari. 
1 6 1 .  Groapa la Franţ. 
1 62. Groapa la Siior. De la numele lui  Sâdor Caz ac (decedat). 
1 63 .  Groapa la Ţâgani. 
1 64. Gura Berchezului. 
1 65 .  Gura Dragoşânului. 
1 66 .  Gura Huţâ. Numele mai nou este Gura Voivodesei. 
1 67 .  Gura Ruşti. 
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1 68. Gura Voivodfsâ. Vezi Gura Huţâ. 

1 69 .  Higa. O porţiune de teren abruptă. 
1 70. Haciungu Mari. Deal între Haciungu Mic şi Poiana Haciungului, în 

hotar cu satul Gălăneşti .  
1 7 1 .  Haciungu Mic. În hotar cu satul Gălăneşti. 
1 72. Hudiţa Boicului. 
1 73 .  Hudiţa Cimitirului. 

1 74. Hitdiţa Ciittilor (Cittilor). 
1 75 .  Hudiţa Izvorului. Merge spre Izvor. 
1 76. Hitdiţa La Bani/evici. 

1 77 .  Hudiţa La Bisfricâ. Aceeaşi cu Hudiţa Ţâganilor. 
1 78 .  Hitdiţa La Boda/eni. 
1 79 .  Hudiţa La Branişteni. 
1 80. Hudiţa La Bujdei. 
1 8 1 .  Hudiţa La Dispensari. 
1 82. Hudiţa La Ghez. 
1 83 .  HUdiţa La Iroftei. Aceeaşi cu Hudiţa la Naruititră. 

1 84 .  Hudiţa La Chiraşfni. 
1 85 .  Hudiţa La Chirilâ. 

1 86 .  Hudiţa La Nironeni (Mironfni). 
1 87 .  Hudiţa La Sâniu6n (Simion). 

1 88 .  Hudiţa La Sâdorfni. 
1 89. Hudiţa La Zahariuc. 
1 90. Hudiţa Mari. 
1 9 1 .  Hudiţa Ţâganilor. 
1 92. Hudiţa Ungurului. 
1 93 .  Hulparia lu Bem. Bem a fost inginer-şef de ocol,  renumit vânător, după 

primul război mondial. 

1 94. Husiu sau Padurea Husiului. Pe ambele părţi ale Pârâului Husău şi pe 
Pârâul Ciungiturii. 

1 95 .  Husău Mari. Pârâu la Plaiu Mic. 
1 96 .  Husău Mic sau Parău Husăului. "Îi un numi strain di noi". 
1 97 .  Huta. Este numele mai vechi al satului Voevodeasa, pentru că acolo a 

fost o "fabricâ di steclâ". Ş i  Huta sau Padurea Huţâ este numele pădur i i  din 
hotarul satului Voevodeasa. 
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1 98.  Jcizu Manastiri. Se  află în pomătul mănăstir i i .  
1 99.  Jezăru. Este o baltă adâncă; nu- i  prea întinsă. 

200. Jmaşţ!1i. La nord de Pârâul Suceviţa, la nord de sat şi la est de Dealu 
Furcoi, în faţa mănăstiri i .  

20 1 .  Imaşu Berchfzâ (Berchezei) sau Imaşu Berchfzului. 
202. Imaşu di la Calu sau Imaşu Calului. Parte din imaşul Suceviţe i .  Se mai 

numeşte Groapa la Bodaleni. 
203 . lmaşu di la Furcoi. Parte din imaşul Suceviţei, pe deal .  
204. Imaşu di la Ratari. Parte din imaşul Suceviţei, între Vărărie şi Pârăul 

Rotarului. Pentru Vărărie, vezi Varniţa. 

205 . Imaşu di la Ţâgani. Parte din imaşul Suceviţei, între Pârâul La Cotfţâ 
şi Vărărie. 

206. /maşu di la Unguru. Parte din imaşul Suceviţei, între Pârâul Ungurului 
şi Pârâul La Sâniuon. 

207. Imaşu La Dealu Cârşmi. Parte din imaşul Suceviţei ,  pe Dealu Cârşmei. 
208. /maşu La Niclauş. Parte din imaşul Suceviţei, lângă Pădurea Niclauş. 
209. Imaşu Manastiri. În spatele mănăstiri i ,  de-o parte şi de alta a dealului  

Neagu. 
2 1  O. Imaşu Zneamânului sau Imaşu Zneamân. Pe dealul cu acelaşi nume. 

2 1 1 .  Izltizu Huţâ sau Imaşu Voivodţfsâ. 
2 1 2 . lzlazu lu Voin6vici. 
2 1 3 .  Izlazu Suceviţâ. 

2 1 4 . Izlazu Voivodţfsâ. Vezi Izlazu Huţâ. 
2 1 5 .  lzv6ru Cucului. De la porecla unui argat de la mănăstire. La nord de 

Codrişor şi la vest de Boicu Mare. 
2 1 6 . Jzv6ru din Codriş6r. Era o păduri ce în jur. Acum pădurea este mare. 
2 1 7 . Izv6ru din Gura Huţâ. 
2 1 8 . Jzv6ru din Plaiu Mari. 
2 1 9. !zv6ru Furc6iului. 
220. lzv6ru la Bejânariu. Acum se numeşte lzvoru la Bujdei. 
22 1 .  Izv6ru la Fântâniţâ. Acelaşi cu /zvoru din Plaiu Mari. 
222. /zv6ru la Pruaşcâ. Este o proaşcă ("izvor care aruncă apa în sus"). 

Proaşca a fost făcută de Il ie Cazac, în 1 954.  Înainte era o proaşcă de lemn. 
223 . Jzv6ru lu Draguş. Acolo ar fi băut apă Dragoş-Vodă. 
224. Jzv6ru lu !onicâ a lu Costanuţâ. Între izvorul Parăului Adânc şi izvorul 

Parăului Nani. 
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225. lzvoru fu Strul (nume vechi). Azi: lzvoru fu Şaştaliuc. Era un evreu care 
avea pământul lu i ;  se numea Adelştein Strul .  După moartea lui ,  a rămas acolo 
Constantin Şastal iuc 1 Şaştal iuc.  

226. lzvoru Pusnicului. La nord de satul Suceviţa, la  vest de Parău Rotar. 
227. În Codrişor. Vezi lzvoru din Codrişor. 
228. În Codru. Nu este pădure; loc şes, aproape de luncă. 
229. În Comunal. La sud de satul Voevodeasa. 
230. În Dâmb la Ţâgani. Acelaşi cu Dealu Ţâganilor. 
23 1 .  În Huci la Sahastrioara. 
232. În Izvor. 
233 .  În Naruiturâ. 
234. În Parţalâ la Danflâ sau În Parţala fu Danilâ, În Vârfu Părţăli fu 

Danilâ (parţa/ă şi parţâcă = parte, rezultat al împărţel i i) . 
235 .  În Ţarnâ: În Ţarnâ la Damaschin, În Ţarnâ la Râpâ, În Ţarnâ la Boicu, 

În Ţarnâ pi Sacat�râ. 
236. Întri Prisloapi. Se spune: Am ajuns la crac ii prisloapelor. 
237. La Artman. În extremitatea de sud-vest a satu lui  Voevodeasa, la sud de 

Parău Voivodeasa. 
238 .  La Bahnâ. Între La Toloci şi La lzvoraş, la nord de Parău Şoarecului. 
239. La Bobeică. Vezi Liga. 
240. Laba Lupului. Între Poiana la Cinci şi Parău la Opt (unit cu Parău la 

Zece), la nord de drumul forestier de pe Parău Voivodesâ. 
24 1 .  La Bradu Mariuţâ. Între La Humarii şi Vârvu Socarii. 
242. La CapâJu Iazului. Era un iaz la capătul Parăului Prelucii. Denumirea 

se mai foloseşte de către oameni i  bătrâni .  
243 . L a  Carm1idarii (La Cărămidărie). 
244. La Casa Secrierului şi: Bahna Furcoiului, Gradina Rusului. 
245 . La Câmpuri. Între izvoarele Parăului Bercheza. 
246. La Coliba Talianului. Şi :  Coliba Talienilor. "Erau două colibi cu acest 

nume, pe Parău Dragoşân". 
247. La Ciuhâ. Loc pe lângă Porcarie. Alt loc cu acest nume era în vârful 

pârâului La Gaiţâ; se puneau în arbori înalţi semne. 
248. La Ciungi. La vest de Piciorul Albinei. 
249. La Ciurgău. În partea stângă a Parăului Măru, în hotar cu satul 

Mănăstirea Humorului .  
250.  La Cruciţâ. La vest de Sastriuarâ (Săhăstrioarâ) şi la nord de Parău 

Suceviţa. 
25 1 .  La Fataciuni (şi Fatasuni). La izvoarele Parăului Rotar. 
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252. La Chiatrâ în Dragoşânu. Este o cascadă d e  unde n u  se mai putea 
înainta din cauza unui perete de piatră. 

253 .  La Chiatrâ în Rusca. Are în stânga, spre izvor, un perete de piatră. La 
vest de Parău Rusca Veche şi la nord de Parău Rusca. 

254. La Chetrarii în Parău Boului. S-au făcut lucrări cu piatră de aici :  cruci, 
toci te etc. 

255 .  La Fântâniţâ la Doi. 
256. La Duraituari la Rusca (Durăitoare). Vezi şi La Scarâ. 
257. La Gâr/a Mori. Între Parău Boului şi Parău Marilor, în capătul de sus. 
258 .  La Glod. Loc cu multă sare. 
259. La Hal�i. La izvoarele Parăului Negru, la nord de Parău Şoarecu/ui. 
260. La Humarii. La sud de satul Suceviţa şi de Parău Suceviţa şi la nord de 

locul numit La Bradul Mariuţei. 
26 1 .  La Izvor. La sud de La Movilă, în hotar cu satul Marginea. 
262. La lzvoraş. La sud de La Pârliturâ şi la nord de Opcina Şoarecului. 

263 . La Liga. În nordul comunei, la nord de Parău Voivodfsâ, la sud de 
Padurea Pietroasa. 

264. La Latoace la Rusca. 
265. Lunea Manastirii. 
266. La Martinescu. În nord-estul satului  Voevodeasa, la sud de Padurea 

Petrişor. 
267. La Mestecaniş. 
268. La Moarâ. Între Boicu Mic şi Stâncile fu Antip. 
269. La Movilă: La Moiilâ ş i  Mozilâ; se folosesc amândouă fonetismele. 

Între Capu Dealului şi La To/6ci, la sud de Parău Suceviţa. 
270. La Naruiturâ deasupra Fântâniţâ lu Nicodim. A fost o năruitură veche. 

Locul se cheamă şi În Naruiturâ. 
27 1 .  La Palmâ. Punct topografic în DN 1 7  A, spre Ciumâma. 
272. La Pastrăvarii (Păstrăvărie). În gura Parăului Padureţ; nu mai este 

păstrăvărie, dar numele se păstreză şi acum. 
273 . La Pârliturâ. La sud de Parău Suceviţa şi la nord de La Bahnâ. 
274. La Pescarii. Acelaşi cu La Pastrăvarii. 
275 . La Pchiatrâ, în Dragoşân. 
276. La Picioruş. Între La Pârliturâ, La lzvoraş şi Pri/Uca. 
277. La Prislopu Nic. 
278. La Râpâ. Acelaşi cu Râpa Dragoşânului. La sud de extremitatea estică 

a satului Sucevita, la vest dt! Parău Mesteacânului. 
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279. La Sastriuarâ (Sahastrioarâ). La vest de Parău Ungurului şi l a  nord de 
Parău Suceviţa, lângă DN 1 7  A. 

280. La Sâh�1be. Între satele Voevodeasa şi Suceviţa. 
282. La Scarâ la Rusca. Apa coboară în trepte. 
283 . La Şăsuri. Acelaşi cu La Câmpuri. Loc şes. 
284. La Şerparii. Între nordul  Parăului Măru şi la sud de Parău Rusca. 
285 .  La Şleag la Grig6ri. Acelaşi cu Dealu la Grigori. 
286. La Şleag la Dumitru. Un parchet pe care 1-a exploatat Dumitru lţcuş. 
287. La To/6ci. Între La Movilă şi La Bahnă, lângă Parău Şoarecului. 

288. La Trei Movile. În nord-vestul comunei, la sud de locul numit La Mfsâ 
(Mesele Mici şi Mesele Mari), la izvoarele Parăului Voivodeasa. 

289. La Urzâcuş. Loc cu urzic i .  Între satele Voevodeasa şi Suceviţa, la nord 
de Dealu Plaiuţ şi la sud de În Comunal. 

290. La Varniţâ sau Dealu Ţâganilor. La sud de Coasta la Făget, Dealu Rău 
şi la vest de Tolocuţa Ştefanoai, la  nord de satul Suceviţa. 

29 1 .  La Zavoarâ (zavoară "loc închis, să nu treacă vitele") .  
292. Liga. Vezi Bâtca Mari. 
293 . Livada lu Casuc 1 Cacuc (Caciuc, Tcaciuc). Proprietatea lui  Mircea 

Tcaciuc, lângă Podu la Casuc. 
294. Livada lu Filip. A avut-o Fi l ip Chirâş; sub Boicu Mic. 
295. Livada Manastiri sau Livada la Manastiri. Lângă şosea, la vale de 

mănăstire, în jos de Izlazu Manastiri. A fost l ivadă cu pomi fructiferi. 
296. Livada Tovarâşului. Proprietarul a fost primul om din sat care s-a 

adresat cu cuvântul tovarăş; pe Parău Bercheza. 

297. Livada Ulfnilor. Sub Imaşel i, între Dealu Cârşmari şi Toloaca Tru/i; de 
la porecla Uliu a fami l iei Sinigeăc. 

298. Livada fu Voin6vis ( Voin6vici). Mai jos de Izlazu lu Voin6vici. 
299. Lunea Izvorului. 
3 00.  Lunea Fabrici (Fabricii). 

30 1 .  Mfsâli Mari. Un deal, mai mare decât Mfsâli Mici. În nord-vestul 
comunei, între Parău la Zece şi Trei Movile, în hotar cu Putna. 

302. Mesteacânu. Dealu Mesteacânului. 
303 . Naruitura. La nord de Gradina Rusului, la vest de lzvoru Pusnicului. 
304. Miclauşu. Vezi Niclauşu. 
305.  Neagu şi Padurea Neagului. Pe ambele părţi ale pârâu l u i  cu acelaşi 

nume. 
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306. Niclauşu ş i  Padurea Niclauşului. 
307. Opcina Berchezului. De la Dealu Câşmi până la Poiana Crucii. 
308 .  Opcina Boului. De la Vârfu Socăriei până la Dealu Boului. Vezi Dealu 

Boului. 
309. Opcina Chetroasâ. Deal pietros, stâncos. Vezi Dealu Chetroasa. 

3 1  O.  Opcina Ciungiului (d:tngului). Parte a Opcinii Berchezului. 

3 1 1 . Opcina Dragoşânului. De la Târşâciori până la Ştiub(i. 
3 1 2 .  Opcina Furc6iului. De la Furcoi până la Pungarati. 
3 1 3 .  Opcina la Cinzeci. Parte a Opcinii Berchezului. 
3 1 4. Opcina la Corbulai. La Poiana Corbuloai. 

3 1 5 .  Opcina la Nfmţ. De la Pungarati până la Dealu Arşâţâ. 
3 1 6. Opcina la Plaiu Mic. 
3 1 7. Opcina la Poiana Casuţâ. De la Şarparii până în vârful Parăului la 

Nouăzăci. 
3 1 8.  Opcina la Trii Movfli (Trii Moyili). De la Poiana Crucii la Poiana 

Ursului. 
3 1 9.  Opcina Mari. 
320. Opcina Neagului. De la Poiana Ştiub�i la Movilâ. 
3 2 1 . Opcina Niclauşului. Parte a Opcinii Berchezului. 
322. Opcina Paltinului. De la Pungarati până la Dealu /ederii. 
323 . Opcina Pungarăţâ. 
324. Opcina Putni. 
325 .  Opcina Şoarecului. Paralelă cu Parău Şoarecului. Formează hotarul 

d intre Suceviţa şi Marginea. 
326. Opcina Târşâci6r. În estul satu lui Suceviţa, la hotarul cu satul 

Marginea. 
327. Pa/tinu. Pădure pe ambele părţi ale pârâului cu acelaşi nume. 
328. Parău Adânc. Este Parău din Comunalâ sau Parău Înfundat. 

329. Parău Albulfnilor. Acelaşi cu Parău la Plaiuţ. De la fami l ia Albu, la  
gura pârâulu i .  

330 .  Parău Arşâţâ sau Parău la Arşâţa. De la numele Poiana Arşâţâ. 

3 3 1 .  Parqu B�1milor. Pe lângă B�1mili imaşului .  
3 ) 2 .  Parău Bisfrici. Vezi Parău la TâKiini. 

3 3 3 .  Parău Râu sau Parău !Mului. De:: la bourie. Este :;; i pădure cu acc1a�i  
n u me. Afluent pt: dreapta al  Parăului Suceviţa, între Vârfu Socarii, La Humarii ş i  

Dealu Lneamân. 
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334.  Parău Buifcilor. De la porecla fami liei Zaremba. 

335 .  Parău Cantonului sau Parău la Canton. Se varsă lângă canton. 
336 .  Parău Corbuloai, Parău Corbulai sau Parău Corbulaiuluiu. De la 

numele unui om. 

337 . Parău Ciungi/ar (d:tngilor).  Vine de la Poiana Ciungi/ar şi poartă 

porecla Buifcilor (pl .), care au numele Zaremba. 

338 .  Parău Ciungituri (Cungituri). Au fost arbori ciungiţi (pârliţi) după un 
incendiu. Se zice: Ma duc la parău la Ciungiturâ. Afluent pe dreapta al Parăului 
Rusca, la nord-vest de DN 1 7  A. 

339 .  Parău Ciutilor (d:ttilor). Erau nişte femei porecl ite ciute, pentru că stau 
mai mult în pădure; nu prea ieşeau prin sat. 

340. Parău Cuti (Cutii). Acelaşi cu Parău di la Stâncuţâ. După porecla lui 
Anton Cazac. 

34 1 .  Parău Damaschin(u). A fost un călugăr care avea o bisericuţă, un schit. 
Se mai numeşte Parău Damaşchinului. După numele Dealului Damaschin. 

342. Parău di la Bocu. De la numele dealului, iar acesta de la o poreclă. 

343 .  Parău la Cimitir. 

344. Parău la Chiraş(ni. Acelaşi cu Parău di la Boicu. De la fami l ia Chiraş, 
care are casă la gura pârâului .  

345 . Parău di la Casâ. A fost o casă si lvică la gura pârâului ;  a ars după 
primul război mondial. 

346. Parău di la Gaiţâ. Acelaşi cu Parău di la Naruiturâ. După porecla unei 
femei cu numele de fami lie Salodiţchi. 

347. Parău di la Deal di Casâ. Mai sus de fosta casă s i lv ică. Vezi nr. 345 .  
348.  Parău di la Naruiturâ. Se varsă în  Suceviţa. A fost o surpare de teren. 

349. Parău di la Rohdtcă. A fost o barieră care despărţea pădurea Fondului 
B isericesc de pădurea comunală. 

350 .  Parău di la Stâncuţâ. Este o stâncă la  obârşie. 

3 5 1 .  Parău di la Ştiub(i sau Parău/ Ştiub(ilor. Au fost acolo izvoare cu 
ştiubeu. 

352 .  Parău din Comunal sau din Comunalâ. A fost pădure comunală. 
353 .  Parău din Drumu Putni sau Parău din Opt. Este trecere (plai) spre 

Putna. 
354 .  Parău din Lut Roşu. Este lut roşu lângă pârâu. 
3 5 5 .  Parău din Şesâ sau Parău din Câmpuri. Aparţine de parcela şase. 
356 .  Parău din To/6ci (To/oc şi Taios). Curge pe la marginea toloci i .  
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357 .  Parău din Ulmi. Erau ulmi ;  sunt şi acum. 

358 .  Parău Frasânului. Se varsă în Neagu. Sunt frasini .  

3 59. Parău Husăului sau Parău la Husău. Acelaşi cu Husău Mic. Husăul 
Mare este afluent pe stânga al Parăului Mărului, la sud de Plaiu Mare şi la nord 
de Poiana Frasân. Husău Mare şi Husău Mic, la nord-vest de Plaiu Mic, 
înconjoară această poiană. 

3 59b. Parău Htiţâ sau Huta. 
3 60. Parău Înfundat. Acelaşi cu Parău Adânc. 
3 6 1 .  Parău la Abat6ri. A fost un abator în timpul nemţi lor. 

3 62. Parău la Agapchifni sau Parău Mori. A fost acolo famil ia Agapi .  

363 .  Parău la Arini Negri. Izvorăşte dintr-un loc m lăştinos, cu arini  negri. 

364. Parău la Bani!evici. După numele proprietarului Bani levici Anton; e 
mort. 

365 .  Parău la Bahnâ. 

3 66.  Parău la Balta V frdi. Acelaşi cu Parău Ungurului. Este o baltă mare şi 
adâncă, având mătreaţă. 

3 67. Parău la Bisericâ. Acelaşi cu Parău la Ţâgani. Se varsă în dreptul 
biserici i .  

368.  Parău la Bâz sau Parău la Brusâni. A fost un om cu porecla Bâz; se 
numea Lazăr Hrehorciuc. 

369. Parău la Bodalfni. De la fami l ia Bodali. 

3 70. Parău la Bodnarescu. Numele vechi al Parăului B�1milor. Este acolo 
fami l ia Bodnarescu. 

37 1 .  Parău la Brusâni. "Are un fel de rugină negrâie". 

3 72. Pa rău la Bursucarii. 
373 .  Parău la Cabanâ. Este o cabană forestieră la gura pârâului .  

374. Parău la Ca/dări. Acelaşi cu Parău la Şâpot. 
375 .  Parău la Casuţâ. Acelaşi cu Parău la Poiana Casuţâ. A fost o casă de 

vânătoare a grafulu i .  

376. Parău la Cinsprezece. Afluent al Pârăului la Optsprezece, afluent pe 

stânga al Parăului Voivodfsâ, la sud de Laba Lupului. 
377 .  Parău la Chiatrâ. După peretele din piatră de la gura pârâu lui .  

378. Parău la Chiriac. A fost acolo un om Chiriac (Chirilâ Pânzari). 

379. Parău la Ciungu Lupului. Este pârâul din poiana Ciungu Lupului. 
3 80. Parău la Ctimpuri. Vezi nr. 3 5 5 .  

38 1 .  Parău la Cot(ţâ. Aici au fost ni şte căsuţe. 
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382.  Parău la Covlţ. Este un loc asemănător cu o covată (pl .  covăţi), aproape 
de gura pârâului .  

383 .  Parău la Danilâ. După numele proprietarului  Dănilă S iretean. E mort. 

3 84.  Parău la D6uâ-ş-Doi. Este pârâul din parcela 22. Se varsă în Huta. 
385 .  Parău la D6uă-ş-Patru. Este pârâul din parcela 24. Se varsă în Huta. 
386.  Parău la D6uă-ş-Unu. Este pârâul din parcela 2 1 .  Se varsă în Huta. 
387.  Parău la Guzubdn. Este un om Dumitru Guzuban sau Cuzuban. 

388 .  Parău la Ha/fi. Acelaşi cu Parău la Trocuţa lu Mihăl. Au fost acolo 

nişte ha/fie (sg. ha/ău), pe care se da drumul la vale la lemne. 

3 89 .  Parău la Hogâ. Este alături de Hâga - o porţiune de teren abruptă. 

390. Parău la H6/mu. Acelaşi cu Parău Mesteacânului. 

39 1 .  Parău Hopil(ncii. Este pârâul din parcela 54 sau pârâul din Poiana 

Hopil(ncii. 
392. Parău la Hranitoari. Acelaşi cu Parău la Ruş. A fost o hrănitoare 

pentru sălbăticiuni .  
393 . Parău la Hulparii. După primul război mondial aici  a fost un bordei de 

pândă al vânători lor. 

394. Parău la Humarii. Se ia humă pentru butoaiele de slatină. Acelaşi cu 

Parău la Şyizilci. Este pământul slab şi copaci i  se usucă. 

395.  Parău la Izvor la Doi. Este un izvor în parcela si lvică 2.  

396.  Parău la Leurda. După numele plantei numită leurdă; creşte puţină pe 
aproape. 

397. Parău la Livadă. La capătul pârâului sunt l ivezile ocolului  si lvic. 
398. Parău la Marta. A locuit în apropiere o femeie Marta Bodnarescu. 
399. Parău la Midrihan. De la numele lui Dumitru Midrihan, decedat. 
400. Parău la Naruituri. Este în Dragoşân, într-un loc unde s-au produs 

năruituri .  
40 1 .  Parău la Negru. De la numele Dealului Negru (unde a fost şi un schit). 

402. Parău la N(mţ. Acelaşi cu Parău la Plaiuţ; înainte erau nemţi la 
Voevodeasa, în hotar cu Suceviţa. 

403 . Parău la N0Aâ. Afluent pe dreapta al Parăului Bercheza; între La Opt şi 
Parău Padure{. 

404. Parău la N0Aâspreci. Este pârâul din parcela 1 9 .  Se varsă în Huta. 

405 . Parău la N�âzifci. După numărul nou al parcelei .  
t1 06. Parău la Obziişdnci. După numărul vechi al parcclt�i ;  acum arc numărul 86. 
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407. Parău la Obzăşşfpti. Acelaşi cu Obârşia. Numele vechi al parcelei .  

408. Parău la Opsprizţ:ei. Se varsă în Huta. Este pârâul d in  parcela 1 8 . 

409. Parău la Opt. Se varsă în Huta. Este pârâul din parcela 8. Afluent pe 
dreapta al Parăului Bercheza, la est de Câmpuri. Se uneşte cu pârâul La Zece 
într-un afluent, pe stânga, al Parăului Voivodeasa, la sud de Haciungul Mare. 

4 1  O. Parău la Padureţ. Vine din Poiana Padureţ. A fluent pe dreapta al 

Parăului Bercheza, între La Nouă şi Dealu Cişm�1i. 

4 1 1 .  Parău la Patru. Se varsă în Huta. A fost parcela 4. 

4 1 2 . Parău la Pârlititrâ. Acelaşi cu Parău la Cinză-ş-Trei. 
4 1 3 .  Parău la Plaiu Mic. Este lângă Plaiu Mic. 
4 1 4 .  Parău la Plaiuţ. Este alături cu Plaiuţu. 
4 1 5 . Parău la Plopchiş (Plopiş). Acelaşi cu Parău la Plaiuţ. Este o parcelă 

cu plopi. 

4 1 6. Parău la Poiana Ursului. Acelaşi cu Parău la Ş�izici. Vine d in Poiana 
Ursului. 

4 1 7 . Parău la Prelitca Buifcilor. Acelaşi cu Parău Prelucii. Se varsă în 
Suceviţa. 

4 1 8 . Parău la Prelitci. Acelaşi cu Parău Ştiubfilor. Se varsă în Parău 
Neagului. Este o prelucă numită Preluca Neagului. 

4 1 9.  Parău la Pungaraţi sau Parău Pungarati. Vine din Poiana Pungarati. 
420. Parău la Ruş. Este alături cu Drumu Ruşâlor. 

42 1 .  Parău la Samoilâ. Acelaşi cu Parău la Cotfţâ. Samoi lă locuia în 
capătul pârâului .  

422.  Parău la Scarâ. Este o cascadă de 5-6 m. 

423 . Parău la Sâniu6n Vatamaniuc. Numele vine de la cel care a locuit la 
gura pârâului .  

424. Parău la Stegiuicâ (Stezuicâ). A fost un loc cu ştevie. 

425. Parău la Stânâ. Au fost stâni .  

426. Parău la Stâncâ. Acelaşi cu Parău la Coteţâ. Izvorăşte d intr-o stâncă. 

427. Parău la Stânci. Sunt nişte stânci la obârşia pârâului .  
428.  Pari'iu la Siipot. J\ p a  v i n t:  p e  un jghcnb natural de pial ră; sunt nişte 

căldări in care "apa cade ca într- un şiip". 

429. Parău '" Şfptisprt:_ci. Se varsă în Huta . Vine din parcela 1 7 . 

430. Parău la 8{pli. După fost� parcelă s i lvică 7 .  
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43 1 .  Parău la Târguş6r. Huţani i  mergând la târg călări, opreau aici caii şi 
făceau popas. Din Suceviţa luau câte o căruţă şi mergeau la târg, iar la întoarcere 
dădeau căruţa înapoi şi mergeau pe cai, înapoi,  cu desagi i .  

432. Parău la Topchilâ ori la Marciuc. A fost o baltă unde se topea cânepa, 
pe proprietatea lu i  Marciuc. Acum este mâlită. 

433 .  Parău la Trii. Acelaşi cu Parău la Cabanâ. Se varsă în Huta. Este în 
parcela 3 .  Afluent pe stânga al Parăului Bercheza, la vest de Parău la Unu. 

434. Parău la Trocuţa lu Mihăl. A fost o trocuţă în care se punea sare pentru 
vânat. 

435 .  Parău la Turck. De la numele unui om, Vas i le Turac. 
436. Parău la Ţâgimi sau Parău Ţâgimilor. A fost o cătună mică de ţigani ,  

p lecaţi în 1 940 în Huta, adică în Voevodeasa. 
437. Parău la Ţâgani. Sunt acum ţigani .  Înainte se chema Parău Bisericii. 
438 .  Parău la Ţintirim. Acelaşi cu Parău la Rohdtcâ. Au fost îngropaţi nişte 

sectanţi . Numele Parău la Cimitir e mai nou. 

439. Parău la Ulfni. După porecla Uliu dată lu i  Constantin Senegeac şi 
fami l iei acestuia; stăteau la capătul pârâului .  

440. Parău la Unguru sau Parău Ungurului. 
44 1 .  Parău la Unsprăz�ci. Se varsă în Huta. Este în parcela 1 1 .  

442. Parău la Unu. După fosta parcelă silvică 1 .  Afluent pe stânga al 
Parăului Bercheza, la vest de satul Suceviţa. 

443 . Parău la Voin6vici. Numele mai nou al Parăului lui Ilie Fâşcu. 
444. Parău la Zahariuc. Numele mai nou al Parăului la Bodnarescu. De la 

numele lu i  Ion Zahariuc, care are casă acolo. Ş i :  Parău lu Zahariuc. 
445 . Parău la Zavoarâ. A fost un loc închis, să nu treacă vitele. 

446. Parău la Z(ci sau Parău la Scarâ. Este numele mai vechi .  

447. Parău la Zoricâ. De la numele lu i  Lazor Roti l iuc. 

448 .  Parău Leşcăilor. Era în apropiere fami l ia Ştefan Husariuc; erau poloni .  

449. Parău fu Arcmân. Acelaşi cu Parău la Ciungu Lupului. De la numele 
unui pădurar neamţ care avea acolo canton. 

450. Parău la Caciuc. Aici a avut un parchet de exploatat Gh. Tcaciuc. 

45 1 .  Parău lu Franţ. De la numele unui neamţ Franţ, care avea casă la gura 
pârâului .  

452. Parău Humi (Humii). Afluent pe stânga al Parăului Voivodeasa, 
aproape de confluenţa acestuia cu Parău Suceviţa. Vine din Padurea Petrişor. 

453. Parău fu Ilii Fâşcu. A fost un gospodar cu moară. 
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454. Parău lu Nimi. A fost un p ietrar Nani Rotar, din Marginea; conducea 
lucrări în piatră. 

455 .  Parău lu Sidor. Acelaşi cu Parău Mori. 

456. Parău Mesteacânului. Acelaşi cu Parău la Holmu. Este lângă Dealu 
Holm. Sunt mesteceni .  Afluent pe dreapta al Parăului Suceviţa, la vest de Padurea 
Ciutii. 

457. Parău Neagului. 
458.  Parău Negru. Afluent pe dreapta al Parăului Suceviţa, la sud de 

mănăstire. 

459. Parău Niclauşului sau Niculauşului. Acelaşi cu Parău la Banilevici. De 
la numele deah,J!u i .  

460. Parău Niculfnilor. Pe acest pârâu au  lucrat oameni din Poiana Micului. 
46 1 .  Parău Obârşia. Este capătul Parăului Mărului. 
462. Parău Pa/tin. Creşteau paltin i la gura pârâului .  Afluent pe stânga al 

Parăului Bercheza, în marginea satului  Suceviţa. 

463 . Parău Petriş6r. Afluent pe stânga al Parăului Voivodeasa, în apropiere 
de Parău Humii şi aproape paralel cu acesta. Izvorăşte din Padurea Petrişor. 

464. Parău Petrfnilor. Acelaşi cu Parău la Samoilâ. De la fami l ia Petrea. 

465 . Parău Porcarii (Porcăriei). 

466. Parău Priluci (Prelucii). Se varsă în Suceviţa. Sunt goluri la izvorul 
pârâu lu i .  

467.  Parău Prisl6pu Mari. Vine din Prislopu Mare. Afluent pe stânga al  
Parăului Mărului, între Prislopu Mic şi La Coveţ. 

468. Parău Prisl6pu Mic. Afluent pe stânga al Parăului Mărului în sudul 
hotarului  satulu i  Suceviţa. 

469. Parău Putur6su. 
470. Parău Ratari şi Parău Rotariului. " . . .  am auzât câ acolo locui� un 

rotari". Afluent pe stânga al Suceviţei, la confluenţa d intre Varniţa şi lmaş�1i. 

47 1 .  Parău Rlisca. Îşi are izvoarele în vestul hotarului ,  aproape de hotarul 
satelor Putna şi Moldoviţa. Împreună cu Apa Mărului şi Apa Dragoşânului, 
formează Apa Suceviţâ. 

472. Parău Rlisca Veche. Afluent pe stânga al Parăului Rusca. Izvorăşte din 
locul numit La Casuţâ şi trece pe la est de stânca La Chiatrâ. 

473 . Parău Scurtu. La sud-est de satu l Suceviţa, în hotar cu satul Marginea. 
474. Parău Stâni. Afluent pe dreapta al J>arău/ui Şoarecului, în dreptul 

locu lui La To/oci. V i ne d i n  hotarul satu l u i  Marginea. 
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475. Parău Şapiroai (Şapiroaiei). Era o femeie cu numele Aniţa Şapir. 
476. Parău Şarparii sau Şerparii (Şerpăriei). Sunt mulţi şerpi .  

477. Parău Şcarp6s. Acelaşi cu Parău la Banilevici. "Are şcarpuri man, 
rupe malurile" . Şcarp înseamnă "surpătură" . 

478. Parău Târşâci6ri. După numele poien i i .  

479. Parău Tocili (Toci/ei). Afluent pe dreapta a l  Parăului Şoarecului. 
480. Parău Ungurului sau Parău la Unguru. Afluent pe stânga al Parăului 

Suceviţa, între Arşâţa şi Dâmb uri la Simion ori La Sastrioarâ. 

48 1 .  Parfili din Fundoai. Capătul Parăului Dragoşân. 

482. Parfili la Casuţâ. 
483 . Padurea Bercheza sau (numai) Bercheza. 
484. Padurea Dragoşânului sau (numai) Dragoşânu. 
485 . Padurea Husăului sau (numai) Husău (bisi labic sau trisi labic). 
486. Padurea Huţâ sau Voivodeasa. 
487. Padurea Neagului sau (numai) Neagu. 
488. Padurea Niclauşului sau (numai) Niclauş. 
489. Padurea Paltinului sau (numai) Pa/tinu. 
490. Padurea Petriş6r, în Voevodeasa, în hotarul de nord-est al satu lui ,  în 

vecinătatea hotarului  cu Marginea. 
49 1 .  Padurea Pietroasa. În nordul comunei Suceviţa, în hotar cu satul 

Horodnic şi cu satul Gălăneşt i .  
492. Padurea Pungarati sau Pungaraţ. Între sud-vestul satului Voevodeasa 

şi nordul satu lui Suceviţa, la izvoarele Parăului Rotar. 
493 . Padurea Suceviţâ sau Suceviţa. 
494. Pi Apâ la Chetri. Se mai numeşte Apa Şoarecului. Vine de la Pietrile 

Muierii. 
495 .  Pi Arşâţâ sau Dealu Arşâţâ. Vine de la numele poieni i ;  "este în faţa 

soarelui, adică la miazăzi" . 

496. Pici6ru Alghini (Cic6ru Algini). La vest de Parău Rotar. 

497. Pici6ru Dragoşânului (Cic6ru -; Kic6ru -; Kis6ru -). La sud de La 
Sacaturâ. 

498. Pici6ru Fagetului (Cic6ru Fazetului; Kic6ru -; Kis6ru -) sau Capâtu 
Piciorului. 

499. Pici6ru Frasânului (peste tot picior se pronunţă ca la nr. 496, 497, 498). 

500. Pici6ru Pârlituri (- Pârliturei). 
50 1 .  Pi Dâmb la Bujan6schi. Între Toloaca Iftimoai (- Iftimoaiei) şi Furcoi. 
502 .  Pi lJâmh la Lut Roşu. Între Parâu lu Fran( şi l'arău IJ.;1milur. 
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503 .  Pi Dâmb la Moiilâ sau (şi) La Moyi/â. 
504. Pi Dâmb la Sacaturâ. Între Gura Ruşti şi Gura Dragoşânului. 
505 .  Pi Dâmb la Sâniu6n Vatamaniuc. 
506. Pi Dâmb la Zneamân. În vârfu l  Dealului Zneamânu. 
507. Pietrile Muieri (Muierii). Vezi nr. 494. 

508.  Pi Podirfnci. Este un podireu deasupra unei coaste. 
509. Pi Prund la Caciuc. 
5 1  O. Pârlitura sau Dealu Pârlituri sau Coasta Pârlituri. 
5 1 1 .  Plaiu Chetroasa. 
5 1 2. Plaiu Ciungilor. 
5 1 3 .  Plaiu Ciungituri (Ciungi/urii). 
5 1 4 . Plaiu Ciungu şi Plaiu Ciungu Lupului. 
5 1 5 . Plaiu Cruci. La crucea drumuri lor. 
5 1 6. Plaiu Fataciuni (Fataciunii). 
5 1 7 . Plaiu Haciungului. 
5 1 8 . Plaiu la Câmpuri. 
5 1 9. Pluiu la Damaşchin sau - la Damaschin. Pe partea de jos a Plaiului Mare. 
520. Plaiu Mfsâlor. 
52 1 .  Pliziu Mari. 
522. Plaiu Mic. 
523 . Plaiu Opcini Mari. 
524. Plaiu Plopchişului. 
525 .  Plaiu Prisl6pului Mic. 
526. Plaiu Pungarăţâ. 
527. Plaiu Săcrieşului. 
528.  Plaiuţu. Un plai m ic. 

529. P6du Chiraşfnilor. Peste Parău Dragoşân, aproape de gura acestuia. 
530.  P6du Frasânului. Peste Suceviţa, în dreptul Parăului Frasân. 
53 1 .  P6du Huţâ. Peste Parău Huta. 
532.  P6du la Boghian. Pe Bercheza, în gura Parăului la Marta. 
533 .  P6du la Bujdei. Peste Parău la Brusâni. 
534. P6du la Caciuc. La capătul rampei La Caciuc. 
535 .  P6du La Casuţâ. În Poiana Casuţâ. 
5 3 6 .  Pudu la Cimitir. Peste Parău Prilucii. 
537 .  P6du la Carbunoaica. 

"53 R .  Pâdu la Ciun�iturâ. Peste Rusca. 
539 .  P6du la Damaschin. Peste Suceviţa, în dreptul Behnii Damaschlnului. 

540. P6du la Drumu Putni. Peste Voevodeasa, la gura Parăului Putnei. 
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54 1 .  Podu la Fabricâ. În Gura Huţâ. Acelaşi cu Podu la Poieni. 
542. Podu Gura Ruşti. Peste Suceviţa. 
543 . Podu la Hulparia lu Benu. Peste Dragoşân. 

544. Podu la Jchimfni. Şi : Podu la Neagu. 
545.  Podu la Manastiri. 
546. Podu la Neagu. La gura Parăului Neagu. Şi :  Podu la Jchimfni. 
547. Podu la Opt. Pe Bercheza, în gura Parăului la Opt. 
548. Podu la Parău Boului. 
549. Podu la Parău la Obzăşcinci. Peste Suceviţa. 
550 .  Podu la Patru-ş-Nouâ. Peste Parău Rusca, aproape de gura Parăului la 

Scarâ. 
55 1 .  Podu la Piatrâ (- la Chiatrâ). În dreptul Pietrei Dragoşânului. 
552.  Podu la Poieni. Vezi Podu la Fabrică. 
553 .  Podu la Popeşti. Peste Suceviţa, în dreptul Poienii la Cruce. 
554. Podul /a Prislopu Mari. Peste Suceviţa, în gura Prislopului Mare. 
555 .  Podu la Ţâgani. La gura Parăului la Ţâgani, pe Voivodeasa. 
556. Podu Mesteacânului. Peste Parău Mesteacânului. 
557.  Podu Paltinului. Peste Parău Bercheza, la gura Parăului Pa/tin. 

558. Podu Voivod�â. Acelaşi cu Podu Huţâ. La intersecţia cu Drumu de pe Vale. 
559.  Poiana Casuţâ. 
560. Poiana Buiecilor. La sud de Dealu Negru şi la nord de Stâncuţa. 
56 1 . Poiana Ciuti (- Ciutei). La vest de Poiana Ciungi şi la  sud de Parău 

Suceviţa. 
562. Poiana Corbulai (- Corbuloaiei). 
563 .  Poiana Cruci (- Crucii). În vestul hotarului, la vest de locul numit 

Câmpuri, între Dea/u Corbulai şi Poiana Hopileanca, în hotar cu Putna. 

564. Poiana Ciungi/ar. La izvoarele Parăului Negru. 
565 .  Poiima Ciungu Lupului. 
566. Poiana di la Chiatrâ. 

567. Poiana din Picior (Cicor etc.). 
568.  Poiana Furcoiului. 
569. Poiana Frasin. Între Parău Husău Mare şi Parău Husău Mic. 
570. Poiana Haciungu Mic. Pe vârful dealului .  În nord-vestu l comunei, la nord 

de Haciungu Mare şi Piatra Mare. De aici izvorăşte un atluent al Parăului la Opt. 
57 1 .  Poiana Haciungu Mari. La vest de Haciungu Mic. 
572. Poiana Hopileanca. La sud de Poiana Crucii, în hotar cu Putna. 
573 .  Poiana Husăului. 
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574. Poi(ma lmaşţ!1ilor. Pe Parău Miclauş. 

575 .  Poiana în Parţţ!1i. La nord de La Cotfţâ ş i  la sud de La Sâh�1be. Vezi 
nr. 234. 

576. Poiana Lungâ. La sud de Parău Voivodeasa, între Parău La Opspr�ci şi 
Parău La Douăzeci şi Patru. 

577. Poiana (di) la Bari(râ. Aceeaşi cu Poiana la Cazimirţchi, Poiana la 
Rohatcâ. 

578. Poiana la Casâ. Este la gura Parăului la Casâ, pe Dragoşân. 
579. Poiana la Casuţâ. 
580.  Poiana la Cazimirţchi. Vezi nr. 577. La gura Parăului la Ulmi. 
5 8 1 .  Poiana la Cinci. În nordul Parăului Voivodecisa, la sud de Haciungu Mic. 
582.  Poiana la Ciungiturâ ş i  Poieniţa la Ciungiturâ. 
583 .  Poiana la Cruci (la Cruce). 
584. Poiana la Fântâniţâ. Lângă Parău Damaschinului. 
585 .  Poiana la Foca sau Pre/Uca la.F6ca. 
586.  Poicma la Rohatcâ. A fost o rohatcă, o barieră. Vezi nr. 577, 580 .  

587. Poiana la Sastrioarâ. De la numele Sahastrioară, diminutiv al lu i  
sahastrie. 

588 .  Poiana la Stog. 
589. Poiana la sau sub Şărpării sau Poiana Sarparii. 
590. Poiana la Târşâci6ri. 
59 1 .  Poiana la Trii. 
592. Poiana Mărului. Parţial împădurită. 

593 . Poiana M(.sâlor Mici şi Poiana M(sâlor Mari. 
594. Poiana Ovăsului. Creştea ovăs sălbatic. Este parţial împădurită. La 

sud-vest de hotarul satului  Suceviţa, în partea de sud a satului ,  în vecinătatea 
satului  Vatra-Moldoviţe i .  

595.  Poiana Pârlituri (Pârliturii). 
596. Poiana Prisl6pului. Pe Prislopu Mic, la vârf. În sudul hotarului  satului  

Suceviţa, în hotar cu satul Frumosu. 
597. Poiana Pungarati sau Pangarati sau Pangarăţâ. Pe vârf. 

598. Poiana Ruschi. Jumătate din Poiana Ursului. 
599. Poiana Stânişoari (Stânişoarei). La sud de Piatra 1 Chiatra Mare, în 

hotar cu Putna. 

600. Pui/ma Stiub pilor şi  Poianu la Stiub(fi. În vârful Dealului Arşâţa. La 
sud de Poiana Ciungi şi Ia nord de Parău Şoarecului. 

60 1 .  Poiuna Târşâci6ri. Creşteau molizi cioturoşi (la Moldov i ţa, Frurnosu, 

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



29 Toponimia comunei Suceviţa 1 33 

se spune târş - sg. şi pl .  - la arborii cioturoşi). În sud-estul hotarului satului 
Suceviţa, în vecinătatea satului Mănăstirea Humorului .  

602. Poiima Ursului. La sud de Poiana Hopileanca, la vest de izvoarele 
Parăului Rusca, în hotar cu Putna şi Moldoviţa. 

603. Poienile Ciungituri. Azi ocupate de drumul naţional. 
604. Poieniţa la Ciungiturâ. 
605 . Porcaria. Este o poiană în care se scaldă porcii (mistreţii ŞI porcu 

domestici). 

606. Pre!Uca Buiacului sau Preluca Bui(cilor. 
607. Pre!Uca la Cireş. 
608. Pre!Uca lu Foca. 
609. Preluca Neagului. 
6 1  O.  Pre!Uca la Iuon. Aceeaşi cu Preluca la Cireş. 
6 1 1 .  Prundu Berchezului. Între craci i  apei .  
6 1 2 . Prundu di la Primarii. Este prundul din faţa primăriei. 

6 1 3 .  Prim du Ichimfnilor. 
6 1 4 .  Prundu la Moarâ. 
6 1 5 .  Prundu la Voinovici. 
6 1 6 . Puturosu. Un glod de unde începe să şerpuiască un parau; este în 

Sărărie "loc sărat". În cantonul Dragoşân, la obârşia pârâului Puturosu. 
6 1 7 . Sac a tura. Se pare că terenul era sterp; acum este ferti 1, dar pe alocuri 

creşte doar o iarbă puţin păscută de animale. Nu sunt izvoare. 
6 1 8 . Sesia Şcolii. În nord-estul comunei, între Parău Voivodeasa şi Parău 

Suceviţa, la vest de confluenţa acestora. 

6 1 9 . Sâh�1bea Popi sau Groapa Popi (- Popii). 
620. Stâna lu Brăilean. Este în parcela 6, în Voevodeasa. 

62 1 .  Stâncitţa. La sud de Poiana Bui(cilor. 
622. Stâncile lu Antip. Între Dealu Cârşmei, la est, şi La Moară sau Ia 

Niclauş, la vest. 
623 . Suceviţa şi Suseviţa. Pădure, pe ambele părţi ale Parăului Mărului. Şi 

Padurea Suseviţâ. 
624. Şăsu cea! (sai) Mari. 
625. Şăsu cea! Mari a Plaiului. 
626. Şcarpu la Voinovici. 
627. Şleagu B6icului. Între Arşâţa şi Ciungu Lupului. 
628. Şleagu la Boicu. Şi :  În Şleagitţ la Boicu. 
629. Şleagu la Boghian. 
630. Şleagu la Dr}i.�prq_ci. 
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63 1 .  Şleagu la Niclauş. Pe Dealu Niclauş, sub Poiana Ciungu Lupului. 
632. Şleagu la Ruş. Pe Drumu Ruşâlor, Ia m ij loc. 
633 .  Şleagu la Unsprăz�ci. 

634. Şleagu la Zfci. 
635 .  Şleaguţu la Ghervase. Între Groapa Ţâganilor şi Vârju Mestecăniş. 
636. Şoaricu. Curs de apă, în hotar cu Marginea. 
637. Tarniţa Arşâţâ. 
638 .  Tarniţa la Cioata fu Mihalachi. Ş i :  Tarniţa la Opt. De la numele lui 

Mihalachi Hrehorciuc. 

639. Tarniţa la Opt. Vezi nr. 63 8. După numele amenajamentului  mai vechi .  
640. Tarniţa la Pungrati (Pangarati, Pungarati). 
64 1 .  Târguş6r. Vezi Parău la Târguş6r. Loc de popas. 
642. Târşici6ri (Târşâciorii). Vezi : Poiana la Târşâciori, Poiana Târşâciori. 
643 . To/oaca Ciuli (Ciutii). Între Parău Mesteacânului şi Parău Stâncuţei. 
644. Toloaca Hiristeului. Parte din imaşul Miclauşului, în aval .  
645. Toloaca Iftinoai (Jftinoaiei). Parte din imaşul Suceviţei, între Furcoi şi 

Parău Paltinului, la nord de Parău Bercheza, în vestu l satu lui Suceviţa. 
646. Toloaca la Gaiţâ. Aceeaşi cu Toloaca Naruiturii. 
647. To/oaca la Humarii. Aceeaşi cu Toloaca la Voinovici. Între Parău 

Mori/ar şi Parău la Bahna lui Ilii, deasupra Apei Suceviţei. 
648. Toloaca lu !6cli. La vest de Parău Rotar, în nordul satu lui Suceviţa.  
649. Toloaca lu Toaderi. La nord de Naruiturâ şi la sud de La Mustereţe. 
650. Toloaca Truli (Trulii). Parte din Imaşu Niclauşului 1 Miclauşului; se 

mai spune în Toloacâ la Trufa. Se numea mai demult Dea/u Troahni. 
65 1 .  To/6ci/e Dragoşânului. La sud de satul Suceviţa şi la nord de Parău 

Dragoşân. 
652. Tolocuţa Ştefanoai (Stefănoaiei) .  La nord de satul Suceviţa ş i  la sud de 

Coasta La Făget. 
653 .  Topchila lu Marciuc. 
654. Trii Movile. Proprietatea Fondului  Bisericesc se hotăra cu movi le de 

piatră. 
655.  Tunelu din Izvor. 
656. Ţântirimu Cailor. În Voevodeasa. 
657.  Ţufleica. Este un deal ascuţit ca u n  ţâu. 

65 8 .  lfrsuaia Mare. Lângii Ursoaia Micii, la sud de Poiana Ştiubeie, în 

hotaru l satu lui  Marginea. 

659. Vadu la Caciuc. Era înai nte de a se face podu l .  Acum: Pudu la Caciuc. 
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660. Valea Şoarecului. În hotar cu Marginea, la sud de Parău Şoarecului. 
66 1 .  Varniţâ. Sunt: Parău la Varniţâ, numit şi Parău Ţâganilor, ş i  Dealu la 

Varniţâ. 
662. Vârvu Damaşchinului. 
663 . Vârvu Imaşului. La vest de Dealu Zneamân, la est de mănăstire ş i  la sud 

de sat. 
664. Vârvu la Socarii. Erau soei mulţi .  Au dispărut. 
665 . Vârvu Plaiului. 
666. Voivodeasa. Legenda spune că pe aici a trecut Ştefan cel Mare la Putna. 

Acum:  sat, pârâu şi pădure. 
667. Zneamân. Vezi Dealu Zneamânului. 

Entopice din comuna Suceviţa 

Termenul entopic este foarte cuprinzător şi se referă la numele comune (sau 
derivate ale acestora) prin care sunt denumite forme de rel ief, albii de râuri, păduri, 
crescături pe trupul copaci lor, bolovani etc. Se folosesc următoarele abrevieri :  d .  = 
despre; dim. = diminutiv. 

Adapatoare, -6ri - s.f. = locul dintr-o apă curgătoare unde se adapă, de 
obicei, v itele; izvor a cărui apă se scurge într-un trunchi de copac scobit, folosit 
pentru adăpatul vitelor. 

Adânc - adj . = (pârâu sau râu) cu albia intrată mult în pământ. Ş i :  înfundat, 
săpat. 

Adâncitură, -uri - s.f. = loc mai adâncit. Ş i :  b6rtă, pl .  borţ; gârlă; groapă, 
pl. gropchi; hadău, - uri; loc scufundat; vale, pl. văii; viroagă, pl .  vir6gi. 

Adus - adj .  = (d. dealuri) l in .  
Adusă - adj . = (d .  apă) l ină. 

Apă grf =  fâşia din mij locul apei, unde curgerea este mai repede. Ş i :  inima 
apei, puterea apei, strungu apei, toiu apei. 

Arsură, -uri - s .f. = pădure care a ars cu totu l .  

Arşiţă, arşi{ - s .f. = pădure arsă, incendiată; câmp cu  iarba arsă. 

Arşâcioară, -oare - s .f. = Dim. al lu i  arşâţă. 
Aşâzatură, -uri - s.f. = pârâu sau vale care are gura largă şi malurile în pantă 

dulce. 

Bahnă, b�1mi - s .f. = apă stătătoare cu marginea mocirloasă; sunt şi b�1mi 
care nu au scurgere. 

Baltă, bălţ - s.f. = crac de râu sau gârlă împotmolită la un capăt, cu apă 
l iniştită. Ş i :  băltoagă. 

Baltă cotoasă = apă stătăoare în formă încovoiată. 
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Baltă mocirlită = apă stătătoare cu o culoare aparte. 

Băltoagă, bălt6gi - s .f. = vezi baltă. Şi :  băltoacă, băltoci. 

Belitură, -uri - s.f. = "când se coj�u copaci i  după ce se tăi�u". 

32 

Berb(c, berb(ci - s.m. = val mare, cu creste înspumate, care apare când 
creşte apa. 

Bâlbâi, bdlbâie - vb. = (d. izvor) a face zgomot printre pietre, a murmura. 

Bitcă, bilci - s .f. = deal de formă ovală, ca un ou. 

Boci/fă, -e - s.f. = umflătură în partea de m ij loc a unei stânci .  Ş i :  

mazanaie, -ii. 
Bob�că, bobeci - s.f. = ridicătură rotunj ită de pe culmea unui deal ; un deal 

mai mic peste unul mai mare. Ş i :  bobeică. 
Bobeică, bobeici - s.f. = vârf de deal în formă rotundă; "i se spune aşa şi 

unei gropi adânci şi rotunde". 
Bolboană, -e - s .f. = loc adânc d intr-o apă curgătoare, cu vârtej ascuns. 
Ba/bon, -oane - s.n. = scobitură făcută în pământ de apă, de la izvor şi până 

la vărsare; scobitură în partea de jos a unei cascade, unde fierbe apa şi se învârte. 

"Este mai m ică decât că/darea şi este în prund''. Ş i :  cavată, ştia/bon. 
Bolbonarie, fără pl .  - s.f. = locul unde sunt mai multe bolboane apropiate. 
Balohcin, -i - s.m. = piatră mare din albia unui râu sau pârâu, pe care apa o 

acoperă foarte puţin; stâncă de formă rotundă, netedă, fără colţuri .  
Bolohanos - adj . = (d.  un pârâu) cu puţină apă şi cu multe pietre în albie; 

(d. un loc) cu multă piatră pe culme. Şi: chiatros, stâncos, stâncuros. 

Bordei, -fii - s .n .  = adăpostul tâlharilor în munte. 

Bortă, borţ - s .f. = scobitură m ică făcută în mal; loc mai adâncit. Ş i :  

adâncitură, gaură, girlă, groapă, hadiu, loc scufundat, vale, viroagă. 
B6rta vântului = locul deschis între două dealuri, unde se face curent mare. 

Brusină, -!ni - s.f. = pârâu cu apa de culoare roşcată. ,,Brusâni este o 
denumire veche şi indică locuri în care există izvoare roşcate, care conţin ape 
feruginoase, cu oxizi de fier" (Stelian Cazacu, scrisoare din 20 mai 200 1 ). 

Brusturiie şi brusturăriie, -ii - s.f. = loc cu mulţi brusturi . 

Bubă, -e - s .f.= umflătură care apare pe trupul copaci lor. 
Buba dealului = deal mai mic, de formă rotunj ită, care se ridică din coasta 

unui deal mai mare. Ş i :  gâlcă, gruieţ. 
Bub6s - adj . = copac cu umflături pe trup. 
Bulbuitură, -uri - s.f. = zgomotul izvorului, al apei .  
Bursucăriie, -ii - s.f. = loc unde sunt mulţi bursuci .  
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Ca/dari, -iri - s.f. = scobitura din partea de jos a unei cascade, unde fierbe 
apa şi se-nvârte; "este în piatră şi este mai mare". Ş i :  caldaruşă. 

Capchiţă de deal = deal în formă de căpiţă de fân. 

Cascadă, cascăfl - s.f. = locul unde un pârâu mare cade cu zgomot de la 
înălţime. Ş i :  duruitoare, huruitoare. 

Caldaruşă, -uş - s.f. = groapă mare de sub culmea dealului, deasupra 
obârşiei unui pârâu; "bortă în stâncă". 

Cazatură, -uri - s.f. = pădure cu copacii doborâţi de vânt. 

Cetini, cetinesc - vb. = a acoperi vatra de lemne cu cetină, pentru a se face 
cărbuni i .  

Ciritel, -ei - s .m. = loc cu multe tufe; "nu sânt dezvoltaţ". 

Ciobacă, ciobfci - s.f. = (vechi) luntre mică scobită într-un trunchi .  

Ciorpac, -aci - s .m. = arbore rău crescut (sau accidentat), închircit. 
Ciung, -gi - s .m.  = copac care nu mai are sevă. 

Ciurgifu, -fii - s .n .  = latoc, jgheab. 

Ciungi, ciungesc - vb. = a  seciuf; "a tăia coaja copaci lor de jur împrej ur". 

Ciungitură, -uri - s.f. = loc din pădure cu copaci uscaţi. 
Ciurăitoare, -6ri - s .f. = căderea unui pârâiaş sau a unui izvor; var. 

ciuruitoare. Şi :  şiput. 
Ciurlă, -e - s. f. = copac caruta i s-au tăiat sau t-au fost rupte vârful şi 

crengi le. Şi : costoroabă. 
C/adă, clăfl- s.f. = lemn căzut, care a intrat în putrefacţie. Ş i :  co/oadă (pl .  

colo fi). 
C/Gie, clăi - s.f. = stâncă asemănătoare cu un stog de fân. 
Coc/au, coclauri - s.n. = deal înalt, cu multe vârfuri, greu de mers pe e l .  

Coloadă, co/6zi/co/6fl- s.f. = arbore căzut şi putrezit. Ş i :  cladă. 
Colţuroasă - adj . = (stâncă) cu multe colţuri . 

Colţuri - s.n. ,  pl .  = bucăţi de stâncă, scurte şi înguste, care ies în afară din 
coastele abrupte ale munţi lor. 

Corhană, -ăni - s.f. = coastă de deal cu încl inare foarte mare; coastă foarte 
greu de urcat, pl ină de râpi şi de pietre, cu o pădure încâlcită; partea abruptă a unei 
coaste, unde pământul s-a surpat. Ş i :  hrapă, jâdoyină, tiharaie. 

Corhan6s - adj . ,  în expr. loc corhanos; vezi corhană. 
Costoroabă, -e - s .f. = copac căru ia i s-au tăiat sau i-au fost rupte vârful şi 

crengile. Şi :  ciurlă. 
Cost6s - adj ., în expr. loc cost6s = coastă de deal cu încl inare foarte mare; 

"(loc) cu pietre, cu bolovani". Ş i :  loc pant6s, loc prava/atic. 
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Coşcovă -e - s.f. = scobitură mai mică făcută în mal; rădăcini le amestecate 
cu pământ, care plutesc pe apă. 

Cotlon, -oane - s.n.  = scobitură mică făcută în mal; scobitură în adâncul 
muntelui,  unde pot încăpea mai mulţi oameni.  

Covată, cowiţ - s.f. = "un bolbon, o scobitură de apă într-un cot, Ia o cădere". 
Ş i :  ba/bon. 

mare. 
Crac, craci - s.m. = partea unei ape curgătoare care se desface din albia cea 

Cracuţ şi cracuţă, diminutive de la crac. 
Culmatată - adj . = (d. o bahnă) mâl ită. 
Cursoare, -ori - s .f. = ploaie mai îndelungată; "apă mare": O fost o ploaie 

mare şi vine cursoare mare pe parău. 
Cursu api = firul sau panglica unei ape curgătoare : Pe cursu api la deal/la 

vale. 
Cursură, -uri - s .f. = curs de apă care apare, mai ales primăvara şi toamna, în 

scobiturile de pe coastele dealurilor sau munţi lor. Ş i :  haugaş. 
Dărmătură, -uri - s.f. = grămadă de n isip, pietriş, pământ de Ia poalele unei 

coaste care s-a năruit. Şi: grămadă. 
Dărâmătură, -uri - s.f. = pădure cu copaci doborâţi de vânt. 
Dinte de deal = stâncă ascuţită ieşită d intr-un deal. 
Dizghina, sâ dizghină - vb. = (d. apă) a se despărţi în gârle sau craci :  Apa s-o 

dizginat. 

Dizghinari, -iri - s .f. = locul unde apa se desface în gârle sau craci .  
Dâmb, -uri - s.n.  = ridicătură de teren mai mică decât dealul ;  ridicătură de 

pământ, de formă rotunj ită, la marginea unei lunci; orice ridicătură mică; ridicătură 
de teren de formă alungită, la marginea unei lunci ; loc mai ridicat între două locuri 
sau bălţi apropiate; malul de jos, care intră adânc în albia râului ş i  pe care îl 
ocoleşte apa; ieş itură rotunj ită, nu prea mare, pe coasta unui deal. 

Dâmbos - adj . = (loc) cu multe dâmburi. 
Dâmbu!fiţ şi dâmbUţ, diminutive ale lui dâmb. 
Dâmburoasă - adj .  = (d.  deal) cu culme boltită ca o cocoaşă. 
Doagă, doage - s.f. = "marginea arborelui de la iescari". Vezi: iescari. 
Doborâtură, -uri - s.f. = pădure cu copaci doborâţi de vânt. 
Duraitoare, -ori - s.f. = locul unde apa este strânsă de doi pereţi de stâncă, 

printre care trece cu zgomot mare. 
Duruitoare, -ori - s.f. Vezi : cascadă, huruitoare. 
Fund, -uri - s.n.  = locul mai sus de izvor, unde se zice că se înfundă valea: 

Fundu parăului. 
Furcă (pluralul nu se foloseşte) - s.f. = locul unde se întâlnesc mai multe 

pâraie. 
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Furci/ură, -uri - s.f. = locul unde o apă se desface în gârle sau în craci. 

Gaură, -uri - s .f. = loc mai adâncit. Ş i :  adâncitură, b6rtă, gârlă, groapă, loc 
scufundat, vale (cu p l .  văii), viroagă. 

Gavanoasă - adj . = (d. o stâncă) cu gavan. 

Genunchi, -uri - s.n. = stâncă ce înaintează adânc în albia apei, într-o parte a ei .  

Ghibă, ghibi - s .f. = culme de deal boltită, ca o cocoaşă. Gh ibă se mai zice şi 
la copac şi la om. 

Ghib6s, -oasă - adj . = (d. un deal) cu o culme boltită, ca o cocoaşă. 

GO!că, gOlei - s.f. = umflătură pe trupul copacilor; un deal mai mic, de formă 

rotunj ită, care se ridică din coasta unui deal mai mare. Ş i :  buba dealului, gruieţ. 
Gâlc6s - adj . = (d. copaci) cu umflături pe trup. Ş i :  gâlm6s. 

GO!mă, -e - s.f. = umflătură pe trupul copaci lor. 
Gâlm6s - adj . = (d. copaci) cu umflături pe trup.Şi :  gâlc6s. 

Girlă, -e - s .f. = loc mai adâncit. Vezi adâncitură, b6rtă, gaură ş.a. 
Gât, -uri - s.n. = locul unde apa este mai îngustă. Punim o punti la gâtu api. 

Gitu api = "loc strâmt între belţ ori pe o apă curgătoare". 

Gâtoasă - adj . = (d. apă), în expr. apâ gâtuasă = apă care din loc în loc se 
strâmtează şi se pot face punţi. 

Gâtuitură de apă = locul unde albia unei ape curgătoare este strânsă mult de 
munţi sau de dealuri . Şi: strâmtură. 

Gâtuţ, -uri - s .n .  = diminutiv al lu i  gât. 
Glod, -uri - s .n .  = locul din pădure unde se adapă şi se scaldă animalele 

sălbatice. 

Gramadă, -e(f - s .f. = grămadă de nisip, pietriş, pământ de la poalele unei 
coaste care s-a năruit. Ş i :  dărmătură. 

Gropchilat - adj . = (loc) cu multe gropi .  Og6ru îi gropchilat şâ ţâni apâ. 
Grop6s - adj . = (loc) cu multe gropi .  

Groapă, grochi - s .f. = loc mai  adâncit. Ş i :  adâncitură, b6rtă, gârlă, gaură, 
haldău, loc scufundat, vale, viroagă. 

Gruieţ, -fţă - s.n.  = deal mai mic, de formă rotunj ită, care se ridică din 
coasta unui deal mai mare; vârf de deal uşor rotunj it; vârful  ascuţit al unui deal, 
mai mic decât o ţufleică. 

Grun(f. -uri - s .n .  = grămadă de bolovani mari şi de sfărâmături de stânci de 

la poalele unui munte. 

Grunfluroasă - adj . = (d. stânci) cu multe neregularităţi .  
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Hadifucă, -ifuci - s .f. = de obicei o groapă, o săpătură de apă (foarte rar se 
referă şi la lungime); adâncitură mare, de formă rotunj ită, cu malurile râpoase; apă 
stătătoare adâncă, dar de mică întindere (poate fi şi fără apă); scobitură adâncă şi 
alungită de pe coasta unui deal, cu malurile râpoase, făcută de şuvoaiele mari de 
ploaie; scobitură mică ş i  îngustă făcută de şiroaie pe coasta unui deal .  Ş i :  haugaş, 
hârt6p, parău, şanţ, ţurană. 

Hadăucuţă, -uţ - s.f. = diminutiv al lu i  hadăucă. 

Halifu, -fie - s .n .  = "un latoc pe care se scurge apa la moară; îi făcut din 
scânduri; pe e l  se pot da şi cartofii în beci"; "instalaţie pe care se dau lemnele 
(buşteni i) la vale". Ş i :  ulite. 

Harapust, fără pl .  - s.m. => "o plantă pe care o mânâncă oile, gânştile". Nu 
este în Dicţionar etnobotanic de Al. Borza. 

Haşcă, hăşti - s.f. = copac cu scorbură. 

Hale, hăţi - s .f. = construcţie folosită pentru a da butucii  la vale; ridicătură 
de pământ făcută ca să înalţe malul unei ape; dig de lemn sau de piatră, care apără 
(consol idează) malurile: tăti p6durili trebi sâ aibâ hăţ. 

Haţaş ş i  haiţaş, -uri - s .n .  = cărare făcută de oi, de v ite sau de animale 
sălbatice. Şi: haţoagă, haiţoagă. 

Haţoagă şi haiţoagă - s .f. Vezi haţaş, haiţaş. 
Haugaş, -şă - s .n .  = locul pe uride trece apa; o săpătură de apă, mai lungă sau 

mai scurtă (poate fi făcută şi de om). Ş i :  hadăucă, cursură. 

Hidă - adj . = (d. apă) tulbure, după ploi mari. 

H:fgă - s.f. = o  porţiune abruptă de teren. 
Hârt6p, hârt6chi - s .n .  = adâncitură mare, de formă rotunj ită, cu malurile 

înierbate; (pl.) încreţituri dese de pe coasta unui deal, ca nişte zbârcituri .  Ş i :  
zborşâturi, pământ zborşât. Vezi şi hadăucă. 

Hârtoapă, hârtoape - s.f. = vezi hârtop. 
Hârtop6s - adj . = (d. locuri , terenuri) cu hârtoape. 
Holburi, holbureşte - vb. = apa holbur�şte, face valuri. 
Holbur6s - adj . = (d. o culme de deal) încreţită, cu multe cocoaşe, asemenea 

monturilor de la mână. 
Holm, hoalme - s .n .  = (cuvântul nu se mai foloseşte, dar este cunoscut) 

umflătură care apare pe trupul copaci lor. 
Holmur6s - adj . = (d. copaci) cu umflături pe trup; care are bube, care nu are 

hrană suficientă şi rămâne ca un târş. 
Horaiţ, -uri - s .n .  = "loc unde bate tare vântul ,  pe deal sau jos". 
Hrapă, hrăpchi - s.f. = coastă care coboară drept ca un zid; coastă de deal cu 

încl inare foarte mare. Ş i :  corhană. 
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Hrapoasă - adj . = (d. ape) c u  maluri râpoase. Ş i : jâdoyină. 
Huci, -uri - s .n .  = pădure deasă şi încâlcită; pădure deasă, cu tufe, crescută în 

locul unei păduri arse. 
Hulpariie, -ii - s .f. = loc unde sunt multe vulpi; căsuţă de pândă într-un loc 

în care sunt multe vulpi .  
Humariie, -ii - s.f. = loc de unde se lua humă pentru butoaiele cu slatină. 

Huruitoare, -6ri - s .f. = vezi: cascadă, duruitoare. 
Hută, huţ - s .f. = fabrică de sticlă din cenuşă. 

Iaz, -uri - s.n. = "are peşte, altfel nu-i iaz" . 

Iescari - s.m. = arbore cu cioturi putregăioase; "arbore cu doagă, cu miezul 
compromis din cauza atacului unei ciuperci (apare numai la mol id)" . 

Jezâr, iezâri - s .n .  = "este şi mai adânc decât hadăuca şi are mâl; are 
suprafaţa mai mare; se îneacă vitele dacă intră aici". 

Iezi, se iezeşte - vb. = a se închide cursul apei şi a se aduna apă. 

lezâtură, -uri - s.f. = stăvi larul format pe râu 1 pârâu din bucăţi le mari de 
gheaţă. Ş i :  înfundătură. 

Imaş, -uri - s .n .  = loc lăsat anume să-I pască vitele (avea ceva pădure, spre 
deosebire de toloacă). 

Imaşăl, - r1i - s .n .  = diminutiv de la imaş. 

inima apei, vezi apă grf; fâşia din mij locu l  apei, care nu îngheaţă iarna şi 
unde curgerea ei este mai repede. Ş i :  puterea apei, toiu apei, strungu apei. 

lzlaz, izlază - s .n .  = loc de păşunat (pe lângă o apă curgătoare). Ş i :  
pascatoare, paşune, pri/6g, toloacă. 

Iz/, izfşti - vb. = vezi iezi. O izât multi lfmni, buştfni. Tăt ce întâlnfşti apa, 

izfşti. 
Izâtură, -uri - s .f. = ridicătură de nis ip, pietriş, lemne, de Ia gura unei ape, 

care o împiedică să se verse; apă care se înfundă din cauza vi ituri lor, nu mai poate 
să curgă şi se umple de bălţi; locul unde s-a scufundat pământul şi s-a umplut cu 
apă. Ş i :  mâlitură, prispă, răstoacă. 

Izâturică, -r1i - s .f. = diminutiv al lu i  izâtură. 
Împrăşchiitură, -uri - s.f. = locul unde apa scapă din strânsoarea dealului ş i  

se lărgeşte brusc. 

Împrişchi�. sâ-mprişchii - vb. = (despre apă) a se răspândi, a se întinde. 

Împânzătură de apă = locul unde apa unui râu sau pârâu se împrăştie, se 
pierde în gârlişoare mici .  

Împânzi, s-împânzfşti - vb. = (despre apă) a se răspândi. S-o-mpânzât apa. 
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Împreunare, -iri - s.f. = locul unde se  întâlnesc mai multe pâraie. Mai multi 

împreunări di par (zi. 
Înecaturâ, -uri - s.f. = vietate înecată în apă. 
Înfundat - adj . = (d. pâraie) cu albia intrată mult în pământ. Ş i :  adânc. 
Înjundatură, -uri - s.f. = vezi iezâtură, izâtură. 
Întâlnire, -iri - s.f. = locul unde se întâlnesc mai multe pâraie. 
Întri api = locul dintre gârle sau d intre craci i  unei ape. 
Întri craci = vezi întri api. 

Înturnucare, -iri - s.f. = locul unde se întâlnesc mai multe pâraie. 
Înturnuca, sâ înturnoacă - vb. = (despre pâraie) a se întâlni, a se aduna: 

Sâ-nturnoacă par(zli. 
Înţânată - adj . = (d. stânci) aplecată, care abia se ţine să nu cadă. 
Învârtitură de apă = locul unde apa se învârteşte, fără să fie adâncă. 
Jgheab, -uri - s .n .  = uluc. 
Jghiabuţ, -uri = diminutiv al lui jgheab. 
Jâdoyină (= jidovină), -ini - s .f. = apă cu maluri râpoase. Vezi :  hrapoasă; 

partea abruptă a unei coaste, unde s-a surpat pământul. Vezi corhană. 

Jtiatr6s - adj . = (d. pâraie) cu puţină apă şi cu multă piatră în albie. Vezi 
bolohan6s. 

Ketr6i, -oaie - s .n .  = vezi bolohan. 

Kicatură, -uri - s.f. = copac doborât, picat; pădure cu copaci i  dezrădăcinaţi, 
doborâţi de vânt. 

Kisc6s - adj . = ţinut cu mulţi munţi. Ş i :  muntos. 
Largu api = locul unde apa scapă din strânsoarea dealurilor şi se lărgeşte 

brusc. 
Lărgită - adj . = (porţiunea) în care apa este foarte lată. Vezi /ăţâtură. 
Lăţâtură, -uri - s.f. = vezi lărgită. 
Lemniţă, -iţ - s .f. = locul dintre ape sau din prund, pe care creşte o pădurice; 

bucata de pământ dintre o apă stătătoare formată dintr-o albie veche şi apa râului  
sau pârâului ;  plantă care creşte în golurile unui  râu (nu se foloseşte; este înaltă 
până Ia 1 m; n-o pasc vitele; consol idează terenul) .  

Lfspidi, /espiif - s.f. = piatră mare din albia unui râu, care rămâne mereu 

deasupra apei (are o suprafaţă p lană). 

Leurdă - s.f. = plantă care creşte la Parău la Leurda. Azi este puţină. 
Lom, -uri - s.n. = grămadă de crengi, de vreascuri, care rămân după tăierea 

sau curăţirea păduri i .  
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L6ză - s .f. = salcie căprească (Salix capreea). 
Lozuitură, -uri - s.f. = "seciuirea loziei, ca să dea drumul să crească la 

cealaltă pădure". 

Mal, -uri - s.n. = fâşie de pământ care înconjoară o apă stătătoare; fâşie de 
pământ de-a lungul unei ape curgătoare; "când îi mai mic îi mal, când îi mai înalt 
şi mai drept, abrupt, rezultat al unor surpături, îi şcarp". 

Maluţ, maluţâ - s .n .  = diminutiv al lu i  mal. 

Marginari, pl. marginifri - s.m. = "buşteni puşi pe marginea unui drum, ca să 

nu meargă lemnul la vale" . 
Marginit, în drum marginit = drum cu traverse de lemn, pe care se cară 

butuci i .  
Matcă, mătci - s.f. = scobitura făcută în pământ de la izvor până la vărsare. 

Ş i :  bolb6n, covată, ştiolb6n. 

Mazanaie, -ii - s .f. = umflătură pe trupul copacilor; umflătură în partea de 

mij loc a unei stânci .  

Miglă, -e - s.f. = grămadă: o izât apa o mâglâ di butuci. 
Mâl, -uri - s.n. = vezi iezâtură. 
Mâlişte - s.f. = loc acoperit cu nămol apas, rămas dintr-o baltă secată; 

nis ipul  amestecat cu pământ, care iese pe terenuri le agricole când vin ape mari .  

Mâlitură, -uri - s .f. = vezi dărmătură: nume al culturi lor astupate de ape. 

Mlaşniţă, mli/şniţ - s .f. = apă stătătoare l ipsită cu totul de scurgere. 
Mlaşniţă cu glod = apă stătătoare cu marginea mocirloasă. 

Mocirlă, mocirli - s .f. = pământ humos cu apă (se ia cu găleata şi se pune la 
răstoacă sau se foloseşte la spălat pe picioare, ca să se cureţe mai bine cu apă). 

Mocnftă - adj . = "(d. apă) care a stat mai mult; urât miros itoare". 

Mod1lcă, mod1/ci - s.f. = movilă de formă rotundă; umflătură pe trupul 
copaci lor. 

Modâlc6s - adj . = (d. copaci) cu umflături pe trup. 
Mogâldeaţă, mogâldeţ - s.f. = movilă de formă rotundă; movi lă pe coasta 

unui deal. 
Morman, -cine - s.n. = vezi dărmătură. 
Moghil6s - adj . = (d. locuri) cu multe movile. Ş i :  moyil6s. 
Moiilă, moiili - s.f. = ridicătură de pământ sau de pietre, făcută de oameni 

ca să însemne hotarul dintre proprietăţi le lor sau dintre sate; bucată de pământ din 
mij locu l unei ape stătătoare. Şi: mozilă. 

Mozili di hotar = rid icături de pământ sau de pietre, care marchează hotaru l .  
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Munte, munţ - s .n .  = "În Suceviţa nu sânt munţi, ci dealuri. Munţii sânt mai 
înalţi şi sânt de piatră" . 

Muntos - adj . = (ţinut) cu mulţi munţi . Ş i :  chiscos. 
Mustereţe = "Denumirea de mustereţe are următorul înţeles: în l imbajul  

local, l ichidul {:are se scurge din platforma de gunoi de grajd poartă numele de 
mustea/ă. Locul unde se adună musteala se numeşte mustereaţă ( loc cu l ichid ce 
musteşte). Probabi l  că denumirea La Mustereţe ind ică un teren mlăştinos, care 
musteşte de apă" (Stel ian Cazacu, scrisoare din 20 mai 2000 1 ) .  

Muşânoi, -oaie - s .n .  = m ică ridicătură de pământ făcută de cârtiţe, furnici .  
Şi :  muşunoi. 

Naruitură, -uri - s.f. = "o surpatură mai mare"; bucată de mal surpată în apă; 
pădure cu copacii doborâţi �e vânt. 

Năsâpoasă - adj . = (d. apă) cu mult nisip sau pietriş în albie. 

Obârşi1e, -şir - s .f. = locul de unde izvorăşte o apă (poate avea mai multe 
izvoare; cuprinde şi capătul apei) .  

Opcină, -ini - s .f. = culme care separă izvoarele a două ape: una dintre ele 
curge pe o parte de deal, iar alta pe cealaltă parte. 

Otăy{şte - s.f. = vezi otăyit. 
Otăyit (= otăvit) - adj . = (loc) pe care se face otavă. Ş i :  otăyişte. 
Palancă, în expr. a cădea palancă = a cădea la pământ: Padurea o cazut 

pal an că. 
Pancină, pifncini - s.f. = punte; lemn căzut şi rămas jos, nesecţionat "(nu se 

foloseşte, nu iese lemn de lucru)". 

Pariu, parfi - s .n .  = pârâu. 

Parţală, -a1i - s .f. = loc mare în m ij locul pădurii, fără copaci .  Ş i :  parţâcă. O 

bucată de teren delimitată, porţiune. Locul o fost împarţât în parţţ1i. 

Parţ:fcâ, parţţ1e - s.f. = vezi parţală. 
Pasca/oare, -ori - s .f. = loc de păşunat vitele. 
Pinten, -ni - s.m. = stâncă ce înaintează adânc în albia apei, într-o parte a ei. 
Picior di stâncă = piatră mare din albia unui râu, care rămâne mereu 

deasupra apei; este mai mare, mai înaltă. 
Pârlitură, -uri - s.f. = pădure care a ars. 
Pleasna vântului = firul cel mai puternic al vântulu i :  pin borta vântului vine 

pleasna vântului. 
Pleşug - adj .  = (deal) cu vârful  despădurit, pleşuv . 

Plinge - vb. = (d. o râpă) a lăcrăma, a p icura uşor, rar. 
Plopchiş, -uri - s .n .  = loc cu plopi .  
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Podirei - s .n .  = loc neted şi întins de pe coasta unui deal. Ş i :  podireu, -eie. 
Pojtke, -i - s.f. = aprobare: Am o poftiri pi chicaturi (= am o aprobare pentru 

copaci doborâţi). 
Pravalitură, -uri - s.f. = arbore doborât de vânt, de ploaie, de surpări; pădure 

cu copaci i  doborâţi de vânt. 
Prabuşâtură, -uri - s.f. = vezi dărmătură. 
Prag, -uri - s .n .  = loc unde apa râu lu i  coboară în trepte. 
Praguţ, -uri - s .n .  = diminutiv al lu i  prag. 
Prag6s - adj . = (loc) unde coasta dealului, care coboară domol,  se rupe 

de-odată şi coboară în pantă repede. 
Pragur6s - adj . = (d. partea vălurită a unei coaste de deal) cu ieşituri în 

forma unei brazde. 
Praviţu vântului = loc deschis şi întins, unde bate foarte tare vântul .  

Prelucă, -uei - s.f. = poiană mică, la  izvoarele ori pe maluri le pâraielor. 

Pril6g, priloage - s .n .  = loc de păşunat. 

Pripor şi pripur, -oare - s .n .  = coastă de deal cu înclinare foarte mare. 

Priporaş, -e - s .n .  = diminutiv de la pripor. 
Pripor6s - adj .  = (loc) cu încl inare mare. 

Proaşcă, proaşte - s .f. = izvor care aruncă apa în sus; buduroi la gura 
izvorului .  

Prohud, -uri - s.n .  = locul d intr-o apă curgătoare unde femeile spală ş i  
albesc rufe. 

Prisl6p, -oape - s .n .  = pas în formă de şa; loc de trecere la înălţime. 

Prispă, -e - s.f. = vezi izâtură, mâlitură, răstoacă. 

Prispuţă, prispur�1e - s.f. = diminutiv al lu i  prispă. 
Prund, -uri - s .n .  = "loc pe unde a curs apa"; "este de o parte şi de alta a 

vadului"; "se numeşte prund şi când e acoperit cu iarbă"; terenul dintre albia veche 
şi cea nouă; loc neted, îngust şi jos, de la marginea unei ape curgătoare. 

Prund6i, -oaie - s.n. = un loc cu bolovani mari pe prund sau pe teren. 

Puh6i, -oaie - s.n. = apa care se revarsă dintr-un râu sau pârâu umflat de 
ploi. Ş i :  tulbureală. 

Punte, punţ - s.f. = "arbore tăiat ori căzut, coj it şi lăsat pe loc nesecţionat": 
Lucrez în punţ. 

Putfria api = locul unde merge cea mai multă apă. Vezi ş 1 :  inima apei, 
strungu api. 

Rac, -uri - s .n .  = umflătură care apare pe trupul copaci lor. 
Rampă, rămpi - s .f. = loc amenajat de trecut peste apă. 
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Rastoacă, rast6ci - s.f. = apă care se înfundă din cauza vi ituri lor, nu mai 
poate să curgă ş i  se umple de bălţi (le face ş i  apa, dar şi omul).  

Rastoci, rastocesc - vb. = a  opri apa ş i  a-i face altă cale: if şâ rastocf apa. 
Ratezătură, -uri - s.f. = vârf de deal tăiat, retezat. 

Repegiune, -uni - s.f. = loc priporos. 

Repez{ repfdi - vb. = (d. o coastă încl inată, d.  un pripor) de pe care te poţi 

rostogl i uşor: .fii atent că repfdi pripuru eia/a. 
Repezâciune, -uni - s.f. = loc dintr-o apă l ină unde apa merge mai repede. 
Râdicatură di pomânt = orice formă de teren care se ridică deasupra 

pământului ,  mai mare sau mai mică. 
Râp6s - adj . = ( loc) cu râpe (mari sau multe). 

Sacatură, -uri - s.f. = apă stătătoare care a secat; aşa-i spunem şâ la 
pomântu care nu rodfşte. 

Sapat - adj. = (râu, pârâu) cu albia mult intrată în pământ. Vezi adânc, înfundat. 
Sapatură, -uri - s .f. = "o adâncitură făcută în albie". 
Sapatură di parău = "când vin apele mari, se pot face sapaturi". 
Sarită, -e - s .f. = locul unde se strânge apa care cade de pe roata mori i ;  "o 

prelungire a halăului  cu direcţie în afara roţi i". 
Scări - s.f., pl .  = locul unde apa râului coboară în trepte: apa sâ coboarâ pi scări. 
Sâhr1be - s.f. = s ih lă. 

Scoruş(! - s.n. = loc cu scoruşi. 
Seci, -uri - s.n. = pârâiaşul unde se aruncau sau se aruncă murdării le, gunoaiele: 

setiu îi la un loc niîmblat. 
Scobghitură, -uri - s.f. = scobitură mică făcută în mal. 
Sfeleruit - adj . = (d. un drum) cu traverse de lemn, pe care se cară butucii  din 

pădure. Şi :  şfeluit, ştraifuit, ştraivec, şchiruit. 
Sfârlac, -ace - s .n .  = izvor iute, în care se învârteşte apa. 
Sfârlă, -e - s.f. = "un părăuaş cu mai multe sfârle este cu o cădere mai mare, 

pe un teren stâncos; curge repede". 

Sfârli, în structura: sfârlfşti pfştili = "se învârteşte în locurile mai strâmte să 
poată trece". 

Sâhlă, -e - s.f. = pădure deasă şi încâlcită (se referă mai mult la răşinoase). 

Snidă, snifl- s.f. = pădure deasă şi încâlcită; pădurice deasă de tufe, crescută 
în locul unei păduri arse. 

Sorb, -uri - s .n .  = locul unde o apă curgătoare este "suptă" în pământ; loc 
adânc, cu vârtej ascuns, într-o apă stătătoare. 

Sterpăciune, -uni - s.f. = păşunea sterpelor. 
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Stdhcă, stânci - s.f. = p iatră mare din albia unui râu, care rămâne mereu 
deasupra apei.  

Stâncos - adj . = (loc) cu stânci, cu multă piatră pe culme. 
Stâncuros - adj . = vezi stâncos. 
Stai, -uri - s.n. = vezi stalavan. 
Stalawin, -i - s.m. = stâncă de formă netedă, rotundă, fără colţuri; bucată 

mare de gheaţă, adusă de apă primăvara. Ş i :  stai. 
Strâmtură, -uri - s.f. = locul unde albia unei ape curgătoare este strânsă mult 

de munţi sau de dealuri. 
Strâmturaasă - adj . = (apă) care curge printr-o albie strâmtă. 
Strungă, strungi - s.f. = vezi gât, strâmtură. 
Strungu api = "aici se poate face pod; este apa mai strâmtă"; "firul apei". 

Sturi, sturfşte - vb. = s-o sturit parău "a îngheţat apa şi s-a ridicat gheaţa 
afară"; s-a sturit izv6ru; s-a sturit râpa. 

Surpatură, -uri - s.f. = bucată de mal surpată în apă ("când este mai mică") .  
Şanţ, -uri - s .n .  = scobitură lungă făcută de apă în pământ, de la izvor până la 

vărsare. 
Şanţ adânc = scobitură adâncă şi alungită de pe coasta unui deal, cu maluri 

râpoase, făcută de şuvoaiele mari de ploaie. 
Şarpariie, -ii - s.f. = loc cu mulţi şerpi .  

Şă(!ătură, -uri - s.f. = loc unde s-a lăsat pământul şi s-a umplut cu  apă. 
Şcarp, -uri - s.n.  = mal mai înalt şi abrupt al unui pârâu, rezultat al 

surpări lor. Şcarpu râpi este marginea de sus a unei râpi, locul de unde începe râpa. 

Şcarpu/eţ, -fţă - s .n .  = diminutiv al tui  şcarp. 
Şcarpos - adj . = (loc) cu maluri râpoase. 
Şcarpaasă, în: baltă şcarpaasă = baltă înconjurată de mal înalt. 

Şcărpui, se şcarpuifşte - vb. = "a se surpa pământul sau piatra din cauza 
apelor sau din cauza umidităţii" . S-a şcarpuit malu. 

Şcarpuit - adj . = (loc) surpat, năruit. 
Şcorbură, -uri - s.f. = scobitură mică făcută în mal. 
Şcrobghiţă, şcr6bghiţ - s.f. = "un copac trăsnit; aşchie dintr-un astfel de copac". 
Şcrabghiţos - adj . = (d. un copac) trăsnit, din care se desfac aşchi i .  
Şfeler, -e - s .n .  = drumul  pe unde merge trenul (termen vechi). 
Ştrică, ştrici - s.f. = vezi şfeler. 
Şfaara api, vezi ş i :  inima api, strungu api, taiu api, vâna api. 
Şforac, -uri - s.n. = scobitură adâncă şi alungită, cu malurile în ierbate, de pe 

coasta unui deal ;  locul pe unde curge apa în urma ploi lor (este mai m ic decât 
parău; şforacurile nu au cotituri şi sunt scurte). 

Şâclaasă - adj .  = apă care nu face spumă cu săpunul .  Şi :  teiaâsă. 
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Şchiră, -e - s.f. = "lemnul pus în lung, pe un drum mlăştinos, unul lângă altul". 

Şipot, -e - s.n. = apă care curge foarte repede, cu furie; "are cădere mare şi 
este adâncă"; "căderea unui pârâiaş sau a unui izvor"; "este mai mare decât 
ciurăitoarea ". 

Ş/eag, -uri - s .n .  = "loc unde s-a tăiat pădurea, dar nu s-a curăţit de cioate şi 
de crengi". Ş i :  ş/ag. 

ŞlegUţ, -uţă - s .n .  = "ş lag mic"; diminutiv al lu i  ş/eag, şlag. 
Şmârc, -uri - s .n .  = loc fără apă într-o zonă mlăştinoasă. 
Şnais, -uri - s .n .  = cărare mai lată, care urcă pe deal sau pe munte. 
Şnur, -uri - s.n. = făşia din mij locul apei, care nu îngheaţă iarna. Şi: inima apei. 
Şpiţ, -uri - s .n .  = capătul ascuţit al locului sau terenului dintre gârle sau 

dintre craci i  unei ape: Şpiţu api; vârf de deal ascuţit ca o ţeapă. Vezi: ţujleică. 
Şpiţ6s - adj .  = (deal) cu vârf sau vârfuri ascuţite. 
Ştioa/nă, -e - s.f. = locul de lângă vad, unde apa se adânceşte; un vad 

adâncit; locul unde se strânge apa care cade de pe roata mori i .  Ş i :  ştioln, mai des; 
apă stătătoare l ipsită cu totu l de scurgere. 

Ştio/, -uri - s .n .  = loc de unde se scoate slatină: ma duc dupa slatină la ştio/ 
in Plr;_şă; loc de unde se scoate sare. 

Ştiolb6n, -oane - s.n. = locul de lângă vad, unde apa se adânceşte. Ş i :  
ştioalnă; porţiunea unui  curs unde apa este lată, dar neadâncă. Vezi :  bolb6n, 
caldare, covată. 

Ştio/bonariie, -ii - s.f. = vezi bolbonariie. 
Ştioln, -oalne - s .n .  = apă stătătoare cu gust sărat. Ş i :  ştioalnă. 

Ştiubeu, -fie - s .n .  = trunchi scobit deasupra unui izvor. 
Şuh6i, -oaie - s .n .  = apa ieşită din matcă, la ploi torenţiale. Este fonetism mai 

vechi .  Fonetismul curent astăzi este şuvoi. 

Şuvoi, -oaie - s .n .  = vezi şuhoi. 
Şuviţă, şuviţ - s.f. = partea unei ape curgătoare care se desface din albia cea mare. 

Tapcean. -(ni - s .n .  = loc neted şi întins pe un deal. Şi pluralul tapceani 
(trisi labic ). 

Tapceanaş, -uri - s .n .  = diminutiv al lu i  tapcean. 
Tarniţ6s - adj . = (d. un vârf de deal) curmat la mij loc ca o şa. Ş i :  Întarniţat. 
Teioasă - adj . = (d. apă) care nu face spumă cu săpunul. Ş i :  şâc/oasă. 
Teşât - adj . = (d. un vârf de deal) tăiat oblic. 

Tiharaie, -ii - s.f. = coastă foarte greu de urcat, pl ină de râpi şi de pietre, cu 
o pădure încâlcită. Vezi: corhănă. 

Tişâtură, -uri - s.f. = deal tăiat oblic. Vezi: teşât. 
Târguş6r - s .n . ,  fără pl .  = loc de popas pe munte pentru huţani i  care mergeau 

(de la C iumârna) la târg la Rădăuţi sau la S iret. 
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Târş6s - adj . = (d. mol izi) cioturos: molizi târş6ş (= mol izi cioturoşi). 
T6iu tipi = fâşia din m ij locul apei unde curgerea ei este mai repede; "când 

creşte apa după ploi mari". Vezi : inima apei, puterea apei, strungu apei. 
Toloacă, pl .  -oei şi -6s - s.f. = "nu are şi copaci, spre deosebire de imaş". 
Tolocuţă, -uţ - s.f. = diminutiv al lu i  toloacă. 
Topchilă, -ili - s.f. = locul d intr-o apă curgătoare, unde se topesc inul şi 

cânepa. 
T6pliţă, -iţ - s.f. = crac de râu sau gârlă împotmol ită la un capăt, cu apă 

l iniştită ("se numeşte aşa numai când este folos ită la topit inul şi cânepa") .  

Trupchina stinci (stânci i) = partea de jos a unei  stânci ,  care intră în pământ. 
Ş i :  radacina stânci. 

Tulbureală, -eli - s.f. = vezi puh6i. 
Tunel, -uri - s .n .  = drum adâncit. 
Tunelu tipi = strâmtoarea care leagă două locuri sau două bălţi .  
Turbat - adj . = (pârâu) care, ori de câte ori plouă, rupe tare maluri le. 
Ţărm, -uri - s.n. = malul mai înalt al unui râu, pe care apa nu-l acoperă decât 

foarte rar. Ş i :  şcarp. 
Ţipirigăriie, -ii - s.f. = loc cu mult ţipirig. 
Ţintirim, -ime - s.n. = cimitir ("cimitir este cuvânt mai nou"). 

Ţâţină, -ini - s.f. = locul de unde începe să curgă o apă; "izvorul cel mai 

mare, de unde iese apă mai multă (mai ales la fântâni)". Şi : radacina stinci, 

trupkina stinci. 
Ţâu, -uri - s.n.  = bucată de stâncă, scurtă şi îngustă, care iese în afară din 

coasta abruptă a unui munte. 
Ţoi, -uri - s .n .  = două înălţimi ale unui vârf curmat la mij loc. 
Ţujleică, -eici - s.f. = vârf ascuţit ca un ţâu; vârf de deal ascuţit ca o ţeapă. 

Ş i :  şpiţ. 
Ţuran6s - adj . = (loc) cu adâncitură mare, de formă rotunj ită, cu malurile 

râpoase. 
Uluc, -uei - s .n .  = jgheab; latoc; "este făcut de om din scânduri sau din lemn 

scobit" . Ş i :  halău. 
Vad, -uri - s .n.  = fâşia de pământ pe care curge apa; "locul pe unde căruţele 

traversează o apă". 
Vaduţ, -uri - s .n .  = vezi vad; diminutiv al lui vad. 
Vaioagă, vai6gi - s.f. = "un teren aşezat pe care se poate strânge apă de ploi, 

de zăpezi" . 
Vale, văii - s.f. = locul dintr-o apă curgătoare unde femeile spală şi albesc rufele. 
Varniţă, varniţ - s.f. = locul unde se face (se făcea) var. 
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Viroagă, -6gi - s.f. = deschizătură îngustă din malul unei ape stătătoare, pe 
unde se scurge apa. 

Viţa izvorului = rădăcina izvorului .  Se pronunţă: yiţa şi iiţa izvorului. 

V�ă - s.f. = partea mai iute a unei ape curgătoare. Vezi : inima api, puterea 
api, strungu api ş.a. 

V6lbură, -uri - s .f. = locul din râu unde apa face valuri mari şi clocoteşte din 
cauza pietrelor din albie. 

Vui, vuifşti - vb. = (d . un pârâu) a creşte apa după ploi mari ş i  a face zgomot. 
Vuitoare, -uri - s.f. = vezi: v6lbură. Mărg la vuitoari. 
Vuitură di apă = vi itură de apă. 

Zagneată, zagn(ţi - s.f., în expr. a da zagneată "a întări focul ,  a-1 aţâţa mai 
bine". 

Zahată, zahiţ - s .f. = gard improvizat. Ş i :  hdti. 
Zahatui, zahatuiesc - vb. = "a schimba d irecţia apei"; "a face un gard 

improvizat". Vezi zătui. 
Zatoacă, zat6ci - s.f. = partea unei ape curgătoare care se desface din albia 

cea mare. 
Zatui, zatuiesc - vb. = a  opri apa curgătoare la o margine. Ş i :  zătui. 
Zavoară, pl .  zavoară - s.f. = intrare sau ieşire, făcută din lemne lungi şi 

subţiri, aşezate orizontal, într-un loc îngrădit; "loc înch is, să nu treacă vitele". 
Zborşâtură, -uri - s.f. = încreţituri dese de pe coasta unui deal, ca n işte 

zbârcituri . Vezi : hârt6p, hârtoape. Pomânt zborşât = pământ rid icat în valuri. 
Zgrapţuroasă - adj . = (coastă) foarte repede şi acoperită cu stânci :  coastă 

zgrapţuroasă. 
Zgrapţur6s - adj . (forma de mase. a lu i  zgrapţuroasă) = culme de munte 

foarte îngustă, cu prăpăstii pe amândouă părţi le :  deal zgrapţur6s. 

Toponymik der Gemeinde Suczewitza 

(Zusammenfassung) 

Das Studium Die Toponymik der Gemeinde Suczewitza von Ion Popescu Sireteanu ist das 
Ergebnis der toponymischen Forschung, die vom Verfasser und vom Forscher Dragoş Moldoveanu 
1 979 in Sucewitza unternommen und 200 1 vollendet wurde. 

Nach einer kurzen Darstellung der Bibl iographie bezilglich diesen alten historischen Siedlung, 
behandelt der Verfasser einige demographische Probleme. sowie phonetische und linguistische 
Einzelheiten der lokalen Mundart, dann prăsentiert er cine alphabetische Liste mit 667 Toponyme aus 
der Gemeinde Suczewitza, die er der lokalcn \1undart gemăss umschreibt. Am Ende fligt der 
Verfasser noch eine Liste mit topischen Gattungsnarnen hinzu. Er erwăhnt auch, dass das 
umfangreiche toponymische Material zur Verfassung der Arbeit Rumăniens toponymisches Reichtum. 
Moldau. Suczawabecken verwendet sein wird. 
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ 

EMINESCU - COPACUL VIEŢII 

ALMA BLĂNARU 

Afirmaţia că opera eminesciană stă sub semnul romantismului sau, din contră, 
oferă o viziune modernă a omului ce se integrează legilor naturii l imitează deopotrivă 
specialistul şi cititorul, neoferindu-le perspectiva structurii multidimensionale 
profund filozofice a întregii sale creaţi i .  În poema Infinitul în ceruri, el relevă 
cititorului "aceste strălucite mistere", glorificând "divin itatea creatoare", nuanţând 
teologic finalul poemei. Tema cosmică, devenită la Eminescu motiv, integrează 
concretul abstractu lui, ţăranul înţeleptului, arborele vieţi i şi morţii spiralei cosmice 
(a axei sau stâlpului), finitul infinitului . Reliefarea cosmogoni i lor este exemplificată 
prin forţa depăşirii fenomenelor terestre şi a contemplării lor limitate. 

Eminescu însuşi, prin profunda sa creaţie, încă nedescifrată pe deplin, oferă 
imaginea copacului sephirot, în tripla sa cal itate de hermeneut, mitolog şi 
antropolog. Căci, care alt poet român a emis teorii mai complexe asupra origini i ,  
evoluţiei şi variabil ităţi i omului, în corelaţie cu anumite condiţii prestabi l ite? 
Calitatea sa de hermeneut este demonstrată de arta şi, de cele mai multe ori , ştiinţa 
de a interpreta textele vechi, în special textele bibl ice, de a aplica cele mai 
elaborate metode în interpretarea culturii spirituale, de a valoriza semnul ca 
element simbolic al unei culturi pentru a revela aspectul ezoteric al acesteia. În ce 
priveşte cal itatea sa de m itodolog - termen recent apărut în critica l iterară - cu 
adevărat Eminescu este, din perspectiva nouă oferită exegeţi lor, un re-creator de 
mituri, punându-ne la d ispoziţie noi teme ş i  motive culturale, exemple sintetice şi 
sincretice ale diverselor aspecte culturale un iversale comparate . Atunci când 
creatorul face să cânte sensul ,  iar sensul înfloreşte când e cântat, se condamnă 
amândoi la un l irism disperat. Orice mare creaţie, fie ea chiar sacră, ne trimite cu 
gândul la esenţa tragică a actu lui scriituri i .  Muzica verbală ca doctrină nu rezistă 
judecăţii critice a simţurilor. Hermeneutul Eminescu nu era deloc străin de faptu l 
că l ibertatea de creaţie poate fi o obiecţie fără nuanţe la teoriile omului modelat şi 
fabricat, că freamătul vital, vârtejul  primordial sau criza spiritu lui e un întreg, 
uniformizat prin conformismul moravuri lor noastre. 

Cercetarea aprofundată a specialistului ,  în cazul de faţă a l ingvistului şi 
etnologului, este obligată să revină, spre a întregi cu noi perspective vasta 
cunoaştere multidimensională a poetu lui .  

Este deci necesară o evaluare strictă a frecvenţei motivelor, o nuanţare a 
valorii lor, alături de celelalte tipuri imaginative ale gândiri i contemporane sau 

Analele Bucovinei, VIII, I, p. 1 5 1-1 55, Bucureşti, 200 1 
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anterioare lui .  Contemplarea şi redimensionarea spaţiului  cosmic poartă amprenta 
moşteniri i antice, până la Platon şi Pitagora, filozoful Eminescu obţinând cea mai 
complexă expresie a complementarităţi i intuiţiei poetice cu gândirea şti inţifică 
pură. S-a vorbit despre atitudinea contemplativă a poetu lui  faţă de infinitul 
spaţiului ,  neglijându-se poate faptul că, cel puţin în calitate de teoretician, poetul 
aplica principi i le teoriei fractale ori ale teoriei relativităţii (vezi Sărmanul Dionis, 
Luceafăruf), analizând cu luciditatea omului de ştiinţă toate elementele integratoare 
acestu i aşa-zis infin it, ş i  asta cu zeci de ani înaintea definirii lor şti inţifice. El nu se 
regăseşte în atitudinea de simplu spectator, dar în acelaşi timp nu-şi refuză condiţia 
efemeră. Copacul Vieţii, SEPHIROT, se regăseşte ca structură, formă şi energie în 
întreaga sa operă, el însuşi inspirând, prin preocupările multidiscipl inare, prin 
metodă şi contemporaneitatea viziunii, imaginea arborelu i .  El nu opune concepţia 
dominant antropologică măreţiei  universului, nu se situează, decât printr-o anumită 
tehnică dis imulatoare, pe poziţia pesimistulu i  vehement. 

Imaginea copacului vieţii, asumată de poet şi, deopotrivă, de creaţia sa, este 
integrată genezei şi evoluţiei cosmice, starea de infinit, de nemărginită vastitate 
fiind bine coordonată într-o evocare a realităţi i strict materiale, umane, efemere, 
distructibile. În mitologia românească, Pomul Vieţii este structurat pe şapte 
niveluri, fiecare d intre ele având reprezentări stricte, prin formele din aluat de pâine 
care se pun pe fiecare nivel al bradului de înmormântare. Eminescu, desăvârşit 
cunoscător al tuturor acestor simboluri, le invocă şi le defineşte ordinea în 
majoritatea poemelor sale .  Vraja magică şi imaginară a stelelor contrabalansează 
rigurozitatea şti inţifică privind cosmogonia românească, reprezentările mitice, 
populare sau strict s imbol ice, care se referă la arborele vieţii şi al morţii, element 
central al ortodoxiei româneşti .  

Dacă la începuturile creaţiei eminesciene se vizează atitudinea contemplativă, 
relativ statică a poetu lui faţă de spectacolul ceresc, de lumina astrală, apogeul 
creaţiei sale se integrează mişcării universulu i, care depăşeşte cosmosul vizual şi 
auditiv, poziţie reluată de atâtea ori în istoria l iric ii un iversale, din antich itate şi 
până la romantism: "Ca un maestru ce-asurzeşte în momentele supreme 1 Pân-a nu 
ajunge-n culmea dulci i  muzici de sfere" (Dalila). 

Adept al concepţiei zalmoxiene, ne surprinde, poate, invocarea doar 
sporad ică a bradului, pentru Eminescu Arborele Vieţi i fi ind pus în valoare sub 
forma oricărui copac: tei ("Lângă teiu l  nalt şi vechi, 1 Und-izvorul cel în vrajă 1 
Sună dulce în urechi" - Făt Frumos din tei), salcie ("Al salciei pletoase - şi-ntinse-a 
apei ari i" - Împărat şi proletar), salcâm, trestie ("Dându-şi trestia-ntr-o parte, 1 Stă 
copila l in plecată" - Crăiasa din poveşti; "Ea din trestii să răsară 1 Şi să-mi cadă l in 
pe piept" - Lacuf), stejar ("Arald încremenise pe calu-i - un stejar" 

- Strigoii), fag 
("0, priviţi-i cum visează 1 Visul codrului de fagi ! " - Povestea cadrului), pe care-I 
integrează genezei universului d in elementele primare şi pe care o desfăşoară pe 
scară evolutivă până la înălţimi culminante, de unde apoi decade până la extincţia 
com pletă. flradul este surprinzător de rar pomenit în creaţia eminesciană, 
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comparativ cu invocarea cadrului prin intermediul altei speci i :  "Sus în brazi i de pe 
dealuri 1 Luna-n urmă ţine strajă" - Povestea teiului; "Cu perdelele lăsate 1 Şed la 
masa mea de brad" - Singurătate). 

Element esenţial al existenţei copacului vieţi i, "muma" lucruri lor - apa -
naşte, ca în mitologie, zeităţile, dar şi stelele, originea lumi lor fi ind acvatică (vezi 
Rugăciunea unui dac - "Şi din noian de ape puteri au dat scânteii"). T. Pamfile 
marchează această viziune românească asupra genezei în Povestea lumii de demult, 
1 9 1 3  (p. 7): "Înainte de a se zidi pământul ,  cât vedeai cu och i i  nu era decât apă şi 
iar apă", punct de vedere întâln it, de altfel, în numeroase cosmogonii orientale, 
îndeosebi indiene. Imnul creaţiei din Rig- Veda reflectă motivul genetic din 
cosmogonia eminesciană, în care se îmbină elemente budiste cu aspecte ale teoriei 
schopenhaueriene, idei analoage în cosmogon i i le orientale, de pi ldă în cele 
chaldeice, ca şi în ştiinţa secolului al XVIII- lea şi al XIX-lea, în teoria Kant
Laplace, ca şi, apoi, la uni i  romantici ai veacului trecut. De altfel, simbolul 
Copacului Vieţii are la rădăcină fântâna, apa vie, fântână adesea invocată în l irica 
populară, atât de aprofundată de poet. 

Prezenţa motivu lui bradului la Eminescu, deşi mai restrânsă, reflectă o 
complexă cunoaştere a tradiţi i lor şi obiceiurilor româneşti, prezentându-1 ca pe un 
model arboricol care concentrează tipuri diferite de activităţi spirituale de ordin 
mitologic, având din acest punct de vedere trei ipostaze: arbore al v ieţi i, arbore 
ceresc şi arbore cosmic. În zonele centrale şi nordice ale Europei, constituie una 
dintre variantele cele mai frecvente ale Pomului Vieţii şi ale Arborelui Cosmic, 
viziune pe care poetul o integrează operei sale. Ca arbore funerar, el este martorul 
şi ajută la Marea Trecere a sufletului peste Apa Sâmbetei sau Marea cea Neagră. 
Bradul este axis mundi al daca-români lor, care leagă macrocosmosu l (locul  de 
creaţie) de m icrocosmos (locul celor creaţi). 

Ceea ce intereseaZă pe eminescologi este structurarea pe ceruri, deci pe 
niveluri, a bradului românesc în opera vizată, Eminescu fi ind un real cunoscător al 
tuturor formelor care se aplică în pomul de înmormântare, mai ales în Bucovina, cu 
particularităţi specifice anumitor zone, cu elemente ornamentale care conferă 
individual itate arealului geografic vizat. Toate elementele apl icate pe cele şase ceruri 
ale bradului sunt prezente în creaţiile poetu lui într-o ordine clară, prestabil ită. 

La n ivelul de jos al bradului se aşază scăriţe şi sfinţişori sau optari .  Scara 
sugerează urcarea la cer, drumul către o realitate absolută, imaginea mitologică 
d intre cer şi pământ, fiecare treaptă simbol izând un păcat, de la cel mai nevinovat 
până la cel mai abominabi l .  Cifra opt se pune în relaţie cu octogonul - figură 
geometrică între pătrat şi cerc - şi semnifică lumea intermediară între cea terestră, 
conotată prin pătrat, şi cea uraniană, s imbolizată prin cerc. 

Pe al doi lea nivel al bradului se pun peştii şi strugurii .  La Eminescu, cel mai 
adesea, peştele este invocat în ipostaza sa fabuloasă, mitică, de suport al lumii .  
Peştele conturează două ipostaze majore - sprij in al lumi i  şi animal sacrificial -, 
iar, prin caracteru l lui incert şi prin frecvenţa redusă, ne îndeamnă să priv im cu 
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reticenţă posibi l itatea considerării peştelui ca o reprezentare cosmogonică depl ină, 
ca o figură complexă a panteonului  mitologic autohton .  Al tre i lea nivel al 
Copacului V ieţii şi al Morţi i este ornamentat cu şerpi şi coarne de berbec. Şarpele 
terestru postfigurează şarpele cosmic; şarpele tenebrelor prefigurează şarpele lumii 
cosmice - ambele figurări spiralimorfe. 

Puterea mitică a şarpelui nu oferă numai cunoaşterea magică, ci şi harul 
metamorfozei, el acţionând ca operator într-un act de transcendere a condiţiei 
personale; prin el omul accede la fi inţa sacră şi la arta prefacerii în altă ipostază 
umană ori în altă fiinţă. 

Prezenţa elementului "coarne de berbec" este la Eminescu simbol al 
fecundităţii, la fel ca în întreaga mitologie românească, ş i  însoţeşte sufletul în 
Marea Trecere, atât de des invocată de poet, î l  apără de boli şi-1 călăuzeşte noaptea 
cu lumina lui  pe cel p lecat dincolo. În riturile de consacrare, berbecul, prin coarnele 
sale, simbolizează suportul material al cerului .  

Pe al patrulea rând de ramuri (deci pe al patrulea nivel al cerului) bradul  este 
împodobit cu forme care sugerează flori, mai cu seamă floarea soarelui, roata 
solară şi Sfânta Treime ("Trandafiri aruncă roş i i  1 Peste unda fermecată" - Crăiasa 
din poveşti). Roata solară este folosită ca semn apotropaic în vrăj i  şi ca însemn 
funerar ("Şi-n roată de foc galben stă faţa-i ca un semn" - Împărat şi proletar). Cel 
ce crede că este ameninţat de duhuri rele zgârie pe pământ o roată cu patru spiţe şi 
se aşază în mij locul roţi i ,  unde se întâlnesc toate spiţele, în axa vieţi i .  Este un semn 
de protecţie. Ca simbol arhetipal prezent în aproape toate culturile lumii,  soarele 
este principalul  personaj al mituri lor solare, iar solarismul (heliolatria) este o 
componentă esenţială a creaţiei eminesciene, ca şi a rel igii lor uranice. Merită 
amintite aici gnozele fi lozofiei elenistice care-I aveau drept maestru pe Hermes 
Trismegistus, Hermes de trei ori întrupat, care părea cel mai în măsură să ofere 
reţeta nemuririi, căci mântuirea nu depinde decât de stăpânirea de sine. 

Formele care se plasează pe al cinci lea n ivel al Arborelui Morţi i sunt stele le, 
soarele şi luna ("Neguri albe, strălucite 1 Naşte luna argintie" - Crăiasa din 
poveşti) sau "Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratic" - Călin (file din poveste) ;  
stelele - stropi de  lumină cu  care arborele cosmic a ieşit d in  apele primordiale, 
luminile raiului, îngerii pe care Dumnezeu i-a prefăcut în stele, părţi din sufletele 
oamenilor care, la naştere, se urcă în cer ("Vei găsi la cel din stele 1 Mângâierea 
vieţii tale" - Făt Frumos din tei). Prin intermediul stelei, Marea Trecere reprezintă 
întoarcerea sufletului în cer pentru a se întregi cu partea lui pământească. 

În vârfului bradului, n ivelul al şaselea, se aşază păsări (pasărea sufletu lui), ce 
reprezintă o d irecţie ascendentă - urcarea ei rituală, în trepte, din un iversul chtonic 
al morţii - şi o direcţie descendentă, care simbol izează coborârea din coroana 
arborelui cosmic pe coloana cerulu i .  Ca şi Sfânta Scriptură, opera eminesciană 
acordă cruci i  două semn ificaţi i :  cea spirituală - întrebuinţată mai rar -, şi cea 
materială, însemnând lemnul Cruci i  sau Crucea de lemn. 

De altfel, în identificarea operei eminesciene cu arborele Sephirot, 
cercetătorul trebuie să analizeze cel puţin atitudinea creatorului faţă de: 
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creştinismul oficial; creştinismul popular; patriarhatul uranian; matriarhatul 
chtonian; influenţe occidentale şi orientale; paradoxul l ibertăţii restrictive în 
elaborarea unor structuri viabile despre cele enunţate mai înainte; Calea Morţilor; 
Cartea Morţilor reflectată în filozofia eminesciană. 

În încercarea de redefinire a necunoscutului ancestral, nu ca supl iment de 
identitate, ci ca modalitate de a gândi specia, Eminescu, prin forţa creaţiei şi a 
l imbajului ,  a urmărit o morală a vieţii şi a morţii racordată la valori le umane 
supreme, prin redimensionarea conceptului latin de manes. 

Eminescu - Baum des Lebens 

(Zusammenfassung) 

In ihrem Studium betrachtet die Verfasserin Eminescus Personlichkeit aus der Perspektive der 
Philosophie und gleichzeitig der Mythologie. Sie ist der Meinung, das Leben und Werk Eminescus 
seien "unvollstandig verdeutlicht" . Der Dichter biete! dem Leser das Bild des Sephirot - Baumes in 
Versen an. Der Sephirot - Baum als Baum des Lebens (Struktur, Form und Energie) wiederspiegelt 
sich im ganzen Werk des Dichters. Eminescu selbst, durch seine Beschaftigungen im Bereich der 
Hermeneutik, Mythologie und Antropologie und durch seine Methode und die Gegenwărtigkeit seiner 
Weltanschauung, suggeriert das Bild des Heil igen Baums. 
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ŞTIINŢELE NATURll 

CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE DIN BUCOVINA 
LA DEZVOLTAREA BIOLOGIEI 

PETRU BEJINARIU 

Continuă să ne provoace mândrie acel mare european, Dimitrie Cantemir, 
care, în 1 7 1 5 , la cererea Academiei din Berl in, scrie cartea Descriptio Moldaviae, 
în care găsim primele descrieri ale plantelor şi animalelor şi din viitoarea provincie 
Bucovina. În cartea Istoria hieroglijică, acelaşi mare cărturar enciclopedist descrie 
homocromia mobi lă la cameleon (adaptarea rapidă a culori i în funcţie de mediu). 

Şi la noi în Bucovina înaintaşii au asimi lat cercetările făcute de alţii şi le-au 
transmis generaţii lor următoare, oferind cercetări i  biologice necesara continuitate. 

Provocatoare cognitiv şi extrem de interesantă, natura cheamă pe om la 
admiraţie, contemplare şi observare, de la care începe cercetarea biologică. 

Urmărirea cercetării biologice din Bucovina din perioada 1 775-1 9 1 8  este un 
demers foarte important şi oportun spre a nu lăsa în zona u itări i stăruinţe, succese şi 
informaţie ştiinţifică şi spre mai buna valorificare şi integrare a rezultatelor cercetări i  în 
şti inţa românească şi universală. Lipsa de comunicare, renunţarea adesea la conţinutul 
de idei şi date cuprinse în studiul original, apropierea de rezultatele ştiinţifice ale unor 
ţări cu tradiţie ştiinţifică şi dotare tehnică modernă sunt câteva motive care n-au realizat 
la vreme, în opinia noastră, orografie în istoria ştiinţelor biologice din România. 

De referinţă pentru istoria biologiei din Bucovina rămân apariţi i le editoriale, 
ca lucrări de sinteză: Istoria ştiinţelor în România, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1 975 (Radu Codreanu); Creaţie românească în biologia universală, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1 977 (Radu Jftimovici); Ştiinţa în Bucovina. Ghid 
bibliografic, voi .  I, II şi III, Suceava, B iblioteca Judeţeană, 1 982-1 984 (Ion 
Pânzaru); Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar IX, Suceava, 
Bibl ioteca Bucovinei "I .G.  Sbiera", 2000 (Emi l  Satco), Biologi de seamă din 
Bucovina, voi . J, I I  şi III, Iaşi, Editura Bucovina, 1 994-2000 (Petru Bej inariu şi 
George Istrate). Socotim că aceste lucrări contribuie la o mai bună clasificare şi 
ierarhizare în istoria biologiei .  

Câteva caracteristici ale contribuţiei şti inţifice din Bucovina: 
- În primi i  ani ai dominaţiei habsburgice cercetarea şti inţifică, în general, şi 

biologică, în special, a fost stânjenită, dacă nu chiar oprită din varii motive: 
"Împrejurările politice vitrege şi l ipsa de. tradiţie a cercetărilor de botanică semnate 
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de români au făcut ca în Imperiu l  Austro-Ungar, oameni i  de ştiinţă ridicaţi dintre 
«valahi» să fie primiţi cu greutate în circuitul şti inţific de idei" 1 • 

- Începuturile, dar mai cu seamă dezvoltarea cercetări i  de după 1 900, au 
cuprins aproape toate domeni i le biologiei, şi cu deosebire: botanică (Constantin 
Oescu, Emilian Ţopa, Valerian Baciu, Ion Tarnavschi, Gabriela Şerbănescu 
Jitariu, Traian Ştefureac, Eugen Turenschi); zoologie (Eugen Botezat, Petru 
Jitariu, Iosif Lepşa, Conrad Malinovschi, Petre Spânu, Alexandru Roşea, 
Rodewald Ludwig); entomologie (Constantin Hurmuzachi2, Filimon Cârdei, 
Alexei Alexinschi, Karl Alfons Peneke, Orest Marcu, Ion Nemeş); ecologie 
(Gh. Bujoreanu, Radu Gervin Marcheş, Darie Parascan, Eugen Botezat, 
George Taras Seghedin) ş.a. 

- Investigaţi i le  noastre asupra a circa 60 de biologi din Bucovina ne-au 
condus la constatarea potrivit căreia cercetări le lor s-au concentrat asupra biologiei 
apl icative. 

- Alături de cercetări le biologice curente şi de noile orientări în cercetare, în 
Bucovina i storică au apărut şi şcol i  şti inţifice, între care şcoala profesorului Eugen 
Botezat. 

Primi i  botanişti care s-au impus prin lucrările lor şi peste hotare au fost 
F lorian Porcius ( 1 8 1 6-1 906), naturalist şi filolog, Dimitrie Brândză, Dimitrie 
Grecescu, Atanasie Fătu ş.a. Ei s-au concentrat, cum era şi firesc, asupra 
taxonomiei şi a morfologiei p lantelor studiate. 

Prima carte care priveşte studiul sistematic al plantelor din Bucovina istorică 
este Flora der Bucovina de Franz Herbich, Leipzig, Verlag von F. Volckmar, 1 859.  

Cartea - inventar şi detenninator - începe cu clasa monocoti ledonate (Ordo 
Gramineae Juss. - Ordo Hydrocharideae De Cand.) şi se termină cu dicotiledonatele 
(Ordo Coniferae Juss. - Ordo Papilionaceae Linn.), cuprinzând denumirea şti inţifică 
a plantelor, descrierea de recunoaştere şi răspândirea lor în arealele din Bucovina. 

Tendinţa şi apoi metoda de a îmbina elementele de taxonomie, morfologie ş i  
fiziologie în cercetarea plantelor o găsim la Mihai Vlădescu, Alexandru Popovici, 
Iuliu Prodan, Ion Grinţescu, Zaharia Panţu ş i  bucovineanul Mihail Guşuleac 
( 1 887- 1 960). În cercetările lor este părăsit domen iul static, respectiv clasificarea şi 
descrierea, şi se trece la studiul  plantei ca un organism viu. Planta nu mai este un 
obiect de clasificat, dezmembrat ş i  păstrat în ierbar, ci o fiinţă cu istorie proprie, 
integrată în istoria speciei, cu strânse legături cu mediul  său de v iaţă abiotic şi 
biotic. Unitatea şi mai cu seamă armonia d intre morfologie, anatomie şi fiziologie 
în studiul p lantelor a reprezentat un important câştig în plan practic - tehnica 
culturi i plantelor. 

1 Radu lftirnovici, Creaţie românească în biologia universală, Bucureşti, Editura Albatros, 
1 977, p. 1 5. 

2 Petru Bej inariu, Constantin N. Hurmuzachi, entomolog şi publicist militant pentru drepturile 
românilor, în "Analele Bucovinei", anul 1, 1 ,  1 994, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 5 1-54. 
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În studi i le antropologice, începând cu savantul endocrinolog C.I .  Parhon, s-a 
trecut de la anatomia descriptivă la antropologia fiziologică. Apoi Fr. 1 .  Rainer a 
promovat unirea cercetărilor de morfologie cu cele de fiziologie în studiul 
populaţi i lor umane. 

Cercetările de la Institutul "Victor Babeş", condus de Victor Săhleanu şi Ion 
Moroşan, împreună cu cele de la Institutul de Endocrinologie "C.I .  Parhon", 
condus de Şt. Mi leu, aduc în antropologie fireasca legătură dintre tezaurul genetic 
al populaţi i lor şi mediul  în care au trăit. Acest nou mod de abordare a cercetări i 
completează metodele morfofiziologice. Pe această cale s-a făcut unirea dintre 
antropologie şi genetica populaţii lor. Aşadar, geneza şi evoluţia populaţiilor umane 

"nu poate fi citită decât în alfabetul genetic i i  populaţii lor"3. Iată şi o mărturisire cu 
semnificaţi i deosebite a lui Victor Săhleanu: "Întreaga mea evoluţie intelectuală stă 
sub semnul efortu lui de abordare multi şi interdiscipl inară a omului, urmărită 
conform unei sugestii din cartea lui Alexis Carrel" (Omul, fiinţă necunoscută, 
Bucureşti, Editura "Cugetarea", 1 938). Rămâne de parcurs şi de interpretat materialul 
adunat, timp de 10 ani, în jurnalul personal, care cuprinde 1 0  000 de pagini4 • 

Cercetările româneşti, efectuate după anul 1 950, au adus în atenţia 
cercetători lor antropologi, sociologi, istorici şi bio logi-geneticieni o constatare 
interesantă şi importantă, şi anume că, în actuala populaţie a Român iei, elementul 
autohton foarte vechi are o prezenţă puternică. 

Sunt şi istorici care cred că datorită năvăl irii a numeroase popoare 
migratoare, poporul român de astăzi, în care s-au topit atât de multe populaţii 
străine, nu mai poate fi defin it, decât cu multă greutate, din punct de vedere 
antropoistoric. Cercetări le biologi lor români,  confirmate şi de cei străini, 
demonstrează continuitatea vechi lor populaţii autohtone din ţara noastră. 

Francisc 1 .  Rainer, cea mai reprezentativă personalitate a anatomiei 
româneşti, a creat o şcoală şti inţifică de morfologie funcţională, în care s-au distins 
apoi Gr. T. Popa, Z. lagnov, Şt. M. Mi leu, G.  Em. Palade, Benedict Menkeş, 
H. Dumitrescu, 1. Ţurai, 1. Riga, P. Teodorescu, 1. Cotăiescu şi O. Vlăduţiu.  

Benedict Menkeş, născut în 1 904 la Rădăuţi, după stud i i le primare şi l iceale 
în oraşul  Rădăuţi, urmează Facultatea de Medicină din Timişoara, în cadrul căreia a 
lucrat şi ca profesor. 

Prin cercetările sale din domeniul  embriologiei şi teratologiei experimentale, 
Benedict Menkeş a devenit un specialist recunoscut în lumea ştiinţitlcă din ţară şi 
străinătate . Din anul 1 952 devine membru corespondent al Academiei Române şi 
apoi membru titular. Ulterior a fost ales şi membru titular al Academief de Şti inţe 
Medicale .  

3 Radu l lîimovici, op. cit., p. 230. 
4 Mircea Jemna, Evocare - Victor Săhleanu, elev al Liceului " Aran Pumnul ", în ,.Anuarul V I  

(XLIII) pe ani i  şcolari 1 999/2000 şi 2000/200 1 ", Colegiul Naţional "Eudoxiu 1-lurmuzach i", Rădău!i, 
Editura Septentrion, 200 1 ,  p. 62. 
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Eugen Botezat ( 1 87 1 - 1 964) şi-a început cariera în Imperiul Austro-Ungar, 
la Universitatea din Cernăuţi, trecând pe la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi", şi s-a 
dedicat studii lor de zoologie, h i stologie, ecologie, etologie şi anatomie comparată. 

Şi-a dezvoltat cercetări le asupra structuri i organelor de simţ şi a descoperit 
terminaţi i le nervoase din corpusculi i  tacti l i  de la mamifere, organele gustative la 
păsări, structura neurofibrilară a terminaţi i lor nervoase, dubla inervaţie a muşch ilor 
striaţi şi a epidermei şi activitatea glandulară la diverse celule senzoriale pe care le-a 
numit "celule glandulare senzoriale"5 . 

Prin studi i le asupra organelor de simţ din lumea vertebratelor, stud ii elogiate 
de savantul spaniol Santiago Ramon Y. Cajal, de specialiştii aflaţi la Congresul de 
Zoologie de la Boston din 1 907 şi apoi consemnate în cele mai răspândite tratate de 
zoologie şi anatomie comparată, Eugen Botezat deschide un nou capitol în 
h istofiziologia organelor de simţ. 

A studiat animalele sălbatice - mistreţul ,  ursul, lupul şi râsul -, a descris 
însemnătatea biologică a cântecului păsări lor, s-a ocupat de evoluţia speci i lor şi 
ech i l ibrele biologice şi a promovat măsuri pentru ocrotirea naturi i6 . 

În jurul savantului Eugen Botezat s-a format o fami l ie şt i inţifică distinctă, o 
adevărată şcoală a cercetării citohistologice, de entomofaună şi hidrobiologie. În 
această şcoală s-au format şi au lucrat biologi i :  Orest Marcu ( 1 898-1 947), Fil imon 
Cârdei ( 1 903-1 97 1  ), Iosif Lepşi ( 1 895-1 966), Ludovic Rudescu ( 1 908-1 992). 

În rândurile de faţă încercăm prezentarea cercetări lor câtorva biologi 
aparţinând şcol i i lui Eugen Botezat. 

Orest Marcu, fost elev al Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi", profesor 
universitar la Cernăuţi, Iaşi şi Cluj-Napoca, s-a ocupat de citohistologia terminaţi i lor 
nervoase în muşchii insectelor, morfologia organelor de respiraţie la coleoptere şi de 
caracterul dăunător al ipidelor asupra păduri i .  S-a dedicat studii lor de taxonomie şi 
ecologie a coleopterelor şi a propus măsuri pentru apărarea păduri i .  La Întâiul 
Congres Naţional al Naturaliştilor din România, din 1 8-2 1 april ie 1 928 de la Cluj
Napoca, organizat de Emil Racoviţă, Orest Marcu a prezentat comunicarea 
Contribuţiuni la ecologia unor distrugă/ori ai pădurilor Bucovinei. 

Un alt fost elev al Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi", venit din comuna Bi lca, 
Filimon Cârdei, după studii  strălucite la Universitatea din Cernăuţi, parcurge toate 
treptele învăţământului  superior la catedra de zoologie a Facultăţi i de Biologie de 
Ia Universitatea "Al.  l. Cuza" din Iaşi, unde a lucrat timp de 40 de ani .  Domeniul 
de cercetare al savantului  F i l imon Cârdei a fost entomologia. Ani în şir a cercetat 
insectele, oprindu-se asupra odonatelor şi devenind bine cunoscut printre 
entomologi i europeni .  

5 Radu Codreanu, Istoria ştiinţelor în România, cap. Zoo/ogia generală, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1 975, p. 1 08-1 09. 

6 Petru Bej inariu, Biologi de seamă formaţi la şcoala profesorului Eugen Botezat, in .,Analele 
Bucovinei", an Il, 1, 1 995, p. 1 75-1 77. 
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La aceeaşi şcoală s-a format ş i  Iosif Lepşi, care a cercetat "civil izaţia 
nevăzută" a faunei, protozoarele, iar pentru studiile publicate a dobândit faimă 
eurpeană. A descoperit specii folositoare, dăunătoare şi neutre din lumea 
protozoarelor şi a adunat numeroase date noi privind morfo logia, fiziologia şi 
etologia acestor vieţuitoare. 

Ecosistemele Deltei Dunării i-au atras atenţia, dar şi efortul de cercetare, timp 
de 40 de ani, biologului  Ludovic Rudescu. Aici el a întreprins studii aprofundate 
şi ample privind viaţa şi formele ei în Deltă, cicluri le biologice anuale, gradul  
intervenţiei omulu i  în această unică real itate cu numeroase resurse. La o presupusă 
reven ire în Delta Dunării a pasionatului cercetător Rudescu, oare ce ar mai 
recunoaşte din ceea ce a fost? Prin studii le sale Ludovic Rudescu rămâne un 
precursor al transformări i  Deltei în Rezervaţie Naturală a Terrei .  

Şcoala formată de  Eugen Botezat este temeinic aşezată în  albia de  fluenţă a 
gândirii şi experimentului biologic românesc, cu izvor într-o valoroasă tradiţie7• 

Mulţimea şi marea diversitate a animalelor şi plantelor care vieţuiesc în ape a 
exercitat asupra biologilor români o puternică atracţie. Cercetătorii vieţii din ape, 
de-a lungul timpulu i, s-au împărţit în două mari grupe: oceanologii, care studiază 
viaţa din apele marine, şi l imnologi i ,  care se ocupă de vieţu itoarele râurilor, 
lacurilor şi, în general, a apelor din i nteriorul continentelor. 

Emi l  Racoviţă, naturalistul celebrei expediţii în Antarctica de pe vasul 

"Belgica", este precursor al cercetărilor oceanologice româneşti, iar Grigore Antipa 
este socotit primul l imnolog român. Colegul de clasă al lu i  Emi l  Racoviţă, Grigore 
Antipa, manifesta un statornic interes pentru vietăţi le din ape şi, ca urmare, va 
rămâne credincios cercetărilor hidrobiologice. Au venit apoi şi alţi mari 
hidrobiologi: Paul Bujor, Ion Borcea, Constantin Motaş, Mihai Băcescu, Sergiu 
Cărăuşu ş.a. 

După cel de-al doilea război mondial, cercetările hidrobiologice - şi cu 
deosebire cele oceanologice - au stagnat circa 1 O ani. Cercetări le hidrobiologice 
sunt reluate după anul 1 950 şi din motive economice, dar şi ca o tradiţie a şcol i i  lui 
Antipa şi Borcea. O puternică dezvoltare cunosc cercetările hidrobiologice în 
perioada 1 954-1 966. Special işti i h idrobiologi formaţi la şcoala savanţilor Grigore 
Antipa şi Ion Borcea, încă înainte de război, reiau studiul vieţii din Marea Neagră. 
Între aceşti cercetători s-au remarcat Mihai Băcescu (născut în 1 908, la Broşteni), 
Sergiu Cărăuşu, N.  Gavrilescu, E .  Codreanu, Ludovic Rudescu (Bucovina) ş.a. 
Menţionăm că L. Rudescu s-a format la şcoala · ştiinţifică a profesorului Eugen 
Botezat de la Universitatea din Cernăuţi. 

Paralel cu studii le de sistematică, Mihai Băcescu a consacrat numeroase 
cercetări problemelor de ecologie marină, între care: fauna rel ictă, fauna predeltică, 

7 Personalităti româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1982, p. 67. 
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viaţa acvatică a unor crustacee, fauna marină din adâncurile Dunări i ;  influenţa 
lucrări lor h idrotehnice asupra v ieţii din Marea Neagră ş.a. A condus laboratoare de 
special itate, a condus Institutul de Cercetări Piscicole. Cu publ icaţii le sale, a 
participat la congrese internaţionale cu tematică h idrobiologică şi la expediţia de 
cercetări oceanografice întreprinsă de nava americană "Anton Brunn", în 1 965 . 
Recunoaşterea activităţi i  şti inţifice a făcut-o Academia Română, care, în anul 1 963, 
1-a ales pe Mihai Băcescu membru corespondent, iar în anul 1 990 membru titular. 

Contribuţii de seamă la studiul  organismelor din Marea Neagră, în domeniul  
fiziologiei, au adus E.  A. Pora, de la Cluj-Napoca, şi Petru Jitaru (născut în 1 905, 
în Boroaia - Suceava, membru titular al Academiei Române şi, din 1 974, 
preşedinte al F i l ialei Iaşi a Academiei). 

În domeniul  microbiologiei animale s-au impus mai mulţi specialişti români .  
Nicolae Stamatin, discipol al lui Paul Reigler, şi-a legat numele de câteva priorităţi care 
au devenit valori perene ale microbiologiei. După 1 950, profesorul Stamatin s-a ocupat 
temein ic, împreună cu colaboratori i săi - 1 .  Suhaci, Ioan Isopescu, H. Răducănescu, 
O. Popa, Al .  Negulescu, C. Ungureanu, P. Jivoin, Virginia Stoenescu, Al .  Niculescu 
ş.a. - de diferite probleme de bacteriologie şi virusologie veterinară. O bună parte 
dintre aceste lucrări au suscitat peste hotare un interes deosebit, fiind citate şi 
comentate în tratate de largă circulaţie şi în importante cursuri universitare. 

Ioan Isopescu, fiul profesorului şi directorului Liceului  "Eudoxiu 
Hurmuzachi", Emanoil Isopescu, născut la Rădăuţi în 1 9 1 3 , după absolvirea 
Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, a lucrat multă vreme ca cercetător 
la Institutul Pasteur. Teza sa de doctorat Cercetări experimentale asupra ectimei 
contagioase a oilor din România, pe care a susţinut-o în anul 1 936, a fost deosebit 
de bine primită de special işti . Ioan Isopescu a efectuat cercetări în domeniul 
imunologiei, a vaccinurilor, bacteriozelor şi virozelor animale. Au avut ecou, 
inclusiv în ţări europene, studi ile privitoare la vaccinul anticărbunos (împotriva 
baci lului cărbunos - B. anthracis) şi vaccinul antirujetic. Importanţa cercetări i  este 
dată şi de faptul că astfel de tulpini vaccinale au fost solicitate pentru studiu şi 
uti l izare de specialişti din Polonia, Bulgaria, Ungaria şi Rus ia. 

Contribuţii şti inţifice în medicina veterinară, recunoscute de Academia 
Română prin acordarea tit lului de membru corespondent în 1 955 ,  le-a avut savantul 
Petre Spânu. Născut la Vicovu de Jos, în 1 894, cu studii l iceale la Rădăuţi ş i  
universitare la Viena, Petre Spânu s-a ocupat de acl imatizarea raselor de cai şi 
taurine Ia mai multe herghel i i .  Mulţi ani a lucrat ca director la  vestitele herghel i i  
din Rădăuţi şi Bonţida, a desfăşurat activităţi de coordonare în ministerul de 
specialitate la Cernăuţi şi Bucureşti, a fost profesor universitar şi, respectiv, rector 
al Institutului de Zootehn ie şi Medicină Veterinară din Arad. 

Domeniu de cercetare în creştere ca importanţă practică, ecologia românească 
a avut ca fondator un biolog bucovinean, George Bujorean. 

Într-una dintre lucrările sale, Geobotanica, sunt abordate probleme de 
fitosociologie experimentală şi de uti l izare a aparaturi i  pentru măsurarea factori lor 
ecologiei, inventată de ecologul român. 
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Continuator al lui Alexandru Borza, opera lui George Bujorean cuprinde 
studii privind flora spontană şi ornamentală, fitosociologia experimentală, 
morfologie, fiziologie şi fitoteratologie, flora medicinală şi ruderală, cartarea 
geobotanică şi ocrotirea naturi i .  Este iniţiatorul şi coordonatorul unor cercetări 
privind monumentele naturii şi rezervaţi i le naturale, remarcându-se l ucrarea 
privind rezervaţia naturală Muntele Domogled. Studiază p lantele medicinale şi 
răspândirea plantelor declarate monumente ale naturi i  din România, între care ş i  
vestita Frilillaria meleagris (laleaua pestriţă, căldăruşa sau bibi l ica), menţionând ş i  
arii le de răspândire din zona Rădăuţi. 

Savantul Emil Pop, ocupându-se şi de istoria biologiei, publică studii  privind 
viaţa ş i  activitatea unor mari botanişti ş i  ecologi . Despre George Bujorean va spune 
că este un "i lustru ecolog, fitocenolog, florist, fitoteratolog ş i  mare inventator". 
Este autor de aparate ecologice originale, brevetate în ţară şi în străinătate. 

Contribuţii originale în domeniul ecologiei au adus şi biologii Eugen Botezat, 
Emilian Ţopa, Valerian Baciu, Ion Tarnavschi, Traian Ştefureac, Aurel 
Procopeanu-Procopovici, Pavel Babalean, Petru Magazin, Radu Ichim, Petru 
Brega, Nicolae Paşcovici. 

Prezenta lucrare încearcă o sinteză asupra cercetări lor biologice din 
Bucovina. În această parte de ţară, t imp de 1 44 de ani sub dominaţie habsburgică, 
cercetarea biologică a cunoscut totuşi mari valori, curente şi şcol i  de prestigiu, care 
au contribuit la îmbogăţirea tezaurului ştiinţei româneşti şi universale. 

Bukowiner wissenschaftliche Beitrăge 
zur Entwicklung der Biologie 

(Zusammenfassung) 

Nachdem der Verfasser die HauptverOffentlichungen hinsichtlich der Geschichte der Biologie 
aus der Bukowina im Laufe der Zeit prăsentiert - unter den ersten wird das Buch von Dr. Franz 
Herbich, Flora der Bukowina er.văhnt - stellt er die Merkmale des wissenschaftlichen Beitrags zur 
Entwickung der B iologie aus diesem Landesgebiet dar. 

Dicse Beitrăgc werdcn in Bereichen eingctcilt und zusammcn mit konkrctcn Datcn cingcflihrt: 
im Bercich der Morphologie und Physiologie dcr Pflanzen - Vertrctcr: Mihai Guşulcac, Antropologie 
- Victor Săhleanu, die Zoologie-, Hystologie- und Okologieschule Eugen Botezats in Czernowitz 
(Vertreter: Orest Marcu, Filimon Cârdei, Iosif Lepşi, Ludovic Rudcscu), Hydrobiologic - Mihai 
Băccscu, Okologie - Emilian Ţopa, Traian Ştefureac, Valerian Baciu. Petru Magazin, Nicolae 
Paşcovici, u.a. 

Dic Arbcit vcrsucht und ihr gelingt, dem Lcser cine Synthese dcr Biologicforschungen aus der 
geschichtlichen Bukowina anzubieten. 
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REZERV ATIA GEOLOGICĂ 
"STRA TELE CU ĂPTYCHUS" - POJORÂ TA 

OVIDIU BÂTĂ 

Caracterizare. Faună de aptychi tithonici (gr. a =  fără; ptyche = cută, pl iu; 
opercul i  ai cochi l i lor de amoniţi ,  pot fi de natură cornoasă sau calcaroasă şi formaţi 
din una sau două piese. Faţa internă prezintă striuri de creştere, iar cea externă este 
ornată cu pori, coaste, puncte, spini, granule etc.; aptychus = aptychi calcaroşi, 
formaţi din două valve l ibere, alăturate după l inia simfizală). 

Localizare. Rezervaţia geologică este situată în Cheia de la Piatra Străji i, de pe 
valea Moldovei, mai exact pe malul drept al Moldovei, în versantul de nord-vest al 
Dealului Runc, la circa 2 km aval de local itatea Pojorâta, înainte de intersecţia căii ferate 
cu şoseaua Vatra Domei - Suceava. Rezervaţia, aflată pe teritoriul comunei Pojorâta, 
ocupă o suprafaţă de un hectar, terenul fiind în administrarea Ocolului Silvic Pojorâta. 

Punctul fosi l ifer a fost pus sub ocrotire prin H.C.M. 5 1 81 1 954. 
Căi de acces. Punctul fosi l ifer este uşor accesibi l ,  fi ind s ituat în imediata 

apropiere, circa 30 de metri, de şoseaua E 576 /DN 1 7  Suceava - Vatra Domei.  
Geologia regiunii. Din punct de vedere geologic, rezervaţia este situată în 

regiunea central-carpatică, consacrată în l iteratura geologică sub numele de zona 
cristal ino-mezozoică a Carpaţilor Oriental i ,  în s incl inalul marginal extern - cuveta 
mezozoică a Rarăului .  

Sectorul nordic al zonei cristal ino-mezozoice, cuprins între graniţa de nord a 
ţări i  şi izvorul râului  Trotuş, şi în care se încadrează "sincl inalul marginal extern", 
este cunoscut sub diverse denumiri :  Compartimentul Moldav, Compartimentul Tisa 
- Ciuc sau Masivul Maramureş. 

Compartimentu l Moldav al zonei cristal ino-mezozoice aparţine pânzelor 
central - est-carpatice din cadrul Dacidelor mediane formate prin forfecare, cu 
antrenarea în procesul structogenetic a soclului cristal in  prealpin. De jos în sus, în 
sistemul Dacidelor mediane din Compartimentul Moldav, se disting următoarele 
unităţi : pânzele infrabucovinice, pânza sub-bucovinică şi pânza bucovinică. 
Aceasta din urmă suportă resturi le unei suite sedimentare l ipsite de soclu cristal in 
şi care revine pânzelor de obducţie transi lvane. Fiecare pânză este alcătuită din 
formaţiun i .  metamorfice prealpine, străbătute rareori de granitoide prealpine, şi din 
formaţiuni sedimentare mezozoice sau neopaleozoic-mezozoice. 

Sedimentarul bucovin ic se întâlneşte pe marginea estică a cristalinului, 
constituind "sinclinalul marginal est-carpatic". Acesta este separat, datorită rid icării 

Analele Bucovinei, VIII, / ,  p. 1 65-1 72, Bucureşti, 200 1 
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axiale din zona Munţilor B istriţei şi a eroziunii, în două zone distincte - sinclinalul 
Rarău, în nord, şi s inclinalul Hăghimaş, în sud. Pânzei bucovin ice ii este specific 
sedimentarul "autohton" din cele două sinclinale, prezentând succesiunea cea mai 
completă dintre toate seri i le pânzelor central - est-carpatice, începând cu Trias icul 
ş i  sfârşind cu formaţiunea de Wildflysch (Barremian-albiană), cu unele întreruperi. 

Stab i l irea succesiunilor stratigrafice ale sedimentarului mezozoic din cele 
două zone a constituit preocuparea a numeroşi geologi înaintaşi, rezultatele 
cercetări lor fiind sintetizate într-o serie de monografii sau studi i .  

Complexul sedimentar cunoscut sub numele de strate cu Aptychus a fost 
descris pentru prima dată în Carpaţii Orientali de către Paul ( 1 876), în Rarău, ş i  
Herbich ( 1 878), în regiunea Hăghimaşului .  Lui C.M. Paul îi aparţin şi  primele 
lucrări de detaliu asupra geologiei regiunii Rarăului ( 1 872, 1 873, 1 874, 1 876, 1 877, 
1 883). În monografia din 1 876, Paul face un tablou complet al cunoaşteri i 
geologice a regiunii la acea dată. 

Ulterior, regiunea Rarăului şi, implicit, complexul sedimentar, a intrat în atenţia 
a numeroşi geologi străini şi români, în decursul timpului suferind diferite interpretări 
stratigrafice şi tectonice (B. Walter, 1 876; Mojsisovics, 1 879, 1 882; Ştefănescu, 1 885;  
Fischer, 1 899; Uhlig, 1 889, 1 894, 1 897, 1 903, 1 907, 1 9 1 0; Voltz, 1 900; Vetters, 
1 905 ; Trauth, 1 906; Merhart, 1 9 1 0; Kittl, 1 9 1 2; Athanasiu, 1 899, 1 9 1 3 ;  Macovei, 
1 927; Krăutner, 1 929, 1 93 1 ;  Macovei şi Athanasiu, 1 934; Preda şi I l ie, 1 940; Băncilă, 
1 940; Savul, 1 953;  Ilie, 1 957; Marinescu, 1 958; Dimitrescu, 1 960; Patrul ius şi 
Popescu, 1 960, 1 964; Stănoiu, 1 966, 1 967; Mutihac, 1 964, 1 965, 1 966, 1 968; 
Turculeţ, 1 963, 1 964, 1 965, 1 970, 1 97 1 ,  1 977; Săndulescu, 1 973, 1 976, 1 984). 

Afloriment în "stratele cu Aptychus" - Pojorâta. 
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Paul ( 1 876) separă sedimentele sub numele de "şisturi cu Aptychus"; Uhlig 
( 1 907) separă în s inclinalul Rarău "stratele cu Aptychus", pe care le consideră 
formate dintr-o serie grezo-mamoasă cu aspecte de fl iş, în care se intercalează 
mamele cu Aptychus. Uni i  geologi au încercat să introducă alte denumiri, cum ar fi 
cele de strate de Pojorâta - Lunea (Băncilă, 1 940), strate de Lunea (Patrul ius et al . ,  
1 962, 1 964), strate de Pojorâta (Băncilă, 1958 ;  Săndulescu, 1 973) etc. 

Poziţia geologică şi vârsta stratelor cu Aptychus au fost mult d iscutate de 
geoloşi în secolele trecute. 

In ce priveşte poziţia geologică, uni i  autori le-au considerat ca aparţinând 
unităţi i flişului cretacic, plasându-le structural în baza flişului de Ceahlău. 

Băncilă ( 1 958) foloseşte pentru orizontul baza) al flişului cretacic denumirea 
strate de Pojorâta - Lunea, alcătuite din "calcare mamoase sau calcare nisipoase, 
cenuşi i  sau roşi i ,  cu rare resturi de Aptychus lamellosus şi Aptychus seranonis". 
Mulţi autori au aplicat denumirea în sincl inalul Rarău şi, mai ales, în sinclinalul 
Hăghimaş, fi ind considerate ca un echivalent stratigrafic al stratelor de Sinaia -
cele două entităţi l itostratigrafice găsindu-se în unităţi tectonice diferite - sau le-au 
plasat, greşit, în baza stratelor de Sinaia. I l ie ( 1 957) arătase că stratele de Sinaia şi 
stratele cu Aptychus sunt sincrone şi le plasa în aceeaşi unitate tectonică, înglobând 
la stratele de Sinaia o bună parte din stratele de Pojorâta. 

În s inclinalul Rarău - Breaza, Mutihac ( 1 968) separă aceste strate, împreună 
cu conglomeratele de Muncelu, sub denumirea de "serie fl işoidă", în timp ce 
Turculeţ ( 1 964, 1 97 1 )  le denumeşte "strate cu Aptychus". 

Denumirea strate cu Aptychus are la bază un criteriu paleontologic ce 
caracterizează sedimentele respective din toţi Carpaţii româneşti, oferind în acelaşi 
timp şi o orientare asupra vârstei depozitelor, existenţa valvelor de aptychi de 
vârstă Jurasic superior, având caracter hotărâtor în separarea stratelor respective ca 
entitate stratigrafică (Turculeţ, 1 9 7 1  ) . 

Şi pentru datarea stratigrafică părerile nu au fost unitare, vârsta stratelor cu 
Aptychus fiind diferit datată de către diverşi autori . Considerată mult timp ca vârstă 
cretacică, cu trecere posibilă în Jurasicul superior, ea a sfârşit prin a fi plasată cu baza 
în Oxfordian şi partea terminală în Tithonic superior - Berriasian, având drept suport 
studiul detaliat al unor bogate asociaţii de aptych i  şi tintinide (Turculeţ, 1 964). 

Primul geolog care semnalează existenţa aptychilor în aceste sedimente 
(Paul, 1 876) le atribuie vârsta neocomiană (Cretacic inferior), pe bază de aptychi 
de tal ie m ică, Aptychus didayi. Tot Paul ( 1 872) indică pentru prima dată analogia 
l itologică existentă între stratele cu Aptychus din Rarău, pe de o parte, şi stratele de 
Cieszyn (Teschen) inferioare şi calcarele de Cieszyn din Munţii Beskizi, pe de altă 
parte, a căror vârstă, atribuită de cercetătorii polonezi, este Jurasic superior. 

Ulterior, Uhlig ( 1 894, 1 903) consideră că aptychi i  mari recoltaţi de la 
Pojorâta ar fi caracteristici pentru Tithonic (Jurasic superior), datând complexul ca 
fi ind Tithonic - Neocomian, concluzie la care se ral iază Vetters ( 1 905) şi 
Athanasiu ( 1 9 1 3) .  Th. Krăutner ( 1 929) consideră stratele cu Aptychus ca orizont 
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bazal al stratelor de Sinaia şi le datează Valanginian-hauteriviene, la fel şi I l ie 
( 1 957), iar Kober ( 1 93 1 ) le acordă o vârstă calloviană. 

Popescu şi  Patrul ius ( 1 964) citează din stratele cu Aptychus din valea 
Moldovei specia Punctaptychus punctatus, care, împreună cu Lamellaptychus 
beyrichi (I l ie, 1 95 7), este cunoscută din Kimmeridgian şi din Tithonic. 

Turculeţ ( 1 964, 1 97 1 )  a determinat, în stratele cu Aptychus de pe pârâul 
Muncelu, o bogată faună de aptychi, speci i le Lamel/aptychus lamellosus, var. 
graci/icostata, şi Punctaptychus punctatus, var. aff. longa, fiind răspândite în 
Kimmeridgian şi Tithonic. 

Săndulescu ( 1 972) consideră stratele cu Aptychus ca o unitate l itostratigrafică 
independentă în raport cu stratele de Pojorâta, dezvoltată într-o altă subunitate 
tectonică. Ele aflorează sub forma a două benzi paralele în fruntea pânzei bucovinice 
din valea Moldovei până la izvoarele pârâului Muncelu. Cele două benzi corespund 
unor solzi paraleli care fac să se repete tectonic stratele cu Aptychus . 

..____,!, [J82 [::.:< .. ::; . ... J 3  1---· 1 4  I : ··,· ·J 5  DJIIIIIII] Ii 
lllillJD 1 DJID s � 9 Rj10 [� jn  ţE:;=�j12 

o 0,5 1 km 

Harta geologică a zonei Pojorâla (după M. Săndulescu): 
1 - depozite aluvionare; 2 - conuri de dejectie; 3 - depozite de terasă; 4 - Wildtl isch 

(Barremian - Albian); 5 - conglomerate de Muncelu; 6 - calcarenite cu silex (Valanginian); 
7 - strate cu Aptychus (Tithonic - Valanginian); 8 - strate de Pojorâta (Tithonic - Berriasian); 

9 - strate de Sinaia (Tithonic - Neocomian); 1 O - cal care şi dolomite (Triasic); 
I l  - cal care grezoase (Dogger); 1 2  - şisturi cristaline. 
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Aprecierea vârstei sedimentelor din stratele cu Aptychus se poate face şi prin 
studiul micropaleontologic, dintre microfosile abundent reprezentate fiind 
tintinidele (Calpionella a/pina Lor., C. elliptica Cad., Crassicollaria massutiniana 
Col., Crassicollaria intermedia). Această asociaţie de tintinide este caracteristică 
pentru Tithonic. 

În studiul din 1 972, Săndulescu a pus la îndoială existenţa Kimmeridgianului 
în stratele cu Aptychus, pe considerentul că nici una dintre speci i le de aptychi citate 
de diverşi autori nu are o d istribuţie exclusiv k immeridgiană, l ipsind de asemenea 
şi microfaciesul de Saccocoma, caracteristic Kimmeridgianului .  Pe baza prezenţei 
unei asociaţii de tintin ide (Tintinopsella carpatica, Calpionellites darderi şi 
Calpionellopsis simplex) el extinde vârsta în Berrias ianul terminal - Valanginian 
(Cretacic inferior). 

Săndulescu consideră că atât stratele de Pojorâta cât şi stratele cu Aptychus 
încep în Tithonic şi trec la partea superioară în Neocomian, stratele cu Aptychus 
ajungând cu siguranţă până în Valanginian.  Ele reprezintă două subdiviziun i 
l itostratigrafice diferite, sincrone (cel puţin parţial) şi heteropice (fiind sincrone şi 
cu stratele de Lunea), apărând în unităţi tectonice distincte: stratele cu Aptychus, de 
vârstă Tithonic-valanginiană, formează baza umpluturi i sinclinalului Rarău, 
apărând numai pe flancul extern, pe când stratele de Pojorâta, de vârstă Tithonic
berriasiană, apar într-o unitate secundară a s inclinalului Rarău, situată mai în faţă, 
denumită "digitaţia de Sadova". 

După cum am amintit mai sus, stratele cu Aptychus formează în profilul văii 
Moldova doi solzi, dintre care cel extern (în care se află aflorimentul ocrotit) 
încalecă stratele de Pojorâta, cu care începe digitaţia Sadova. Stratele cu Aptychus 
se întâlnesc ca o bandă continuă din sudul pârâului Valea Caselor ş i  până în Dealu l  
Muncelu, unde se afundă sub grezo-conglomeratele de Muncelu. 

Sub raport l itologic şi stratigrafic, stratele (formaţiunea) cu Aptychus - cu 
caracter predominant pelagic (facies marnocalcaros) şi cu aport important de 
material detritic - cuprind două orizonturi, unul inferior şi un altul superior, 
subdiviziuni care se întâlnesc pe pârâul Valea Seacă, Mesteacănul,  Izvorul Alb şi 
Pojorâta. 

Orizontul inferior, gros de 250-300 m, d ispus în continuitate de sedimentare 
peste n ivelul jaspo-radio laritic (Cal lovian - Oxfordian), este alcătuit predominant 
dintr-o alternanţă a stratelor de gresii (gresii calcaroase slab micacee, sideritice) cu 
intercalaţi i le si ltice (şisturi argilo-mamoase cenuşi i-negricioase). Resturile de 
aptychi  (Turcu leţ, 1 964) îi atestă vârsta Oxfordian superior-kimmeridgiană. 

Orizontul superior, gros de 350-400 m, are un conţinut l itologic particularizat 
prin dominanţa calcaroasă a rocilor componente, în asociaţie cu marne, epic lastite 
subordonate, secvenţe s i l icol itice, dar mai ales prin frecvenţa resturi lor de aptychi 
care, alături de tintin ide, asigură pachetului vârsta Tithonic-berriasiană. 

Între cele două orizonturi nu se poate trasa o l imită absolută, precisă, 
caracterele l itologice prezentând o trecere gradată de la un orizont la altu l .  
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Poziţia tectonică a formaţiunii cu Aptychus s. l .  
în secţiunea pârâuluiValea Seacă - Rarău (după C. Grasu). 

1 - cristal in; 2, 3 - conglomerate, dolomite (Triasic); 4 - formaţiuneajaspo-radiolaritică; 
formaţiunea cu Aptychus; 5 - membrul inferior (M 1 ); 6 - membrul superior (M2); 

7 - Wildflisch; 8 - formaţiunea de Sinaia (flişul de Ceahlău). 

8 

Obiectul ocrotirii. În aflorimentul relativ mare se observă marnocalcare roşi i  
şi v iolacee în  alternanţă cu  ş isturi argiloase de  aceeaşi culoare şi care trec lateral în 
calcare marnoase fine, subl itografice, roşi i  şi verzi-gălbui .  Calcarele marnoase 
prezintă cuiburi şi lentile de si l ice şi au o alteraţie albicioasă caracteristică. În 
aceste strate se pot identifica numeroase exemplare de Aptychus, a căror prezenţă a 
dus la denumirea de "strate cu Aptychus" a formaţiun i i  căreia îi aparţine 
aflorimentul .  

Lamellaptychus beyrichi. 

Valoarea stratigrafică a aptychi lor, precum şi problemele morfologiei şi a 
s istematici i acestora, au fost fundamentate în studi i publ icate de Trauth. Pentru 
lanţul carpatic, valoarea stratigrafică a acestora a fost amănunţit dezbătută în 
lucrări le lu i  Gasiorowski ( 1 959, 1 960, 1 962), care, pe baza unor faune de aptychi 
foarte bogate, recoltate din Carpaţi i  vestici, a elaborat un tablou detaliat privind 
evoluţia în timp a diferitelor grupe de aptychi ,  separând două orizonturi şi 1 9  
suborizonturi c u  aptychi ,  care cuprind ca vârstă Doggerul, Malmul şi Eocretacicul .  
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În separarea acestor orizonturi ş i  suborizonturi, autorul a ţinut seama d e  evoluţia 
amonoideelor, făcând o paralelă a subdiviziuni lor cu aptychi cu zonele cu amoniţi 
din Mezozoic. 

Ordinul Ammonoidea (Ammonoidee) cuprinde cefalopode exclusiv fosi le, ce 
reprezintă o deosebită importanţă pentru paleontologie şi stratigrafie, deoarece au 
avut o răspândire foarte largă şi au dat numeroase fosile caracteristice. Au apărut 
din Devonian, se dezvoltă foarte repede şi se răspândesc în tot Paleozoicul 
superior, iar în Mezozoic ating maximum de dezvoltare. Ultimii reprezentanţi 
dispar la sfârşitul Mezozoicului .  La unii amoniţi apertura era acoperită de căpăcele 
calcaroase sau cornoase. După forma lor, acestea sunt de trei feluri : 

1 .  Anaptychus, format dintr-o singură piesă ovală; 
2. Aptychus, din două plăcuţe independente şi simetrice; 
3 .  Synaptychus, cu cele două plăcuţe sudate. 
În orizontul inferior al stratelor cu Aptychus din cuveta Rarău se întâlnesc forme 

aparţinând exclusiv genului Lamellaptychus, cu evidente trăsături de primitivitate: 
Lamellaptychus lamellosus, L. sparsilamellosus, L. curtus, L. rectecostatus. 

Fauna orizontului superior este cu totul diferită de cea a orizontu lui inferior, 
ea cuprinzând un mare număr de specii  de aptychi - cu o mare frecvenţă a 
punctaptychi lor: Punctaptychus pseudocinctus, P. punctatus, P. monsalvensis, 
L. beyrichi, L. carpathicus, L. injlexicosta, L. cinctus - care indică indubitabi l  o 
vârstă Kimmeridgian-tithonică. 

Dintre exemplarele de aptychi colectaţi din cuveta Rarău - Breaza, Turculeţ 
( 1 97 1 ) a determinat formele: Lamellaptychus rectecostatus, Lamellaptychus 
lamellosus, Lamellaptychus lamellosus, var. solenoides, Lamellaptychus 
lamellosus, var. cincta, Lamellaptychus cf. theodosia, Lamellaptychus beyrichi, 
Lamellaptychus beyrichi, var. jractocosta, Lamellaptychus beyrichi, var. longa, 
Lamellaptychus sparsilamellosus, Lamellaptychus injlexicosta, Lamellaptychus 
carpathicus, Lamellaptychus cinctus, Lamellaptychus curtus, var. macarovicii, 
Punctaptychus punctatus, Punctaptychus puncatus, var. divergens, Punctaptychus 
punctatus, var. undocosta, Punctaptychus monsa!vensis, Punctaptychus 
pseudocinctus. 

În unele roci ale stratelor cu Aptychus se întâlnesc şi resturi algale. 
Rezervaţia mai este cunoscută şi sub denumirea "Rezervatia Strate le de 

Pojorâta". În unele articole sau tabele ale rezervaţii lor naturale şi
. 
a obiectivelor 

ocrotite din judeţul Suceava, denumirea "Cl ipele triasice de la Pojorâta" este total 
greşită. Kl ippa este un bloc de rocă, de dimensiuni de la cele decimetrice Ia cele 
kilometrice, străină ca vârstă şi geneză de formaţiunea în care este cantonată. 
Kl ippele pot rezulta din procese tectonice (blocuri antrenate de mişcări ale scoarţei) 
sau sedimente (antrenate în mişcări de alunecare în mediul continental sau marin). 

De asemenea, rezervaţia nu se regăseşte în Anexa nr. 1 din Hotărârea privind 
protecţia monumentelor naturii, a rezervaţii lor şi parcuri lor naturale din judeţul 
Suceava, a Consi l iului Judeţean Suceava. 
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Das geologische Naturschutzgebiet 

"Die Aptychus - Schichten" aus Pojorâta 

(Zusammenfassung) 

Das geologische-palaontologische Naturschutzgebiet Stratele cu Aptychus aus Pojorâta, das 
im Synclinalraum zwischen Rarău und Breaza liegt, beherbergt in den roten Kalkmergelgesteine aus 
der Periode Oxfordian - Tithonic - Berriasian, eine wertvolle Aptychienfauna. Die Aptychen sind 
Deckel der Ammonitenmuschel, d. h. der ausschliesslich fossilartigen Zephalopode, mit einer 
besonderen Wichtigkeit flir Palăontologie und Stratigraphie des oberen Palaozoikums. 

Wegen des wertvollen geologischen und paliiontologischen Interesses wurde der Ausstrich von 
dem rechten Ufer des Moldauflusses beschUtzt, weil man in dessen Schichten viele, den 6 
Lamellaptychus- und Punctaptychusarten gehorige Aptychienexemplare identifizieren kann. 
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A VIFAUNA AGROSISTEMELOR 
DIN DEPRESIUNEA RĂDĂUŢI 

SORIN TRELEA 

Deşi uni i  autori uti l izează şi termenul de agroecosistem, considerăm că, prin 
natura şi, mai ales, durata relaţi i lor care se stabilesc între elementele componente 
ale lanţului trafic în aceste biotopuri, doar pentru fâneţe s-ar justifica denumirea de 
agroecosistem. 

Agrosistemele sunt create de către om pentru necesităţile sale imediate sau de 
mai lungă durată, prin acţiuni de cultivare a unor speci i  de plante, pe care le 
exploatează direct sau indirect, pentru păşunat. Acestea s-au extins şi consolidat 
de-a lungul timpului ,  însoţind aşezări le omeneşti, în defavoarea biotopurilor 
naturale, care se restrâng permanent. Terenurile agricole, prin sistemul de 
monocultură, chiar dacă se practică şi rotaţia permanentă a culturilor, au cel mai 
pregnant aspect de artificial, deoarece relaţi i le b iotice dintre diferitele elemente se 
găsesc mereu sub presiunea intervenţiei umane prin asolamente, chim izări, 
pesticide etc. Şi ,  cu toate acestea, unele speci i  de păsări găsesc aici surse de hrană 
şi locuri de cuibărit. În regiunea depresionară Rădăuţi cu lturi le cele mai frecvente 
sunt: cartoful ,  porumbul, grâul, secara, trifoiul şi lucerna. 

Păşuni le, cu deosebire cele din zona noastră, conţin o vegetaţie naturală 
destul de săracă în speci i ,  datorită unei încărcături exagerate cu bovine şi ovine. La 
aceasta se mai adaugă şi faptul că, după anul 1 989, aceste păşun i  n-au mai fost 
îngrij ite decât în zonele Marginea, Rădăuţi şi Măneuţi, unde refacerea lor naturală 
şi încărcarea lor cu animale este controlată. 

Fâneţele prezintă, în schimb, o vegetaţie ierboasă de mare diversitate şi ,  
pentru o zonă în care creşterea animalelor este o veche tradiţie, ele constituie sursa 
de masă vegetală uscată pentru anotimpul rece. În regiunea noastră acestea se 
bucură de un tratament preferenţial, fiind periodic îngrăşate natural, astfel  că, în 
anii normal i din punctul de vedere al precipitaţi i lor, acestea sunt cosite de două ori 
şi numai toamna târziu sunt păşunate. Ca şi în cazul păşunilor, datorită intervenţiei 
omu lui ,  şi fâneţele suferă acţiuni brutale care întrerup unele lanţuri trofice sau 
biologice, atunci când cositul intervine înaintea diseminări i .  

Agrosistemele mai sus menţionate au o suprafaţă de  aproximativ 330 km2, 
deci ocupă 55% din Depresiunea Rădăuţi. În evaluări le efectuate de-a lungul a 
peste 8 ani de observaţi i ,  aici au fost identificate 42 de speci i  de păsări. 

Analele Bucovinei, VIII, 1, p. 1 73-1 76, Bucureşti, 200 1 
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Sedentare Oaspeţi de vară 

Anas platyrhynchos Ciconia alba 
Accipiter nisus Ciconia nigra 
Accipiter gentilis Pernis apivorus 
Buteo buteo Aquila pomarina 
·Perdix perdix Falca tinnunculus 
Streptopelia decaocto Falca subbuteo 
·Galerida cistata ·caturnix coturnix 
Turdus pilaris ·crex crex 
Lanius excubitor • Vanellus vanellus 
Corvus monedula Columba oenas 
Corvus corax Columba palumbus 
Corvus frugilegus ·A lauda arvensis 
Corvus corone cornix Hirundo rustica 
Passer domesticus Delichon urbica 
Passer montanus Riparia riparia 
Carduelis chioris Anthus trivialis 
Pica pica Motacilla alba 

Saxicola rubetra 
Sedentar-migratoare Lanius collurio 

Carduelis cardue/is Lanius minor 
Carduelis cannabia Sturnus vulgaris 
Emberiza citrinella 

Oaspeţi de iarnă 

Anas crecca 
În ceea ce priveşte repartizarea lor din punct de vedere sistematic, aceste specii 

aparţin următoarelor ordine: ciconiiforme (2 speci i), anseriforme (2 specii), accipi
triforme (5 specii), falconiforme (2 specii), gallifonne (2 specii), gruiforme (l specie), 
charadri iforme ( 1  specie), columbiforme (3 specii) şi passeriforme (24 de specii). 

Categorii fenologice şi specii le  clocitoare din agrosisteme 

Nr. crt. Categorii fenologice Nr. specii % din total Clocitoare 
% din tip 
fenologic 

1 .  Sedentare 1 7  40.47 2 1 1 ,8 
2. Oaspeti de vară 2 1  50,00 4 1 9  
3 .  Sedentar-migratoare 3 7, 1 5  - -

4. Oaspeţi de iarnă 1 2.38 - -
Total 42 1 00 6 3 1  

• Specii clocitoare în agrosisteme. 
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Categorii de frecvenţă a păsărilor din agrosisteme 

Nr.crt. Categorii de frecvenţă Nr. specii % din total specii 

1 .  Frecvente I l  26,20 
2. Comune 25 59,52 
3. Rare 6 1 4,28 

Total 42 1 00 

Agrosistemele constituie locul preferat de cuibărit pentru speciile humicole: 
Alauda arvensis, Perdix perdix, Galerida cristata, Coturnix coturnix, Crex crex şi 
Vanellus vanellus. Deşi presiunea antropică este foarte accentuată, după anul  1 990, 
prin fărâmiţarea terenurilor agricole în mici proprietăţi, s-a constatat o îmbunătăţire a 
efectivelor acestor speci i .  Noua formă de proprietate asupra pământului a determinat, 
prin regres tehnologic, revenirea la agricultura tradiţională. Astfel, multe lucrări se 
efectuează nemecanizat, uti l izându-se tracţiunea animală; îngăşarea terenului agricol 
se face cu gunoi de grajd; tratamentele pentru bol i  şi dăunători au devenit tot mai 
rare, cu excepţia celor de la culturi le de cartof. Însă cel mai important element care a 
venit în sprij inul sporirii efectivelor de păsări este apariţia haturilor dintre micile 
proprietăţi. Aceste fâşi i  necultivate, deşi reduse ca suprafaţă, se păstrează de la un an 
Ia altul, reuşind să-şi consol ideze deja o vegetaţie proprie, care constituie un bun 
adăpost pentru speci i le clocitoare humicole. 

Estimarea unor valori cantitative ale populaţi i lor de clocitoare din 
agrosistemele Depresiuni i  Rădăuţi a fost efectuată prin metoda fâşi i lor şi metoda 
pătrate lor, având fiecare câte un hectar. Am ales 1 O perimetre de câte un hectar din 
zonele Dorneşti, Rădăuţi (Dealul Osoi), Măneuţi, Gălăneşti, Frătăuţi i Noi şi B i lca. 
Evaluările  s-au efectuat în perioada 1 5-20 mai 1 999, iar rezultatele sunt prezentate 
în tabelul  de mai jos: 

Valori cantitative ale populaţi ilor de păsări clocitoare din agrosisteme 

Nr.crt. Specia 
Abundenţa Biomasa 

Dominanţa % 
per/100 ha g/100 ha 

Individuală In greutate 
1 .  Alauda arvensis 20 1 400 44.5 1 1 ,73 
2. Vanellus vanellus 1 0  4 600 22,2 38,56 
3. Cotumix cotumix 5 1 500 1 1 , 1  1 2,59 
4.  Perdix perdix 5 4 000 1 1 , 1  33,52 
5 .  Galerida cristata 5 430 1 1 , 1  3,60 

Total 45 I l  930 1 00 1 00 

Din date le prezentate mai sus se observă că toate cele 5 specii  clocitoare sunt 
humicole, iar Alauda arvensis este specia care domină agrosistemele din regiune. 
De altfel,  ciocârlia este singura specie care înregistrează uneori trei generaţii de pu i 
într-un an, la aceasta contribuind şi faptul că îşi c loceşte ponta doar în I l  zile. 

În anul 1 998 am participat la programul iniţiat de către Bird Life 
International pentru salvarea cârstelului de câmp, Crex crex, specie care a cunoscut 
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un regres dramatic în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Principala cauză a 
reducerii, până la dispariţie, în unele ţări europene (Spania) a populaţi i lor 
clocitoare, o constituie alterarea habitatului favorabi l  - paj işti ş i  făneţe umede 
inundabile sau înmlăştinite. Asanarea acestora sau înlocuirea lor cu culturi agricole, 
cultivarea unor soiuri de păioase şi de plante furajere timpuri i ,  cos irea timpurie şi 
mecaniz'!tă a fâneţelor - toate sunt cauze directe care pun în pericol existenţa 
acestei speci i  în Europa. 

Preluând obiectivele programului de la Societatea Ornitologică Română, care a 
organizat acţiunea de recenzare, în lunile mai şi iunie 1 998, timp de peste 23 de nopţi 
(între orele 23 şi 4 dimineaţa), am efectuat recenzarea masculilor cântători din 
Depresiunea Rădăuţi . În afara ariilor indicate de organizatori pentru recenzare ne-am 
extins observaţiile în toate zonele unde habitatele erau favorabile prezenţei cârstelului. 

Astfel, am identificat un număr de 9 masculi cântători în luna mai şi 8 în luna 
iunie, ceea ce înseamnă o frecvenţă de 0,0 1 5  mascul i/km2 pentru zona depresionară 
Rădăuţi, asta însemnând acelaşi număr de cupluri . 

Cârstelul de câmp este prezent la Măneuţi, Dorneşti, Mil işăuţi, Rădăuţi (zona 
umedă "Ochiuri" şi lunea pârâului Suceviţa), în fâneţe flancate de culturi de 
cereale, în general la distanţă de aşezări le omeneşti . Considerăm că efectivele din 
zona studiată, comparate cu media pe ţară, sunt relativ mici ,  fapt explicat de marea 
presiune antropică din regiunea noastră. O altă cauză a acestor efective reduse este 
prezenţa, atât ziua cât şi noaptea, a pisici lor şi câin i lor vagabonzi, care determ ină 
mari pierderi la cuib. 

Dintre speciile -humicole, frecvente în Depresiunea Rădăuţi, Perdix perdix, pe 
timpul perioadei de studiu, a înregistrat o evoluţie care merită a fi menţionată. După 
1 99 1 ,  la evaluări le din timpul iernii pe care le-am efectuat şi noi alături de filiala de 
vânătoare locală, am constatat o continuă creştere a efectivelor. Aceasta a fost o urmare 
a noilor condiţii de agricultură privată, prin aplicarea Legii 1 81 1 99 1  şi a faptului că, la 
intervenţia noastră, s-a interzis vânătoarea în ani i  1 992-1 993 . Iernile bogate în zăpadă 
şi cu geruri îndelungate din perioada 1 994-1 996 au făcut ca efectivele să scadă cu 
peste 60%. La evaluările din 1 998 am constatat o refacere completă a efectivelor de 
potâmichi, ceea ce ne determină să considerăm că specia nu este în pericol .  

Die A vifauna der Agrarsysteme aus der Radautzer Senkung 

(Zusammenfassung) 

Die Agrarsystemen bedecken 59 Prozcnt von der Oberflăche der Radautzer Bodensenkung, wo 
es eine alte Landwirtschafts- und Viehzuchttradition gibt. Das Studium erwăhnt die Vogelarten, die 
sich in den Agrarsystemen des Gebietes befinden; hier sind insgesamt 42, unter denen auch 5 
briitende Vogelarten. Unter den letztercn bediirfen die crex-crex - Spezien eines Sonderschutzes, weil 
die Anzahl dieser Vogel verringert ist. 
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OPINII 

CONSIDERA TII PRELIMINARE DESPRE DEMOGRAFIE 
ŞI GEOPOLITICĂ PE TERITORIUL BUCOVINEI 

* 
(1930-1992) 

MARIAN OLARU 

Bucovina istorică, teritoriu aflat la răspântia drumuri lor care unesc Orientul 
cu Occidentul ' , denumită şi fereastra spre vest a Moldovei2, este astăzi un teritoriu 
despărţit în două: o parte în Ucraina, succesoarea de după 1 99 1  a U .R.S.S., şi o 
parte în România. În felul  acesta, istoria dramatică a provinciei consemnează 
dispariţia, cel puţin teoretică, a unui mult invocat model de convieţuire interetnică, 
stârnind şi astăzi, la atâţia ani, v i i  dezbateri în medi i le academice şi d iaspora 
bucovineană3• Multietnicitatea, greu câştigată de pol itica imperială, şi care 
devenise o dimensiune apreciată de curentul "bucovin ist", a fost dramatic 
simplificată şi amputată demografic prin actul de forţă al celor două puteri 
imperialiste care au semnat pactul Ribbentrop - Molotov. 

Privită din perspectivă demografică, istoria Bucovinei, ca parte a Imperiului 
Austriac şi apoi a României, se deosebeşte mult. În timp ce în prima perioadă 
înregistrăm ample procese migraţioniste, o creştere a populaţiei4 de peste 5,7 ori în 
intervalul 1 786- 1 9 1  O, în cea de-a doua fluxurile populaţionale nu mai sunt aşa de 
mari, iar creşterea populaţiei5 este de doar 7,3% în intervalul 1 9 1 0-1930 (adică de 

' Comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională cu titlul "Heim ins Reich! " Die 
Umsiedlung der Deutschen aus der Bukowina - eine ethnische Săuberung?, care s-a desfăşurat la 
Augsburg - Germania, sub egida Institutului Bukowina, între 21  şi 23 februarie 200 1 .  

1 Hannes Hofbauer, Viorel Roman, Bucovina, Basarabia, Moldova (O ţară uitată între Europa 
de vest. Rusia şi Turcia), traducere de Toma Paul Dordea, Bucureşti, Editura Tehnică, 1 995. 

2 Radu Grigorovici, Das Model/ Bukowina, în "Analele Bucovinei", anul I I I, nr. 2, 1 996, p. 273. 
3 În toamna anului 1 99 1 ,  la Cernăuţi, capitala fostului ducat al Bucovinei, a fost organizat un 

simpozion al diasporei bucovinene de către Societatea pentru Cultura Românească "Mihai Eminescu" 
din Cernăuţi. 

4 Vladimir Trebici, Demografie - Excerpta et selecta. Academicianul la vârsta de 80 de ani, 
Bucure�ti, Editura Enciclopedică, 1 996, p. 107-1 45.  

De remarcat faptul că în documentele Conferinţei de Pace de la Paris se consemnează că, la 
sfârşitul anului 1 9 1 8, populaţia Bucovinei era de 689 902 locuitori, din care: 272 952 români 
(39,56%), 2 1 8  9 1 8  ruteni (3 1 ,73%), 1 53 280 germani (22,2 1%), (în această cifră credem că erau 
incluşi şi evreii vorbitori de limba germană], 44 757 alte naţionalităţi (6,5%). Comitetul teritorial 
central a utilizat aceste cifre, adoptând în unanimitate, la 9 apri lie 1 9 1 9, hotărârea de stabil ire a 
graniţelor Regatului Român cu Polonia. Cf. Florea Şapcă, Diplomaţia americană şi problema 
Bucovinei, în "Ţara Fagilor" - Almanah cultural-l iterar al românilor nord-bucovineni, 1 996, p. 42. 

Analele Bucovinei, VIII, / ,  p. 1 77-1 83, Bucureşti, 200 1 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



1 78 Marian Olaru 2 

la 794 929, în 1 9 1  O, la 853 009, în 1 930). Sigur, uti l izarea cifrelor din cele două 
rec:ensăminte, cel austriac din 1 9 1  O şi cel românesc din 1 930, comportă multe 
J1s�uţii în ceea ce priveşte structura, criterii le şi modul diferit de înregistrare a 
datelor. Oricum, ele reprezintă, cu l imitele lor, s ingurele jaloane demografice pe 
care le putem uti l iza. În acest context, surprindem următoarele: 

a) o creştere de 59 000 de persoane a populaţiei Bucovinei între anii 1 9 1  O şi 
1 930; 

b) cea mai mare creştere au înregistrat-o români i, de la 273 254 persoane în 
1 9 1  O, la 3 79 69 1 persoane în 1 930 ;  

c)  reducerea numărului ucraineni lor (ruteni lor) de la  305 1 O 1 ,  în 19 1  O, la 
248 567 în acelaşi interval de timp; 

d) populaţia germană din Bucovina a crescut de la 58 593 persoane, în 1 900, 
la 75 533 în 1 930 .  În 1 9 1 0, în Bucovina erau înregistraţi 73 073 germani6, 
cu o creştere de doar 3,37%, ceea ce înseamnă că, după căderea imperiului 
dual ist, uni i  d intre etnici i  germani au părăsit provincia. Aici trebuie 
incluşi, desigur, aceia care formau până atunci aparatul administrativ şi 
asigurau funcţionarea instituţi ilor austriece din Bucovina; 

e) reducerea numărului evrei lor din Bucovina, ca urmare a emigraţiei 
(fenomen sensibil marcat de Congresul de la Berlin, din 1 878, ş i  accentuat 
la începutul secolului al XX-lea), de la 95 706 ( 1 2%) în anul  1 9 1 0, la 
92 492 ( 1 0,8%) în anul 1 930;  

f) repartiţia pe criteriul confesional reflectă, la 1 930, real ităţile demografice 
ale Bucovinei istorice: 

- ortodocşi i  reprezentau 7 1 ,9% din populaţie; 
- greco-catol ici i  reprezentau 2,3% din populaţie; 
- romana-catol ici i  reprezentau I l  ,5% din populaţie; 
- luterani i  reprezentau 2,4% din populaţie; 
- mozaic ii reprezentau 1 0,9% din populaţie. 
În această structură etnică şi confesională, Bucovina a cunoscut, în cadrul 

României, o evoluţie firească, fapt care-i păstra specificitatea, reflectată într-o 
înfloritoare cultură interbelică, în care Cemăuţiu l  a fost unul dintre marile oraşe 
culturale ale ţării .  

În anul 1 939, Germania ş i  U.R.S.S.  au  semnat pactul de  neagresiune care, 
după numele semnatari lor, s-a numit Ribbentrop - Molotov. Acest pact a fost 
catalogat, în istoria de specialitate, drept un act cinic şi arbitrar, situat total în afara 
dreptului internaţional . Acesta a determinat, prin apl icare, schimbarea radicală a 
statutu lui internaţional al României .  S ituaţia ei dramatică, din anul 1 940, ca urmare 
şi a pactului amintit, se datora pe de o parte eşecurilor politice interne, pe de alta 
faptului că România "se afla într-un punct de intersecţie a intereselor ruseşti şi ale 

6 Rudolf Wagner, Die Bukowina und ihre Deutschen, în Vom Moldanwappen zum 
Doppelandler, Band 1, Augsburg, Verlag der Siiddostdeusche, 1 99 1 ,  p. 4. 
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Europei Centrale - la gurile Dunării şi în pragul Balcani lor"7, în condiţiile în car� 
Anglia şi Franţa, aliatele tradiţionale ale României, făcuseră importante conce�u 
revizionismului european. V ictime ale acestei situaţii au mai f�st: Pol?nia, Estoma, 
Letonia şi Lituania. In acelaşi timp trebuie să amintim războml sov1eto-fin landez 
din perioada noiembrie 1939 - martie 1 940, care a evidenţiat curaju l  şi forţa 
m i litară a poporului finlandez în faţa colosului de la Răsărit, ş i  acesta, tot o 
consecinţă a pactului invocat. 

Reven ind la subiectul prezentei sesiuni (Strămutări de populaţii din 
Bucovina), sublin iem faptul că, numai în câteva săptămâni, România Mare a suferit 
pierderi ireparabi le, între care şi ocuparea părţii de nord a Bucovinei şi a Ţinutului 
Herţa, la 28 iunie 1 9408. Intrarea trupelor sovietice în teritori ile amintite s-a făcut la 
doar două ore după retragerea armatei române şi, în multe Jocuri, înaintea retrageri i 
efectivelor române, nerespectându-se termenul de patru zile, fixat prin u ltimatumul  
sovietic. Aceasta a avut urmări dramatice pentru situaţia populaţiei c ivi le, care, ş i  
ea, ca şi administraţia şi armata română, nu fusese înşti inţată în n ic i  un fel de 
autorităţile vremi i .  Amintim, în treacăt, faptul că, încă din anul 1 939, se 
produseseră mobil izări pentru trebuinţele armatei şi că uni i  mi l itari nu putuseră lua 
contact cu fami l i i le lor, dar şi că învăţătorilor, funcţionarilor, medici lor surprinşi la 
post nu li s-a permis să părăsească teritoriul ocupat de către sovietici . În această 
situaţie dramatică, a fost logică presiunea exercitată de cei surprinşi de 
evenimentele din iunie 1 940 asupra noii frontiere, situaţie la care a contribuit în 
mod deosebit şi faptul că sovietici i  nu au acceptat realizarea schimbului de 
populaţie surprinsă de evenimente, precum şi ruperea oricăror legături telefonice, 
telegrafice şi de poştă cu România, în Bucovina ocupată. 

Drama bucovineni lor a fost accentuată atât de exodul de populaţie din zonele 
ocupate spre interiorul României, cât şi de faptul că evenimentele din iunie 1 940 au 
fost urmate de altele simi lare, în august 1 940, prin care România pierdea 
Cadrilaterul şi partea de nord-vest a Transilvaniei. Alte mil ioane de oameni ş i-au 
văzut destinele dramatic ameninţate de jocuri le geopolitic i i  europene. 

Cercetarea evenimentelor din Bucovina, din iunie 1 940, reliefează că 
proporţi i le dramei bucovinene au fost accentuate şi de: păstrarea tăcerii de către 
guvernul României, care avea cunoştinţă, pe fil ieră diplomatică, despre existenţa 
pactului Ribbentrop - Molotov9; l ipsa măsurilor de prevenţie şi de pregătire a 
populaţiei în cazul unei invazii mil itare; l ipsa unei pregătiri adecvate a trupelor 
române, dispuse pe frontiera de nord-est şi est şi surprinderea angajaţi lor 
Ministerului de Interne în teritoriul ocupat de sovietici, ceea ce dovedeşte o totală 

7 Apud Catherine Durandin, Istoria românilor, [Iaşi], Institutul European, 1 998, p. 233. 
8 La 28 iunie 1 940, armata sovietică a ocupat Basarabia, partea de nord a Bucovinei şi Ţinutul 

Herţa, care aveau în total 50 762 km2 şi o populatie de 3 9 1 5  000 locuitori, formată în marea 
majoritate din români. Cf. Catherine Durandin, op. cit. , p. 234. 

9 Grigore Gafencu, Însemnări politice. 1 929-1939. Ediţie şi postfaţă de Stelian Neagoe, 
Bucureşti, Editra Humanitas, 1 99 1 ,  p. 341-342; V. FI . Dobrinescu, Emigraţia româmă din lumea 
anglo-saxonă, 1 939-1945, laşi, Institutul European, 1 993, p. 3 1-32. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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l ipsă de comunicare între centru şi provincie (ordinul de evacuare a acestor efective 
a venit doar cu două ore înainte de intrarea sovietici lor)1 0 . 

Ocuparea părţi i de nord a Bucovinei şi a Ţinutului Herţa a determinat 
importante schimbări demografice1 1 • Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa aveau, la 
data anexării, 6 340 km2 • Partea de sud din fosta Bucovină, care a rămas în 
componenţa României, are o suprafaţă de aproximativ 4 000 km2• Populaţia 
estimată a regiuni i  ocupate de sovietici din fosta Bucovină, împreună cu cea a 
Herţei, era de 545 267 Jocuitori 1 2, din care, în 1 946, români i  reprezentau 37% şi 
ucraineni i  45%. În urma instaurări i  dominaţiei sovietice, pe teritoriul  de nord al 
fostei Bucovine s-au produs importante schimbări demografice. Referindu-ne la 
intervalul iunie 1 940 - iun ie 1 94 1 ,  acestea sunt: 

- refugierea spre interiorul Regatului Român a unei părţi a populaţiei 
româneşti; 

- repatrierea germanilor, polonezilor şi maghiarilor ; 
- asasinatele în masă săvârşite de sovietici şi deportarea români lor în gulagul 

sovietic. 
Fără să avem o cifră exactă a celor ucişi sau deportaţi de regimul sovietic1 3, 

în perioada amintită mai sus, cercetătorii români ai problemei estimează că la 
Fântâna Albă, la 1 apri l ie 1 94 1 ,  au fost împuşcaţi 1 500 de oameni,  iar pe 1 3  iunie 
1 94 1  au fost rid icaţi pentru a fi deportaţi 1 3  000 etnici români - după uni i  
cercetători, după alţii - 4 1  000.  La aceste cifre trebuie să adăugăm numeroasele 
persoane care au căzut victime în încercarea de a forţa frontiera instaurată, după 28 
iunie 1 940, între România ş i  U .R.S .S .  Dacă raportăm aceste pierderi la cifra de 
aproximativ 1 92 000 de români,  câţi rămăseseră în zona de ocupaţie sovietică între 
1 940 şi 1 94 1 ,  putem înţelege adevăratele proporţii ale seismului demografic la care 
a fost supusă Bucovina istorică (între 1 /4 şi 1 /3 din populaţia românească a 
teritoriului bucovinean ocupat de sovietici a fost deportată sau exterminată). 
Urmările acestuia se resimt şi astăzi, nu numai prin reducerea considerabilă a 
ponderii români lor din actuala regiune Cernăuţi (aproximativ 20%), dar şi prin 
prezenţa, în număr însemnat, în regiunea Siberiei a Federaţiei Ruse, a aproximativ 
500 000 de urmaşi ai români lor deportaţi 1 4  în anul  1 940. 

În anu l  1 944, operaţiunile de pe frontul de Răsărit, ş i ,  în mod deosebit, 
operaţiunea Iaşi - Chişinău, au făcut ca situaţia dramatică a Bucovinei să se repete. 
Retragerea trupelor române din Bucovina şi revenirea sovietici lor au sporit panica 
în rândul populaţiei, în special a celei de origine română. Mulţi români,  german i, 

10 Vasile l lica, Fântâna Albă - O mărturie de sânge, Oradea, Editura lmprimeriei de Vest, 
1 999, p. 95-97 

1 1  Vladimir Trebici, op. cit. , p. 1 32-1 34.  
1 2  Ibidem. 
1 3  Almanahul cultural-literar "Ţara Fagilor", alcătuit de Dumitru Covalciuc, publică, din 1 993, 

liste impresionante ca număr cu persoanele asasinate de sovietici sau deportate în gulag. 
14 Estimările privind populaţia de origine română din Siberia merg de la 200 000 până la 

1 000 000. 
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evrei, dar ş i  ucraineni ,  lămuriţi de "binefacerile" social ismulu i, dar ş i  de dura 
represiune a aparatului  de stat sovietic, s-au refugiat în România, în Europa sau 
dincolo de aceasta, întărind rândurile d iasporei bucovinene, răspândită de la Rio 
Negro până în S.U.A.,  Canada şi Austral ia, din Karelia şi până la Vorcuta - sub 
cercul polar. Proporţii le  acestei drame a originarilor de pe teritoriul Bucovinei 
istorice nu pot fi descrise, iar c ifrele exacte pentru această perioadă l ipsesc 
deocamdată. 

Pentru a înţelege structura etnică sau principalele modificări de populaţie 
survenite în urma celui de al doi lea război mondial şi pe parcursul ani lor ce i-au 
urmat pe teritoriu l  Bucovinei istorice, trebuie să amintim următoarele: 

- măsuri le administrative ale sovietici lor, în partea de nord a Bucovinei, 
Herţa şi Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, cu o suprafaţă de 8 1 00 km2; 

- la partea de sud a Bucovinei, autorităţile române au alăturat teritorii le zonei 
Fălticeni, care alcătuiesc actualul judeţ Suceava (aproximativ 4 000 km2); 

- sprij inirea admin istrativă, economică şi culturală a unui aflux populaţional 
intens, din interiorul U.R.S.S.  către regiunea Cernăuţi şi aşezarea aşa-zişi lor 

"regăţeni" (locuitori ai zonelor l imitrofe Bucovinei) pe teritoriul fostei părţi de sud 
a Bucovinei, proporţi i le celor două fenomene, din nordul şi sudul frontierei, ce 
împart Bucovina, nefiind n icidecum comparabi le, în nord creându-se nu o societate 
multietnică, ci una "internaţionalistă" - cum le plăcea să declare fostelor autorităţi 
sovietice; 

- în timp ce în nordul Bucovinei istorice (regiunea Cernăuţi) se amintea, în 
termeni i  unei aşa-zise culturi proletare, de Bucovina, folosirea acestui termen, în sud, 
a fost interzisă până în ani i  '80 ai secolului trecut din toate lucrări le de istorie care se 
scriau sau revistele cultural-literare care ar fi putut să folosească această noţiune; 

- impunerea statului-partid în nordul şi sudul Bucovinei istorice a determinat şi 
susţinut motivaţia continuă a imigrării elementelor etnice germane şi evreieşti către 
Germania Federală, Israel şi S.U.A., sau, pentru cei rămaşi, contopirea neidentitară în 
elementul etnic dominant al zonei, cu toate consecinţele ce decurg de aici .  

Recensămintele sovietic, d in  1 989, şi cel românesc, d in  1 992, ne permit acum 
să facem o analiză comparativă a evoluţiei populaţiei pe teritoriu l  Bucovinei 
istorice. Desigur, trebuie să reamintim că folosirea acestor date trebuie real izată în 
condiţii le în care actuala regiune Cernăuţi, din Ucraina, şi judeţul Suceava, din 
România, luate împreună cuprind zone care nu au aparţinut Bucovinei i storice. 

În ceea ce priveşte recensământul românesc, putem desprinde următoarele 
date importante: 

- populaţia judeţului era, la 7 ianuarie 1 992, de 70 1 830 locuitori (faţă de 
633 899 la 5 ianuarie 1 977, adică o creştere de 9%), cu densitate de 82, 1 loc./km2 

(faţă de 74, 1 loc./km2 în 1 977); 
- repartiţia pe naţional ităţi era următoarea1 5 : 

1 5  Recensământul populaţiei şi locuinţelor în judeţul Suceava din 7 ianuarie 1992, ms. 
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Naţionalitatea 1 992 1 977 
Români 678 509 (96,7%) 6 1 4  495 (97, 1 %) 
Maghiari 440 55 1  
Germani 2 373 . 2 256 
Ucraineni 9 530 8 925 
Poloni 2 778 2 527 
Lipoveni 2 472 675 
Tigani 5 1 36 2 148 
Alţii 565 2 322 

Celelalte naţionalităţi erau în proporţie de 3,3% în anul 1 992, faţă de 2,9% 
în anul 1 977. 

- structura confesională a populaţiei la aceeaşi recenzare era: 

Ortodoxă 
Romana-catolică 
Penticostală 
Ortodoxă de rit vechi 
Adventistă 
Creştini după Evanghelie 
Baptistă 
Greco-catolică 

635 623 (90,5%) 
9 542 ( 1 ,3%) 

30 650 (4,3%) 
7 582 ( 1 ,08%) 
3 6 1 5  (0,52%) 
3 589 (0,5 1 %) 
2 584 (0,36%) 
1 424 (0,2%) 

La 1 2  ianuarie 1 989, populaţia regiuni i  Cernăuţi 1 6  era de 940 80 1 locuitori, 
d intre care: ucraineni - 666 095 (70,8%), ruşi - 63 066 (6,7%), români 
(moldoveni) - 1 84 836 ( 1 9,6%), evrei - 1 6  469 ( 1 ,7%) ş i  polonezi - 4 700 

(0,49%). Dintre aceştia, 53 856 locuitori s-au născut în afara Ucrainei 1 7  (adică 
5 ,72% din populaţia regiuni i). În afara regiuni i  Cernăuţi s-au născut 1 3 0  743 
dintre locuitorii ei actuali  ( 1 3,9%), ceea ce înseamnă că 8 1  O 058 (72,89%) sunt 
băştinaşi . D intre cei veniţi în regiunea Cernăuţi, ucraineni i  se situează pe primul 
loc, cu 75 671  oameni (8,04% din populaţia regiuni i), ruşi i  cu 4 1  642 (4,4%), 
români i  cu 4 863 (0,52%)18  etc. 

Concluziile prezentei expuneri sunt evidente: 
1 .  Fiecare parte a Bucovinei istorice are cam tot atâta populaţie cât avea 

Bucovina în întregimea ei la începutul secolului al XX-lea; 
2. Cele două conflagraţi i  ale secolului al XX-lea şi, în mod special, u ltima 

dintre e le, împreună cu instaurarea regimului comunist, au determinat o 
drastică schimbare a numărulu i  şi componenţei etnice a populaţiei, uneori 
folosind chiar genocidul ca metodă; 

16 Vladimir Trebici, op. cit. , p. 1 3 7. 
17 Ion V. Popescu, Statistică. Date selectate de Ion V. Popescu, docent la Universitatea din 

Cernăuţi, "Ţara Fagilor". Almanah cultural-literar, Cernăuţi - Târgu-Mureş, 1 993, p. 63. 
1 8  Ibidem, p. 65. 
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3 .  Multietn icitatea provinciei a fost pierdută definitiv şi prezenţa, în număr 
nesemnificativ, a altor elemente etnice nu justifică decât în mod nostalgic 
raportarea la Bucovina; 

4. Pierderile de populaţie, strămutările sau asasinatele au afectat deopotrivă 
populaţia Bucovinei, dar pentru români, a căror situaţie s-a înrăutăţit 
considerabi l  în nordul fostei provincii ,  devenită sovietică, lor luându-l i-se, 
în sti l propagandistic comunist, şi dreptul de a fi autohtoni, tributul plătit a 
fost foarte mare. 

Dincolo de cifrele reci care pot exprima doar din punct de vedere cantitativ 
şi, poate, nerelevant, încărcătura de suferinţe, drame sau tragedii umane datorate 
evenimentelor istorice, rod al unei strâmbe geopol itici europene, trebuie să vedem 
oameni i  cu fami l i i le acestora, care au plătit prea scump pentru aroganţa şi neşti inţa 
conducători lor pol itici ai vremii .  Totodată înţelegem că Bucovina, care a împărtăşit 
în mod exemplar soarta spaţiului geopolitic căruia i-a aparţinut, a trecut definitiv" în 
istorie, ea existând acum doar ca nostalgie în căutările celor care au emigrat, în 
pagin i le cărţilor scrise în diferite l imbi şi în sufletele celor care caută să tragă 
învăţăminte din istoria acestui mirific pământ voievodal românesc. 

Vorbemerkungen zur Demographie und Geopolitik 
der Bukowina (1930-1992) 

(Zusammenfassung) 

lm vorliegenden Artikel prasentiert der Verfasser dic demographische Entwicklung dcr 
geschichtlichen Bukowina, in der Zeit zwischen 1 930-1 992 und stellt fest, dass jeder Teil der 
damaligcn Bukowina, die infolge der Ereignisse zwischen 1 940 und 1 944 getrennt wurde, die gleiche 
Einwohneranzahl hatte, die es in der ostcrreichischen Bukowina gab. Der II . Weltkrieg und dic 
Durchsetzung des Kommunismus hatte dramatische dernographische Verandenungen zur Folge, dic 
zurn totalen Verlust der bekannten Multietnizitat der Provinz fllhrte. Abgesehen von den Anzahlen 
und Statistikberichten prasentiert der Verfasser die Griinde der drarnatischen Situationsentwicklung 
der Bewohner in der darnaligen Bukowina. 
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DOCUMENTE 

DIN CORESPONDENTA LUI LECA MORARIU 
cu VASILE ŢIGĂNESCU 

VASILE PRECOP 

În "arhiva" V. Ţigănescu, păstrată în fondul documentar al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, se găsesc 1 2  cărţi poştale şi două 
scrisori trimise de Leca Morariu de la Râmnicu-Vâlcea, unde era refugiat, lui 
V. Ţigănescu, profesor de geografie la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi .  

Plicul cu  aceste scrisori mai conţine şapte file de caiet şcolăresc, în  care 
Ţigănescu face note şi rezumă, succint, cu citate, aspecte importante din scrisorile 
primite de la Râmnicu-Vâlcea. Din aceste note vedem că şase scrisori pe care 
Ţigănescu le discută, indicând şi data când au fost redactate, nu s-au păstrat. 
Corespondenţa între cei doi cuprinde 1 9  ani, din 1950 până în 1 969, epoca cea mai 
tragică din istoria noastră contemporal)ă. Autorii

'
, timoraţi, s-au autocenzurat în scris şi 

au înlăturat scrisorile cu posibile interpretări duşmănoase regimului. Dacă din misivele 
lui Leca Morariu cunoaştem 20, din ale lui V. Ţigănescu au rămas doar două! 1 

Împrejurările care au dat naştere acestui schimb epistolar nu le-am putut 
descifra din cuprinsul corespondenţei. D-na Felicia Ţigănescu, soţia profesorului, 
întrebată dacă a existat vreo relaţie de oarecare natură cu famil ia Morariu, ne-a 
mărturisit că totul s-a redus numai la probleme culturale. În primul rând, pentru Leca 
Morariu, Vasile Ţigănescu era un serios, competent şi conşti incios izvor de date 
cultural-artistice. Îl compară cu Emanoil  I l iuţ2, "celălalt ultra-devotat copoi 
informativ al meu". În afară de aceasta îi apreciază preocupări le "literar-şti inţifice", 
precum şi arta povestirii din unele schiţe. Că îi citise Brădetul şi-i plăcuse, reiese din 
felul cum i se adresează: Dragă Bradule, Iubite Bradule, Afectuos stimate Brăduleţ . . .  

Lectura acestei corespondenţe interesează prin bogăţia şi diversitatea 
problemelor culturale şi cucereşte prin sti lul oral, cu expresii verbale locale. Leca 
Morariu, pe un ton bonom, uşor satiric, cere informaţii , face comentarii, de multe ori 
acide, comunică, la rândul lui, date despre personalităţi culturale bucovinene, se 
miră, se indignează, înţelege îrrsă totdeauna slăbiciunile oamenilor. Nu discută 
necazuri personale, de care a avut parte din belşug, ci doar ce are tangenţă cu cultura. 

1 La rugămintea noastră, dl Eugen Dimitriu, critic şi istoric literar sucevean, le-a xeroxat şi ni 
le-a pus la dispoziţie. Î i mulţumim cu recunoştinţă. 

2 Fost director al Liceului "Aron Pumnul"din Cernăuţi, distins cărturar. 

Analele Bucovinei, VIII, 1, p. 1 85-1 93, Bucureşti, 200 1 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



1 86 Vasile Precop 2 

V. Ţigănescu, reţinut, pare complexat de personal itatea corespondentului său. Într-o 
scrisoare din 1 8-1- 1 963, explică: "Vă scriu, nu cu intenţia şarlatanească să vă 
angajaţi la o corespondenţă cu un necunoscut [subl inierea n .], oricât de 
bucovinean . . .  ", ci îl informează despre un eveniment cultural remarcabi l :  
sărbătorirea a 50 de ani a primei promoţi i  române de pe lângă l iceul de stat german 
din Rădăuţi, ce şi-a început cursurile în localul intematului de azi, la 1 5  septembrie 
1 9 1 0, cu trei clase ( 1 50 de elevi ! ), dintre care au absolvit în 1 9 1 9  doar 1 8  elevi ! 
Manifestarea aniversară a fost iniţiată şi organizată de Ţigănescu. Pe lângă valoarea 
de do�ument u�an, pe.d�go�ic, istoric, s?cia1, naţion�l, scris�are� este şi un 
fermecator text l iterar ongmal . Leca Moranu, pentru a şt-I apropta, 1 se adresează 
afectuos-fami l iar: Iubite babomiţitule, Iubite Războtezatule, Om al lui Dumnezeu . . .  

Să ne oprim asupra conţinutului corespondenţei. Prima epistolă, din 1 7-11-1950, 
pierdută, îi cere: "Roagă-1 pe C. Irimievici-Dubău4 să-mi noteze pe portativ 
compoziţi i le lui Iraclie (lraclie, nu Ciprian, fiul) Porumbescu: Auziţi acolo, un bucium 
răsună, Ca un glob de aur şi Ramuri de oliv uniţi. Îl rugasem şi pe amicul Ioan 
Vicoveanu de intervenţie în acest sens". Scrisoarea din 27-III- 1 95 1 ,  ni-l arată pe Leca 
Morariu impresionat de moartea d-nei consilier Florica Gramatovici, "mereu 
exponentă a nuri lor feminini", şi a lui Teofil Gramatovici. În continuare cere: "Te rog 
pe matale să ştiriceşti precis unde şi ce a publ icat şi să binevoieşti a ne comunica şi o 
schiţă biografică a acestui pion publ icistic. Succes în preocupările matale l iterar
ştiinţifice". Este interesat şi de personal itatea lui Ştefan Scarlat, a cărui amintire 
"rămâne trainică în istoria cântului românesc din Arboroasa. De aceea rog (cu 
bunăvoinţa famil iei lui) o amplă schiţă biografică a lui, plus 2-3 fotografi i ale 
dânsului - contribuţii şi pentru istoricul Armoniei5, la care mă tot gândesc". Parcă în 
treacăt, aruncă o vorbă: "Dar ceva vestigii despre Mihai Teliman şi ai lui nu s-ar afla 
pe la Siret?" Suntem siguri că Ţigănescu s-a preocupat cu pricepere şi de această 
dorinţă şi i-a comunicat rezultatele investigaţiei sale. Şi fapte anodine îşi capătă 
semnificaţia socială, psihologică: "Din 1 9-VIII îi avem musafiri - chiar în strâmp
toarea noastră - pe Ciprian Raţiu (nepot de soră a[l] lui Ciprian Porumbescu) şi soţia 
Olga. Deci muzică, cântare şi mici excursi i" (scrisoarea din 3 1-VIII-1 953). Într-altă 
carte poştală îşi scuză răspunsul întârzâiat: "Buimăciţi de nenorocirile noastre -
moartea surioarei mele El vira Torouţiu, t în noaptea de 2 1 /22 noiembrie şi a 
cumnatului meu I .E. Torouţiu, t în noaptea de 22/23 noiembrie . . .  " (scrisoarea din 
22-XII-1 953). Oarecum mulţumit că şi-a îngrij it sănătatea între 6 august şi 26 august, 
scrie: "[ . . .  ] tot graţie lui C. Porumbescu am hălăduit la băile Victoria (Oradea)" şi că 
"abia azi am «parvenit» să citesc amabi la dv. scrisoare" (scrisoarea din 1-IX-1 956). 
Am parcurs cele şase scrisori (şi cărţi poştale) ş i  ne-am dat seama de importanţa lor. 

Cele nouă cărţi poştale ajunse până la noi sunt din 1 963, au aceleaşi caracte
ristici, îl prezintă pe învăţatu1 profesor împătimit de cultura bucovineană: literatură 

3 Scrisoarea s-a publicat în periodicul Colegiului "Eudoxiu Hurmuzachi", Anuarul VI (XLIII) 
pe anii şcolari 1999/2000 şi 2000/2001, Rădăuţi, Editura "Septentrion'', 200 1 ,  p. 1 1 8- 1 22. 

4 Profesor de matematică la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi", pensionar la acea dată. 
5 Armonia, numele Fi larmonicii din Cernăuţi, al cărei preşedinte a fost şi Leca Morariu. 
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l iteratură, muzică, folclor, istorie, preţuieşte cărturarii ei cât de modeşti, numai să fi 
lăsat unne notabi le. Se arată îngrijorat de agonisita cultural-muzicală a prietenului 
său Ioan Vicoveanu, î l  sfătuieşte s-o doneze mănăstirii Putna, şi "să nu mai 
râvnească tichia de mărgăritare. Ar fi frumos ca în faza festivalului de la Putna să 
avem un patrimoniu spiritual" (scrisoarea din 1 0-X-1 963 ) . Îi trimite "omagii 
bravului veteran Samuil  Ioneţ"6, o sfătuieşte pe d-na Ştefania Hahon să doneze 
manuscrisele soţului Corneliu Hahon Arhivelor din Iaşi, unde au ajuns, şi 
documentele societăţii studenţeşti Junimea. Altă dată este supărat că nu găseşte o 
carte: "Caut ca iarba de leac cartea lu i  T. Burada Şcoalele româneşti din Turcia, 
1 890, desigur cu intenţia, doar sugerată, poate se află în Rădăuţi !" Scrisoarea cu 
descrierea întâlniri i  promoţiei 1 9 1 0  îi trezeşte nostalgice amintiri : "Schiţa d-tale 
(telimaniană) mi-a dat o dulce boare arboroseană, ca unul ce face parte din a 1 9[-a] 
serie a cursului superior (el. 5-8 ) cu ! . . română de la l iceul  Sucevii" . Î l îndeamnă pe 
Ţigănescu să stăruiască "pe la zei i  zilei" ca să se publ ice un reportaj al manifestării . 

Preocuparea permanentă, stăruitoare, chinuitoare chiar, pentru Leca Morariu 
rămâne viaţa şi opera lu i  C. Porumbescu. În Rădăuţi a trăit până în 1 940 Bertha 
Gorgon, muza inspiratoare a lui Ciprian Porumbescu. Cuplul Bertha - Ciprian a 
devenit subiect l iterar, adevărat mit, mult exagerat, credem noi . Profesorul 
Ţigănescu află că învăţătoarea pensionară Ol impia Opaiţ a fost prietenă de fami l ie 
cu Bertha şi-1 înşti inţează pe L. Morariu. Primeşte un chestionar amănunţit, după 
care se conduce în d iscuţ i i le cu Olimpia Opaiţ. Răspunsul îl publ icăm, ca text 
exemplificator pentru Ţigănescu. 

O singură dată L. Morariu judecă o povestire de-a lui Ţigănescu. Cităm: "«Te 
felicit !» «Vox populi» e bun ! Surpriza cu Zenovia îi dă aproape caracter de nuvelă. 
Caracteristica nuvelei fiind - după Victor Morariu - mai ales surpriza. Fireşte, câte 
o lăbărţare care-i mai bine să nu fie etc." (scrisoarea din 1 0-IX- 1 963). Trei cărţi 
poştale aparţin d-nei Octavia Morariu.  Cea din 25-XII-1 963 anunţă decesul 
soţului :  "Adoratul meu nu mai este. Nenorocita Octavia". Primeşte condoleanţe din 
partea fami l iei Ţigănescu şi răspunde: "Mulţumiri pentru [cuvintele] de al inare ! 
Desperata Octavia". (După prepoziţia "pentru" l ipseşte un cuvânt, dovada intensei 
dureri ! ) .  D-na Octavia a mai corespondat cu fami l ia Ţigănescu, dar a rămas doar o 
carte poştală din 25-I I-1 969. O reproducem: "Stimate domnule Ţigănescu, scuzaţi 
întârzierea răspunsului ! D in păcate numai o singură precizare v-o pot transmite. 
Articolul  Carol Miculi şi Ir. Porumbescu e în F. F. ["Făt Frumos", revistă; n.n.] 
anul X, 1 935 ,  No. 4, de la pag. 1 40-1 43,  deci 3 pag. ! Restul . . .  rămâne să vă 
interesaţi în altă parte. Transmiteţi d-nei Hahon salutări şi urări_ de sănătate. Dv. 
primiţi distinse arborosene gânduri de bine. Octavia lui  Leca". In felul acesta se 
încheie o relaţie culturală epistolară ce a devenit pagină de istorie l iterară. 

Să se mai găsească scrisori, de-o parte ori de alta, slabă speranţă. Scrisorile au 
şi un parfum de timpuri duse. Nu am intervenit în transcrierea textelor, lăsându-le 
întreg cuprinsul epocii ,  în gând şi scris. 

6 Învăţător, ctitorul Muzeului Etnografic din Rădăuţi. 
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Grafia lui Ţigănescu se citeşte fără dificultăţi; a lui L. Morariu cu greu, după un 
îndelungat exerciţiu. Reproducem de la L. Morariu cartea poştală din 1 1-X-1 963 
(în facsimil ,  la p. 1 85 )  şi scrisoarea din 5-X-1 963 , iar de la V.  Ţigănescu 
scrisoarea din 29-VI-1 963 . 

Dragă Om a[l] lui Dumnezeu . . .  era cât pe ce să scriu dragă . . .  Emerite, căci 
emerit, cel puţin emerit- cuvine-se să se zică, cine s-a învrednicit a avea - de a fi 
avut - 3 socri şi 3 socrioare. 

Mata ai dres-o cu Berta! Să trăieşt i !  Ş i ,  fireşte, discreţia est mater sapientium! 
Jicoveanuţuf nostru a cam amuţit cu corespondenţa, de când, bietul de el, s-a 
scăpat cu muzeul cela şi cu atotputernicia (ca să nu zicem parşiva) nadă 
bucureşteană. Dar treaba încă tot nu e finalizată şi nici nu va fi, precum îşi i luziona 
dânsul,  ca un Om (chiar dânsul) care, îmi spune Ciprian Raţiu, d irijează la coruri 
bisericeşti în biserica de la Unterj icovul de Jos! Că una ca asta nu s-o mai văzut? ! 
Titlul de Emerit unui aşa marxist! 

Foarte drăguţă povestea d-tale autobiografică8 despre căţeluşa care făcuse pui 
în tufişul cela din ţintirimul copilăriei d-tale de-o aveai, nu cea de a culege inscripţiile 
de pe crucile din jur! Că acuma încerci păreri de rău de a nu fi întrebat în dreapta şi-n 
stânga, iarăşi te cred ! Regrete postume! Să trăim cu toţi i !  Câte n-aş fi avut să-i întreb 
pe ai mei . . .  Tata, Mama. D. p.9, nu uit, în 1 953 eram într-un spital din Bucureşti . 
Deodată mă pomenesc cu întrebarea lui I .E. Torouţiu că oare cui e adresată 
versificaţia Tătucului meu Constantin Morariu din "Convorbiri l iterare": 

De ce te uiţi tu mult la mine, 
Cu ochi aprinşi de-atâta ură, 
Când eu din ei ca de la soare, 
Aştept lumină şi căldură. 
O viaţă am, de ce mi-o-ntuneci ,  
F i ind atâta de puternic. 
Ş i  când eu plâng, de ce n-ai m i lă 
De mine, viermele nemernic . . .  

M-am frământat atunci destul şi i-am răspuns, într-un gâci, că doar unchiu l  
său, Mitropol itul S i lvestru Morariu să  fi fost! De ce? Întâi . . .  pentru că era nepotul 
M itropolitului !  «Nu vreau să zică lumea că te-am protejat» - era cuvântul lu i  
S i lvestru. Da:  C .  Morariu a făcut carieră preoţească foarte grea, 19 ani  până să 
ajungă paroh ! Record de aşteptare ! Şapte ani şi 12 în ucraineanul Toporăuţi, într-o 
locuinţă «zemnică», atât de igrasioasă, încât i-au putrezit picioarele la mobi lă 
(paturi şi dulapuri) şi dânsul, ultrafulgerat de reumatism, ş i-a căutat apoi 
vindecarea la Băile Herculane, iar copilaşii i s-au şubrezit. Doi (Leon şi Ciprian) au 

7 Ioan Vicoveanu (1. Bolocan), învătător în Vicovu de Jos, folclorist, colectionar muzical etc . ,  
corespondent al lui  L.M. pe teme culturale bucovinene. 

' 8 Nu se cunoaşte această poveste ! 
9 O. p. = de pildă. 
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şi murit la primul asalt mai grav al bol işt i lor. Apoi preot-ajutor, cooperator, la 
Cernăuţi, de unde încă ferventul român Constantin Morariu, stigmatizat de 
guvernul austriac şi ca criminalist "Arborosean" (deţinut în temniţă grea din 1 5/XI 
nou 1 877 până-n 3 faur, nou, 1 878, împreună cu C. Porumbescu, Zaharia Voronca, 
Orest Popescu! şi Eugen Siretean), e şi ultra deocheat cu dârza lui foaie 

"Deşteptarea", 1 893-1 896, şi � şi mai ales cu ale sale Kulturhistorische und 
ethnographische Skizzen iiber die Romănen der Bukowina, Resikza - Wien, 1 888 -
1 89 1 ,  carte căreia faimosul Grigori F i l imon i-a zis Biblia lridentei române din 
Bucovina, e şi u ltra deocheat cu celelalte filipice ale sale: Potopul Sodomei, 1 896, 
Primejdia gimnaziului rusesc din Cernăuţi, 1 896, Misia şi limba noastră, 1 908, şi fu 
l iteralmente ostracizat din Cernăuţi de guvernul austriac, încât nici Mitr. Si lvestru, cu 
toată autoritatea lui de la Viena, nu 1-a mai putut salva. Da! Toate acestea, realităţi 
istorice confirmate în diverse fragmente autobiografice, publicate de chiar C. Morariu 
sau de alţi i !  Unde mai pui că şi nora lui  Si lvestru, Olga de Stamate, nevasta lui 
Vasil ică Morariu, huzurnică şi veşnic anturată de ofiţeri de cavalerie . . .  nu-l mistuia 
pe C. Morariu şi fami l ia lu i !  Dixi et salvavi animam meam. 

De aceea, oricât de târziu ( 1 953), eu, nu direct - informatul, am ajuns să cred 
că acea confesiune autobiografică îl viza pe . . .  pe . . .  unchiul nepotului . . .  lui 
S .  Morariu !  Aşa-i dacă ne înduioşează mai mult nişte biete jăvruţe aciuate în cutare 
tufiş din ţintirim şi mulţumiri p. placarda t Berta von Rossignon .  

O.L.M. şi L .M.  5/X 1 963 

Notă L .M. :  Că garantez. Exact la fel ar fi păţit-o şi marele amator de jăvruţe 
L.M. Acum, când e l e la Rm. V., nu mai există mai de loc (le-au mâncat cei mari şi 
tari mit Haut und Haaren) (cu piele şi păr). 

Notă L. M . :  Şi de care uşurelul nostru Teodor Balan de la Gura Humorului 
habar nu avea când pentru cei 5 Arboroseni ,  şi-n special pentru C. Morariu şi-a 
scris crasele invective. Las că ţi le reproduc altă dată! 

* 

Răd[ăuţi], 29.VI. 1 963 

Stim. O-le Profesor, 

Zicala: la lauda mare se merge cu sacul mic, s-a adeverit. Am fost la d-şoara 
(d-şoară la 73 de ani) Ol impia Opaiţ, învăţătoare în pensie. Scriu ce am aflat din 
gura ei .  Poate Dv. cunoaşteţi şi mai multe lucruri decât cele înşirate mai jos. Dau ce 
am auzit din gura acestei fiinţe care se vizita cu fami l ia Rossignon. 

Berta Gorgon avea păr şaten, ochi i  de un albastru de viorea, expresiv, 
sprincene mai întunecate decât părul, ş i  arcuite frumos. Pielea albă, catifelată, gâtui 
scurt. Vorbea în tenor. Bună gospodină. A vea şi ca vădană servitoare şi 
bucătăreasă. N-a dus l ipsuri materiale nici ca văduvă. Farmacia a dat-o în arendă, 
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iar o parte d i n  camere l e  închiria. Casa unde a fost farm. (aproape visavis de 
catedrala ort., cea nouă) e cu multe odăi şi, pe lângă ea, putea ţine şi chiriaşi din 
funcţionări mea bună [ . . .  ] .  

Surorile Bertei :  Iohana, M ina, Ana, Maria, o altă soră a murit (numele?). 
Berta era cea mai mică. A avut un singur frate: Imanuel, căruia îi spuneau Mani,  
fost şi el pastor în I l işeşti. 

Soţu l :  Alfred von Rossignon. Părinţii acestuia au fost emigranţi din Alsacia 
Lorena. Un unchi de-a[l] lui ,  frate cu tatăl său, a fost "Truches"1 0  la curtea regală 
bavareză. Alfred avea de la el o comodă pe care era fixată o emblemă metalică cu 
coroana regală şi un urie de la rege care conţinea conferirea acelei embleme şi a 
darului .  

Gelos sau nu, greu de spus. De faţă cu Alfred nu se discuta nimic despre 
Ciprian Porumbescu. "Vor dem V ater kann n ichts sagen, wei l er eiferstichtig ist", a 
spus ea odată. Vater-ul era Alfred, ca tată a singurei copi le ce o aveau. Berta a fost 
a doua soţie a lui Alfred. 

N-am putut afla numele tatălui Bertei .  Şi acesta şi fiu l  său Mani sânt 
îngropaţi Ia l l işeşti [ . . .  ] .  Berta a avut cu Alfred R. o singură fiică: Melanie. 
Aceasta, cu un defect la un picior din naştere, nu s-a măritat. Are bacalaureatu l .  
Trăieşte şi azi în  Hanovra. Adresa: Melanie Rossignon 20 A Ltichow in Hannover, 
Kalandergasse 4. West-Deutschland. D-şoara Opaiţ îi spune Niny, cum i se spunea 
în fami l ie. Niny i-a trimis d-şoarei ferparul :  

Frau Rossignon Bertha 

gestorben am 1 7  Februar 1 947 um 2,30 Uhr 

Alter 86 Jahren (E copia păstrată de O. Opaiţ). 

Ferparul i 1-a cerut 1. Vicoveanu, iar acesta 1-a trimis Soc. Porumbescu -
Suceava. 

În 1 940 Berta a plecat cu Niny în Germania. În u ltima noapte petrecută în 
Rădăuţi a dormit la fam. Opaiţ, str. Înfrăţiri i ,  6. Alfred a murit în 1 92 1 ,  în Răd. 
Mormântul e bine păstrat. Berta ţinea într-un saltar de canapea un album de la C. ,  
precum şi  scrisori ş i  compoziţii nepublicate de a[ le] lu i  Ciprian P. Era locul cu 
"secretul ei", destăinuit abia după 1 92 1 ,  după ce-i murise soţu l .  Nu le arăta 
nimănui,  dar pomenea de ele. Le păstra în acel saltar "ca într-un mormânt". "Ele 
făceau parte din însăşi viaţa ei. Nu se lăuda cu ele şi nu le  împărtăşea nimăru i, de 
parcă purta în suflet un mormânt tainic" (ghi l imelele-s ale d-şoarei Opaiţ). 

Când, în 1 940, s-a repatriat în Germania, le-a pus într-un bagaj . Bagajele erau 
în grija  comisiei de repatriere. Pe drum, bagajul  cu albumul, scrisori le şi 
compoziţi i le  s-au pierdut. Nici Berta, nici Niny nu au ştiut cum s-au putut pierde (o 
bombardare cu aviaţia trebuie exclusă, cerul Germaniei era pe atunci invulnerabi l ;  

10  Truches, scris greşit. Trebuia Truchsers = mare stolnic. 
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un furt? cine ar fi avut interesul pentru nişte hârţoage? Sau poate hârti i le  au fost 
aruncate, luându-se alte lucruri mai "de preţ". Nimeni nu ştie). D-şoara Opaiţ 
afirmă că acele compoziţ i i  n-au fost publicate. Totuşi mie nu-mi vine să cred acest 
lucru.  Să nu-şi fi păstrat C iprian Por. copi i ,  după e le? Sau, după moartea lui 
Ciprian, şi mai ales după 1 92 1 ,  după moartea lu i  Alfred, când trebuia să-şi dea 
seama cât s-a rid icat steaua lu i  C. ,  Berta să fi fost atât de neghioabă, ca să ţină 
ascunsă şi necunoscută acea comoară? La urma urmei n-avea decât s-o păstreze, 
dar să-i fi dat copia în vi leag! 

D-şoara Opaiţ mai afirmă: câteva compoziţii originale (manuscris) s-ar afla la 
Onciul (N?), fost profesor la Musikverein, în Cernăuţi. Acest Onciul,  care în 
prezent trăieşte în Innsbruck, e ginerele lui Norbert Kipper, iar acesta (N.K.) e fiul 
unei surori de a Bertei .  

Prima soţie a lui Alfred R. a fost o vieneză care a murit la naşterea copilei e i ,  
Maria. Maria s-a măritat cu N(?) Procopovici, funcţionar la calea ferată şi frate cu 
Robert Procopovici, fost Bezirkshauptmann al Rădăuţului  în vremea primului răzb. 
mondial .  Apoi s-a remăritat cu vărul ei Georges Rossignon, fiul Dr-lui [N?, Ion; 
n.n.] Rossigl)on, medic judeţean în Fălticeni ,  care era frate cu Alfred. Georges a 
fost funcţionar la Banc. Naţ. Cernăuţi. 

Berta, în Anglia, prinsă de un policeman croşetând în parc, dumineca, a fost 
arestată. Spunând că e străină, a fost condusă până acasă şi i s-a atras atenţia ca, pe 
vi itor, să nu lucreze în sărbători "în public", când lucrul nu e absolut necesar, cum 
e cel din fabrici şi transporturi . 

Frânturi : 
. . .  "Ah, kommt der Ţiprian mit seiner Violin ! ", exclamau fetele lui Gorgon, 

când îl vedeau venind din Stupca, peste deal . Toate ştiau să cânte la pian şi-1 
acompaniau. 

Berta îi spunea mai pe scurt: Ţipi . 
. . . "Kommt wiederum der Walah" spunea pastorul .  Acest "wiederum" nu era 

pe placul Bertei .  
. . .  "Kommt dein Walach", mai spunea popa uneori. Asta-i era ceva mai pe 

p lac, deşi nu complet, d in cauza cuvântului  Walah, care, în ochi i  nemţi lor stăpâni,  
avea înţelesul mai mult de ţăran simplu, neciopl it. 

Ciprian era simpatic părinţilor Bertei, "aber als Schwiegersohn . . .  dass net 
[neht?]. Er trinkt zu viei" (Poate exagera ca s-o dezguste?). 

Ciprian trăia când Berta a fost trimisă de părinţi în Angl ia la o soră de a ei, 
măritată cu un văr şi care văr avea acolo o prăvăl ie de manufactură. Scopul 
trimiteri i a fost ca să-i împace pe cei doi care se certau şi ajunseră în pragul 
d ivorţulu i .  Surorile lui Ciprian afirmau că Berta a plecat în Anglia ca părinţii s-o 
despartă de Ciprian; ceea ce nu-i adevărat; lucrul ce 1-a afirmat Berta de mai multe 
ori d-şoarei Opaiţ. Ciprian a murit când era Berta în Anglia. Părinţi i ei au trimis  o 
coroană la sicriu .  "Coroana n-a fost trimisă de mine" a afirmat Berta; "nici la 
îndemnul meu". Fie că au trimis-o din pricina simpatiei faţă de C., fie ca să-i facă 
B. pc plac, fie d i n  ambele pricini .  
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În loc de sac, vă trimit o trăistuţă. Poate nici din ea n-aveţi ce culege. Din 7 
iulie - 1 O aug. l ipsesc din Rădăuţi .  Vreau să străbat munţii Făgăraşului între lacul  
Bâlea şi Podragu. Între Negai - Bâlea, traseul l-am călcat acu 2 ani .  Capul 
răutăţilor e soţia. 

Cu dorinţi de bine şi  sănătate, 
V .  Ţigănescu 

Aus dem Briefwechsel zwischen Leca Morariu 
und Vasile Ţigănescu 

(Zusammenfassung) 

Leca Morariu nahm an einem eindrucksvollen Briefwechsel zwischen kulturellen, besonders 
zwischen sich in der Bukowina befindenden Personlichkeiten teil. Dieser Briefwechsel bezieht sich 
auf Literatur, Personlichkeiten und andere Probleme. 

Leca Morariu schrieb dem Erzăhler Vasile Ţigănescu 1 4  Briefe, die der letzte sorgf:i.ltig 
bewahrte. In diesen Briefen werden verschiedene Informationen besonders liber C. Porumbescu 
verlangt. Im Dokumentarfond mit dem Titei "Leca Morariu" aus Suczawa, sind zwei Briefe von 
Vasile Ţigănescu. Einer von diesen berichtet von der Organisierung des 50. Schlilertreffens innerhalb 
der rumănischen Abteilung des Radautzer Staatsgymnasiums in 1 960 und die andere enthălt Daten 
liber Bertha Gurgon, seine Jugendliebe. 
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CĂRŢI, REVISTE 

Vitalie Văratic, Preliminarii ale raptului Basarabiei şi nordului Bucovinei, 1938-:-
1940. Volum de documente din fostele arhive secrete române, Bucureşti, 

Editura Libra, 2000, 420 p. 

Interesat de studierea proceselor şi  evenimentelor premergătoare ultimatumului Uniunii 
Sovietice din 26 iunie 1 940, în urma căruia România a pierdut Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul 
Her\a, Vitalie Văratic reuşeşte să ofere publicului numeroase mărturii documentare referitoare la 
pregătirile sovieticilor din preajma şi de Ia începutul celui de-al doilea război mondial, ce aveau ca 
obiectiv anexarea teritoriilor româneşti. Ignorate de majoritatea cetăţenilor României de atunci, 
acţiunile Moscovei au fost urmările însă de către serviciile speciale româneşti, care au informat 
repetat asupra pericolului din Est. 

Cu două decenii  mai înainte, "Marele Război" se încheiase în favoarea Antantei şi, deoarece în 
urma revoluţiei bolşevice Rusia nu mai conta ca factor al puterii politice, România reuşea să îşi atingă 
toate ţelurile naţionale, chiar dacă anterior suferise înfrângeri militare. Basarabia s-a unit cu România 
în martie 1 9 1 8, după ce, în urma Revoluţiei din Octombrie, intrarea într-o federaţie rusă, plănuită de 
anumite cercuri rusofone din Basarabia, rămăsese fără obiect. 

Însă dacă frontierele României cu Ungaria şi Bulgaria, stabilite prin tratatele de la Trianon şi 
Neuilly, fuseseră fixate în conformitate cu normele dreptului internaţional, graniţa de est, cu Uniunea 
Sovietică, nu era pe deplin recunoscută şi nici garantată de marile puteri. De fapt, singura "apărare" 
împotriva unei acţiuni prin surprindere a Uniunii Sovietice vizând Basarabia o reprezenta alianta 
româno-polonă, încheiată la 3 martie 1 92 1  şi prelungită prin tratate ulterioare, în 1 926 şi 1 93 1 .  Textul 
tratatului din 1 93 1  stipula o alianţă erga omnes, însă pe plan mil itar era prevăzută numai o apărare 
comună a celor două state în cazul unui atac sovietic îndreptat împotriva uneia dintre părţile 
semna tare. 

De fapt, oamenii politici români considerau Franţa şi, într-o mai mică măsură, Marea Britanie, 
ca fiind principali i  garanţi ai reglementărilor păcii şi se bizuiau pc ajutorul lor în scopul contracarării 
unor potenţiale ameninţări sovietice, germane, maghiare sau bulgare la adresa statu-quo-ului teritorial 
din Europa Centrală şi de Est. În plus, guvernele României căutau să consolideze sistemul stabil it la 
Versai lles şi prin abordarea unei politici de securitate colectivă. Eforturile diplomatice româneşti erau 
menite să sprij ine şi să facă din Societatea Naţiunilor un scut pentru apărare stabi lităţii europene. Mai 
mult decât atât, România a promovat şi s-a angajat în alianţe regionale, precum Mica Înţelegere şi 
Înţelegerea Balcanică, tocmai pentru a descuraja revizionismul în estul european. 

În al doilea deceniu interbelic, politica externă a României era marcată de eforturi susţinute 
pentru întărirea capacităţii de apărare a ţării împotriva crescândei presiuni germane. Însă guvernele s-au 
străduit să consolideze blocul statelor est-europene neutre ca mij loc de menţinere a unor relaţii bune 
atât cu Germania, cât şi cu Uniunea Sovietică. 

Problema Basarabiei a reprezentat elementul-cheie în evoluţia relaţiilor dintre România şi 
Uniunea Sovietică. Faţă de chestiunea teritoriului dintre Prut şi Nistru, Moscova nu a avut, în 
perioada interbelică, o atitudine constantă, altemând perioadele de ameliorare sau înăsprire. Diverse 
încercări ale guvernelor României de a obţine stabilizarea raporturilor bilaterale au eşuat. O ultimă 
asemenea ocazie de normalizare a relaţiilor se pare că a înregistrat un eşec în primăvara anului 1 939, 
după care inflexibil itatea noii politici externe sovietice nu a mai lăsat loc nici unui compromis viabil. 

Relaţiile României cu Uniunea Sovietică, la începutul anului 1 939, s-au caracterizat prin 
reluarea - la o scară mult sporită -, a vechilor "obiceiuri" bolşevice de susţinere a organizaţiilor 
create în vederea amplificării spiritului de iredentă în chestiunea Basarabiei: Partidul Comunist din 
România, Societatea Basarabenilor, Secţiunea româna-basarabeană a Agenţiei Kominternului de Ia 
Odessa etc., precum şi perpetuarea propagandei în România, prin radio şi literatură de inspiraţie 

Analele Bucovinei, VIII, 1, p. 1 95-2 1 8, Bucureşti, 200 1 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



1 96 Cărţi, reviste 2 

comunistă. Toate aceste acţiuni coincideau cu numeroase "mişcări" ale Moscovei, având drept 
obiectiv obţinerea unor poziţii strategice la hotarele cu România. Serviciile secrete româneşti aveau 
deja, la inceputul anului 1 939, informaţii cu privire la nerăbdarea liderilor sovietici in privinţa iniţierii 
unor acţiuni pentru eventuale ocazii favorabile. 

În scopul readucerii in actualitate a pretenţiilor teritoriale faţă de România, sovieticii au apelat 
şi la o parte a emigraţiei basarabene şi bucovinene. Mulţi dintre vechii agenţi ai spionajului sovietic, 
infi ltraţi in organizaţiile emigraţiei, au fost reactivaţi, primind misiuni şi obiective concrete. Aceşti 
agenţi erau, de obicei, persoane cu o bună situaţie socială şi materială, dispunând de relaţii apropiate 
cu reprezentanţii clasei politice din ţări le unde se aflau domiciliaţi. Nu lipsit de importanţă este faptul 
că mai toţi aceşti agenţi erau evrei. 

Agresivitatea politicii Kremlinului s-a manifestat şi in privinţa chestiunii minorităţilor 
naţionale din România. Moscova considera drepturile şi obligaţiile comunităţilor minoritare o bună 
oportunitate pentru a exercita oricând presiuni la adresa guvernului de la Bucureşti. La nevoie, 
chestiunea minorităţilor putea ti folosită de către liderii sovietici şi la izolarea, in plan extern, a 
României. 

Încheierea pactului sovieto-german, in august 1 939, precum şi semnalele, tot mai numeroase, 
cu privire la o probabilă ameninţare Ia adresa independenţei şi integrităţii naţionale a României, au 
sporit atenţia serviciilor de informaţii ale Bucureştilor faţă de potenţialul pericol din Est. Conducerea 
superioară a armatei şi liderii politici români deţineau informaţii excelente cu privire la politica 
internă sovietică, starea de spiri� nivelul de trai extrem de scăzut al masei mari a populaţiei din 
U.R.S.S., măsurile represive ale aparatului de stat. Economia sovietică, etatizat!! şi central izată, 
permitea însă, in cazul unui conflict armat, o mobilizare imediată şi pe scară largă. 

Desffişurarea conflictului germano-polon şi intervenţia militară a U.R.S.S. ,  însoţită de 
concentrarea de mari unităţi la frontiera cu România, a făcut necesară obţinerea unor informaţii cât 
mai precise asupra viitoarelor intenţii ale Moscovei. Interesau îndeosebi fortiticaţi ile de pe Nistru şi 
efectivele mil itare sovietice dislocate in regiune. 

În ciuda acestor acţiuni, liderii sovietici incercau să ofere României asigurări de bune intenţii, 
însă aceste asigurări alternau cu diverse acţiuni care subliniau contrariul. De fapt, preparativele 
militare ale Armatei Roşii la graniţele cu România, la sfârşitul anului 1 939, nu erau decât o mărturie 
incontestabilă asupra duplicităţii politicii pe care o ducea Kremlinul. Liderii sovietici aşteptau doar un 
moment favorabil pentru acţiuni decisive. 

Contextul primelor luni de război în Europa a făcut posibilă verificarea eficienţei garanţiilor 
date României de către Franţa şi Marea Britanie. Accentuarea pericolului unei eventuale intevenţii 
sovietice asupra României, înregistrată la sîarşitul anului 1 939, a evidenţiat reticenţele şi neputinţa 
puterilor occidentale in a-şi onora promisiunile, în cazul unui atac din Est. 

Acţiunile sovietice însă nu s-au lăsat aşteptate. După încheierea războiului cu Finlanda, deşi 
afişa o oarecare prudentă, Kremlinul a început să-şi precizeze noile obiective expansioniste. Mesajul a 
fost preluat la Bucureşti. Reacţia cercurilor politice româneşti nu s-a lăsat aşteptată. Cu această ocazie 
a reieşit însă l ipsa unei opinii unitare a clasei politice. 

De fapt, la sfârşitul lunii martie 1 940, la Bucureşti nu se ştia dacă ceva se mai putea face. 
Capacitatea militară a ţării lăsa mult de dorit. Lipseau armele moderne - tancuri le şi aviaţia. Armata 
română nu putea spera să înfrunte trupele sovietice pe termen mediu sau lung. În plus, războiul din 
Europa distrusese alianţele create cu atâtea eforturi in perioada interbelică. Societatea Naţiunilor nu 
mai reprezenta nimic. Raportul de forţe îndinase definitiv de partea celor care urmăreau să "sfărâme 
cătuşele de la Versailles". 

Acesta era motivul pentru care, fapt deloc surprinzător, in mai 1 940 sovieticii au incetat a mai 
face un secret in privinţa intenţiilor lor faţă de România. Schimbarea aceasta a fost determinată de 
încheierea dislocării efectivelor militare ale Armatei Roşii la frontiera cu România şi de declanşarea 
ofensivei germane în Vest. O dată învinsă Franţa, situaţia diplomatică a Moscovei s-a îmbunătăţit, 
U.R.S.S. tiind curtat!! insistent atât de Germania, cât şi de Marea Britanie. România fusese sacrificată. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Stal in a aşteptat deznodllmântul campaniei militare germane pe frontul de vest. Angajarea 
principalelor forţe ale Wehrmacht-ului contra armatelor franceze şi britanice îi ofera momentul 
oportun pentru a acţiona împotriva României, presiunea politicll şi mil itară germanll în estul Europei 
fiind considerabil diminuată. 

Acestea ar fi direcţiile principale pe care se axează numeroasele mărturii documentare oferite 
de Vitalie Văratic în volumul sllu. Vastului corp de documente publicate (p. 33-405) i se adaugă o 
Prefaţă (p. 5-27), care prilejuieşte autorului o scurtă expunere a problematicii pe care o trateazll 
izvoarele cercetate şi prezentate în lucrarea de faţă. Un set de referiri bibliografice şi note (p. 27-3 1 ), 
ca şi o scurtll listă de abrevieri (p. 32) întregesc volumul, sublini indu-i încă o dată caracterul ştiinţific 
şi temeinicia cercetării. 

În concluzie, evidenţiind meritul lucrării cercetlltorului Vitalie Văratic, considerăm că autorul 
reuşeşte sll pună la dispoziţia cercetătorilor, şi nu numai lor, un important instrument de lucru, rezultat 
al unor ani întregi de muncll petrecuţi în arhive. 

Bogdan-Alexandru Schipor 

Avramia Dolinski, Gheorghe Dol i nski, Arbore, străveche vatră de etnografie şi 
folclor, Bucureşti, Editura Eficient, 200 1 ,  300 p. + 32 planşe. 

Profesorii Avramia şi Gheorghe Dolinski au publicat, de curând, la editura bucureşteană 
"Eficient", volumul Arbore, străveche vatră de etnografie şi folclor. Cartea a apărut sub egida 
Mişcării pentru Progresul Satului Românesc şi se constituie într-o cuprinzătoare şi documentată 
monografie a comunei în care îşi des�oară activitatea cei doi intelectuali. Universitarul ieşean Vasile 
Adăscăliţei afirmă în Prefaţă despre ei că au lucrat "cu patimă, dragoste şi pricepere", reuşind să 
adune "o bună parte din datele fundamentale transmise şi păstrate din veacuri şi până astăzi" şi că 

"informaţia privitoare la tradiţiile despre arhitectura locală civilă pledează pentru temeinicia şi 
echilibrul oamenilor din localitatea Arbore, legitimând poziţia de frunte a aşezllrii care s-a simţit şi 
voit ca reprezentativă pentru forţa socială a zonei, mai evident neaoşe Rădăuţi [ . . .  ] .  Se face în acest 
fel dovada localizării adevăratei inimi a Bucovinei". 

Cele 300 de pagini de text sunt organizate după o logică specifică genului, pornind de la câteva 
lămuritoare File de istorie (p. 7-33) şi încheindu-se cu o serie de anexe utile cititorului, urmate de un 
album cuprinzător de fotografi i color şi alb-negru, desfăşurat pe 32 de pagini. 

După ce prezintă aşezarea, vecinii şi toponimia localităţii, cartea descrie ocupaţiile tradiţionale 
ale locului (agricultura, stupăritul, sculptura în lemn, oieritul), industria casnică (cânepa, costumul 
popular, cojocul, cizmele, covoarele, opincile), industria ţărănească (morile, fabricile de cherestea, 
oloiniţele, atelierele de dărăcit lâna), locuintele, construcţiile civile (Biserica "Luca Arbure··, Biserica 
"Sîanta Treime", Primăria, Căminul Cultural "Luca Arbore", şcolile, Cooperativa de Consum, 
Dispensarul Veterinar), instrumentele muzicale tradiţionale (frunza, coaja, solzul de peşte, buciumul, 
tilinca, fluierul, trişca, cavalul, toba, cobza, vioara), podoabele pandante, portul popular (bărbătesc, 
femeiesc), obiceiurile cu dată fixă (umblatul cu clopotelul, formaţiile de urători, irozii, ursul, capra, 
căluţul, Banda lui Jianu), hramul, hora satului, obiceiurile cu datll variabilă (naşterea, botezuL cununia, 
nunta, înmormîntarea, clăcile), creatorii şi rapsozii populari, asociaţiile culturale, onomastica, poreclele, 
elementele specifice de grai local, comerţul tradiţional (târgui satului). 

Dincolo de informaţi ile istorice şi etnografice, monografia conţine texte inedite din folclorul 
arborean, utile atât cercetătorului, cât şi celor care şi-au uitat obârşiile. Expunerea este alertă, 
atractivă, inspirată şi nu se sufocă în detalii l ivreşti, reuşind să transmită, dincolo de informaţiile 
ştiinţifice, faptul de viaţă, culoarea locală, particularitatea esenţială. Autorii se adresează pe un ton 
colocvial, prietenos, chiar şi atunci cînd e vorba de statistici aride. În felul acesta, lectura devine 
agreabilă şi menţine trează curiozitatea oricărui cititor. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Semnatarii mărturisesc, cu emoţie, că s-au încumetat să realizeze această lucrare din trei 
motive: "dragostea noastră nemărginită pentru meleagurile noastre natale; datoria ce-o avem faţă de 
aceşti oameni minunaţi, în mijlocul cărora trăim şi muncim; bogăţia folclorică şi etnografică 
inestimabilă a acestor meleaguri de legendă". 

Arbore. străveche vatră de etnografie şi folclor este o reuşită editorială, iar secretul acestei 
reuşite este desluşit chiar de către Avramia şi Gheorghe Dolinski: "Drumul pe care l-am parcurs până 
Ia aducerea lucrării Ia această formă a fost destul de anevoios. Am căutat să îmbunătăţim mult cele 
trei ediţii ale lucrării scrise în anii 1 977, 1 989 şi 1 996 (nepublicate). Culegera datelor, determinarea 
celor ce deţineau date să fie cooperanţi «dezlegându-şi limba», transcrierea, ordonarea şi prelucrarea 
materialului cules, precum şi finalizarea lucrării au cerut un imens volum de muncă. Dar am fost 
ajutaţi mult de sutele de elevi, de-a lungul deceniilor, de aproape întreaga populaţie a comunei, cu 
care am stat de vorbă. În cele scrise în prezenta lucrare am căutat să prezentăm oamenii care trăiesc 
pe aceste plaiuri, frumuseţea lor fizică, dar şi nobleţea deosebită a sufletului lor, precum şi dragostea 
lor nemărginită pentru tradiţiile moştenite, tradiţii Ia care ţin foarte mult, cu sfinţenie chiar . . .  " . 

Victor T. Rusu 

Anghel Popa, Aromâni în Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei 
Culturale "Alexandru Bogza", 2000, 1 68 p. 

Existenţa milenară şi destinul aromânilor, răspândiţi în întreg spaţiul balcanic, "încăpăţânarea" 
lor (Matilda Caragiu Marioţeanu) de a-şi păstra limba - dialect al străromânei - ca semn al identităţii 
şi alterităţii lor între celelalte popoare balcanice, rezistenţa Ia vitregiile istoriei au concentrat nu o dată 
atenţia lumii ştiinţifice şi pol itice asupra lor. Studiile româneşti dedicate originii latine a limbii şi 
culturii aromânilor sunt numeroase. Cele mai recente aparţin distinsei profesoare Matilda Caragiu 
Marioţeanu. membru corespondent al Academiei Române: Dodecalog al aromânilor sau 12 
adevăruri incontestabile, istorice şi actuale, asupra aromânilor şi asupra limbii lor, apărut iniţial în 
"România literară", anul XXVI, nr. 33,  1 993; Dicţionar aromân (macedo-vlah). Diario. A-D. 
Comparativ (român literar-aromân), contextual, normativ, modern, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 1 997; The Aromanians in the Third Millennium: A Future Oriented Approach, 
publicat în revista trimestrială "Millennium I I I  - Workshop of Ideas and Projects for European 
Integration and Global Civilization", no. 5, Bucharest, 2000, p. 267-279 (apărut în traducere, 
Aromânii în mileniul J/J. O abordare prospectivă, în "România literară", anul XXXIV, nr. 32, 1 5-2 1 
august 200 1 ,  p. 1 4- 1 5). 

Acestor studii Ii se adaugă cartea semnată de profesorul dr. Anghel Popa, Aromâni in 
Bucovina, apărută la Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza" din Câmpulung Moldovenesc, în 
anu1 2000. 

Autorul, care a dedicat provinciei istorice Bucovina şi alte lucrări (Societatea Academică 
.. Junimea " din Cernăuţi. 1878-1 938, 1 997; Între fronturi. Bucovineni in România primului război 
mondial, 1 998), insistă, în acest volum, asupra unor "evenimente diferite, desfăşurate între anii 1 870-
1 923, atestând prezenţa aromânilor în Bucovina începând cu a doua jumătate a veacului al XVIII-lea. 
Altfel spus, o scurtă istorie a aromânilor/românilor din această provincie românească, crucificată şi 
fără de noroc, ca şi destinul fraţilor noştri de sânge şi limbă din sudul Dunării". Din cuprinsul cărţii: 
În loc de prefaţă: Să nu-i uităm pe aromâni!, Societatea academică .. Arboroasa " din Cernăuţi şi 
membrii săi aromâni, Aromânul Zaharie Voronca şi procesul Societăţii academice .. Arboroasa", 
Studenţi aromâni membri ai Societăţii academice .. Junimea " din Cernăuţi, A românii şi serbarea de 
la Putna din 1904, Instituţii şi personalităţi culturale din laşi şi Cernăuţi apărând drepturile etnice 
ale aromânilor (1870-1913), Un aromân uitat: savantul Vasile Bogrea, se conturează o istorie 
culturală, dar şi politică şi socială a Bucovinei, la care au participat - nu o dată în roluri de iniţiatori 
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sau conducători - aromâni ai căror famil i i  se stabil iseră aici după 1 775. Între aceştia, s-a distins 
studentul şi, mai târziu, preotul Zaharie Voronca. Personalitatea sa este evocată în trei dintre cele şase 
capitole ale cărţii. · 

Cel mai mic copil al familiei negustorului aromân Theodor Voronca (căsătorit cu o româncă 
din Horecea) şi fost vechii pe moşia famil iei Hurmuzachi din Cernauca, Zaharie Voronca ( 1 852-
1 920) este nepotul călugărului Oroanca din Macedonia, devenit stareţ al mănăstirii din comuna 
Horecea (Cernăuţi), la scurtă vreme după anexarea Bucovinei. 

Zaharie Voronca s-a implicat în viaţa culturală a românilor bucovineni încă din perioada 
adolescenţei. Elev de liceu fiind, a participat la serbarea de Ia Putna din 1 87 1 ,  făcând parte din lotul de 
seminarişti şi elevi români care au sprijinit Comitetul de organizare a serbării. Ca student al Facultăţii de 
Teologie la Universitatea din Cernăuţi, înfiinţată în 1 875, el se numără printre membrii fondatori ai 
primei societăţi studenţeşti a românilor, Societatea academică "Arboroasa". În cei doi ani ( 1 875-1 877) 
de existenţă a societăţii, între cei 5 1  de membri activi se numărau şi doi aromâni. În 1 877, în calitate de 
vicepreşedinte al Societăţii "Arboroasa", Zaharie Voronca este implicat în procesul "Arboroasa", alături 
de C. Porumbescu, Constantin Morariu, Orest Popescu şi Eugen Siretean. În urma procesului, studenţii 
amintiţi au fost declaraţi nevinovaţi, dar autorităţile austriece au interzis activitatea societăţii .  Zaharie 
Voronca a fost eliminat pentru un an din facultate şi s-a stabilit la Iaşi. Prieteni i  şi colegii I-au rechemat 
insistent. Într-o scrisoare din 1 6/28 februarie 1 879, Constantin Morariu îi scria: "Întoarce-te deci, frate, 
pe aripile iubirei patriei tale, connaţionalilor tăi, misiunii tale măreţe ce te aşteaptă, întoarce-te la 
Cernăuţi, fineşte-ţi calea pe care-ai asudat doi ani, îmbrăţoşează cu foc misiunea pentru care suntem 
chemaţi; astea sunt strigătele multor bucovineni, ascultă-le ca să nu fii condamnat de prezent şi viitor". 
Zaharie Voronca a revenit la Cernăuţi, s-a reînscris la Facultatea de Teologie, pe care a absolvit-o în 
1 880, iar până în 1 888 a fost preot la Siret. După această dată a fost "catehet stabil la şcoala poporală gr. 
or. din Cernăuţi". Preotul aromân Zaharie Voronca a continuat 'să susţină iniţiativele şi acţiunile 
studenţilor români din Bucovina. A devenit membru sprijinitor al Societăţii academice "Junimea" şi 
membru de onoare al Societăţii academice "Dacia". 

După 33 de ani de la participarea la serbarea de la Putna din 1 87 1 ,  iniţiată de M. Eminescu şi 
Ioan Slavici, îl reîntâlnim pe preotul Zaharie Voronca din nou la Putna, la mormântul lui Ştefan cel 
Mare, cu prilejul  comemorării a 400 de ani de la moartea domnitorului, la 311 6 iulie 1 904. De data 
aceasta, iniţiativa organizării unei serbări a aparţinut studenţilor bucovineni care urmau studiile la 
Budapesta. Şi acest eveniment a avut o amploare naţională, în urma lansării unui Apel către studenţii 
români din toate centrele universitare europene, dar care a avut ecou în rândul tuturor românilor. La 
comemorarea morţii voievodului au fost prezenţi şi aromâni, mai mult, şedinţa publică, organizată de 
Academia Română pentru omagierea personalităţii domnitorului, a fost deschisă de preşedintele 
instituţiei, aromânul I . Kalinderu. Slujba privegherii la mormântul domnitorului a fost încheiată prin 
predica exarhului aromân Zaharie Voronca. 

Dar Z. Voronca nu este un exemplu singular. Şi alţi studenţi aromâni din Cernăuţi au devenit 
membri ai Societăţii academice "Junimea": Teofil Gheorghiu, Valerian Halipu, Eugen cavaler de 
Zotta, Grigori cavaler de Pantazi, Leon Abageri, Christea Geagea, Nicolai Papahagi, Spiru Nasta. În 
istoria culturii româneşti a rămas şi numele profesorului Vasile Bogrea, născut în Târnauca, ţinutul 
Herţa, dar având descendenţă aromână. A avut contribuţii în lingvistică, istorie, folclor şi etnografie, 
pentru meritele sale fiind numit, în 1 920, membru corespondent al Academiei Române. 

Volumul este interesant şi prin numeroasele documente pe care le publică autorul în finalul 
fiecărui capitol. Aşa, pot fi recitite discursuri le lui Sextil Puşcariu şi Ion I .  Nistor, ţinute în cadrul 
adunării desfăşurate în sala "Armonia" din Cernăuţi, la 22 noiembrie 1 9 1 2, în apărarea drepturilor 
aromânilor, sau articolul publicat d� Vasile Bogrea în ziarul "Conştiinţa românească", Tragedia 
fraţilor din Macedonia, prin care solicita intervenţia diplomatică a statului român în apărarea 
drepturilor aromânilor, ameninţate în urma crizei din Peninsula Balcanică, din 1 9 1 2, 1 9 1 9-1 923. 

Elena Cristuş 
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M ihai Pânzaru-Bucovina, Emi l  Ianuş, Rădăuţi - o perlă a Bucovinei, Rădăuţi, 
Editura Ro Basarabia - Bucovina Press, 200 1 ,  1 28 p. 

Într-o realizare grafică de exceptie, cu prilejul "Zilelor Municipiului Rădăuţi", ediţia 200 1 ,  a 
fost lansată o lucrare de o deosebită importantă pentru afirmarea identitară a municipiului, care este 
supranumit de Hans-Joachim Acker, ex-redactor al postului de radio "Europa Liberă" din MUnchen, 
drept o "perlă a Bucovinei". 

Editarea unei astfel de lucrări, făcută, de altfel, sub imperiul urgenţei, având în vedere timpul 
scurs de la momentul adoptării hotărârii de către Consiliul Local şi până la lansarea pe piaţă a lucrării, 
a presupus o impresionantă desfăşurare de forte şi multă hotărâre din partea alcătuitorilor şi 
colaboratori lor acestora. 

Lucrarea pe care o prezentăm se deschide cu texte care se referă la frumuseţea Rădăuţiului 
(Hans-Joachim Acker) şi la necesitatea lucrării (Mihai Frunză), se continuă cu o scurtă istorie a 
Rădăuţiului, real izată în context regional şi naţional de către Mihai Pânzaru-Bucovina. Prezentarea în 
l imbile germană, engleză şi franceză a istoricului oraşului Rădăuţi, presărată cu numeroase imagini
document, este prefaţată de imagini ale blazonului şi fotografii ale membrilor familiei Flondor. 

În economia lucrării ,  deosebit de interesante sunt imaginile cuprinse sub titlul Rădăuţi -
imagini ale vechiului oraş şi Bucovina până la 1918, care cuprind fotografii ale principalelor edificii 
ale oraşului şi care dau personalitate sau conturează unicitatea acestuia în rândul aşezărilor 
bucovinene, precum şi cele mai reprezantative imagini din localităţi ca: Suceava, Storoj inet, Salca, 
Cernăuţi, Vijniţa, Vatra Domei, Carapciu, lacobeni, Hliboca etc. 

Sub titlul Cărţi şi publicaţii editate la Rădăuţi, într-o selecţie care s-a dovedit direcţionată de 
politica editorială a Editurii Ro Basarabia - Bucovina Press, din Rădăuţi, sunt prezentate câteva dintre 
titlurile lucrări lor editate sau scrise de rădăuţeni, fapt care dovedeşte impresionanta mişcare culturală 
şi de idei care a prins contur, în acest oraş, după anul 1989. La paginile 30 şi 3 1  ale lucrării, autorii au 
inserat câteva dintre fotografiile unor remarcabile personalităţi, dintre care enumerăm pe: 
D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Matei Vişniec, George Damian, Felicia 
Bădeliţă-Ţigănescu, Ştefan Rusu ş.a. 

După prezentarea hărtilor: administrativă, a căilor de comunicaţie, a naţionalităţilor şi cea 
religioasă, toate din anul 1 899, real izate de administraţia imperială, autorii, sub impresia celei de a 
doua detrunchieri (frontiera actuală dintre România şi Ucraina), redau imaginile unicităţii culturale 
româneşti a Bucovinei: mănăstirile Dragomirna, Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Voronet, Humor şi 
Arbore. 

Mihai Pânzaru-Bucovina şi Emil Ianuş realizează, în paginile de la 4 1  la 1 O 1 ,  o prezentare la 
zi, în imagini, a Municipiului Rădăuţi. Amintim aici ceea ce autorii au considerat a fi semnificativ: 
Mănăstirea Bogdana şi reşedinţa episcopală, Catedrala Ortodoxă, Biserica Romana-Catolică, Templul 
Evreiesc, Biserica Ucraineană, B iserica Lipovenească, Casa Municipală de Cultură, clădirile unora 
dintre şcolile rădăuţene, Primăria Municipiului, centrul istoric al Rădăuţiului, imagini din Muzeul 
Tehnicii Populare Bucovinene, Herghelia din Rădăuţi etc. 

Albumul Rădăuţi - o perlă a Bucovinei se continuă cu un refugiu imagistic în orizontul zonal 
imediat, la Siret, Mănăstioara, Volovăţ, Bălineşti, Climăuţi, Costişa şi B i lca - prezentate cu 
monumentele istorice sau de arhitectură care le reprezintă şi cu redarea unor imagini privitoare la 
minorităţile naţionale din Bucovina istorică şi a "anotimpurilor Bucovinei". 

Ultimele file ale lucrării analizate sunt dedicate de autori ocupaţiilor tradiţionale ale 
locuitorilor din zona Rădăuţiului şi Obcinelor Bucovinei. 

Lucrarea autorilor Mihai Pânzaru-Bucovina şi Emil lanuş, realizată pentru Consiliul Local 
Rădăuţi, este o întreprindere interesantă şi utilă. Ea rămâne ca o ilustrare a efortului continuu de 
autodefinire culturală a rădăuţenilor. În aceste condiţii, este o importantă lucrare de autor şi mai puţin 
una realizată pentru şi  cu finanţarea Primăriei Municipiului Rădăuţi. 

Când parcurgi acest album al Rădăuţilor nu se poate să nu-ti aduci aminte de lucrările 
monografice şi albumele dedicate acestei aşezări, supranumite de autori "perla Bucovinei". În acestea 
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se respectă un principiu important pentru realizarea unor astfel de lucrări : cel al concentricit!lţii sau 
cel al itinerariului de parcurs. Adică autorii aveau de ales calea logică a abordării demersului lor 
dinspre trecut spre prezent şi dinspre regional, zonal, spre local. Autorii au preferat însă demersul în 
zig-zag, care afectează organicitatea şi fluenta demersului ideatic al lucrării. 

În afara acestor sublinieri, se cuvine să remarcăm faptul că inserarea fotografiilor familiei 
Flondor, între textul românesc al istoricului oraşului şi traducerea în limba germană a aceluiaşi text, 
demers semnificativ pentru preocupările Institutului Internaţional Bucovina - Basarabia, este 
incompletă şi partial!!. ca semnificaţie, fără cuprinderea şi a fotografiilor marilor b!lrba�i ai neamului 
românesc din Bucovina, care au înfăptuit Unirea din 1 9 1 8. 

La capitolul Rădăuţi, imagini ale vechiului oraş, la p. 23, găsim o imagine a oraşului care se 
regăseşte şi în p. 22 (ultima din stânga, jos), fapt care dovedeşte că nu a existat o suficientă 
sedimentare a ideilor, determinată de graba cu care a fost alcătuit albumul. 

Parcurgând selecţia lucrărilor din paginile aflate sub titlul Cărţi şi publicaţii editate la Rădăuţi, 
fără a minimaliza însemnătatea demersului şi a operelor prezentate in lucrare, apreciem ca partinică 
selecţia şi prezentarea. Acelaşi lucru îndrăznim să îl afirmăm şi despre selecţia personalităţilor 
oraşului R!ld!luţi. 

De asemenea, cu rare excepţii, constatăm că Municipiul Rădăuţi este surprins în singularitatea 
sa prin obiectivele, monumentele, clădirile reprezentative şi mai ales ca zonă urbană şi centrală. Or se 
ştie că Rădăuţiul are un important areal rural, aşa-numitul "sat Rădăuţi", care, prin caracteristicile şi 
ocupaţiile sale, nu se regăseşte în prezentul album. 

La o vi itoare ediţie a albumului se cuvin îndreptate şi unele erori ale ediţiei de faţă, în sensul 
consecvenţei în arătarea datelor de ridicare a Bisericii Romana-Catolice, a Templului Evreiesc, a 
Catedralei Ortodoxe etc. 

Înfăţişat în album ca oraş al unui singur anotimp, vara, Rădăuţiul a avut o bună reflectare în 
lucrarea profesorului I l ie Vişan, fost prefect al judeţului. Albumul profesorului de la Liceul "Eudoxiu 
Hurmuzachi" din Rădăuţi, alcătuit cu sinceritate şi modestie de un intelectual român din perioada 
interbelică, poate fi un exemplu pentru noi, cei de azi. Aceasta, deoarece profesorul Il ie Vişan a dorit 
să-şi pună eforturile sale în slujba comunităţii rădăuţene şi nu să se insinueze imagistic într-un album 
care nu era de familie, ci al Răd!luţiului. 

Marian Olaru 

Laurenţiu Dragomir, Monumente istorice şi de arhitectură din Ţinutul Cernăuţilor, 
Bucureşti, Editura Eminescu, 2000, 1 98 p. + 5 anexe. 

Lucrarea lui Laurenţiu Dragomir, cu titlul de mai sus, editată cu sprij inul Ministerului 
Culturii, apărută în anul 2000 - Anul Internaţional "Eminescu", este pusă de autor sub un moto care 
reproduce un pasaj din opera lui Alexandru Vlahuţă, România pitorească, şi prin care subliniază 
situaţia dramatică de azi a Ţinutului Cernăuţilor, a doua oară detrunchiat de la patria mamă: "Tu eşti 
într-adevăr una dintre cele mai frumoase ţări [Bucovina - n.n.] de pe pământ, dar numele tău ne 
doare să-I rostim; şi străbătându-ţi fermec!ltoarele drumuri, ochii noştri nu-ţi pot privi podoabele 
decât printr-o perdea de lacrimi". 

Realizată într-o manieră grafică de foarte bună cal itate, autorul şi Editura Eminescu pun în 
circulaţia bunurilor culturale româneşti o lucrare deosebită, a cărei absenţă s-a făcut demult simţită. 
Cartea lui Laurenţiu Dragomir este structurată în şase mari capitole, care se referă la: ! .  Aşezarea 
geografică. Cadrul natural, II .  Repere istorice, III .  Oraşul Cernăuţi, IV. Monumente de arhitectură 
din oraşul Cernăuţi, Monumente de arhitectură religioasă, Monumente istorice şi de arhitectură. 
Construcţii reprezentative, V. Monumente de arhitectură religioasă din Ţinutul Cernăuţilor, 
VI. Monumente de arhitectură militară. 
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Bine documentată în plan ştiinţific şi bogat ilustrată, de la frumuseţile neîntrecute ale 
peisajului Bucovinei şi până la cele mai reprezentative monumente istorice şi de arhitectură - care 
afirmă caracterul românesc al provinciei -, în lucrarea pe care o prezentăm, autorul trage un important 
semnal de alarmă pentru conştiinţele culturalităţii europene şi ale celei româneşti. Autorul arată, la 
p. 53, că în anii care s-au scurs de la instaurarea stăpânirii sovietice şi până în prezent "Monumentele 
româneşti de cultură au «dispărut» fără urmă, ca şi dimensiunile istorice şi tradiţionale. S-a lucrat 
metodic pentru ştergerea memoriei neamului românesc " (s.n., M.O.). 

Remarcabilă prin fluenţa şi organicitatea demersului ideatic, lucrarea Monumente istorice şi de 
arhitectură din Ţinutul Cernăuţilor surprinde istoria ţinuturilor nord-moldave din perioada 
neoliticului şi până în trecutul recent, de la modestele figurine de lut ale idolilor neolitici, descoperite 
la Mahala, şi până la Palatul Mitropolitan din Cernăuţi, care poartă încă la fereastră, în detaliu, capul 
de bour - simbolul Ţării Moldovei. În spiritul caracteristic zonei pe care o analizează, autorul scrie şi 
prezintă în imagini urmele covârşitoare ale culturalităţii româneşti (Muzeul Satului, Grădina 
Arboroasa, Dealul Ţeţinei, Palatul Cultural al Românilor, Catedrala din Cernăuţi, Biserica Sf. Nicolae, 
Casa "Aron Pumnul", Casa Naţională a Românilor, Cetatea Hotinului etc.), dar şi pe cele ale 
prezenţei celorlalte etnii venite pe pământurile Bucovinei istorice (Monumentul 41 - Podolian, 
Stabilimentul Balnear din Storojineţ, Ringplatz din Cernăuţi etc.). 

Analiza detaliată pe care o întreprinde autorul asupra monumentelor istorice şi de arhitectură îl 
determină pe acesta să afirme că ţăranii răzeşi din teritoriul cuprins între Prut şi Nistru au fost 
influenţaţi, în arhitectonica lăcaşurilor de cult lucrate din lemn, de construcţiile similare din Galiţia şi 
Ucraina, dar că "se poate observa cu uşurinţă un adevăr care nu poate fi ignorat. Ctitoriile, pietrele de 
morminte şi crucile din cimitire cu inscripţii româneşti, alături de documentele vremii, ne dovedesc că 
tot teritoriul nordului Bucovinei, îndeosebi în regiunea dintre Prut şi Nistru, populaţia românească a 
fost majoritară în toate timpurile, până după ocuparea Bucovinei de către Imperiul austriac" (p. 1 22). 

Multiplă prin valenţele sale, date de informaţia scrisă şi cea imagistică, cartea lui Laurenţiu 
Dragomir surprinde un adevăr dureros pentru situaţia românilor înstrăinaţi de patrie, prin 
evenimentele ce ţin de cel de al doilea război mondial şi care au afectat tragic România şi Bucovina 
istorică. Autorul constată că autorităţile sovietice nu au făcut decât să exploateze economic zona, fără 
a face investiţii deosebite în oraşul şi zona Cernăuţi. Aşa se explică faptul că, în linii mari, 
infrastructura existentă este "la nivelul anilor 1 940" (p. 54). Construcţiile de tip "ghetou" şi tot ceea 
ce au adăugat stăpânii  de după 1 944 nu evidenţiază preocuparea sovieticilor pentru un specific local 
în construcţii sau pentru a pune în valoare bogăţia stilurilor arhitectonice existente, fie şi numai în 
fosta capitală a Bucovinei. 

Anexele lucrării lui Laurenţiu Dragomir vin să împlinească demersul ştiinţific prin prezentarea 
hărţii actualei regiuni Cernăuţi a populaţiei statornice, după neam, în mediul urban şi rural, conform 
recensământului din 1 930, precum şi a limbii materne a populaţiei din 1 930, din Bucovina istorică. 

Interesantă şi complexă, lucrarea Monumente istorice şi de arhitectură din Ţinutul Cernăuţilor 
este nu numai un demers recuperator, de istorie culturală, ci şi unul care se cere aprofundat şi multiplicat, 
de redescoperire şi afirmare a valorilor într-o provincie care a fost .,fereastra Moldovei spre Occident". 

Marian Olaru 

Ion Nandriş, Satul nostru Mahala• din Bucovina. Ediţie îngrij ită şi prefaţată de 
Gh. Nandriş, S ibiu, Casa de Presă şi Editură "Tribuna", 200 1 ,  432 p. 

În ultimul timp apar numeroase lucrări monografice dedicate satelor, care sunt o culegere de 
date minore, fără de care însă studiul istoriei naţionale nu e posibil. 

' uri studiu despre comuna Mahala şi familia Nandriş va apărea în "Analele Bucovinei", nr. 
1 /2002. 
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Monografia medicului Ion Nandriş, de la primele pagini, se integrează întregului spaţiu 
geografic românesc, dar ajunge şi în Siberia. Satul Mahala, vorba lui Creangă, nu e sat ca oricare 
altul, în el descoperim rămăşiţe din preistorie; imperiul turcesc, cel habsburgic şi cel sovietic s-au 
întrecut în a pricinui stricăciuni dăinuirii sale etnice. Comunitatea românească mahaleană a trosnit din 
toate încheieturile, dar a supravieţuit eroic. 1 .  Nandriş şi Gh. Nandriş au surprins lupta pentru 
supravieţuire a consătenilor lor şi ne-o comunică cu talent de povestitori. Şi cartea îşi are istoria ei. 
Ion Nandriş renunţă la o carieră universitară strălucită la Facultatea de Medicină din Bucureşti, se 
stabileşte in Cernăuţi, aproape de ai săi. Alături de fratele său, savantul profesor Grigore Nandriş, de 
la Universitatea din Cernăuţi, preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, a organizat o susţinută activitate de ridicare culturală, şi nu numai culturală, a satelor. În 
Mahala, urmele acestei acţiuni se văd şi astăzi .  Timp îndelungat, cu stăruinţă şi pricepere, a cules date 
despre Mahala şi mahalerii, a format o adevărată arhivă, pe care a intitulat-o simplu: Satul nostru 
Mahala. Însemnări pentru mai târziu. Deseori revenea asupra ei, o completa, o rescria. Simţind că nu 
va putea definitiva cartea, şi-a chemat nepotul, pe dr. Gh. Nandriş, şi i-a încredinţat manuscrisul 
"pentru ca tu şi cei ce vor urma să le completaţi cu ceea ce vremea va mai aduce" (s.n., V.P.). 
Nepotul s-a ţinut de cuvânt, a adus noi documente, de exemplu lista deportaţilor din Mahala, istoria 
familiei Nandriş etc. Cartea a apărut în excelente condiţii grafice. Un număr important de exemplare, 
gratuit, a ajuns în casele gospodari lor din Mahala. 

Viaţa satului este zugrăvită din vecinătatea legendei şi preistoriei, urmărindu-i destinul până în 
actualitatea vitregă de după ultimul război mondial. Prima atestare istorică datează din 25 aprilie 
1 472, când Ştefan cel Mare face danie mănăstirii Putna satul şi moşia Ostriţa - aşa se numea la 
început satul Mahala. Ca toate satele de la hotarul de nord al Moldovei, mahalenii formează un scut 
viu de apărare împotriva invaziilor prădătoare ale polonilor şi tătarilor; sub austrieci s-au opus 
imigranţilor alogeni; după 1 940, suportă năpasta "fericirii" socialiste sovietice până azi. 

Concepţia ce stă la baza monografiei satului Mahala este ştiinţifică, bazată pe o riguroasă 
documentare, toate afirmaţi ile sprij inindu-se pe fapte de netăgăduit. Prima frază din primul capitol 
(Elogiul satului românesc) exprimă ideea fundamentală a lucrări i :  "Satele noastre româneşti sunt 
organisme vii, entităţi sociale, economice, culturale, etnice etc. cu viaţa lor proprie, cu specificul lor, 
format de-a lungul multor veacuri, în stare să trăiască aproape independente" (p. 9). Satul nu e 
conservator, retrograd ci, îndrumat competent, ştie să se adapteze noului, însuşindu-şi creator lucruri 
foarte moderne. Industria casnică era cea tradiţională: prelucrarea lânii, inului şi cânepei, cusutul 
sumanelor, cojoacelor etc. 1. Nandriş cunoaşte, în Cernăuţi, un refugiat armean din Turcia, specialist 
în covoare persane. Îl aduce în Mahala şi înfiinţează un atelier de ţesut covoare persane. În scurt timp, 
atelierul a devenit vestit în toată ţara. 

Şcoala şi biserica, cele două focare spirituale, catalizează intreaga viaţă culturală a satului, 
mobilizând oamenii şi organizându-i în diferite societăţi. În 1 895 s-a înfiinţat Cabinetul de Lectură 
"Trezvia", apoi, în acelaşi an, Societatea Doamnelor Române din Cernăuţi îşi face o filială în Mahala; 
în 1 902 ia fiinţă Banca Populară "Albina", condusă de ţăranul Toader Cudla, una de tip Raitfeisen -
director: ţăranul Nichita Axani; în 1 904 se organizează Societatea "Arcaşul" etc. 

Capitolele Starea sanitară, Medicina populară În Mahala, Ce mâncau oamenii În sat la noi, 
Îndeletniciri care dispar, Industria casnică întregesc tabloul vieţii materiale a satului. 

Latura etnografic-artistică trăieşte intens în Portul din satul nostru, Jocurile din Mahala, Din 
vechile obiceiuri de la sate, Sărbători tradiţionale. Dintre obiceiurile de Sf'antul Vasile, se insistă 
asupra Malăncii - "un fel de teatru de comedie, ţărănesc", scrie 1 .  Nandriş. Personajele (un evreu şi o 
evreică, un ţigan şi o ţigancă, un turc şi o turcoaică, un cioban, un ţăran, un reprezentant al ordinii 
publice, "un caraghioz") nu reproduceau un text, ci improvizau în fiecare casă "o piesă" potrivită 
acelei familii, uşor ironică, fără aluzii jignitoare. Rolurile "feminine" erau jucate tot de flăcăi. Unii 
flăcăi deveneau "vedete", despre care se vorbea mulţi ani !  Bogăţia şi varietatea aspectelor vieţii 
materiale şi spirituale sunt prezentate în evoluţia lor istorică. De exemplu, oieritul .  În timpuri vechi, 
când era lărgime cât vedeai cu ochii, erau gospodari care aveau sute de oi fiecare. În copilăria 
autorului păşunile se împuţinaseră, totuşi pe "coturi" se mai strângeau câte 1 50-300 de oi pentru o 
stână, astfel în sat se formau 8-1 O stâni. Şi prin 1 964 încă se strădui au să ţină o stână pe o râpă ce nu 
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s e  putea ara. Primăvara satul fierbea, s e  alcătuia stâna. Oamenii aduceau d e  acasă părţile gospodăriei 
stânei: comamicul, două coşere, strungile, poliţele de fuscei, budacul mare pentru înc!legat laptele, 
budace mici, strecurătoare, hârzob, căldare, găleţi de muls. Tot în comamic se aflau ocaua, litra şi 
sângeapurile. Prinsă de un stâlp, lângă vatră, atârna cujba de care se lega căldarea în care se fierbea 
jintiţa. În primele zile, se stabilea cantitatea de lapte, în vedre, ce se cuvenea proprietarilor de oi. 
Răbojul se făcea dintr-o nuia de răchită pe care se încrestau numărul vedrelor, apoi se despica şi o 
parte se dădea proprietarului oilor, alta rămânea la stână. Stâna era în mare cinste; nu se permitea să 
se bată oile, furtul de la stână aducea nenorocire şi boală între oi, vinerea nu se mânca "de frupt", nu 
trecea vreun sărac pe la stână fără să i se dea ceva din produse. Comoara etnografică, bogată, variată, 
asemănătoare cu a comunelor din jur, cucereşte pe cititorul modem şi-i solicită momente de meditaţie. 

Capitolul 2 1 ,  Renaşterea, este o caldă şi convingătoare pledoarie pentru a convinge 
intelectualii, cei mai numeroşi fiind feciori de ţărani, că se pot obţine rezulate remarcabile în ridicarea 
satelor prin cultură. În 1 935, dr. Ion Nandriş pune bazele unei secţii, în Mahala, a Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. La început a fost greu, dar treptat, câştigând încrederea 
sătenilor, "printr-o experienţă şi concepţie nouă", s-au obţinut rezultate impresionante. În activitatea 
culturală în sat, recomandă: "Toate programele şi organizări le ce se fac în sat să fie bazate pe nevoile, 
realităţile şi posibi lităţile satului şi nu pe fantezia conducătorilor" (p. 1 86) şi încă: ,;Aveam o groază 
de vorbe mari şi fapte mici". În doar cinci ani s-au înfăptuit: Casa Naţională, cu 400 de locuri, o 
bibl iotecă cu sală de lectură, muzeul satului, săpături arheologice, o cooperativă de consum, atelier de 
ţesut covoare româneşti şi persane (22 de războaie - 60 de fete), ateliere de fierărie, rotărie şi dogărie, 
o cărămidărie, un curs de bucătărie. Fondurile Societăţii ajunseseră consistente, încât se puteau da 
ajutoare unor nevoiaşi, în pauza de la ora 10 fiecare elev căpăta o chiflă şi un pahar de lapte etc. S-a 
angajat un avocat român în Cernăuţi, de la care mahalenii primeau lămuriri în cazuri administrative şi 
juridice, ferindu-i astfel de necazuri. În concluzie: "Încet, încet s-a creat în sat o viaţă nouă. Lumea se 
mai înviorase, avea parcă mai multă încredere în propriile ei puteri. Peste săptămână şi dumineca, în 
Casa Naţională era parcă un stup de albine, în plină activitate . . .  Şi deodată, a căzut trăsnetul din cerul 
senin, în acea zi de 28 iunie 1 940" (p. 20 1 ). 

Aşa începe tragedia satului Mahala, ca a întregii ţări, "din senin". Asistăm la o piesă în acte şi 
scene cutremurătoare, inimaginabile. Ultimatumul sovietic surprinde autorităţile, cetăţenii .  N imeni nu 
ştie nimic, panica devine generală. Fiecare se descurcă cum îl taie mintea şi capul. Titlurile capitolelor 
sunt grăitoare: Căderea în infern, Anul ocupaţiei bolşevice, Masacrul de la Lunea, Deportările, 
Mahalenii în Siberia, Strigăte din Siberia, Panica din 15 iulie 1941 etc. Citeşti şi te cruceşti, vorba 
veche, prin faţa ochilor ţi se perindă scene de infern absurd. Starea sufletească a sătenilor români în 
primele zile ale ocupaţiei sovietice, desprinsă dintr-o scrisoare a unui anonim, este elocventă: 
"Populaţia în majoritate era speriată. Nimeni nu ştia şi nici nu se aştepta ca Bucovina să fie ocupată 
vreodată de ruşi, mai ales în timp de pace. Populaţia nu era pregătită, unii dintre intelectuali şi 
autorităţi au fugit şi în fuga lor n-au spus nimic oamenilor de ce se va întâmpla. Când au auzit de 
ultimatumul sovietic şi că armata roşie a intrat în ţară, au lepădat lucrul, se strângeau pe la răspântii, 
discutau şi aşteptau desfăşurarea evenimentelor . . .  ţăranii  nici nu se gândeau să părăsească satul şi să 
fugă . . .  Populaţia satelor minoritare cum e Rarancea, Jucica etc. au ieşit înaintea armatelor bolşevice 
cu steaguri roşii, trecând prin sat, cântând şi înjurând în totul ce e românesc, adresându-se populaţiei 
cu vorbe urâte. Populaţia satului, adunată pe la răspântii nu le răspundea nimic, temându-se, crezând 
că a venit sfărşitul fiecărui român" (p. 224). Se instalează noua administraţie şi încep greutăţile. Mulţi 
au încercat să fugă în ţară. Neorganizaţi, trădaţi, au fost măcelăriţi, în noaptea de 6/7 februarie, la 
Lunea. Istorisirea acestei tragedii o găsim în mărturia lui Ilie Horoşinschi (p. 233-234). Urmează 
deportările, în valuri. Familia Aniţei Nandriş, cu cei trei copii, e ridicată în primul val, din 22 mai 
1 94 1 .  Un an de ocupaţie sovietică ( 1 iulie 1 940 - 1 4  iulie 1 94 1 )  a distrus economia, a împuţinat 
populaţia şi a mutilat sufletul mahalenilor. Scurtul răgaz de trei ani de revenire a stăpânirii româneşti 
a reparat prea puţin. Totuşi, în doi ani, datorită stăruinţei doctorului I. Nandriş, s-a construit o Casă de 
Ocrotire modernă. În martie 1 944 era în stare de funcţionare, azi este spital. Atmosfera sufletească, de 
adâncă nelinişte şi acută derută a românilor, este magistral surprinsă în cele patru pagini intitulate 
Ultima colindă românească în Spitalul din Cernăuţi. Pe la mijlocul lui decembrie 1 943, Costache 
Hoştiuc şi Ionică Daruş, gospodari din Mahala, vin la spital, trimişi de consăteni, să ceară sfat şi 
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îndrumare. "Am venit, domnule doctor, la d-ta, trimişi de oamenii din sat, să vă întrebăm ce-i de 
fhcut, să ne sffituiţi cum să începem şi  cum să ne pregătim şi încotro s-o luăm, că lucrurile nu merg 
bine, oamenii îs cu mare frică să nu păţească ca în '40 . . .  Şi oamenii îs parcă şi mai tare cuprinşi de 
groază şi  frică, să nu mai deie cu ochii de ruşi. Ce să facem şi încotro s-o luăm de, Doamne fereşte! ,  
se întâmplă ceva" (p.  307). Au stat mult de vo�bă. La plecare, doctorul le-a cerut să vină cu colinda în 
seara de 24 decembrie. Au venit zece căruţe. In fata mitropolitului, a prefectului, a guvernatorului, a 
generalului diviziei, a ministrului sănătăţi i  şi a altor notabilităţi cemăuţene, a răniţilor din spital, 
mahalenii au susţinut un program de colinde, îndelung aplaudate, repetate timp de şase ore. O seară 
de înaltă artă, de profundă spiritualitate românească, în clipe de grea încercare istorică. Nu după mult 
timp, în martie 1 944 re începe tragedia. Cam un milion şi jumătate de basarabeni şi nord-bucovineni ia 
calea pribegiei. Autorul scrie: "Cine a văzut aceste nesfârşite coloane de refugiaţi din primăvara lui  
1 944, care şi-au părăsit în grabă casa, morţii şi locurile strămoşeşti, fugind de groaza ruşilor, s-a 
cutremurat şi în ochi păstrează toată viaţa acea viziune" (p. 3 1 3). 

Ion Nandriş dedică ultima parte a cărţii biografiilor a I l  mahaleni, începând cu Vasile Lazăr 
( 1 837- 1 9 1 3) şi încheind cu Ilufă Mândrescu, tânăr de 1 8  ani, venit la doctorul Nandriş să-i ceară 
ajutor pentru a intra la aviaţie. In 1 942, acesta îi scrie, fericit, că a fost primit la şcoala de aviaţie. 
Dr. Gheorghe Nandriş completează cartea cu istoria celor şapte fraţi Nandriş, cu un tabel nominal cu 
deportaţii din Mahala şi cu ecouri la cartea Aniţei Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin 
bucovinean, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 .  

Câteva citate din scrisorile unor deportaţi în Siberia vor trezi interesul cititorilor destul de 
obosiţi de azi şi prin expresivitatea lor l iterară. Agripina Nandriş scrie: "Rugaţi-vă pentru mine ca să 
scap de străini .  Pe aici e omăt, noaptea e tare lungă şi nu este întuneric, e aşa cum este pe la noi când 
se zoreşte de zi . . .  I lenuţă, să-mi scrii cum te-ai petrecut la hram, cu basmaua cea gălbioară şi catrinţa 
aleasă. . .  am o batistă de la tine, azi în zile grele îmi ştrerg lacrimile mele. Nu mă uitaţi". Filuţa 
Popovici trimite, în 1 2. I I .  1 946, surori i ei rânduri cutremurătoare: "Viorica mea, f1i o slujbă la 
biserică pentru scăparea mea din ghearele lungi şi pentru sufletul celor morţi aici şi ffi şi un parastas 
pentru mama, pentru tata şi Alecu. Eu sunt goală şi flămândă, dorm cu pielea, ffiră cămaşă, pe trei 
scânduri goale. În loc de perină pun pumnul sub cap, mă acopăr cu o pufoaică pe care o dezbrac şi  
apoi o îmbrac când mă scol . . .  Nu mă uita". O fată se tânguie: "Scumpa mea mămucă, îţ i  scriu, da 
mâinile mele tremură, nu pot scrie şi  ochii îs plini de lacrimi, nu văd unde să scriu". Domnica Toacă, 
după 1 4  ani, se plânge: " . . .  acum am rămas tare străină între străini. Nu am cu cine vorbi limba 
noastră. Când mă apasă necazul şi greutatea pe suflet, iau scrisorile voastre, şi pe toate le mai citesc 
plângând şi apoi merg în pădure şi vorbesc singură şi cu lacrimi în ochi, să-mi aud glasul. Mă întorc 
acasă mai uşurată". 

Să reţinem că numai din Mahala au fost deportate 602 suflete, cu vârsta cuprinsă între un an 
( 1 2  copii ! )  şi 89 (Isac Axinia) ! ! 

Dacă această carte s-ar traduce în engleză, cu o iscusită popularizare, ar deveni un strălucit 
diplomat al cauzei române şi ar contribui la crearea imaginii reale a poporului român mai mult decât 
costisitoarea strategie de imagine, aşa de incertă! 

Vasile Precop 

Colegiu l  Naţional "Eudoxiu Hunnuzachi", Rădăuţi, Anuarul VI (XLIII) pe anii 
şcolari 199912000 şi 2000/2001. Îngrij it de directorul colegiului ,  Marian 
Olaru, Rădăuţi, Editura Septentrion, 200 1 ,  1 48 p. 

În Compendiu istoriografic al Liceului Teoretic 
"

Eudoxiu Hurmuzachi ", apărut în 1 997, 
Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, scria în Cuvânt inainte: "Există în 
cultura noastră o veche şi frumoasă tradiţie a anuarelor instituţiilor de învăţământ, de la cele 
universitare până la cele ale liceelor şi ale altor şcoli de diferite grade" şi care "se constituie într-o 
contribuţie reală la cunoaşterea" istoriei învăţământului. 
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Cu prilejul manifestărilor cultural-artistice "Zilele municipiului Rădăuf' ( 1-8 iulie 200 1 ), la 
Editura "Septentrion" a apărut periodicul Colegiului Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" (Anuarul VI 
(XLIII) pentru anii şcolari 1 99912000 şi 200012001 ) sub îngrijirea prof. dr. Marian Olaru, directorul 
şcoli i .  

Cele 1 48 de pagini ale Anuarului încep cu articolul intitulat Colegiul Naţional " Eudoxiu 
Hurmuzachi " la trecerea dintre milenii, în care directorul Marian Olaru subliniază câteva momente 
semnificative din istoria liceului şi aduce un elogiu generatiilor de profesori care, de-a lungul anilor, 
au cultivat "constant dragostea de carte, pasiunea pentru marea l iteratură şi pentru adevărata istorie" a 
românilor. Parcurgând paginile Anuarului, constatăm structura de tradiţie, dar şi elemente de noutate 
de mare interes. 

În prima parte întâlnim evocarea unor profesori: Emanoil lsopescu (Petru Bej inariu), August 
Nibio (Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române), Filonida Oanea şi Amuliu 
Bordeianu (Vasile Bâtă - Cândeşti), Vasile Ţigănescu şi Elena Bărbuţă (Elisabeta Prelipcean). 
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Orice elev sau fost elev, orice profesor ori candidat la această mare vocaţie are de învăţat din 
aceste studii monografice, care concentrează valori profesionale şi morale deosebite. Cunoaşterea 
acestor valori este, credem, nu numai un privilegiu, ci şi o obl igaţie. 

Anul 2000 - "Anul Eminescu" -, decis de UNESCO la 1 50 de ani de la naşterea Poetului, este 
omagiat şi în Anuar prin studiul profesorului Luca Bej inariu Peste milenii . . .  Eminescu. În acest 
articol, profesorul de limba şi literatura română de la Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" 
afirmă că poezia lui Eminescu " . . .  este mereu actuală, căci a surprins adevăruri fundamentale şi 
eterne, a formulat răspunsuri la marile probleme ale existenţei umane, a pătruns în tainele lumii". 
Autorul face referiri critice la cei care n-au reuşit să înţeleagă nici până astăzi că Eminescu este 
"mintea cea mai autohtonă şi, în acelaşi timp, cea mai universală". 

Studiul lstoricul lon /. Nistor (1876-1962), semnat de prof. dr. Gheorghe Colban, la 1 25 de ani 
de la naşterea istoricului român, este un omagiu la adresa marelui istoric, care şi-a fllcut studiile 
secundare la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" ( 1 889-1 897). În finalul studiului, autorul scrie cu 
îndreptăţire: "Aşadar, cu o operă bazată pe o solidă informaţie şi pe o metodă riguroasă de cercetare, o 
bogată activitate pusă în slujba luptei pentru realizarea unităţii naţionale şi apoi a consolidării statului 
unitar român, o activitate politică închinată idealurilor de progres şi civilizaţie, numele lui 1. Nistor, la 
1 25 de ani de la naştere, îşi consolidează şi mai mult locul pe care-I deţine în cadrul culturii româneşti". 

Alături de personalitatea unor mari profesori ai liceului, sunt evocate viaţa şi activitatea câtorva 
foşti elevi, dar şi profesori de la alte licee din Bucovina istorică, între care: Emanoil Iliuţ şi Victor 
Săhleanu (Mircea Jemna), Zvi Laron (dr. Adriana Oleniuc), Valerian şi Ovidiu Găină (Angela Sehlanec). 

Cea mai mare extindere în Anuar o are studiul Evoluţia şi destinul scrisului la Rădăuţi. Un 
tablou cronologic, studiu semnat de profesorul Vasile 1 .  Schipor. Rigoarea, mulţimea datelor, elevata 
taxonomie a apariţiilor editoriale şi iconografia selectată din lucrările lui Epaminonda Bucevschi fac 
din acest studiu o lectură plăcută şi o sursă de documentare pentru oricare cercetător al scrisului din 
Bucovina. 

Lucrarea începe cu invocarea lui E. Ar. Zaharia care, în Antologia rădăuţeană din 1 943, 
mărturiseşte: "Atâta risipă de frumos, de reviste, deşi mereu trecătoare, de societăţi, de cenacluri şi de 
programe se cer cunoscute, pentru a vedea just orizonturile de început". "În curgerea lor «supt 
vremi», Rădăuţii au avut o «strălucire aparte», traversând momente «de răbufniri», «de elan» şi «de 
risipe generoase», devenind astfel «Un continuu pelerinaj sufletesc pentru noi porniri»". Cărturăreşte 
şi cu o bogată documentare sunt prezentate apariţiile editoriale semnificative pentru Bucovina 
istorică. Lucrarea se încheie cu prezentarea celei mai tinere apariţii din publicistica locală: 
săptămânalul "7 zile bucovinene". În partea finală a Anuarului sunt redate l istele cu elevii şi 
profesorii din anii şcolari 1 999/2000 şi 2000/200 1 .  În liste îi aflăm şi pe cei mai buni elevi, 
participanţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare. Folositor era dacă la numele şi prenumele 
elevilor s-ar fi scris şi localitatea de unde provin. 

Documente interesante, de felul scrisorii lui Vasile Ţigănescu către Leca Morariu (care s-a 
publicat din iniţiativa profesorului Vasile Precop), s-ar cuveni să fie mai multe în Anuarele Colegiului. 
De interes ar fi şi menţionarea în Anuar a apariţiilor editoriale cu tematică didactică şi pedagogică. 

Şi acest Anuar este o autentică reuşită, o scriere cu merite reale, care se alătură la zestrea de 
documente pe care cu trudă şi-o adună Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi", menită a intra în 

"evoluţia şi destinul scrisului la Rădăuţi", ca iscusită "oglindă [a] minţii omeneşti" . 

Petru Bejinariu 

"Limba română" - revistă de şti inţă ş i  cultură. Ediţie specială: Bucovina - aura 
nordică a ţării, anul XI, nr. 1-3 (67-69), ianuarie - martie 200 1 ,  Chişinău, 
200 1 ,  272 p. 

Semnalăm npariţin nr. I -3!2UU I al revistei de şti inţă şi  culturii "Limba româna", care apare la 
Ch işinău, sub redaqia unui colectiv condus de Alexandru Bantoş. 
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Ca şi în numerele anterioare, revista aduce contribuţii valoroase la consolidarea spaţiului 
cultural unic al românilor din ţară, din Republica Moldova, Ucraina, Iugoslavia etc. 

De această dată, ediţia specială este dedicată judeţului Suceava, "o oază de autentică 
spiritualitate românească", făcând parte din amplu! proiect "Itinerare ale identităţii noastre", în cadrul 
căruia au fost deja lansate ediţii consacrate judeţelor Călăraşi - nr. 1 112000 şi Maramureş - nr. 3 -
5/2000. În fiecare dintre ele, personalităţi marcante şi specialişti în domeniu - din România, 
Republica Moldova, Franţa, Germania, SUA, Canada ş.a. - susţin rubrici permanente privind: 
Unitatea naţională: argumente lingvistice, Gramatică şi ortografie, Analize şi interpretări, Lecţiile 
istoriei, Lumină din lumină ş.a. 

Prezenta apariţie "aduce în prim plan crârnpeie din trecutul şi prezentul unei zone ce are un loc 
şi un rol aparte în destinul românilor", căci "vatra bătrânei Moldove, numită emblematic Bucovina, 
reprezintă un segment distinct al istoriei noastre". În această "matrice de civilizaţie şi cultură 
strămoşească" s-a plămădit identitatea naţională a românilor moldoveni, "marcată - fiind - de 
vremuri pline de glorie şi înălţare sufletească, dar şi de amară şi dramatică prăbuşire a idealurilor 
naţionale" (Al. Bantoş - Identitate şi destin). 

La rubrica Bucovina sunetului  meu, doi basarabeni, criticul şi istoricul literar, academicianul 
Mihai Cimpoi şi poetul Grigore Vieru, semnează articolul Dulcea Bucovină şi paradoxurile istoriei, 
în care se revine asupra bogăţiei spirituale a Ţării Fagilor, "un petic de pământ ne-a dat o constelaţie 
de personalităţi, transformând Bucovina într-o «placentă a literaturii române» (E. Lovinescu)", 
respectiv tableta Floarea dintre colţii sârmei ghimpate. 

Rubrica Dimensiu n i  spirituale cuprinde studiile Monumente de artă religioasă medievală 
(dr. Paraschiva-Victoria Batariuc}, în care se face un scurt istoric al celor mai vechi şi importante 
biserici şi mănăstiri din judeţul Suceava, şi Doisprezece Apostoli din Munţii Călimani - o vatră a 
mitologiei străromâne (Petru Ţaranu), o prezentare a formelor mirifice ce populează străvechiul 
sanctuar de cult de la Doisprezece Apostoli, "o relicvă a formelor de cultură de sorginte dacică, cu 
desfăşurare pe platourile alpine şi pe vârfurile de munţi", spaţiul sacru din Munţii Călimani 
circumscriindu-se particularităţilor de mitogeneză din societatea Daciei antice. 

O descriere a situaţiei Bucovinei din timpul Imperiului Austro-Ungar este făcută în articolul 
Aspecte ale evoluţiei românilor bucovineni până la 1918, semnat de profesorul universitar doctor 
Mihai Iacobescu, cu informaţii referitoare la organizarea şi conducerea administrativ-teritorială, 
populaţia, patrimoniul şi resursele naturale, viaţa socială, cultura românească în Bucovina între anii 
1 774 şi 1 9 1 8. 

Mai amintim, la capitolul Lecţiile istoriei, articolele semnate de Ioan Cocuz, Unirea Bucovinei 
cu România, Gheorghe Gonţa, Bătălia din Codrul Cosminului, articol însoţit de câteva fragmente 
istorice semnificative din opera sadoveniană, Alexandru Husar, Ideea cruciadei, în care se subliniază 
rolul de "apărător al răsăritului creştin" al lui Ştefan cel Mare. Tot aici este reprodus articolul La anul 
1 774, semnat de Mihai Eminescu şi apărut în "Curierul de Iaşi" din 30 septembrie 1 877. 

Viaţa culturală a românilor bucovineni este prezentată într-o serie de articole şi studii semnate 
de Nicolae Cârlan, Cultură românească şi adevăr istoric în Bucovina până la 1848, Gheorghe 
Giurcă, Învăţământul sucevean, Ion Beldeanu, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Nicolae Bileţchi, 
Literatura din Bucovina: probleme ale integrării, Mircea A. Diaconu, Mişcarea !canar şi literatura 
română, Ana Bantoş, Perspective lirice bucovinene: timp, istorie, respiraţie, Vasile Nistoreasa, Casa 
din 

"
grădina liniştii " (casa memorială "Mihail Sadoveanu" - n .n.), Loreta Handrabura, Artur 

Gurovei despre Rucovina şi Basarabia. 
Rubricile PersonalilAţi din Tara de Sus �i Profiluri cuprind art icnle în care cititnrul poate 

afla dnte şi lucruri inedite privim! viata, activit�lcn şi opera unor personalilăli - oameni (.It: şti in [ă, arUl 
şi cultura -, originare de pc aceste locuri: Hucovineni în Academiu Română (Emil Satco), n prezentare 
a personalitatilor spiritualită) i i  rumâneşti din Ţara de Sus, membri titulari, de onoare şi wrespondcnti 
ai Academiei Române, cu referiri succint�.: la viata şi opera lor; Galeria oamenilor de seamă din 
Fălticcni (Adrian r.ncârtă), în care este remarcati!. vocaţia creatoare şi densitatea personalitllţilor 
fliigcute în ]-'�lti�;c;ni şi împrejurimi, o pleiadă de scriitori, critici şi istorici l iterari, folclorişti şi 
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lingvişti, oameni de ştiinţă şi artă, "voci distincte în contextul culturii naţionale şi nu numai"; 
Leca Morariu, artist al cuvântului (Liviu Papuc), Nicolae Labiş, poetul nativ (Ana Bantoş), 
Vasile Lovinescu, iniţiatul din Nord (Niadi Cemica). 

În ciclul Vetre ale dăinuirii  revista inserează studii şi monografii ale unor localităţi cu 
rezonanţă istorică: Siretul - reşedinţă domnească (Ion Popescu-Sireteanu), Suceava - prima capitală 
a Ţării Moldovei întregile (Pavel Parasea), Farmecul oraşului de la marginea românismului (oraşul 
Cernăuţi - n.n.), semnat de Irina Condrea. 

Ars poetica este rubrica ce cuprinde creaţiile a numeroşi poeţi bucovineni - Clement 
Antonovici, Ion Beldeanu, Grigore C. Bostan, L.D. Clement, Simion Gociu, Ştefan Hostiuc, Vasile 
Leviţchi, Gheorghe Lupu, Mircea Lutic, Dumitru Mintencu, Viorica Petrovici, Nicolae Spătaru. 
Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâţeanu, Ion Vatamanu, Mihai Sultana Vicol, Ilie T. Zegrea - ce se 
constituie într-o adevărată pleiadă, cu sclipiri individuale de diferite mărimi, care îl atrag pe citito1 
prin ineditul şi frumuseţea versului .  

La Clubul de lectură şi Recuperări, proza este reprezentată de scriitorii Constantin Arcll 
Ceremonia/ de despărţire, Alma Blănaru, Album de familie, Vasile Posteucă, Mărul domnesc -

fragment din romanul Băiatul drumului, recent publicat (Bibl ioteca "Mioriţa" - Câmpulung -
Bucovina, 2000), sub îngrij irea lui Ion Creţu. 

Articole interesante sunt inserate la rubricile Eminescu al nostru (Ion Popescu-Sireteanu, 
Numele lui Eminescu; Lucia Olaru Nenati, Fiinţa muzicii în destinul lui Eminescu), Unitatea 
naţională: argumente l ingvistice (Gheorghe Moldoveanu, Limba română în Bucovina; Anatot 
Eremia, Identitate toponimică românească), Creanga de aur (Mihai Camilar, Casa veche din 
Bucovina, Vasile Melnic, ., De dorul dorului ", Ana-Maria Ruscanu, Cimpoierul Ştefan Ruscan). 

La rubrica Remember, Nicolae Corlăteanu rememorează în Per pedes apostolorum prin 
Bucovina momente din anii studenţiei şi itinerariul unei călătorii prin Bucovina istorică, iar Ion 
Borşevici se referă la Tradiţiile ca stare de spirit. 

Reţin atenţia cititorului suita celor 40 de fotografii color de la paginile 1 7-32, prezentate de 
Vasile Zaharia sub genericul Bucovina - aura nordică a ţării, în care mănăstiri le sunt considerate 
"lăcaşuri ale sufletului românesc". 

Articole interesante sunt inserate şi la rubricile România pitorească, Dialogul artelor, Viaţa 

ca o coridă, Prezentări şi recenzii. 
Ediţia specială a revistei cuprinde şi interviuri realizate cu Gavril Mârza - preşedinte al 

Consiliului judeţean Suceava, părintele Antonie Brehuiescu - staret al Mănăstirii "Piatra Tăieturii", 
Mihai Frunză - primarul municipiului Rădăuţi, Constantin Huţanu - primarul municipiului Vatra 
Domei. 

De bună seamă, cei care vor lectura revista vor avea surpriza şi plăcerea de a descoperi lucruri 
şi fapte inedite, care le vor satisface frumoasa zăbavă. De altfel, articolele, studiile, dialogurile şi 
celelalte materiale cuprinse în revistă au menirea de a servi cititorilor drept îndemn spre a cunoaşte 
mai bine şi a îndrăgi Ţara Fagilor, spaţiu cu frumuseţi fără pereche, cu oameni har�ici şi bogaţi într-o 
zestre spirituală inedită. 

Ovidiu Bâtă 

"Studi i  şi comunicări". Simion Florea Marian, [Suceava], Editura Suceava, 2000, 78 p. 

Viaţa culturală şi publicistică a Sucevei s-a îmbogăţit, în anul 2000, cu o nouă publicaţie de 
profil ştiinţific, "Studii şi comunicări". 

Editat sub egida Ministerului Culturii şi a Muzeului Etnografic al Bucovinei - Suceava şi 
coordonat de Maria Mărgineanu, directoarea muzeului sucevean amintit, volumul îi este dedicat 
"ctitorului etnografiei româneşti", Simion Florea Marian. Volumul adună I l  dintre comunicări le 
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susţinute la Simpozionul Simion Florea Marian în cultura românească, organizat in cadrul celei de-a 
V-a editii a Festivalului de Etnografie şi Folclor "Simion Florea Marian", in perioada 12-13 
septembrie 1 997. Se împlineau atunci 1 50 de ani de la  naşterea folcloristului şi etnografului 
bucovinean, dar şi 90 de ani de la moartea sa. Cercetători, muzeografi, profesori din Suceava, laşi şi 
Bucureşti au evocat personalitatea sa, precum şi rolul pe care 1-a avut in dezvoltarea şi impunerea 
etnografiei ca ştiinţă. 

Studiile şi articolele publicate in volum apartin unor cercetători care şi-au dedicat activitatea 
cercetării integrale şi valorificării critice a operei folcloristului sucevean: Paul Leu, Mircea Fotea, 
Iordan Datcu etc. 

În cei peste 40 de ani de cercetare a culturii populare, Simion Florea Marian a realizat o operă 
vastă, ale cărei principale caracteristici rămân bogătia de informatii, ordonarea şi expunerea clară a 
materialului folcloric cules de pe aproape intreg teritoriul românesc. Mircea Fotea, autor al unei 
monografii dedicate folcloristului ( 1 987), caută, in studiul Simion Florea Marian. Etapele activităţii 
sale de folclorist şi etnograf, să răspundă la intrebarea ce a fost şi ce a rămas valoros din opera lui 
S.Fl .  Marian. Tributar şcolii romantice de folcloristică in prima perioadă de activitate, S.Fl. Marian 
devine, după 1880, un cercetător modem al culturii populare româneşti, contribuind la europenizarea 
culturii şi ştiintei româneşti din vremea lui. S. FI. Mari an a .  privit cultura populară ca sistem şi a 
conceput de foarte devreme un plan de valorificare integrală a acesteia. A cules, personal sau prin 
intermediari, materialul folcloric pe care apoi 1-a publicat in culegeri pe genuri folclorice, a intuit 
valoarea variantelor pieselor folclorice, a valorificat in lucrări cu caracter monografie (Sărbătorile la 
români, Naşterea la români, Nunta la români, Înmormântarea la români, Botanica populară română 
- manuscris) aspecte ale culturii populare "menite să îmbogăţească l imba literară şi terminologia 
ştiinţifică românească". Cercetătorul afirmă că prin structura lor, monografiile închinate ciclului vieţii 
( 1 890-1 892) au anticipat şi i lustrat in mod intuitiv teoria riturilor de trecere a lui Arnold van Gennep 
( 1 909). Prin alte două lucrări, rămase în manuscris (Satul şi Reusenii), care prezintă "satul ca formă 
fundamentală de viaţă socială", Mircea Fotea crede că S.FI. Marian poate fi considerat un precursor al 
şcolii sociologice. 

Fonnaţia teologică a lui S.Fl. Marian îşi lasă amprenta în monografiile despre ciclul vieţii sau 
despe sărbătorile românilor, unde părintele etnograf valorifică şi traditia creştină bisericească. 
Înmormântarea la români înfăţişează imaginile raiului şi iadului după conceptia creştină întâlnită in 
"literatura bogomil ică, Evanghelii, vieţi de sfinti şi icoane", iar structura lucrării Sărbătorile la 
români urmează perioadele liturgice ale anului bisericesc şi nu anotimpurile, "pentru a le da adevărata 
consistenţă spirituală şi a arăta legătura sărbătorilor cu desfăşurarea vieţii spirituale traditionale a 
oamenilor . . .  ". De aceea, Nicolae Cojocaru, in articolul Simion Florea Marian, personalitate 
teologică în folcloristica românească, crede că poate afirma categoric: "opera sa este un monument 
de sinteză a elementelor de cultură laică cu cele religioase şi el este singurul cercetător in domeniul 
culturii populare care armonizează cele două aspecte ale folclorului - laic şi religios, punând in 
valoare, cu ştiintă din două domenii, elementele culturii populare" (p. 1 9). 

Despre Posteritatea operei lui Simion Florea Marian scrie editorul Iordan Datcu. O posteritate 
ingrată, care vreme de peste cinci decenii a fost zgârcită cu reeditarea operei efuografului sucevean, doar 
1 O volume intre 1 934 şi 1 990. Iar editiile de popularizare au lăsat uneori de dorit, deoarece unii editori au 
preferat să consulte ediţii intermediare, in loc să consulte ediţiile princeps. "Marcate de grabă", de greşeli 
de editare, uneori de mania prelucrării textelor "în selecţii dubioase" (p. 25), editările volumelor lui S.Fl. 
Marian necesită o mai mare scrupulozitate ştiinţifică. De aceea, restituirea in ediţii critice a unor opere 
majore ale lui S.Fl. Marian, începută in 1995, cu Sărbătorile la români (editor: Iordan Datcu), Trilogia 
vieţii: I. Naşterea la români; II. Nun/a . . . ; III. Înmormântarea . . . (editori : Teofil Teaha, Ioan Şerb, Ioan 
I lişiu), Basme populare româneşti, III (Paul Leu, 1 998), trebuie să fie continuată în vi itor. Un semnal de 
alarmă pentru cercetătorii şi editorii operei lui S.Fl. Marian este uşurinţa cu care "se pierd" lucrări ale 
folcloristului, aflate în evidenţa chiar a Bibliotecii Academiei Române! 

Studiul Luciei Berdan, Simion Florea Marian, Trilogia vieţii: /. Naşterea, vine "să completeze 
cu informatia etnologului de astăzi" informaţiile pe care Mari�m le-a adunat in monografia sa. 
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Cercetătoarea ieşeană s-a oprit asupra unei practici magice cu valoare iniţiatică şi ritualică, întâlnită în 
tot cuprinsul românesc - vânzarea simbolică. În momentul naşterii, pentru a feri copilul de moarte 
timpurie şi de boală, mai ales dacă venea într-o fami lie care cunoscuse asemenea drame, copilul era 
dat/vândut pe fereastră, iar numele îi era schimbat. S. FI. Marian înregistra aceste practici la sfârşitul 
sec. al XIX-lea, iar Luci a Berdan înregistrează încă prezenţa lor în 1 988-1 989, în judeţul Neamţ. 

Devotatul cercetător şi editor sucevean Paul Leu prezintă detaliat, în articolul Simion Florea 
Marian, ctitorul etnobotanicii române, manuscrisul Botanica populară română, lucrare de sinteză, la 
care autorul a lucrat 43 de ani, fără a o fi nisa. Au rămas în. manuscris I l  798 p. A4, adunate în 1 2  
volume, care cuprind informaţii de pe întreg teritoriul românesc. Materialul etnobotanic a fost în parte 
publicat în ziare şi reviste ale timpului. În structurarea lucrării sale, S.Fl. Marian a avut în vedere 
principiile folosite de B. P. Hasdeu la alcătuirea dicţionarului Etymologicum Magnum Rorrwniae. 
Valorificarea acestui voluminos manuscris a început-o Paul Leu, prin includerea în volumul Basme 
populare româneşti ( 1 998) a majorităţii legendelor despre plante din cele 1 2  volume ale etnobotanicii. 
Tot activitatea de culegător de legende, de data aceasta istorice, este tema studiului semnat de 
Ion Popescu-Sireteanu, Bucovina în legendele istorice culese de Simion Florea Marian. Volumul de 
lucru al autorului este Legende istorice din Bucovina ( 1 98 1 ,  laşi), reeditare a cărţii Tradiţii poporane 
române din Bucovina ( 1 895). Plecând de la observaţia lui I .C. Chiţimia, că unele legende istorice 
wlese de S.Fl. Marian au fost culese şi de Ion Neculce, fapt ce atestă "continuitatea şi autenticitatea 
dementelor de istorie folclorică", autorul studiului concluzionează că legendele - ale căror personaje 
sunt Dragoş-Vodă, Sas-Vodă, Ştefan cel Mare, dar şi primii domnitori ai Moldovei - reprezintă 
"o sursă de informaţie pentru toponimia Ţării de Sus, uneori cu explicaţii adevărate, alteori cu 
elemente izvorâte din imaginaţie" . 

Personalitatea lui S. FI .  Marian este în continuare conturată prin articolele şi studiile semnate 
de Gheorghe Giurcă, Simion Florea Marian, promotor al învăţământului din Suceava, Mircea Avram, 
Simion Florea Mari an în paginile .. Telegrafului Român " şi ale calendarelor româneşti sibiene, 
Silviu Cărăuşu, Florica Cărăuşu, Observaţii de medicină populară în opera folcloristului Simion 
Florea Marian, Liviu Papuc, Corespondenţă Simion Florea Marian - episcopul Melchisedec, Anca 
Simireanu, Consideraţii generale cu privire la seria sinonimiei termenului .. drac " în studiile lui 
Simion Florea Marian. 

O scădere a volumului recenza! este mulţimea de greşeli ortografice (numele autorului unui 
articol apare scris în trei variante!), gramaticale (dezacorduri) şi lexicale (pleonasme), care apar încă 
din Prefaţă. Nu putem decât să sperăm că următorul număr va beneficia de o corectură mai atentă. 

Elena Cristuş 

"Apă vie". Almanahul tuturor români lor, Timişoara, Editura Augusta, 200 1 ,  560 p.  

Almanahul "Apă vie" a ajuns la a l  patrulea tom, sub egida Uniunii Fundaţia Augusta din 
Timişoara, care îl oferă prioritar comunităţilor româneşti din afara frontierelor. Ca şi precedentul, 
apare sub aceeaşi redacţie; director: Augusta Anca; redactor-şef: Adrian Dinu Rachieru - bucovinean 
originar din Solonetul de Jos, comuna Todireşti. 

Consecvent programului asumat la început de drum (sprijinirea efortului identitar al românilor 
din afara hotarelor oficiale, în relaţie cu spaţiul-matcă şi valorile noastre perene, printr-un 
"metabolism cultural normal"), acest almanah aste atent la selectarea materialului prin care prinde 
contur "harta sufletească a românismului" . Acesta este şi rostul Avertismentului, p. 4, extras din 
publicistica eminesciană: .,Avem obl igaţiunea morală, luaU!. de bună voie, de-a publica întâmplări 
cuvi i ncioase". Din materialul extrem de divers şi bogut din acest tom, nrgani7>�1 în �cqiuni incitante, 
oihind eititori lor sll.i o ,.devi:i.ntlll enciclopedic racorduta la nevoi le românilor dcsţ!lra!i şi In ritmurile 
contempornncitil.li i, menţionăm, in primul rând, nrlicole şi stud i i  utile: Constantin Cioprnea, Variaţiuni 
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pe tema limbii, p. 7-9; Mircea Radu Iacoban, Limba vechilor Cazanii, p. 1 5; Vasile Gheţău, România 
zece ani de declin demogrdfic, p. 1 7- 1 9; Al. Dobre, Un filolog şi folclorist erudit: /.A. Candrea 
(1872-1950), p. 35-39; Gh. Bogdănescu, La români, " Ziua îndrăgostiţi/ar" se numeşte Dragobete, 
p. 44-45; Costa Roşu, Muzeul Satului - " Glasul trecutului anonim ". O catedrală de spirit a neamului 
românesc, p. 46-47; Mihai Cimpoi, [Maramureşul] Vatra noastră arhetipală, p. 55-56; Cassian 
Maria Spiridon, Românism şi naţionalism la Eminescu, p. 69-74; Valentin Barda, 105 ani de la un 
eveniment remarcabil: prima teză de doctorat despre viaţa şi opera lui Eminescu, p. 8 1 -82; 
Gheorghe Lupu, Misterul morţii poetului, p. 1 06-107; Manole Neagoe, .. Tatăl erei creştine ": 
Dionisie Românul, p. 1 1 5 ;  Grigore Sandul, Pedepse sovietice suferite şi trăite de românii din 
teritoriile ocupate în anul /940, p. 1 27-1 29; Ion Beldeanu, Măcelul de la Fântâna Albă, p. 1 57-1 59; 
Vasile Tărâţeanu, Poruncile lui Eudoxiu; Constantin Cubleşan, Eminescu în Basarabia, p. 2 1 6-2 17 ;  
Corneliu Sav, Aspecte ale istoriei culturii ş i  civilizaţiei bănăţene, p .  359-363; Nicolae Cârlan, 
Testimonii ale relaţiilor dramaturgului Ion Luca cu Teatrul din Timişoara, p. 382-383 .  

În celelalte secţiuni, "Apă vie" difuzează interviuri (Vasile Tărâţeanu - Vasile Andru, 
Călătorie la origini, p. 90-92; Dumitru Dem. Ionaşcu - Vasile Barbu, 

"
Eu am cultul prieteniei în 

sânge şi consider că acest sentiment stă la baza lumii", p. 332-336; Petra Vlah - Ovidiu Iuliu 
Moldovan, Eminescu la ţărm de Pacific, p. 396--397), opinii (Despre tratat. Pro şi contra. În istoria 
postcomunistă a României, " sacrificiul istoric " a devenit obligatoriu?, p. 235-236; Ion Beldeanu, Un 
mit numit Bucovina, p. 524-525; Dimitrie Vatamaniuc, În opera lui Eminescu nu există nici un semn 
de boală, p. 526-527; Nicolae Manolescu, Politizarea bolii lui Eminescu, p. 529-530), cronici 
(George Astaloş, Un cronicar al Bucovinei, p. 1 8 1 ;  Dimitrie Vatamaniuc, Ucenic la Eminescu, 
p. 200-203), recenzii (Ion Beldeanu, O antologie a literaturii române din Bucovina, p. 1 62-1 63; 
Valentin Barda, Un cavaler al Bucovinei, p. 1 79; Bucovina, în primele rapoarte ale înalţilor 
funcţionari austrieci, p. 1 85-1 86; O monografie valoroasă - " Mănăstirile şi schituri/e din 
Basarabia ", p. 26 1-262), medalioane (Adam Linţa, un român din Germania, p. 3 1 4-3 15 ;  Gheorghe Lifa 
un uriaş binefăcător, p. 35 1-352; Anuica Măran, pictoriţă naivă din Uzdin, p. 353-354; Dumitru 
Radu (1861-1920), episcopul de Lugoj, p. 364; Petra V/ah, scriitoare stabi l ită în Los Angeles, 
p. 4 1 0-41 1 ;  Aurora Dumitrean-Nicu, originară din Bălăceana, p. 4 1 2-4 1 3 ;  Suzana Fântânariu, 
originară din Baia - Suceava, p. 4 1 8-420; Vlasor Vitalie, filolog, poet, născut în Halahora - Hotin, 
p. 422), însemnări (Lucia Olaru Nenati, Amintiri de la lpoteşti, p. 93-98), note de călătorie, restituiri. 

În tradiţia vechilor almanahuri şi calendare româneşti, "Apă vie" consacră un loc favorit 
poeziei, difuzând pe acest circuit texte în spiritul programului său: Alexandru Vlahuţă (Lui 
Eminescu), Aran Cotruş (Dai şi dai din neam în neam), Radu Gyr (Ştefan la Daniil Sihastrnl), Teofil 
Lianu (Cronică), Dumitru Matcovschi (Limba română), Grigore Vieru (Să mergi frumos), Leonida 
Lari, Radu Cârneci, Daniel Corbu (Ca pe-o biblie de pâine, Eminescu), Nicolae Dabija (Bucovina), 
Grigore C. Bostan (Peisaj virtual, Scrisoare c01ifraţifor de pretutindeni), Petra Vlah, Vasile Barbu, 
Emilian Marcu, Iulian Filip, Ion Brad, Mihai Ţopa, Petru Iancovici, Slavco Almăjan, Dorina Şovre, 
Adrian Gerhart, Theodor Damian. În spiritul aceleiaşi tradiţii, se difuzează Folclor din Basarabia, 
p. 234, şi Folclor din Sărcia (Banatul iugoslav), p. 303. Valoarea documentară a almanahului 
sporeşte şi prin iconografia bogată, diversă, care, la rândul ei, construieşte o lume într-un caleidoscop 
cuceritor. 

"Apă vie" a devenit o tipăritură de referinţă în strategia Editurii Augusta şi, totodată, în 
publicistica de acest tip, cu largă circulatie în lumea românească. Aceasta, "fără a fi cantonată în 
sp�tiul ba natie, dar incurajând oferta ;wnala., r . . . ] se dovedeşte pcrmeabilă la toate inilial i velc, 
satisfilcând criteriul valoric, L ·  . .  ] uurând puduri d" <"<'irfi inspre toate zări le locuite de cei ce simt 
romanc�te", intr-o vreme când "soarta car( i i  e întristlltoarc la noi" (p. 5 3 7). Din noianul de "fundaţii" 
i v ite în l{omân ia ullinmlui deceniu (cele mai mulle încurajate şi  suslinute cu persevercnţll de cătr� 
legiuitori i  şi administratorii "democraţiei originale"). Uniunea FU11daţia A ugusta esll', in cccu c� 
priveşte politica şi strategia de carte, îndeosebi, o excepţie fericită. Vivat, crescat, .florf!at' Au 
me/iorem! Sublinierca aceasta se impune nu doar ca simplu gt:st de one�lita.te. "Ap!l vie", mai presus 
llc toale, ne face mai hogali sufleteşte într-o ( ;tr� tot mai S!lrilC� hrănindu-nc generos an de an 
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speranţa. U n  text aparte, semnat d e  Ion Marin Almăjan, Bocet la căpătâiul tău, Patrie, p. 1 23,  în 
relaţie de relectură obligatorie cu o cronică, semnată doar I .C., Cocorii nu se mai întorc, p. 53, o 
ilustrează cu "asupra de măsură" : "Românie, patrie fflră noroc, vai, ţie, mireasă cernită, înşelată de 
mirele tău, bătrână mamă hulită de prunci, bătută cu pietre de cei ce ţi-au ieşit din pântece. Nimeni 
nu-ţi mai cântă grădinile înflorite, nimeni nu mai suspină după râurile tale, nimeni nu-ţi mai plânge 
rănile nevindecate, nimeni nu le mai oblojeşte cu sfială şi dragoste. Ca nişte câini turbaţi s-au năpustit 
asupră-ţi, hulpavi, sfiişiindu-ţi sfăntul trup, înghiţind dumicaţi mari din carnea ta de fecioară, ca să te 
arate apoi cu degetul şi să spună: Vedeţi, neamuri ale lumii, [ . . .  ] o  maşteră care-şi ucide odraslele, o 
vădană ce-şi devoră bărbaţii, aceasta-i România. Cuvinte [ . . .  ] semănând în urechi ură şi scârbă pentru 
tine, Românie, patria mea fu-de noroc, în care Dumnezeu şi-a uitat speranţele" (p. 1 23). 

Vasile /. Schipor 

"Bucovina l iterară", serie nouă, Suceava, anul XI, nr. 1 ( 1 1 9) - 6 ( 1 24), ianuarie 
iunie 200 1 

Periodicul "Bucovina l iterară" îşi continuă regulat apariţia, la Suceava, sub aceeaşi egidă 
(Consiliul Judeţean, Societatea Scriitorilor Bucovineni), cu sprijinul Ministerului Culturii din România şi 
cu acelaşi colectiv de redacţie: Ion Beldeanu - redactor-şef, Constantin Arcu - redactor-şef adjunct, 
Nicolae Cârlan - secretar general de redacţie, Onu Cazan, Angela Furtună - redactori. 

Editorialele acestor numere reţin atenţia prin importanţa unor probleme pe care le aduc în 
dezbatere: Dimitrie Vatamaniuc, Eminescu. Poet, prozator, dramaturg, ziarist. Om şi cetăţean al 
cetăţii, nr. 1 ,  p. 1-2; Bucovina - şansa modelului cultural de integrare europeană, nr. 4, p. 1 ;  Despre 
ideal şi cursul de etică, nr. 5-6, p. 1 şi 5.  Seria Interviuri continuă prin găzduirea altor personalităţi în 
coloanele "Bucovinei l iterare": Gheorghe Crăciun, "Cred că de aici începe totul, de la bunăvoinţă, 
bună credinţă şi solidaritate", nr. 1 ,  p. 4-5; Al. Husar, " . . .  Omul se va întoarce la artă, va căuta şi va 
găsi în artă un liman, un refugiu, o alinare", nr. 5-6, p. 3-5. 

Secţiunea Eseu este susţinută de către Niadi Cernica (Religiozitatea apocaliptică sau utopia lui 
Mircea Eliade, nr. 5-6, p. 6). Ion Beldeanu, Ion Popescu-Sireteanu, Rodica Mureşan, Constantin 
Blănaru, Nicolae Cârlan, Gheorghe Lupu, L.D. Clement, Angela Furtună semnează recenziile şi 
cronicile l iterare. 

În Fragmentarium, "Bucovina literară" continuă să publice Cronica anilor defuncţi, de 
Constantin Călin, contribuţie valoroasă din perspectiva ziaristicii la mai buna cunoaştere a 
avatarurilor fiinţei noastre, confruntate cu un veac frământat al istoriei umanităţi i :  "Cine încearcă să 
înffiţişeze «realitatea» trebuie să ţină mereu cont de complexitatea ei: «realitatea» nu-i doar suma 
aspectelor convenabile. În ciuda voinţei politice de a o segrega, devine din ce în ce mai amestecată şi 
mai confuză. Nu rezistăm într-o atitudine, trecem de la una la alta. Trecem cu uşurinţă de Ia dramă Ia 
comedie, de la plâns la râs. [ . . .  ) Lumea nu mai are [ . . .  ] capacitatea de a discerne între «ceea ce se 
cuvine» şi «ceea ce nu se cuvine». Se vede lipsa educaţiei pentru astfel de momente. Nimic nu mai e 
în întregime grav, aproape totul e luat în uşor" (nr. 1 ,  ian., p. 1 5); "Ce notăm în !�urna)»? Fireşte, 
«viaţa» şi mai puţin lecturile, pe care le valorificăm şi altminteri: cronici, recenzii, articole. Eu îmi 
înregistrez şocuri le, temerile, coşmarurile, întristările, enervările (şi, foarte rar, bucuriile)" (nr. 4, apr., 
p. 1 2); "Sunt lucruri pe care n-ar trebui să 1 le raportăm lui Dumnezeu. Din contra, ar trebui să-L 
rugăm să nu le vadă. Îl invocăm prea des, Îl sâcâim pentru chestiuni minore, fleacuri, iritări de 
moment. Înainte de a ne livra mica nemulţumire, penibilul nostru litigiu instanţei Sale, ar fi bine să 
lămurim lucrurile între noi, sau înainte de a-I cere ceva banal, să încercăm să facem singuri acel ceva. 
Un model pentru felul în care trebuie procedat, Tatăl nostru, rugăciunea zi lnică, nu se referă Ia 
amănunte!" (nr. 5-6, mai - iunie, p. 1 2). 

În Coordonate cernăuţene, secţiune pe care acest periodic o întreţine con<c�:vcnt, �unt 
prezentaţi prin creati i l e  lor ori note hiobi h l i ografice Vasile Tăraţeanu ("Ca de sârmă ghim pat:l 1 
•nfiinilc t:tle borfi'iinc!u-mi valiza saraca 1 îmi f'ac gura i n grată 1 sli-nghiUl noc!uri sli-şi muşte l i mba 1 sa 
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tacă // Ai completat declaraţia vamală? 1 lat-o ca şi valiza pe jumătate goală 11 Mă priveşte bănuitor 1 
de parcă-aş fi 1 cine ştie ce infractor 11 O prinde-ntre deşte 1 ca între cleşte şi-o tot răsuceşte 1 
scuturându-mi în aer 1 ciorapii murdari chi loţii cămaşa 1 de parcă-ar flutura un cazac 1 cu cravaşa // Ca 
pe o ladă de cartofi 1 răstoarnă pe tarabă 1 periuţa de dinţi crema de pantofi 1 ochelarii săpunul maşina 
de ras 1 cravata stiloul batistuta de nas 1 şi dintr-o pungă învelite aparte 1 nişte bucate 1 un ou fiert o 
ceapă 1 o sticlă de apă 1 trei felii de pâine una de slănină 11 Ce cauţi domnule vameş // Droguri arme 
valută străină 11 Cum toate acestea în valiza-mi nu-ncap 1 eu domnule vameş le am ascunse // Unde 11 
În cap le am scrise pe-a memoriei bandă 1 să pot face cu ele mai uşor contrabandă // Dar ce-i cu 
cărţile-acelea 1 scrise-ntr-o limbă străină cursiv 1 cu copertă roşie galbenă albastră 1 n-am nimic 
subversiv / nu-s contra noastră 11 Nu ştiu domnule vameş încă nu le-am citit 1 poezia din ele pare-a fi 
bună 1 chiar de n-o înţeleg nici eu pe alocuri 1 dar hai s-o citim acum împreună 1 silabisind cât ne-o 
ţine veleatul / privind la cuvinte 1 de-a dreptul / de-a curmezişul / de-a latul / sau dacă vrei le putem da 
de-a dura 1 ca să le sară semnele de punctuaţie 1 metafora gândul cezura // Vai vouă cititorilor dacă 
dispare cenzura // Oare numai aşa vom intra-n eternitate 1 cu câte-o desagă de vameşi în spate?"), 
Grigore Bostan, Vitali Kolodii. 

Materiale interesante sunt inserate şi în celelalte secţiuni: Retrospective (corespondenţă Ion Luca; 
Emil Satco, O moştenire spirituală: Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 2-3, p. 28--29; Nicolae 
Cârlan, Mai puţin cunoscutul Eusebiu Cam il ar, nr. 4, p. 20-2 1 ;  scrisori Wilhelm Rudow către George 
Bogdan Duică., nr. 5--6, p. 3 1-33), Cronica limbii, Profil (Constantin Hrehor, Bartolomeu 
Valeriu Anania - 80. Viaţa ca o boltă, nr. 4, p. 24--25; Doina Cemica, Constantin Ciopraga 85, nr. 5--6, 
p. 35-36), Contrapunct (Angela Furtună., Impozitul pe viitor, nr. 1 ,  p. 22-23), Traduceri (Antonio 
Skărmeta, Fr. Scot! Fitzgerald, Manolis Andronikos), semnate de Viorel Dârja, Angela Furtună., 
Cătălina Pânzariu. 

Secţiunea Eminesciana include materiale diverse: Ioan Flora, Gânduri despre Eminescu şi 
Arghezi, nr. 1, p. 2 1 ;  Anca Maria Chemoiu, Grotescul - categorie critică la Eminescu, nr. 2-3, p. 26--27; 
Mihai Cimpoi, Abisul, fragment dintr-un nou volum aflat în curs de pregătire, nr. 5--6, p. 20-22: 
D. Vatamaniuc, O scrisoare " inedită " care nu-i inedită, nr. 2-3, p. 24 şi Eminescu la Sibiu şi 
Şomcuta Mare în 1869. Un document discutabil, nr. 5--6, p. 23-24; Theodor Codreanu, De veghe la 
steaua Eminescu, nr. 2-3, p. 25. 

În rubricile sale distincte, "Bucovina literară" publică versuri (Radu Câmeci, Marcel 
Mureşeanu, Gheorghe Grigurcu, L. D. Clement, Ion Paranici, Radu Ciobotari) şi proză (Constantin 
Arcu, Dumitru Teodorescu, Onu Cazan). Mai sunt de reţinut: Revista revistelor şi Fişier de lectură, 
amândouă la fel de utile cititorilor interesaţi de viaţa literară a provinciei şi a ţării. Ţinuta grafică 
îngrijită şi ilustraţia (în special, reproducerile după lucrări semnate de Dumitru Rusu, Ion lrimescu, 
I .C. Corjan, Vasilian Doboş) sunt în nota cu care periodicul se impune de mai mulţi ani în viaţa 
noastră l iterară. Câteva personalităţi, găzduite în coloanele sale, o recunosc cu bucurie: "Societatea 
Scriitorilor Bucovineni şi revista «Bucovina literară» creează un cadru propice şi o atmosferă de 
emulaţie creatoare demne de luat în seamă" (Fănuş Băileşteanu, nr. 4, p. 6); "[ . . .  ] apare, într-un oraş 
de provincie, o revistă de nivel naţional. [ . . .  ] Suceava n-a avut cândva o revistă mai plină., mai 
pretenţioasă., cu care orice oraş din ţară s-ar putea mândri. Mă bucur să cred că «Bucovina literară» nu 
dispare. Felicit pe cei ce-mi pot întări această credinţă" (Al. Husar, nr. 5 - 6, p. 5). 

Vasile /. Schipor 

"Preocupări didactice", Suceava, anu l l,  1 998, nr. 1 - anul  IV, 200 1 ,  nr. 1 -2. 

Periodicul trimestrial "Preocupări didactice" apare d i n  1 99M la Suceava. s u b  egida a trei 
instituţii cu răspunderi majore pentru destinul inv3.J.ământului sucevean: lnspectmatu l Şcolar, Casa 
Corpului Didactic şi Şcoala Normală "Mihai Eminescu", căreia li apartine ini\iativa fondfirii acestuia. 
În colegiul de redacţie, care suferă modificări pe acest parcurs, se regăsesc educatoare, înv3.ţători şi 
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profesori din învăţământul sucevean preuniversitar. Redacţia şi administraţia: Şcoala Normală "Mihai 
Eminescu", strada Mărăşeşti, nr. 57. Imprimarea: Tipografia S. C. ROF - S. A. Suceava. 

Articolul-program, La început de drum, prezintă circumstanţele apariţiei şi obiectivele: "După 
mai mulţi ani în care reforma, atât de necesară şi de aşteptată de oamenii şcolii, a bătut pasul pe loc, 
rămânând doar la stadiul declarativ, a sosit şi ceasul adevărului : suntem astăzi martorii unor vizibile 
prefaceri structurale şi de conţinut în întregul nostru sistem de învăţământ românesc. Deci «se mişcă 
ţara». Or, cadrele didactice sucevene nu pot şi nu trebuie să rămână în urma colegilor lor din alte 
părţi. Le obligă imperativele comenzii sociale a epocii. Le obligă în acelaşi timp vechile şi bogatele 
tradiţii ale şcolii bucovinene, situată consecvent în avangarda instrucţiei şi educaţiei tinerelor 
generaţii din ţara noastră. Într-un astfel de context, schimbul de opinii, circulaţia operativă a ideilor 
devin factori sine qua non pentru implementarea înnoirilor. Un asemenea mij loc de comunicare îl 
poate reprezenta presa, recunoscută pentru forţa ei de penetraţie în rândul cititorilor. Aşa s-a născut 
gândul editării acestei publicaţii trimestriale, intitulată "Preocupări didactice" şi destinată, cu 
prioritate, învăţământului preşcolar şi primar din judeţul Suceava. Ea îşi propune să continue 
frumoasa tradiţie a presei pedagogice bucovinene, începută de revista "Şcoala", care a apărut la 
Cernăuţi atât înainte, cât şi după primul război mondial. [ . . .  ] Apariţia revistei nu presupune izolarea 
de restul presei pedagogice din ţară. Dimpotrivă, o va întregi şi astfel o va consolida [ . . .  ] .  Oferind cu 
generozitate găzduire tuturor colaboratorilor, revista "Preocupări didactice" îşi propune însă să nu fie 
în primul rând a noastră, a educatoarelor şi învăţătorilor suceveni, deoarece ne desfăşurăm activitatea 
cotidiană în anumite condiţii concrete date de spaţiul geografic în care trăim, condiţii mai mult sau 
mai puţin asemănătoare sau identice cu cele din alte părţi şi care conferă un anume specific şcolii de 
aici. Tocmai aceste particularităţi vor face obiectul dezbateri lor din pagini le revistei pentru ca, 
gândind împreună, cu maturitate şi cu profesionalism, şi raportându-ne mereu la răspunderile ce ne 
revin, să găsim cele mai bune soluţii pentru optimizarea permanentă a învăţământului" (p. 1 ). 

Acest periodic are secţiuni distincte: !. Reformă. Legislaţie şcolară; Il. Învăţământ preşcolar; 
l/1. Învăţământ primar; IV Învăţământ gimnazial şi liceal (această secţiune apare începând cu anul al 
treilea de apariţie); V. Personalităţi ale şcolii bucovinene 1 Personalităţi şi tradiţii ale şcolii sucevene; 
VI. Din creaţia literară a colegilor noştri 1 Cărţile colegilor noştri. Recenzii. 

Dintre materialele consacrate istoriei învăţământului din Bucovina (personalităţi, reviste, 
societăţi) reţinem: Marian Palade, /sidor Vorobchievici, pedagog şi didactician muzical român, l, 
1 ,  p .  1 1 0- 1 1 2; Petru Bej inariu, Aran Pumnul. cărturar şi mare pedagog patriot, 1 ,  2, 1 998, p. 1 23-
1 29; Gheorghe Giurcă, File din istoria învăţământului preşco/ar sucevean, l, 2, 1 998, p.  1 30-1 34; 
Mircea Grigoroviţă, Învăţători. membri ai Reuniunii muzicale-dramatice .. Ciprian Porumbescu " 

din Suceava, 1, 3-4, 1 998, p. 1 48-1 53 ;  Gheorghe Giurcă, Mitropolitul Silvestru, întemeietorul 
literaturii didactice româneşti din Bucovina. 180 de ani de la naşterea sa, 1, 3-4, 1 998, p. 1 54-
1 60; Gheorghe Giurcă, S. FI. Marian. promotor al învăţământului din Suceava, I l ,  1-2, 1 999, 
p .  1 88-1 92; Elena Ani, Societăţi culturale ale românilor din Suceava şi activitatea lor pentru 
păstrarea şi afirmarea fiinţei naţionale, Il ,  3-4, 1 999, p. 1 9 1-1 94; Alis N icul ică, l. G. Sbiera 
personalitate complexă a învăţământului românesc, l i ,  3-4, 1 999, p. 1 98-203 şi I I I ,  3, 2000, 
p. 1 90-1 93 ;  Mircea Grigoroviţă, Silvestru Găină, I l ,  3-4, 1 999, p. 204-208; Emil Simion, Eusebiu 
Camilar şi Magda lsanos, I I ,  3-4, 1 999, p. 209-2 1 1 ;  Ioan Scripcariuc, Şcoala trivială (elementară) 
din Putna (tradiţii şi modernitate), I l, 3-4, 1 999, p. 2 1  2-2 1 5 ;  Mircea Grigoroviţă, Dimitrie C. 
!sopescu/, I I I ,  1-2, 2000, p. 1 93-1 97 şi Reviste literare ale .. Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina ", I I I ,  4, 2000, p. 249-254. 

"Preocupări didactice" publică, totodată, recenzii şi note de lectură, proză, scenete, versuri 
semnate, printre alţii, de Gheorghe Lupu, Emil Simion, Viorica Petrovici. 

Periodicul "Preocupări didactice" continuă în partea de sud a provinciei noastre o tradiţie de 
peste 1 25 de ani a presei pedagogice, afirmată prin "Bukowiner Pădagogische Blătter" ["Foaia 
pedagogică bucovineană"],  ce apare de la 1 5  iulie 1 873 în limbile germană, română şi ruteană, la 
Cernăuţi, a vându-t ca editor şi redactor principal, până în 1 90 1 ,  pe Dimitrie C. Isopescul; "Şcoala", 
Cernăuţi, 1 905, 1 907-1 908, 1 9 1 1- 19 14, 1 92 1- 1922; "Tribuna învăţătorilor", Câmpulung Moldovenesc, 
1 9 1 4; "Voinţa şcoalei", Cernăuţi, 1 923-1 943; "Revista de pedagogie", Cernăuţi, 1 93 1-1932. 
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După o întrerupere de peste patru deceni i  a tradiţiei presei pedagogice din Bucovina, apariţia 
periodicului "Preocupări didactice" a fost precedată, la Suceava, de "Buletin de infdrmare şi 
documentare metodico-ştiinţifică". Sub egida Societăţii de Ştiinţe Filologice din România - Filiala 
Suceava, buletinul reunea studii şi articole, recenzii .  Volumul III, din 1 989, a fost consacrat 
centenarului morţii lui Mihai Eminescu. Buletinul îşi grupa materialele pe secţiuni: /. Mihai Eminescu 
(1850-1889-1989). O sută de ani de la trecerea poetului nostru naţional în eternitate; 
Il. Învăţământul primar; III. Metodica predării - învăţării limbii şi literaturii române; IV. Limbi 
străine; V. Cercetare ştiinţifică (în cadrul căreia semnau atunci Mihail Iordache, Luca Bejenaru, Petru 
Bejenaru, Nicolae Moscaliuc, Gheorghe Giurcă, Petru Ţaranu, Eugen Dimitriu); VI. Recenzii. 

Vasile 1. Schipor 

"Ţara Fagi lor ". Almanah cultural-l iterar al români lor nord-bucovineni, IX, 2000, 
Cernăuţi - Târgu-Mureş, S.C. Tipomur S.A., 258 p. 

Societatea Culturală "Arboroasa" din Cernăuţi editează cel de-al IX-lea volum al Almanahului 
"Ţara Fagilor". Alcătuit de Dumitru Covalciuc, acesta apare sub îngrij irea Bibl iotecii Judeţene Mureş. 
Este finanţat, ca şi volumele precedente, de Ministerul Culturii din România şi Fundaţia Culturală 
"Vasile Netea". 

În Cuvânt înainte, p. 5-6, Cornel Morariu crede că, în pofida "câştigurilor reale pentru 
comunitatea europeană" din partea a doua a veacului trecut (în filosofia dreptului internaţional şi 
armonizarea principiului naţionalităţilor cu cel al statului de drept), nimic şi nimeni "nu vindecă şi 
rănile adânci, pricinuite de injustiţiile trecutului istoric". În acelaşi timp, pe noi, românii, cu toate 
vitregiile istoriei, cu toate coerciţiile comunităţii europene - operând mereu doar în cazul ţărilor mici 
şi neajutorate, nu şi al unor mari .puteri, vinovate de perpetuarea unor in justiţi i -, marcaţi dramatic şi 
de avatarurile fiinţei noastre, "nimeni nu ne poate ÎIY�piedica să rămânem credincioşi adevărului 
istoric, aşa cum a fost el, netrunchiat şi nemistificat de nimeni", chiar dacă "unii vor să-1 şteargă pur şi 
simplu dintr-o trăsătură de condei: ca şi cum n-ar fi existat pactul Ribbentrop - Molotov, ca şi cum nu 
s-ar fi modificat graniţe prin rapt şi silnicie, ca şi cum n-ar fi avut loc măcelul îngrozitor de la Fântâna 
Albă etc. etc.". Pentru prefaţatorul tipăriturii, "răstălmăcirile aberante" asupra istoriei noastre 
naţionale nu sunt altceva decât "argumentele cele mai puternice în sprij inul Adevărului nostru, pe 
termen lung", pe care trebuie să-1 apărăm "cu îndârjire, fără teamă şi fără complexe", chiar dacă 
actuala clasă politică de la noi se remarcă, în mod constant, printr-un discurs incoerent, obedienţă şi 
exces de zel, sub presiunea unor imperative greşit receptate şi fascinaţia puterii exercitate despotic, în 
total dispreţ faţă de oameni şi valori naţionale de reper. În acest context confuz, "şansa românilor 
bucovineni de a-şi salva fiinţa [ . . .  ] este, în primul rând, una culturală": "reinvierea credinţei, 
recăpătarea încrederii în prestigiul propriei limbi şi creaţii culturale, racordarea la scara de valori 
româneşti din ţara mamă", din perspectiva unei "Renaşteri spirituale autentice". 

Şi acest nou volum al almanahului "Ţara Fagilor" se detaşează în peisajul tipăriturilor 
cemăuţene prin "seriozitatea de a duce un gând până la capăt", punând în circulaţie "mărturii pentru 
Adevăr, [ . . .  ] încărcate [ . . .  ] de un tragism tulburător, care impune respect", aspirând spre "ieşirea din 
izolare şi din localismul îngust" printr-un "program bine articulat, cu bătaie lungă, în timp şi spaţiu". 
Semnificativ, în acest sens, "Ţara Fagilor" din acest an aşazil. înaintea secţiunilor sale proprii două 
texte: un fragment din Catapeteasmă bucovineană, de Vasile Posteucă, p. 7-1 3, şi materialul întocmit 
de Ion Popescu, Drepturile şi libertăţile de bază ale românilor din Ucraina prin prisma cadrului 
legislativ. Realităţi şi perspective. Aspectul politic, p. 1 4-5 1 .  

În secţiunea File de istorie, almanahul difuzează studiile: Ion 1 .  Nistor, Cazacii şi românii, 
p. 53-62; Ştefan Purici, Hotinul în cronicile moldoveneşti, p. 63-70; Dumitru Covalciuc, Revenirea 
Bucovinei la sânul Patriei, p. 7 1 -9 1 . 
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Documente bucovinene reuneşte câteva scrisori către Ion Nistor, ministru al Bucovinei, din 
perioada 1 923-1 925, scrisori descoperite în Arhivele Statului din Cernăuţi. 

În secţiunea Evenimente de tristă memorie, refugiatul Vasile Ilica scrie despre Prima ocupaţie 
sovietică în nordul Bucovinei (1940-1941), urmărind, ca şi în cartea sa consacrată măcelului de la 
Fântâna Albă (Oradea, 1 999), momentele producerii acesteia şi mecanismul de instalare a sovieticilor 
"prin politica de zvonuri şi de manipulare a populaţiei" (p. 97- 105). În oferta capitolului Micromo
nografii sunt incluse materialele: Ion Creţu, Tereblecea - veche vatră de români, p. 1 06-1 1 2; Valeriu 
Zmoşu, Pătrăuţii de Jos pe Siret, p. 1 1 3-120; Victor Dobrinescu, Pedagogiul din Cernăuţi (1848-1947). 
O prestigioasă şcoală românească din Bucovina, p. 1 2 1- 1 36. 

Texte diverse (însemnări şi note de lectură, proză, versuri, folclor, depoziţii 1 anchete de istorie 
orală, amintiri) formează substanta unei secţiuni de bază a almanahului - Golgota neamului 
românesc. Dintre aceste autentice documente, prin care răzbate glasul oamenilor simpli, mereu "subt 
vremi" în istoria noastră zbuciumată, participanti direct la evenimente tragice ale istoriei 
contemporane, nu putem omite câteva: Tragedia de la Fântâna Albă (evocată de Gheorghe Isopescu, 
participant la evenimentele de la 1 april ie 1 94 1  ), p. 1 40--1 42; Eşalonul morţii (deportarea românilor 
din Prisăcăreni - Storojinet în stepele Kazahstanului, evocată de Aglaia Moscaliuc), p. 1 43-1 46; 
Pedepsiţi fără vină (deportarea românilor din satul Stăneşti - Adâncata în Siberia, rememorată de 
Elena Şotropa), p. 1 54-1 56; Folclor bucovinean din timpul deportărilor: "Paştele, preasfinte 
Doamne, 1 Noi l-am frlcut prin vagoane 1 Fără pască, frlră ouă, 1 Cu inima ruptă-n două"; "Frunzuliţă 
şi una, 1 Lung îi drumu-n Siberia, 1 Lung îi drumul şi bătut, 1 De românaşi îi frlcut; 1 Lung îi drumul şi 
cotit, 1 Cei ce-au mers, n-au mai venit"; "De foame şi disperare 1 Când era mama să moară, 1 N-am 
avut nici lumânare, 1 Rece-a ars steaua polară . . .  "; "Pelinaş, floare pelină, 1 Usca-te-ai din rădăcină, 1 
C-amară-i frunza pe tine, 1 Cum îi inimioara-n mine. 1 N-am tăiat, n-am omorât, 1 De ce ţara m-o urât? 1 
Altul taie şi omoară 1 Şi trăieşte-o a lui ţară. 1 Iar eu frlră leac de vină 1 Mă duc în ţară străină 1 Şi-oi 
muri frlră lumină, 1 Fără scânduri de sălaş, 1 Fără pânză pe obraz, 1 Şi-oi muri, şi n-a fi jele 1 La sicriul 
cu nuiele, 1 Cu pânză de buruiene" (p. 1 59-1 63 passim). 

În valorosul său Documentar, "Ţara Fagilor" publică de data aceasta materialul Românii din 
fostul judeţ Storojineţ deportaţi sau dispăruţi în perioada 1940-1941, p. 1 89-1 90, semnat de 
Constantin Ungureanu, şi câteva anexe. Anexele, extrem de utile în reconstituirea dramei unui popor 
abandonat la o răscruce a istoriei sale, prezintă pe localităţi tabele nominale cu locuitorii români din 
Bucovina, deportaţi, dispăruţi, victime ale regimului bolşevic ori căzuţi pe frontul celui de-al doilea 
război mondial în cadrul Armatei Roşii (p. 1 93-227). 

În secţiunea Personalităţi bucovinene, cititorii almanahului pot găsi şi alte informatii 
folositoare: Victor Dobrinescu, Dimitrie Onciulescu, animator cultural bucovinean în Banat, p. 228--
229; medalionul Osârduitor întru propăşirea culturală a neamului, închinat de D. Covalciuc 
profesorului Grigore Bostan, p. 230--233 ;  Dragoş Luchian, Italienistul Claudiu Isopescu, p. 234-236. 

Folclor bucovinean, reunind cântece de dor şi înstrăinare, p. 245-252 şi Din creaţia cititorilor 
noştri, p. 253-255, întregesc conţinutul acestui almanah care continuă, consecvent, la Cernăuţi, o 
veche şi bogată tradiţie a almanahurilor româneşti. 

Vasile !. Schipor 

"Făt-Frumos". Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei, Suceava, anul II ,  2000, 
nr. 2, 362 p. 

Sub egida Ministerului Culturii şi a Muzeului Etnografic al Bucovinei a fost tipărit al doilea 
număr al anuarului "Făt-Frumos". În Cuvântul înainte, prof. univ. Mihai Iacobescu apreciază 
apariţia revistei, alături de "Codrul Cosminului", drept "acte culturale majore de curaj şi de 
continuitate, reprezentative, a căror evoluţie şi valoare ştiinţifică depind de iniţiatorii şi 
susţinătorii . . .  acestor reviste". 
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Intenţia iniţiatorilor seriei noi a revistei este de a oferi cititorilor o imagine de profunzime a 
spiritual ităţii sucevene din vremuri trecute, dar şi prezente, astfel că numeroasele studii şi articole 
cuprinse în cele 362 de pagini sunt grupate în şase secţiuni : Istoria culturii, Studii de etnografie şi 
folclor, Muzeo/ogie, Conservare şi restaurare, Medalioane, Note, recenzii. 

Violeta Marianciuc oferă, într-un studiu bine documentat, o imagine a eforturilor pe care 
numeroase personalităţi ale culturii bucovinene le-au depus pentru promovarea tradiţiilor româneşti: 
Societatea " Şcoala Română " în perioada 1883-1918. 

La secţiunea Studii de etnografie şi folclor, cea mai bogată şi ca număr de materiale şi ca 
informaţie ştiinţifică, semnează Mihai Camilar, Unele realităţi etnoistorice, antropogeografice şi 
etnografice în relaţiile tradiţionale dintre vatra şi moşia satului bucovinean, Nicolae Cojocaru, 
Cercetările lui Romulus Vuia în Moldova şi Bucovina, Maria Mărgineanu, Ornamentica obiectelor 
din lemn în Bucovina, Maria Olenici, Unitatea portului popular românesc, Ion Popescu-Sireteanu, 
Etimologia cuvântuluijlăcău şi Voinicia şi cuvântul voinic. 

Depăşind stricta încadrare într-o secţiune sau alta, studiile din acest număr al revistei sunt 
axate pe câteva dominante: biserica şi cultul creştin în tradiţia populară şi în modernitate (Nicolae 
Cojocaru, Cultul creştin - temei istoric în geneza şi evoluţia culturii populare române, " Lemnul 
sfânt " în arta şi tradiţia românească; Maria Borzan, Biserica - mărturie a spiritualităţii româneşti. 
Biserica Tăierea Capului Sf Ioan Botezătorul din secţia În aer liber a muzeului din Reghin, Doina 
Petrescu, Maria Diaconescu, Bisericile de lemn din comuna Cobia - o posibilă rezervaţie de 
arhitectură tradiţională cu un real potenţial turistic, Cristian Ovidiu Buzilă, Biserica din Topla. 
Lucrări de conservare - restaurare, Elena Todaşcă, Investigaţii fizice la biserica de lemn 
Sf Mercurie, Rădăşeni, judeţul Suceava), demografie (Pavel Ţugui, Populaţia localităţilor de pe 
Valea Sucevei în anul 1 774 şi structura ei social-etnică, Maria Cruşninschi, Consideraţii istorice şi 
etno-demografice asupra etniilor din Bucovina), arhitectură populară (Daniela Bătu, Arhitectura 
populară tradiţională din nord-vestul României, Aurel Prepeliuc, Habitat şi arhitectură populară pe 
Valea Moldoviţei), obiceiuri populare şi practici magice (Elena Ciobanu, Calendarul popular -
obiceiuri şi tradiţii, Iustina Humă, Contribuţii la cunoaşterea obiceiurilor de nuntă în zona Rădăuţi, 
în prima jumătate a secolului XX, Niadi Cernica, Imaginarul magic în terapeutica tradiţională). 

Profilul cultural şi spiritual al nordului Moldovei este inclus în spaţiul larg românesc prin 
studiile despre Arhitectura populară tradiţională din nord-vestul României (Daniela Bătu), Femeile 

vlahe: continuitate culturală, schimburi culturale (Mary B. Kelly). 
Fiind o publicaţie a Muzeului Etnografic al Bucovinei, la secţiunile Muzeologie şi Conservare 

şi restaurare cititorul găseşte informaţii interesante despre Ţesături decorative din colecţia muzeului 
din Rădăuţi (Georgeta Sidoriuc), Restaurarea şi conservarea elementelor din piatră la monumentele 
în aer liber (Dan Fărtăiş), Restaurarea unor cămăşi femeieşti din colecţia Muzeului Etnografic al 

Bucovinei (Elena Martineac). 
La rubrica Medalioane, Maria Olenici readuce în memoria sucevenilor numele şi 

personalitatea Luciei Stroescu, etnograf şi muzeograf care "şi-a consacrat cea mai mare parte din 
viaţă muzeelor de etnografie din judeţul Suceava", participând la proiectarea şi deschiderea secţiei de 
etnografie a Muzeului Judeţean Suceava, în clădirea Hanului Domnesc, la organizarea casei-muzeu 
din Salca, la reorganizarea muzeului din Câmpulung Moldovenesc ca muzeu al artei lemnului, la 
reorganizarea muzeului din Rădăuţi ca muzeu al tehnicilor populare, creând o adevărată şcoală la 
Suceava. O altă "prezenţă notabilă în spiritualitatea românească a Bucovinei" este Familia Morariu, 
pe care Petru Rusşinsilar o prezintă acum prin Victoria Morariu şi Elvira Morariu. 

Lectura celui de-al doilea număr al anuarului "Făt-Frumos" îl îmbogăţeşte pe cititorul 
mileniului al treilea, curios să exploreze această zonă geografică şi spirituală a nordului românesc, cu 
informaţii nu neapărat noi, dar "completate, dezvoltate şi câteodată chiar corectate în această curgere 
necontenită a veşniciei umane". 

Elena Cristuş 
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CRONICi 

ION NISTOR - 125 DE ANI DE LA NAŞTERE 

În cadrul manifestărilor dedicate lui Ion Nistor, remarcabilă personalitate bucovineană, 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina a organizat, la Colegiul National 
"Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi, în ziua de 1 6  august 200 1 ,  simpozionul cu tema Ion Nistor - I25 
ani de la naştere. 

Programul acestei manifestări, al cărei moderator a fost prof. Petru Bejinariu, a cuprins 
comunicări cu subiecte legate de activitatea lui Ion Nistor, în calitate de istoric şi om politic 
bucovinean. 

După cuvântul de deschidere, prezentat de prof. Petru Bejinariu, care a accentuat importanta 
cunoaşterii vieţii şi activităţii cărturarului bucovinean, a fost susţinută comunicarea Ion Nistor -
istoric al Bucovinei, în care Elena lrimescu a prezentat date despre pregătirea profesională a lui 
Ion Nistor, activitatea lui istoriografică şi implicarea acestuia în mişcarea naţională a provinciei, 
concluzionând în final că istoricul bucovinean "a scris şi a făcut istorie". 

Despre activitatea politică a lui Ion Nistor a vorbit prof. Radu Vizitiu, care a susţinut 
comunicarea Ion Nistor - repere ale activităţii politice. Referentul a prezentat doar câteva dintre 
iniţiativele politice ale lui Ion Nistor, în calitate de ministru liberal în guvernul României, sublini indu-se 
importanta iniţiativelor legislative elaborate de cărturarul bucovinean ca ministru al muncii (Legea 
pentru înfiinţarea Consiliului Economic Superior şi organizarea camerelor profesionale, Legea pentru 
pregătire profesională şi exercitarea meseri i lor, crearea serviciilor de orientare profesională). 

Prof. Corvin Bej inariu a prezentat comunicarea Elemente de ordine imperială în opera lui Ion 
Nistor, în care s-a real izat o paralelă între opera lui Ion Nistor şi cea lui Jacques Atally, cel care a 
lansat ideea că lumea ar fi guvernată de trei structuri organizatorice: rituală, imperială şi comercială. 
Referentul a identificat şi în opera lui Ion Nistor câteva dintre elementele de ordine imperială (rolul 
politico-mil itar precumpănitor românesc în Bucovina, românii - actori şi nu strategi ai ordinii 
imperiale). 

În comunicarea Ion Nistor - îndrumător cultural şi literar, prof. Carmen Andronache şi-a 
argumentat ideea că Ion Nistor a fost "producător şi distribuitor de energie spirituală" prin prezentarea 
activităţii acestuia la revista "Junimea literară", în calitate de editor şi colaborator în prima perioadă 
de apar�ţie a acesteia ( 1 904- 1 9 1 4  ), perioadă în care publicatia a propagat ideea unităţii culturale a 
tuturor românilor, care trebuia să premeargă unirii politice. 

La simpozion au participat şi personalităţi din Bucureşti, Rădăuţi, Cernăuţi, reprezentanti ai 
societăţii ASTRA din Bucureşti, Braşov, Blaj, Sibiu, Năsăud, care au transmis salutul lor Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 

La finalul acestei manifestări s-a lansat ideea realizării proiectului Ion Nistor - Opere complete. 

Rodica Iaţencu 

ÎNTRE DOUĂ CONGRESE 
Din activitatea filialei Bucureşti a Societăţii 

pentru Cultura şi Literatura Română În Bucovina 

În luna iunie 2000, adunarea generală a filialei Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina a analizat activitatea desfăşurată în ultimii trei ani .  S intetizând 
direcţiile de acţiune cultural-şti inţifice, s-a evidentiat faptul că manifestările organizate lunar au vizat 
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aniversarea sau comemorarea unor evenimente deosebit de imponante din viaţa Bucovinei, 
continuarea suitei de activităţi grupate sub genericul "Existenţă şi spiritualitate bucovineană", 
ampl ificarea şi diversificarea acţiunilor în cadrul LUNII BUCOVINEI, dezvoltarea continuă a 
legăturilor cu societăţi culturale din regiunea Cernăuţi şi cu publicaţiile româneşti de acolo, 
paniciparea la unele evenimente imponante organizate atât la Cernăuţi şi Chişinău, cât şi la Suceava, 
Iaşi, Braşov şi în alte oraşe, în care funcţionează filiale ale Societăţii noastre. 

După Congresul Societăţii, din august 1 998 de la Rădăuţi, filiala Bucureşti şi-a îndreptat 
atenţia spre organizarea, la Suceava, a unui simpozion internaţional dedicat împlinirii a 80 de ani de la 
revenirea Bucovinei la Patria-mamă, intitulat Cernliuţi 1 848; Cernliuţi 1918; Cernliuţi - Suceava 
1998. Organizat împreună cu Consiliul Judeţean Suceava şi cu Universitatea "Ştefan cel Mare", la 
simpozion au participat personalităţi din Suceava şi din alte judeţe, precum şi din regiunea Cernăuţi şi 
din Republica Moldova. Au fost prezentate 38 de comunicări şi referate de către cadre universitare, 
cercetători, istorici, scriitori. Menţionăm doar câteva, neputând înşira toate comunicările şi autorii lor, 
desigur, din lipsă de spaţiu. Astfel, praf. univ. dr. Mihai Iacobescu a vorbit despre Bucovina la 1848, 
scriitorul George Muntean - Bucovina 1848, simbol al unităţii naţionale, praf. univ. dr. Pavel Ţugui 
Chestiunea Bucovinei la tratatele de pace după primul război mondial, lector univ. dr. Ştefan Purici 
Chestiunea minorităţilor naţionale din Bucovina în perioada interbelică, praf. univ. dr. I l ie Popescu 
Soarta deportaţilor români din nordul Bucovinei sub regimul stalinist, dr. în drept Eugen Patraş -
Situaţia actuală a minorităţilor naţionale din nordul Bucovinei, Grigore Bostan - Universitatea din 
Cernăuţi 1998, prof. Vasile Bizovi - Predarea limbii române în şcolile din regiunea Cernăuţi etc. 
Simpozionul s-a încheiat cu o dezbatere a situaţiei şcolii româneşti din nordul Bucovinei, ridicându-se 
o serie de aspecte care, ulterior, au tacut obiectul intervenţiei la forurile în drept. 

Următoarele manifestări au avut în vedere comemorarea unor evenimente cu urmări 
dezastruoase pentru Bucovina. 

Astfel, în 1 999, fil iala noastră, de comun acord cu Secţia de Istorie a Academiei Române, a 
comemorat 60 de ani de la semnarea pactului secret Molotov - Ribentropp. Cu acest prilej au tacut 
comunicări, deosebit de importante, acad. Dan Berindei, Florin Constantiniu, membru corespondent 
al Academiei Române şi praf. univ. dr. Gheorghe Buzatu. 

În anul următor, 2000, comitetul fil ialei a organizat, timp de două zile, un simpozion dedicat 
împlinirii a 60 de ani de la notele ultimative ale guvernului sovietic din iunie 1 940, intitulat Anul 
1940 in destin u l  Bucovinei. Au prezentat comunicări şi referate Florin Constantiniu, Gh. Buzatu, 
Pavel Ţugui, Ion Gherman, Eugen Patraş, Lorin Fortuna, Vasile Tărâţeanu. 

Împlinirea a 60 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă şi Lunea, precum şi de la primele 
deportări masive de români în Siberia ne-a sugerat organizarea, în luna mai 200 1 ,  a unui simpozion 
dedicat respectivelor evenimente. Cu acest prilej au fost invitaţi de la Cernăuţi ziaristul Ştefan Broască, 
istoricul şi publ icistul Dumitru Covalciuc, precum şi fostul depanat în Kazahstan, Toader Tofan, care 
au relatat despre nenorocirile din rândurile populaţiei româneşti din nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa 
în anii 1 940 şi 1 94 1 .  Cântăreţele de muzică populară din nordul Bucovinei, praf. Victoria Costinean şi 
înv. Elena Calancea au interpretat melodii specifice tristelor evenimente comemorate. 

La 22 iunie 2001 a avut loc un nou simpozion, organizat împreună cu Societatea culturală 
"Ţinutul Herţa", pe tema Sll nu ne uitllm eroii care s-au jertfit pentru reintregirea României. Au luat 
cuvântul Florin Constantiniu, praf. univ. dr. doc. Ion Gherman, colonel praf. univ. dr. Ion Giurcă, 
general (r) Vasile Bărboi şi colonel (r) Petre Stoica, preşedintele Asociaţiei Naţionale "Cultul Eroilor". 

Dintre acţiunile organizate lunar de comitetul filialei sub genericul ExistenţA şi spiritualitate 
bucovineanll şi Personalitllţi bucovinene, menţionăm următoarele: " 1 00 de ani de la înfiinţarea 
Muzeului Naţional al Bucovinei"; ,. 1 45 de ani de la naşterea istoricului academician Dimitrie Onciul şi a 
cArturarului Ion Uh. Sbicra"; ,. 1 3 5  de ani de la naşterea lui  Iancu, cavaler de Flondor"; " 1 20 de ani de la 
naşterea pedagogului şi publicistului George Tufan", "90 de mii de In naşterea scriitorilor Mircea 
Străinul şi Eusebiu Carnii ar"; " 1 30 de ani de la naşterea savantului Nicolae Iorga ("Iorga �i Bucovina'')"; 
" 1 25 de ani de la naşterea istoricului Ion Nigtor"; "95 de ani de l a  naşterea scriitomlui Trnian Chelaru"; 
"90 de ani de la naşterea scriitorilor George Drumur şi Znharia Maeovei (E. Ar. Zaharia)"; "!15 de ani de 
la na:,;terea ttcnd. V ladimir Trcbici", fost preşedinte de onoare al Societăţii noastre. 
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Comitetul fil ialei Bucureşti a Societăţii s-a străduit să dea noi dimensiuni LUNII 
BUCOVINEI, iniţiind acţiuni culturale care să se intemeieze mereu pe realităţile istorice şi actuale ale 
Bucovinei. Dintre manifestările organizate se cuvine a fi menţionate: dezbaterea privind rolul diviziei 
comandate de generalul Zadik în evenimentele din Bucovina din noiembrie 1 9 1 8; rolul marilor 
personalităţi ale Bucovinei, al societăţilor culturale în real izarea actului de la 28 noiembrie 1 9 1 8, o 
dezbatere la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, cu sprijinul nemij locit al acad. Ştefan 
Ştefănescu, privind semnificaţia internă şi internaţională a Unirii Bucovinei cu patria-mamă; 500 de 
ani de la bătălia din Codrii Cosminului condusă de Ştefan cel Mare şi Sfânt; întâlniri cu personalităţi 
din nordul Bucovinei - Grigore Bostan, Alexandrina Cernov, cu personalităţi din judeţul Suceava -
dr. Dimitrie Vatamaniuc, praf. univ. dr. Mihai Iacobescu, praf. Gheorghe Giurcă. 

Una dintre manifestările deosebit de apreciate a fost aceea organizată, împreună cu 
Universitatea de Muzică din Bucureşti, pe tema 1 45 de ani  de la naşterea şi 1 1 5 ani de la moartea 
marelui compozitor Ciprian Porum bescu .  

În fiecare an, la 28 noiembrie, au fost organizate adunări solemne, dedicate aniversării Unirii 
Bucovinei cu patria-mamă. Astfel, la a 80-a aniversare a vorbit praf. univ. dr. Nichita Adăniloaie, iar 
din Cernăuţi Alexandrina Cernov; la a 8 1 -a aniversare - praf. Petru Bej inariu, fost deputat de 
Rădăuţi; la 82-a aniversare - praf. univ. dr. Ion Curticăpeanu. După fiecare adunare solemnă au urmat 
programe artistice cu conţinut adecvat. 

Comitetul fil ialei Bucureşti a organizat sau a răspuns invitaţiilor de a participa la unele lansări 
de carte, ca de exemplu: volumele de poezii ale poeţilor Vasile Tărâţeanu şi Simion Gociu din 
regiunea Cernăuţi, volumul de poezii Între noi timpul al Adelei Popescu (soţia istoricului l iterar 
George Muntean), George Grigorovici şi social-democraţia din Bucovina, autor Petru Rusşindilar din 
Suceava, Mircea Druc sau lupta cu ultimul imperiu de Mircea Grigoroviţă. 

Un deosebit interes au stâmit lucrările lui Dimitrie Vatamaniuc: Mihai Eminescu - proză 
literară, Mihai Eminescu despre răpirea Bucovinei. Lucian Blaga. contribuţii documentare la 
biografia sa şi a operei. 

Comitetul fil ialei a sponsorizat editarea Memoriilor scriitorului bucovinean Iul ian Vesper, 
ediţie îngrij ită de praf. univ. dr. Pavel Ţugui. 

De asemenea, în această perioadă filiala Bucureşti a Societăţii a procurat şi înregistrat peste 
1 30 de titluri care se referă cu deosebire la istoria Bucovinei, la personalităţile ei, atât din perioada 
când această provincie s-a aflat sub ocupaţia Imperiului Habsburgic, cât şi după această perioadă. 
Totodată, fil iala dispune de "Analele Bucovinei", editate de Centrul de Studii "Bucovina" - Rădăuţi 
al Academiei Române, de colecţia "Glasul Bucovinei", de almanahul anual "Ţara Fagilor", editat de 
Dumitru Covalciuc, ca şi de alte almanahuri, de colecţii ale publicaţiilor "Plai românesc", "Arcaşul", 
"Concordia", "Septentrion", "Septentrionul literar" etc. 

O preocupare statornică a comitetului filialei Bucureşti a constituit-o dezvoltarea continuă a 
legăturilor cu Societatea pentru Cultura Românească "Mihai Eminescu" şi cu alte societăţi culturale 
din regiunea Cernăuţi. Preşedintele filialei şi alţi membri au participat la cele trei congrese ale 
intelectualităţii nord-bucovinene ( 1 999, 2000, 200 1 ), la Congresul Societăţii "Mihai Eminescu", la 
conferinţele profesorilor de limba şi literatura română din regiunea Cernăuţi, la dezvelirea statuii lui 
Mihai Eminescu, în iunie 2000, în Cernăuţi. 

Împlinindu-se 1 O ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura Românească "Mihai 
Eminescu", comitetul fil ialei Bucureşti a organizat un simpozion dedicat acestui important eveniment, 
invitând la Bucureşti pe Arcadie Opaiţ, preşedintele respectivei societăţi, şi pe conf. univ. dr. Lora 
Bostan, care au înfăţişat principalele preocupări pentru consacrarea şi promovarea românismului în 
nordul Bucovinei. 

În fiecare an, reprezentanţi ai fil ialei noastre au participat la sărbătoarea "Limba noastră cea 
română", care se desfăşoară la Cernăuţi, în a doua duminică a lunii septembrie. 

Prin doctor în drept Eugen Patraş şi criticul literar Ştefan Hostiuc, aflaţi în această perioadă în 
Bucureşti, dar care s-au deplasat deseori în regiunea Cernăuţi, comitetul fil ialei s-a străduit să vină în 
întâmpinarea unor cereri, în rezolvarea unor probleme. În acest scop, s-au cerut- audienţe la 
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Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, la Ministerul de Externe, la Ministerul Culturii şi 
Cultelor, unde au fost prezentate concluziile desprinse din problemele ridicate şi modalităli de 
rezolvare a lor. 

Pentru a-i ajuta pe tinerii din afara graniţelor aflaţi la studii în România să ia parte la unele 
manifestări culturale organizate de comitetul filialei Bucureşti, reprezentanţi ai Societălii noastre au 
participat la Congresul studenţilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herta Totodată s-a tinut o mai 
bună legătură cu Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Crevedia, locul unde sunt pregătiţi, pe parcursul unui 
an, absolvenţi ai şcolilor medii care urmează să fie studenti ai diferitelor facultăţi din România De 
asemenea, in luna martie 2000, filiala noastră a organizat la Crevedia o manifestare culturală cu tema 
"Eminescu şi Bucovina", la care şi-au dat concursul Dimitrie Vatamaniuc şi Pavel Ţugui. 

Fil iala Bucureşti şi-a extins activitatea şi în alte direcţii, pentru a face cunoscută istoria 
Bucovinei, aspectele situaţiei românilor din nordul acestei provincii, precum şi preocupările 
permanente ale Societăţii noastre. 

Astfel, comitetul fil ialei a colaborat cu Muzeul Naţional de Istorie, participând la sesiunile de 
comunicări cu referate privind istoria Bucovinei. De asemenea, a lărgit legăturile cu Fundaţia 
Culturală Română, participând activ Ia zilele dedicate Bucovinei şi Basarabiei, cu Asociaţia culturală 
"Pro Basarabia şi Bucovina", cu Asociaţia culturală "Ţinutul Herta", cu despărţământul ASTRA din 
Bucureşti. 

Desigur. în analiza făcută cu prilejul prezentării dării de seamă asupra activităţii pe ultimii trei 
ani şi pentru a da filialei noastre mai multă vigoare, pentru a fi mai bine cunoscută in ţară şi chiar 
peste hotare, membrii comitetului şi participanţii la dezbateri n-au trecut cu vederea peste unele 
greutăţi, peste neîmpliniri şi carenţe, care nu au fost dep�ite. Nu s-a perseverat pentru atragerea la 
manifestări le cultural-ştiinţifice a studenţilor din regiunea Cernăuţi. În această privinţă s-a recunoscut 
şi faptul că în mică măsură s-au purtat dezbateri cu studentimea menţionată, pentru a se organiza 
asemenea actiuni, care să suscite interesul ei, manifestări cu caracter tineresc, cu muzică şi dans. În 
acelaşi timp, unii membri ai Societăţii noastre, cadre care lucrează la diferite facultăţi, au făcut prea 
putin în a se implica în munca de cunoaştere a situaţiei la învăţătură a studenţilor din nordul 
Bucovinei, pentru a se putea interveni spre ajutorarea celor care întâmpină greutăţi. Ca urmare, parte 
din studentimea nord-bucovineană nu obţine rezultate pe măsura posibil ităţilor şi a condiţiilor create, 
condiţii care, trebuie să recunoaştem, nu sunt permanent dintre cele dorite. 

În darea de seamă şi cu prilejul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea imperioasă de a tine o mai 
puternică legătură cu şcolile româneşti din regiunea Cernăuţi, cu cadrele didactice, cu preoţii, cu 
săteni i .  Se impune o mai bună organizare a acţiunii de trimitere în şcolile şi bibl iotecile de acolo a 
literaturii clasice şi contemporane româneşti, a manualelor de limba şi literatura română, a unor 
reviste şi, cu deosebire, a literaturii pentru copii. 

Adunarea generală a filialei Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina a constituit un bun prilej de evaluare realistă a modului în care comitetul şi-a îndeplinit 
mandatul, de stabilire a direcţiilor viitoarelor acţiuni cultural-ştiinţifice, directii care vor fi incluse în 
programul ce îl va adopta Congresul Societăţii în luna septembrie 200 1 .  

Col. (r) prof George Galan 
Preşedintele filialei Bucureşti 

ZILELE CULTURII POLONEZE 

Pentru aproximativ trei zile ( 1 4- 1 6  septembrie 200 1 ), Suceava a devenit capitala culturii 
polone în Romiinia, even iment mil.rc!ll prin ample şi variate activităti consacrate Zilelor Culturii 
Poloneze, aflate ht edilia a I I I-a. Alegcrcn municipiului Suceava drept gazdă a ncestor mwlifestiiri nu 
este aleatorie. În judeţul nostru este concentrat cel mai mare număr de polon i din ţară, aproximativ 
3 000 de persoane, aşe7.ăte compact în localitati prec;:1,1m Cacica, Solonetul Nou, Plcşa, Poiana 
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Micului, Ruda-Vicşani şi, într-un număr nesemnificativ, în oraşe precum Suceava, Siret, Gura 
Humorului, Câmpulung Moldovenesc� Rădăuţi. De asemenea, la Suceava se află sediul naţional al 
Uniunii Polonezilor din România, organizaţie co�dusă de deputatul Johan Peter Babiaş. La acestea 
am adăuga datele specifice parteneriatului, care, se pare, funcţionează foarte bine, între autorităţile 
judeţene şi administraţia voievodatului Si leziei, înfrăţit cu municipiul Suceava. 

Deschiderea festivă a manifestărilor a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Suceava, vineri, 1 4  septembrie 200 1 ,  fiind marcată de luările de cuvânt ale doamnei Stanislava 
lachimovski, vicepreşedinta Uniunii Polonezilor din România, respectiv de către Excelenţa sa, 
consulul Republicii Polone, domnul Kazimierz Jurczak. S-a accentuat cu acest prilej importanţa 
legăturilor culturale, ca premisă a apropierii spirituale dintre locuitorii celor două regiuni, în spiritul 
unor relaţii altădată privilegiate, episod consacrat ca atare de istorie. 

Menţionăm prezenţa, în delegaţia oaspeţilor poloni, a Excelenţei sale domnul Jan Sroka, 
viceconsul al Republicii Polone la Chişinău, alături de clerici precum Jerzy Pawlik (Katowice), Johan 
Proschinger, Kazimir Kotylewicz şi Jaroslaw Staszewski (Poznan). Aceştia din urmă, alături de prelaţii 
autohtoni de sorginte polonă (Piotr Krupacz, Maciej Catargiu şi Marius Bucevschi - ultimul rădăuţean la 
origine), au celebrat o Sfântă Liturghie la Biserica Romana-Catolică din Suceava, sâmbătă dimineaţa, 
urmată de o alta, oficiată duminică, la Biserica Romana-Catolică din Soloneţul Nou. 

Conotaţia afectivă, cu totul aparte, a reuniunii (consulul Kazimierz Jurczak şi-a încheiat 
misiunea diplomatică în România), a fost amplificată de conţinutul mesajului parvenit prin 
intermediul faxului trimis de către Excelenţa sa, domnul Michlal Klinger, ambasadorul Republicii 
Polone la Bucureşti. Din partea oficial ităţilor locale a luat cuvântul domnul Mihai Grozavu, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean. 

Momentul festiv o dată depăşit, în sala Muzeului de Ştiinţe Naturale s-au desfăşurat, pe 
parcursul a două zile, lucrările unei sesiuni ştiinţifice structurate, practic, în două secţiuni, istorie şi 
filologie-etnografie, reunite sub titlul mai mult decât sugestiv, Poloni şi români pe drumul 
cunoaşterii reciproce. Cu acest prilej au prezentat referate şi comunicări de o înaltă rigoare ştiinţifică: 
prof. univ. dr. Veniamin Ciobanu (Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - laşi), Problema poloneză, 
reflectată în surse diplomatice veneţiene; dr. Krysztof Dach (Cracovia), Generalul Josef Bem, prieten 
al românilor; prof. univ. dr. Constantin Rezachievici (Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" -
Bucureşti), Legături şi influenţe reciproce între poloni şi români din evul mediu şi până la 1 795; prof. 
dr. Daniel Hrenciuc (Şcoala "Bogdan-Vodă" - Rădăuţi), Relaţii politice româno-polone între 1 918 şi 
1934; lector univ dr. Florin Pintescu (Universitatea "Ştefan cel Mare" - Suceava), Situaţia 
învăţământului în comunităţile din sudul Bucovinei în perioada interbelică (1919-1940);  prof. dr. 
Michal Keller, Relaţii româno-polone în anii "20 ai secolului IT şi dr. Krysztof Nowak (Cieszyn), 
Opinii din surse poloneze despre Basarabia (1918-1939). 

În cadrul secţiunii de fi lologie-etnografie, inedite şi interesante referate diversificate tematic şi 
metodologie au prezentat: dr. Joanna Porawska (Cracovia), Măsurarea timpului la poloni şi români. 
Denumirile lunilor anului ca reflectare lingvistică a culturii; dr. Eugeniusz Klosek (Varşovia), 
Căsătorii pa/ono-române în satele Bucovinei de sud - mediu sociocultural al integrării; Zbigniew 
Kowalski (Pita), Festivalul .. Întâlniri bucovinene"; prof. dr. Ursula Kaczmarek (Poznan), Caracteristici 
ale comunităţilor de polonezi din Europa de sud-est; dr. Jan Bujak (Cracovia), Un polonez din Băni/a 
pe Siret, senator român. 

Subiectul acestor materiale a prilejuit desfăşurarea unor incitante dezbateri în cadrul unei mese 
rotunde. Merită amintită evocarea emoţionantă a doamnei Maria Lesiecka (stabilită în Bucureşti, dar 
originară din Bucovina), care 1-a cunoscut personal pe Tytus Czerkawski, ultimul senator polon în 
Parlamentul României Mari. Personalitatea senatorului polon a constituit atât subiectul materialului 
prezentat de dr. Jan Bujak, bucovinean la origine, cât şi al intervenţiei lui Daniel Hrenciuc. Aceste 
materiale vor fi adunate într-un volum şi publicate (în traducere bilingvă, româno-polonă) sub generosul 
titlu al întregii activităţi, bineînţeles, prin contribuţia materială a Departamentu lui pentru Relaţii 
Interetnice, Consi liului Judeţean Suceava, Muzeului Naţional al Bucovinei, Ambasadei şi Consulatului 
Republicii Polone în România, Wspolnota Polska. precum şi a Băncii Comcn:iale a Silcziei Superioare. 
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Sub genericul "Împreună" s-a desfăşurat un spectacol folcloric în seara zilei de 1 5  septembrie 
la "Dom Polski" din Suceava de către Ansamblul Artistic "Ciprian Porumbescu··, Ansamblul 
Studenţesc de Cântece şi Dansuri al Universităţi i  Sileziene din Katowice şi de Ansamblul "Mica 
Poiană" din Poiana Micului .  Momentul artistic, de o calitate deosebită, a presupus abordarea unui 
repertoriu vast, atât de către membrii Ansamblului Ciprian Porumbescu, cât şi de formaţia studenţilor 
din Katowice (cântece şi dansuri din Si lezia Superioară, valea Dabrowski, Beskizi şi Zywiek), tiind 
prefatat de vizionarea unui spectacol inedit, organizat de către membrii Teatrului "Okno .. din Suprasl. 

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 1 5  septembrie a.c., Muzeul Naţional al Bucovinei a fost gazda 
vemisajului expoziţiei de fotografii intitulată "Oameni din Bucovina", realizată de către studenţii 
Academiei de Arte Frumoase din Katowice (Agata Kubien, Anna Lorenc, Joanna Patik şi Dorota 
Nowak), sub îndrumarea profesorului Piotr Szymon. Expoziţia a fost completată de fotografiile 
reunite sub genericul "România în ochii tinerilor polonezi", în fond, rezultatul cercetărilor efectuate 
practic pe întreg spaţiul românesc, în cursul a doi ani, de către studenţii Cercului Ştiinţific al 
Istoricilor din cadrul Universităţii Jagellone din Cracovia. Pe acelaşi traseu al comuniunii spirituale 
româno-polone s-au plasat sculpturile realizate de Boleslaw Majerik (Pleşa) şi desenele purtând 
amprenta artistică a studenţilor de la Facultatea de Artă din cadrul Universităţii din Katowice. 

Zilele Culturii Polone s-au încheiat duminică, 1 6  septembrie, cu organizarea unei excursii pe 
traseul Rădăuţi - Marginea - Putna. 

Amplele manifestari dedicate Zilelor Culturii Polone au fost, fll.ră îndoială, o reuşită care va 
rămâne pentru multă vreme, suntem convinşi, în memoria participanţilor. A devenit, se pare, deja o 
tradiţie desfll.şurarea acestora la Suceava, confirmând renumele municipiului de "capitală culturală a 
Bucovinei", aspect subliniat pe parcursul desfll.şurării activităţilor, îndeosebi de oaspeţii poloni. Faptul 
că Suceava a reunit, cu acest pri lej, reputa(i specialişti din instituţii aparţinând comunităţii ştiinţifice 
din România şi Polonia, demonstrează valoarea intrinsecă a acestor manifestari. 

Daniel Hrenciuc 

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, LITERARE 
ŞI ŞTIINŢIFICE CONSACRA TE BUCOVINEI 

Consemnarea noastră reţine, în ordine cronologică, evenimentele semnificative desfll.şurate 
mai cu seamă în Bucovina, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 200 1 .  Sursa noastră o constituie, în 
principal, presa provinciei, atentă la întreaga viaţă a comunităţilor de aici, cu preocupare pentru 
echil ibru şi obiectivitate. Tot de aici reţinem opinii privind problemele majore ale destinului culturii 
noastre, mentalităţi, fenomene şi tendinţe, evenimente semnificative dintr-un subspaţiu cultural 
dinamic, în continuă schimbare şi dialog permanent în plan naţional şi european. 

Sub egida Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în 1 0  ianuarie, la 
Horodnicul de Jos este evocată viaţa şi opera scriitorului Vasile Ţigănescu. 

Într-un interviu acordat lui Ion Filipciuc ("Crai nou", Suceava, XII, 28 1 3, 1 O ianuarie, p. l şi 5), 
dramaturgul francez de origine română Matei Vişniec (născut la Rădăuţi) afirmă că "nu se poate face 
difuzare culturală fll.ră bani investiţi în această acţiune, fll.ră profesionişti ai marketingului cultural, 
oameni pregătiţi şi competenţi în asemenea acţiune, fll.ră mare pasiune şi fll.ră prestigiu cultural foarte 
solid. Dacă în privinţa prestigiului cultural, România nu stă prost, organizarea difuzarii culturi i 
române este operaţiunea care cere o mare doză de profesionalism şi mulţi bani". În opinia 
dramaturgului  Matei Vişniec, imaginea României în străinătate "este dată în mare măsură de 
activitatea centrelor culturale româneşti din strll.inătate, care ar trebui sa funcţioneze ca agenţii 
culturale, şi de pregatirea personalului diplomatic, având, printre altele, mbiunea de a sprijin i 
r!lspândirea culturi i române peste hotare". Exemplul oferit, în acest sens, de Matei Vişniec ar trebui sll 
îngrijoreze: "La Kiev, unde mi s-a jucat u piel:a !;li Centrul Cultura l Francez a făcut invitatii personale, 
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Ambasada României nu şi-a trimis nici un reprezentant"; [acest fapt] "m-a rănit într-un fel, pentru că 
eu sunt cetăţean român şi cetăţean francez în acelaşi timp"; "directorul Centrului Cultural Francez s-a 
deplasat personal la Ambasada României pentru a face invitaţia, pentru că este interesat de români, îi 
plac românii, vorbeşte româneşte [ . . .  ] şi de la Ambasada României nu răspunde nimeni invitaţiei, în 
pofida faptului că o mână prietenească îi este întinsă". 

În 1 2  ianuarie, la Suceava începe Festivalul Literar "Mihai Eminescu", ediţia a X-a. În programul 
manifestării: simpozionul Eminescu şi Bucovina, un recital poetico-muzical. În 1 4  ianuarie, aici se 
desfăşoară un alt simpozion, Actualitatea lui Mihai Eminescu, însoţit de lansare de cărţi consacrate lui 
Eminescu şi a unui număr nou al revistei "Bucovina literară". La Călineşti ( 1 5  ianuarie) are loc 
manifestarea cultural-ştiinţifică Omagiu Poetului, urmată de un pelerinaj la Mănăstirea Putna. Aici au 
loc o slujbă de pomenire, depunere de coroane şi jerbe de flori la monumentul Poetului, decernarea 
premiilor "Mihai Eminescu", un recital poetic, alocuţiuni. În cadrul acestora, preşedintele Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni, poetul Ion Beldeanu, rosteşte cuvântul de închidere a Anului Eminescu în 
Bucovina. Manifestările sucevene consacrate naşterii poetului nostru naţional se remarcă prin "ţinută 
intelectuală şi adesea prin tonul polemic". Manifestări consacrate lui Eminescu mai au Joc la Rădăuţi, 
Siret, Vatra Domei. 

La Cernăuţi, de ziua naşterii lui Mihai Eminescu, se desfăşoară, ca şi la Suceava, mai multe 
manifestări paralele. În Sala "Mihai Eminescu" de la Muzeul Etnografic Regional sunt prezentate 
cărţile consacrate lui Eminescu şi creaţiilor sale tipărite în anul 2000 în România. Un moment literar
artistic încheie programul. Participanţii la această "manifestare de suflet" depun apoi flori la statuia 
Poetului, "simbol al românismului", la Cernăuţi. În Sala Fi larmonicii de Stat, personalitatea poetului 
naţional este omagiată oficial de către cernăuţeni .  Participă aici reprezentanţi ai administraţiei locale 
şi ai societăţilor culturale ale germanilor şi polonezilor. După alocuţiuni le unor personalităţi locale, se 
desfăşoară un program literar-artistic susţinut de fonnaţii artistice din Cernăuţi, Dorohoi şi Suceava. 
Participanţii trăiesc sentimentul că Anul Eminescu "s-a tenninat, însă numai calendaristic, căci pentru 
întreaga suflare românescă Eminescu e veşnic. Sub raza Luceafărului intrăm într-un nou secol, într-un 
nou mileniu". 

Împlinirea a 1 42 de ani de la Unirea Principatelor este marcată la Suceava prin spectacolul 
Hore/ar surorilor. Concertează Ansamblul Artistic "Ciprian Porumbescu" şi Corul "Dragoş-Vodă" al 
Societăţii pentru Cultura Românească "Mihai Eminescu" din Cernăuţi. 

La Rădăuţi, în 26 ianuarie, se desfăşoară un spectacol folcloric-maraton Privighetorile 
Bucovinei, prezentat de Mărioara Murărescu, real izatoarea emisiunii "Tezaur folcloric" de la 
Televiziunea Naţională. Spectacolul este susţinut de artişti bucovineni renumiţi în întreaga ţară şi de 
Ansamblul Artistic "Ciprian Porumbescu" din Suceava. Prezentatoarea spectacolului mărturiseşte că 
"se bucură să regăsească aici tineri care continuă tradiţia artiştilor de odinioară". 

Tot la Rădăuţi, în 29 ianuarie, la Casa Municipală de Cultură este sărbătorită ziua de naştere a 
lui Matei Vişniec printr-o activitate dorită ca "o întâlnire cu fascinantul univers literar" al scriitorului. 
În program: recitări de versuri din volumele lui Matei Vişniec, interpretarea unei piese de teatru de 
către tineri, prezentarea unor ecouri din presa internaţională despre dramaturgia scriitorului sărbătorit. 

Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la moartea lui Aran Pumnul, la sediul Societăţii pentru 
Cultura Românească "Mihai Eminescu" din Cernăuţi are Joc o seară omagială în cadrul căreia 
scriitorul şi publicistul Dumitru Covalciuc evocă viaţa şi activitatea ştiinţifică şi didactică a acestui 
"bărbat vrednic al naţiunii române". 

În perioada 1 2  februarie - 1 4  martie, Muzeul Bucovinei din Suceava găzduieşte o expoziţie 
impresionantă de obiecte de cult care atestă existenţa noastră sub semnul a două milenii de creştinism. 
Rod al colaborării celor mai importante muzee de istorie şi de arheologie din ţară, expoziţia este 
vernisată luni, 12 februarie. Î.P.S. Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, susţine cu această 
ocazie o "pledoarie despre esenţialele noastre valori ca fruct al creştinismului, al credinţei cu care s-au 
născut poporul şi limba română". 

La începutul Junii martie, apare de sub tipar fascicola de ştiinţele naturii a tomului XV, 1999, 
al "Anuarului Muzeului Naţional al Bucovinei". Lansarea este urmată de o cercetare aplicativă 
organizată în zona Rezervaţiei Forestiere "Pădurea Giumalăului". 
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Sub egida Uniunii Ucrainenilor din România, Editura Mustang din Bucureşti tipăreşte o 
realizare de exceptie: Antologia poeziei ucrainene din România, prima lucrare de acest gen de la noi. 
Volumul este îngrijit de prof. univ. dr. Ioan Robciuc, originar din Măriţeia Mare. Notele care ii 
prezintă pe poeţii antologaţi sunt semnate de un alt bucovinean, Ştefan Tcaciuc, originar din Dăni la, 
care este şi traducătorul celor 579 de poeme şi autorul prefeţei. Bucovinenii prezenti în această 
antologie sunt: I l ie Cojocar, Corneliu Irod, Mihai Mihail iuc, Ioan Negriuc, Ioan Nepohoda, Teofil 
Reboşapca, Ştefan Tcaciuc, Mihai Voloşciuc. 

Tot la inceputul lunii martie, la Cernăuţi se desfăşoară Festivalul de Folclor .. Mărţişor", ediţia 
a VII-a, organizat de Societatea pentru Cultura Românească "Mihai Eminescu" din regiune. 

La 23 martie, in cadrul ceremoniei de la Ateneul Român din Capitală, maestrului Ion Irimescu 
i se decernează Premiul pentru Excelenţă în Cultura Românească, eveniment deosebit, ajuns la a treia 
ediţie, avându-i ca laureaţi pe Andrei Şerban şi Alexandru Paleologu. Premiul este înmânat 
Maestrului fălticenean de către acad. Nicolae Cajal, preşedintele juriului. 

Evenimentele tragice de la 1 apri lie 1 94 1  de la Fântâna Albă, unul dintre locurile de martiraj 
ale românilor din veacul trecut, sunt reconstituite în paginile cotidianului "Crai nou" din Suceava, sub 
semnătura lui Gheorghe Gorda, ziarist bucovinean interesat constant de destinul românilor sub 
stăpânirea sovietică (deportaţi, victime şi supravieţuitori în cele mai îndepărtate locuri ale imperiului 
bolşevic). 

În luna aprilie, poetul ucrainean Mihailo Tcaci, profesor la Universitatea din Kiev, unul dintre 
cei mai fideli traducători în ucraineană ai operei lui Tudor Arghezi, se află în vizită la Universitatea 
"Ştefan cel Mare" din Suceava, pentru a pune bazele unei colaborări vizând apropierea dintre cele 
două popoare, prin contribuţia etnici lor celor două ţări, România şi Ucraina. 

Asociaţia Prietenilor Franţei "Dulce Bucovină" participă la Szcged (Ungaria) la Festivalul de 
Teatru Francofon, în perioada 1 9 - 24 aprilie. Participă la festival trupe din Franţa, Cehia, România şi 
Ungaria. Trupa studenţească suceveană "Macadame Theâtre" susţine o reprezentaţie. 

Muzeul de Artă "Georges Cotos" din Gura Humorului îl sărbătoreşte pe Maestrul bucovinean 
la împlinirea vârstei de 86 de ani (24 aprilie) prin vernisarea, la Şcoala din Straja, locul de naştere a 
artistului de pe Coasta de Azur, a unei expoziţii reunind cele mai frumoase lucrări donate Bucovinei 
natale. Expoziţia va fi ulterior găzduită şi de Galeria de Artă din Rădăuţi (începând cu 14 iunie). 

În perioada 26 aprilie - 2 mai, la Suceava se desfăşoară ediţia a IV-a a festivalului de teatru 
"Întâlniri Internaţionale ale Teatrului Universitar Francofon" (RITUF), reunind trupe de teatru din 
Tunisia, Franţa, Ucraina şi România. Festivalul este dorit ca o "sărbătoare la care să ne mândrim cu 
Suceava" şi aşteptat ca pe o "şansă de a trăi teatru". O consemnare ulterioară din presa "capitalei de 
judeţ" consemnează, în schimb, dezinteresul publicului sucevean şi, mai ales, al autorităţilor: "Mi se 
pare mai mult decât dezamăgitor că oficialităţile au refuzat să vină. Anul trecut, când era campanie 
electorală, au venit toţi candidaţii la spectacole. Mă aşteptam ca anul acesta oficialităţile să-şi facă 
datoria şi să particpe" ("Crai nou", X II, 2893, 4 mai 200 1 ,  p. 5). 

La Cernăuţi, în 29 aprilie, are loc cel de al III-lea Congres al Intelelectualităţii Româneşti din 
regiune. Participă reprezentanţi ai administraţiei regionale şi raionale, oficialităţi din Guvernul 
României şi administraţia judeţului Suceava, delegaţi din Republica Moldova şi Regiunea 
Transcarpatică, reprezentanţi ai societăţilor culturale româneşti din regiune şi din România. Tema 
lucrărilor: Bucovina. Cultura românescă la începutul mileniului III. Susţin comunicări Grigore 
Bostan, Alexandrina Cernov, Simion Gociu, Vasile Tărâţeanu, I l ie Luceac. Congresul adoptă o 
rezoluţie şi câteva apeluri către organele puterii locale şi centrale din Ucraina. După închiderea 
lucrărilor are loc spectacolul de muzică folk Viaţa-i viaţă, banu-i ban, susţinut de Vasile Şeicaru. 

A XI-a ediţie a Festivalului Naţional "Umor . . .  la Gura Humorului" are loc în perioada 5-6 
mai. Festivalul se adresează creatorilor de caricatură, epigramă, proză şi interpelare umoristică, având 
in organigramă şi o expoziţie de caricatură. 

l .a 9 mai · Ziua Indepcndenlci de Stat a României, Ziua V i�:toriei impotriva Fascismului şi, 
mai nuu. Ziua Europei - Pulntul Administrativ din Suceava găzduieşte �i mpozion u l  Uniuneu 
Europeană o pl'!rspectivă pentru Româniu secolului XXI. Presa consemnează, mai ales, o 
"curiozitate neintegmtoarc" din partea asistentei şi "buna organizare lugistică a simpozionului, �nre a 
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făcut ca pentru câteva zeci de minute cei prezenţi să se simtă « aproape» europeni". La acestea, noi 
mai adăugăm că manifestarea consacrată unei probleme capitale pentru destinul nostru a trecut 
neobservată în restul judeţului şi că documentele simpozionului ar fi trebuit tipărite şi difuzate măcar 
în instituţiile importante din teritoriu, printr-un efort suplimentar, ca investiţie pe termen lung, vizând 
educarea oamenilor pentru comunicare şi schimbare, prin cunoaştere şi responsabil izarc într-o lucrare 
complexă şi anevoioasă: construcţia viitorului nostru. 

La 1 2  mai ia sfârşit, la Casa Corpului Didactic, cursul semestrial Probleme de integrare 
europeană; multicu/tura/itate, susţinut de conf. univ. dr. Ovidiu Pecican, de la Facultatea de Studii 
Europene a Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj şi destinat profesorilor suceveni de diferite 
specialităţi. 

La aceeaşi dată, locuitorii din satul Maidan, comuna Cacica, sărbătoresc împlinirea a 1 75 de 
ani de la înfiinţarea localităţii. Manifestări le organizate cu acest prilej cuprind oficierea Sfintei 
Liturghii în limba ucraineană şi un spectacol în aer liber susţinut de comunităţi le ucraineană, polonă şi 
slovacă din Soloneţul Nou, Negostina şi Maidan. 

De Ziua Internaţională a Muzeelor, 1 8  mai, la Suceava are loc vernisajul expoziţiei "Tezaurul 
arheologic în pericol", lansarea anuarelor "Făt-Frumos" al Muzeului Etnografic al Bucovinei şi al 
Muzeului Naţional al Bucovinei, un recital de muzică clasică şi colocviul Muzeele clădind 
comunitatea. 

La 20 mai, la Şerbăuţi se desfăşoară Festivalul Formaţiilor Folclorice ale Minorităţilor din 
judeţul Suceava "Convieţuiri", ediţia a VIII-a. La spectacol participă formaţii şi artişti aparţinând 
comunităţi lor minoritare din Bucovina: germani, polonezi, ucraineni, ţigani. 

La Rădăuţi (20 mai) şi Vatra Domei (2 1 mai) se desfăşoară spectacolul televizat Tezaur 
folcloric, prezentat de cunoscuta realizatoare de emisiuni folclorice Mărioara Murărescu de la 
Televiziunea Română. Spectacolele, într-o excelentă organizare, reprezintă "un regal al muzicii 
populare româneşti" şi sunt susţinute de solişti renumiţi, din diverse zone folclorice ale ţării 
(Margareta Clipa, Daniela Condurache, Florica Zaha, Luciana Văduva, Cornel Barza) şi de 
Ansamblul Artistic "Ciprian Porumbcscu" din Suceava. 

În ultima decadă a lunii mai, Muzeul Naţional al Bucovinei găzduieşte o expoziţie unicat, 
cuprinzând obiecte de tezaur aparţinând Muzeului Civil izaţiei Dacice şi Romane din Deva. Vizitatori i 
au ocazia să admire obiecte de tezaur deosebite (argintărie, piese din aur) confiscate de autorităţi de la 
jefuitorii de comori contemporani, care fac "braconaj arheologic" în siturile dacice din Munţii 
Orăştiei, zonă ce a devenit "paradisul căutătorilor de comori" din România de azi. 

După un popas la Rădăuţi (23 mai), în cadrul unei "întâlniri privilegiate cu istoria, literatura şi 
arta umanităţii", unde îşi prezintă cartea Damals in Bolech6w. Eine judische Odissee, muzicianul 
milnchenez Anatol Regnier, nepotul dramaturgului Frank Wedekind, interpretează compoziţii pe 
versuri ale unor scriitori germani (Goethe, Schil ler, Heine, Brecht, Wedekind) la Suceava (24 mai). 
Acest dialog al artelor se desfăşoară la Universitatea "Ştefan cel Mare" în cadrul unei Seri Culturale 
Germane, reunind iubitori de muzică şi poezie germană. Prezent la manifestarea de la Rădăuţi, 
dr. Harry Kuller notează: "În periplul său, ca misionar al învăţăturii umaniste desprinse din 
Holocaust, dl Regnier a ajuns şi la Rădăuţi unde, în cadrul unei emoţionante Întâlniri la Primăria 
municipiului, în faţa unui public avizat, a susţinut cu autoritate şi fără a putea fi acuzat de părtinire, 
idei esenţiale [ . . .  ] .  Neobişnuit este misionarismul asumat de autor, conţinutul cărţii, cât şi 
manifestarea prilejuită de Întâlnirea desfi'lşurată tocmai la Rădău ţi, sub egida Centrului Cul tural 
German Iaşi, Uniunea German ilor din Bucovina, Centrul de Studii "Bucovina" al Academiei 
Române, Comunitatea locala a evrei lor şi Primllria municipiului Rădăuţi .  Dovada el\ pol avea loc 
evenimente cu lturale majore �i în local i tăţi diu afara Capitalei ţării sau a marilor provi nci i .  Iar 
rlldăuţen i i  au ştiut si\ cin

:
�tească evenimentul precum se cuvine" ( . .  Realitatea cvn:iaso,;u", liucun:şti, 

anul  X LV I .  nr. 1 4 2  1 43 (942-943), 1 -2 1  mnie 200 1 ,  p. 5). 
Ln sfârşi tul  l un i i  mai, la Muzo.:ul de Ştiinţele Naturii din Suco.:ava se deschide o.:xpo7. i t ia O sulâ 

de ani de arhitecturii columbiaml, în prezenţa lui Enriquc J\rias Ji mcncz. ambasadorul Republicii  
Columbin la Aucureşt i .  

Î n  pcrioadu 4-10 iunie s e  dcsll\şoară cursuri le d e  vara a l e  Un ivcrsitllt i i  Populare a Soc io.:taţi i  
pentru Cullurn �i Lit eratura Română d i n  nucovina. J\junsc la a Xli-a ed i t i �:, accslen programca7n 
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prelegeri (Rădăuţi, Siret, Vicovul d e  Sus), grupate p e  secţiuni: /. Bucovina. Istorie şi cultură; 
Il. Unitatea şi continuitatea poporului român; III. Siret - veche vatră de cultură românească; 
IV Demografie, ecologie şi etologie umană; V. Cultură populară, etnografie şi folclor. Cursurile îşi 
propun, şi prin această ediţie, să devină "o reuşită în cunoaşterea istoriei şi culturii bucovinene, într-o 
mai bună comunicare între românii din Ţară şi cei din afara graniţelor". 

În perioada 7-9 iunie, la Suceava, Grupul Ecologic de Colaborare "Bucovina" organizează un 
simpozion în cadrul proiectului Liliecii, intre mit şi adevăr, consacrat Anului Internaţional al 
Lilieci lor. La manifestare participă specialişti din ţară şi de peste hotare. 

La Horodnicul de Jos, în 1 O iunie, se desfăşoară Festivalul Instrumentelor Populare 
Tradiţionale "Silvestru Lungoci", ediţia a VIl-a. Participă grupuri instrumentale de muzică populară, 
solişti instrumentişti şi rapsozi populari din vetre folclorice renumite ale judeţului Suceava. 
Manifestarea este precedată de oficierea unei slujbe religioase de pomenire a lui Silvestru Lungoci, 
"exponentul cel mai fidel al tradiţiilor locului", artist care reprezintă "un simbol pentru folclorul din 
zonă, creator şi interpret desăvârşit; model pentru cei care doresc să se afirme pe tărâmul creaţiei 
populare", cel care "prin arta interpretati vă a deschis o perspectivă nouă, cel puţin personală, în modul 
de abordare a instrumentelor populare de suflat specifice Bucovinei" (Al ma Blănaru). 

În perioada 12-1 5 iunie, în judeţul Suceava se desfăşoară ample manifestări cultural-artistice, 
ocazionate de vizita germanilor bucovineni repatriaţi în 1 940 sau urmaşi ai acestora. Manifestările 
reprezintă un eveniment cultural deosebit şi cuprind: concertul Orchestrei de Cameră a Institutului 
Bukowina din Augsburg (Rădăuţi, Gura Humorului, Suceava), o ceremonie religioasă urmată de 
procesiune pe străzile oraşului Rădăuţi (pentru prima oară după 1 940), vemisarea unei expoziţii 
documentare consacrate repatrierii germanilor (în premieră în România), o şedinţă solemnă şi un 
spectacol artistic comun (Suceava, 1 5  iunie) consacrate celei de a 50-a reuniuni a germanilor 
bucovineni (aceasta, organizată pentru prima dată în Bucovina). Întâlnirea germanilor bucovineni, 
într-o organizare-model, sub patronajul administraţiei judeţului Suceava, reprezintă "o premieră în 
Europa", "o adevărată sărbătoare", adunându-i pe bucovinenii risipiţi în mai multe ţări şi pe mai 
multe continente în jurul unei întrebări esenţiale: "Ge putem face, acum, pentru Bucovina?" La 
(re)întâlnirea cu "spiritul patriei Bucovina", alocuţiunile participanţilor, consacrate "conceptului 
Bucovina", vizează, în egală măsură, din perspectiva viitorului care se configurează, "o comuniune a 
destinelor într-o Europă unită, în folosul popoarelor şi al păcii", exprimându-se convingerea că 
"istoria şi prezentul pregătesc istoria vi itorului", că proiectele şi programele comune trebuie realizate 
"nu numai pe vechile temelii istorice, ci şi prin identificarea de noi şi moderne căi de colaborare". 

La împlinirea a 60 de ani de la deportările masive ale românilor din nordul Bucovinei (în 
Siberia şi Kazahstan), întreaga lună iunie este declarată lună de doliu pentru românii din regiunea 
Cernăuţi. Au loc aici, în întreaga perioadă, adunări populare, mitinguri, conferinţe de omagiere, 
servicii religioase de pomenire. La 1 7  iunie se desfăşoară la Cernăuţi un simpozion. Participă 
supravietu itori ai calvarului din exilul sovietic şi urmaşi ai acelora care îşi "dorm somnul de veci în 
pământ strl'iin, fl\r:l. o cruce la căpătâi". La llcrţo, în cadrul unui miting de doliu, se Jezvelcşte o cruce 
comemorativă in curtea Bisericii "Sf. Spiridon", iar în satul Buda din comuna Mahala, o troiţă, in 
amintirea celor morti în exi lul siberian şi a românilor masacraţi la Lunea, in lcbruaric 1 94 1 . 

În 1 4  iunie, la Suceava se dcs�oarii manifestarea l iterar!\ Sub steaua lui .t.:mmescu, la care 
participă personalităti ale scrisulu i bucovinean. Din intervenţiile unor participanţi, relinem : .. sa ne 
simţim mereu datori sl'i nu-l uităm pc Eminescu, pentru că se mai întâmplă şi  asta, H u ităm şi doar ne 
lăudăm cu el" (Ioan lcţcu); "Îl vencrilm pc Eminescu, dar ne �i identi fi căm cu el? Este Eminescu «mit 
lucr!ltnm şi opem eminescian!\ biblic lu�cri!itoare sau Joa.r exponat mu;.,eal?" (�ihai Cimpoi); 
"Eminescu, valoare de rang universal , este şi de circulaţie universala? În  ce mil.sura Eminescu, nume 
emblematic, scriitor paradigmatic, este şi un scri itor actual'/ Cât este de citit'/ Cât Je puternic e�te 
efortul de a strl'ipunge straturile de supcrlativ"' pentru accesul la opera sa? Spune ceva cititorilor care 
vin, câţi vor mai fi? Se poate opune acest nume emblematic (împreună cu toate numele emblcmaticc 
ale culturilor mici, cum este şi a noastră) tllvălugului globalizarii'! ( . . .  J Care va fi �oarta lui Eminescu, 
aJică a noastră?" (Adrian Dinu Rachieru) 
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De Ziua Drapelului Naţional al României (26 iunie), citim în presa provinciei: "Ziua de azi, a 
drapelului naţional, ar trebui să facă din tricolor o sărbătoare. [ . . .  ] Să-I urce, să-I înalţe spre cer. Cam 
aşa a fost când ne-au vizitat nemţii judeţul, dar mai mult decât atât, nu numai ca urmare a unei decizii 
a autorităţilor (bună, necesară şi aceasta, fireşte), ci şi ca expresie a unui imbold lăuntric personal" 
(Doina Cemica, Tricolorul. în "Crai nou", XII, 2930, 26 iunie 200 1 ,  p. 1 ). 

În 23-24 iunie, un grup de scriitori suceveni participă la Cernăuţi la Festivalul Eminescu -
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi . . .  În programul festivalului: o masă rotundă pe tema Eminescu şi 
noi, spectacole de poezie şi cântece pe versuri eminesciene, organizate la Cernăuţi şi Crasna, 
decernarea pemiilor literare "Mircea Streinul" şi "Vasile Leviţchi". 

Autorităţile câmpulungene organizează pe 29 iunie o slujbă de pomenire pentru poetul Mihai 
Eminescu. Ceremonialul religios este ocazional de dezvelirea unui bust din bronz al poetului, 
amplasat în centrul localităţii. Presa locală consemnează pe larg circumstanţele acestui eveniment 
cultural: "Bustul din bronz al poetului zăcea de mulţi ani în curtea muzeului din municipiu, pentru că 
nimeni din conducerile anterioare ale localităţii nu i-a dat importanţa cuvenită. \foi am considerat că 
memoriei poetului i se cuvine respect şi [ . . .  ] am decis să amplasăm acest bust în inima oraşului. [ . . .  ] 
În spatele statuii vom amplasa un catarg înalt de 8 metri, pe care va flutura permanent drapelul 
tricolor, iar ceremonia va include toate onoruri le cuvenite marelui nostru poet". Bustul este opera 
sculptorului Ion lulian Murnu ( 1 9 1 0, Bucureşti - 1 984, Paris) şi "propune trăitorilor şi trecătorilor 
prin Câmpulungul Moldovenesc un Eminescu despuiat de toate acele atribute şi înflorituri romantice. 
Sculptorul nu mai înfăţişează un poet, ci o simplă fiinţă umană bântuită de acea suferinţă 
neîncăpătoare în cuvinte. [ . . .  ] Bustul lui Eminescu înfăţişează durerea şi deznădejdea poetului, cu faţa 
macerată de necazurile vieţii, şi, precum un sclav schingiuit cu instrumente de tortură interioară, 
poetul abia îşi ridică ochii către geana cerului de unde speră mântuirea"(Ion Filipciuc, Bustul poetului 
Eminescu primeşte . . .  azil estetic în Câmpulung Moldovenesc, în "Crai nou", XII, 2934, 30 iunie 
200 1 ,  p. 5). 

Presa provinciei din această lună mai consemnează faptul că în Japonia, la Tokio, sub egida 
Editurii Chopin a văzut lumina tiparului Biografia autentică a lui Ciprian Porumbescu, realizată de 
Shoko Takeuki, cu o prefaţă de Viorel Cosma, traducere de texte şi documente de Petru Stoian. 
Volumul, apărut în condiţii grafice de excelenţă, cu supracopertă pol icromă şi i lustraţii din Bucovina 
real izate de Sekya Masuaki, mai cuprinde facsimile de partituri, afişe, programe şi este însoţit de un 
compact-disc cu patru piese, inclusiv Balada, înregistrat în studiouri le Televiziunii Române din Cluj 
de violonistul Claudiu Hontilă şi pianista Shoko Takeuki. În acest volum autoarea introduce o 
cronologie a poporului român, arborele genealogie al familiei Porumbescu, în limbile română şi 
japoneză. Despre interesul în Japonia pentru creaţia artistului bucovinean, reţinem: "Ciprian 
Porumbescu se bucură aici de un mare prestigiu şi de o imensă popularitate, graţie numeroşilor 
violonişti asiatici care interpretează frecvent în recitaluri, concerte şi în festivaluri internaţionale 
Balada, iar profesionişti japonezi au vizitat des Bucovina şi au realizat aici filme documentare despre 
meleagurile natale ale îndrăgitului compozitor". Într-o altă parte a lumii, în Statele Unite ale Americii, 
apare volumul As/ride two Worlds [Călare pe două lumi), scriere autobiografică a lui Teodor 
Gherasim, un bucovinean originar din Grăniceşti, judeţul Suceava, şi deţinut în închisorile comuniste 
din România. Volumul este dedicat "poporului român îndelung încercat de suferinţă şi satului natal, 
oamenilor harnici ai Bucovinei". 

Vasile /. Schipor 
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Die Zeitschrift "Analele Bucovinei", cine Publikation des 
Studienzentrums "Bukowina" der Rumănischen Akademie, mit dem 
Sitz in Radautz (Bezirk Suceava), verOffentlicht Studien aus allen 
Gebieten, die die Bukowina betreffen. Es wird den personlichkeiten, die 
einen Beitrag zu den Kenntnissen betreffend die Bukowina geleistet 
haben, die gebOhrende Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso den 
kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen lnstitutionen und 
Stiftungen auch der Presse. Die kirchlichen, zum grossten Teil 
ftirstlichen Einrichtungen, so wie die Monumente der Natur und 
Problems der Ekologie werden ebenfalls in Betracht gezogen. 

Auch die aktuelle l iterarische und wissenschaftliche Bewegung 
durch Rezenzion der Bukowina gewidmeten BOcher und Zeitschriften 
wird verfolgt. 

Die "Analele Bucovinei" beabsichtigen die in verschiedenen 
Jahren durchftihrten. Yolkszăhlungen durch Neuveri:iffentlichungen in 
die Aktualităt zu bringen. Âltere Werke, namentlich deutsche 
RefernzbOcher betreffend die Bukowina werden in Erinnerung 
gebracht; die meisten dicser Biichcr sind nur im Dokumentcn - Fond 
dieser neuer Radautzer Jnstitution zu finden. 

Die "Analele Bucovinei" stehen zur Vcrfligung des 
Studienszentrums flir die Bukowina der Czernowitzer Universităt sowie 
des Bukowina-lnstituts in Augsburg, mit denen das Zentrum in Radautz 
die besten Yerbindungen pflegt. Das Zentrum nimmt auch an 
gemeinsamen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Tagungenteil, 
die der Bukowina gcwidmet sind. 
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